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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi antara biochar dan pupuk kandang 
terhadap ketersediaan hara K, pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit (Capsicum frustescens 
L.), yang dimulai dari bulan  November 2017 sampai Maret 2018. Metode percobaan yang 
digunakan adalah eksperimental, dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan pola 
faktorial. Biochar terdiri atas tiga jenis, yaitu: B0 (tanpa biochar), B1 (biochar sekam padi 10 
ton/ha),  B2 (Serbuk gergaji 10 ton/ha) yang dikombinasi dengan pupuk kandang yang terdiri atas 
tiga taraf, yaitu: PK0 (tanpa pupuk kandang), PK1 (pupuk kandang 10 ton/ha), PK2 (pupuk kandang 
20 ton/ha), dan kombinasi diulang sebanyak tiga  kali. Data hasil penelitian dianalisis dengan 
menggunakan analisis of  variance  (ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji BNJ terhadap perlakuan 
yang berpengaruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi biochar dan pupuk kandang tidak 
berpengaruh terhadap ketersediaan hara K, pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit, kecuali 
panjang buah. Pemberian biochar tidak berpengaruh terhadap K-tersedia, pertumbuhan dan hasil 
tanaman cabai rawit. Pemberian pupuk kandang berpengaruh terhadap K-tersedia, pertumbuhan dan 
hasil tanaman cabai rawit. Pupuk kandang 20 ton/ha menghasilkan hasil yang lebih baik terhadap 
K-tersedia, pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit. 
 
Kata kunci : Biochar, Pupuk Kandang, K-tersedia, Tanaman Cabai Rawit 

ABSTRACT 

 The objective of this research was to find out the interaction  between the biochar and 
manure on availability of K, growth and yield of chili (Capsicum frustescens L.), wich  started from 
November 2017 until March 2018. Experimental method was used in factorial with  Randomized 
Completely Block Design. The fisrt factor was Biochar consisted of three types, namely: B0 (without 
biochar), B1 (rice husk biochar 10 ton/ha), B2 (sawdust 10 ton/ha) and second factor was manure 
which consisted of three doses, namely: PK0 (without manure), PK1 (manure 10 ton/ha), PK2 
(manure 20 ton/ha), and the combinations were repeated three times. Data were analyzed using 
analysis of variance (ANOVA) and further testing used Honestly Significant Different (HSD). The 
results showed that the interaction between biochar and manure did not affect the availability of K, 
growth and yield of chili, except the length of fruit. Aplication of biochar had no affect on 
available-K, growth and yield of chili. Aplicaion of manure affect available-K, growth and yield of 
chili. The highest growth yield and available-K of attained at 20 ton/ha manure. 

Keywords: Biochar, Manure, Available-K, Chili 
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PENDAHULUAN 

Cabai rawit (Capsicum frutescens L.) merupakan salah satu tanaman hortikultura dari 

famili Solanaceae yang sangat digemari oleh masyarakat karena rasanya yang pedas dan 

memiliki kandungan serta manfaat bagi kesehatan. Buah cabai banyak mengandung vitamin A, 

C dan capsaicin (C18H27NO3) yang sangat tinggi yang memberi rasa pedas dan panas (Safira, 

2011). Umumnya cabai diolah untuk jadi sambel, bumbu masak, dan sebagai tanaman obat. 

Produksi cabai rawit di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2015 sebesar 73,52 ton dengan 

produktivitas 11,78 ton/ha; tahun 2016 produksi cabai sebasar 96,99 ton dengan produktivitas 

13,76 ton/ha; terjadi peningkatan produktivitas (Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal 

Hortikultura, 2017). Angka ini masih rendah dibandingkan dengan potensi cabai yang 

mencapai produktivitas 20 ton/ha (Wiryanta, 2002). Faktor penyebab rendahnya produktivitas 

cabai adalah rendahnya kondisi tanah yang kurang subur di samping faktor iklim, serangan 

hama, penyakit dan teknik budidaya. (Cahyono, 2003). Untuk mengatasi tingkat kesuburan 

tanah yang rendah dapat di atasi dengan pemberian pupuk organik dan anorganik (Ikhsan, 

2015). 

Penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya degradasi 

tanah yang berupa perubahan sifat fisik, kimia dan biologi tanah sehingga menurunnya 

kesuburan tanah dan produktivitas (Lestari, 2009). Untuk mengatasi permasalahan tersebut 

dapat dilakukan dengan penambahan pupuk organik seperti kompos, pupuk kandang, biochar, 

atau pupuk hijau. Keuntungan pupuk organik adalah memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi 

tanah, memperbaiki struktur tanah, dan mempertahankan ketersediaan unsur hara dalam tanah 

(Chairani, 2006). Pupuk kandang adalah salah satu pupuk organik yang memiliki kandungan 

hara yang dapat meningkatkan aktivitas biologis di dalam tanah, sehingga dapat mendukung 

kesuburan tanah dan pertumbuhan mikroorganisme dalam tanah, serta memperbaiki stabilitas 

permukaan tanah (Mayadewi, 2007; Russel 1973). 

