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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi biochar yang difermentasi dengan  jamur 

Trichoderma harzianum isolat SAPRO-07 dan T. koningii isolat ENDO-02  terhadap pertumbuhan dan hasil 

beberapa genotipe jagung di tanah Entisol. Penelitian ini dilaksanakan di tanah Entisol Desa Montong Are 

Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat mulai bulan Maret sampai Agustus 2015. Penelitian  menggunakan 

Rancangan Petak Terbagi (Split Plot Design) yang terdiri dari 2 faktor. Sebagai petak utama yaitu genotipe 

jagung dengan 3 aras perlakuan yaitu:  Galur C2 unram, varietas Bisi 2, dan varietas Srikandi, dan sebagai  anak 

petak yaitu biochar dengan 3 aras perlakuan yaitu:  tanpa biochar, biochar tanpa fermentasi dengan dosis 20 

ton/ha, dan biochar yang difermentasi jamur Trichoderma spp. dengan dosis 20 ton/ha. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perlakuan biochar yang difermentasi dengan jamur  T. harzianum isolat SAPRO-07 dan T. 

koningii isolat ENDO-02 lebih berpotensi dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil jagung  dibandingkan 

dengan perlakuan biochar  tanpa fermentasi dan perlakuan tanpa biochar di tanah Entisol.  Produktivitas hasil  

jagung pada perlakuan biochar yang di fermentasi dengan  jamur Trichoderma spp. adalah 8,28 ton/ha, 

sedangkan perlakuan biochar tanpa fermentasi adalah 4,85 ton/ha, dan tanpa biochar adalah 2,62 ton/ha.  

______________________________________________ 

Kata kunci: Jagung, Genotipe, Biochar, Trichoderma spp. 

 
 

PENDAHULUAN 

 

Provinsi NTB merupakan provinsi agraris, sehingga untuk pembangunan daerah ke depan sektor 

pertanian tetap akan menjadi sektor andalan dan unggulan dalam penerimaan pendapatan daerah. (Suwardji, 

2005). Data menunjukkan bahwa produksi jagung berdasarkan angka tetap 2013 adalah sebesar 633.773 ton 

pipilan kering, jumlah produksi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan produksi pada tahun 2012 yang 

mencapai angka 642.674 ton (BPS NTB, 2014). Banyak faktor yang mempengaruhi menurunnya produksi 

jagung Provinsi NTB tersebut salah satunya adalah faktor kualitas lahan yang kurang subur.  

Untuk dapat memperbaiki kualitas lahan diperlukan pengelolaan tanah yang berorientasi pada perbaikan 

sifat fisika-kimia tanah yang menunjang pertumbuhan tanaman. Pemanfaatan biochar dapat menjadi pilihan 

altenatif yang sangat tepat untuk membenahi kualitas tanah dan produktivitas tanaman jagung (Sukartono & 

Utomo, 2012).  

Untuk meningkatkan efektivitas biochar terlebih dahulu dilakukan fermentasi. Fermentasi dilakukan 

dengan menggunakan mikrobia fermentatif. Ada beberapa jamur  fermentasi yang dapat digunakan salah satunya 

yaitu menggunakan  jamur saprofit T.  harzianum isolat SAPRO-07 dan jamur endofit T. koningii isolat ENDO-

02 sebagai dekomposer (Sudantha, 2010).   

Selain memperbaiki kualitas lahan, peningkatan hasil jagung juga dapat dilakukan dengan penerapan 

teknologi tepat guna, salah satunya dengan penanaman genotipe jagung yang unggul (Rukmana, 2007). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui pengaruh potensi biochar yang difermentasi dengan  

jamur T. harzianum isolat SAPRO-07 dan T. koningii isolat ENDO-02  terhadap pertumbuhan dan hasil 

beberapa genotipe jagung di tanah Entisol. 
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BAHAN DAN METODE 

 

    Penelitian ini dilakukan di Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dari bulan 

Maret sampai dengan bulan Agustus 2015. Penelitian menggunakan Rancangan Petak Terbagi (Split Plot 

Design) dengan dua faktor yaitu sebagai petak utama adalah  genotipe jagung  dengan 3 aras perlakuan yaitu:  

Galur C2 Unram, Varietas Bisi-2 dan  Varietas Srikandi. Sebagai Anak Petak adalah Biochar  dengan 3 aras 

perlakuan yaitu tanpa biochar,  dengan biochar tanpa fermentasi, dan dengan biochar yang difermentasi dengan 

jamur Trichoderma spp.  

