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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh residu biochar dan pupuk 

NPK terhadap ketersediaan hara kalium, pertumbuhan dan hasil tanaman selada (Lactuca 

sativa L.). Percobaan ini dilaksanakan dari bulan Juli 2017 sampai November 2017, 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) menggunakan dua faktor. Faktor pertama adalah residu pupuk NPK terdiri 

atas 4 aras yaitu P0 (tanpa residu pupuk NPK), P1 (100 kg/ha residu NPK), P2(200 kg/ha 

residu NPK)  dan P3(300 kg/ha residu NPK), dan faktor kedua adalah residu biochar yaitu  

B1 (sekam padi)  dan  B2 (ranting kayu), sehingga didapat 8 perlakuan yang masing-masing 

perlakuan diulang 3 kali sehingga didapat 24 perlakuan. Data dianalisis dengan analysis of 

variance (ANOVA) dan untuk perlakuan yang berbeda nyata maka diuji lanjut dengan beda  

nyata jujur  (BNJ) 5 %. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa interaksi residu biochar dan 

pupuk NPK berpengaruh nyata terhadap variabel tanah seperti Ketersediaan Kalium, kadar C-

Organik dan pH tanah, sedangkan pada variabel tanaman berpengaruh nyata pada jumlah 

daun dan berat brangkasan basah namun tidak berpengaruh nyata pada tinggi tanaman dan 

berat perpetak. Residu biochar ranting kayu yang dikombinasikan dengan pupuk NPK 

300kg/ha memberikan hasil tertinggi pada jumlah daun dan berat brangkasan basah. 

 

 

Kata kunci: Selada, Biochar, Residu Biochar, Residu NPK. 
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ABSTRACT 

The study aimed to test the effect of biochar and yield of lettuce (Lactuca sativa L). A 

sield experiment was conducted in moncok karya, Ampenan. The municipality of mataram, 

from july to November 2017. Experiment was arranged in a factorial pattern and 

Randomized Conpletely Block Design (RCBD) was used, which consisted tow factors. The 

first factor was NPK fertilizer residue e.c namely, P0 (without NPK), P1 (100 kg/ha NPK), 

P2 (200kg/ha NPK) and P3 (300 kg/ha NPK) residue. The second factor was two type of 

biochar, namely: B1:  rice hask residual, B2: wood biochar residue. Data obtamied were 

analyzie by using analisis of variance at 5 % test. Results indicuted that the intraction of 

biochar and NPK test. A residues had a significan effect on available-k, Organik-C and soil 

pH, whereas, in  plant variable significantly effect leaf number and  stool of weight, but there 

was no significant effect on plant height. The best combination treatment was attanimed at 10 

t/ha of wood biochar and 300 kg/ha of NPK fertilizer residues 

 

Keywords: Lettuce, Biochar, Biochar Residue, NPK Residue. 

PENDAHULUAN 

Latar  Belakang 

Selada (Lactuca sativa L.) tergolong 

tanaman yang tumbuh pada daerah beriklim 

sedang maupun beriklim trofis (Cahyono, 

2014). Menurut Aykal (2000) selada adalah 

tanaman hortikultura yang berdaun besar dan 

kaya protein, mineral dan berbagai jenis 

hormon tumbuh dan juga mempunyai nilai 

estetika yang tinggi, sehingga banyak 

dimanfaatkan oleh berbagai rumah makan 

maupun restoran sebagai makanan sehat 

maupun berfungsi untuk memperindah 

tampilan makanan. Menurut Prastowo (2013) 

kebutuhan selada di dalam negeri terus 

meningkat dari tahun ke tahun yang 

disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah 

penduduk dan semakin bertambahnya tempat 

rumah makan maupun restoran yang 

membutuhkan suplai selada dalam jumlah 

yang banyak, namun produksi selada dalam 

negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan 

permintaan tersebut karena hasil produksi 

selada sangat rendah. Anonim (2014) 

menyatakan bahwa rendahnya hasil produksi 

selada disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

kualitas tanah yang setiap tahun mengalami 

penurunan seperti pemadatan  karena  

kekurangan bahan organik, kurangnya 

ketersediaan unsur hara (UH) dalam tanah, 

sehingga membuat pertumbuhan tanaman  

menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu perlu 

menambah kandungan nutrisi dalam tanah 

seperti pemberian pupuk dan bahan organik.  

Menurut Wijaya (2008), pemupukan 

dilakukan sebagai upaya untuk mencukupi 

kebutuhan tanaman agar target produksi dapat 

dicapai. Pupuk adalah salah satu sumber 

nutrisi utama yang diberikan pada tanaman 

dalam proses pertumbuhan, perkembangan dan 

produksi setiap hari berupa mineral dan air, 

nutrisi yang diberikan diserap melalui akar, 

batang, maupun daun. 