Selain pupuk kandang, biochar juga dapat dijadikan sebagai pembenah tanah (soil 

ameliorant). Biochar dibuat dengan membakar biomassa pada suhu tinggi tanpa oksigen 

sehingga dapat menghasilkan gas sintetik dan bio-oil, serta arang hayati yang dikenal sebagai 

biochar (Mulyati et al., 2014). Aplikasi biochar merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan ketersediaan kation tanah, seperti fosfor dan kalium yang akhirnya 
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meningkatkan hasil tanaman (Nurida et al., 2012). Bahan dapat bertahan dalam jangka waktu 

yang lama, memiliki sifat stabil di dalam tanah sehingga memiliki pengaruh jangka panjang 

dalam memperbaiki dan mempertahankan kualitas tanah seperti C-organik tanah dan Kapasitas 

Tukar Kation (KTK) (Steiner et al., 2007).  

Kalium (K) merupakan salah satu unsur hara makro yang penting bagi  tanaman, karena 

unsur ini berfungsi sebagai aktivator enzim, membantu penyerapan air dan unsur hara dari 

tanah oleh tanaman, selain itu juga membantu transportasi asimilasi dari daun ke jaringan 

tanaman dan dapat meningkatkan daya tahan/kekebalan tanaman terhadap penyakit (Fageria et 

al., 2009). Kalium diserap oleh tanaman dalam bentuk ion K+. Ketersediaan K di dalam tanah 

tergantung pada jenis dan jumlah mineral tanah yang ada di dalam tanah (Handayanto et al., 

2017). Selain itu ketersediaan kalium juga sangat dipengaruhi oleh pH. Kalium menjadi tidak 

tersedia pada pH rendah karena diikat oleh Al atau Fe, sedangkan pada pH tinggi kalium diikat 

oleh Ca dan Mg. Nilai kapasitas tukar kation (KTK) yang tinggi juga sangat mempengaruhi 

ketersediaan K karena dapat meningkatkan kemampuan tanah untuk mengikat K sehingga 

menurunkan potensi pencucian hara K (Widowati et al., 2012; Topan, 2007).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi biochar dan pupuk kandang terhadap 

ketersediaan hara K, pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit (Capsicum frutescens L.)  

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini bersifat eksperimental (percobaan). Rancangan percobaan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial yang terdiri atas 

2 faktor, faktor pertama adalah biochar yang terdiri atas tiga perlakuan yaitu: B0, B1, B2, dan 

faktor dua adalah pupuk kandang kambing terdiri atas tiga aras yaitu : PK0, PK1, PK2, sehingga 

didapat 3x3 = 9 kombinasi perlakuan, yaitu : 

B0PK0 : Tanpa biochar dan pupuk kandang 

B0PK1 : Tanpa biochar dan pupuk kandang 10 ton/ha 

B0PK2 : Tanpa biochar dan pupuk kandang 20 ton/ha 

B1PK0 : Biochar sekam padi 10 ton/ha dan tanpa pupuk kandang 

B1PK1 : Biochar sekam padi 10 ton/ha dan pupuk kandang 10 ton/ha 

B1PK2 : Biochar sekam padi 10 ton/ha dan pupuk kandang 20 ton/ha 

B2PK0 : Biochar serbuk gergaji 10 ton/ha dan tanpa pupuk kandang  

B2PK1 : Biochar serbuk gergaji 10 ton/ha dan pupuk kandang 10 ton/ha 

B2PK2 : Biochar serbuk gergaji 10 ton/ha dan pupuk kandang 20 ton/ha   
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 Masing-masing perlakuan tersebut diulang sebanyak 3 kali sehingga akan diperoleh 

sebanyak 27 petak percobaan. Pembuatan petak percobaan dilakukan dengan membuat petak 

percobaan 2x2 meter sebanyak 27 petak dengan 3 blok, jarak antar petak 50 cm sedangkan 

jarak antar blok 75 cm.  

Aplikasi biochar dan pupuk kandang dilakukan 10 hari setelah persemaian dengan cara 

mencampurkan NPK dengan biochar dan pupuk kandang kemudian ditabur merata pada petak 

percobaan. 

Benih disemai pada polybag dan menggunakan campuran tanah sebanyak 7 kg dengan 

pupuk organik sebanyak 1 kg, kemudian dimasukkan ke dalam polybag dan diberikan serbuk 

sabut kelapa  secara merata pada permukaan tanah. Media persemaian tersebut disiram untuk 

menjaga tanah agar tetap lembab. Persemaian dilakukan dengan cara menanam benih di 

polybag yang telah dibuat dengan jumlah benih 1 polybag 2 benih. 

