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ABSTRAK 

 

Biochar adalah arang yang terbentuk melalui proses pembakaran bahan organik 

tanpa oksigen (pirolisis) pada temperatur 250°C-500°C. Fermentasi adalah proses 

respirasi anaerob oleh sel organisme dengan menghidrolisis gula menjadi energy, 

gas CO2 dan etanol atau senyawa lainnya, tergantung dari substrat dan enzim 

katalitik yang dikeluarkan oleh sel. Fermentasi pada Biochar dapat meningkatkan 

luas permukaan, sebagai atraktan bagi mikroba, memperpanjang masa hidup 

mikroba pada BO. Fermentasi pada Biochar membawa efek aditif terhadap 

keseburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Salah satu mikrobia yang dapat 

digunaklan untuk fermentasi biochar adalah menggunakan jamur Trichoderma 

spp. Masa optimum fermentasi Biochar dipengaruhi oleh struktur polimer bahan 

substrat, suhu, konsentrasi bahan stater dan ukuran fisik substrat yang 

teridentifikasi melalui laju dan kadar penurunan Rasio C:N. Ada beberapa metode 

yang dapat digunakan untuk aplikasi Biochar fermentasi antara lain: metode 

larikan, mixing dengan media tanah, Pop Up dan penugalan; Biochar dapat 

meningkatkan daya serap unsur hara esensial makro primer (N, P, K), 

pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di lahan kering. Apabila difermentasi 

dengan mikroba dan diaplikasikan di lahan kering, maka patut diduga akan 

berpotensi lebih baik lagi dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman 

kedelai karena perannya sebagai penyedia habitat yang baik bagi mikroba. 

Aplikasi biochar fermentasi dengan jamur Trichoderma spp. pada tanaman jagung 

dan kedelai dapat meningkatkan pertumbuhan (tinggi tanaman) dan hasil (bobot 

biji kering). 

 
___________________________________________________________ 

Kata Kunci: Biochar, fermentasi, Trichoderma spp., kedelai, lahan kering 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Kedelai merupakan tanaman penting yang menjadi kebutuhan pangan 

masyarakat dunia. Di tahun 2014, produksi kedelai dunia mencapai 308,436 juta 

ton. Indonesia berada pada urutuan ke-12 negara-negara produsen kedelai setelah 

Amerika Serikat (108,014 juta ton),  Brazil (86,760 juta ton), Argentina (53,398 

juta ton), China (12,200 juta ton), India (10,528 juta ton), Paraguay (9,975 juta 

ton), Canada (6,049 juta ton), Ukraina (3,882 juta ton), Bolivia (3,275 juta ton), 

Uruguay (3,163 juta ton), dan Rusia (2,597 juta ton) (FAO, 2016). 

Di tahun 2013 produksi kedelai Indonesia sebesar 0,780 juta ton, turun 

7,49% dari produksi tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2014 produksi 

kembali meningkat menjadi sebesar 0,955 juta ton dari tahun sebelumnya. 

Fluktuasi produksi nasional ini menjadikan pasokan kebutuhan kedelai domestik 

tidak menentu. Pada tahun 2015 produksi kedelai nasional mengalami 

peningkatan 2,93% dari tahun sebelumnya, namun per September di tahun yang 

sama total impor sebesar 1,708 juta ton (BPS, 2016). Ketergantungan Indonesia 

terhadap impor kedelai masih tinggi (Maulana dan Ardhia, 2015).  

Sebagaimana tanaman pada umumnya, produksi tanaman kedelai juga 

dipengaruhi oleh luas lahan dan produktivitas hasil tanaman (Aldillah, 2014), 

maka diperlukan kebijakan yang disasarkan pada peningkatan luas lahan dan 

produktivitas hasil tanaman dan penetapan penaikan tarif impor untuk pencapaian 

swasembada pangan dan terhindar dari gejolak yang terjadi dalam perdagangan 

internasional (Anonim, 2012).   

Luas lahan produksi kedelai pada tahun 2014 sebesar 0,616 juta ha dan pada 

tahun 2015 sebesar 0,625 juta ha, meningkat 1,49% (BPS, 2016). Angka 

peningkatan ini masih tergolong kecil jika diukur dari upaya penghapusan impor 

tanpa pengurangan pasokan kebutuhan konsumsi domestik. Dari rata-rata 

produktivitas nasional tanaman kedelai lima tahun terakhir sebesar 1,48 ton/ha, 

luas tambahan lahan yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan domestik 

tanpa impor kedelai minimum seluas 1,154 juta ha atau setara dengan upaya 

peningkatan 184,64% dari luasan lahan di tahun 2015 (BPS, 2015), terlebih 

dengan laju pertumbuhan penduduk dan pendapatan per kapita yang semakin 

meningkat akan terus meningkatkan nilai konsumsi domestik (Aimon dan 

Satrianto, 2014). Penambahan luas lahan ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan 

lahan produksi yang sudah ada, namun akan berdampak pada kompetisi lahan 

antar komoditas tanaman pangan (Sumarno dan Adie, 2010; Saraswati et al., 

2011). Untuk penanggulangan ini, upaya yang dapat ditempuh adalah dengan 

pemanfaatan lahan tidur yang tidak pernah dikelola atau pernah dikelola 

kemudian ditinggalkan karena bersifat marginal (suboptimal) (Mulyani dan 

Sarwani, 2013; Dariah dan Heryani, 2014).  

Luas daratan Indonesia adalah 189,1 juta ha, sekitar 143 juta ha atau 75,62% 

diantaranya tipe suboptimal lahan kering. Dari luasan lahan kering tersebut 70,4 

juta ha berpotensi untuk pengembangan pertanian dan 7,1 juta ha diantaranya 
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teridentifikasi suitable untuk pengembangan komoditas tanaman semusim 

(Mulyani dan Sarwani, 2013; Sukarman et al., 2013).  

Kendala teknis pengembangan usaha budidaya tanaman semusim di lahan 

kering adalah ketersediaan air rendah karena curah hujan di bawah 2.000 mm per 

tahun, masam (pH rendah), miskin unsur hara, kandungan bahan organik (BO) 

rendah dan solum dangkal  (Mulyani dan Sarwani, 2013; Dariah dan Heryani, 

2014; Multilaksono dan Anwar, 2014; Irawan et al., 2015).  

Berbagai teknologi dan inovasi telah diterapkan untuk penanganan kendala 

budidaya tanaman di lahan kering antara lain pemanfaatan BO sebagai bahan 

pembenah tanah (Dariah, 2007; Subiksa, et al., 2013; Mateus, 2014; Irawan et al., 

2015; Nurida et al., 2015). BO pembenah tanah dapat memperbaiki kemampuan 

tanah menyerap air, memperbaiki kegemburan tanah, tidak bersifat meracun, 

meningkatkan pH tanah, mengurangi keracunan Al dan meningkatkan manfaat 

residu dalam jangka panjang (Irawan et al., 2015). BO mudah terdekomposisi 

(Rasio C:N ≤ 70) dapat sebagai bahan baku kompos (Setyorini et al., 2006), 

sedangkan BO yang lama melapuk seperti sisa tanaman pengandung lignin (Rasio 

C:N ≥ 400) dapat dikonversi menjadi arang aktif atau lebih populer dengan nama 

Biochar (Dariah, et al., 2013; Nurida, 2014). Salah satu bahan lignin yang 

jumlahnya melimpah sebagai limbah (residu) di area pabrik-pabrik industri kopra 

atau daerah-daerah penghasil kelapa (seperti di Lombok) adalah tempurung kelapa 

(Juniati, 2005; Hadi, 2011). Tempurung kelapa sudah tidak menjadi limbah 

(residu), akan tetapi termanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan Biochar 

(Prasetyo, et al., 2014; Nurida et al., 2008a) 

