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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Data Hujan 

Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh dipermukaan tanah datar selama 

periode tertentu di atas permukaan horizontal bila tidak terjadi evaporasi, run off dan 

infiltrasi (Guslim, 2007). Berikut data hujan area penelitian di daerah Megamendung, 

Kabupaten Bogor pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Data Hari dan Curah Hujan tahun 2012 selama penelitian di 

Megamendung, Kabupaten Bogor 

Bulan 
Jumlah Hari 

Hujan (hari) 

Curah Hujan 

Bulanan (mm) 
Status * 

Oktober 6 119 Bulan Lembab 

November  15 296 Bulan Basah 

Desember 20 414 Bulan Basah 

Jumlah 41 829   
Sumber: Hasil analisis BALAI PENELITIAN AGROKLIMAT, Bogor (2012). (*) Menurut Oldeman 

 Kriteria curah hujan menurut Oldeman terbagi menjadi tiga yaitu Bulan 

Basah dengan rata-rata curah hujan > 200 mm, Bulan Lembab dengan rata-rata curah 

hujan 100 mm – 200 mm dan Bulan Kering dengan rata-rata curah hujan < 100 mm. 

Hal ini menunjukkan bahwa bulan Oktober, November, dan Desember sudah 

memasuki musim penghujan. 

4.2. Karakteristik Tanah Awal Perlakuan 

Tipe tanah pada daerah penelitian adalah Andisol, dengan ketinggian tempat 

918 m dpl. Dilakukan analisis tanah awal sebelum perlakuan pada kedalaman 0-20 

cm, berikut hasil analisis tanah awal penelitian pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2. Sifat Tanah Awal Penelitian Pada Kedalaman 0-20 cm 

N

o Variabel Metode Satuan Nilai Harkat 

1 Tekstur tanah Metode hydrometer     

 

 

Pasir 

 

% 72 

Lempung 

liat 

berpasir 

 

Debu 

 

% 13 

 

 

Liat 

 

% 15 

 2 pH  Metode elektrometri 

   

 

H2O 

 

- 5,4 Masam 

 

KCl 

 

- 4,4 - 

3 C-organik Walky & Black % 1,86 Rendah 

4 Ekstrak HCl 25% 

    

 

P2O5 

ekstrak asam HCl 

25% mg/100g 155 Tinggi 

 

K2O 

 

mg/100g 43 Tinggi 

5 Ca 

Flame photometer 

atau AAS cmol(+) kg
-1

 6,46 Sedang 

6 Mg 

Flame photometer 

atau AAS cmol(+) kg
-1

 1,06 Rendah 

7 K 

Flame photometer 

atau AAS cmol(+) kg
-1

 0,84 Rendah 

8 Na 

Flame photometer 

atau AAS cmol(+) kg
-1

 0,4 Rendah 

9 KTK 

Metode ekstraksi 

dengan ammonium 

asetat netral 

cmol(+) kg
-1

 
11,9

9 
Rendah 

Sumber: Hasil analisis tanah di laboratorium Tanah BALAI PENELITIAN TANAH, Bogor (2012). 

Dari analisis yang dilakukan dapat dilihat bahwa tanah memiliki karakteristik 

dengan tipe tekstur lempung liat berpasir, kandungan pH agak asam yaitu 5,4. 

Disamping itu juga kandungan C-organik dan KTK (Kapasitas Tukar Kation) 

terbilang cukup rendah yaitu berkisar 1,86 % dan 11,99 cmol/kg. Pada kandungan     

P cadangan (potensial) dan K cadangan (potensial) juga terbilang tinggi yaitu 155 

cmol/kg dan 43 cmol/kg. Selanjutnya pada kandungan Ca tergolong sedang yaitu 

6,46 cmol/kg, sebaliknya  pada kandungan Mg, K, dan Na tegolong rendah yaitu 

bernilai 1,06 cmol/kg, 0,84 cmol/kg dan 0,40 cmol/kg. Oleh karena itu penambahan 

Biochar diharapkan mampu meningkatkan kandungan unsur hara pada tanah tersebut.  
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4.3.Karakteristik Biochar 

Menurut Ismail dan Waliuddin, (1996) Biochar yang digunakan terbuat dari 

bahan sekam padi merupakan bahan berlignoselulosa seperti biomasa lainnya namun 

mengandung silika yang tinggi. Biochar atau charcoal atau agrichar merupakan 

substansi arang kayu yang berpori (porous) yang mampu memperbaiki kualitas tanah, 

seperti meningkatkan Kapasitas Tukar Kation (KTK),  menurunkan kemasaman 

tanah, meningkatkan stabilitas struktur tanah, mengikat nitrogen, calcium (Ca
2+

), 

potassium (K
+
), magnesium (Mg

2+
). Hal ini dikarenakan Biochar memiliki 

karakteristik high surface area, high volume, micropores, macropores, serta mengikat 

air. 

