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RINGKASAN 

Tahun 2006 yang lalu semburan lumpur panas milik PT. 

Lapindo Brantas yang merupakan lumpur minyak (Sludge 

Oil) hasil kegiatan produksi minyak bumi dan gas secara 

Intermitten (Berselang) yang berasal dari berasal dari 

pembersihan polution control di Plant, kegiatan pencucian 

tangki API Separator, tanki minyak, pemisahan minyak, 

padatan, emulsi dan air serta aktifitas pengeboran . 

Semburan lumpur menghasilkan larutan hidrotermal yang 

umumnya mengandung unsur-unsur logam berat seperti 

Cd, Pb, Hg dan lain sebagainya yang apabila terbawa oleh 

air dan tanah ke daerah pertanian. Sebaran unsur logam 

berat lumpur lapindo telah tersebar hingga ke tanah 

pertanian yang berada 100 meter dari tanggul salah 

satunya adalah logam berat cd yang berbahaya bagi 
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manusia. Biochar atau arang nabati merupakan suatu titik 

terang untuk mengurangi permasalahan tingginya 

kandungan logam di dalam tanah. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengurangi kandungan logam berat Cd di dalam 

tanah dan untuk mengurangi limbah pertanian agar dapat 

lebih bermanfaat. Bahan pembuatan biochar pada 

penelitian ini adalah tongkol jagung dan sekam padi yang 

dibuat dengan suhu 500°,600°, dan 700° dengan pirolisis 

menggunakan furnace selama 45 menit yang kemudian 

akan dicampurkan dengan tanah tercemar logam cd 

dengan perbandingan 1:10. Parameter yang diamati 

adalah pH, suhu, kadar air, kandungan C-organik, dan 

kandungan Cd di dalam tanah. 

 

Kata Kunci : Cadmium, cd, Biochar, Lapindo
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SUMMARY 

 

In 2006 the hot mudflow belonging to PT. Lapindo Brantas 

which is an oil sludge (Sludge Oil) which results from 

Intermittent production of petroleum and gas originating 

from originating from cleaning the pollution control in the 

Plant, API Separator tank washing activities, oil tanks, 

separation of oil, solids, emulsions and water and drilling 

activities. Mudflow produces hydrothermal solutions which 

generally contain heavy metal elements such as Cd, Pb, 

Hg etc. which when carried by water and soil to the 

agricultural area. The distribution of heavy metal elements 

Lapindo mud has spread to agricultural land which is 100 

meters from the embankment, one of which is CD heavy 

metal which is harmful to humans. Biochar or vegetable 
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charcoal is a bright spot to reduce the problem of high 

metal content in the soil. This study aims to reduce the 

content of Cd heavy metals in the soil and to reduce 

agricultural waste in order to be more useful. The materials 

for making biochar in this study were corn cobs and rice 

husks made with temperatures of 500 °, 600 °, and 700 ° 

with pyrolysis using a furnace for 45 minutes which would 

then be mixed with metal cd contaminated soil with a ratio 

of 1:10. The parameters observed were pH, temperature, 

water content, C-organic content, and Cd content in the 

soil. 

 

Keywords: Cadmium, cd, Biochar, Lapindo 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini pencemaran lingkungan merupakan isu yang paling 

menonjol Menurut Hidayat (2015), seiring dengan peningkatan 

jumlah pabrik pabrik yang bertujuan memenuhi kebutuhan 

penduduk yang semakin hari terus bertambah yang 

menghasilkan limbah dalam jumlah yang cukup besar yang akan 

menyababkan pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola 

dengan benar.  

Menurut Hidayat (2015) Limbah yang dihasilkan oleh pabrik 

mengandung berbagai unsur yang berbahaya diantaranya 

adalah logam berat. Logam berat yang terdapat di dalam tanah 

dan tidak dapat teregradasi, dapat menetap di tanah dan badan 

air untuk waktu yang lama, sehingga kandungannya akan terus 

meningkat dari waktu ke waktu. 

Pada tahun 2006 yang lalu, semburan lumpur panas lapindo 

telah menenggelamkan beberapa kecamatan di Sidoarjo Jawa 

Timur. Tingginya suhu lumpur menimbulkan hipotesis 

kemungkinan adanya sistim geotermal yang ikut berperan pada 

mekanisme keluarnya material lumpur panas yang menghasilkan 

larutan hidrotermal yang umumnya mengandung unsur-unsur 

logam seperti Cu, pb, Zn, Mn, Fe, Cd, As,Sb,Au,Ag,Hg, dan Se. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suprapto dkk. 

(2010), sebaran unsur logam rata-rata relatif tinggi dan 

diantaranya adalah logam berat Cd. 
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Tanah secara alamiah mengandung logam berat, sebagian 

logam berat tersebut berperan dalam proses fisologis tanaman 

seperti Fe, Cu, Zn dan Ni, tetapi dengan jumlah yang relatif 

sangat sedikit, bila berlebih akan memberikan efek tosisitas 

kepada tanaman, tetapi Cd dan Pb sangat bercun dan sampai 

saat ini belum di ketahui perananya bagi tanaman, kedua unsur 

ini merupakan pencemar kimia utama dalam lingkungan dan 

sangat beracun bagi tumbuhan, hewan dan manusia (Hidayat, 

2015). 

Peninjauan dari beberapa sudut pandang yang berbeda 

dapat diketahui bahwa limbah hasil pertanian merupakan sumber 

organik, karbon, maupun pupuk yang sangat berperanan dalam 

pertanian berkelanjutan. Besarnya perkembangan kegiatan 

bidang pertanian di Indonesia telah menimbulkan peningkatan 

limbah pertanian yang sebagian besar merupakan limbah 

berlignoselulosa sumber serat sisa tanaman seperti jerami padi 

dan sekam, batang jagung, katun, sorgum, maupun ampas tebu. 

Tongkol jagung sebagai limbah pertanian tersedia sangat banyak 

dan melimpah di pusat-pusat produksi dan belum termanfaatkan 

dengan baik sehingga dianggap sebagai limbah. Tongkol jagung 

dapat diproses menjadi biochar (emas hitam untuk pertanian) 

yang digunakan sebagai amelioran utama untuk meningkatkan 

kandungan bahan organik, menaikkan pH, dan produksi 

berbagai tanaman. Biochar merupakan senyawa organik 

berkarbon tinggi (40 – 60%) hasil proses pyrolisis (karbonisasi) 



3 
 

yang resisten terhadap pelapukan sehingga dapat berfungsi 

sebagai amelioran organik yang efektif untuk memperbaiki 

kesuburan tanah dan mampu bertahan hingga ratusan tahun di 

dalam tanah (Sudjana, 2014). 

      Perkembangan terbaru penanganan tanah yang tercemar 

dengan logam berat adalah dengan menggunakan biochar, 

biochar merupakan biomassa organik yang mengalami proses 

termolisis dan dapat dibuat dengan skala yang sederhana yang 

kemudian dapat di kembangkan untuk mengatasi permasalah 

lingkungan tercemar. biochar memiliki area permukaan yang 

besar, dan kapasitas tinggi untuk menyerap logam berat 

sehingga dapat berpotensi digunakan untuk mengurangi 

bioavailabilitas dan pelindian logam berat dan juga polutan 

organik dalam tanah melalui adsorpsi dan lainnya reaksi 

fisikokimia (Park, 2011). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang tersebut rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh perbedaan suhu pada pembuatan 

Biochar terhadap penurunan kadar Logam Berat Cd di tanah 

tercemar lumpur Lapindo di Sidoarjo? 

2. Bagaimana Pengaruh bahan yang berbeda pada pembuatan 

biochar terhadap penurunan Logam Berat Cd di tanah 

tercemar lumpur lapindo di Sidoarjo? 
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1.3 Maksud Dan Tujuan 

Berdsasarkan rumusan masalah tersebut tujuan dan maksud 

yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh perbedaan suhu pada pembuatan 

Biochar terhadap penurunan kandungan logam berat Cd di 

dalam tanah tercemar lumpur Lapindo di Sidoarjo. 

2. Mengetahui pengaruh bahan pada pembuatan biochar 

terhadap penurunan kadar logam berat Cd di dalam tanah 

tercemar lumpur Lapindo di Sidoarjo. 

 

1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Khusus 

a. Memberikan solusi kepada Masyarakat dalam 

pengolahan limbah padat agar tidak terlalu lama ditimbun 

begitu saja 

b. Meningkatkan kualitas struktur tanah yang tercemar 

logam berat Cd untuk mendapatkan kualitas Tanah untuk 

kebutuhan pertanian  yang lebih baik  

2. Manfaat Umum 

       Membantu pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam 

mengambil keputusan pada setiap kebijakan, rencana, dan 

program pembangunan khususnya dibidang lingkungan yang 

terkait dengan pengolahan limbah. 
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1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Limbah yang digunakan adalah Tongkol Jagung dan 

sekam padi 

2. Suhu yang digunakan adalah 500°c, 600°c, dan 700°c 

3. Limbah yang digunakan adalah limbah yang baru 

dihasilkan oleh pertanian dan masyarakat 

4. Parameter yang diamati yaitu kandungan Logam Cd 

dalam tanah tercemar lumpur lapindo di Sidoarjo 

5. Pembuatan Biochar menggunakan Pirolisis 

6. Di amati setiap dua minggu selama dua bulan 

7. Menggunakan Rancangan Acak Lengkap yang disusun 

secara Faktorial 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Lumpur Lapindo 

     Semburan lumpur panas sidoarjo terjadi pada tahun 2006 di 

areal persawahan desa siring, kecamatan porong, kabupaten 

sidoarjo, jawa timur. Jarak titik Semburan berasa dekitar 150 

meter arah barat daya sumur panji I milik PT. Lapindo Brantas 

yang saat itu sedang dilakukan pemboran vertikal untuk mencapai 

formasi Kujung pada kedalaman 10.300 kaki (Suprapto, dkk. 

(2010). Lapindo Brantas Inc (LBI) yang bergerak di bidang udsaha 

eksplorasi dan produksi migas di Indonesia yang bereksplorasi 

melalui skema kontraktor (Ivansyah, 2016) 

     Lumpur Lapindo merupakan lumpur minyak (Sludge Oil) hasil 

kegiatan produksi minyak bumi dan gas secara Intermitten 

(Berselang) seperti aktifitas pembersihan tangki termasuk pit-pit 

yang digunakan untuk menampung Sludge Oil atau hasil dari 

pemisahan minyak, padatan, emulsi dan air. Sludge Oil lumpur 

lapindo berasal dari pembersihan polution control di Plant, 

kegiatan pencucian tangki API Separator, tanki minyak, serta 

aktifitas pengeboran (Cahyani dkk. (2017) 

     Semburan lumpur dari lubang pemboran membawa bahan 

padat dan cair dengan membawa unsur-unsur dan senyawa 

terlarut didalamnya.Tingginya suhu lumpur menimbulkan 

hipotesis kemungkinan adanya sistim geotermal yang ikut 

berperan pada mekanisme keluarnya material lumpur panas yang 

menghasilkan larutan hidrotermal yang umumnya mengandung 
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unsur-unsur logam seperti Cu, pb, Zn, Mn, Fe, Cd, 

As,Sb,Au,Ag,Hg, dan Se. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Suprapto dkk. (2010), sebaran unsur logam rata-rata relatif 

tinggi dan diantaranya adalah logam berat Cd. Kandungan Logam 

Cd  di lumpur lapindo memiliki sebaran yang tidak teratur namun 

memiliki kecenderungan meninggi mendekati pusat semburan 

dengan nilai rata-rata 6,01 ppm. 

 

1.2 Biochar 

    Meningkatkan kandungan karbon di dalam tanah dengan 

penanaman tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa, serta 

pemberian kompos atau pupuk kandang dapat memperbaiki 

produktivitas tanah, meningkatkan unsur hara pada tanaman, 

mempercepat siklus nutrisi melalui aktifitas mikroba hingga 

menahan pupuk atau mineral yang diberikan ke tanah. 

Mempertahankan kesuburan tanah maka diperlukan 

penambahan bahan organik ke tanah setiap tahun karena proses 

pembusukan dan mineralisasi bahan organik menjadi CO2 dan 

rumah kaca lainnya hanya berlangsung dalam beberapa musim 

tanam ( Gani dan Anischan, 2009). 

    Biochar atau Arang Nabati atau Karbon Hitam (C) dapat 

digunakan untuk mengatasi keterbatasan dalam pengelolaan 

karbon. Beberapa penelitian menunjukan bahwa biochar dapat 

meningkatkan kelembaban dan kesuburan tanah 

pertanian.Biochar persisten di dalam tanah hingga waktu ribuan 
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tahun.Peningkatan perhatian masyarakat pertanian terhadap 

penggunaan bahan-bahan organik menjadikan biochar menjadi 

sangat baik dan relevan untuk pembenahan tanah maupun untuk 

komoditas ekonomi. Biochar adalah substansi arang kayu berpori 

(Porous) yang sering disebut dengan charcoal atau Agrichar atau 

arang hayati karena berasal dari makhluk hidup.(Gani dan 

Anischan, 2009). 

