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ABSTRAK
This research was aimed to find out response of tomato crop’s growth and yield due to application of
biochar and biofertilizer on peat soil. This research utilized Completely Randomized Design with two
factors. The first factor was the application of biochar (B) that was consisted of 4 levels : B0 = control,
B1 = 2 t.ha-1 , B2 = 4 t.ha-1 and B3 = 6 t.ha-1. The second factor was the application of biofertilizer (M)
that was consisted of 3 levels : M0 = control, M1 = 1 t.ha-1 , M2 = 2 t.ha-1. Variables observed were crop
height, number of leaf, dry weight of crop, number of fresh harvested fruit and weight of fresh
harvested fruit. Results showed that there was an interaction between the application of biochar and
biofertilizer that affected the number of leaf, the dry weight of crop, the number of fresh harvested fruit
and the weight of fresh harvested fruit. Interaction between those treatments did not have any
significant effect on crop height and it is only affected each single factor. Best response of tomato
crop’s growth and yield on peat soil was to the application of 6 t.ha-1 biochar and 2 t.ha-1 biofertilizer
(B3M2), in which the average weight of fresh harvested fruit was 734,6 g/plant.
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ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk untuk mengetahui tanggapan pertumbuhan dan hasil tanaman tomat terhadap
pemberian biochar dan pupuk hayati pada tanah gambut. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) dengan dua faktor perlakuan.  Faktor pertama adalah pemberian biochar (B) yang
terdiri dari 4 taraf, yaitu : B0 = tanpa perlakuan, B1 = 2 t.ha-1, B2 = 4 t.ha-1 dan B3 = 6 t.ha-1.  Faktor
kedua adalah pemberian pupuk hayati (M) yang terdiri dari 3 taraf, yaitu : M0 = tanpa perlakuan, M1 =1
t.ha-1 dan M2 = 2 t.ha-1.   Variabel yang diamati  adalah tinggi tanaman, jumlah daun, berat kering
tanaman, jumlah buah segar dan bobot buah segar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh interaksi antara pemberian biochar dan pemberian pupuk hayati terhadap jumlah daun, berat
kering tanaman, jumlah buah segar panen dan bobot buah segar panen. Interaksi perlakuan tidak
berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, hanya berpengaruh pada masing-masing faktor tunggal.
Tanggapan  pertumbuhan dan hasil tanaman tomat yang terbaik pada tanah gambut adalah pada
pemberian  biochar 6 t.ha-1 dan pupuk hayati 2 t.ha-1 (B3M2) dengan rata-rata bobot buah segar panen
sebesar 734,6 g/tanaman.

Kata kunci : tomat, biochar, pupuk hayati dan tanah gambut..
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PENDAHULUAN

Tomat merupakan salah satu komoditi
yang multi guna. Tomat tidak hanya berfungsi
sebagai sayuran dan buah saja, tomat juga
sering dijadikan perlengkapan bumbu masak,
minuman segar, sumber vitamin dan mineral,
dan bahan pewarna alami. Tomat juga dapat
digunakan sebagai bahan dasar kosmetik atau
obat-obatan (Cahyono, 2008).

Badan  Pusat  Statistik  (2011),
melaporkan  nilai  produksi  dan produktivitas
nasional  tomat  tahun 2010 sebesar  891.616
ton dan 14.58 t.ha-1. Permintaan tomat di
Kalimantan Tengah khususnya kota Palangka
Raya cukup tinggi. Berdasarkan hasil survei
lapangan dari beberapa pedagang di pasar
Kahayan, setiap hari pedagang tomat dapat
menjual 10 sampai 15 kg/hari buah tomat
segar/orang pedagang, dengan harga Rp 35.000
per/kg. Saat ini produksi tomat di Kalimantan
Tengah cenderung turun, pada tahun 2011
produksi tomat sebesar 8.34 t.ha-1 dan pada
tahun 2012 produksi tomat sebesar 6.10 ton/ ha.

Beberapa faktor yang dapat
menyebabkan produksi tomat di Kalimantan
Tengah rendah adalah penggunaan pupuk yang
belum optimal, pola tanam yang belum tepat,
kemasaman tanah gambut yang tinggi dan lahan
pertanian yang kurang subur.

Kalimantan Tengah mempunyai luasan
tanah gambut sekitar 2,162 juta hektar, dari
luasan tersebut hanya sebagian kecil saja yang
dimanfaatkan untuk lahan pertanian (Salampak,
1999). Pemanfaatan tanah gambut untuk lahan
pertanian memiliki beberapa kendala, yaitu
buruknya sifat kimia tanah berupa rendahnya
tingkat ketersediaan unsur hara, kapasitas tukar
kation (KTK) tinggi, kejenuhan basa (KB)
rendah dan bereaksi masam (pH rendah).
Kondisi yang demikian menyebabkan
ketersediaan unsur hara bagi tanaman relatif
sedikit. Menurut Najiyati et al (2005),
penambahan bahan yang mengandung Ca, Mg,
K, dan Na akan meningkatkan KB,
meningkatkan pH dan menetralisir senyawa
asam organik.