Sukartono (2011) melaporkan bahwa aplikasi Biochar tempurung kelapa 

sebagai bahan pembenah tanah dapat memperbaiki sifat kimia tanah dengan 

meningkatkan kandungan C-organik tanah dan mempertahankannya dalam waktu 

yang relatif lama, meningkatkan KTK yang dapat mengurangi resiko pencucian 

hara kation seperti K+ dan NH4
+ dan efisien dalam penggunaan air dan N. Biochar 

juga dapat meningkatkan serapan P dan K pada tanaman kedelai di lahan kering 

(Hartatik et al., 2015). Penggunaan Biochar berpengaruh nyata terhadap perbaikan 

sifat fisik tanah yaitu terhadap bulk density (BD), ruang pori total dan distribusi 

pori sehingga meningkatkan kemampuan tanah memegang air yang sangat 

bermafaat untuk efisiensi penggunaan air (Dariah et al., 2013; Nurida, 2014; 

Maftu’ah dan Nursyamsi, 2015). Aplikasi Biochar di lahan kering juga 

meningkatkan kemantapan agregat tanah lempung berpasir (Suwardji et al., 

2012). Selain memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah Biochar juga merupakan 

habitat yang baik bagi mikroba tanah tetapi tidak dikonsumsi seperti BO lainnya 

(Schmidt, 2011a; Maftu’ah dan Nursyamsi, 2015).  

Salah satu metode yang diterapkan untuk peningkatan peran Biochar 

sebagai bahan yang juga memperbaiki sifat biologi tanah adalah dengan 

fermentasi campuran Biochar dan BO (organik waste) yang dibantu oleh stater 

mikroba. Cara ini juga dikenal dengan istilah Terra Preta (Schmidt, 2011b; 

Fischer dan Glaser, 2012; Gisi, 2014), sedangkan Suwardji et al. (2012) 

mengistilahkannya sebagai Poschar.  



4 

 

*) Topik Kusus Program Magister Pengelolaan Sumberdaya 
    Lahan Kering Program Pascasarjana Unram Periode 15 Desember  2016 
 

 

Mikroba mensekresi enzim selulase untuk mendegradasi senyawa kompleks 

seperti selulosa dan lignin menjadi senyawa derivat sederhana. Diantara mikroba 

perombak yang memiliki daya degradasi tinggi terhadap BO adalah fungi dari 

genus Trichoderma dan Aspergillus. Peran Biochar pada Terra Preta lebih kepada 

penyediaan habitat yang baik bagi mikroba (Fischer dan Glaser, 2012). Hasil studi 

pendahuluan di Delinat Institute bahwa penambahan Biochar pada kompos 

meningkatkan reaksi N untuk menyediakan nitrat (NO3) bagi tanaman, secara 

signifikan dan memperlambat laju kehilangan N di dalam tanah (Schmidt, 2011b). 

Campuran Biochar dan BO (organik waste) yang difermentasi dengan Effective 

Microorganizms (EM) bersinergi dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan 

pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan (Fischer dan Glaser, 2012). 

Aplikasi Biochar yang dikombinasikan dengan Tithogenic dan Bionutrient nyata 

meningkatkan bobot kering biji kedelai sampai 26% di lahan kering (Hartatik et 

al., 2015). Sudantha (2010), mengatakan bahwa salah satu cara untuk 

mendegradasi senyawa kompleks seperti selulosa dan lignin menjadi senyawa 

sederhana yaitu dengan cara fermentasi menggunakan jamur Trichoderma spp.  

Jamur Sudantha (2007) melaporkan bahwa jamur Trichoderma spp. yang bersifat 

saprofit dan endofit dapat digunakan sebagai dekomposer untuk mempercepat 

proses pengomposan.   

Penelitian tentang teknik fermentasi BO terhadap hasil akhir bahan 

terfermentasi sudah banyak dilakukan baik untuk keperluan pupuk dan pembenah 

tanah, pakan ternak maupun sebagai bahan industri, namun teknik fermentasi 

Biochar terhadap bahan terfermentasi serta pengaruhnya terhadap tanah dan 

tanaman belum banyak dilakukan. Aplikasi Biochar fermentasi pada tanah untuk 

pertanaman budidaya tanaman kedelai belum dapat diketahui secara pasti 

mengenai lama fermentasi dan cara aplikasi yang lebih tepat. Dari uraian di atas 

maka dipandang perlu melakukan kajian pustaka lebih mendalam untuk 

mendapatkan gambaran dari sumber pustaka yang relevan dan dapat disepadankan 

dengan isu tersebut di atas.  

Dengan diketahuinya teknik fermentasi Biochar tempurung kelapa dan 

cara aplikasi terhadap pertumbuhan dan hasil kedelai  (Glycine max (L.) Merr.) di 

lahan kering yang tepat dapat menjadi salah satu sumber informasi penting dalam 

upaya untuk menjawab beberapa aspek arah kebijakan dan strategi nasional 

pemerintah untuk pengembangan kawasan pertanian, peningkatan kesediaan 

lahan, peningkatan produksi kedelai dan penciptaan teknologi dan inovasi 

pertanian secara berkelanjutan (Kementan, 2015). 

 

Tujuan dan Kegunaan 
 

Tujuan  
Topik khusus ini bertujuan untuk  mengetahui: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi masa optimum fermentasi Biochar; 

2. Beberapa cara aplikasi Biochar terferementasi yang sesuai untuk  

tanaman di lahan kering; 

3. Gambaran potensi pemanfaatan Biochar terfermentasi terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di lahan kering. 
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Kegunaan 

Hasil dari topik khusus ini diharapkan dapat diketahuinya:  

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi masa optimum fermentasi Biochar; 

2. Beberapa cara aplikasi Biochar terferementasi yang sesuai untuk  

tanaman di lahan kering; 

3. Gambaran potensi pemanfaatan Biochar terfermentasi terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di lahan kering. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

Morfologi Tanaman Kedelai 

 

A k a r 

Akar tanaman kedelai tersusun atas akar tunggang lurus masuk ke dalam 

tanah dan mempunyai banyak akar sekunder (cabang/serabut) yang tumbuh dari 

akar tunggang. Selain itu kedelai juga sering membentuk akar adventif yang 

tumbuh dari bagian bawah hipokotil. Pada umumnya akar adventif terjadi karena 

cekaman tertentu, misalnya akar air tanah yang terlalu tinggi. 

Pada akar-akar cabang terdapat bintil-bintil akar berisi bakteri Rhizobium 

jafonicum yang mempunyai kemampuan mengikat N2 dari udara yang kemudian 

dipergunakan untuk menyubutkan tanah. Menurut Kementan (2007) akar 

mengeluarkan beberapa substansi khususnya triptofan yang menyebabkan 

perkembangan bakteri dan mikoriza lain di sekitar daerah perakan. Pembebasan 

bintil akar terhenti pada minggu keempat setelah terjadinya infeksi bakteri.   

 

B a t a n g 

Waktu tanaman kedelai masih sangat muda, atau setelah fase menjadi 

kecambah dana saat keping biji belum jatuh, batang dapat dibedakan menjadi dua. 

Bagian batang di bawah keping biji yang belum lepas disebut hypocotyl, sedangan 

bagian atas keping biji disebut epycotyl. Batang kedelai tersebut berwarna ungu 

atau hijau.  

Tipe pertumbuhan batang kedelai dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe 

determinate dan indeterminate. Perbedaan sistem pertumbuhan batang ini 

didasarkan atas keberadaan bunga pada pucuk batang. Pertumbuhan batang tipe 

determinate ditunjukkan dengan batang yang tidak tumbuh lagi pada saat tanaman 

mulai berbunga. Sementara, pertumbuhan batang tipe indeterminate dicirikan bila 

pucuk batang tanaman masih dapat tumbuh daun, walaupun tanaman sudah mulai 

berbunga. Disamping itu, ada varietas hasil persilangan yang mempunyai tipe 

batang mirip keduanya sehingga dikategorikan sebagai semi-determinate atau 

semi-indeterminate. 