    Biochar merupakan arang yang di produksi menggunakan 

proses pirolisis yang merupakan pemanasan bahan organik 

menggunakan suhu tinggi dengan kadar oksigen yang rendah 

atau bahkan tanpa oksigen. Secara kimiawi atau biologi, struktur 

molekul  biochar lebih stabil dibandingkan dengan arang biasa 

sehingga akan lebih sulit untuk diuraikan. Sifat biochar yang sulit 

untuk terurai maka biochar akan tetap stabil di dalam tanah untuk 

waktu yang cukup lama.(Brick dan Wisconsin,2010). 

    Biochar dapat menyediakan habitat yang baik dan disukai oleh 

mikroba namun tidak di konsumsi.Biochar memiliki pH sesuai 

dengan mikroorganisme sehingga menyebabkan 

mikroorganisme tersebut hidup dengan optimal.Biochar juga 

dapat meningkatkan aktifitas mikroorganisme dalam penyediaan 

unsur hara karena biochar juga menyediakan karbon organik 

yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Biochar merupakan 

bahan pembenah tanah yang baik sehingga dalam beberapa hal 

Biochar berfungsi lebih baik daripada kompos (Santi dan 

Goenadi, 2010) 
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    Menurut Sukartono (2011), biochar efektif untuk memperbaiki 

kesuburan tanah dengan meningkatkan hasil pertanian pada 

tanah yang kurang subur dengan cara memperbaiki sifat fisik, 

kimia, dan bologi pada tanah. Sukartono (2011) Juga 

menambahkan bahwa aplikasi biochar dapat meningkatkan 

kandungan C-Organik tanah (COT) khusus nya untuk kedalaman 

0-10cm. 

    Biochar memiliki kemampuan untuk mengadsorbsi kation lebih 

besar dibandingkan bahan organik yang lain serta biochar juga 

dapat meningkatkan kation utama, P, N-total, KTK maupun pH. 

Kemampuan biochar tersebut dapat meningkatkan unsur hara di 

dalam tanah.peningkatan KTK mengakibatkan pencucian 

(leaching) unsur hara yang bermuatan positif berkurang ( Cheng 

et al., 2008) 

 

1.3 Pembuatan Biochar 

Beberapa Teknik pembuatan biochar telah tersedia dari 

yang tradisional sampai yang maju. Cara mana yang terbaik 

tergantung pada ketersediaan sumber daya dan skala usaha, 

Bahan dasar yang digunakan akan mempengaruhi sifat-sifat 

biochar itu sendiri dan mempunyai efek yang berbeda-beda 

(Gani dan Anischan, 2009). 

Salah satu cara produksi biochar dari karbonasi dengan 

pembakaran biomassa dilakukan dengan tanpa oksigen atau 

dengan oksigen yang rendah yang di kenal sebagai proses 
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pirolisis. Suhu pada proses pirolisis merupakan parameter 

penting dalam proses pembentukan biochar (Brandstaka, et 

al.,2010). Tujuan dari penggunaan biochar untuk memperbaiki 

kualitas tanah dengan cepat, maka biochar akan diproduksi pada 

suhu rendah dari bahan baku yang dimungkinkan dapat 

memperbaiki kualitas tanah, seperti switch grass. Produksi 

biochar dari switchgrass dengan suhu rendah memiliki 

kandungan C yang tinggi. Kandungan C yang tinggi maka 

diharapkan akan memberikan substrat bagi mikroba tanah 

sehingga akan memperbaiki struktur kimi maupun fisik dari tanah 

(Novak et al., 2009). 

Biochar pertama kali dibuat dengan metode pirolisis lambat 

dimana bahan baku berupa biomassa yang terbakar dalam 

keadaaan oksigen terbatas dengan laju pemanasan dan suhu 

puncak yang relative rendah. Tapi saat ini produksi biochar telah 

dimodifikasi untuk mengurangi waktu pirolisis dengan cara 

menggunakan suhu yang lebih tinggi sekitar 800 ºC dengan 

oksigen yang rendah. Proses seperti ini dapat disebut sebagai 

pirolisi cepat (Sohi, et al., 2009). 

 

1.3.1  Pirolisis Lambat 

       Pirolisis lambat biasanya ditandai dengan suhu operasi yang 

rendah, biasanya kurang dari 400 ºC dengan waktu pemanasan 

yang lama (Biasanya dalam jam atau bahkan hari untuk produksi 

biochar), laju pemanasan rendah sekitar 0,01-2,0 ºC/detik. 
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Proses ini secara bersamaan akan menghasilkan syngas, bio-oil 

dan biochar, tapi produksi syngas dan bio-oil dapat dihasilkan 

dalam waktu yang lebih cepat (Sohi et al., 2009). 

     Suhu yang rendah pada proses pirolisi lambat (slow pyrolisis) 

menghasilkan jumlah biochar yang lebih tinggi per unit bahan 

baku, pada faktanya ketika suhu tinggi biasanya produksi biochar 

sekitar 50% (Winsley, 2007). 

 

1.3.2 Pirolisis Cepat 

      Proses pirolisi cepat atau juga yang dikenal dengan sebagai 

gasifikasi. Pada proses ini bahan baku biomassa dipanaskan 

dengan cepat yang menghasilkan proporsi bio-oil yang lebih 

besar daripada biochar (60% bio-oil, 20% biochar). Pada proses 

pirolisis cepat (Fast pyrolisis) suhu operasi yang diperlukan lebih 

dari 600 ºC dengan waktu operasi yang lebih pendek dengan laju 

pemanasan sekitar lebih dari 10 C/detik. Sehingga pirolisis cepat 

memberikan laju reaksi yang lebih tinggi Karena suhu operasi 

yang lebih tinggi (Sohi et al., 2009). 

 

1.4 Bahan Baku Biochar (Biochar feedstock) 

     Biomas yang digunakan pada proses pirolisis cepat maupun 

lambat sebagian besar berasal dari residu atau limbah pertanian. 

Berbagai bahan baku telah digunakan untuk penelitian tentang 

biochar. Beberapa tanaman diproduksi dan digunakan hanya 

untuk bahan baku biochar, tetapi dalam banyak penelitian bahan 
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baku dari biochar diperoleh setelah produk utama (dari tanaman, 

kehutanan dll) yang telah dipanen dan telah menjadi limbah. 

Bahan baku yang rendah mineral dan kandungan nitrogen 

seperti tanaman kayu  akan lebih menguntungkan jika dibuat bio-

oil dan fuel gas (Sohi et al., 2009). 

     Pemanfaatan sisa biomas dari lahan atau tempat 

pembuangan sampah untuk produksi biochar akan mengurangi 

emisi gas metana. Misalnya limbah dari pengolahan makanan 

dan proses pengomposan yang tidak sesuai akan mengeluarkan 

gas metana, hal ini dapat dicegah dengan memanfaatkan limbah 

tersebut sebagai bahan baku biochar. Selain dari tumbuhan 

biochar juga dapat dibuat dari limbah peternakan seperti kotoran 

ternak. Dengan memanfaatkan kotoran ternak sebagai bahan 

baku biochar akan mengurangi biaya penanganan  limbah. 

Proses pengolahan akan kotoran ternak menjadi biochar akan 

menguntungkan petani dan dapat diterapkan sebagai proyek 

pengembangan pertanian dan peternakan yang berkelanjutan 

(Brick et al., 2010). 

 

1.5 Karakteristik Biochar 

Sifat fisik dan kimia biochar yang diproduksi tergantung dari 

bahan baku yang telah dugunakan dan kondisi operasi dan 

lingkungan dari unit pirolisis (suhu tinggi atau rendah, waktu 

tinggal, pirolisis lambat atau cepat, lau pemanasan dan 

persiapan bahan baku). Berbagai parameter proses dapat 
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mempengaruhi terbentuknya biochar yang bervariasi dalam 

komposisi unsur dan abu, densitas, porositas, distribuasi ukuran, 

pori, luas permukaan, sifat kimia permukaan, daya adsorbs serta 

pelepasan air dan ion, pH, keseragaman dan sifat fisik biochar 

(Baldock & Skjemstad, 2000). 

Biochar dari proses pirolisis biomassa dipengaruhi oleh suhu 

pirolisis, kandungan lignin, selulosa dan hemiselulosa serta 

konsentrasi ekstraktif bahan baku (Antal & Gronli, 2003). 

Biomassa dari kayu dengan kandungan lignin yang tinggi 

biasanya menghasilkan arang yang lebih besar daripada 

biomassa yang berasal dari bahan rumput-rumputan. Berbagai 

macam pirolisis akan menyebabkan kandungan C pada biochar 

akan mengalami peningkatan yang konsisten dengan naiknya 

suhu pada proses pirolisi (Lehmann & Joseph, 2009). 

Penelitian sebelumnya menunjukan bahwa biochar yang 

terbuat dari rumput-rumputan (switchgrass, digester fiber, peanut 

hulls) memiliki kandungan karbon yang lebih rendah kandungan 

nitrogen yang lebuh tinggi dan pH yang lebih tinggi jika 

dibandingkan biochar yang terbuat dari bahan kayu-kayuan 

(Novak et al., 2009). pH dari biochar dipengaruhi oleh bahan 

bahan baku biochar dan suhu pirolisis dan dipengaruhi 

pemecahan secara kimia selulosa dan hemiselulosa selama 

proses pirolisis. Antara suhu 300 ºC - 600 ºC asam organic dan 

garam alkali akan terbentuk sehingga akan meningkatkan pH 

dari bio char yang berbahan dari rumput-rumputan akan 
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memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pH tanah, 

per ton biochar yang ditambahkan akan meningkatkan pH tanah 

sekitar 0,5-1, tergantung pada jenis tanah  (Gaskin et al., 2008). 

Biochar dapat mempengaruhi sifat-sifat tanah seperti 

porositas, bulk density, sturktur tanah dan distribusi pori pada 

tanah. Pengaruh biochar pada tanah dipengaruhi oleh jumlah 

biochar yang diaplikasikan pada tanah dan tergantung pula pada 

sifat bichar itu sendiri. Sifat atau karateristik biochar biasanya 

tergantung pada jenis bahan baku yang digunakan untuk biochar  

dan proses pembuatan biochar seperti suhu pirolisis, pirolisis 

cepat atau lambat yang digunakna dalam produksi biochar 

(Verheijen et al., 2010). 

 

1.5.1 Sifat Fisik Biochar 

Pembuatan biochar luas permukaan yang lebih kecil akan 

dihasilkan pada suhu pirolisis yang lebih rendah dan akan 

semakin meningkat dengan modifikasi suhu yang lebih tinggi. 

Peningkatan luas permukaan dipengaruhi oleh pembentukan 

pori dan pemecahan biochar dari struktur dasar. Selain suhu 

pirolisis, jenis bahan baku dan lama pada proses pirolisis juga 

akan mempengaruhi luas permukaan pada biochar. Luas 

permukaan biochar yang tinggi dan disertai dengan total 

porositas yang tinggi dan bervariasi akan dapat dibuat jika 

biochar diproduksi dengan kondisi dan baha baku yang bagus. 

Ukuran pori biochar menurut standar IUPAC ( The International 
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Unionof Pure And Applied Chemistry ) berdiameter mikropori < 2 

x 10ˉ³ m, mesopori antara 2 - 50 x 10ˉ³ m dan makropori > 50 x 

10ˉ³ m. Pori pada biochar yang telah diaktifkan 95% merupakan 

mikropori. Porositas pada biochar ini dapat memperbesar 

adsorbs nutrisi dengan mengambil nutrisi yang terdapat dalam 

air (Novak et al,. 2009). 

Ukuran partikel biochar tergantung dari sifat bahan asli atau 

bahan baku metode dalam proses pembuatan biochar. Hasil dari 

penyusutan dan gesekan bahan organic selama proses pirolisis, 

yang memungkinkan biochar yang dihasilkan memiliki ukuran 

partikel yang lebih kecil  atau lebih besar dari bahan baku biochar 

tersebut. Biochar yang terbuat dari bahan baku yang sama akan 

memiliki ukuran partikel yang berbeda dengan  metode yang 

berbeda. Downie et al.,(2009 )menunjukan bahwa biochar yang 

terbuat dari serbuk gergaji dan serpihan kayu dengan pre-

treatment yang berbeda akan menghasilkan ukuran partikel yang 

jauh berbeda. 