Nutrisi yang dibutuhkan tanaman tidak 

lepas dari  tiga unsur hara, yaitu nitrogen (N), 

fosfor (P), dan kalium (K),  peranan  ketiga 

unsur hara  ini sangat penting bagi 

pertumbuhan tanaman. Unsur nitrogen 

berperan pada fase vegetatif, fosfor 

mempercepat pertumbuhan tanaman dan 

kalium berperan sebagai aktifator berbagai 

enzim (Pincuran, 2013).  

Menurut Rosmarkam dan Yuwono 

(2002) Kalium merupakan hara utama ketiga 

setelah N dan P. Kalium mempunyai valensi 

satu dan diserap dalam bentuk ion K
+
. Kalium 

yang tergolong unsur yang immobile atau lama 

http://www.pincuranbonjo.com/author/pincuranbonjo/
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terurai dalam tanah maupun tanaman baik 

dalam sel, dalam jaringan tanaman, maupun 

xylem dan floem. Kalium banyak terdapat 

dalam sitoplasma dan garam kalium berperan 

dalam tekanan osmosis sel, selain itu Kalium 

juga berperan dalam beberapa proses seperti 

metabolisme karbohidrat, Aktivator enzim, 

mengatur tekanan osmotik, mengatur efisiensi 

air, serapan N, sintesis protein, dan translokasi 

dari asimilat (Rosmarkam dan Yuwono, 2002). 

Ketersediaan kalium di dalam tanah 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

pH dan KTK tanah. Tanah yang ber-pH rendah 

membuat ketersediaan kalium sangat mudah 

hilang karena pencucian hara (Widowati et al., 

2012).  Oleh karena itu, penambahan biochar 

yang dapat berfungsi sebagai bahan pembenah 

tanah yang kekurangan unsur hara dengan 

menahan sejumlah nutrisi yang berguna bagi 

tanaman serta meningkatkan sifat fisika dan 

biologi tanah. 

Biochar merupakan bentuk karbon 

stabil yang dihasilkan dari proses pirolisis 

bahan-bahan organik. Saat ini biochar sangat 

diminati karena sangat berpotensi untuk 

meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan 

hasil panen dan mampu menyerap serta 

menyimpan karbon (C) dalam tanah. Biochar 

terbukti stabil dan efektif sebagai cadangan 

karbon. Dalam biochar, karbon terbentuk dari 

proses pirolisis sehingga tidak mudah 

terdegradasi oleh aktifitas mikroba seperti 

biomassa lain yang mengandung karbon 

tingkat rendah (Prasetyo. 2014) 

Elviwirda (2007) menyatakan di 

Indonesia  potensi  penggunaan biochar cukup 

besar, mengingat  bahan baku seperti kayu, 

tempurung kelapa dan  sekam padi cukup 

tersedia. Pembuatan arang cukup dikenal 

masyarakat Indonesia namun belum 

dimanfaatkan sebagai pembenah tanah. 

Selama ini umumnya pembuatan arang 

(charcoal) dari limbah pertanian ditujukan 

untuk ekspor. Penggunaan bahan pembenah 

tanah berbahan baku sisa-sisa hasil pertanian 

yang sulit terdekomposisi merupakan salah 

satu alternatif yang dapat ditempuh untuk 

mempercepat peningkatan kualitas sifat fisik 

tanah dalam pemanfaatan lahan sebagai 

sumber pangan sehingga produksi tanaman 

dapat ditingkatkan (Elviwirda, 2007). 

Selain bahan baku yang mudah 

didapat, biochar juga mempunyai pengaruh 

jangka panjang terhadap kondisis tanah, 

sebagaimana Menurut Mawardiana, et al., 

(2013) menyatakan bahwa biochar sebagai 

bahan 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). 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 yang 

baik. 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. Menurut 

Darman (2008), karbon yang berada dalam 

bentuk arang di dalam tanah memiliki waktu 

paruh sekitar 1000 tahun, dan sekitar 50% 

akan mulai terurai lebih dari 1000 tahun.  

Sehingga memberikan pengaruh yang 

lama terhadap sifat tanah, sehingga perlu 

diujikan. Dari uraian diatas, maka perlu 

dilakukannya penelitian tentang Uji Pengaruh 

Residu Biochar dan Residu Pupuk NPK 

Terhadap Ketersediaan  Hara Kalium, 

Pertumbuhan dan Hasil Tanaman   Selada 

(Lactuca sativa L.). 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk 

mempelajari pengaruh residu biochar dan 

pupuk NPK Terhadap Ketersediaan Hara 

Kalium, Pertumbuhan dan Hasil Tanaman 

Selada (Lactuca  sativa  L.). 

Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini adalah dapat 

memberikan informasi tentang pengaruh 

residu biochar dan pemberian pupuk NPK 

terhadap Ketersediaan Hara Kalium, 

Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Selada  

(Lactuca  sativa L.). 
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Hipotesis 

H0:Residu Biochar dan Residu pemupukan 

NPK dapat memberikan pengaruh yang 

tidak nyata terhadap Ketersediaan Hara 

Kalium, Pertumbuhan dan Hasil Tanaman 

Selada (Lactuca  sativa L.). 

Hi: Residu Biochar dan Residu pemupukan 

NPK dapat memberikan pengaruh yang  

nyata terhadap Ketersediaan Hara Kalium, 

Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Selada 

(Lactuca  sativa L.). 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimental yang dilakukan di lapangan,  

Waktu  dan Tempat 

 Percobaan ini dilaksanakan di lahan 

petani di Desa Moncok Kecamatan Ampenan, 

Kota Madya Mataram. Analisis tanah 

dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Tanah 

Fakultas Pertanian Universitas Mataram dari 

bulan Juli 2017 sampai November 2017. 

Alat dan Bahan Penelitian  

Alat-alat yang digunakan dalam 

melakukan penelitian ini, plastik sampel, 

cangkul, meteran, sprayer, gembor, paranet, 

bak, bambu, sabit, alat-alat untuk analisis di 

Laboratorium dan alat tulis-menulis, penggaris 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: benih selada cap panah 

merah yang diproduksi oleh PT East West 

Seed Indonesia, pupuk N sebagai pupuk dasar 

dan bahan-bahan yang digunakan dalam 

analisis di Laboratorium. 

Kegunaan Penelitian  

Rancangan percobaan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) menggunakan dua faktor. 

Faktor pertama adalah residu pupuk NPK  

terdiri atas 4 aras yaitu P0 (tanpa residu pupuk 

NPK), P1 (residu 100 kg/ha residu NPK),  

P2(residu 200 kg/ha residu NPK) dan 

P3(residu 300 kg/ha residu NPK) dan faktor 

kedua  adalah residu biochar seperti  B1 

(sekam padi)  dan  B2 (ranting kayu), sehingga  

didapat 8 perlakuan,  masing-masing 

perlakuan diulang 3 kali, sehingga didapat 24 

petak percobaan dengan kombinasi perlakuan 

tersebut adalah sebagai berikut: P0B1, P1B1, 

P2B1 , P3B1 , P0B2 , P1B2 , P2B2, P3B2 

Pelaksanaan Percobaan 

Persiapan Lahan Percobaan 

Penelitian ini adalah lanjutan dari 

penelitian sebelunya sehingga lahan percobaan 

yang digunakan harus dibersihkan terlebih 

dahulu dari bekas tanaman sebelumnya dan 

sisa gulma. Selanjunya di ambil sampel tanah 

sebagai data awal untuk variabel tanah. 

Persemaian 

Proses persemaian selada dilakukan 

dengan ditebar diatas bedengan yang sudah 

disiapkan. Ukuran bedengan persemaian yang 

digunakan 2,5m x 1,5m dengan ketinggian 

30cm.  

Pemberian Pupuk 

Pemberian pupuk NPK diberikan 

sebagai perlakuan pada percobaan 

sebelumnya. Sedangkan pada percobaan ini 

hanya diberikan pupuk tunggal yaitu pupuk N 

(urea) sebagai perangsang pertumbuhan 

tanaman selada, mengingat pupuk N sangat 

cepat tercuci sehingga perlu ditambahkan ke 

dalam tanah. Pemberian pupuk N pada petak 

percobaan sebanyak 30 g/petak (perhitungan 

terlampir) untuk mempercepat  pertumbuhan 

benih. 

Penanaman atau Pindah Tanam 

Proses pindah tanam dilakukan pada 

saat tanaman telah berdaun 4 atau pada saat 

tanaman berumur 30 hari. Waktu pindah 

tanaman dilakukan pada pagi hari dengan jarak 

tanam 20 x 25 cm. 

3.4.5 Pemeliharaan Tanaman 

Penyiraman 

Penyiraman dilakukan 2 kali sehari 

dengan tujuan untuk menjaga kondisi tanah 

agar tetap lembab hingga kisaran kapasitas 

lapang, untuk menjaga agar permukaan media 

tanaman/pertumbuhan tanaman selada tidak 
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terganggu maka penyiraman dilakukan 

menggunakan gembor/sprayer. Jika terjadi 

hujan maka penyiraman tidak dilakukan 

karena kondisi tanah masih lembab. 

Penyulaman 

Penyulaman dilakukan jika terdapat 

tanaman yang mati atau tidak tumbuh dengan 

mengganti dengan cadangan bibit yang ada. 

Penyiangan 

Penyiangan dilakukan secara mekanik 

yaitu mencabut langsung gulma pada saat 

sedini mungkin untuk mencegah kompetisi 

dengan dan menjaga agar tanaman selada tetap 

sehat. 

3.4.6 Panen. 

Pemanenan selada dapat dilakukan sesuai 

diskripsi varietas yang digunakan yaitu antara 

umur 40 hst. 