Bibit cabai dipindahkan ke petak percobaan pada umur 21 hari setelah semai (HSS) atau 

yang sudah memiliki daun 4-5 helai. Bibit yang dipilih pertumbuhannya sehat dan seragam. 

Bibit cabai ditanam dengan jarak tanam 40x60 cm. 

Penyiraman dilakukan 2 kali sehari hari dengan tujuan untuk menjaga kondisi tanah agar 

tetap lembab hingga kisaran kapasitas lapang. penyiraman dilakukan menggunakan gembor. 

Saat terjadi hujan penyiraman tidak dilakukan karena kondisi tanah masih lembab. 

Pemupukan diberikan 2 kali, pupuk dasar diberikan bersamaan pada saat aplikasi biochar 

dan pupuk kandang. Pemupukan selanjutnya dilakukan pada saat tanaman cabai berumur 30 

hari setelah tanam (HST) yaitu 40 gram/petak atau sisa dari dosis rekomendasi. 

Penyulaman dilakukan untuk mengganti tanaman yang mati, layu, dimakan hama dan 

terkena penyakit atau yang tumbuh tidak normal. Penyulaman mulai dilakukan segera setelah 

ditemukannya tanaman yang mati. 

Penyiangan dilakukan setiap minggu dengan menggunakan sabit. Hal ini dilakukan untuk 

mencegah kompetisi terhadap unsur hara, cahaya, dan menjaga agar tanaman cabai tetap sehat. 

Perempelan dilakukan pada saat tanaman cabai berumur 20 HST dan 40 HST dengan cara 

membuang tunas atau cabang air yang tumbuh di ketiak daun. Perempelan dilakukan pada pagi 

hari, karena batang dan tunas masih banyak mengandung air sehingga mudah untuk dipatahkan. 

Perempelan dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi resiko serangan penyakit, 

memperkokoh tanaman dan mengoptimalkan sinar matahari. 
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Pengendalian awal dilakukan secara mekanik dengan cara mengambil hama tersebut 

menggunakan tangan dan menjaga kebersihan tanaman. Pengendalian secara kimia dilakukan 

dengan menggunakan insektisida yang bersifat selektif. Pengendalian penyakit dilakukan 

dengan tetap menjaga kebersihan tanaman dan kelembaban area tanaman. 

Panen dilakukan sebanyak tiga kali, panen pertama cabai rawit pada umur 70 HST, panen 

kedua dialakukan pada umur 77 HST, dan panen ketiga dilakukan pada umur 84 HST dengan 

cara memetik buah cabai dengan tangkainya untuk menjaga kesegarannya. Buah cabai yang 

siap panen mempunyai indikasi perubahan warna, yaitu dari warna hijau menjadi hijau 

kemerahan. 

 Parameter tanah yang dikaji adalah KTK, C organik, pH, P-tersedia, dan tektur tanah. 

Uji parameter tanah yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis tanah sesuai 

petunjuk teknis untuk setiap parameter yang diteliti. Uji parameter tanah yang dilakukan 

meliputi tanah awal dan akhir sebagaimana disajikan pada tabel 3.1. dan 3.2. 

Tabel 3.1. Parameter dan Metode Analisis Tanah Awal 

Parameter  Metode 
pH-H2O pH Meter 
K-Tersedia (ppm) Morgan Wolf 
P-Tersedia Bray I 
C-Organik Walkey & Black 
Tekstur Tanah Sedimentasi 
Kapasitas Tukar Kation (KTK) Perkolasi 
N-Total Kjeldahl 

Tabel 3.2. Parameter dan Metode Analisis Tanah Akhir 

Parameter  Metode 
K-tersedia Morgan Wolf 
pH pH meter 
C-Organik Walkey & Black 

Tabel 3.3. Metode Analisis Biochar dan Pupuk Kandang 

Parameter  Metode 
N-total Kjeldahl 
P-total Pengabuan Basah 
K-total Pengabuan Basah 
C-organik Pengabuan 
pH-H2O pH meter 
Kapasitas Tukar Kation (KTK) Perkolasi 

Parameter tanaman yang dikaji adalah tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang, 

jumlah buah per tanaman, berat buah per tanaman, berat buah per petak, panjang buah, berat 

berangkasan basah, dan berat berangkasan kering. 
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Data hasil percobaan dianalisis menggunakan Analysis of Variance (Anova) perlakuan 

beda nyata, diuji lanjut dengan menggunakan Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5% 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis sifat fisika dan kimia tanah percobaan di Dusun Gandari Desa Narmada, 

Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Adapun hasil analisis tanah sebelum percobaan disajikan 

pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Hasil Analisis Tanah Sebelum Percobaan 

