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BAB I 

 

PENDAHULUAN  

 

1.1.Latar belakang 

Sistem pertanian organik dengan segala aspeknya memberikan keuntungan 

banyak kepada pembangunan pertanian rakyat dan penjagaan lingkungan hidup, 

termasuk konservasi sumber daya lahan, namun penerapannya tidak mudah dan akan 

menghadapi banyak kendala (Notohadiprawiro, 2000). Pertanian organik diartikan 

sebagai suatu sistem produksi pertanaman yang berasaskan daur ulang hara secara 

hayati. Daur ulang hara dapat melalui sarana limbah tanaman dan ternak, serta limbah 

lainnya yang mampu memperbaiki status kesuburan dan struktur tanah           

(Sutanto, 1997). 

Strategi pertanian organik adalah memindahkan hara secepatnya dari sisa 

tanaman, kompos, dan pupuk kandang menjadi biomassa tanah yang selanjutnya 

setelah mengalami proses mineralisasi akan menjadi hara dalam larutan tanah. 

Dengan kata lain, unsur hara didaur ulang melalui satu atau lebih tahapan bentuk 

senyawa organik sebelum diserap tanaman. Hal ini berbeda sama sekali dengan 

pertanian konvensional yang memberikan unsur hara secara cepat dan langsung 

dalam bentuk larutan sehingga segera diserap dengan takaran dan waktu pemberian 

yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dalam penerapannya, pertanian organik 

banyak menghadapi kendala berupa keruahan (bulkiness) bahan, takarannya harus 

banyak, dan dapat menghadapi persaingan dengan kepentingan lain untuk 

memperoleh sisa tanaman dan limbah organik dalam jumlah yang cukup        

(Sutanto, 1997). 

Pemanfaatan bahan-bahan organik berupa kayu, sekam, jerami, tempurung 

kelapa untuk dijadikan Biochar dilatar belakangi oleh kandungan bahan organik 

tanah yang masih rendah di Indonesia. Bahan organik yang terkandung di dalam 

tanah yang memang dari asalnya sudah rendah maupun menjadi berkurang akibat dari 

panen, pengolahan tanah dan pembakaran perlu ditingkatkan kembali karena 
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merupakan komponen penting dalam proses pertumbuhan tanaman dan ketersediaan 

unsur hara di dalam tanah (Gani, 2010). 

Biochar adalah bahan padat yang diperoleh dari karbonisasi dari biomassa. 

Biochar merupakan substansi arang kayu yang berpori (porous), sering juga disebut 

charcoal atau agri-char. Karena berasal dari makhluk hidup kita sebut arang-hayati. 

Di dalam tanah, Biochar menyediakan habitat yang baik bagi mikroba tanah misalnya 

bakteri yang membantu dalam perombakan unsur hara agar unsur hara tersebut dapat 

diserap oleh tanaman, tapi tidak dikonsumsi seperti bahan organik lainnya. Dalam 

jangka panjang Biochar tidak mengganggu keseimbangan karbon-nitrogen, bahkan 

mampu menahan dan menjadikan air dan nutrisi lebih tersedia bagi tanaman           

(Gani, 2009). 

Penambahan Biochar kedalam tanah pada beberapa penelitian 

memperlihatkan mampu memperbaiki kualitas tanah, seperti meningkatkan kapasitas 

tukar kation (KTK), menurunkan kemasaman tanah,  meningkatkan stabilitas struktur 

tanah, meningkatkan daya ikat air (water holding capacity),  meningkatkan efisiensi 

pemupukan, mengurangi keracunan aluminium, meningkatkan respirasi mikroba 

tanah,  meningkatkan biomassa mikroba tanah, menstimulasi simbiosis fiksasi 

nitrogen pada legum, meningkatkan fungi mikoriza arbuscular. Keuntungan 

penggunaan Biochar tentunya tidaklah universal, hasilnya beragam berdasarkan jenis 

tanahnya (Gani, 2009).  

Kalium adalah hara tanaman yang mudah tercuci seperti halnya nitrogen. 