3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian 

ini adalah Variabel tanah meliputi pH tanah, 

C-Organik tanah dan kandungan Kalium 

Tanah. Sedangkan untuk Variabel tanaman 

meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, berat 

berangkasan basah dan berat per petak. 

3.6 Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisis 

dengan menggunakan Analisis Sidik Ragam 

pada taraf nyata 5% menggunakan program 

Minitab. Hasil perlakuan yang berbeda nyata, 

diuji lanjut dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 

pada taraf nyata 5%. 

 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHAAN 

Hasil Penelitian 

Table 4.1.1. hasil analisis tanah awal 

Parameter 
Metode Satuan Hasil Kritria 

pH pH Meter  - 5.0 Masam* 

C-

Organik 

Walkey dan 

Black  
% 2.04 Rendah* 

Kalium 

Tersedia 

Ammonium 

Asetat 1 N 

pH 7 

Ppm 42 Tinggi* 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama 

pada kolom yang sama menunjukkan hasil 

yang tidak berbeda nyata. *) Balai 

Penelitian Tanah (2005) 

Dari hasil analisis awal terhadap 

beberapa parameter kandungan tanah 

menunjukkan hasil yang rendah terhadap 

tingkat kemasaman tanah yaitu 5.0 yang 

berarti tanah tersebut termasuk masam, 

kandungan C-organik menunjukkan hasil 2.04 

% yang termasuk level rendah, sedangkan 

kandungan Kalium tanah menunjukkan hasil 

yang tinggi yaitu 42 ppm 

Tabel 4.1.2 hasil analisis kandungan 

biochar sebelum percobaan 

Parameter Satuan 

Biochar 

sekam 

Padi 

Biochar 

Ranting 

Kayu 

pH - 8.1 8.2 

C- Organik % 29.34 52.44 

K tersedia ppm 1.85 2.07 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama 

pada kolom yang sama menunjukkan hasil 

yang tidak berbeda nyata.  

Dari hasil analisis kandungan biochar 

sebelum percobaan didapatkan hasil tinggi 

terhadap kandungan pH biochar ranting kayu 

maupun sekam padi yaitu 8.2 dan 8.1, C-

Organik sekam padi sebanyak 29.34 % dan 

ranting kayu sebanyak 52.44 %, untuk 

kandungan kalium tanahnya terdapat 1.85 ppm 

pada biochar sekam padi dan 2.07 ppm pada 

biochar ranting kayu. 
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Tabel 4.1.3. Rekapitulasi Analisis Sidik 

Ragam pada Pengaruh residu 

biochar dan pupuk NPK terhadap 

masing-masing Variabel 

No 
Variabel 

Perlakuan 

P*B P B 

1 Kalium Tanah S S NS 

2 C-Organik S NS S 

3 pH Tanah S S NS 

4 

TT 1 MST NS NS NS 

TT 2 MST NS NS NS 

TT 3 MST NS NS S 

TT 4 MST NS NS S 

TT 5 MST NS NS S 

5 

JD 1 MST S S NS 

JD 2 MST S S NS 

JD 3 MST S S NS 

JD 4 MST S S NS 

JD 5 MST S S S 

6 BBB S S NS 

7 Berat /petak NS NS NS 
Keterangan: S= signifikan; NS= Non Signifikan; P*B= 

kombinasi antara residu biochar dan pupuk 

NPK. 

  Dari hasil rekapitulasi di atas dapat 

dilihat bahwa pemberian residu biochar dan 

pupuk NPK memberikan hasil yang berbeda 

nyata terhadap semua variabel pengamatan, 

pada variabel tanah interaksi antara residu 

biochar dan pupuk NPK menunjukkan hasil 

yang berbeda nyata terhadap semua parameter 

tanah seperti ketersediaan Kalium tanah, C-

Organik tanah dan pH tanah. Pada perlakuan 

residu pupuk NPK menunjukkan hasil yang 

berbeda nyata terhadap ketersediaan kalium 

tanah dan pH tanah, sedangkan perlakuan 

residu biochar menunjukkan hasil yang 

berbeda nyata terhadap kadar C-Organik saja. 

Pada variabel tanaman menunjukkan hasil 

yang berbeda nyata terhadap semua parameter 

tanaman seperti tinggi tanaman, jumlah daun 

dan berat brangkasa basah tanaman. Pada 

perlakuan kombiasi antara residu biochar dan 

pupuk NPK menunjukkan hasil yang berbeda 

nyata terhadap jumlah daun pada umur 1 MST, 

2 MST, 3 MST, 4 MST dan 5 MST namun 

tidak berbeda nyata pada parameter tinggi 

tanaman, berat brangkasan basah dan berat 

perpetak. Pada perlakuan residu biochar 

terdapat hasil yang berbeda nyata terhadap 

Jumlah daun pada umur 1 MST, 2 MST, 3 

MST, 4 MST, 5 MST dan berat brangkasan 

basah tanaman, namun tidak menunjukkan 

hasil yang berbeda nyata terhadap parameter 

tinggi tanaman pada semua umur dan berat 

perpetak. Pada perlakuan residu biochar 

terdapat hasil yang berbeda nyata pada 

parameter tinggi tanaman umur 3 MST, 4 

MST, 5 MST, jumlah daun pada umur 5 MST 

dan berat brangkasan basah.  