Berbagai upaya yang dapat dilakukan
untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman di
lahan gambut, antara lain dengan penggunaan
biochar dan pupuk hayati. Biochar atau yang
biasa disebut arang hayati yang dihasilkan dari
proses pirolisis (pembakaran minimum udara)
yang dapat berfungsi sebagai amelioran yang
mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, maupun
biologi tanah (BPTP NAD, 2011).

Fungsi biochar bagi tanah, yaitu sebagai
bahan amelioran tanah karena memiliki pH dan
kapasitas tukar kation (KTK) relatif tinggi.
Penelitian skala laboratorium yang dilakukan
oleh Firmansyah (2010) menunjukkan bahwa
biochar yang berbahan baku dari kayu, sekam
padi, dan tempurung kelapa memiliki pH
masing – masing sebesar 8,94; 6,34; dan 9,49.
Hasil ini menunjukkan bahwa biochar bagus
untuk amelioran bagi tanah masam. Hasil
penelitian Karlina (2012) menunjukkan bahwa
pemberian biochar pada dosis 4 t.ha-1 dapat
meningkatkan produksi mentimun sebesar 20%,
dibandingkan dengan tanpa pemberian biochar

Pupuk hayati (biofertilizer) adalah
pupuk yang mengandung mikroorganisme yang
dapat membantu pertumbuhan tanaman dengan
meningkatkan ketersediaan nutrisi tanaman
(Anonim, 2011). Pupuk hayati merupakan
alternatif bagi petani untuk memanfaatkan
pasokan N2 udara yang cukup besar, disamping
memanfaatkan bentuk P tak tersedia menjadi
bentuk tersedia (Sutanto, 2002). Hasil penelitian
Syahrianto (2011), menunjukkan bahwa
pemberian pupuk hayati dengan dosis 2 t.ha-1

dapat meningkatkan produksi kedelai sebesar
6%, dibandingkan dengan tanpa pemberian
pupuk hayati.

Diharapkan dengan pemberian
kombinasi biochar dan pupuk hayati dapat
memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah
gambut yang berakibat dapat memberikan
media yang baik bagi pertumbuhan tanaman
tomat sehingga hasil tanaman tomat dapat
ditingkatkan.
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BAHAN DAN METODE

Penelitian dilaksanakan di Jalan G.Obos
26, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan
Sebangau Kota Palangka Raya, Kalimantan
Tengah, pada bulan September - Desember
2014.

Bahan yang digunakan adalah benih
tomat varietas Victory, pupuk NPK, biochar
tempurung kelapa, pupuk hayati (Mizaplus),
dolomit dan tanah gambut. Alat yang digunakan
adalah cangkul, parang, ember, timbangan
analitik, tali rafia, penggaris, meteran, palu,
paku, gergaji, papan, plibag, alat tulis dan
kamera. Penelitian ini menggunakan Rancangan
Acak Lengkap (RAL) yang disusun secara
faktorial dengan 2 faktor perlakuan. Faktor
pertama adalah pemberian Biochar (B) yang
terdiri dari empat taraf, yaitu: B0= Tanpa
Biochar (Kontrol), B1= Pemberian Biochar (2
t.ha-1) atau (17,8 g/polybag), B2= Pemberian
Biochar (4 t.ha-1) atau (37,5 g/polybag), B3 =
Pemberian Biochar (6 t.ha-1) atau (53,5
g/polybag). Faktor kedua adalah pemberian
pupuk hayati (M) yang terdiri dari tiga taraf,
yaitu: M0 = Tanpa pupuk hayati (Kontrol), M1

=Pemberian pupuk hayati (1 t.ha-1) atau
(8,9g/polybag), M2 = Pemberian pupuk hayati (2
t.ha-1) atau (17,8 g/polybag). Dari kedua taraf
perlakuan sehingga terdapat 12 kombinasi
perlakuan, masing-masing kombinasi diulang
sebanyak 3 kali sehingga terdapat 36 satuan
percobaan, setiap satuan percobaan terdiri dari
dua poybag. Data hasil pengamatan dianalisis
menggunakan analisis ragam (Uji F) pada taraf
5% dan 1%, dan apabila berpengaruh nyata dan
sangat nyata dilanjutkan dengan uji Beda Nyata
Jujur (BNJ) pada taraf 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terdapat pengaruh interaksi antara pemberian
biochar dan pupuk hayati terhadap jumlah daun,
berat kering tanaman, jumlah buah segar, dan
bobot buah segar, sedangkan pada tinggi
tanaman tidak terdapat pengaruh interaksi.