Parameter Metode Satuan  Nilai  Kriteria* 

Tekstur Tanah Sedimentasi     
Pasir   % 82,33 Pasir ber-lempung 

Loam Sand** Debu  % 9,11 
Liat  % 8,56 

Kimia Tanah     
pH-H2O pH Meter  5,4 Masam 
N-total Kjeldhal  % 0,18 Rendah  

P-tersedia  Bray I ppm 1,8 Sangat Rendah* 
K-tersedia Morgan Wolf (me%) 0,09 Sangat Rendah* 
C-organik Walkley & Black % 1,13 Rendah* 

KTK NH4-asetat 1 mol pH=7 cmol/kg 7,15 Rendah* 
Keterangan: *)Balai Penelitian Tanah (2005) dalam Prijatna (2006) 

**) Segitiga Tekstur Tanah USDA dalam Hardjowigeno (2006)  

Hasil analisis sifat fisik tanah sebelum percobaan (Tabel 4.1.), menunjukkan tekstur tanah 

adalah pasir berlempung (Hardjowigeno, 2006), dengan komposisi fraksi liat 8,56%., debu 

9,11%., dan pasir 82,33%. Hasil analisis sifat kimia tanah sebelum percobaan menunjukkan 

bahwa C-oragnik tanah sebelum percobaan sebesar 1,13 tergolong sangat rendah dan Kapasitas 

Tukar Kation (KTK) sebesar 7,15 cmol/kg yang tergolong rendah. Kadar N-total tanah sebelum 

percobaan tergolong rendah yaitu 0,18%. P-tersedia tanah sebelum percobaan sebesar 1,8 ppm 

tergolong sangat rendah. Kadar K-tersedia tanah sebelum percobaan sebesar 0,09 me% yang 

tergolong harkat sangat rendah. pH tanah tergolong masam yaitu 5,4. pH tanah tersebut belum 

sesuai dengan pH tanah yang dibutuhkan untuk pertumbuhan cabai rawit. Cabai rawit dapat 

tumbuh baik pada pH 6,5. 
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Tabel 4.2. Hasil analisis biochar sebelum percobaan 

Parameter Satuan 
Nilai 

Sekam padi Serbuk gergaji 
N-total % 0,33 0,53 
P-total ppm 0,45 0,27 
K-total me % 1,3 0,50 
KTK % 9,15 6,68 
C-organik % 14,84 41,79 
pH-H2O - 8,30 8,34 
C/N ratio - 44,96 78,84 

 Hasil analisis sifat kimia biochar sebelum percobaan pada tabel 4.2 menunjukkan 

bahwa N-total pada biochar sekam padi yaitu sebesar 0,33% dan serbuk gergaji yaitu sebesar 

0,53% dan untuk P-total biochar sekam padi sebesar 0,45 ppm sedangkan serbuk gergaji 

sebesar 0,27 ppm. Kandungan K-total biochar sekam padi 1,3% dan biochar serbuk gergaji 

sebesar 0,5%. Sedangkan untuk nilai C-organik biocharsekam padi sebesar 14,84% dan biochar 

serbuk gergaji yaitu sebesar 41,79%. Nilai C/N ratio untuk biochar sekam padi sebesar 44,96 

sedangkan serbuk gergaji sebesar 78,84. 

Nilai pH biochar sekam padi dan biochar serbuk gergaji 8,30 dan 8,34 tergolong basa. 

Aplikasi biochar ke dalam tanah dengan pH yang tergolong basa diharapkan dapat membantu 

meningkatkan pH tanah yang masam menjadi pH yang lebih netral. Nilai kapasitas tukar kation 

(KTK) pada biochar sekam padi sebesar 9,15% lebih tinggi dibandingkan biochar serbuk 

gergaji yaitu sebesar 6,68%. 

Tabel 4.3. Hasail analisis pupuk kandang sebelum percobaan 

Parameter Satuan Nilai 
N-total % 1,88 
P-total ppm 3,26 
K-total me % 2,90 
KTK % 25,38 

C-organik % 2,98 
pH-H2O - 7,90 
C/N ratio - 1,58 

 Hasil analisis sifat kimia pupuk kandang sebelum percobaan pada tabel 4.3 

menunjukkan bahwa pupuk kandang memiliki pH 7,9 yang tergolong basa. Aplikasi pupuk 

kandang ke dalam tanah dengan pH yang tergolong basa diharapkan dapat membantu 

meningkatkan pH tanah yang masam menjadi pH yang lebih netral. Pupuk kandang memiliki 

kandungan C-organik sebesar 2,98% dan N-total sebesar 1,88%, sehingga diperoleh C/N ratio 

untuk pupuk kandang yaitu sebesar 1,58 tergolong rendah. C/N ratio <20 (bahan pembentuknya 

sudah tidak terlihat) dan temperaturnya relatif stabil menandakan bahwa pupuk kandang 
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tersebut sudah matang, sehingga unsur hara yang dibutuhkan tanaman menjadi tersedia seperti 