 

D a u n 

Daun tanaman kedelai dengan helai daun bertangkai tiga (trifoliate leaves) 

yang tumbuh lepas masa pertumbuhan. Umumnya, bentuk daun kedelai ada dua, 

yaitu bulat dan lancip. Perbedaan bentuk daun tersebut dipengaruhi oleh faktor 

genetik. Setiap helai daun mempunyai stomata antara 190-320 buah/m2. 

 

Bunga 

Bunga kedelai disebut bunga kupu-kupu dan mempunyai dua mahkota dan 

dua kelopak bunga. Warna bunga putih bersih atau ungu muda. Bunga tumbuh 

pada ketiak daun dan berkembang dari bawah lalu menyembul ke atas. Pada setiap 

ketiak daun biasanya terdapat 3-15 kuntum bunga, namun sebagian besar bunga 

rontok, hanya beberapa yang dapat membentuk polong. Bunga kedelai 
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mempunyai 10 buah benang sari, sembilan diantaranya bersatu pada bagian 

pangkal dan membentuk seludung yang mengelilingi putik. Sedangkan benang 

sari yang kesepuluh terpisah pada bagian pangkalnya dan seolah-olah menjadi 

penutup seludung. Bila putik dibelah, di dalamnya terdapat tiga bakal biji. 

Penyerbukan termasuk menyerbuk sendiri dengan tumpang sari sendiri karena 

pembuahan terjadi sebelum bunga mekar. Pada saat terjadi persilangan, mahkota 

daun dan benang sari dibuang, hanya bagian putik saja yang ditinggalkan. 

 

Buah dan Biji 

Buah kedelai berbentuk polong yang terbentuk pertama kali sekitar 7-10 

hari setelah munculnya bunga pertama. Panjang polong muda sekitar 1 cm. 

Jumlah polong yant terbentuk pada setiap ketiak tangkai daun sangat beragam, 

antara 1-10 buah dalam setiap kelompok. Pada setiap tanaman, jumlah polong 

dapat mencapai lebih dari 50, bahkan ratusan. 

Biji berada di dalam polong yang berjumlah 2-3 biji. Setiap biji kedelai 

mempunyai ukuran bervariasi, mulai dari kecil (7-9 g/100 biji), sedang (10-13 

g/100 biji) dan besar (>13 g/100 biji). Bentuk biji bervariasi, tergantung pada 

varietas tanaman yaitu bulat, agak gepeng, dan bulat telur. Namun demikian, 

sebagian besar biji berbentuk bulat telur.  

 

Trikoma 

Semua varietas kedelai mempunyai trikoma pada batang, cabang, daun dan 

polong. Lebat tidaknya trikoma tergantung dari varietas masing-masing. Warna 

trikoma juga berbeda-beda, ada yang  berwarna coklat dan ada pula yang putih 

kehijauan. 

 

Syarat Tumbuh Tanaman Kedelai 

 

Tanam kedelai sebagian besar tumbuh di daerah beriklim tropis dan 

subtropis, sebagai barometer iklim yang cocok bagi kedelai adalah bila cocok bagi 

tanaman jagung maka daerah itu juga cocok untuk kedelai, bahkan daya tahan 

kedelai lebih baik daripada jagung. Iklim kering lebih disukai tanaman kedelai 

dibandingkan iklim lembab, suhu yang dikehendaki tanaman kedelai antara 21 -

34°C, akan tetapi suhu optimum bagi pertumbuhan  tanaman kedelai adalah 23 – 

27°C, pada proses perkecambahan benih kedelai memerlukan suhu yang cocok 

sekitar 30°C. Kedelai dapat tumbuh baik pada berbagai jenis tanah asal drainase 

dan aerasi tanah cukup baik. Kedelai biasanya akan tumbuh dengan baik pada 

ketinggian tidak lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. (Prihatman, 2000).  

 

Lahan Kering 

 

Menurut Soil Survey Staffs (1998) dalam Suwardji (2009) lahan kering 

adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air selama 

periode sebagian besar waktu dalam setahun. Tipologi lahan ini dapat dijumpai 

sejak dataran rendah (0-700 m dpl) hingga tinggi lebih dari 700 m dpl.   
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Berdasarkan karakteristik dan penciri masing-masing lahan kering dibagi 

menjadi dua tipologi, yaitu lahan kering masam dan lahan kering iklim kering. 

Luas lahan kering masam 108,775 juta ha yang tersebar di hampir seluruh wilayah 

indoneisa, terluas terdapat di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Sedangkan lahan 

kering iklim kering 13,272 juta ha, tersebar di NTT, NTB, Jawa Timur, Gorontalo 

dan Sulawesi Selatan (Mulyani dan Syarwani, 2013).   

Penggunaan lahan yang termasuk dalam kelompok lahan kering mencakup 

sawah tadah hujan, tegalan, ladang, kebun campuran, perkebunan, hutan, semak,  

padang rumput dan padang alang-alang. Sedangkan wilayah lahan  kering 

mencakup semua komponen yang ada di dalam maupun di permukaan  lahan 

kering, dari wilayah dataran di daerah hilir (dataran rendah) dan bisa berupa 

tegalan, kebun dan ladang (lahan  kering permanen)  maupun lahan sawah tadah 

hujan (lahan kering musiman), dengan demikian wilayah lahan kering merupakan 

suatu contoh dari wilayah homogen (sesuai pembagian jenis wilayah secara 

umum) (Suwardji, 2009). 

 

Biochar Tempurung Kelapa 

 

Biochar adalah arang yang terbentuk melalui proses pembakaran bahan 

organik tanpa oksigen (pirolisis) pada temperatur 250°C-500°C (Nurida dan 

Rachman, 2009).  

Biochar memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan bahan dasar 

pembuatannya, dan dapat diketahui bahwa Biochar kotoran sapi, sekam padi, dan 

tempurung kelapa memiliki ikatan kimia dan beberapa sifat kimia yang berbeda. 

 

Tabel 1. Karakteristik Sifat Kimia Biochar Kotoran Sapi, Sekam Padi, dan 

Tempurung Kelapa 

 

Biochar  kotoran sapi  Biochar sekam padi  Biochar tempurung kelapa  

Kadar air  8,2% 

pH 8,9 

C    23,53% 

N    0,73% 

P    0,57% 

K    0,69% 

Ca  0,51% 

Na  0,15% 

Mg  0,44% 

Abu 75,34% 

KTK 16,79 cmol kg-1 

C/N  32,23 

Kadar air 5,4% 

pH 6,7 

C  -% 

N    0,42% 

P    0,151% 

K    0,06% 

Ca  0,0001% 

Na  -% 

Mg  0,0033% 

Abu  56,87% 

KTK 17,23 cmol kg-1 

C/N  75,19 

Kadar air 5,6% 

pH 9,9 

C  80,59% 

N    0,34% 

P    0,10% 

K    0,84% 

Ca  0,04% 

Na  0,12% 

Mg  0,06% 

Abu  7,36% 

KTK 11,78 cmol kg-1 

C/N  237,03 

Sumber: Sukartono, 2011 

 

Bahan baku Biochar yang berasal dari tempurung kelapa akan menghasilkan 

karbon yang tinggi (Multazam, 2012). Sebagaimana hasil penelitian Nurida et 
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al.(2008b) bahwa Biochar tempurung kelapa memiliki kandungan C yang cukup 

tinggi yaitu 24,33% dengan kandungan N yang paling rendah yaitu 0,20% 

sehingga memiliki C/N rasio yang cukup tinggi yaitu 122% dibandingkan dengan 

Biochar yang berasal dari kulit buah kakao, tempurung kelapa sawit dan sekam 

padi.  