Tinggi Tanaman
Hasil analisis ragam menunjukkan

bahwa interaksi antara pemberian biochar
dengan pemberian pupuk hayati tidak
berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman
tomat pada semua umur pengamatan. Namun,
masing-masing faktor tunggal menunjukkan
pengaruh sangat nyata. Rata-rata tinggi tanaman
tomat umur 3 4, 5, 6, 7 dan 8 mst disajikan pada
Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, pemberian
biochar yang berpengaruh secara mandiri
memperlihatkan bahwa seiring penambahan
dosis pemberian dari 0 ke 2, 4 dan 6 ton ha-1

menunjukkan peningkatan tinggi tanaman
secara nyata, hal ini terlihat dari awal
pengamatan umur 3 MST, dan terus berlanjut
pada umur berikutnya 4, 5, 6, 7 dan 8 MST.
Pemberian biochar dosis yang lebih tinggi
sebesar 6 ton ha-1 (B3) menunjukkan tinggi
tanaman tomat yang tertinggi yaitu rata-rata
77,3 cm (8 MST) dan ini berbeda nyata
dibandingkan dosis yang lebih rendah 4 (B2) , 2
(B1) dan 0 (B0) ton ha-1 dengan rata-rata
masing-masing yaitu 69,2 cm ; 65,9 cm dan
65,3 cm.

Peningkatan pertumbuhan tinggi
tanaman tomat yang lebih baik akibat
pemberian biochar sampai dosis 6 t.ha-1

membuktikan bahwa biochar dapat berfungsi
sebagai pembenah tanah yang baik dan mampu
menyediakan unsur hara yang dibutuhkan
tanaman. Santi dan Goenadi (2010)
menyatakan bahwa biochar dapat berfungsi
sebagai pembenah tanah, meningkatkan
pertumbuhan tanaman dengan memasok
sejumlah nutrisi yang berguna serta
meningkatkan sifat fisik dan biologi tanah.

Pemberian pupuk hayati berpengaruh
nyata terhadap tinggi tanaman tomat. Pemberian
dosis yang lebih tinggi, yaitu 2 t.ha-1 (M2)
memperlihatkan rata-rata tinggi tanaman tomat
yang lebih tinggi, yaitu sebesar 71,7 cm dan ini
berbeda nyata dibandingkan tanpa pemberian
atau 0 t.ha-1 (M0), dengan rata-rata yang lebih
rendah, yaitu 66,0 cm tetapi tidak berbeda nyata
terhadap pemberian 1 t.ha-1 (M1) dengan rata-
rata yaitu 70,6 cm.
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Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman tomat (cm) umur 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 mst

Biochar (B)
(t.ha-1 )

Pupuk hayati (M) (t.ha-1)
Rata-rata

M0 (0) M1 (1) M2 (2)
3 MST

B0(0) 6.7 7.3 7.7 7.2a
B1(2) 8.7 10.0 10.7 9.8b
B2(4) 11.7 12.3 13.3 12.4c
B3(6) 14.3 15.3 17.3 15.7d

Rata2 10.3a 11.3b 12.3c 11.3
BNJ 5% B = 1,0  ;  M = 0,8

4 MST
B0(0) 13.3 13.8 14.5 13.9a
B1(2) 16.0 17.1 17.5 16.9b
B2(4) 18.0 19.3 20.7 19.4c
B3(6) 21.7 22.5 23.3 22.5d

Rata2 17.3a 18.2b 19.0c 18.1
BNJ 5% B = 0,9  ;  M = 0,7

5 MST
B0(0) 24.7 25.2 27.0 25.6a
B1(2) 28.5 29.3 30.4 29.4b
B2(4) 31.8 33.7 36.0 33.8c
B3(6) 37.7 38.7 42.0 39.5d

Rata2 30.7a 31.7b 33.9c
BNJ 5% B = 2,5  ;  M = 2,0

6 MST
B0(0) 40.3 41.7 43.3 41.8a
B1(2) 44.4 46.0 46.7 45.7b
B2(4) 46.5 49.7 50.8 49.0c
B3(6) 50.7 54.7 55.0 53.5d

Rata2 45.5a 48.0b 48.9b 47.5
BNJ 5% B = 2,5  ; M = 2,0

7 MST
B0(0) 54.0 58.1 60.1 57.4a
B1(2) 60.4 63.7 66.1 63.4b
B2(4) 62.8 69.8 72.1 68.2c
B3(6) 71.5 78.0 78.4 76.0d

Rata2 62.2a 67.4b 69.2b 66.3
BNJ 5% B = 2,6  ;  M = 2,0

8 MST
B0(0) 61.7 65.5 68.8 65.3a
B1(2) 63.9 68.0 65.7 65.9a
B2(4) 63.9 70.8 73.0 69.2a
B3(6) 74.5 78.0 79.4 77.3b

Rata2 66.0a 70.6b 71.7b
BNJ 5% B = 4,6  ;  M = 3,6

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada baris atau kolom dan umur yang sama, tidak
berbeda nyata menurut uji BNJ 5 %.
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Tabel 2. Rata-rata jumlah daun tanaman tomat (helai) umur 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 mst