Analisis secara mikroskopis menunjukna bahwa struktur pori 

biochar berbentuk seperti saran lebah, distribusi ukuran pori 

biochar sangat berpengaruh pada kegunaan biochar ketika 

diaplikasikanke tanah. Mikropori memiliki pengaruh terhadap 

luas permukaan tanah, mesopori penting dalam proses adsorbs 

zat cair dari padat dan makropori penting dalam membantu 

hidrologi dan aerasi tanah (Downie et al.,2009). 
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2.5.2 Sifat Kimia Biochar 

Novak et al. (2009), menemukan bahwa pH biochar relative 

lebih rendah pada suhu pirolisi yang rendah, sedangkan pada 

suhu yang lebih tinggi akan ada penigkatan pH karen konsentrasi 

unsur anorganik yang terdapat dalam bahan baku biochar. 

Pemilihan bahan baku dan suhu pada proses pirolisis juga 

mempengaruhi surface charge dari biochar. Biochar yang 

diproduksi pada suhu rendah sekitar 350ºC memiliki tota; surface 

charge terukur yang lebih tinggi (2,46 mmo; H*eq/g C). Tidak 

terukur muatan total permukaan pada biochar yang diproduksi 

pada suhu 500 ºC sampai 700 ºC. Kurangnya muatan permukaan 

pada biochar yang diproduksi pada suhu tinggi menunjukan 

bahwa biochar memiliki kemampuan yang kecil untuk 

meningkatkan kapasitas tanah dalam mempertahankan nutrisi 

kationik. Biochar yang diproduksi pada suhu rendah memiliki 

jumlah muatan negative yang ideal untuk melengkapi 

kemampuan tanah untuk mempertahankan nutrisi tanaman 

kationik. Kecuali penelitian Novak et al. (2009), telah dihasilkan 

biochar dari switchgrass yang memiliki kemampuan untuk 

meningkatkan retensi hara ketika diproduksi pada suhu tinggi 

sekitar 500 ºC. Biochar yang diproduksi pada suhu rendah 

sangat cocok untuk mengendalikan pelepasan unsur hara pupuk, 

namun permukaanya bersifat hidrofobik dan dapat mengurangi 

kapasitas penyimpanan air. Biochar yang diproduksi pada suhu 

tinggi lebih cocok sebagai arang aktif, dengan luas permukaan 
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besar tempat dimana sebagian molekul atau bahan organic di 

tanah dapat di tahan (Winsley, 2007). 

Luas permukaan biochar juga tergantung pada suhu selama 

proses pirolisis. Suhu pirolisis tinggi umumnya meningkatkan 

luas permukaan biochar, sedangkan suhu rendah (Glaser, et al., 

2002). Biochar memiliki kemampuan yang lebih baik dari bahan 

organic lainnya dalam menyerap kation per unit karbon, Karena 

luas permukaan yang besar muatan permukaan yang besar dan 

kepadatan muatan yang lebih besar. Telah ditemukan bahwa 

CEC biochar tua lebih besar daripada biochar yang baru di 

reproduksi (Sombroek, 1966). 

  

1.6 Pengaruh Biochar pada tanah 

      Biochar dapat meningkatkan kesuburan tanah dan efisiensi 

penggunaan hara dengan menggunakan bahan-bahan lokal 

yang tersedia dan terbarukan dengan cara yang berkelanjutan. 

Di berbagai daerah, menurunnya produktivitas tanah sering 

terjadi meskipun telah menggunakan masukan agrokimia yang 

intensif, bersamaan pula dengan dampak yang dapat merugikan 

kesehatan lingkungan sumberdaya tanah dan air (Robertson et 

al., 2000) 

       Biochar sangat bermanfaat bagi tanah karena mampu 

meningkatkan kesuburan dan produktivitas tanah. Kemampuan 

lain dari biochar adalah memperbaiki kemampuan tanah dalam 

menyerap air serta meningkatkan jumlah mikroba dan jasad renik 
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dalam tanah (Lehmann et al., 2003).Menurut Robertson et al., 

(2000) Biochar dapat mengurangi emisi dan menambah 

pengikatan gas rumah kaca dan biochar dapat memperbaiki 

kondisi tanah terutama pada tanah-tanah yang kurang subur. 

       Menurut Nurida (2009) Biochar memiliki pengaruh terhadap 

sifat kimia tanah yakni biochar yang terbuat dari limbah pertanian 

salam satu musim tanam dapat meningkatkan kualitas sifat kimia 

tanah yaitu C-Organik, P-Tersedia, KTK, dan Fisika tanah pada 

tanah kering masam terdegradasi. Selain itu, Limbah pertanian 

yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan biochar adalah 

limbah pertanian dengan rasio C/N tinggi tersebut kurang 

potensial untuk dijadikan sebagai kompos tetapi sangan 

potensial untuk dijadikan Biochar yang berfungsi memperbaiki 

sifat kimia tanah sebagai pembenah tanah. 

       Menurut Milne et al., (2007) Biochar memiliki pengaruh pada 

sifat fisik tanah yaitu C-Organik Tanah memperbaiki fungsi 

agroekosistem dan mempengaruhi kesuburan tanah dan sifat 

fisik seperti Stabilnya Agregat tanah, Kapasitas tukar kation dan 

kemampuan untuk menahan air. Sedangkan menurut Lehmann 

(2007), Biochar memiliki kemampuan meningkatkan kemampuan 

tanah untuk menahan unsur hara sehingga kation tersedia untuk 

tanaman. Biochar yang diproduksi dengan suhu tinggi (700°C-

800°C) mampu meningkatkan KTK namun dapat mengurangi 

karbon sebanyak 5%.  Akan tetapi, Biochar yang diproduksi 
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dengan suhu dibawah 400°C tidak dapat meningkatkan kualitas 

tanah pertanian. 

       Steiner et al., (2003) mengatakan Biochar memiliki pengaruh 

terhadap sifat biologi tanah dengan meningkatkan aktivitas 

biologi yang ada pada tanah. Beberapa penelitian telah 

membuktikan bahwa aktivitas mikroba di dalam tanah meningkat 

pada tanah  yang telah diberi biochar.  

 

1.7 Sekam Padi 

     Sekam Padi merupakan kulit yang membungkus butiran beras 

yang kemudian akan terpisah dan menjadi limbah. Penggilingan 

padi hanya 78% beratnya saja yang akan menjadi beras dan 22% 

nya akan menjadi sekam. Sekam padi merupkan bahan 

berlignoselulosa dengan kandungan silika dan pH yang tinggi 

yaitu 8,5 – 9,0 yang sangat baik untuk meningkatkan pH pada 

tanah asam.(Ismail dan Waliuddin, 1996). Sekam padi yang 

dibakar pada suhu 400°-500°C akan menjadi silika amorphous 

dan pada suhu yang lebih besar dari 1000°C akan menjadi silika 

kristalin (Bakri, 2018). Sekam Padi tersusun atas unsur logam 

dan non logam. Kandungan Unsur C, O, dan Silikon dalam 

sekam padi lebih dominan dibandingkan unsur yang lainnya yaitu 

terdiri dari 41,44% Karbon, 37,32% Oksigen, dan 14,66% Silikon 

(Hartono, 2002) 

 

1.8 Tongkol Jagung 



20 
 

Tanaman Jagung di Indonesia adalah komoditas pangan 

memiliki permintaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu 

karena semakin bertambahnya jumlah penduduk. Menurut 

Supranto (2014) produksi jagung selalu mengalami peningkatan 

setiap tahunnya sekitar 11 juta ton per tahun pada tahun 2004 

menjadi 18 juta tor per tahun di tahun 2014. Meningkatnya 

produksi jagung juga menyebabkan jumlah limbah tongkol 

jagung menjadi bertambah yang jumlahnya sekitar 40% dari total 

produksi jagung. Dapat diperkirakan jumlah produksi tongkol 

jagung pada tahun 2014 akan mendekati 7,5 juta ton per tahun. 

Tongkol jagung merupakan bagian tanaman tempat 

melekatnya biji jagung. Limbah Tongkol jagung sudah digunakan 

sebagai pakan ternak oleh masyarakat, akan tetapi 

pemanfaatannya belum maksimal. Limbah tersebut masih 

memiliki nilai ekonomis yang rendah dan akan menimbulkan 

pencemaran lingkungan saat dibakar. Tongkol jagung memiliki 

kandungan serat selulosa yang tinggi, sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kertas seni 

(Prasetyawati, 2015). Tongkol jagung mengandung senyawa 

berkarbon, yaitu selulosa (41%) dan hemiselulosa (36%) berpotensi 

sebagai bahan baku pembuatan arang aktif. Kandungan nutrisi 

Tongkol jagung terdiri dari bahan kering 90,0%, protein kasar 

2,8%, lemak kasar 0,7%, abu 1,5%, serat kasar 32,7%, dinding 

sel 80%, lignin 6,0% dan ADF 32% (Murni dkk., 2008). 
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1.9 Pencemaran Tanah  

Pencemaran tanah merupakan suatu keadaan dimana 

bahan kimia buatan manusia merusak atau merubah lingkungan 

tanah alami.Suatu zat beracun yang mencemari tanah, maka ia 

dapat mengalami penguapan, tersapu/terbawa oleh air hujan 

hingga masuk kedalam tanah yang kemudian terendap di dalam 

tanah sebagai zat kimia beracun.Zat beracun di dalam tanah 

dapat menurunkan kualitas dan kesuburan tanah (Vegha,2008). 

Kualitas tanah merupakan kapasitas dari suatu tanah dalam 

suatu lahan untuk menyediakan fungsi-fungsi yang dibutuhkan 

manusia atau ekosistem alami dalam waktu yang lama. Fungsi 

tersebut merupakan kemampuannya untuk mempertahankan 

pertumbuhan dan produktivitas tumbuhan serta hewan, 

mempertahankan kualitas udara dan air atau mempertahankan 

kualitas lingkungan. Tanah berkualitas akan menumbuhkan 

tanaman yang baik dan sehat (Plaster, 2003). 

Kesuburan tanah yang tinggi menunjukkan kualitas tanah 

yang tinggi. Kualitas  tanah  adalah  kapasitas  tanah  yang  

berfungsi  mempertahankan produktivitas  tanaman,  

mempertahankan  dan  menjaga  ketersediaan air serta 

mendukung kegiatan manusia. Kualitas tanah yang baik  akan 

mendukung kerja fungsi tanah  sebagai media pertumbuhan 

tanaman,  mengatur dan  membagi aliran  air  dan  menyangga 

lingkungan yang baik pula (Winarso, 2005).  
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Unsur-unsur logam berat memiliki batas kritis unsur-unsur 

yang diizinkan berada di dalam tanah yang dapat dilihat pada 

Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Batas Kritis unsur-unsur logam berat yang diizinkan 

berada di dalam tanah 

No Parameter Hasil (mg/L) 

1 Pb 100 

2 Cd 0,50 

3 Co 10 

4 Cr 2,5 

5 Ni 20 

6 Cu 60-125 

7 Mn 1500 

8 Zn 70 

Sumber: Ministry of state for population an Environtment of 

Indonesia,and Dalhousie University, Canada (1992) 

1.10 Sifat Fisik Tanah 

     Tanah merupakan media bagi tanaman untuk tumbuh. Tanah 

dikatakan produktif untuk tanaman apabila dapat menyediakan 

lingkungan yang baik  untuk tumbuhnya akar tanaman seperti 

suhu, ketersediaan air dalam tanah, dan struktur yang baik 

sebagai penyedia unsur hara untuk pertumbuhan tanaman 

(Hakim et al., 1986). Sifat fisik tanah dikelompokan menjadi 3 

yaitu tanah pasir, debu, dan liat yang disebut dengan tekstur 

tanah. Tekstur tanah sangat berpengaruh pada kemampuan 
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suatu tanah untuk menyediakan maupun menyimpan unsur hara 

untuk kebutuhan tanaman (Islami dan Utomo, 1995) 

 

1.10.1 Suhu Tanah 

Kadar air di dalam tanah merupakan konsentrasi air yang ada di 

dalam tanah yang dinyatakan dalam % berat kering.Kadar air 

pada titik layu permanen dinyatakan dengan presentase berat 

kering pada saat daun pada tumbuhan yang tumbuh pada tanah 

tersebut mengalami penurunan kadar air permanen yang 

diakibatkan oleh pengurangan persediaan kelelmbaban tanah 

(Buckman dan Brady, 1982). 