Pelaksanaan percobaan ini meliputi serangkaian kegiatan sebagai berikut : Penyediaan biakan jamur T. 

harzianum isolat SAPRO-07 dan T. koningii isolat ENDO-02 yang digunakan berasal dari koleksi Prof. 

Sudantha yang ada di Laboratorium Produksi Tanaman dan Pasca Panen Fakultas Pertanian Universitas 

Mataram. 

Biochar yang digunakan berasal dari limbah pembuatan arang tempurung kelapa di Desa Bengkaung 

Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Biochar yang telah disiapkan diinfestasikan dengan  jamur 

T. harzianum isolat SAPRO-07 dan T. koningii isolat ENDO-02 selama 21 hari. 

Pemupukan dilakukan dengan Urea dan Phonska dengan dosis masing-masing 150 kg/ ha yang setara 

dengan 75 g/petak (50% dari rekomendasi). Penanaman dilakukan dengan cara ditugal, dengan menempatkan 3 

biji dalam setiap lubang dan dilakukan penjarangan setelah tanaman berumur 1 minggu dengan meninggalkan 2 

tanaman yang tumbuh sehat. Pengendalian gulma dilakukan dengan melakukan penyiangan untuk 

menghilangkan gulma atau tanaman yang tidak diharapkan tumbuh. 

Peubah yang diamati adalah komponen pertumbuhan (meliputi  tinggi tanaman, berat berangkasan basah 

dan kering) dan komponen hasil tanaman (meliputi berat tongkol dan berat pipilan jagung). Selain itu diamati 

pula data pendukung yaitu analisis sifat tanah sebelum dan sesudah percobaan). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Sifat Tanah Sebelum dan Sesudah Percobaan 

 

Tabel 1. Analisis sifat tanah sebelum percobaan 

 

Parameter Metode  Satuan Nilai Harkat   

pH  H2O  % 5,90 Agak masam 

N-total Kjeldah  % 0,22 Sedang  

P-tersedia (Olsen) (Spektro) Ppm 10,36 Sedang 

K-tertukar (NH4-Acctt) (ASS) Me% 1,75 Tinggi 

C-organik Walkey & Black % 1,34 Rendah  

C/N Ratio  % 6,09  

KTK NH4 asetat Me% 53,33 Sedang  

Kadar lengas Gravimetri % 4,78  
 

 

Pada Tabel 1 menunjukkan nilai pH tanah sebelum percobaan adalah 5,90 yang menunjukkan bahwa 

tanah dengan pH demikian bereaksi agak masam. Nilai KTK dari tanah sebelum percobaan adalah sebesar 21,33 

me%, nilai KTK demikian tergolong dalam harkat sedang (Balai Penelitian Tanah, 2009). Kadar N-total tanah 

sebelum percobaan adalah sebesar 0,22 %, menurut Balai Penelitian Tanah (2009) Kadar N-total demikian 

tergolong dalam harkat sedang, salah satu penyebab kurangnya kadar N dalam tanah adalah rendahnya 

kandungan bahan organik  (Hanafiah, 2005). Hal ini sesuai dengan kandungan C-organik dalam tanah yang 

hanya 1,34 %, menurut Balai Penelitian Tanah (2009) tergolong dalam harkat rendah. Kadar P-tersedia tanah 
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sebelum percobaan adalah 10,36 ppm. Kadar P-tersedia demikian tergolong dalam harkat sedang (Balai 

Penelitian Tanah, 2009). Sedangkan Kadar K-tertukar tanah sebelum percobaan adalah 0,71 me%, kadar K-

tertukar demikian tergolong dalam harkat tinggi (Balai Penelitian Tanah, 2009). Ketersediaan K didalam tanah 

dipengaruhi salah satunya oleh pH tanah (Hanafiah, 200). 