Biochar mampu memacu aktivitas kehidupan mikroorganisme tanah dan 

dapat meningkatkan agregat tanah (Santi dan Goenadi, 2010). Biochar tidak 

dikonsumsi oleh mikroba secara langsung seperti halnya bahan organik lainnya 

dan dalam jangka panjang Biochar tidak mengganggu keseimbangan karbon 

nitrogen, bahkan mampu menahan dan menjadikan air serta hara lebih tersedia 

bagi tanaman (Anischan, 2010). Ketersediaan hara bagi tanaman oleh Biochar 

disebabkan oleh kemampuan Biochar yang dapat meningkatkan pH tanah 

sehingga dapat mengurangi penjerapan hara oleh kation penyebab asam dalam 

tanah (Nurida dan Rachman, 2009). Selain itu, Biochar memiliki muatan negatif 

yang berasal dari hasil reaksi oksidasi dan reduksi antara partikel Biochar dengan 

oksigen di dalam tanahsehingga Biochar mampu menahan hara untuk tanaman 

(Multazam, 2012). Keberadaan Biochar dapat meningkatkan kehidupan mikroba 

yang berasosiasi dengan akar tanaman (Nurida dan Rachman, 2009). 

Biochar tempurung kelapa dapat menahan NO3
- yang mudah terlindi 

(leaching) atau hilang (Multazam, 2012). Surianingsun (2012) dalam 

penelitiannya membuktikan bahwa penggunaan Biochar tempurung kelapa 

berpengaruh nyata terhadap efisiensi penggunaan pupuk nitrogen, karena Biochar 

tempurung kelapa memiliki positive charge yang dapat mengabsorpsi hara 

bermuatan negatif seperti NO3
- dalam bentuk ikatan C-N sehingga hara ini 

terhindar dari perlindian (leaching).   

Apzani dan Sudantha (2014) mengatakan bahwa  salah satu cara yang 

tepat dalam meningkatkan produktivitas  lahan kering yaitu dengan menerapkan 

pertanian organik yang ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan potensi biochar 

dan biokompos serta agen hayati Trichoderma sp., dan aplikasi dosis yang tepat, 

maka kondisi lahan kering dalam hal perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologis 

tanah, khususnya dalam retensi air, dan hara dapat tercapai. Biochar dan 

biokompos stimulator Trichoderma spp memiliki potensi yang dapat memberikan 

kontribusi nyata di lahan kering khususnya dapat memberikan pengaruh positif 

dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi jagung di lahan kering. 

Pemanfaatan potensi biokompos dan biochar serta agen hayati Trichoderma sp. 

merupakan salah satu cara yang tepat dalam mengembangkan pertanian organik 

dan diharapakan memberikan hasil yang optimal dalam setiap kegiatan usaha tani 

jagung di lahan kering NTB. 

Di daerah Lombok, biochar biasanya digunakan di lahan kering, dan di 

dataran  tinggi (Sukartono, 2012). Sebagaimana dilaporkan oleh Sudantha dan 

Suwardji, (2012) bahwa biochar dapat digunakan pada tanah pasiran dengan 

tingkat kesuburan rendah, artinya biochar sangat cocok digunakan di lahan kering 

pasiran Kabupaten Lombok Utara. 

Sudantha (2013) mengatakan bahwa dari aplikasi pestisida pada suatu 

tanaman di lahan pertanian, kurang lebih 60% pestisida akan jatuh ke tanah dan 
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dari pestisida tersebut kemudian menjadi permasalahan besar bagi kualitas 

lingkungan, karena akan terbawa aliran air dan akhirnya masuk ke sungai hingga 

berpotensi membahayakan hewan ternak bahkan manusia. Agar residu pestisida di 

dalam tanah tersebut tidak terbawa aliran air  maka residu itu perlu ditahan dengan 

suatu bahan yang dapat menyerap (imobilisasi), yakni arang aktif yang memiliki 

kemampuan menyerap polutan. Rongga arang aktif sangat disukai oleh mikroba 

misalnya bakteri tanah pendegradasi dan bakteri pengikat nitrogen atau jamur  

Trichoderma spp. sebagai host, sehingga populasi mikroba tersebut menjadi 

meningkat karena di dalam rongga arang aktif terdapat nutrient C dan N yang 

berasal dari residu pestisida. 

Apzani, Sudantha, dan Fauzi  (2014); Sudantha dan Suwardji (2015): 

Sanuriza dan Sudantha (2016); Sanuriza, Sudantha, dan Fauzi (2016) mengatakan 

bahwa cara pembuatan biochar dan fermentasinya sebagai berikut: Sumber 

biochar tempurung kelapa yang digunakan berasal dari limbah industri di 

Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat. Cara pembuatan biochar adalah 

tempurung kelapa dimasukkan ke dalam drum, selanjutnya dipanaskan 

menggunakan tungku yang memiliki ukuran panjang 120 cm, lebar 70 cm, dan 

tinggi 40 cm dengan bahan bakar serabut kelapa dan serbuk gergaji. Pengukuran 

suhu dilakukan setiap jam sampai menjelang akhir proses pemanasan. Pemanasan 

bahan dilakukan sampai seluruh bahan berubah menjadi arang hitam. Biochar 

tersebut selanjutnya ditumbuk (grinding) sedemikian rupa kemudian diayak 

dengan ayakan mata saring 1,0 mm. Selanjutnya tumpukan biochar ditambahkan 

dedak dan larutan gula, dan diinokulasi dengan jamur Trichoderma spp. kemudian 

ditutup rapat-rapat dengan terpal dan dibiarkan selama 3 minggu dengan 

pembalikan setiap satu minggu sekali. 

Jamur T. harzianum merupakan salah satu jamur yang digunakan untuk 

fermentasi  (Sudantha, 1997). Selain jamur Trichoderma spp. yang bersifat 

saprofit antagonis terdapat juga yang bersifat endofit antagonis seperti yang 

dilaporkan oleh Sudantha dan Abadi (2006);  Sudantha (2007) dan Sudantha dan 

Abadi (2007) bahwa jamur Trichoderma spp. endofit antagonis efektif dapat 

digunakan sebagai mikrobia fermentasi baik dalam pembuatan biokompos, 

biofungisida, bioaktivator, maupun biochar. Sudirman dan Sudantha (2013) 

mengatakann bahwa jamur Trichoderma spp. yang dicampur dengan MOL gula 

aren dan ekstrak daun dapat mempercepat proses fermentasi. 

  

Fermentasi Biochar dan Cara Aplikasi 

 

Fermentasi adalah proses respirasi anaerob oleh sel organisme dengan 

menghidrolisis gula menjadi energy, gas CO2 dan etanol atau senyawa lainnya, 

tergantung dari substrat dan enzim katalitik yang dikeluarkan oleh sel. Substrat 

yang digunakan adalah bahan atau senyawa organik, dapat dalam bentuk 

karbohidrat, lemak atau protein.  Karbohidrat dalam bentuk glikogen atau selulosa 

dihidrolisis terlebih dahulu menjadi senyawa-senyawa sederhana (glukosa, 

sukrosa, fruktosa) oleh enzim selulase yang dikeluarkan oleh sel. 
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Degradasi BO seperti seresah daun dan sisa-sisa tanaman pengandung 

selulosa dan lignin dapat berlangsung lelalui fermentasi atau pengomposan 

anaerob. Biochar juga dapat difermentasi walaupun lebih stabil dari BO melalui 

proses pengomposan anaerob. Tujuan dari fermentasi pada Biochar adalah untuk 

menyediakan habitat yang baik bagi mikroba sebelum diaplikasikan ke tanah 

(Fischer dan Glaser, 2012).  