Hasil Analisis Tanah dan Biochar Sesudah 

Tanam 

Tabel 4.1.4. Rerata kombinasi antara residu 

biochar dan pupuk NPK pada 

ketersediaan Kalium Tanah, C-

Organik dan pH tanah  

Perlakuan 

Parameter Pengamatan 

Kalium 

tanah 

(ppm) 

C- Organic 

Tanah (%) 

pH 

Tanah 

P0B1 21.37 a 1.75 b 5.07  b 

P0B2 20.96 ab 1.68 b 4.93 b 

P1B1 27.48 ab 1.93 ab 5.50 b 

P1B2 30.21 abc 2.23 ab 5.37 b 

P2B1 41.44   bcd 1.98 ab 5.53 b 

P2B2 46.10     cd 2.21 ab 5.77 ab 

P3B1 40.25     cd 2.52 ab 6.37 ab 

P3B2 49.71      d 2.94 a 7.23 a 

BNJ 5% 14.05 1.17 1.50 

Keterangan: Nilai yang diikuti huruf yang sama 

menunjukkan hasil yang tidak berbeda 

nyata. 

Tabel 4.1.4 di atas dapat dilihat bahwa 

interaksi antara residu biochar dan pupuk NPK 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap ketersediaan kalium tanah yaitu P0B1 

berbeda nyata dengan P2B1, P2B2, P1B3, 

P2B3 namun tidak berbeda nyata dengan 

P0B2, P1B1dan P1B2. Perlakuan P0B2 

berbeda nyata dengan P2B2, P1B3, P2B3 dan 

P0B1 namun tidak berbeda nyata dengan P1B1 

dan P1B2. Perlakuan P1B2 berbeda nyata 

dengan P3B2, P0B1, P0B2, dan P1B1, namun 

tidak berbeda nyata dengan P2B1, P2B2, 

P3B1. P2B1 berbeda nyata dengan P0B1, 
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P0B2, P1B1, P1B2, namun tidak berbeda 

nyata dengan P2B2, P3B1 dan P3B2. Untuk 

kadar C-Organik menunjukkan hasil yang 

berbeda nyata antara perlakuan P0B1, P0B2 

dengan P3B2 namun tidak berbeda nyata 

dengan P1B1, P1B2, P2B1, P2B2 dan P3B1. 

Pada parameter pH tanah menunjukkan hasil 

yang berbeda nyata pada perlakuan P0B1, 

P0B2, P1B1, P1B2, P2B1 dengan P3B2 

namun tidak berbeda nyata dengan P2B2, 

P3B1. 

Dari uraian pada tabel 4.1.4 di atas, 

perlakuan residu pupuk NPK memberikan 

hasil yang berbeda nyata terhadap kandungan 

Kalium tanah, untuk hasil tertinggi terdapat 

pada perlakuan P3B2 (perlakuan kombinasi 

residu biochar ranting kayu dengan pupuk 

NPK 300 kg/ha). Tingginya kandungan 

Kalium tanah disebabkan oleh beberapa faktor 

salah satunya adalah pengaruh dari residu 

biochar yang masih memberikan pengaruh 

terhadap ketersediaan Kalium tanah, hal ini 

dikarenakan biochar mampu berfungsi agar 

tanah lebih mudah menyerap air maupun hara 

dan sulit untuk meloloskannya dalam jangka 

waktu yang lama. Elviwirda (2016) 

menyatakan biochar merupakan arang kayu 

yang berpori (porous), bila digunakan sebagai 

suatu pembenah tanah dapat mengurangi 

jumlah CO2 dari udara, dapat menyediakan 

habitat bagi mikroba tanah, umumnya biochar 

yang diaplikasikan dapat tinggal dalam tanah 

selama ratusan tahun dan tidak mengganggu 

keseimbangan karbon-nitrogen dan dapat 

menahan air dan nutrisi sehingga lebih lama 

tersedia bagi tanaman, bila digunakan sebagai 

pembenah tanah bersama pupuk organik dan 

anorganik, biochar dapat meningkatkan 

produktivitas serta mempertahankan 

ketersediaan hara bagi tanaman.   