 

Tabel 2. pH, C-organik, KTK, N Total, P Tersedia, dan K Tertukar pada tanah setelah panen. 

 

Sifat tanah Perlakuan 

Tanpa Biochar Biochar tanpa fermentasi Biochar yang difermentasi 

pH (H2O) 6 6,20 6,20 

C Organik (%) 1,49 1,93 2,09 

KTK (Me%) 11,25 16,74 17,67 

N Total (%) 0,16 0,19 0,44 

P Tersedia (ppm) 0,46 20,93 43,86 

K Tertukar (Me%) 1,28 2,36 2,68 

 

Pada Tabel 2 terlihat adanya peningkatan pH pada perlakuan biochar berkaitan dengan bahan baku 

biochar yang di gunakan yaitu tempurung kelapa yang memiliki tingkat alkalin yang tinggi (Sukartono & 

Utomo, 2012). Peningkatan kadar C-Organik pada tanah setelah aplikasi biochar disebabkan oleh kandungan 

karbon yang tinggi pada biochar. Terjadi peningkatan KTK tanah setelah  panen pada perlakuan biochar. Hal ini 

juga dilaporkan oleh peneliti sebelumnya (Sukartono, 2011;Sukartono & Utomo, 2012; Islami, 2012). KTK 

suatu tanah mempunyai kaitan erat dengan tingkat kesuburan tanah (Priyono, 2005). Peningkatan kadar N pada 

tanah setelah aplikasi biochar berkaitan erat dengan peningkatan C-Organik didalam tanah karena salah satu 

sumber utama nitrogen di dalam tanah adalah bahan organik.  Kadar P Tersedia dan K Tertukar di dalam tanah 

pada perlakuan biochar lebih tinggi jika di bandingkan dengan perlakuan tanpa biochar. Peningkatan kadar P 

Tersedia dan K Tertukar ini berkaitan dengan peningkatan pH dan KTK didalam tanah setelah aplikasi biochar 

(Nurida & Rachman, 2012). 

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa biochar yang di fermentasi lebih baik dibandingkan dengan biochar 

tanpa fermentasi. Hal ini di sebabkan oleh proses fermentasi pada biochar sebelum di aplikasikan berpengaruh 

positif terhadap perbaikan sifat tanah. Pernyataan ini di perkuat dengan pernyataan Sukamadi (1999) selama 

proses penguraian bahan organik unsur hara makanan akan bebas menjadi bentuk yang larut dan dapat diserap 

oleh tanaman. Lebih lanjut Sukamadi (1999) menjelaskan bahan organik yang telah mengalami 

proses fermentasi berperan terhadap perbaikan sifa tanah. 

 

Pengaruh Biochar dan Genotipe Jagung  terhadap Tinggi  Tanaman Jagung 

 

Hasil analisis keragaman menunjukkan tidak terjadi interaksi antara faktor biochar dan faktor genotipe 

tetapi masing-masing faktor berbeda nyata. Pengaruh faktor biochar dan genotipe tanaman jagung disajikan pada 

Tabel 3 dan 4. 

 

Tabel 3. Pengaruh  biochar terhadap tinggi tanaman jagung 

 

Perlakuan Pengamatan umur 

2 mst 3 mst 4 mst 5 mst 6 mst 

Tanpa biochar 7,34 b*) 17,01 b*) 28,77 b*) 53,08 b*)  93,73 b*) 

Biochar tanpa fermentasi 9,73 a 19,24 a 32,6 ab 62,44 a 110,51 a 

Biochar yang di fermentasi  10,17 a 19,63 a 35,8 a 66,24 a 116,95 a 

BNJ 5% 1,18 1,98 3,84 7,51  10,84 
 

Keterangan : *) Angka-angka pada setiap kolom  yang diikuti oleh huruf yang sama  tidak berbeda nyata pada uji BNJ taraf 5%. 
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Pada Tabel 3 terlihat bahwa  perlakuan biochar baik yang di fermentasi maupun tanpa fermentasi 

berbeda nyata dengan perlakuan tanpa biochar, sementara perlakuan biochar yang di fermentasi jamur 

Trichoderma spp. tidak berbeda nyata dengan perlakuan biochar tanpa fermentasi. 