Fermentasi pada Biochar dapat meningkatkan luas permukaan, sebagai 

atraktan bagi mikroba, memperpanjang masa hidup mikroba pada BO. Fermentasi 

pada Biochar membawa efek aditif terhadap keseburan tanah dan pertumbuhan 

tanaman. Melalui aktivitas mikroba dan daya serap Biochar, secara biologi unsur 

hara akan diurai dan dikonversi menjadi bentuk yang sederhana yang tersedia bagi 

tanaman. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk fermentasi Biochar antara 

lain Wet Method, Dry Method, Chemical Input dan Natural Input (McGrath, 

2015). 

Aplikasi Biochar untuk meningkatkan kesuburan tanah idealnya di bawah 

permukaan tanah yang dekat dengan zona perakaran, di mana siklus dan serapan 

unsur hara oleh tanaman berlangsung. Biochar dapat diberikan bersamaan dengan 

pengolahan tanah, dibenamkan di antara larikan tanaman (sufsurface) atau ditabur 

di atas permukaan tanah (surface) (Major, 2010). 
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METODE  

 

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif yakni 

pengumpulan data dengan teknik kajian pustaka atau literatur dengan 

mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan topik yang dibahas dari 

berbagai sumber kemudian dianalisa, disusun, diinterpretasikan dan dibahas untuk 

mendapatkan kesimpulan.  

 

Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder, yakni data 

yang diperoleh dari pustaka atau literatur dari hasil penelitian dan sumber 

informasi yang berhubungan dengan obyek kajian. Sumber data diperoleh dari 

buku, jurnal dan internet. 

 

Konsep Metodologi 

 

  Konsep metodologi disajikan dalam bentuk skema krangka metodologi 

sebagaimana di Gambar 1. 

  

 
 

 

Gambar 1.  Skema metodologi alur pemikiran 

  

Biochar 

Cara Fermentasi 
 Teknik Fermentasi 

 Masa Fermentasi 

Cara Aplikasi 
 Mixing 

 Ditabur 

 Larikan 

 Lubang tanam 

Respon Pertumbuhan dan 

Hasil Tanaman Kedelai 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Cara Fermentasi Biochar 

 

Teknik Fermentasi 

Prinsip dari fermentasi adalah respirasi anaerob sel yang mengurai gula 

sederhana menjadi ATP (energi), CO2 dan etanol atau bahan lain. Pada proses 

pengomposan, sel-sel yang bekerja adalah sel-sel dari kelompok mikroba seperti 

bakteri dan fungi. Pada BO dedaunan dan sisa-sisa tanaman pengandung selulosa 

dan lignin, proses ini diawali dengan hidrolisis senyawa kompleks. Pada tahap ini, 

sel-sel anaerob mengeluarkan enzim seperti selulase untuk menghidrolisis 

senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hal ini lah 

yang dipentingkan dalam proses pengomposan, yaitu penguraian bahan-bahan 

komplek organik menjadi senyawa-senyawa organik yang lebih sederhana seperti 

glukosa, fruktosa, as.amino dan asam organik lainnya.  

Fermentasi pada Biochar umumnya sama dengan fermentasi pada BO 

dengan pengomposan anaerob. Namun, fermentasi pada Biochar lebih kepada 

upaya untuk penyiapan untuk penyedia habitat yang baik bagi pertumbuhan 

mikroba sebelum diaplikasikan ke tanah. Biochar yang telah melalui fase pirolisis 

kemudian difermentasi, dilakukan dengan cara menciptakan suasana anaerob pada 

bahan sehingga fungi dan bakteri baik yang bersifat saprofit, obligat maupun 

fakultatif dapat tumbuh dan menguasai permukaan dan ruang pori Biochar.  

Teknik fermentasi dilakukan dengan penyiapan bahan Biochar tempurung 

kelapa, substrat, dan stater yang digunakan. Substrat dapat menggunakan 

campuran gula tebu dan dedak (Sanuriza, Sudantha dan Fauzi, 2016), sedangkan 

bahan stater dari kelompok bakteri (bakteri asam laktat), fungi (Aspergillus niger 

atau Trichoderma spp.) atau bahan stater yang telah diformulasi seperti EM4. 

Biochar dan substrat dicampur (mixing) kemudian disiram atau dipercik-percikan 

dengan larutan bahan stater yang sebelumnya telah disiapkan sampai dengan 

kondisi fisik bahan seperti adonan (tidak terlalu remah dan tidak terlalu becek). 

Setalah semua bahan tercampur kemudian ditutup rapat-rapat kedap udara (tanpa 

oksigen), dapat menggunakan karung, terpal, plastik atau bahan ditempatkan di 

dalam wadah tertutup.  

Suwardji dan Sudantha (2016) mengatakan bahwa biochar yang 

difermentasi dengan jamur Trichoderma spp. menyebabkan terjadinya   

peningkatan pH  dengan bahan baku biochar yang di gunakan yaitu tempurung 

kelapa yang memiliki  tingkat alkalin yang tinggi.  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. KTK suatu tanah mempunyai kaitan erat dengan tingkat kesuburan tanah. 

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 
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tanpa biochar. Peningkatan kadar P Tersedia dan K Tertukar ini berkaitan dengan 

peningkatan pH dan KTK didalam tanah setelah aplikasi biochar. 

Hal ini diperlihatkan pada tanaman kedelai yang diaplikasikan dengan 

bioaktivator dan biochar yang mengandung jamur Trichoderma spp. dapat 

menekan perkembangan jamur F. oxysporum, akibatnya tanaman kedelai tidak 

menunjukkan penyakit layu (Suwardji dan Sudantha, 2016). Lebih lanjut 

Sudantha dan Abadi (2011) mengatakan bahwa jamur endofit Trichoderma spp. 

(isolat Endo-02 dan Endo-04) dan jamur saprofit Trichoderma spp. (isolat   Sapro-

07 dan Sapro-09) yang diaplikasikan dalam bentuk bioaktivator dapat  

meningkatkan ketahanan induksi bibit vanili terhadap penyakit  busuk batang 

Fusarium. Menurut Sudantha (2014) dan Sudantha (2015), beberapa patogen tular 

tanah seperti jamur Sclerotium rolfsii, Rhizoctonia sp., Phytium sp., Phytophthora 

sp., dan Verticilium sp. dapat ditekan perkembangannya dalam tanah 

menggunakan jamur Trichoderma spp. Bahkan menurut Sudantha dan Suwardji 

(2015 a),  Sudantha dan Suwardji (2015 b), penggunaan bioaktivator formulasi 

butiran dan cairan pada lahan kering dapat meningkatkan hasil kedelai. Demikian 

pula menurut Sudantha dan Suwardji (2016), Sudantha, Fauzi dan Suwardji 

(2016) bahwa  penggunaan bioaktivator dapat meningkatkan hasil umbi bawang 

merah. 

 

Masa Fermentasi 

Masa fermentasi dipengaruhi multifaktor, namun dalam proses fermentasi 

buatan untuk melihat waktu optimum yang dibutuhkan selama proses 

pengomposan anaerob hal-hal yang diperhatikan antara lain: struktur kimia 

polimer bahan yang difrementasi, konsentrasi bahan stater yang diinokulasi, suhu 

proses, ukuran substrat dan konsentrasi bahan gula sebagai substrat awal untuk 

memulai pertumbuhan dan pembiakan bagi mikroba.  

Laju fermentasi bahan diindikasikan dengan penurunan nilai Rasio C:N 

(Gambar 1). Semakin sederhana dan struktur persenyawaan polimer bahan 

terfermentasi, laju penurunan Ratio C:N semakin cepat. Semakin besar 

konsentrasi stater yang diberikan, maka semakin cepat penurunan Rasio C:N. 