N, P, K, Ca, Mg, dan S (Novizan, 2002; Sutedjo, 2002). Kandungan P-total pada pupuk 

kandang  sebesar 3,26 ppm dan kandungan K-total sebesar 2,9 me%. Kadar hara K pada pupuk 

kandang kambing relatif lebih tinggi dibanding pupuk kandang lainnya (Hartatik dan 

Widowati, 2010). Nilai kapasitas tukar kation pupuk kandang sebesar 25,38%. 

Tinggi Tanaman 

Tabel 4.4. Pengaruh Biochar dan Pupuk Kandang terhadap Tinggi Tanaman Cabai Rawit Umur 
7 HST sampai 42 HST. 

Perlakuan 7 HST 14 HST 21 HST 28 HST 35 HST 42 HST 
B0PK0 5.42 6.09 7.46 8.88 11.23 11.34 
B0PK1 5.55 7.03 8.68 10.20 15.08 16.76 
B0PK2 5.93 7.38 9.33 11.56 18.92 21.04 
B1PK0 5.16 6.82 7.76 9.19 11.75 13.00 
B1PK1 5.14 5.87 7.81 10.03 14.41 15.45 
B1PK2 6.05 6.85 9.06 10.86 17.22 18.53 
B2PK0 5.87 6.88 8.35 10.01 14.17 15.97 
B2PK1 6.13 6.83 8.95 10.47 16.35 17.27 
B2PK2 5.78 7.43 9.33 11.61 17.96 19.22 
BNJ 5% - - - - - - 

 
Tabel 4.5. Pengaruh Biochar dan Pupuk Kandang terhadap Tinggi Tanaman Cabai Rawit Umur 

7 HST sampai 42 HST 

Perlakuan 
 Tinggi Tanaman ( cm) pada berbagai umur (HST) 

7 HST 14 HST 21 HST 28 HST 35 HST 42 HST 
B0 5.63  6.84  8.49  10.21  15.08  16.38  
B1 5.45  6.51  8.21  10.03  14.46  15.66  
B2 5.93  7.04  8.88  10.69  16.16  17.48  

BNJ 5% - - - - - - 
PK0 5.48  6.59 a 7.86 b 9.36 b 12.39 c 13.44 c 
PK1 5.61  6.58 a 8.48 ab 10.23 b 15.28 b 16.49 b 
PK2 5.92  7.22 a 9.24 a 11.34 a 18.04 a 19.60 a 

BNJ 5% - -  0,84 0,99 2,23 2,41  
Keterngan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak 

berbeda nyata menurut uji BNJ pada taraf nyata 5% 

Hasil analisis pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa interaksi biochar dan pupuk kandang 

tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman cabai rawit pada semua umur tanaman. Hal ini 

diduga disebabkan kandungan karbon biochar yang tinggi yang menyebabkan proses pengurain 

ke dalam tanah membutuhkan waktu yang lama, sehingga belum mampu berinteraksi dengan 

pupuk kandang. Hasil penelitian Major (2009), karbon dalam bentuk arang di dalam tanah 

dapat bertahan ±1.000 tahun. 50% dari jumlah karbon arang akan terurai di dalam tanah setelah 
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lebih dari 1.000 tahun. Sehingga pengaruhnya terhadap pertumbuhan dalam jangka waktu yang 

lama. Pemberian biochar yang dikombinasikan dengan pupuk kandang diduga mampu 

memperbaiki kesuburan tanah sehingga kemungkinan dapat berkontribusi dalam menyediakan 

unsur hara. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian berbagai macam biochar tidak 

berpengaruh terhadap tinggi tanaman pada semua umur tanaman. Hal ini diduga disebabkan 

biochar tidak menyediakan unsur hara secara langsung bagi tanaman, tetapi biochar berperan 

dalam mengikat sejumlah unsur hara sehingga menjadi tersedia bagi tanaman. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Warnock et al., (2009) biochar mampu menyerap unsur hara dan air sehingga 

unsur hara dapat tersedia bagi tanaman. 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang dengan berbagai dosis 

berpengaruh terhadap tinggi tanaman pada umur 21 sampai 42 HST. Hal ini diduga disebabkan 

pupuk kandang mampu menyediakan unsur hara bagi tanaman. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Mulyati dan Lolita (2006) pupuk kandang dapat menyediakan unsur hara dan memperbaiki 

kesuburan tanah yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Pemberian pupuk kandang 20 

ton/ha menghasilkan tinggi tanaman yang lebih tinggi. 