Peningkatan tinggi tanaman pada perlakuan biochar  disebabkan oleh tersedianya unsur hara pada tanah 

setelah aplikasi biochar. Hasil analisis tanah setelah panen pada perlakuan tersebut menunjukkan terjadi 

peningkatan kadar hara di dalam tanah jika dibandingkan dengan perlakuan tanpa biochar seperti yang di 

tunjukkan pada Tabel Hasil Analisis Tanah setelah Panen (Tabel 2). Salah satunya dengan peningkatan nitrogen 

didalam tanah, peningkatan nitrogen akan berdampak baik pada pertumbuhan tanaman jagung, sebagaimana 

menurut  Sutedjo (2008) nitrogen merupakan unsur hara utama bagi pertumbuhan tanaman yang pada umumnya 

sangat diperlukan untuk pembentukan atau pertumbuhan bagian-bagian vegetatif tanaman seperti daun, batang 

dan akar.  

Secara umum perlakuan biochar yang di fermentasi jamur Trichoderma spp. lebih baik dalam 

memperbaiki sifat tanah jika dilihat dari hasil analisis tanah setelah panen (Tabel 2). Namun, berdasarkan Tabel 

3 perlakuan biochar yang di fermentasi jamur Trichoderma spp. tidak berbeda nyata dengan perlakuan biochar 

tanpa fermentasi terhadap peningkatan tinggi tanaman jagung. Hal ini di duga biochar yang di fermentasi belum 

optimal dalam memperbaiki sifat tanah saat pertumbuhan tinggi tanaman jagung.  

 

 

Tabel 4. Pengaruh genotipe terhadap tinggi tanaman jagung 

 

Perlakuan Pengamatan umur 

2 mst 3 mst 4 mst 5 mst 6 mst 

C2 Unram      10,47 a*) 19,58 a*) 38,93 a*) 76,93 a*) 144,82 a*) 

Bisi-2       7,3 b 15,66 b 25,17 b 45,37 c 73,95 c 

Srikandi   9,47 a 20,63 a 33,06 a 59,46 b 102,32 b 

BNJ 5% 1,49 3,82 6,30 7,90 9,39 
 

Keterangan : *) Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti oleh huruf yang sama  tidak berbeda nyata pada uji BNJ taraf 5%. 

 

Pada Tabel  4 menunjukkan terjadi perbedaan pertumbuhan tinggi tanaman pada masing-masing 

genotipe. Perbedaan pertumbuhan tinggi tanaman pada masing-masing genotipe ini di pengaruhi oleh faktor 

genetik dari masing masing genotipe tersebut.  Hal ini berkaitan dengan umur panen tanaman, dimana galur C2 

Unram umur tanaman bisa di panen adalah 73 hari setelah tanam (Sudantha & Suwardji, 2013).  

 

Pengaruh Biochar dan Genotipe Jagung  terhadap Berat berangkasan 

 

Hasil analisis keragaman menunjukkan tidak terjadi interaksi antara faktor biochar dan faktor genotype 

jagung, sedangkan faktor biochar berbeda nyata, sementara itu faktor genotipe jagung menunjukkan 

tidak berbeda nyata.  Pengaruh faktor biochar dan genotipe tanaman jagung disajikan pada Tabel 5 dan 6. 