Biochar (B) t.ha-1)
Pupuk Hayati (M) (t.ha-1)

Rata-rata
M0 (0) M1 (1) M2 (2)

3 MST
B0 (0) 3.0 3.3 4.0 3.4 a
B1 (2) 4.3 4.7 5.0 4.7 b
B2 (4) 5.7 6.0 7.0 6.2 c
B3 (6) 7.7 8.3 8.7 8.2 d
Rata2 5.2 a 5.6 a 6.2 b 5.6
BNJ5% B = 0,6  ;  M = 0,5

4 MST
B0 (0) 6.3 7.0 7.3 6.9 a
B1 (2) 8.0 8.3 9.0 8.4 b
B2 (4) 9.3 10.0 11.0 10.1 c
B3 (6) 11.0 11.7 12.0 11.6 d
Rata2 8.7 a 9.3 b 9.8 c 9.3
BNJ5% B = 0,5  ;  M = 0,4

5 MST
B0 (0) 8.7 9.0 9.3 9.0 a
B1 (2) 11.0 10.7 11.3 11.0 b
B2 (4) 11.7 12.3 13.7 12.6 c
B3 (6) 14.3 15.0 15.7 15.0 d
Rata2 11.4 a 11.8 a 12.5 b 11.9
BNJ5% B = 0,8  ;  M = 0,7

6 MST
B0(0) 9.7 a 10.0 ab 10.7abc 10.1
B1 (2) 11.7 abcd 12.3 bcde 12.7cdef 12.2
B2 (4) 13.3 def 14.3 ef 16.0 gh 14.6
B3 (6) 15.0 fgh 17.0 h 19.7 i 17.2
Rata2 12.4 13.4 14.8 13.5
BNJ5% BM = 2,5

7 MST
B0 (0) 10.7 a 11.0 ab 11.7abc 11.1
B1 (2) 12.7 abcd 13.7 bcd 14.0cde 13.4
B2 (4) 14.3 cde 14.7 def 17.3 fg 15.4
B3 (6) 16.7 efg 18.0 g 21.0 h 18.6
Rata2 13.6 14.3 16.0 14.6
BNJ5% BM = 2,8

8 MST
B0 (0) 12.0 a 12.0 a 12.7 ab 12.2
B1 (2) 13.7 abc 15.0 cd 15.3 cd 14.7
B2 (4) 16.3 de 16.7 def 19.0 f 17.3
B3 (6) 18.7 efg 20.3 g 23.3 h 20.8
Rata2 15.2 16.0 17.6 16.3
BNJ5% BM = 2,5

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada baris dan atau kolom dan umur yang sama,
tidak berbeda nyata menurut uji BNJ 5 %.
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Semakin tinggi dosis pupuk hayati yang
diberikan sampai 2 t.ha-1 diduga akan semakin
banyak pula kandungan mikroba yang dapat
berperan merombak bahan organik pada tanah
untuk menyediakan unsur-unsur hara yang
dibutuhkan tanaman.  Menurut Anas (1997)
pupuk hayati mengandung bakteri penambat N
non simbiotik dan beberapa bakteri lainnya
yang dapat memacu pertumbuhan tanaman.
Nitrogen sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk
masa pertumbuhan vegetatif seperti
pembentukan akar, batang dan daun. Selain
mengandung bakteri penambat N non simbiotik,
pupuk hayati ini berbasis mikoriza arbuskula.
Mikoriza memiliki peran yang penting bagi
pertumbuhan dan perkembangan tanaman,
karena mikoriza dapat meningkatkan
ketersediaan unsur hara P pada akar tanaman
melalui simbiosis mutualisme dimana mikoriza
akan membebaskan P yang terikat di dalam
tanah menjadi bentuk P tersedia yang dapat
dimanfaatkan akar tanaman. Adanya P yang
tersedia dalam tanah ini dimanfaatkan tanaman
untuk melakukan proses fisiologis dan
metabolisme dalam tubuh tanaman. Mikoriza
juga dapat memperbaiki struktur tanah akibat
ruang yang diberikan mikoriza pada saat
melakukan proses penyerapan air dan
pembebasan unsur hara P dalam tanah. Akibat
adanya pergerakan mikoriza dalam tanah dapat
menyebabkan struktur tanah lebih baik karena
ruang pori udara dalam tanah lebih terbuka
sehingga pergerakan akar akan lebih luas
(Ikwan, 2012). Menurut Krismawati (2007
dalam Putra, 2012), tersedianya hara N, P, dan
K dapat meningkatkan tinggi tanaman.