Semakin besar suhu yang diberikan, maka penurunan Rasio C:N semakin cepat 

sampai dengan suhu 400C, suhu di atas 400C memperlambat laju penurunan Rasio 

C:N (Yuniwati et al., 2012). Hal ini karena suhu di atas 400C menyebabkan 

denaturasi enzim katalitik yang berperan selama proses degradasi dan penguraian 

bahan. Semakin tinggi konsentrasi gula sebagai substrat awal, penurunan Rasio 

C:N semakin cepat sampai dengan batas konsentrasi tertentu. Semakin kecil 

ukuran bahan butir substar, maka laju penurunan Rasio C:N juga semakin 

meningkat.  

Dalam penelitian yang dilakukan Yuniwati et.al. (2012) melihat penurunan 

Rasio C:N pada proses pembuatan kompos dari sampah organik secara anaerob 

dengan stater EM4 selama hari pengomposan. Hasil dari penelitian tersebut 

ditujukkan pada Tabel 2. 
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Tabel 2.  Pengaruh waktu proses fermentasi terhadap Rasio C:N pada berbagai 

konsentrasi EM4 

 

Konsentrasi (g/L) Rasio C:N pada hari ke-n 

1 2 3 4 5 6 7 

0,1 117,91 44,70 40,27 22,89 21,96 16,59 11,50 

0,4 65,18 37,75 30,23 20,08 19,22 16,25 14,63 

0,8 94,88 35,38 25,66 19,18 18,22 16,10 10,94 

Sumber: Yuniwati et al., 2012 

 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Rasio C:N menurun drastis pada 

phase hari ke-1 sampai hari ke-2, selanjutnya dari hari ke-2 sampai hari ke-7 

secara perlahan seiring dengan berjalannya waktu menurun perlahan dan 

kemungkinan hari selanjutnya, namu penurunan berkencenderungan mendekati 

flat. Sebagai ilustrasi disajikan dalam bentuk gambar grafik (Gambar 2).  

 

 

 

Gambar 2.  Pengaruh waktu proses fermentasi terhadap Rasio C:N pada berbagai 

konsentrasi EM4 

Sumber: Yuniwati et al., 2012 (Data diolah). 
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Pada studi lain tentang fermentasi Biochar dan BO, Biochar terfermentasi 

mampu memperlambat laju kehilangan C-organik. Senyawa C-organik sebagai 

indicator kesuburan tanah. Terjadi interaksi antara taraf Biochar dan lama 

pengomposan pada taraf kepercayaan 5% (p<5; n=3; Student’s t-test). Persentase 

kehilangan C-organik pada bahan selama antara 1-29 hari dan 29-85 hari 

pengomposan anaerob BO yang dikombinasikan dengan Biochar pada taraf 0, 50 

dan 100 kg/ton BO menunjukkan perbedaan yang signifikan (Gambar 3). 

 
Gambar 3.  Pengaruh dosis dan Lama pengomposan Biochar yang diberikan 

EM4 dan tanpa EM4 terhadap laju kehilangan C-organik (D0=BO 

tanpa Biochar; D50= BO + 50 kg/ton BO; D100=BO+100kg/ton BO; 

DEM0= BO+EM4+tanpa Biochar; DEM50= BO+EM4+50 kg/ton 

BO; DEM100=BO+EM4+100kg/ton BO. 

Sumber:  Erben (2011) dalam Fischer dan Glaser (2012)  

 

Persentase kehilangan C-organik secara nyata lebih tinggi pada tanpa 

Biochar (taraf 0 kg/ton BO) dibandingkan dengan perlakuan Biochar 50 dan 100 

kg/ton BO pada masa 1-29 hari fermentasi, sedangkan pada masa 29-85 hari 

fermentasi secara nyata lebih tinggi pada perlakuan penambahan Biochar 50 dan 

100 kg/ton BO dibandingkan dengan tanpa Biochar. Keberadaan Biochar 

memperlambat laju kehilangan C-organik pada BO di tahap awal fermentasi. 

Biochar mampu mempertahankan C-organik diduga berlangsung secara fisik 

melalui pengisian stuktur ruang pori Biochar dan gaya adhesi yang kuat antar 

kedua jenis bahan, melalui ikatan kimia senyawa organik dan gugus aktif dari 

Biochar yang bersifat polar dan atau efisiensi pemanfaatan substrat oleh mikroba. 
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Cara Aplikasi Biochar pada Tanaman Budidaya 

 

Larikan 

 

Cara larikan yaitu dengan membuat parit kecil diantara barisan tanaman 

sedalam 6-10cm. Biochar ditempatkan di dalam larikan tersebut, kemudian 

ditutup atau tanpa ditutup kembali. Cara ini dapat dilakukan pada satu atau kedua 

sisi barisan tanaman. Sebagai lustrasi disajikan dalam bentuk gambar (Gambar 4.). 

 

 
Gambar 4. Aplikasi Biochar dengan cara larikan untuk tanaman pohon di Jepang. 

Sumber:  Photo oleh Sugiura dalam Major, 2010 

 

Di atas permukaan tanah (Surface soil)  

Cara ini dilakukan sebelum penanaman, namun tidak sesuai untuk 

pemberian di atas permukaan tanah pada pertanaman System Tanpa Olah Tanah 

(TOT), karena bahan dapat hilang oleh erosi permukaan pada lahan miring 

(kemiringan:<00<) atau hanyut terbawa limpasan permukan (run off) pada lahan 

datar (kemiringan:=00). Setelah penebaran Biochar dilanjutkan dengan 

pengolahan tanah (mixing matter), cara ini memungkinkan distribusi bahan 

pembenah tanah dapat merata sehingga perkembangan akar pun lebih seimbang. 

Sebagai ilustrasi disajikan dalam bentuk gambar (Gambar 5.). 
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Gambar 5. Aplikasi Biochar dengan cara penaburan di atas permukaan tanah. 

Sumber:  Photo oleh Julie Major, B. Husk dan Josiah Hunt  dalam Major, 2010 

 

Pop Up 

 

Cara Pop Up yaitu dengan dimasukkan Biochar ke dalam lubang tanam 

pada saat penanaman benih atau biji. Bahan Biochar tidak disarankan untuk 

dicampur dengan bahan yang memiliki indeks garam tinggi karena dapat 

menyebabkan kerusakan pada benih atau biji. Sebagai ilustrasi disajikan dalam 

bentuk gambar (Gambar 6.). 

 

  
Gambar 6. Aplikasi Biochar dengan cara Pop Up untuk persiapan lubang bibit 

sawit di Costa Rica. 

Sumber:  Photo oleh T. Benjamin dalam Major, 2010. 
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Penugalan 

Penugalan dengan menempatkan Biochar ke dalam lubang di samping 

tanaman sedalam 10-15 cm. Lubang dibuat dengan alat tugal. Kemudian setelah 

Biochar dimasukkan dapat ditutup atau tanpa ditutup kembali dengan tanah.  

 

Respon Biochar terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kedelai 

 

Serapan hara tanaman 

 

Aplikasi Biochar pada tanaman kedelai dapat meningkatkan serapan hara N 

sampai 20% (Purnama, 2014), P sampai 19,08% dan K meningkat 17,76% (Tabel 

3) (Hartatik et al., 2015). Serapan unsur hara berkorelasi positif terhadap hasil 

tanaman. Indeks panen N berkorelasi kuat terhadap hasil panenan tanaman 

kedelai. Serapan P tanaman kedelai berkorelasi positif (+0,74) terhadap 

pembentukan protein di dalam biji (Jeppson et al., 1978; Harper, 1979; 

Schweitzer dan Harper,1985; Raboy et al., 1984 dalam Caradus, 1990). 

 

 

Tabel 3.  Pengaruh Aplikasi Biochar terhadap serapan hara P dan K tanaman 

kedelai 

 

Parameter 
Perlakuan 

Kontrol Biochar (2,5 ton/ha) 

   

Serapan Unsur Hara (kg/ha)   

P 11,45a 14,15b 

K 45,69a 55,56b 

   

Keterangan: Angka pada baris yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak 

berbeda nyata pada taraf 5% uji LSD.  