Jumlah Daun 

 Data hasil analisis keragaman jumlah daun disajikan pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Pengaruh Biochar dan Pupuk Kandang terhadap Jumlah Daun Tanaman Cabai Rawit 
Umur 7 HST sampai 42 HST 

Perlakuan 7 HST 14 HST 21 HST 28 HST 35 HST 42 HST 
B0PK0 3.75 4.17 6.92 9.83 12.25 12.08 
B0PK1 3.83 3.75 7.42 10.92 16.08 18.67 
B0PK2 4.00 4.08 8.25 13.25 19.67 24.58 
B1PK0 3.92 3.83 5.75 9.00 11.50 13.25 
B1PK1 3.67 4.67 6.67 9.83 14.00 16.00 
B1PK2 4.00 4.92 7.58 10.00 14.58 22.00 
B2PK0 3.92 4.25 7.08 10.50 14.42 18.42 
B2PK1 3.92 4.50 8.17 11.17 15.33 16.83 
B2PK2 3.67 4.92 8.42 12.58 18.67 22.33 
BNJ 5% - - - - - - 
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Tabel 4.7. Pengaruh Biochar dan Pupuk Kandang terhadap Jumlah Daun Tanaman Cabai Rawit 
Umur 7 HST sampai 42 HST 

Perlakuan 
 Jumlah daun ( helai) pada berbagai umur (HST) 

7 HST 14 HST 21 HST 28 HST 35 HST 42 HST 
B0 3.86  4.47  7.53  11.33  16.00  18.44 
B1 3.86  4.00  6.67  9.61  13.36  17.08 
B2 3.83  4.56  7.89  11.42  16.14  19.19 

BNJ 5% -  - - - - - 
PK0 3.86  4.31  6.58 b  9.78 b 12.72 b 14.58 b 
PK1 3.81  4.08  7.42 ab 10.64 ab 15.14 ab 17.17 b 
PK2 3.89  4.64  8.08 a 11.94 a 17.64 a 22.97 a 

BNJ 5% - -  1,28   2,04  3,07 3,76  

Keterngan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak 
berbeda nyata menurut uji BNJ pada taraf nyata 5%. 

Hasil analisis pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa aplikasi biochar dan pupuk kandang 

tidak berpengaruh terhadap jumlah daun pada semua umur tanaman. Hal ini membuktikan 

bahwa respon tanamn terhadap biochar tidak secara langsung, sehingga interaksi biochar 

dengan pupuk kandang tidak nampak pada musim tanaman pertama. 

Pemberian berbagai jenis biochar tidak berpengaruh terhadap jumlah daun pada semua 

umur tanaman. Hal ini disebabkan biochar berperan dalam mengikat unsur hara, tidak 

menyediakan unsur hara secara langsung bagi tanaman. Menurut Gani (2009), biochar dapat 

tiggal di dalam tanah dalam jangka waktu yang lama dan dapat mengikat unsur hara yang 

dimanfaatkan bagi pertumbuhan tanaman. 

Hasil analisis pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang berpengaruh 

terhadap jumlah daun pada umur 21 sampai 42 HST. Hal ini diduga disebabkan bahwa pada 

umur tersebut tanaman sudah mampu menyerap unsur hara lebih banyak yang disediakan oleh 

pupuk kandang. Menurut Rizwan (2008) bahwa, unsur N yang terkandung pada pupuk kandang 

kambing mendorong pertumbuhan organ-organ yang berkaitan dengan fotosintesis yaitu daun.  

Jumlah Cabang, Berat Berangkasan Basah, dan Berat Berangkasan Kering 

Tabel 4.8. Interaksi Biochar dan Pupuk Kandang terhadap Jumlah Cabang, Berat Berangkasan 
Basah, dan Berat berangkasan Kering 

Perlakuan Jumlah Cabang  Berat Berangkasan Basah (g) Berat berangkasan Kering (g) 
B0PK0 54.42 50.92 7.50 
B0PK1 76.50 88.71 15.40 
B0PK2 122.42 131.38 28.97 
B1PK0 43.08 64.92 10.15 
B1PK1 73.42 87.73 14.08 
B1PK2 128.42 114.96 20.38 
B2PK0 84.00 78.37 13.18 
B2PK1 102.08 81.55 14.27 
B2PK2 105.50 91.66 17.82 
BNJ 5% - - - 
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Tabel 4.9. Pengaruh Biochar dan Pupuk Kandang terhadap Jumlah Cabang, Berangkasan basah 

dan Berangkasan kering 
Perlakuan Jumlah cabang Berangkasan basah (g) Berangkasan kering (g) 

B0 84.44  90.34  17.29  
B1 81.64  89.20  14.87  
B2 97.19  83.86  15.09  

BNJ 5%  -  -  - 
PK0 60.50 b 64.74 b 10.28 b 
PK1 84.00 ab 86.00 ab 14.58 b 
PK2 118.78 a 112.67 a 22.39 a 

BNJ 5% 40,26 104,09 7,3 
Keterngan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak 

berbeda nyata menurut uji BNJ pada taraf nyata 5%. 