       Kadar air yang tersedia di dalam tanah didasarkan oleh 

kenyataan bahwa jumlah air mkasimum yang dapat disimpan di 

dalam tanah adalah air yang di tahan pada saat kapasitas lapang 

dan tanaman hanya dapat menyerap air ttanah sampai pada 

batas titik layu permanen. Jumlah air yang dapat ditahan antar 

titik layu dan kapasitas lapang tidak menguntungkan lagi bagi 

tanaman tingkat tinggi (Pairunan et al., 1997) 

    Kadar air di dalam tanah tergantung dari banyaknya curah 

hujan atau air irigasi, kemampuan tanah menahan air, besarnya 

evapotranspirasi (Penguapan langsung melalui tanah dan 

melalui vegetasi), dan tingginya muka air tanah. Kadar air tanah 

berhubungan erat dengan besarnya tegangan air (Moisture 

Tension) dalam tanah. Kemampuan tanah untuk menahan air 

juga dipengaruhi oleh tekstur tanah. Daya menahan air pada 
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tanah bertekstur kasar lebih kecil daripada tanah yang bertekstur 

halus (Hardjowigeno, 2003). 

 

1.10.2 C- Organik 

     Setiap tanah memiliki kandungan bahan organik yang 

merupakan faktor kunci keberhasilan suatu budidaya 

pertanian.Penetapan kandungan bahan organik yang ada di 

dalam tanah ditentukan berdasarkan kandungan C-Organik. 

Bahan organik sangat berperan penting dalam meningkatkan 

kesuburan tanah baik sifat fisika, kimia, maupun biologi. 

Kandungan C-Organik di dalam tanah harus bertahan minimal 2 

persen  agar tidak terjadi proses dekomposisi mineralisasi yang 

mengakibatkan penurunan kandungan bahan organik yang ada 

di dalam tanah (Handayanto et al., 2006) 

 

1.10.3 Derajat Keasaman (pH) 

      Nilai pH merupakan reaksi tanah yang menunjukan 

kemasaman dan alkalinitas tanah. Nilai pH menunjukan 

banyaknya konsentrasi ion unsur (H+) di dalam tanah sehingga 

semakin tinggi kadar H+ di dalam tanah maka sifat tanah tersebut 

semakin masam. Pengukuran pH Tanah dapat memberikan 

keterangan tentang kebutuhan kapur, Respon tanah terhadap 

pemupukan, dan proses kimia yang mungkin berlangsung dalam 

proses pembentukan tanah (Hardjowigeno, 1993) 
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1.10.4 Logam Berat (Cd) 

Logam berat secara alami sudah ada di dalam tanah dan tidak 

dapat teregradasi, dapat menetap di tanah dan badan air untuk 

waktu yang lama, sehingga akan terus meningkat dari waktu ke 

waktu (Govindasamy et al.,2011) juga mengatakan Akumulasi 

logam yang ada pada tanah yang dapat mengakibatkan 

penurunan aktivitas mikroba tanah, kesuburan tanah, dan 

kualitas tanah secara keseluruhan, dan penurunan hasil dan 

masuknya bahan beracun ke rantai makanan. Cadmium 

merupakan logam kebiruan yang teksturnya lunak dan termasuk 

dalam golongan IIB pada Tabel Unsur Periodik yang memiliki 

nomor atom 48; Ar 112,41; titik leleh 320,9°C; titik didih 765°C 

dan dapat melebur pada Suhu 321°C (Kurnia et al., 2009) 

 

 

Notohadiprawiro (1993) mengatakan bahwa sebab masuknya 

logam berat kedalam lingkungan hidup adalah:  

1. Longgokan alami di dalam bumi tersingkap, sehingga berada 

di permukaan bumi  

2. Pelapukan batuan yang mengandung logam berat yang 

melonggokkan  logam berat  secara residual di dalam saprolit 

dan selanjutnya berada di dalam tanah;   

3. Penggunaan bahan alami untuk pupuk atau pembenah tanah 

(soil conditioner)   
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4. Pembuangan sisa dan limbah pabrik serta sampah .  

Tanah secara alamiah mengandung logam berat, sebagian 

logam berat tersebut berperan dalam proses fisologis tanaman 

seperti Fe, Cu, Zn dan Ni, tetapi dengan jumlah yang relatif 

sangat sedikit, bila berlebih akan memberikan efek tosisitas 

kepada tanaman, tetapi Cd dan Pb sangat beracun dan sampai 

saat ini belum di ketahui perananya bagi tanaman, kedua unsur 

ini merupakan pencemar kimia utama dalam lingkungan dan 

sangat beracun bagi tumbuhan, hewan dan manusia (Mangel & 

Kirkby, 1987)  

Sumber Utama kontaminan logam berat sesungguhnya 

berasal dari udara dan air yang pada akhirnya mencemari tanah.  

Menurut Babich dan Stozky (1978) berbagai lingkungan 

berpengaruh terhadap logam berat yaitu keasaman tanah, bahan 

organik, suhu, tekstur mineral liat, kadar unsur lainnya. pH adalah 

sebuah faktor penting untuk mementukan transformasi logam. 

Meningkatnya pH kadar Cd dalam fase larutan menurun akibat 

peningkatan reaksi hidrolisis, kerapatan kompleks adsorpsi dan 

muatan yang dimiliki koloid tanah. 

Tanah yang memiliki tekstur liat memiliki kemampuan untuk 

mengikat logam berat lebih tinggi daripada tanah berpasir. Hal 

tersebut disebabkan karena semakin halus tekstur suatu tanah 

makan kekuatan untuk mengikat logam beratnya akan semakin 

tinggi (Tan, 1994).  
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Pencemaran logam berat sulit untuk dapat diubah. 

Pencemaran semacam ini tidak hanya menurunkan kualitas 

atmosfer, air, dan tanaman pangan, tapi juga mengancam 

kesehatan dan kesejahteraan hewan dan manusia melalui rantai 

makanan. Sebagai contoh, Pb adalah elemen yang tidak penting 

bagi tubuh manusia, dan asupan logam yang berlebihan dapat 

merusak sistem saraf, skeletal, peredaran darah, enzimatik, 

endokrin, dan sistem kekebalan tubuh dari orang-orang yang 

terpapar. Selain itu, paparan kronis terhadap Cd dapat memiliki 

efek buruk seperti kanker paru-paru, adenokarsinoma paru, lesi 

proliferatif prostat, patah tulang, disfungsi ginjal, dan hipertensi, 

sedangkan efek kronis As terdiri dari lesi kulit, neuropati perifer, 

kanker kulit, dan perifer. Penyakit pembuluh darah Elemen 

rahasia menurut toksisitas. (Owolabi dan Opafunso, 2017). 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam 8 (Delapan) Minggu 

(November 2017 – Desember 2017) bertempat di Porong 

sidoarjo.Tahap persiapan, pembuatan dan pengujian Biochar 

dilakukan di Laboratorium Dasar FMIPA Universitas Lambung 

Mangkurat (7o57’11.9”S  112o36’42,7”E).  

 

3.1.1 Gambaran Umum Wilayah Studi 

Tanggul Lumpur Lapindo (Lihat Gambar 3.1) Desa siring, 

Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 

merupakan tanggul yang menahan limbah kebocoran pipa dari 

PT Lapindo. Secara geografis tanggul Lumpur Lapindo berada 

pada 7° 31’ 37,1” S dan 112° 42’ 42,1” E. Tanah sekitar tanggul 

merupakan Tanah yang tercemar Logam Berat dari Limbah 

Lapindo hingga jarak 100 m dari tanggul. 

 

 

(Sumber : Google Earth , 2017) 

Gambar 3.1 Peta Lokasi Studi 
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3.2 Alat dan Bahan 

      Pada setiap tahapan penelitian diperlukan alat dan bahan 

untuk menunjang agar proses penelitian berjalan dengan lancar. 

Alat dan bahan yang digunakan selama proses penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Alat dan Bahan 

No  Alat dan Bahan Fungsi 

A. Alat 

1 Open  Untuk Menghilangkan kadar air bahan 

baku 

2 Furnace 1500 Untuk mengubah sludge menjadi 

biochar 

3 Krusibel 100 ml Untuk tempat sludge menjadi biochar 

4 Blender Untuk menghaluskan Bahan 

5 Ember Plastik Untuk wadah bahan setelah menjadi 

Biochar 

6 Ayakan 60 mesh Untuk menghaluskan dan 

menyeragamkan ukuran biochar 

7 Cangkul Untuk mengambil tanah 

8 Patok Untuk membatasi daerah pengambilan 

sampel 

9 Meteran Untuk mengukur Jarak pengambilan 

sampel 

10 Polybag Untuk wadah tanah penelitian 

11 Timbangan Analitik Untuk mengukur massa tanah dan 

biochar 

12.  Sarung Tangan Untuk melindungi tangan 
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B. Bahan 

1 Tanah pemukiman 

di sekitar tanggul 

Lapindo 

Sebagai media percobaan 

2 Tongkol Jagung 

Sukamarga 

Sebagai bahan baku pembuatan 

Biochar 

3 Sekam Padi Unus Sebagai Bahan Baku Pembuatan 

Biochar 

 

3.3 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

yang disusun secara faktorial 2x3 dengan tiga kali ulangan. 

Faktor Pertama adalah Bahan pembuatan Biochar yaitu Tongkol 

Jagung dan sekam padi dan Faktor kedua adalah suhu 

pembuatan biochar sebesar 500°C, 600°C, dan 700°C  Sehingga 

diperoleh kombinasi perlakuan yan yang dapat dilihat pada Tabel 

3.2. 

Parameter utama yang akan dianalisa adalah pH, Suhu, 

Kadar Air, C Organik, dan kadar Cadmium (Cd). Data yang 

diperoleh kemudian akan dianalisa dengan tabel ANOVA 

(Analisysis of Variance) menggunakan program Ms. Excel 2013 

dengan tingkat signifikan sebesar 5%.Uji statistik dengan tabel 

ANOVA bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari setiap 

perlakuan yang berbeda. Apabila dasil dari uji F.Hitung  pada 

tabel ANOVA lebih besar daripada F.Tabel (0,05) maka hasilnya 

adalah berbeda nyata dan tolak H0. Apabila F.Hitung lebih kecil 
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dari F.Tabel (0,05) makan akan dinyatakan tidak berbeda nyata 

dan terima H0. Jika hasil perlakuan berbeda nyata, maka akan 

dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Lanjut (BNT) dengan taraf 

5%. 

Tabel 3.2 Rancangan Acak Lengkap Faktorial 

Bahan  SUhu  
ulangan  

1 2 3 

A S1 AS1U1 AS1U2 AS1U3 

 S2 AS2U1 AS2U2 AS2U3 

 S3 AS3U1 AS3U2 AS3U3 

B S1 BS1U1 BS1U2 BS1U3 

 S2 BS2U1 BS2U2 BS2U3 

 S3 BS3U1 BS3U2 BS3U3 

Keterangan : 

S1 = Suhu pembuatan biochar 500°C    

S2 = Suhu pembuatan biochar 600°C    

S3 = Suhu pembuatan biochar 700°C    

U1 = Ulangan pertama 

U2 = Ulangan kedua 

U3 = Ulangan Ketiga 

A = Bahan Pembuatan Biochar Tongkol Jagung   

B = Bahan Pembuatan Biochar Sekam Padi  
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3.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

eksperimental dan data yang diperoleh akan dianalisa secara 

deskriptif kualitatif. Eksperimen dilakukan dengan 3 tahapan 

yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap analisa data. 

Tahap persiapan ialah tahap dimana segala macam alat dan 

bahan harus disiapkan. Tahap pelaksanaan dapat disebut juga 

sebagai kegiatan eksperimentasi dalam pembuatan Biochar, dan 

tahap analisa ialah tahap pembahasan hasil dari eksperimentasi 

tersebut. Rancangan percobaan yang digunakan adalah 

rancangan acak lengkap yang disusun faktorial (RAL Fakrorial). 

Perlakuan yang akan digunakan yaitu Tongkol Jagung dan 

Sekam Padi dan Suhu pembuatan biochar  yang berbeda yang 

ditambahkan pada Tanah tercemar Logam Berat Cadmium (Cd). 

Perlakuannya meliputi Tanah Tercemar logam berat Cadmium 

(Cd) yang diberikan formula (Biochar Tongkol jagung dengan 

masing-masing suhu pembuatan 500°C, 600°C, dan 700°C) 

sebanyak 500 g untuk 5 kg Tanah. Data yang Didapat kemudian 

di analisa menggunakan uji F untuk melihat perbedaannya.  

 

3.4.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan yaitu dengan mempersiapkan bahan-

bahan yang digunakan, diantaranya adalah Sekam Padi, 

Tongkol Jagung dan Tanah Tercemar Logam Berat Cadmium 

(Cd). Sampel Tanah Tercemar Logam berat Cadmium (Cd) 
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diperoleh dari Tanah sejauh 100 m dari tanggul Lumpur Lapindo 

di Sidoarjo, Jawa Timur. Formula (dosis Biochar Sekam padi dan 

Biochar Tongkol Jagung) menggunakan perbandingan 1:10, 

artinya setiap 500 gram Biochar dicampur dengan 5 kg Tanah.   