Sumber: Hartatik et al., 2015 

  

Sebagai bahan pembenah tanah Biochar memperbaiki sifat fisika, kimia dan 

biologi tanah secara bersama-sama yang saling terkait satu sama lain. Sifat-sifat 

tanah yang baik dapat meningkatkan potensi serapan unsur hara tanaman melalui 

tanah. Baiknya serapan tanaman terhadap unsur hara meningkatkan kesehatan 

tumbuh tanaman. Tanaman yang tumbuh dengan baik meningkatkan sifat 

fisiologis tanaman terhadap serapan unsur hara (Baligar et al., 1990). Pada 

akhirnya meningkatkan bobot organ-organ vegetatif dan generatif tanaman seperti 

berangkasan (biomassa), buah dan biji.  

 

Komponen Parameter Pertumbuhan 

 

Biochar hasil fermentasi dapat memacu pertumbuhan tanaman kedelai. Hal 

ini dapat dilihat pada parameter tinggi tanaman yang meningkat 12,56% pada 
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aplikasi Biochar 10 ton/ha dibandingkan dengan tanpa aplikasi Biochar (Sanuriza, 

2015). Tinggi tanaman sebagai salah satu indicator reproduksi, pemanjangan dan 

pembesaran sel serta laju pertumbuhan tanaman.  

Bobot kering bintil akar juga meningkat signifikan. Hasil berbeda nyata 

antara perlakuan kontrol dibandingkan dengan aplikasi Biochar. Pada  perlakuan 

kontrol sebesar 0,40 g/tanaman sedangkan pada perlakuan aplikasi Biochar 

sebesar 0,56 g/tanaman (Hartatik et al., 2015). Bintil akar sebagai organ penting 

pada tanaman legume, dimana tempat berlangsungnya fiksasi N oleh Rhizobium 

sp., sehingga N tersedia di dalam tanaman. Bobot bintil akar yang meningkat 

memungkinkan tanaman legume (termasuk kedelai) menyediakan ruang tumbuh 

yang lebih besar bagi bakteri sehingga daya fiksasi populasi bakteri di dalam akar 

per satuan unit tanaman menjadi lebih tinggi, serapan N menjadi lebih besar.  

 

 

Komponen Parameter Hasil 

 

Aplikasi Biochar menunjukkan pengaruh signifikan terhadap komponen 

hasil tanaman kedelai, secara nyata dapat meningkatkan pembentukan polong, 

biomassa dan produktivitas tanaman (Tabel 4). 

 

 

Tabel 4. Pengaruh Aplikasi Biochar terhadap komponen hasil tanaman kedelai 

Parameter 

Perlakuan 

Kontrol 

Biochar 

(10 

ton/ha) 

Biochar 

(20 

ton/ha) 

Biochar 

(30 

ton/ha) 

Biochar 

(40 

ton/ha) 

      

Polong terbentuk (polong) 399a 420ab 460b 442b 454b 

Polong berisi (polong) 379a 402ab 444b 425b 434b 

Berangkasan kering per 

tanaman/biomassa (g) 

310,51a 384,61b 420,92b 448,24b 451,61c 

Produktivitas hasil biji (ton/ha) 1,91a 2,09b 2,11b 2,16b 2,22b 

      

Keterangan: Angka pada baris yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak 

berbeda nyata pada taraf 5% uji BNJ.  

Sumber: Purnama, 2014 

 

Pada perlakuan dosis Biochar 20 ton/ha secara nyata meningkatkan jumlah 

polong terbentuk dan polong berisi dibandingkan dengan perlakuan dosis Biochar 

10 ton/ha, namun berpengaruh tidak nyata pada dosis 20, 30 dan 40 ton/ha. 

Biomassa tanaman berbeda nyata pada perlakuan antara tanpa aplikasi Biochar 

dibandingkan dengan aplikasi Biochar, namun pada aplikasi Biochar 

menunjukkan perbedaan tidak nyata pada dosis Biochar 10, 20, dan 30 ton/ha. 

Biomassa tanaman meningkat secara nyata pada aplikasi dosis Biochar 40 ton/ha.  
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Pada analisis trend menunjukan bahwa Biochar yang ditambahkan akan 

diikuti dengan biomassa tanaman yang semakin meningkat (Gambar 7), hingga 

(berdasarkan persamaan) hasil maksimum dicapai 453,05 g pada aplikasi dosis 

Biochar 36 ton/ha.   

 

 
 

Gambar 7. Trend pengaruh dosis Biochar terhadap berat kering (biomassa) 

tanaman kedelai.  

Sumber:  Purnama, 2014 (diolah kembali) 

 

Produktivitas tanaman secara nyata meningkat dengan perlakuan aplikasi 

Biochar, namun dosis Biochar yang berbeda antara 10, 20, 30 dan 40 ton/ha 

menunjukkan perbedaan tidak nyata.  Pada analisis trend pengaruh dosis Biochar 

terhadap produktivitas hasil panenan tanaman kedelai menunjukkan model dan 

pola yang sama dengan hasil berat kering (biomassa) tanaman, bahwa semakin 

tinggi pemberian Biochar, maka produktivitas tanaman semakin tinggi hingga 

batas aplikasi Biochar 43 ton/ha dengan nilai produktivitas hasil biji maksimum 

dicapai 2,21 ton/ha (Gambar 8). Hal ini karena Biochar sebagai pembenah tanah 

mampu meningkatkan serapan unsur hara dan air terutama P dan K sebagaimana 

hasil penelitian Hartatik et al. (2015).  

 

Biomassa (g), 0, 310.51

Biomassa (g), 10, 384.61

Biomassa (g), 20, 420.92

Biomassa (g), 30, 448.24
Biomassa (g), 40, 451.61
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Gambar 8. Trend pengaruh dosis Biochar terhadap produktivitas hasil biji 

tanaman kedelai. 

Sumber:  Purnama, 2014 (diolah kembali) 

 

 

Suwardji dan Sudantha (2016) mengatakan 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. 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. Namun,  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.  

Lebih lanjut Suwardji dan Sudantha (2016) mengatakan bahwa 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 

Produktivitas hasil biji 
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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. 

Sudantha dan Suwardji (2016) mengatakan bahwa jamur saprofit T. 

harzainum isolat SAPRO-07 dan jamur endofit T. polysporum isolat ENDO-04 yang 

digunakan untuk fermentasi biochar dapat berkolonisasi dengan baik dalam biochar yang 

kemudian diberikan ke dalam tanah. Pada penelitian ini ditemukan populasi jamur 

Trichoderma spp. di biochar dan di daerah perakaaran tanaman kedelai 6,0 x 10
6
 

propagul/g tanah. Hal ini berarti biochar merupkan host yang baik untuk jamur 

Trichoderma spp. Menurut Sudantha (2007) bahwa kedua species jamur ini mempunyai 

karakter yang berbeda, yaitu jamur saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 berkolonisasi 

di rhizosfer tanaman kedelai dan jamur endofit T. polysporum isolat ENDO-04 masuk ke 

dalam jaringan tanaman kedelai. Lebih lanjut Sudantha (2010b) mengatakan bahwa jamur 

endofit dalam jaringan tanaman kedelai lebih berperan dalam memacu pertumbuhan 

vegetatif dibandingkan dengan generatif, dan sebaliknya jamur saprofit lebih berperan 

dalam memacu pertumbuhan generatif dibandingkan dengan vegetatif. Dalam hal peran 

jamur endofit T. polysporum isolat ENDO-04 di dalam jaringan tanaman kedelai 

menstimulir etilen dalam memacu pemanjangan sel sehingga bertambahnya tinggi 

tanaman, sedangkan jamur saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 di rhizosfer atau 

daerah perakaran tanaman kedelai mengeluarkan etilen yang didifusikan ke tubuh 

tanaman melalui silem yang berperan memacu pertumbuhan generatif.  
Lebih lanjut Sudantha dan Suwardji (2016) mengatakan bahwa biochar yang 

telah difermentasi dengan kedua species jamur ini berpengaruh langsung dalam 

memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Dengan demikian sifat fisik, kimia dan 

biologi tanah yang baik dapat meningktkan pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai. 