Hasil analisis pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa biochar dan pupuk tidak berpengaruh 

terhadap jumlah cabang, berat berangkasan basah dan berat berangkasan kering tanaman cabai 

rawit. Hal ini membuktikan bahwa respon biochar di dalam tanah dalam waktu yang lama 

sehingga  belum mampu berinteraksi dengan pupuk kandang. Menurut Nurida et al., (2012) 

aplikasi arang (biochar limbah pertanian) memberikan pengaruh yang sangat lama terhadap 

kualitas tanah. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian biochar tidak berpengaruh terhadap jumlah 

cabang, berat berangkasan basah, dan berat berangkasan kering tanaman cabai rawit. Hal ini 

diduga disebabkan bahwa biochar melepas unsur hara di dalam tanah secara perlahan-lahan, 

sehingga belum mampu direspon oleh tanaman. 

Hasil analisis pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa pemberian berbagai dosis pupuk 

berpengaruh terhadap jumlah cabang, berat berangkasan basah, dan berat berangkasan tanaman 

cabai rawit. Hal ini membuktikan bahwa pupuk kandang mampu menyediakan unsur hara yang 

dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya, seperti unsur nitrogen, unsur N 

berperan penting pada pertumbuhan vegetatif tanaman. 
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Jumlah buah per tanaman, Berat buah per tanaman, Berat buah per petak, dan Panjang 

buah 

Tabel 4.10. Pengaruh Biochar dan Pupuk Kandang terhadap Jumlah Buah per tanaman, Berat 
Buah per tanaman, Berat Buah per petak (Panen pertama, kedua dan ketiga), dan  
Panjang Buah 

Perlakuan 
Jumlah Buah per 

tanaman (g) 
Berat Buah per 

tanaman (g) 
Berat Buah per 

petak (g) 
Panjang Buah 

(cm) 
B0PK0 19.83 21.00 322.40 4.99 ab 
B0PK1 24.08 13.57 217.00 4.28  ab 
B0PK2 23.17 36.08 541.20 5.50 a 
B1PK0 16.83 16.01 240.10 4.28 ab 
B1PK1 14.17 29.17 437.50 4.24 ab 
B1PK2 30.75 22.64 339.60 4.93 ab 
B2PK0 17.83 18.70 273.10 4.24 ab 
B2PK1 23.67 30.36 442.00 5.49 a 
B2PK2 45.67 59.50 892.50 5.93 a 
BNJ 5% - - - 1,17 

Tabel 4.11. Pengaruh Biochar dan Pupuk Kandang terhadap Jumlah Buah per tanaman, Berat 
Buah per tanaman, Berat Buah per petak (Panen pertama, kedua dan ketiga), dan  
Panjang Buah 

Perlakuan 
Jumlah Buah per 

Tanaman (g) 
Berat Buah per 
Tanaman (g) 

Berat Buah per 
Petak (g) 

Panjang Buah 
(cm) 

B0 22.36 23.55 360.2 4.922 ab 
B1 20.58 22.61 339.1 4.485 b 
B2 29.06 36.19 535.9 5.222 a 

BNJ 5% - - -  
PK0 18.17 18.57 b 278.5 b 4.504 b 
PK1 20.64 24.37 b 365.5 ab 4.670 b 
PK2 33.19 39.41 a 591.1 a 5.456 a 

BNJ 5% - 14,64 219,80 0,47 
Keterngan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak 

berbeda nyata menurut uji BNJ pada taraf nyata 5%. 

Hasil analisis pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa interaksi biochar dan pupuk kandang 

tidak berpengaruh terhadap jumlah buah per tanaman, berat buah per tanaman, dan berat buah 

per petak. Hal ini menunjukkan bahwa karbon dalam bentuk arang akan terurai di dalam tanah 

dalam jangka waktu yang lama, sehingga biochar belum mampu menyimpan unsur hara yang 

disediakan oleh pupuk kandang.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi biochar dan pupuk kandang berpengaruh 

terhadap panjang buah cabai rawit. Hal ini diduga disebabkan bahwa pemberian biochar ke 

dalam tanah yang dikombinasikan dengan pupuk kandang mampu memperbaiki kesuburan 
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tanah sehingga mampu menyediakan unsur hara yang cukup dan seimbang untuk kebutuhan 

tanaman. 