 

3.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan yaitu pencampuran Biochar dengan 

Tanah tercemar logam berat Cadmium (Cd). Tanah tercemar 

logam berat Cadmium sebanyak 5 kg dicampur dengan biochar 

sebanyak 500 gr yang dibuat dengan suhu 500°C, 600°C, 700°C 

dan diberikan ulangan sebanyak tiga kali. Setiap dua minggu 

sekali selama dua bulan dilakukan uji atau analisa parameter 

yang sudah ditentukan. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya 

dapat dilihat pada Gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

TAHAPAN PEMBUATAN BIOCHAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram alir pembuatan Biochar 

Biochar Di Ayak 60 mesh 

 

Mulai 

Sekam Padi 72 kg 

Dibersihkan dan dijemur 

selama 2 hari untuk 

mengurangi kadar air 

Di Oven dengan suhu 105°C 

selama 2 jam hingga kadar 

air mencapai 0 - 5 % 

Dimasukan ke dalam Furnice/Tanur dengan suhu masing-

masing sebesar 500°C, 600°C, dan 700°C selama 45 menit  

Selesai 

Bahan Di Haluskan menggunakan blender 

 

Tongkol Jagung 72 kg 
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Tahapan-tahapan pembuatan biochar dilakukan adalah 

sebagai berikut dan dapat dilihat pada Gambar 3.2 

1. Tahap pertama adalah Mempersiapkan tongkol jagung dan 

sekam padi sebanyak 72 kg 

2. Tahap kedua adalah Membersihkan Tongkol Jagung dan 

sekam padi kemudian di jemur di bawah sinar matahari 

selama 2 hari untuk mengurangi kadar air. 

3. Tahap ketiga yaitu Bahan dimasukan ke dalam oven dengan 

suhu 105°C selama 2 jam untuk mengurangi kadar air yang 

masih tersisa hingga mencapai 0 – 5% 

4. Tahap Keempat yaitu menghaluskan Tongkol jagung dan 

sekam padi menggunakan blender  

5. Tahap kelima yaitu Memasukan tongkol jagung dan sekam 

padi yang sudah di keringkan dan dihaluskan untuk dijadikan 

arang ke dalam Furnice/Tanur dengan suhu masing-masing 

500°C, 600°C, dan 700°C selama 45 menit. 

6. Tahap Ketujuh yaitu Biochar diayak menggunakan ayakan 60 

mesh 

7. Selesai 

Tahapan-tahapan penelitian Pencampuran biochar untuk 

menurunkan kadar logam Cadmium (Cd) adalah sebagai berikut 

dan dapat dilihat pada (Gambar 3.3): 
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1. Tahap Pertama adalah Menyiapkan tanah yang tercemar 

logam berat Cadmium (Cd) sebanyak 5 kg yang sudah 

dikeringkan hingga kadar airnya 0 – 5% 

2. Tahap kedua adalah memasukan Tanah tercemar ke dalam 

9 buah polybag dengan massa masing-masing 5 kg. 

3. Tahap Ketiga adalah mencampurkan tanah yang tercemar 

logam berat Cadmium (Cd) dan Biochar masing-masing 

sebesar 500 gram.  

4. Tahap keempat adalah Melakukan Pengujian kandungan 

Cadmium (Cd) pada tanah tercemar setiap dua minggu 

selama 2 bulan 

5. Selesai 
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3.4.3 Parameter Penelitian 

Pengamatan dari parameter yang ditentukan dilakukan 

setiap dua minggu sekali selama dua bulan.Berdasarkan hasil 

yang didapat, akan dilakukan perbandingan grafik Kandungan 

Logam berat Cadmium (Cd) sebelum diberi perlakuan dan 

setelah diberikan perlakuan. Parameter yang diamati dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.3 

Tabel 3.3  Parameter yang diamati dalam penelitian 

No Parameter Satuan 

1 Suhu °C 

2 pH - 

3 C Organik % 

4 Kadar Air % 

5 Kadar Cadmium (Cd) Ppm 

 

3.4.4 Analisis Data 

Berdasarkan data yang didapat dari pengujian kadar logam 

berat Cadmium (Cd) tanah tercemar dengan menggunakan 

biochar yang terbuat dari tongkol jagung, analisa dilakukan 

dengan dua cara yaitu : 

1. Analisa data pengaruh perbedaan suhu pembuatan 

biochar menggunakan tongkol jagung terhadap penurunan 

kadar logam berat Cadmium (Cd) pada tanah tercemar.     

Analisa yang digunakan pada percobaan ini menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang disusun secara 
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faktorial sebanyak tiga kali ulangan. Beberapa alasan 

dipilihnya rancangan acak lengkap yang disusun secara 

Faktorial ini yaitu percobaan ini dilakukan dalam skala 

laboratorium. Eksperimen dilakukan dalam skala 

laboratorium dikarenakan percobaan tidak cukup besar 

dan jumlah perlakuan hanya tiga kali ulangan. Tidak hanya 

itu, percobaan yang akan dilakukan relatif lebih homogen. 

Keuntungan dalam penggunaan rancangan acak lengkap 

faktorial ini diantaranya adalah analisis statistik terhadap 

subjek percobaan cukup sederhana, fleksibel dalam 

penggunaan jumlah perlakuan dan ulangan, data hilang 

relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan 

perancangan yang lain (Kismiantini, 2011).  

2. Analisa data yang memengaruhi parameter. Parameter 

yang diamati pada percobaan kali ini adalah suhu, pH, 

kadar air, kadar cadmium (Cd), dan C organik. Analisa halis 

parameter-parameter yang di dapat, peneliti menggunakan 

analisa deskriptif. Menurut Muhson (2013), Analisa data 

adalah suatu proses penelitian yang dilakukan setelah 

semua data yang diperlukan telah didapatkan secara 

lengkap.Teknik analisis data dibagi menjadi dua macam 

yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. 

       Percobaan ini dilakukan menggunakan analisa deskriptif 

ysng termasuk dalam      analisa kuantitatif untuk menganalisa 

parameter yang telah didapat. Analisa Deskriptif merupakan 
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analisis yang dilakukan dengan mendeskripsikan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya yang di dapatkan dengan tujuan 

membuat sebuah kesimpulan yang berlaku untuk umum. Berikut 

adalah teknis analisa secara deskriptif yang dapat digunakan 

yaitu : (Muhson,2013) 

a. Penyajian data dalam bentuk visual seperti histogram, ogive, 

poligon, diagram lingkaran, diagram batang,pie chart, dan 

diagram lambang 

b. Penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi 

dan tabulasi silang (Crosstab). Analisis ini untuk mengetahui 

kecenderungan hasil temuan dalam penelitian, apakah 

tergolong dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. 

c. Perhitungan ukuran letak (desil, kuartil, dan presentil) 

d. Perhitungan ukuran terdensi sentral (mean, modus, dan 

median) 

e. Perhitungan ukuran penyebaran Varians, range, standar 

deviasi, deviasi kuartil, mean deviasi, dan sebagainya 
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BAB IV Hasil dan Pembahasan 

 

4.1 Karakteristik Tanah Awal 

     Tanah yang digunakan untuk penelitian ini adalah tanah yang 

diambil di sekitar tanggul lumpur Lapindo, yaitu tanah yang 

berada 100m dari tanggul. Pengambilan tanah dilakukan dengan 

menggunakan sekop patok berukuran 3m x 3m dengan 

kedalaman sekitar 30 cm. Analisis tanah awal dilakukan untuk 

mengetahui karakeristik tanah yang akan digunakan pada 

penelitian.  

     Bahan tanah setelah dilakukan penjemuran dan pengayakan 

untuk menyeragamkan bobot dan ukuran dan memiliki tekstur 

berpasir dan berdebu dengan pH Agak asam cenderung netral, 

kadar air rendah, serta pH yang netral cenderung asam. Selain 

dilakukan Analisis fisik, juga dilakukan uji Kimia tanah berupa C-

Organik yang tcukup tinggi serta kadar cadmium (Cd) didalam 

tanah. Analisis awal sifat Fisik dan Kimia tanah dapat dilihat pada 

Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Analisis Awal Sifat Fisik dan Kimia Tanah Penelitian 

Sifat Tanah Nilai Kriteria 

Tekstur 

Pasir (%) 

Debu (%) 

Liat (%) 

 

72.4 

26.9 

0.7 

Pasir Berdebu 

Kadar Air (%) 1.79 Rendah 

pH 6.5 Cenderung netral 

Suhu (°C) 27 Sedang 

C – Organik (%) 14.65 Tinggi 

Kadar Cd (ppm) 3.54 Tingggi 

Sumber : Hasil Pengujian Laboratorium FMIPA Universitas Lambung 
Mangkurat, 2018 
 

      Tanah pertanian di sekitar tanggul lumpur lapindo memiliki 

kadar cadmium (Cd) yang tinggi serta kandungan C-organik dan 

kadar air yang rendah. Hal ini menunjukan bahwa kualitas tanah 

tersebut rendah. Rendahnya kadar air di dalam tanah merupakan 

gambaran dari rendahnya kemampuan tanah untuk mengikat air, 

sedangkan rendahnya nilai C-Organik didalam tanah dapat 

dijadikan indikator bahwa kemampuan tanah tersebut untuk 



33 
 

menyerap unsur hara juga sangat rendah. Ditemukannya 

kandungan logam berat cadmium yang tinggi didalam tanah di 

sekitar tanggul lumpur Lapindo juga dapat disimpulkan bahwa 

pencemaran logam berat tidak hanya pada lumpur yang ada di 

dalam tanggul, melainkan pencemaran logam berat juga tersebar 

di sekitar tanggul karena terbawa air hujan dan resapan air dalam 

tanah. 

 

4.2 Karakteristik Bahan Pembenah Tanah (Biochar) 

     Pada peneilitian ini, bahan organik yang digunakan sebagai 

bahan pembenah tanah untuk menurunkan kadar logam berat 

cadmium (Cd) adalah biochar yang dibuat dari tongkol jagung 

sukamarga dengan tiga suhu pirolisis yang berbeda yaitu suhu 

500°C, 600°C, dan 700°C.Biochar memiliki kadar C-Organik 

yang cukup tinggi yang dibutuhkan oleh tanah untuk 

memperbaiki kualitas fisik maupun kimia tanah. Biochar tongkol 

jagung dibuat dengan mengeringkannya terlebih dahulu dibawah 

sinar matahari yang kemudian di oven menggunakan suhu 

105°C. Setelah dikeringkan tongkol jagung tersebut dihaluskan 

menggunakan blender agar mudah untuk dijadikan biochar.  

     Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, 4 kg tongkol 

jagung mentah sebelum dikeringkan akan menghasilkan 1,84 kg 

setelah penjemuran dan pengeringan menggunakan oven, hal 

tersebut menunjukan bahwa kadar air bahan baku mengalami 

penurunan sebesar 45,5%. Dari Hasil penelitian awal bahan baku 
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yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penelitian ini adalah 

sebanyak 72 kg bahan baku mentah dengan massa masing-

masing untuk ketiga suhu adalah 24 kg. Bahan baku mentah 

tersebut kemudian dijadikan biochar menggunakan furnace  

dengan suhu 500°C, 600°C, dan 700°C. Bahan baku setelah 

pengeringan memiliki massa yang sama, namun setelah 

dijadikan biochar menggunakan furnace terjadi perbedaan 

massa sebesar 3,96-4,16 kg dan perbedaan massa setelah 

dihaluskan sebesar 0,63 – 0,76 kg. Perbedaan massa tersebut 

dipengaruhi oleh kadar air dan kadar C pada biochar. Semakin 

Tinggi suhu yang digunakan pada pembuatan biochar maka 

semakin sedikit pula biochar yang didapatkan dari hasil pirolisis. 