Pada penelitian ini analisis tanah setelah pemberian biochar menunjukkan bahwa pH 

tanah meningkat dari 6,0 menjadi 6,2; terjadi peningkatan C organik dari 1,93% 

menjadi 2,09%; terjadi peningkatan N total dari 0,16% menjadi 0,44%; terjadi 

peningkatan P tersedia dari 0,46 ppm menjadi 43,86 ppm, terjadi peningkatan K tertukar 
dari 1,28 M% menjadi 2,68 M%; dan terjadi peningkatan KTK dari 11,25 Me% menjadi 

17,67 Me%. Menurut Sukartono dan Utumo (2012) bahwa peningkatan pH tanah pada 

perlakuan biochar berkaitan dengan bahan baku biochar yang di gunakan yaitu 

tempurung kelapa yang memiliki tingkat alkalin yang tinggi. Lebih lanjut Priyono 

(2005) mengatakan bahwa pH tanah berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara 

karena merupakan salah satu sifat kimia tanah yang penting yang dapat menentukan 

kualitas tanah sebagai media tumbuh tanaman. Lehman et al. (2006) mengatakan bahwa 

peningkatan C-Organik pada perlakuan biochar disebabkan oleh kandungan C-organik 

pada biochar memiliki struktur C aromatik yang lebih tahan terhadap dekomposisi, 

sehingga keberadaan C-Organik pada tanah meningkat bahkan bertahan lama. Menurut 

Islami (2012) bahwa peningkatan C-Organik tanah berimplikasi terhadap peningkatan 

kandungan bahan organik didalam tanah dan selanjutnya akan berpengaruh juga 

terhadap perbaikan kualitas tanah dan keberadaan unsur hara di dalam tanah karena 

bahan organik tanah merupakan salah satu kunci yang menentukan kesuburan dan 

produktivitas tanah. Bahan organik merupakan sumber utama beberapa unsur hara 

tanaman terutama N, P, S dan sebagian besar K. Selanjutnya Priyono (2005) 

berpendapat bahwa peningkatan nilai KTK pada perlakuan biochar menunjukkan terjadi 

perbaikan sifat tanah setelah aplikasi karena nilai KTK suatu tanah mempunyai kaitan 

erat dengan tingkat kesuburan tanah. Selanjutnya Islami (2012) menyatakan 

peningkatan efisiensi pemupukan terjadi sebagai akibat adanya KTK yang tinggi pada 
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perlakuan biochar sehingga mampu menyerap hara pada pupuk dan selanjutnya 

memperkecil kehilangan hara karena pencucian. Sukartono (2011) mengatakan bahwa 

peningkatan kadar N Total pada tanah setelah aplikasi biochar berkaitan erat dengan 

peningkatan C-Organik didalam tanah. Peningkatan C-Organik didalam tanah tersebut 

selanjutnya dapat meningkatkan kandungan bahan organik sehingga akan berdampak 

juga terhadap peningkatan nitrogen di dalam tanah karena salah satu sumber utama 

nitrogen di dalam tanah adalah bahan organik. Nurida dan Rachman (2012) mengatakan 

bahwa peningkatan kadar P Tersedia dan K Tertukar ini berkaitan dengan peningkatan 

pH dan KTK didalam tanah setelah aplikasi biochar tersebut. Nilai KTK tanah dapat 

menjadi indikator kesuburan tanah dalam hal ini mampu menyediakan unsur hara P dan 

K didalam tanah bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

Lebih lanjut Sudantha dan Suwardji (2016) mengatakan bahwa pemberian 

biochar yang difermentasi dengan jamur saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 dan 

jamur endofit T. polysporum isolat ENDO-04 sebanyak 10 kg/petak setara 20 ton/ha 

dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di lahan kering. Terjadi 

peningkatan hasil bobot biji kering panen mencapai 57% yaitu dari 1,26 ton/ha menjadi 

2,96 ton/ha. Pemberian  

Sukartono dan Sudantha (2016) mengatakan bahwa aplikasi biokompos 

mulai dosis 10 ton/ha dapat meningkatkan tinggi tanaman, sedang aplikasi biochar 

sampai dosis 40 ton/ha belum dapat meningkatkan tinggi tanaman kedelai. 

Aplikasi biokompos mulai dosis 10 ton/ha dapat  meningkatkan hasil panen 

kedelai yakni 563,24 g/petak (2,25 ton/ha). Aplikasi biochar mulai dosis 10 ton/ha 

dapat meningkatkan hasil panen kedelai  yakni 521,84 g/petak (2,09 ton/ha). 

Aplikasi biokompos dan biochar secara bersamaan mampu meningkatkan jumlah 

bintil akar sekitar 67,22%. Bintil akar tertinggi terdapat pada perlakuan kombinasi 

perlakuan  biokompos dosis 10 ton/ha dengan biochar dosis 20 ton/ha yakni 119 

buah. Serapan N tanaman kedelai meningkat seiring dengan meningkatnya dosis 

biokompos dan biochar yang diberikan pada tanaman. Pada perlakuan kontrol 

(tanpa pemberian biokompos dan biochar) nilai N-jaringan adalah 4,4%,  pada 

perlakuan kombinasi biokompos dosis 10 ton/ha dengan biochar dosis 20 ton/ha  

nilai N-jaringannya adalah 4,45%, dan pada kombinasi perlakuan biokompos 

dosis 15 ton/ha dengan biochar dosis 40 ton/ha nilai N-jaringannya adalah 4,65 %. 

Biokompos dan biochar mempunyai kontribusi positif terhadap peningkatan 

kesuburan tanah yang ditunjukan dengan terjadinya peningkatan kandungan C, N, 

dan KTK tanah. Kandungan C organik meningkat dari 1, 48 % menjadi 2,26 %, 

Kandungan N mengalami peningkatan dari 0,15 % menjadi 0,20 %, dan nilai 

KTK tanah mengalami peningkatan dari 18,91 menjadi 22,67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

*) Topik Kusus Program Magister Pengelolaan Sumberdaya 
    Lahan Kering Program Pascasarjana Unram Periode 15 Desember  2016 
 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil studi pustaka dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Masa optimum fermentasi Biochar dipengaruhi oleh struktur polimer bahan 

substrat, suhu, konsentrasi bahan stater dan ukuran fisik substrat yang 

teridentifikasi melalui laju dan kadar penurunan Rasio C:N. 

2. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk aplikasi Biochar 

fermentasi antara lain: metode larikan, mixing dengan media tanah, Pop Up 

dan penugalan; 

3. Biochar dapat meningkatkan daya serap unsur hara esensial makro primer 

(N, P, K), pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di lahan kering. Apabila 

difermentasi dengan mikroba dan diaplikasikan di lahan kering, maka patut 

diduga akan berpotensi lebih baik lagi dalam meningkatkan pertumbuhan 

dan hasil tanaman kedelai karena perannya sebagai penyedia habitat yang 

baik bagi mikroba. 

4. Aplikasi biochar fermentasi dengan jamur Trichoderma spp. pada tanaman 

jagung dan kedelai dapat meningkatkan pertumbuhan (tinggi tanaman) dan 

hasil (bobot biji kering). 

 

Saran 

 

Perlu dilakukan penelitian eksperimental tentang pengaruh lama fermentasi 

Biochar dan cara aplikasinya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di 

lahan kering. 
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