4.4.Pengaruh Pemberian Biochar Terhadap C-Organik, KTK, Ca, Mg, pH 

Pemberian dosis Biochar pada budidaya secara tumpang sari antara tanaman 

kangkung darat dan wortel dapat mengubah sifat tanah. Dari hasil pengamatan 

diketahui perbandingan sifat tanah akibat pemberian dosis Biochar yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Karakteristik Tanah C-Organik dan KTK  pada Kedalaman 0-20 cm 

dan 20-40 cm 

Dosis C-Organik KTK 

 (ton/ha) (%) (me/100g) 

  0-20 cm 20-40 cm 0-20 cm 20-40 cm 

0 1,51 (R) 2,12 (S) 8,16 (R) 10,18 (R) 

2,5 1,55 (R) 2,14 (S) 7,96 (R) 11,25 (R) 

5 2,36 (S) 2,44 (S) 8,16 (R) 11,32 (R) 

7,5 2,42 (S) 2,57 (S) 8,21 (R) 11,34 (R) 

10 2,90 (S) 2,65 (S) 8,25 (R) 11,36 (R) 

15 2,91 (S) 3,17 (T) 8,26 (R) 12,47 (R) 
Keterangan: 1). C-organik = Karbon organik, KTK = Kapasitas Tukar Katioun 

          2). Analisis tanah dilakukan setelah panen. R= rendah, S= sedang, T= tinggi 

3). C-organik: 1-2 (rendah), 2-3 (sedang), 3-5 (tinggi), >5 (sangat tinggi); KTK: 5-16 (rendah), 17-24  

(sedang), 25-40 (tinggi 
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Tabel 4.4. Karakteristik Tanah Ca, Mg, dan pH pada Kedalaman 0-20 cm dan 

20-40 cm 

Dosis Ca Mg pH  

 (ton/ha) (me/100g) (me/100g) H2O  KCl 

  
0-20 

cm 

20-40 

cm 

0-20 

cm 

20-40 

cm 

0-20 

cm 

20-40 

cm 

0-20 

cm 

20-40 

cm 

0 
3,69 

(R) 

3,14 

(R) 

3,28 

(S) 

1,77 

(R) 
6,695 6,214 6,342 5,780 

2,5 
4,07 

(R) 

7,25 

(S) 

2,64 

(S) 

3,13 

(S) 
6,498 6,113 6,149 5,852 

5 
4,08 

(R) 

7,29 

(S) 

2,84 

(S) 

3,02 

(S) 
6,614 6,276 6,245 6,033 

7,5 
3,98 

(R) 

9,37 

(S) 

3,01 

(S) 

3,07 

(S) 
6,492 6,719 6,122 6,377 

10 
3,81 

(R) 

6,27 

(S) 

2,80 

(S) 

2,49 

(S) 
6,434 5,911 6,154 5,588 

15 
4,66 

(R) 

8,71 

(S) 

2,96 

(S) 

3,80 

(S) 
6,711 6,837 6,353 6,450 

Keterangan: 1). Ca = Kalsium, Mg = Magnesium, pH= tingkat keasaman 

      2). Analisis tanah dilakukan setelah panen. R= rendah, S= sedang, T= tinggi 

                     3). Ca: 2-5 (rendah), 6-10 (sedang), 11-20 (tinggi); Mg: 1-2 (renddah), 2-4 (sedang), 4-8 (tinggi);  

pH: >7 (Basa), <7 (Masam) 

Pada tanah-tanah mineral, C-Organik (Bahan organik) merupakan bagian dari 

tanah yang merupakan suatu sistem kompleks dan dinamis, yang bersumber dari sisa 

tanaman dan atau binatang yang terdapat di dalam tanah yang terus menerus 

mengalami perubahan bentuk, karena dipengaruhi oleh faktor biologi, fisika, dan 

kimia. Semakin tinggi kadar C-organik dalam tanah maka dapat dikatakan tanah 

memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Kadar C-organik tanah cukup bervariasi, 

tanah mineral biasanya mengandung C-organik antara 1 hingga 9%, sedangkan tanah 

gambut dan lapisan organik tanah hutan dapat mengandung 40%-50% C-organik dan 

biasanya < 1% di tanah gurun pasir (Fadhilah, 2010). Kandungan bahan organik 

antara lain sangat erat berkaitan dengan peningkatan KTK (Kapasitas Tukar Kation) 