Perbedaan Masa pembuatan biochar dapat dilihat pada Tabel 

4.2  

Tabel 4.2 Massa Hasil Pembuatan Biochar Tongkol Jagung 

Suhu 

Biochar 

(°C) 

Bahan 

Mentah 

(kg) 

Setelah 

Pengeringan 

(kg) 

Setelah 

Menjadi 

Biochar 

(kg) 

Setelah 

Diayak 

60 mesh 

(kg) 

 

500 24 11,04 7,08 6,45 

600 24 11,04 6,95 6,21 
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700 24 11,04 6,88 6,12 

Sumber : Hasil Pengujian Laboratorium FMIPA Universitas Lambung 
Mangkurat, 2018 
 

       Bahan Sekam Padi yang dijadikan biochar tidak jauh 

berbeda dari tongkol jagung. Sekam padi yang digunakan 

sebagai bahan pembuatan biochar adalah sebanyak 4 kg yang 

setelah dikeringkan dengan oven pada suhu 105°C 

menghasilkan 2,24 kg, hal ini menunjukan bahwa kadar air bahan 

baku mengalami penurunan sebesar 56%. Dari Hasil penelitian 

awal bahan baku yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

penelitian adalah 72 kg bahan baku mentah yang kemudian 

dijadikan biochar menggunakan furnace  dengan suhu 500°C, 

600°C, dan 700°C. Bahan baku setelah pengeringan memiliki 

massa yang sama, namun setelah dijadikan biochar 

menggunakan furnace terjadi perbedaan massa sebesar 4,8 – 

5,34 kg dan perbedaan massa setelah dihaluskan sebesar 1,45 

– 1,54 kg. Perbedaan massa pembuatan biochar sekam padi 

dapat dilihat pada Tabel 4.3 

 

Tabel 4.3 Massa Hasil Pembuatan Biochar Sekam Padi 

Suhu 

Biochar 

(°C) 

Bahan 

Mentah 

(kg) 

Setelah 

Pengeringan 

(kg) 

Setelah 

Menjadi 

Biochar 

(kg) 

Setelah 

Diayak 

60 mesh 

(kg) 
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500 24 13,44 8,64 7,11 

600 24 13,44 8,42 6,97 

700 24 13,44 8,10 6,56 

Sumber : Hasil Pengujian Laboratorium FMIPA Universitas Lambung 
Mangkurat, 2018 

 

 

 

 

4.3 Analisa Karakteristik Fisik tanah yang dicampur dengan 

biochar  

          Pengamatan Sifat fisik tanah yang di campur dengan Biochar 

yang terbuat dari tongkol jagung dan sekm padi adalah pH, Suhu, 

Kadar air dan disertai dengan pengamatan C-organik tanah dan 

kadar cadmium (Cd) di dalam tanah.  

 

4.3.1 Derajat keasaman (pH) 

     Pengukuran pH pada penelitian ini dilakukan setiap dua 

minggu sekali selama dua bulan  berdasarkan aktifitas ion 

hidrogen secara potensiometri/elektrometri dengan 

menggunakan alat pH meter kemudian dihitung rata-rata pH 

terukur pada hari pengukuran untuk mengetahui pengaruh 

penambahan biochar terhadap pH dan kualitas tanah yang 
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tercemar logam berat cadmium (Cd). Menurut Anindita (2012), 

pH terbaik tanah adalah normal yang berada dalam kisaran 6 – 

8 atau pada kondisi terbaik adalah 6,5 – 7,5 yang berguna untuk 

keseimbangan unsur hara dalam tanah serta dapat menjaga 

perkembangan mikroorganisme penting yang ada dalam tanah. 

Hasil pengukuran pH tanah setelah dicampurkan dengan biochar 

Tongkol Jagung dan Sekam padi dapat dilihat pada Gambar 4.1 

dan Gambar 4.2 

 

Gambar 4.1 Diagram Batang Hubungan Suhu dan waktu 

Biochar Tongkol Jagung terhadap pH 
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Gambar 4.2 Diagram Batang Hubungan Suhu dan waktu   

Biochar Sekam Padi Terhadap pH 

 

    pH Tanah Sebelum diberi biochar adalah sebesar 6,5 yang 

bersifat asam. Pengukuran pH Tanah tercemar yang diberi 

Biochar Tongkol Jagung yang dibuat dengan suhu 500°C, 600°C, 

dan 700°C pada pengukuran pertama mengalami kenaikan 0,2 – 

0,3 dari pH awal tanah. Pengukuran pH Tanah tercemar yang 

diberi Biochar Tongkol Jagung yang dibuat dengan suhu 500°C, 

600°C, dan 700°C pada pengukuran Kedua mengalami kenaikan 

0,2 – 0,3 dari pH tanah pengukuran pertama. Pengukuran pH 

Tanah tercemar yang diberi Biochar Tongkol Jagung yang dibuat 

dengan suhu 500°C, 600°C, dan 700°C pada minggu ketiga 

mengalami kenaikan 0,17 – 0,33 dari pH tanah pengukuran 

kedua. Pengukuran pH Tanah tercemar yang diberi Biochar 

Tongkol Jagung yang dibuat dengan suhu 500°C, 600°C, dan 

700°C pada pengukuran keempat mengalami kenaikan 0,16 – 

0,2 dari pH tanah pengukuran ketiga. 
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     Pengukuran pH Tanah tercemar yang diberi Biochar Sekam 

Padi yang dibuat dengan suhu 500°C, 600°C, dan 700°C pada 

pengukuran pertama mengalami kenaikan 0,2 – 0,4 dari pH awal 

tanah. Pengukuran pH Tanah tercemar yang diberi Biochar 

Sekam Padi yang dibuat dengan suhu 500°C, 600°C, dan 700°C 

pada pengukuran Kedua mengalami kenaikan 0,2 – 0,3 dari pH 

tanah pengukuran pertama. Pengukuran pH Tanah tercemar 

yang diberi Biochar Sekam Padi yang dibuat dengan suhu 500°C, 

600°C, dan 700°C pada pengukuran ketiga mengalami kenaikan 

0,3 – 0,43 dari pH tanah pengukuran kedua dan engukuran pH 

Tanah tercemar yang diberi Biochar Sekam Padi yang dibuat 

dengan suhu 500°C, 600°C, dan 700°C pada pengukuran 

keempat mengalami kenaikan 0,2 – 0,34 dari pH tanah 

pengukuran ketiga.  

     Hasil Pengukuran pH tanah selama empat kali pengukuran 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian biochar sekam 

padi yang dibuat pada suhu pembuatan  500°C, 600°C, dan 

700°C mengalami kenaikan sebesar 7,3%, 9,8% dan 10,87% 

sedangkan biochar yang dibuat menggunakan tongkol jagung 

yang dibuat pada suhu pembuatan  500°C, 600°C, dan 700°C 

mengalami kenaikan sebesar 9,54%, 11,34%, dan 12,65% yang 

dapat menaikan pH tanah guna mengurangi tingkat keasaman 

tanah dan pemberian biochar terbaik untuk tanah tercemar 

alapindo adalah biochar yang dibuat dengan tongkol jagung yang 

dibuat dengan suhu 500°C. 
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     Menurut Nurida (2009) Biochar dapat menaikan pH tanah 

yang rendah karena biochar memeiliki sifat menetralkan, 

sedangkan menurut Siringoringo (2011), 5% biochar yang 

diberikan dapat menetralkan pH tanah dan nilai pH biochar 

sangat tergantung engan suhu pirolisis dan umur bahan yang 

digunakan. Nilai pH biochar cenderung basa pada kisaran pH 11 

apabila arang belum terlapuk dan suhu pirolisis lebih dari 450°-

500°C. Apabila biochar telah mengalami pelapukan dan terapar 

sebelum dan selama proses pirolisis maka pH biochar akan 

berada di kisaran pH 5 -8 (Ammonette, 2010). 

 

 

 

 

4.3.2 Suhu 

     Pengukuran suhu tanah pada penelitian ini dilakukan setiap 

dua minggu sekali selama dua bulan  menggunakan alat 

thermometer tanah kemudian dihitung rata-rata suhu tanah 

terukur pada hari pengukuran untuk mengetahui pengaruh 

penambahan biochar terhadap suhu dan kualitas tanah yang 

tercemar logam berat cadmium (Cd). Hasil pengukuran suhu 

tanah setelah dicampurkan dengan biochar Tongkol jagung dan 

sekam padi dilihat pada Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 
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Gambar 4.3 Diagram Batang Hubungan Suhu dan waktu 

Biochar Tongkol Jagung terhadap Suhu 

 

Gambar 4.4 Diagram Batang Hubungan Suhu dan waktu 

Biochar Sekam Padi terhadap Suhu 

    Suhu Tanah Sebelum diberi biochar adalah sebesar 27°C 

yang merupakan suhu ruang. Pengukuran Suhu Tanah tercemar 

yang diberi Biochar Tongkol Jagung yang dibuat dengan suhu 

500°C, 600°C, dan 700°C pada pengukuran pertama mengalami 
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kenaikan 0 – 1 dari suhu awal tanah. Pengukuran suhu Tanah 

tercemar yang diberi Biochar Tongkol Jagung yang dibuat 

dengan suhu 500°C, 600°C, dan 700°C pada pengukuran Kedua 

mengalami kenaikan 0 – 1 dari suhu tanah pengukuran pertama. 

Pengukuran suhu Tanah tercemar yang diberi Biochar Tongkol 

Jagung yang dibuat dengan suhu 500°C, 600°C, dan 700°C pada 

minggu ketiga mengalami kenaikan 0,5 – 1 dari suhu tanah 

pengukuran kedua. Pengukuran suhu Tanah tercemar yang 

diberi Biochar Tongkol Jagung yang dibuat dengan suhu 500°C, 

600°C, dan 700°C pada pengukuran keempat mengalami 

kenaikan 0 – 1 dari suhu tanah pengukuran ketiga. 

      Pengukuran suhu Tanah tercemar yang diberi Biochar 

Tongkol jagung yang dibuat dengan suhu 500°C, 600°C, dan 

700°C pada pengukuran pertama mengalami kenaikan 0 – 1 dari 

suhu awal tanah atau sebesar 5,82%, 6,89%, dan 6,66%. 

Pengukuran suhu Tanah tercemar yang diberi Biochar Sekam 

Padi yang dibuat dengan suhu 500°C, 600°C, dan 700°C pada 

pengukuran Kedua mengalami kenaikan 1 – 2 dari atau 6,89%, 

10%, dan 10%.suhu tanah pengukuran pertama .Pengukuran 

suhu Tanah tercemar yang diberi Biochar Sekam Padi yang 

dibuat dengan suhu 500°C, 600°C, dan 700°C pada pengukuran 

ketiga mengalami kenaikan 0 – 1 dari suhu tanah pengukuran 

kedua. Pengukuran suhu Tanah tercemar yang diberi Biochar 

Sekam Padi yang dibuat dengan suhu 500°C, 600°C, dan 700°C 

pada pengukuran keempat mengalami kenaikan 0,67 – 1 dari 
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suhu tanah pengukuran ketiga, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa pemberian biochar pada tanah dapat 

meningkatkan suhu tanah  dan pemberian biochar yang paling 

baik untuk tanah tercemar di sekitar lumpur lapindo adalah 

biochar yang dibuat dengan suhu 500°C. 

4.3.3 Kadar Air 

     Pengukuran kadar air tanah pada penelitian ini dilakukan 

setiap dua minggu sekali selama dua bulan  dengan dilakukan 

pemanasan di dalam oven dengan suhu 105 - 110°C di lakukan 

di laboratorium, kemudian dihitung rata-rata kadar air tanah 

terukur pada hari pengukuran untuk mengetahui pengaruh 

penambahan biochar terhadap kadar air  dan kualitas tanah yang 

tercemar logam berat cadmium (Cd). Hasil pengukuran kadar air 

tanah setelah dicampurkan dengan biochar Tongkol Jagung dan 

sekam padi dapat dilihat pada Gambar 4.5 dan Gambar 4.6 
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Gambar 4.5 Diagram Batang Hubungan Suhu dan waktu 

Biochar Tongkol Jagung    terhadap kadar air 

 

Gambar 4.6 Diagram Batang Hubungan Suhu dan waktu 

Biochar Sekam Padi terhadap Kadar Air 

     Kadar air tanah awal sebelum diberi biochar adalah sedang 

pada angka 1.79 %. Kadar air tersebut sangat rendah karena 

tanah dikeringkan terlebih dahulu sebelum dicampur dengan 

biochar untuk menyeragamkan ukuran partikel tanah agar mudah 

tercampur dengan biochar secara homogen. Pengukuran Kadar 

Air Tanah tercemar yang diberi Biochar Tongkol Jagung yang 
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dibuat dengan suhu 500°C, 600°C, dan 700°C pada pengukuran 

pertama mengalami kenaikan 0,01 – 0,21 dari Kadar Air awal 

tanah. Pengukuran Kadar Air Tanah tercemar yang diberi 

Biochar Tongkol Jagung yang dibuat dengan suhu 500°C, 600°C, 

dan 700°C pada pengukuran Kedua mengalami kenaikan 0,1 – 

0,23 dari Kadar Air tanah pengukuran pertama. Pengukuran 

Kadar Air Tanah tercemar yang diberi Biochar Tongkol Jagung 

yang dibuat dengan suhu 500°C, 600°C, dan 700°C pada minggu 

ketiga mengalami kenaikan 0,13 – 0,23 dari Kadar Air tanah 

pengukuran kedua. Pengukuran Kadar Air Tanah tercemar yang 

diberi Biochar Tongkol Jagung yang dibuat dengan suhu 500°C, 

600°C, dan 700°C pada pengukuran keempat mengalami 

kenaikan 0,1 – 0,2 dari Kadar Air tanah pengukuran ketiga. 