Hasil analisis pada tabel 4.11. menunjukkan bahwa biochar tidak berpengaruh terhadap 

jumlah per tanaman, berat buah per tanaman, dan berat buah per petak, namun berpengaruh 

terhadap panjang buah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan biochar dapat mengikat dan 

menyimpan unsur hara lebih lama yang kemudian digunakan untuk fase generatif yaitu 

pemanjangan buah. 

Pemberian pupuk kandang berpengaruh terhadap berat buah per tanaman, berat buah per 

petak, dan panjang buah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pupuk kandang mampu 

memperbaiki kesuburan tanah sehingga mampu menyediakan unsur hara yang cukup dan 

seimbang untuk kebutuhan tanaman, khususnya unsur hara kalium. Unsur hara K berperan 

dalam penyusunan karbohidrat dan protein yang ditranslokasikan ke bagian penyimpanan buah. 

Menurut Widowati et al., (2012) kalium berperan penting dalam pembentukan karbohidrat 

dalam tanaman. 

Pengaruh Perlakuan Biochar dan Pupuk Kandang Terhadap Sifat Kimia Tanah 

Tabel 4.12. Interaksi Biochar dan Pupuk Kandang Terhadap pH, C-organik, dan K-tersedia 
Tanah setelah Percobaan 

Perlakuan pH C-Organik (%) K-Tersedia 

B0PK0 5.8 1.29 53.33 

B0PK1 5.9 1.38 65.16 

B0PK2 6.1 1.52 68.02 

B1PK0 5.5 1.38 61.96 

B1PK1 6.0 1.46 65.22 

B1PK2 6.1 1.75 72.45 

B2PK0 5.8 1.47 58.37 

B2PK1 6.2 1.66 70.37 

B2PK2 6.5 1.48 67.56 

BNJ 5% - - - 
 

Tabel 4.13. Pengaruh Biochar dan Pupuk Kandang Terhadap pH, C-organik, dan K-tersedia 
Tanah setelah Percobaan 

Perlakuan pH C-organik (%) K-tersedia (ppm) 

B0 5.95 1.39 62.17 

B1 5.86 1.53 66.54 

B2 
6.15 1.53 65.43 

BNJ 5% - - - 

PK0 5.71 b 1.37 57.89 b 

PK1 6.02 ab 1.50 66.91 a 

PK2 
6.22 a 1.58 69.34 a 

BNJ 5% 0,38 - 7,23 
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Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak 
berbeda nyata menurut uji BNJ pada taraf nyata 5% 

 Hasil analisis pada tabel 4.12 menunjukkaan bahwa interaksi biochar dengan pupuk 

kandang tidak berpengaruh terhadap pH, C-organik, dan K-tersedia dalam tanah. Hal ini diduga 

disebabkan bahwa biochar di dalam tanah akan terurai dalam jangka waktu yang lama, 

sehingga tidak terjadi interaksi antara biochar dan pupuk kandang. Aplikasi biochar dan pupuk 

kandang ke dalam tanah dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara di dalam tanah.  

 Hasil analisis pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa biochar tidak berpengaruh terhadap 

pH, C-organik, dan K-tersedia dalam tanah. Hal ini diduga disebabkan oleh biochar 

mempunyai waktu tinggal dalam tanah cukup lama dan memiliki pengaruh jangka panjang 

terhadap perbaikan kualitas kesuburan tanah sehingga biochar dapat berfungsi sebagai 

pembenah tanah selain memperbaiki sifat fisik, kimia tanah juga dapat sebagai penyimpan 

karbon yang baik.  

Data pada Tabel 4.13. menunjukkan bahwa pemberian berbagai dosis pupuk kandang 

berpengaruh terhadap pH, K-tersedia. Hal ini membuktikan bahwa pemberian pupuk kandang 

ke dalam tanah dapat meningkatkan pH dan unsur hara, khususnya unsur hara K. Menurut 

Chairani (2006), bahwa pupuk kandang dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, 

dan dapat menyediakan unsur hara bagi tanaman. Kalium di dalam tanah dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor utama yang mempengaruhi kalium adalah pH.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Interaksi biochar dan pupuk kandang tidak berpengaruh terhadap ketersediaan hara K, 

pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit, kecuali panjang buah. 

2. Pemberian biochar tidak berpengaruh terhadap K-tersedia, pertumbuhan dan hasil tanaman 

cabai rawit. 

3. Pemberian pupuk kandang berpengaruh terhadap K-tersedia, pertumbuhan dan hasil 

tanaman cabai rawit. 

4. Pupuk kandang 20 ton/ha menghasilkan hasil yang lebih baik terhadap K-tersedia, 

pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit. 
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Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka perlu disampaikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai pemanfaatan efek residu biochar terhadap sifat 

fisik, kimia dan biologi tanah karena mengingat biochar didalam tanah bertahan sampai 

ratusan tahun. 

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang biochar dan pupuk kandang pada jenis tanah dan 

tanaman yang berbeda. 
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