Tanah di daerah tropis mengalami pencucian kalium terus-menerus karena curah 

hujan yang tinggi menyebabkan tanah yang tua dan tanah berpasir miskin kalium. 

Suhu yang relatif tinggi menyebabkan perubahan K-mineral menjadi K-terfiksasi,   

K-dd dan K-larut air relatif cepat (Widjaja, 1996). Meskipun terjadi pencucian kalium 

tetapi terjadi juga penambahan K-tersedia yang berkurang karena diserap tanaman 

dari K-terfiksasi dan K-mineral. Tanaman dapat menyerap kalium yang berasal dari 

K-terfiksasi dan K-mineral sampai 24-80% dari kalium yang diserap selama 

pertumbuhan (Buckman dan Brady. 1969 dalam Widjaja, 1996). Secara kimia, 

kalium tanah dibagi menjadi tiga, yaitu kalium dapat ditukar, kalium tidak dapat 
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ditukar dan kalium larut air. Fraksi kalium yang tidak dapat ditukar dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu K-mineral dan K yang difiksasi oleh mineral liat tipe 2:1. Pada 

kebanyakan tanah bentuk kalium sebagian besar berupa tidak dapat ditukar       

(Black, 1968).  

Memperhatikan dari peranan Biochar diatas maka pemberian biochar mampu 

mempengaruhi ketersediaan kalium terutama pada kalium tidak tersedia                  

(kalium cadangan), kalium lambat tersedia (kalium fiksasi), kalium tersedia (k-dd dan 

kalium larut air). Akan tetapi hingga sekarang belum diketahui dosis optimal dari 

Biochar yang mampu mempengaruhi ketersediaan kalium terutama bentuk kalium  

tersedia. Oleh karena itu dilakukan penelitian tentang pengaruh dosis Biochar 

terhadap ketersediaan kalium.   

1.2.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh Biochar terhadap ketersediaan kalium dalam tanah. 

2. Menentukan dosis Biochar yang mampu memberikan ketersediaan kalium 

dalam tanah. 

1.3.Model Hipotesis 

                  

  

  Gambar 1.1. Model Hipotesis Penelitian 
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1.4.Batasan Masalah 

 Permasalahan yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah pengaruh 

pemberian dosis Biochar terhadap kalium tanah pada sistem pertanian organik. Untuk 

menghindari penafsiran yang berbeda, maka dilakukan pembatasan masalah sebagai 

berikut : 

1. Tempat penelitian di PT. INTEGRATED FARM Kp. Lemah Nendeut RT 04 

RW 04, Ds. Sukagalih Gadog, Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa 

Barat dengan ketinggian tempat 918 m dpl. 

2. Tipe tanah Andisol. 

3. Sistem penanaman dengan tumpang sari antara wortel (Daucus carota L.) dan 

kangkung darat (Ipomoea reptans Poir). 

4. Bahan Biochar yang digunakan berasal dari sekam padi yang dipanaskan pada 

suhu 100
o 
- 200

o
C. 

5. Dosis Biochar yang digunakan adalah 0 ton/ha, 2,5 ton/ha, 5 ton/ha, 7,5 ton/ha, 

10 ton/ha, 15 ton/ha. 

6. Pengambilan sampel tanah awal pada kedalaman 0-20 cm dan pengambilan 

sampel tanah setelah perlakuan pada 2 kedalaman yaitu 0-20 cm dan 20-40 cm. 

7. Bentuk-bentuk kalium tanah adalah bentuk kalium dari  kalium cadangan 

(potensial), kalium fiksasi, kalium tersedia. Kalium tersedia terdiri dari bentuk 

K-dd dan Kalium larut air. 

1.5.  Signifikasi Penelitian 

Dari segi ilmiah, penelitian ini dapat memberikan ilmu tentang pengaruh dosis 

Biochar terhadap kalium tanah khususnya pada kalium cadangan (potensial), kalium 

fiksasi, dan kalium tersedia yang terdiri dari k-dd dan kalium larut air. Dari segi 

praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pemakaian 

Biochar terhadap ketersediaan kalium pada sistem pertanian organik. 

 