oleh karena itu tanah dengan KTK tinggi mampu menjerap dan menyediakan unsur 

hara lebih baik daripada tanah dengan KTK rendah, unsur-unsur hara tidak mudah 

tercuci oleh air karena unsur-unsur hara terdapat pada kompleks jerapan koloid 

(Hardjowigeno, 2007). 
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Penambahan Biochar kedalam tanah pada beberapa penelitian 

memperlihatkan berbagai macam keuntungan dalam kaitan memperbaiki kualitas 

tanah, yaitu dapat meningkatkan Kapasitas Tukar kation (KTK), menurunkan 

kemasaman tanah, dan meningkatkan daya ikat air (Anonim, 2014). Berbeda dengan 

bahan organik lainnya, Biochar sebagai pembenah tanah memiliki sifat rekalsitran, 

lebih tahan  terhadap oksidasi dan lebih stabil dalam tanah sehingga memiliki 

pengaruh jangka panjang terhadap perbaikan kualitas kesuburan tanah (C-organik 

tanah dan KTK) (Steiner dkk., 2007). Biochar mempunyai waktu tinggal dalam tanah 

cukup lama, sehingga penggunaan Biochar sebagai pembenah tanah selain 

memperbaiki sifat fisika-kimia tanah juga dapat merupakan penyimpan karbon 

(carbon sink) yang baik (Woolf, 2008).  Menurut Glaser dkk., (2002) menunjukkan 

bahwa pengkayaan tanah akan karbon melalui penambahan Biochar berpengaruh 

positif terhadap sifat tanah antara lain stabilitas agregat tanah, KTK tanah, kandungan 

C-organik tanah, retensi air dan hara. 

Pada  Tabel 4.3 Kandungan sifat tanah pada C-Organik untuk tiap dosisnya 

yaitu 0; 2,5; 5; 7,5; 10; dan 15 ton/ha kandungan C-Organiknya semakin meningkat, 

hal ini juga berpengaruh pada tiap kedalamannya yaitu pada kedalaman 0-20 cm dan 

20-40 cm. Pada dosis 0; 2,5; 5; 7,5; 10; dan 15 ton/ha, kandungan C-Organik pada 0-

20 lebih rendah dibandingkan dengan kedalaman 20-40 cm kandungan C-Organik 

yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena sifat arang sekam padi atau Biochar 

yang dapat membantu menurunkan kekerasan tanah. Sehingga semakin tinggi dosis 

arang sekam atau Biochar dapat meningkatkan kemampuan pengikatan air tanah dan 

berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas mikroorganisme tanah.  

Pada kandungan KTK tanah pada dosis 0; 2,5; 5; 7,5; 10; dan 15 ton/ha , 

semakin tinggi dosis kandungan KTK tanah yang dihasilkan juga semakin meningkat 

pada kedalaman 0-20 cm demikian juga  pada kedalaman 20-40 cm kandungan KTK 

tanah semakin meningkat, hal ini juga berlaku pada tiap dosisnya. Menurut Dahlan 

dan Ni Wyn, (2007) KTK sangat besar pengaruhnya terhadap reaksi-reaksi 

pertukaran ion di dalam tanah. Jika nilai KTK tanahnya tinggi, maka kemampuan 
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melakukan pertukaran kation juga akan tinggi sehingga kemampuan menyediakan 

hara untuk pertumbuhan tanaman juga besar.         

Pada perlakuan Biochar atau sekam padi terhadap Ca dan Mg tergolong 

rendah, Kandungan Ca dan Mg yang rendah ini diduga akibat oleh pencucian melalui 

air irigasi ataupun air hujan. Selain itu rendahnya kandungan Ca dan Mg terkait 

dengan pH. Hanafiah (2005) mengemukakan, ketersediaan Ca dan Mg maksimum 

pada pH 7-8,5 dan pada umumnya unsur makro akan lebih tersedia pada pH yang 

agak masam sampai netral. Winarso (2005) menyatakan bahwa, rendahnya 

kandungan Ca dan Mg disebabkan oleh pelapukan mineral yang kurang mengandung 

Ca dan Mg dan tanah ini berkembang dibawah curah hujan yang tinggi. Biasanya 

kadar Mg lebih rendah dibandingkan dengan kadar Ca, hal ini disebabkan pada Mg 

lebih lemah sehingga diikat oleh   tapak – tapak jerapan dibanding Ca.  

4.5.Pengaruh Biochar terhadap Kalium Tanah. 