 

Tabel 5. Pengaruh biochar terhadap berat berangkasan basah dan berat berangkasan kering jagung 

 

 

Perlakuan Berat berangkasan basah  (kg) 
 

Berat berangkasan kering (g) 

Tanpa biochar 1,46 c *) 828,6 c *) 

Biochar tanpa fermentasi 1,79 b 943,46 b 

Biochar fermentasi 2,03 a 1054, 37 a 

BNJ 5% 0.32 151,79 
 

Keterangan : *) Angka-angka pada setiap baris yang diikuti oleh huruf yang sama  tidak berbeda nyata pada uji BNJ taraf 5%. 
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Pada tabel 5 terjadi peningkatan berat berangkasan tanaman jagung pada perlakuan biochar berkaitan 

dengan kemampuan biochar memperbaiki sifat tanah, hasil analisis tanah setelah panen menunjukkan terjadi 

perbaikan sifat tanah jika dibandingkan dengan perlakuan tanpa biochar sebagaimana di tunjukkan pada Tabel 

analisis tanah setelah panen (Tabel 2). Perbaikan sifat tanah berdampak pada ketersediaan hara yang dibutuhkan 

tanaman. Hal ini sesusai dengan pendapat Glaser et al. (2002) yang menyatakan bahwa fungsi biochar sebagai 

soil conditioner dapat mengurangi kehilangan hara melalui proses leaching ke dalam tanah. Jika di lihat dari 

hasil analisis tanah setelah panen perlakuan biochar yang di fermentasi jamur Trichoderma spp. lebih baik dalam 

membenahi sifat tanah dan menyediakan unsur hara. Hal ini menunjukkan proses fermentasi biochar 

berpengaruh positif terhadap perbaikan sifat tanah. Sudantha (2007) menyatakan jamur T.  harzianum sebagai 

jamur saprofit  membantu dalam mensuplai hara sebagai bentuk mineralisasi dari hasil fermentasi bahan organik. 

Hasil analisis keragaman terhadap berat berangkasan basah dan kering menunjukkan masing-masing 

genotipe jagung tidak berbeda nyata. Tidak terjadinya perbedaan berat berangkasan basah dan berat berangkasan 

kering pada masing-masing genotipe jagung  dipengaruhi oleh faktor genetik yang sama antara masing-

masing genotipe jagung. 

 

Pengaruh Biochar dan Genotipe Jagung  terhadap Berat Tongkol 

 

Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi antara faktor biochar dan faktor 

genotype tanaman jagung, sedangkan faktor biochar berbeda nyata, sementara itu faktor genotipe tidak 

berbeda nyata. 

Tabel 7. Pengaruh biochar terhadap berat tongkol jagung  

 

Perlakuan  Berat satu tongkol (gram) 

Tanpa biochar 85, 44   c 

Biochar tanpa fermentasi 112, 77 b 

Biochar fermentasi 146, 66 a 

BNJ 5% 28, 21 
 

Keterangan : Angka-angka pada setiap baris yang diikuti oleh huruf yang sama dalam masing-masing perlakuan tidak 

berbeda nyata pada uji BNJ taraf 5%. 

Pada Tabel 7 terlihat bahwa peningkatan berat tongkol pada perlakuan biochar dibandingkan dengan 

perlakuan tanpa biochar di sebabkan oleh peningkatan unsur hara fosfor, sebagaimana dilihat dari hasil analisis 

tanah setelah panen (Tabel 2). Unsur fosfor sangat dibutuhkan tanaman dalam pembentukan tongkol. Warisno 

(1998) menyatakan untuk memperoleh pembentukan tongkol yang baik dan berisi penuh serta hasil jagung yang 

bermutu tinggi dapat diperoleh dengan pemberian hara fosfor. 

Hasil analisis tanah setelah panen menunjukkan perlakuan biochar yang di fermentasi jamur 

Trichoderma spp. lebih baik dalam memperbaiki sifat tanah,  hal ini dapat dilihat pada Tabel Analisis Tanah 

setelah Panen (Tabel 2) sehingga kondisi demikian berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman jagung  yang lebih baik. 