      Pengukuran kadar air Tanah tercemar yang diberi Biochar 

sekam padi yang dibuat dengan suhu 500°C, 600°C, dan 700°C 

pada pengukuran pertama mengalami kenaikan 0,08 – 0,41 

Pengukuran Kadar Air Tanah tercemar yang diberi Biochar 

Sekam Padi yang dibuat dengan suhu 500°C, 600°C, dan 700°C 

pada pengukuran Kedua mengalami kenaikan 0,1 - 0,2 dari 

Kadar Air tanah pengukuran pertama .Pengukuran Kadar Air 

Tanah tercemar yang diberi Biochar Sekam Padi yang dibuat 

dengan suhu 500°C, 600°C, dan 700°C pada pengukuran ketiga 

mengalami kenaikan 0,17 – 0,2 dari Kadar Air tanah pengukuran 

kedua. Pengukuran Kadar Air Tanah tercemar yang diberi 

Biochar Sekam Padi yang dibuat dengan suhu 500°C, 600°C, 
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dan 700°C pada pengukuran keempat mengalami kenaikan 0,13 

– 0,2 dari Kadar Air tanah pengukuran ketiga. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa pemberian biochar yang dibuat 

menggunakan bahan tongkol jagung dan sekam padi pada tanah 

dapat meningkatkan Kadar Air tanah. 

     Hasil Pengukuran kadar air tanah selama empat kali 

pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian 

biochar tongkol jagung yang dibuat pada suhu pembuatan  

500°C, 600°C, dan 700°C mengalami kenaikan sebesar 8,23%, 

9,8% dan 10,87% sedangkan biochar yang dibuat menggunakan 

sekam padi yang dibuat pada suhu pembuatan  500°C, 600°C, 

dan 700°C mengalami kenaikan sebesar 9,02%, 10,34%, dan 

11,44% yang dapat meningkatkan kadar air tanah dan pemberian 

biochar terbaik untuk tanah tercemar alapindo adalah biochar 

yang dibuat dengan sekam padi yang dibuat dengan suhu 700°C. 

   Peningkatan biochar dapat menigkatkan kapasitas retensi air 

tanah telah dilaporkan oleh Glaser et al., (2012) yang 

menyatakan bahwa peningkatan sekitar 18% dalam kapasitas 

menahan air tanah yang mengandung biochar. Penelitian yang 

dilakukan oleh (Sandi dan Goenadi, 2012) menjelaskan bahwa 

biochar memiliki keunggulan memiliki kadar air pada titik layu 

permanen paling rendah, sehingga kapasitas air yang tersedia 

tergolong paling tinggi yaitu 23,34% sedangkan kompos dan 

gambut kapasitar aitr tersedianya hanya sebesar 9,71% dan 

10,12%. 
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4.3.4 C-Organik 

     Pengukuran C-Organik tanah pada penelitian ini dilakukan 

setiap dua minggu sekali selama dua bulan  dengan larutan 

kalium dikromat 1N dalam suasana asam yang kemudian di 

titrasi dengan larutan ferrosulfat menggunakan difenilamine 

sebagai indikator di lakukan di laboratorium, kemudian dihitung 

rata-rata kadar air tanah terukur pada hari pengukuran untuk 

mengetahui pengaruh penambahan biochar terhadap kadar air  

dan kualitas tanah yang tercemar logam berat cadmium (Cd). 

Hasil pengukuran C-Organik tanah setelah dicampurkan dengan 

biochar tongkol jagung dan sekam padi dapat dilihat pada 

Gambar 4.7 dan Gambar 4.8 

 

Gambar 4.7 Diagram Batang Hubungan Suhu dan waktu 

Biochar Tongkol Jagung terhadap C-Organik 
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Gambar 4.8 Diagram Batang Hubungan Suhu dan waktu 

Biochar Sekam Padi terhadap C-Organik 

     Kandungan C-Organik tanah awal sebelum diberi biochar 

adalah rendah, yaitu sebesar 14,65 %. Pengukuran C-Organik 

Tanah tercemar yang diberi Biochar Tongkol Jagung yang dibuat 

dengan suhu 500°C, 600°C, dan 700°C pada pengukuran 

pertama mengalami kenaikan 0,06 – 0,43 dari C-Organik awal 

tanah. Pengukuran C-Organik Tanah tercemar yang diberi 

Biochar Tongkol Jagung yang dibuat dengan suhu 500°C, 600°C, 

dan 700°C pada pengukuran Kedua mengalami kenaikan 0,53 – 

1,65 dari C-Organik tanah pengukuran pertama. Pengukuran C-

Organik Tanah tercemar yang diberi Biochar Tongkol Jagung 

yang dibuat dengan suhu 500°C, 600°C, dan 700°C pada minggu 

ketiga mengalami kenaikan 0,34 – 0,48 dari C-Organik tanah 

pengukuran kedua. . Pengukuran C-Organik Tanah tercemar 

yang diberi Biochar Tongkol Jagung yang dibuat dengan suhu 
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500°C, 600°C, dan 700°C pada pengukuran keempat mengalami 

kenaikan 0,38 – 0,73 dari C-Organik tanah pengukuran ketiga. 

     Pengukuran C-Organik Tanah tercemar yang diberi Biochar 

Sekam Padi yang dibuat dengan suhu 500°C, 600°C, dan 700°C 

pada pengukuran pertama mengalami kenaikan 0,85 – 2 dari C-

Organik awal tanah. Pengukuran C-Organik Tanah tercemar 

yang diberi Biochar Sekam Padi yang dibuat dengan suhu 500°C, 

600°C, dan 700°C pada pengukuran Kedua mengalami kenaikan 

0,44 - 0,69 dari C-Organik tanah pengukuran pertama. 

Pengukuran C-Organik Tanah tercemar yang diberi Biochar 

Tongkol jagung yang dibuat dengan suhu 500°C, 600°C, dan 

700°C pada pengukuran ketiga mengalami kenaikan 0,35 – 0,92 

dari C-Organik tanah pengukuran kedua Pengukuran C-Organik 

Tanah tercemar yang diberi Biochar Sekam Padi yang dibuat 

dengan suhu 500°C, 600°C, dan 700°C pada pengukuran 

keempat mengalami kenaikan 0,44 – 0,62 dari C-Organik tanah 

pengukuran ketiga. Kesimpulan yang dapat diambil adalah 

pemberian biochar tongkol jagung pada empat kali pengukuran 

yang dibuat dengan suhu 500°C, 600°C, dan 700°C adalah 

mengalami kenaikan sebesar 9,9%, 12,55%, dan 13,58% 

sedangkan biochar yang dibuat dengan menggunakan sekam 

padi yang dibuat dengan suhu500°C, 600°C, dan 700°C 

mengalami kenaikan sebesar 7,35%, 8,18%, dan 11,81% 
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     Menurut Ouyang (2013), Keberadaan biochar dalam tanah 

dapat dapat nemabah jumlah C-Organik di dalam tanah. C-

Organik merupakan sumber energi bagi kehidupan 

mikroorganisme sehingga aktifitas mikroba dalam tanah 

meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Septiawan 

(2014) yang menyatakan bahwa biochar berpengaruh nyata 

terhadap peningkatan C-Organik tanah. Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa pemberian biochar yang dibuat 

menggunakan bahan tongkol jagung dan sekam padi pada tanah 

penelitian dapat meningkatkan C-Organik di dalam tanah. 

 

4.3.5 Kadar Cadmium (Cd) dalam tanah 

     Pengukuran C-Organik tanah pada penelitian ini dilakukan 

setiap dua minggu sekali selama dua bulan  dengan metode ICP 

(Inductively Coupled Plasma) yang di lakukan di Laboratorium, 

kemudian dihitung rata-rata kadar air tanah terukur pada hari 

pengukuran untuk mengetahui pengaruh penambahan biochar 

terhadap kadar Cadmium (Cd)  dan kualitas tanah yang tercemar 

logam berat cadmium (Cd). Hasil pengukuran C-Organik tanah 

setelah dicampurkan dengan biochar Tongkol jagung dan sekam 

padi dapat dilihat pada Gambar 4.9 dan Gambar 4.10 
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Gambar 4.9 Diagram Batang Hubungan Suhu dan waktu 

Biochar Tongkol Jagung terhadap Kandungan Cd 

 

Gambar 4.10 Diagram Batang Hubungan Suhu dan waktu 

Biochar Sekam Padi terhadap Kandungan Cd 

     Kandungan Logam Berat Cadmium (Cd) tanah awal sebelum 

diberi biochar adalah cukup tinggi, yaitu sebesar 3.58 ppm. 

Kandungan logam berat tersebut  telah melebihi batas 

maksimum kandungan logam berat yang diizinkan berada di 

tanah.Pengukuran Cadmium (Cd) Tanah tercemar yang diberi 
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Biochar Tongkol Jagung yang dibuat dengan suhu 500°C, 600°C, 

dan 700°C pada pengukuran pertama mengalami penurunan 

0,02 – 0,18 dari kandunganCadmium (Cd) awal tanah. 

Pengukuran kandungan Cadmium (Cd) Tanah tercemar yang 

diberi Biochar Tongkol Jagung yang dibuat dengan suhu 500°C, 

600°C, dan 700°C pada pengukuran Kedua mengalami 

penurunan 0,2 – 0,51 dari kandungan Cadmium (Cd) tanah 

pengukuran pertama. Pengukuran kandungan Cadmium (Cd) 

Tanah tercemar yang diberi Biochar Tongkol Jagung yang dibuat 

dengan suhu 500°C, 600°C, dan 700°C pada minggu ketiga 

mengalami penurunan 0,31 – 0,61 dari kandungan Cadmium 

(Cd) tanah pengukuran kedua. Pengukuran kandungan 

Cadmium (Cd) Tanah tercemar yang diberi Biochar Tongkol 

Jagung yang dibuat dengan suhu 500°C, 600°C, dan 700°C pada 

pengukuran keempat mengalami penurunan 0,36 – 0,71 dari 

kandungan Cadmium (Cd) tanah pengukuran ketiga. 

     Pengukuran kandungan Cadmium (Cd) Tanah tercemar yang 

diberi Biochar Sekam Padi yang dibuat dengan suhu 500°C, 

600°C, dan 700°C pada pengukuran pertama mengalami 

penurunan 0,01 – 0,19 dari Cadmium (Cd) awal tanah. 

Pengukuran kandungan Cadmium (Cd) Tanah tercemar yang 

diberi Biochar Sekam Padi yang dibuat dengan suhu 500°C, 

600°C, dan 700°C pada pengukuran Kedua mengalami 

penurunan 0,25 - 0,52 dari kandungan Cadmium (Cd) tanah 

pengukuran pertama .Pengukuran kandungan Cadmium 
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(Cd)Tanah tercemar yang diberi Biochar Sekam Padi yang dibuat 

dengan suhu 500°C, 600°C, dan 700°C pada pengukuran ketiga 

mengalami penurunan 0,28 – 0,69 dari kandungan Cadmium 

(Cd) tanah pengukuran kedua. Pengukuran kandungan 

Cadmium (Cd) Tanah tercemar yang diberi Biochar Sekam Padi 

yang dibuat dengan suhu 500°C, 600°C, dan 700°C pada 

pengukuran keempat mengalami penurunan 0,41 – 0,70 dari 

kandungan Cadmium (Cd) tanah pengukuran ketiga. Kesimpulan 

yang dapat diambil adalah pemberian biochar tongkol jagung 

pada empat kali pengukuran yang dibuat dengan suhu 500°C, 

600°C, dan 700°C adalah mengalami penurunan sebesar 7,35%, 

13,72%, dan 18,43%  sedangkan biochar yang dibuat dengan 

menggunakan sekam padi yang dibuat dengan suhu500°C, 

600°C, dan 700°C mengalami kenaikan sebesar 15,88%, 

17,60%, dan 21,34% dan pemberian biochar yang dibuat 

menggunakan bahan tongkol jagung dan sekam padi pada tanah 

dapat menurunkan kandungan Cadmium (Cd) tanah yang 

berguna untuk mengurangi pencemaran logam berat pada tanah. 