Jumlah Daun
Hasil analisis ragam menunjukkan

bahwa interaksi pemberian biochar dan
pemberian pupuk hayati berpengaruh nyata
terhadap jumlah daun tomat pada umur 6, 7 dan
8 MST,  sedangkan pada umur 3, 4 dan 5MST
tidak terjadi  interaksi namun masing-masing
faktor tunggal berpengaruh sangat nyata.  Rata-
rata jumlah daun tomat umur 3 4, 5, 6, 7 dan 8
MST disajikan pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2, interaksi antara
pemberian biochar dengan pupuk hayati
berpengaruh nyata terhadap jumlah daun
tanaman tomat umur 6, 7 dan 8 MST.
Kombinasi perlakuan biochar dosis 6 t.ha-1

dengan pupuk hayati 2 t.ha¬1 (B3M2)
memperlihatkan rata-rata jumlah daun yang
terbanyak pada setiap umur pengamatan. Pada
umur 8 MST kombinasi perlakuan B3M3

dengan jumlah daun terbanyak, yaitu 23,3 helai
berbeda nyata dibandingkan kombinasi
perlakuan lainnya dengan jumlah daun berkisar
12,00 – 20,3 helai.

Jumlah daun paling banyak pada
kombinasi perlakuan pemberian biochar dosis 6
t.ha¬-1 dengan pupuk hayati 2 t.ha¬-1 . Hal ini
menunjukkan perlakuan pada dosis tersebut
mampu berinteraksi dengan baik sehingga tanah
mampu menyediakan unsur hara, yaitu dengan
kemampuan biochar sebagai pembenah tanah
dan kemampuan pupuk hayati menyediakan
mikroba-mikroba yang berperan dalam
menyediakan unsur hara seperti nitrogen dan
fosfor yang dibutuhkan tanaman dalam fase
pertumbuhan vegetatif seperti pertumbuhan
daun.

Nurida et al., (2008), menyatakan
bahwa penambahan biochar  berperan sebagai
pembenah tanah pada tanah-tanah pertanian,
yaitu : (1) menambah ketersedian hara, (2)
menambah retensi hara, dan (3) menambah
retensi air,  4) menciptakan habitat yang baik
untuk mikroorganisme simbiotik, 5)
meningkatkan produksi tanaman pangan.
Spokas et. al., (2012, dalam Nurida, et.al.,
2008), menambahkan bahwa pemberian biochar
berpengaruh positif terhadap sifat tanah dan
produktivitas tanaman, khususnya pada tanah
masam seperti halnya tanah gambut.

Pengayaan pembenah tanah biochar
yang dikombinasikan dengan pemberian pupuk
hayati dapat memperkaya kehidupan mikroba
dalam tanah yang berperan terhadap
ketersediaan unsur hara dalam tanah. Menurut
Suhartatik dan Sismiyati (2000, dalam Purba,
2015), mikroba yang terdapat di dalam pupuk
hayati mampu melarutkan unsur hara,
meningkatkan kemampuan tanaman dalam
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menyerap unsur hara dan stabilitas agregat
tanah secara umum meningkat dengan makin
banyaknya jumlah mikroba dalam pupuk hayati.
Meningkatnya kemampuan tanaman dalam
menyerap unsur hara ini berakibat pertumbuhan
jumlah daun juga akan meningkat.

Berat Kering Tanaman
Hasil analisis ragam menunjukkan

bahwa pengaruh interaksi antara pemberian
biochar dengan pemberian pupuk hayati
berpengaruh nyata terhadap berat kering tomat
tomat pada umur 8 MST. Rata-rata berat kering
tanaman tomat umur 8 MST disajikan pada
Tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan bahwa kombinasi
perlakuan pemberian biochar dosis 6 t.ha¬-1
dengan pemberian pupuk hayati 2 t.ha¬-1
(B3M2) memperlihatkan rata-rata berat kering
tertinggi, yaitu 27,18 g dan ini berbeda nyata
dibandingkan kombinasi perlakuan lainnya
dengan berat kering berkisar 16,43 – 24,11 g.

Berat kering tanaman yang tertinggi
diperlihatkan pada kombinasi perlakuan B3M2,
hal ini menunjukkan bahwa akumulasi berat
kering tanaman yang tinggi berhubungan
dengan pertumbuhan bagian-bagian organ
tanaman yang lebih baik pula, seperti
pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah daun
yang lebih baik pada kombinasi B3M2.
Pertumbuhan yang lebih baik pada kombinasi
perlakuan B3M2 menunjukkan kedua faktor
perlakuan tersebut mampu memperbaiki sifat-
sifat fisik, biologi dan kimia pada tanah gambut
menjadi lebih baik, sehingga ketersediaan hara

pada tanah tersebut menjadi lebih baik dan
mampu mendukung pertumbuhan pada fase
vegetatif yang lebih baik sehingga produksi
biomassa (berat kering tanaman) menjadi lebih
tinggi pula.