Berdasarkan analisis keragaman menunjukkan masing-masing genotipe tidak berbeda nyata terhadap 

berat tongkol jagung. Perbedaan berat tongkol jagung antara masing-masing genotipe dipengaruhi oleh faktor 

genetik dan faktor lingkungan. Efendi (2010) menyatakan perbedaan yang nyata antara masing masing varietas  

dikarenakan oleh interaksi faktor lingkungan tumbuh dengan faktor genetik yang berbeda pula 

 

Pengaruh Biochar dan Genotipe Jagung  terhadap  Berat pipilan  

Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi antara faktor biochar dan faktor 

genotype tanaman jagung, sedangkan faktor biochar berbeda nyata,  sementara itu faktor genotype jagung  tidak 

berbeda nyata 

Tabel 9. Pengaruh biochar terhadap berat pipilan jagung 
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Perlakuan  Berat pipilan/tongkol (gram) Hasil pipilan  (ton/ha) 

Tanpa biochar 36,77 c *) 2,62 

Biochar tanpa fermentasi  68,00 b 4, 85 

Biochar yang di fermentasi 116,00  a 8, 28 

BNJ 5 % 3,42  
 

Keterangan : *) Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti oleh huruf yang sama  tidak berbeda nyata pada uji BNJ taraf 5%. 

 

Pada Tabel 9 terlihat bahwa peningkatan berat pipilan jagung pada perlakuan biochar secara umum di 

sebabkan oleh perbaikan sifat tanah. Salah satunya di tunjukkan dengan peningkatan kadar fosfor di dalam 

tanah. Menurut Sutedjo (2008) bahwa  unsur fosfor didalam tanah dapat mempercepat pertumbuhan akar semai, 

dapat mempercepat serta memperkuat pertumbuhan tanaman muda menjadi tanaman dewasa, dapat 

mempercepat pembungaan dan pemasakan buah, biji dan gabah, dan dapat meningkatkan produksi biji-bijian. 

Adanya peningkatan berat pipilan jagung pada perlakuan biochar yang di fermentasi jamur Trichoderma 

spp. dibandingkan dengan biochar tanpa fermentasi menandakan biochar yang di fermentasi jamur Trichoderma 

spp. lebih baik dalam menyediakan unsur hara yang di perlukan tanaman saat proses pertumbuhan dan 

perkembangannya. 

Berdasarkan analisis keragaman menunjukkan masing-masing genotipe tidak berbeda nyata terhadap 

berat pipilan jagung. Umumnya perbedaan hasil antara masing masing genotipe tersebut disebabkan oleh 

perbedaan faktor genetik. Sebagaimana pernyataan Sitompul & Guritno, (1995) dalam Kuruseng & Kuruseng 

(2008), bahwa faktor genetik tanaman merupakan salah satu penyebab perbedaan antara tanaman satu dengan 

lainnya.  

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan  maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Perlakuan biochar yang difermentasi jamur  T. harzianum isolat SAPRO-07 dan T. koningii isolat ENDO-02 

lebih berpotensi dalam meniingkatkan pertumbuhan dan hasil jagung dibandingkan dengan perlakuan biochar  

tanpa fermentasi dan perlakuan tanpa biochar di tanah Entisol.  Produktivitas hasil  jagung pada perlakuan 

biochar yang di fermentasi dengan  jamur Trichoderma spp. adalah 8,28 ton/ha, sedangkan perlakuan biochar 

tanpa fermentasi adalah 4,85 ton/ha, dan tanpa biochar adalah 2,62 ton/ha.  

2. Galur C2 Unram, varietas Bisi-2, dan varietas Srikandi memberikan hasil yang sama terhadap  berat 

berangkasan, berat tongkol, dan berat pipilan jagung. 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

tentang dosis dan cara aplikasi biochar yang difermentasi dengan jamur Trichoderma spp. Selain itu perlu 

dipertimbangkan pengembangan Galur  C2 Unram karena hasilnya sama dengan varietas Bisi-2 dan varietas 

Srikandi yang merupakan varietas yang sudah di lepas secara nasional, serta umur panen Galur  C2 Unram lebih 

pendek dibandingkan dengan varietas Bisi-2 dan varietas Srikandi. 
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