Menurut Firman (2017) Aplikasi residu 

biochar berdampak positif terhadap sifat 

kimia, fisika, dan biologi tanah. Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan, efek 

positif residu biochar terhadap sifat kimia 

tanah menunjukkan bahwa biochar yang 

diaplikasikan ke dalam tanah secara nyata 

berpotensi dalam meningkatkan beberapa sifat 

kimia tanah seperti pH tanah, KTK, dan 

beberapa senyawa seperti C-organik, N-total, 

serta terhadap ketersediaan kalium tanah, 

perbaikan sifat kimia yang diakibatkan oleh 

penambahan residu biochar secara tidak 

langsung berdampak positif pula terhadap 

pertumbuhan tanaman yang tumbuh di 

atasnya. Menurut Sudjana (2006), menyatakan 

pemberian biochar mampu meningkatkan 

serapan nitrogen, fosfor, dan kalium. Selain itu 

juga penambahan biochar ke tanah dapat 

meningkatkan ketersediaan kation utama, N-

total, P, dan KTK yang pada akhirnya 

meningkatkan hasil tanaman. Tingginya 

ketersediaan hara bagi tanaman merupakan 

hasil dari bertambahnya nutrisi secara 

langsung dari biochar, sehingga menyebabkan 

meningkatnya retensi hara dan perubahan 

dinamika mikroba tanah. Keuntungan jangka 

panjangnya bagi ketersediaan hara 

berhubungan dengan stabilisasi karbon organik 

yang lebih tinggi seiring dengan pembebasan 

hara yang lebih lambat dibanding bahan 

organik yang biasa digunakan (Gani, 2009). 

Lehmann (2007) juga menyatakan bahwa 

semakin tingginya konsentrasi hara (N, P, K, 

Ca, dan Mg) pada biochar menunjukkan 

adanya kontribusi positif pembenah organik 

terhadap perbaikan ketersediaan hara tanah. 

Biochar juga bisa meningkatkan KTK tanah, 

sehingga dapat mengurangi resiko pencucian 

hara, khususnya K dan NH
4
-N. 

Ketersediaan bahan organik dalam 

penelitian ini menunjukkan hasil yang tinggi 

yaitu 2,94% (tinggi) pada kombinasi P3B2 dan 

terendah yaitu 20,96% pada kombinasi P0B2. 

Tingginya kadar C-Organik dalam residu 

biochar ranting kayu karena paling banyak 

menyumbangkan bahan organik ke dalam 

tanah. Hasil penelitian Chairunnisya et. al. 

(2017) menyatakan peningkatan kandungan 

C–Organik dari sedang (kontrol) hingga tinggi 

(berbagai bahan organik dan biochar) 

mengalami peningatan. Peningkatan ini terjadi 

karena masing-masing bahan organik yang 

digunakan menyumbangkan C–Organik ke 

tanah. Kadar C-Organik pada masing–masing 

bahan organik adalah sebagai berikut: pupuk 

kandang (9.21%), kompos jerami (8.39%), dan 

biochar ranting kayu (25.07%). Sehingga 
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pemberian berbagai jenis bahan organik dapat 

meningkatkan kandungan C–Organik tanah. 

Menurut Salawati et. al.(2016). menyatakan 

bahwa semakin tinggi dosis biochar yang 

diberikan kandungan C organik tanah 

meningkat pula secara konsisten demikian 

halnya dengan kehalusan biochar, makin halus 

biochar makin tinggi kandungan C organik 

tanah, diantara perlakuan efek mandiri maupun 

interaksi diantara keduanya terjadi, secara 

mandiri dosis biochar mampu meningkatkan C 

organik hingga 1,41% bila dibandingkan 

sebelum perlakuan 1,09%, demikian halnya 

dengan kehalusan biochar, makin halus 

biochar makin tinggi kandungan C organik 

tanah, berdasarkan data dapat dilihat bahwa 

interaksi positif diantara kedua perlakuan jika 

dilakukan secara bersama pada dosis biochar 

15 ton dengan kehalusan lolos ayakan 60 

mesh, dapat meningkatkan C organik tanah 

hingga 1,46 dari 1,09 atau meningkat sebesar 

33,94%. Tanah yang ditambahkan biochar 

akan dapat memperbaiki agregat tanah 

sehingga butiran-butiran tanah akan saling 

terikat dengan demikian kandungan air, udara 

dan bahan organik (C-Organik) di dalamnya 

akan mudah tersedia bagi tanaman, sehingga 

kebutuhan tanaman akan nutrisi dapat 

terpenuhi. (Gani, 2009). 

Tingkat kemasaman tanah (pH) dalam 

penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda 

nyata pada perlakuan P0B1, P0B2, P1B1, 

P1B2, P2B1 dengan P3B2 namun tidak 

berbeda nyata dengan P2B2, P3B1. Nilai 

tertinggi terdapat pada perlakuan P3B2 yaitu 

7.23, dan nilai terendah pada perlakuan P0B2 

sebanyak 4.93. Tingginyanya pH tanah pada 

perlakuan P3B2 dipengaruhi oleh masih 

adanya pengaruh dari kandugan residu biochar 

dan pupuk NPK yang ada di dalam tanah. 