Perbaikan sifat fisik tersebut diduga
merupakan pengaruh tidak langsung dari
meningkatnya pH tanah gambut dari 3,41
menjadi 5,96 akibat pemberian biochar  dan
ketersedian hara juga meningkat sehingga
terjadi peningkatan populasi mikroba (Lehman
et al. 2011, dalam Nurida et al., 2008). Gaskin
et al. (2007, dalam Nurida et.al.,2008)
menginformasikan bahwa terdapat korelasi
antara perubahan ukuran pori dan sifat fisik
lainnya dengan populasi mikroba pada tanah
yang diberi biochar.

Sifat fisik dan kimia tanah yang lebih
baik akibat pemberian biochar didukung dengan
pemberian pupuk hayati yang mengandung
mikroba mikoriza.  Menurut Haris (2005, dalam
Wicaksono et. al., 2013) manfaat penambahan
mikoriza antara lain pertumbuhan tanaman
menjadi lebih baik sehingga hasil yang didapat
jauh lebih banyak. Hal ini karena mikoriza
dapat meningkatkan luasan penyerapan hara
oleh miselium eksternal. Mikoriza dapat
meningkatkan lingkungan mikrorisosfer yang
dapat merubah komposisi dan aktivitas mikroba
tanah. Hal ini karena terjadi perubahan fisiologi
akar dan produksi sekresi oleh mikroba.
Mikoriza mempunyai peranan dalam hal
pengendalian hama dan penyakit tanaman
terhadap patogen langsung.

Tabel 3. Rata-rata berat kering tanaman tomat (g) pada umur  8 mst
Biochar (B)

(ton /ha)
Pupuk hayati (M) (t.ha¬-1 )

Rata-rata
M0 (0) M1 (1) M2 (2)

B0(0) 14.71 a 16.43ab 17.46b 16.20
B1(2) 18.88bc 18.70bc 20.12cd 19.23
B2(4) 21.65 cd 21.22cd 22.04de 21.64
B3(6) 22.71 de 24.11 e 27.18 f 24.67

Rata2 19.49 20.12 21.70 20.43
BNJ 5% BM = 2,63

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama, tidak berbeda nyata menurut uji BNJ 5 %.
Hal ini karena mikoriza memanfaatkan

karbohidrat akar sebelum dikeluarkan sehingga
patogen tidak mendapatkan makanan yang
dapat mengganggu siklus hidupnya, mikoriza



Alianti, Y. Zubaidah, S., Saraswati, D. Tanggapan Tanaman Tomat Terhadap Pemberian ….

122

juga mampu membentuk substansi antibiotik
untuk menghambat patogen, di sekitar
perakaran. Talanca dan Adnan (2005, dalam
Kiswoyo et al., 2014) mengemukakan bahwa
infeksi mikoriza dengan akar tanaman dapat
memperluas bidang serapan akar sehingga dapat
menyerap unsur hara seperti P, Ca, N, Cu,Mn,
K, dan Mg dengan hifa eksternal yang tumbuh
dan berkembang melalui bulu akar.

Penyerapan unsur hara erat kaitannya
dengan proses fotosintesis, dimana hasil dari
proses fotosintesis tersebut akan disalurkan dari
daun keseluruh bagian tanaman. Semakin
tersedia unsur hara dan semakin bagus
penyerapan unsur hara maka proses fisiologis
akan semakin baik. Proses fisiologis yang
membaik tersebut akan mempengaruhi berat
tanaman secara keseluruhan (Howe et. al.,
2012).

Jumlah Buah Segar

Hasil analisis ragam menunjukkan
bahwa pengaruh interaksi pemberian biochar
dengan pupuk hayati berpengaruh nyata
terhadap jumlah buah segar tanaman tomat.
Rata-rata jumlah buah segar hasil panen tomat
disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan bahwa pengaruh
interaksi antara pemberian biochar dengan
pupuk hayati berpengaruh nyata terhadap
jumlah buah segar hasil panen tanaman tomat
dan menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan

pemberian biochar dosis 6 ton/ ha dan
pemberian pupuk hayati 2 t.ha¬-1 (B3M2)
memperlihatkan rata-rata jumlah buah segar
hasil panen yang terbanyak, yaitu 72,3 buah dan
ini berbeda nyata dibandingkan kombinasi
perlakuan lainnya terutama dengan kombinasi
perlakuan B0M0 dengan bobot buah segar yang
terendah, yaitu 21,3 buah, demikian pula pada
kombinasi perlakuan lainnya yang masih lebih
rendah, yaitu berkisar 29,7- 61,0 buah.