Bentuk kalium tanah terdiri atas kalium tidak tersedia (kalium cadangan), 

kalium lambat tersedia (kalium fiksasi) dan kalium tersedia. Kalium tersedia terdiri 

atas Kdd dan kalium larut air. Pengaruh Biochar terhadap bentuk kalium tanah adalah 

sebagai berikut.   

Tabel 4.5. Pengaruh Dosis Biochar terhadap Bentuk Kalium Tanah pada 

kedalaman 0-20 cm  

Dosis Biochar ton 

ha-1 

Kalium 

cadangan 

(mg/100g) 

Kalium 

fiksasi 

(ppm) 

Kalium tersedia 

Kdd 

(me/100g) 

K larut air 

(ppm) 

0 10,1 a 96 a 0,271 a 0,34 a 

2.5 11,6 a 111 ab 0,309 ab 0,34 a 

5 12,1 a 116 ab 0,324 ab 0,35 a 

7.5 17,3 a 105 ab 0,294 ab 0,37 a 

10 18,5 a 184 b 0,503 b 0,38 a 

15 18,8 a 182 ab 0,496 ab 0,32 a 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

antar perlakuan, sedangkan angka-angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan 

pengaruh yang berbeda nyata antar perlakuan menurut Uji DMRT taraf 5%. 

Pada kalium cadangan (potensial) untuk pemberian berbagai dosis Biochar 

pada kedalaman 0-20 cm tidak berpengaruh nyata. Hal ini disebabkan karena peranan 
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biochar terhadap kalium tidak tersedia (kalium cadangan) sangat kecil karena status 

kalium tidak tersedia keberadaannya didominasi mineral primernya            

(Soemarno, 2012). Salah satu mineral primer sumber kalium adalah feldspar kalium          

(Mengel dan Kirkby, 1982). 

Pada kalium fiksasi untuk kedalaman 0-20 cm pada pemberian dosis 

biochar 10 ton ha
-1

 sudah menunjukkan perbedaan nyata terhadap kontrol. Hal ini 

dikarenakan tiap dosis penambahan Biochar pada kandungan C organik dan KTK 

mengalami peningkatan (Tabel 4.3), sehingga proses fiksasi kalium mengalami 

peningkatan. Proses fiksasi kalium dipengaruhi oleh keberadaan C organik dan KTK 

yang tinggi. Disamping itu proses fiksasi terjadi karena adanya ion K yang terjerap 

diantara lapisan lain yang lebih besar seperti Ca dan Mg                                  

(Karama dkk., 1992). 

Pada K-dd untuk kedalaman 0-20 cm, pemberian dosis Biochar 10 ton ha
-1

 

sudah menunjukkan perbedaan nyata dibandingkan dengan kontrol. Peningkatan K-

dd dalam tanah dikarenakan adanya peningkatan muatan tanah akibat penambahan 

Biochar. Hal ini disebabkan salah satu peranan Biochar dalam tanah adalah sebagai 

sumber bahan organik tanah (sumber karbon) (Lehman dan Joseph, 2009). 

Peningkatan bahan organik  (C-organik) akan mempengaruhi peningkatan muatan 

tanah. Indikator peningkatan muatan tanah akibat Biochar akan terlihat dari adanya 

peningkatan KTK (Tabel 4.3). Grimme, (1985) menyatakan bahwa peningkatan 

konsentrasi untuk keseimbangan K dalam tanah tergantung pada kandungan bahan 

organik (C organik) serta jumlah dan jenis mineral liat. 

Pada Kalium larut air untuk kedalaman 0-20 cm pemberian Biochar pada 

berbagai dosis Biochar tidak memberikan pengaruh nyata. Keberadaan Kalium larut 

berada pada larutan tanah, sementara itu Biochar sebagai sumber bahan organik 

(Corganik) lebih dominan pada peningkatan muatan di matriks tanah. Peningkatan 

matriks tanah akan terlihat dari peningkatan nilai KTK (Tabel 4.3), hal ini sesuai 

dengan pernyataan Hardjowigeno, (2007) bahwa peningkatan bahan organik            

(C organik) akan meningkatkan nilai muatan dan KTK. Oleh karena itu pemberian 
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Biochar terhadap kalium tersedia di dalam tanah lebih dominan pada pengaruhnya di 

bentuk K-dd dibandingkan Kalium larut. 