Penggunaan biochar dapat  meningkatkan pH 

tanah dan kapasitas tukar kation 

(KTK). Peningkatan pH tanah melalui aplikasi 

biochar dapat digunakan untuk memperbaiki 

sifat-sifat tanah terutama untuk tanah dengan 

pH rendah dan juga meningkatkan KTK, 

penerapan biochar dikaitkan dengan 

peningkatan retensi air dan nutrisi (Mulyati et 

al., 2014). Menurut Firman (2017) menyatakan 

bahwa bahwa residu biochar seiring 

berjalanya waktu residu Biochar mampu 

memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap perubahan reaksi tanah (pH tanah) 

yang disebabkan adanya proses dekomposisi. 

Selain berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan  menunjukkan bahwa biochar yang 

diaplikasikan ke dalam tanah secara nyata 

berpotensi dalam meningkatkan beberapa sifat 

kimia tanah seperti pH tanah dan KTK tanah 

(Anonim, 2014). 

Tabel 4.1.5. Rerata pengaruh residu 

biochar dan residu pupuk NPK pada 

Tinggi Tanaman (TT). 

Perl

akua

n 

Tinggi Tanaman  (MST) 

1 2 3 4 5 

P0 

P1 

P2 

P3 

5.87 

5.65 

6.08 

6.37 

7.57 

8.10 

7.83 

8.25 

9.87 

10.23 

9.33 

10.27 

13.17 

13.80 

13.07 

13.85 

17.83 

19.00 

17.53 

18.23 

BNJ% - - - - - 

B1 

B2 

5.76 

6.23 

7.47 

8.41 

9.02 a 

10.83 b 

11.87 a 

15.08 b 

16.07 a 

20.23 b 

BNJ% - - 2.68 3.37 5.24 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama 

pada kolom yang sama menunjukkan hasil yang 

tidak berbeda nyata. 

Table 4.1.5 di atas dapat dilihat bahwa 

pemberian residu pupuk NPK terhadap tinggi 

tanaman berpengaruh tidak nyata pada semua 

umur akan tetapi dapat dilihat bahwa nilai 

terendah terdapat pada perlakuan P0 sebanyak 

17.83 cm dan  nilai tertinggi terdapat pada 

perlakuan P3 yaitu 18.23 cm pada umur 5 

MST. Sedangkan pada perlakuan residu 

biochar menunjukkan hasil yang berbeda nyata 

terhadap tinggi tanaman pada umur 3 MST, 4 

MST dan 5 MST, yaitu pada perlakuan B1 

berbeda nyata dengan B2, untuk nilai terendah 

terdapat pada perlakuan B1 (biochar sekam 

padi) sebanyak 16.07 cm dan  nilai tertinggi 

terdapat pada perlakuan B2 ( Residu ranting 
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kayu) yaitu sebanyak 20.23 cm pada umur 5 

MST. 

Tingginya nilai pada perlakuan residu 

pupuk dengan dosis 300 kg/ha 

memperlihatkan bahwa masih adanya 

pengaruh residu pupuk NPK terhadap tinggi 

tanaman. Tingginya hasil dikarenakan semakin 

banyak dosis pupuk yang diberikan makin 

tinggi ketersediaannya maka akan makin  lama 

tercuci oleh air, sehingga dapat di manfaatkan 

oleh tanaman dalam jangka waktu yang lama. 

Selain itu lamanya ketersediaan residu pupuk 

NPK ini di pengaruhi oleh masih adanya 

pegaruh residu biochar yang mampu mengikat 

UH yang diserap tanah. Menurut Sudjana 

(2006), menyatakan Pemberian biochar 

mampu meningkatkan serapan nitrogen, 

fosfor, dan kalium yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan tinggi tanaman (Darman,  

2008). 

Tabel 4.1.6. Rerata kombinasi antara residu 

biochar dan residu pupuk NPK pada 

Tinggi Tanaman 

Perlak

uan 

Parameter Pengamatan Jumlah Daun (helai) 

1 2 3 4 5 

P0B1 2.73  a 5.20 a 6.50 a 8.60 a 11.80 a 

P0B2 3.33  ab 5.20 a 6.60 a 8.77 a 12.37 a 
P1B1 3.80 bc 5.60 ab 7.20 ab 9.00 a 14.73ab 

P1B2 4.00bcd 5.73 ab 7.23 ab 9.20 a 18.30ab 

P2B1 4.00bcd 5.13 b 7.23 ab 10.87 ab 16.90ab 
P2B2 4.07 cd 5.80 ab 8.10 ab 9.13 a 17.77ab 

P3B1 4.07 cd 6.17 ab 8.23 ab 11.30 ab 16.40ab 

P3B2 4.53  d 6.90 b 9.40 b 12.93 b 20.53 b 

BNJ 

5% 
0.69 1.31 2.50 3.24 6.88 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama 

pada kolom yang sama menunjukkan hasil yang 

tidak berbeda nyata. 