Meningkatnya jumlah buah tomat yang
terbaik pada kombinasi perlakuan pemberian
biochar dosis 6 t.ha¬-1 dan pupuk hayati 2
t.ha¬-1 , hal ini berhubungan dengan perbaikan
sifat-sifat fisik, biologi dan kimia pada tanah
gambut yang lebih baik.  Selain dapat memasok
sejumlah nutrisi, biochar mempunyai
kemampuan dalam menahan air dan unsur yang
lebih baik dalam tanah dibandingkan dengan
bahan organik lainnya.  Hasil Penelitian Santi
dan Goenadi (2010), dibandingkan kompos dan
gambut,  biochar dari cangkang kelapa sawit
memiliki keunggulan dalam hal Bulk density
(BD), kerapatan partikel (PD), dan aerasi (ruang
pori total/RPT) yang lebih baik dibandingkan
kompos dan gambut sehingga hal ini sangat
menentukan dalam penyimpanan atau menahan
air dan unsur hara yang lebih tinggi.  Senada
dengan pendapat Lehman (2007, dalam
Mawardiana et. al.,, 2013) semua bahan organik
yang ditambahkan ke dalam tanah nyata
meningkatkan berbagai fungsi tanah tak
terkecuali retensi berbagai unsur hara esensial
bagi pertumbuhan tanaman.

Tabel 4. Rata-rata jumlah buah segar tanaman tomat (buah) dari tiga kali panen
Biochar (B)

(t.ha¬-1 )
Pupuk hayati (M) (t.ha¬-1 )

Rata-rataM0 (0) M1 (1) M2 (2)
B0(0) 21.3 a 29.7 b 34.0 bc 28.3
B1(2) 36.7bcd 38.0cde 40.7cdef 38.4
B2(4) 42.7def 45.7 ef 48.0 f 45.4
B3(6) 56.0 g 61.0 g 72.3 h 63.1

Rata2 39.2 43.6 48.8 43.8
BNJ 5% BM =7,67

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama, tidak berbeda nyata menurut uji BNJ 5 %.

Selain itu, pemberian biochar yang
dikombinasikan dengan pemberian pupuk yang

juga mampu menyediakan sejumlah mikroba
yang berperan aktif menyediakan unsur hara
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dalam tanah gambut, seperti mikoriza yang
membantu tersedianya unsur hara P dan
mikroba non simbiotik penambat N yang
mampu menyediakan nitrogen pada tanah.

Pemberian pupuk hayati mampu
meningkatkan jumlah cabang. Hal ini terjadi
karena pupuk hayati ini mengandung mikoriza
dalam jumlah banyak yang mampu menginfeksi
sistem perakaran sehingga membantu
meningkatkan daya serap akar terhadap hara
yang dibutuhkan oleh tanaman tomat khususnya
nitrogen dan phosfor. Anas et al., (1997, dalam
Ramince dan Zubaidah, 2015) mengemukakan
bahwa tanaman yang bermikoriza tumbuh lebih
baik dari tanaman yang tanpa mikoriza.
Penyebab utama adalah mikoriza secara efektif
dapat meningkatkan penyerapan unsur
hara.Selain itu, akar yang bermikoriza dapat
menyerap unsur hara dalam bentuk terikat dan
yang tidak tersedia bagi tanaman.

Pada pembentukan cabang tanaman
memerlukan unsur nitrogen, kekurangan
nitrogen dapat menyebabkan pembentukan
cabang tanaman menjadi terhambat dan
produksinya akan rendah, makin banyak cabang
yang dihasilkan makin banyak pula bunga, dan
buah yang dihasilkan. Menurut Hardjowigeno
(1993, dalam Ramince dan Zubaidah, 2015),
nitrogen berperan penting dalam hal
pembentukan cabang tanaman yang berguna
untuk menghasilkan buah dan meningkatkan
hasil tanaman.

Bobot Buah Segar

Hasil analisis ragam menunjukkan
bahwa interaksi pemberian biochar dan
pemberian pupuk hayati berpengaruh nyata
terhadap bobot buah segar hasil panen  tomat.
Rata-rata bobot buah segar hasil panen tomat
disajikan pada Tabel 5.

Interaksi pemberian biochar dengan
pupuk hayati yang berpengaruh nyata terhadap
bobot buah segar hasil panen tanaman tomat.
Tabel 5 menunjukkan bahwa kombinasi
perlakuan pemberian biochar dosis 6 t.ha¬-1
dengan pemberian pupuk hayati 2 t.ha¬-1
(B3M2) memperlihatkan rata-rata bobot buah
segar hasil panen yang tertinggi, yaitu 734,6 g
dan ini berbeda nyata dibandingkan kombinasi
perlakuan lainnya utamanya dengan kombinasi
perlakuan B0M0 dengan bobot buah segar yang
terendah, yaitu 253,3 g, demikian pula pada
kombinasi perlakuan lainnya yang masih lebih
rendah yaitu berkisar 350,3 -621,8 g/ tanaman.