Tabel 4.6. Pengaruh dosis Biochar terhadap pergerakan kalium dari lapisan     

0-20 cm dan 20-40 cm 

Dosis 

Biochar 

(ton/ha) 

Kalium 

cadangan 

(mg/100g) 

Kalium fiksasi 

(ppm) 
K-dd (me/100g) 

Kalium larut air 

(ppm) 

0-20 

cm 

20-40 

cm 

Uji 

T 

0-20 

cm 

20-40 

cm 

Uji 

T 

0-20 

cm 

20-40 

cm 

Uji 

T 

0-20 

cm 

20-40 

cm 

Uji 

T 

0 10,1 6,8 TS 96 65 TS 0,271 0,184 TS 0,34a 0,77b S 

2,5 11,6 17,5 TS 111 170 TS 0,309 0,460 TS 0,34a 0,83b S 

5 12,1 19,7 TS 116 192 TS 0,324 0,516 TS 0,35a 0,85b S 

7,5 17,3 24,9 TS 105 159 TS 0,294 0,434 TS 0,37a 0,93b S 

10 18,5 18,5 TS 184 186 TS 0,503 0,501 TS 0,38a 0,90b S 

15 18,8 18,7 TS 182 183 TS 0,496 0,493 TS 0,32a 0,91b S 

Keterangan : Uji antar kedalaman dari berbagai dosis biochar menggunakan Uji T dengan T table 2,920.  TS= 

Tidak signifikan, S= Signifikan.                                                                            

Pada kalium tidak tersedia (kalium cadangan) berdasarkan uji T pengaruh 

kedalaman antara 0-20 cm dan 20-40 cm tidak saling signifikan/tidak beda nyata. Hal 

ini dikarenakan kalium tidak tersedia statusnya didominasi keberadaan atau jenis 

mineral primer tanah. Apabila dalam kedalaman 20-40 cm pada perlakuan tiap 

dosisnya terjadi peningkatan kalium tidak tersedia dikarenakan adanya akumulasi 

kalium dari lapisan atas ke lapisan bawah mengingat selama penelitian curah hujan 

cukup besar yaitu pada bulan Oktober sampai bulan Desember (Tabel 4.1). 

Pada kalium lambat tersedia (kalium fiksasi) berdasarkan uji T pengaruh 

kedalaman antara 0-20 cm dan 20-40 cm tidak signifikan / tidak beda nyata. 

Walaupun adanya akumulasi kalium fiksasi pada di kedalaman 20-40 cm namun 

kalium fiksasi pada kedalaman 20-40 cm tidak berbeda dengan kalium fiksasi pada 0-

20 cm. Hal ini dikarenakan kalium fiksasi sangat dipengaruhi oleh keberadaan ion-
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ion lain seperti Ca, Mg, N, S, dan Al. Keberadaan Ca dan Mg yang lebih tinggi 

menyebabkan proses fiksasi kalium menjadi rendah demikian juga sebaliknya jika 

proses fiksasi kalium tinggi akan menyebabkan proses penyerapan unsur Ca dan Mg 

menjadi turun (Rosmarkam dan Nasih, 2002).    

Pada kalium tersedia K-dd berdasarkan uji T pengaruh kedalaman antara 0-

20 cm dan 20-40 cm tidak signifikan/tidak berbeda nyata. Hal ini dikarenakan karena 

keberadaan K-dd dipengaruhi oleh ion-ion lainnya seperti C-organik akibat 

pemberian biochar dimana pada Tabel 4.3 menunjukkan C organik pada kedalaman 

0-20 cm dan 20-40 cm memiliki harkat yang sama. 

Pada kalium tersedia kalium larut air berdasarkan uji T pengaruh 

kedalaman antara 0-20 cm dan 20-40 cm signifikan/beda nyata. Hal ini disebabkan 

karena curah hujan yang tinggi menyebabkan terjadinya proses leaching (pencucian) 

dari lapisan atas ke bawah. Selain itu ketahanan tanah untuk menahan air 

(permeabilitas tanah) yang dipengaruhi oleh kandungan debu, lempung dan tanah. 

Lempung yang mempunyai daya perekat sehingga sulit untuk meloloskan air dan 

pada daerah Megamendung dengan tipe tanah yaitu tanah andisol yang mempunyai 

sifat tanah yang gembur sehingga menyebabkan proses leaching itu mudah terjadi. 

Kemudian terakhir yang menyebabkan lapisan atas pada Kalium larut rendah karena 

pada daerah Megamendung yang merupakan dataran tinggi terjadi proses Run off 

yang karena kondisi topografi (kemiringan tanah) lebih tinggi sehingga menyebabkan 

kandungan hara pada lapisan atas terseret atau tererosi (Hardjowigeno, 2007).  

 

 

 