Dari hasil pengamatan pada tabel 4.1.6 

di atas dapat dilihat bahwa interaksi antara 

residu biocar dengan pupuk NPK 

menunjukkan hasil yang berbeda nyata 

terhadap jumlah daun pada semua umur dan 

nilai tertinggi terdapat pada interaksi P3B2 

yaitu 20,53 helai  dan nilai terendah sebanyak 

11,80 helai pada intraksi P0B1. Tingginya 

ketersediaan hara bagi tanaman merupakan 

hasil dari bertambahnya nutrisi secara 

langsung dari biochar, sehingga menyebabkan 

meningkatnya retensi hara dan perubahan 

dinamika mikroba tanah. Keuntungan jangka 

panjangnya bagi ketersediaan hara 

berhubungan dengan stabilisasi karbon organik 

yang lebih tinggi seiring dengan pembebasan 

hara yang lebih lambat dibanding bahan 

organik yang biasa digunakan, dengan 

demikian dapat dimanfaatkan untuk 

pembentukan daun(Gani, 2009) 

warnock et al. (2007)  menyatakan 

bahwa biochar mampu menyerap unsur hara 

dan air sehingga unsur hara dapat tersedia dan 

dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman 

seperti pembentukan daun. 

Tabel 4.1.9 Rerata antara residu biochar 

dan residu pupuk NPK pada berat 

brangkasan basah tanaman 

Perlakuan Berat(gram) 

brangkasan basah Perpetak  

P0 

P1 

P2 

P3 

23,42 a 

31,85 ab 

39,00 b 

55,12 c 

2596 

3206 

3402 

4554 

BNJ% 12,264 - 

B1 

B2 

33,87 a 

40,83 b 

3419 

3460 

BNJ% 9,041 - 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama 

pada kolom yang sama menunjukkan hasil yang 

tidak berbeda nyata. 

Tabel 4.1.9  dapat dilihat bahwa residu 

pupuk NPK memberikan hasil berbeda nyata 

terhadap berat brangkasan basah dan tidak 

memberikan pengaruh nyata pada berat 

perpetak, begitu juga pada residu biochar 

memberikan hasil berbeda nyata terhadap 

berat brangkasan basah dan tidak memberikan 

pengaruh nyata pada berat perpetak, berat 

brangkasan basah diduga dapat dipengaruhi 

oleh tinggi tanaman dan jumlah daun tanaman 

selada karena semakin tinggi tanaman dan 

semakin banyak jumlah daun yang tumbuh 

maka akan semakin banyak kandungan airnya 

dan semakin berat bobot tanaman tersebut. 

Menurut Lahadessy et al., (2007) menyatakan 

bahwa untuk mendapatkan bobot yang 

optimal, tanaman masih membutuhkan banyak 

energi maupun unsur hara agar peningkatan 

jumlah sel secara optimal serta adanya 
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peningkatan kandungan air yang mem- 

pengaruhi berat bobot tanaman.. 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di 

atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Interaksi residu biochar dan pupuk NPK 

berpengaruh nyata terhadap variabel tanah 

yaitu ketersediaan kalium, kadar C-

Organik dan pH tanah, sedangkan pada 

variabel tanaman berpengaruh nyata pada 

jumlah daun dan berat brangkasan basah 

namun tidak berbeda nyata pada tinggi 

tanaman, dan berat perpetak.  

2. Residu pupuk NPK berpengaruh nyata 

terhadap variabel tanah yaitu pada 

ketersediaan Kalium dan pH tanah namun 

tidak berpengaruh nyata pada kadar C-

Organik tanah, sedangkan pada variabel 

tanaman memberikan pengaruh nyata pada 

jumlah daun dan berat brangkasan basah 

namun tidak berbeda nyata pada tinggi 

tanaman dan berat perpetak. 

3. Pada residu biochar memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata pada variabel tanah 

yaitu kadar C-Organik tanah namun tidak 

berbeda nyata pada ketersediaan kalium 

dan pH tanah, sedangkan pada variabel 

tanaman memberikan pengaruh nyata pada 

parameter tinggi tanaman, jumlah daun dan 

berat brangkasan basah namun tidak 

berpengaruh nyata pada berat per-petak. 

4. Pemberian residu biochar ranting kayu 

yang dikombinasikan dengan pupuk NPK 

300kg/ha memberikan hasil tertinggi pada 

jumlah daun dan berat brangkasan basah. 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian di atas 

dapat disarankan pada penelitian selanjutnya 

dapat menggunakan perlakuan residu biochar 

10 ton/ha yang dikombinasikan dengan  pupuk 

NPK sebanyak 300 kg/ha menggunakan 

tanaman yang berbeda. 
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