Kombinasi perlakuan pemberian
biochar dosis 6 t.ha¬-1 dengan pemberian
pupuk hayati 2 t.ha¬-1 (B3M2) ternyata
memberikan pengaruh yang terbaik terhadap
peningkatan hasil bobot buah segar tomat total
panen yang merupakan komponen hasil dan
kombinasi perlakuan ini berbeda nyata
dibandingkan kombinasi perlakuan lainnya.

Peningkatan ini diduga disebabkan oleh
biochar yang diberikan dengan dosis (6 ton/ ha)
mampu memperbaiki sifat-sifat tanah gambut
pedalaman menjadi lebih baik, utamanya sifat
fisik yang sangat mendukung ketersediaan air
dan unsur hara menjadi lebih baik.

Tabel 5. Rata-rata bobot (g) buah tanaman tomat dari tiga kali panen
Biochar (B)

(t.ha¬-1 )
Pupuk hayati (M) (t.ha¬-1 )

Rata-rata
M0 (0) M1 (1) M2 (2)

B0 (0) 253.3 a 350.3 386.5bc 330.0
B1 (2) 415.2 bcd 420.9 bcd 448.4cd 428.2
B2 (4) 468.8 cd 488.1 de 504.4 de 487.1
B3 (6) 564.2 ef 621.8 f 734.6 g 640.2

Rata-rata 425.4 470.3 518.5 471.4
BNJ 5% BM = 91,98

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama, tidak berbeda nyata menurut uji BNJ 5 %.
Sesuai pernyataan Ogawa (1994, dalam

Nurida et.al., 2008), bahwa penambahan
biochar pada tanah-tanah pertanian berfungsi

untuk: (1) menambah ketersedian hara (sifat
kimia), (2) menambah retensi hara (sifat fisik),
dan (3) menambah retensi air (sifat fisik) dan 4)
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menciptakan habitat yang baik untuk
mikroorganisme simbiotik (sifat biologi). Peran
biochar terhadap peningkatan produktivitas
tanaman dipengaruhi oleh jumlah (dosis) yang
ditambahkan (Gani, 2010 dalam Mawardiana et.
al., 2013).

Pemberian biochar yang dikombi-
nasikan dengan pemberian pupuk hayati pada
dosis 2 t.ha-1 akan menambah kecukupan
suplai unsur hara bagi tanaman  tomat yang
diduga masih belum terpenuhi sepenuhnya dari
tanah gambut pedalaman. Perlakuan terbaik
pada pemberian pupuk hayati terdapat pada
perlakuan M2 (2 t.ha-1 ) menunjukkan bahwa
kandungan mikoriza pada pemberian pupuk
hayati dosis tersebut jumlahnya relatif banyak
sehingga mampu menginfeksi akar tanaman dan
membantu dalam penyerapan hara dalam tanah
khususnya phosfor.Karena unsur hara yang
berperan dalam pembentukan dan
perkembangan buah yaitu unsur phosfor. Hal ini
diperkuat dengan pernyataan Tisdale (1993,
dalam Hapsoh, 2003), bahwa kemampuan
intersepsi akar dalam pengambilan nutrisi dapat
dipertinggi oleh mikoriza yang dapat menyerap
unsur hara terutama phosfor, yang merupakan
simbiosis antara jamur dan akar tanaman.
Penelitian Hapsoh (2003), menyatakan bahwa
fungsi mikoriza meningkatkan hasil tanaman,
hal ini ditunjukkan dengan jumlah buah dan
berat buah tanaman tomat.

Kombinasi pemberian biochar
tempurung kelapa 6 t.ha-1 dan pupuk hayati 2
t.ha-1 (B3M2) mampu memperbaiki kesuburan
tanah sehingga meningkatkan metabolisme
tanaman yang lebih baik. Metabolisme tanaman
yang berlangsung baik, maka menjamin
tersedianya karbohidrat yang tinggi.
Tersedianya karbohidrat yang tinggi akan
berhubungan langsung terhadap pertumbuhan
yang lebih baik dan pada akhirnya hasil
tanaman juga lebih tinggi, hal ini dapat
dibuktikan dari bobot segar tomat  total hasil
panen yang tertinggi pada kombinasi perlakuan
B3M2

KESIMPULAN

1. Interaksi antara pemberian biochar dengan
pupuk hayati berpengaruh terhadap jumlah
daun, berat kering tanaman, jumlah buah
segar dan bobot buah segar tomat.

2. Pertumbuhan dan hasil tanaman tomat
terbaik adalah pada pemberian  biochar 6
t.ha-1 dengan pupuk hayati 2 t.ha-1

(B3M2) dengan rata-rata jumlah daun 23,3
helai, berat kering tanaman 27,18 g,
jumlah buah segar 72,3 buah dan bobot
buah segar 734,6 g/tanaman.
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