       Turunnya kadar cadmium (Cd) di dalam tanah setelah 

pemberian biochar diakibatkan adanya grup anion yang ada 

pada permukaan adsorbent (Biochar) yang bersifat aktif karena 

proses pirolisis yang bersifat aktif dalam penyerapan (sisi aktif) 

yang bereaksi dengan cd yang berikatan dengan H+ karena 

konsentrasi yang tinggi (Chi, 2017) 
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4.4 Analisa Statistik Hasil Penelitian 

     Parameter yang digunakan pada penelitian ini diantaranya 

adalah pH, suhu, kadar air, C-organik, dan kadar cadmium (Cd) 

dalam tanah. Data tersebut diperoleh dari empat kali pengujian 

selama dua bulan. Pengujian tersebut dilakukan pada minggu ke-

2, minggu ke-4, minggu ke-6, dan minggu ke-8. Data yang 

diperoleh diuji dengan menggunakan RAL yang disusun secara 

faktorial dengan menggunakan software Ms.Excel. Analisa pH 

tanah setelah diberi biochar dengan tiga suhu pembuatan yang 

berbeda yaitu 500°C, 600°C, dan 700°C yang diukur pada 

pengukuran pertama dan pengukuran kedua dapat dilihat pada 

Tabel 4.4 dan Tabel 4.5  Penentuan hipotesa, dilakukan dengan 

cara membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel 0.05. apabila Fhitung ≥ 

Ftabel 0.05 maka berbeda nyata artinya terima hipotesa awal. 

Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut  

BNT 5% = t(0.05;dB Galat) x 
√2(𝐾𝑇 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡)

𝑟
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Tabel 4.4  Pengaruh Pemberian Biochar Terhadap pH Tanah 

pada Pengukuran Pertama 

Perlakuan  Rata-rata*) Notasi  

A1B1 6,7 a 

A1B2 6,7 a 

A2B1 6,7 a 

A1B3 6,8     b 

A2B2 6,8     b 

A2B3 6,9         c 

BNT 5% = 0,051 

*) angka rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama, tidak berbeda 
nyata dengan P 0.05, BNT  
 

Tabel 4.5  Pengaruh Pemberian Biochar Terhadap pH Tanah 

pada Pengukuran Kedua 

Perlakuan  Rata-rata*) Notasi  

A1B1 6,9 a 

A1B2 6,9 a 

A2B1 6,9 a 

A2B2 7 a 

A1B3 7,1     b 

A2B3 7,2     b 

BNT 5% = 0,145 
*) angka rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama, tidak berbeda 
nyata dengan P 0.05 
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    Setelah dilakukakn uji BNT 5%, diketahui bahwa nilai Fhitung ≥ 

Ftabel 0.05. Sehingga hipotesa yang diperoleh adalah berbeda 

nyata dan terima hipotesa. Nilai BNT 0.05 pada pengukuran 

minggu pertama diperoleh sebesar 0,051 dan Nilai BNT 0.05 

pada pengukuran minggu kedua diperoleh sebesar 0,145. Nilai 

tersebut digunakan dalam pemberian notasi untuk menentukan 

faktor suhu dan bahan pembuatan biochar berbeda nyata atau 

tidak. Notasi yang diperoleh untuk parameter pH pada 

pengukuran ketiga dan pengukuran keempat dapat dilihat pada 

Tabel 4.6 dan Tabel 4.7  

Tabel 4.6  Pengaruh Pemberian Biochar Terhadap pH Tanah 

pada Pengukuran Ketiga 

Perlakuan  Rata-rata*) Notasi  

A1B1 7,07 a 

A2B1 7,2 a 

A1B2 7,23     b 

A2B2 7,33     b 

A1B3 7,43         c 

A2B3 7,63             d 

BNT 5% = 0,145 

*) angka rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama, tidak berbeda 

nyata dengan P 0.05 
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Tabel 4.7  Pengaruh Pemberian Biochar Terhadap pH Tanah 

pada Pengukuran keempat 

Perlakuan  Rata-Rata*) Notasi  

A1B1 7,23 a 

A1B1 7,4     b 

A1B2 7,43     b 

A1B3 7,63         c 

A2B2 7,67         c 

A2B3 7,9             d 

BNT 5% = 0,135 

*) angka rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama, tidak berbeda 
nyata dengan P 0.05 
 

    Setelah dilakukakn uji BNT 5%, diketahui bahwa nilai Fhitung ≥ 

Ftabel 0.05. Sehingga hipotesa yang diperoleh adalah berbeda 

nyata dan terima hipotesa. Nilai BNT 0.05 pada pengukuran 

minggu ketiga diperoleh sebesar 0,145 dan Nilai BNT 0.05 pada 

pengukuran minggu keempat diperoleh sebesar 0,135. Nilai 

tersebut digunakan dalam pemberian notasi untuk menentukan 

faktor suhu dan bahan pembuatan biochar berbeda nyata atau 

tidak. sehingga dapat disimpulkan bahwa suhu dan bahan 

pembuatan biochar menunjukan perbedaan dimana semakin 

besar suhu pembuatan biochar dan penggunaan Biochar yang 

dibuat daari Tongkol jagung dan sekam padi dapat meningkatkan 

pH tanah. 
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     Dilakukan uji yang sama dengan suhu tanah dengan uji BNT 

5%. Analisa perlakuan dan ulangan parameter suhu pada 

pengukuran pertama dan pengukuran kedua dapat dilihat pada 

tabel 4.8 dan Tabel 4.9 

Tabel 4.8 Pengaruh Pemberian Biochar terhadap Suhu Tanah 

pada Pengukuran Pertama 

Perlakuan  Rata-rata*) Notasi  

A1B1 27 a 

A1B2 27 a 

A2B1 27 a 

A2B2 27 a 

A1B3 28      b 

A2B3 28      b 

BNT 5% = 0,363 

*) angka rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama, tidak berbeda 
nyata dengan P 0.05 
 

Tabel 4.9 Pengaruh Pemberian Biochar terhadap Suhu Tanah 

pada Pengukuran Kedua 

Perlakuan  Rata-rata*) Notasi  

A1B1 27,5 a 

A1B2 28 b 

A1B3 28 b 

A2B1 28 b 

A2B2 29 c 

A2B3 29 c 

BNT 5% = 0,444 
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*) angka rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama, tidak berbeda 
nyata dengan P 0.05 
 

     Setelah dilakukakn uji BNT 5%, diketahui bahwa nilai Fhitung ≥ 

Ftabel 0.05. Sehingga hipotesa yang diperoleh adalah berbeda 

nyata dan terima hipotesa. Nilai BNT 0.05 pada pengukuran 

minggu pertama diperoleh sebesar 0,363 dan Nilai BNT 0.05 

pada pengukuran minggu kedua diperoleh sebesar 0.444 Nilai 

tersebut digunakan dalam pemberian notasi untuk menentukan 

faktor suhu dan bahan pembuatan biochar berbeda nyata atau 

tidak. Notasi yang diperoleh untuk parameter Suhu pada 

pengukuran ketiga dan pengukuran keempat dapat dilihat pada 

Tabel 4.10 dan Tabel 4.11 

Tabel 4.10 Pengaruh Pemberian Biochar terhadap Suhu Tanah 

pada Pengukuran Ketiga 

Perlakuan  Rata-rata*) Notasi  

A1B1 28 a 

A2B1 28,33 a 

A1B2 29 b 

A1B3 29 b 

A2B2 29 b 

A2B3 30 c 

BNT 5% = 0,444 

*) angka rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama, tidak berbeda 
nyata dengan P 0.05 
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Tabel 4.11 Pengaruh Pemberian Biochar terhadap Suhu Tanah 

pada Pengukuran Keempat 

perlakuan  rata-rata notasi  

A1B1 28,67 a 

A1B2 29 a 

A2B1 29 a 

A1B3 30 b 

A2B2 30 b 

A2B3 31 c 

   BNT 5% = 0,513 

 *) angka rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama, tidak 
berbeda nyata dengan P 0.05 
 

  Setelah dilakukakn uji BNT 5%, diketahui bahwa nilai Fhitung ≥ 

Ftabel 0.05. Sehingga hipotesa yang diperoleh adalah berbeda 

nyata dan terima hipotesa. Nilai BNT 0.05 pada pengukuran 

minggu ketiga diperoleh sebesar 0,444 dan Nilai BNT 0.05 pada 

pengukuran minggu keempat diperoleh sebesar 0,513. Nilai 

tersebut digunakan dalam pemberian notasi untuk menentukan 

faktor suhu dan bahan pembuatan biochar berbeda nyata atau 

tidak. sehingga dapat disimpulkan bahwa suhu dan bahan 

pembuatan biochar menunjukan perbedaan dimana semakin 

besar suhu pembuatan biochar dan penggunaan Biochar yang 

dibuat daari Tongkol jagung dan sekam padi dapat meningkatkan 

suhu tanah. 

   Dilakukan uji yang sama dengan Kadar Air tanah dengan uji 

BNT 5%. Analisa perlakuan dan ulangan parameter suhu pada 
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pengukuran pertama dan pengukuran kedua dapat dilihat pada 

tabel 4.12 dan Tabel 4.13 

Tabel 4.12 Pengaruh Pemberian Biochar terhadap Kadar Air 

Tanah pada Pengukuran pertama 

Perlakuan  Rata-rata Notasi  

A1B1 1,8 a 

A1B2 1,87 a 

A2B1 1,87 a 

A1B3 2 b 

A2B2 2,03 b 

A2B3 2,2 c 

BNT 5% = 0,125 

*) angka rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama, tidak berbeda 
nyata dengan P 0.05 
 

Tabel 4.13 Pengaruh Pemberian Biochar terhadap Kadar Air 

Tanah pada Pengukuran Kedua 

Perlakuan  Rata-rata*) Notasi  

A1B1 1,9 a 

A2B1 1,97 a 

A1B2 2 a 

A2B2 2,2 b 

A1B3 2,23 b 

A2B3 2,4 c 

BNT 5% = 0,145 

*) angka rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama, tidak berbeda 
nyata dengan P 0.05 
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   Setelah dilakukakn uji BNT 5%, diketahui bahwa nilai Fhitung ≥ 

Ftabel 0.05. Sehingga hipotesa yang diperoleh adalah berbeda 

nyata dan terima hipotesa. Nilai BNT 0.05 pada pengukuran 

minggu pertama diperoleh sebesar 0,125 dan Nilai BNT 0.05 

pada pengukuran minggu kedua diperoleh sebesar 0.145 Nilai 

tersebut digunakan dalam pemberian notasi untuk menentukan 

faktor suhu dan bahan pembuatan biochar berbeda nyata atau 

tidak. Notasi yang diperoleh untuk parameter Suhu pada 

pengukuran ketiga dan pengukuran keempat dapat dilihat pada 

Tabel 4.14 dan Tabel 4.15 

Tabel 4.14 Pengaruh Pemberian Biochar terhadap Kadar Air 

Tanah pada Pengukuran ketiga 

Perlakuan  Rata-rata*) Notasi  

A1B1 2,03 a 

A2B1 2,17 a 

A1B2 2,23 b 

A2B2 2,37     b 

A1B3 2,43 c 

A2B3 2,6       c 

BNT 5% = 0,170 

*) angka rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama, tidak berbeda 
nyata dengan P 0.05 
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Tabel 4.15 Pengaruh Pemberian Biochar terhadap Kadar Air 

Tanah pada Pengukuran Keempat 

Perlakuan  Rata-rata*) Notasi  

A1B1 2,13 a 

A2B1 2,3 b 

A1B2 2,4 b 

A2B2 2,53 c 

A1B3 2,63 c 

A2B3 2,8 d 

BNT 5% = 0,125 

*) angka rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama, tidak berbeda 
nyata dengan P 0.05 
 

     Setelah dilakukakn uji BNT 5%, diketahui bahwa nilai Fhitung ≥ 

Ftabel 0.05. Sehingga hipotesa yang diperoleh adalah berbeda 

nyata dan terima hipotesa. Nilai BNT 0.05 pada pengukuran 

minggu ketiga diperoleh sebesar 0,170 dan Nilai BNT 0.05 pada 

pengukuran minggu keempat diperoleh sebesar 0,125. Nilai 

tersebut digunakan dalam pemberian notasi untuk menentukan 

faktor suhu dan bahan pembuatan biochar berbeda nyata atau 

tidak. sehingga dapat disimpulkan bahwa suhu dan bahan 

pembuatan biochar menunjukan perbedaan dimana semakin 

besar suhu pembuatan biochar dan penggunaan Biochar yang 

dibuat daari Tongkol jagung dan sekam padi dapat meningkatkan 

kadar air tanah. 

   Dilakukan uji yang sama dengan C-Organik tanah dengan uji 

BNT 5%. Analisa perlakuan dan ulangan parameter C-Organik 
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Tanah pada pengukuran pertama dan pengukuran kedua dapat 

dilihat pada tabel 4.16 dan Tabel 4.17 

Tabel 4.16 Pengaruh Pemberian Biochar terhadap C-Organik 

Tanah pada Pengukuran pertama 

Perlakuan  Rata-rata*) Notasi  

A1B1 14,71 a 

A1B2 14,91 a 

A1B3 15,08 a 

A2B1 15,5 b 

A2B2 16,25 c 

A2B3 16,65 c 

BNT 5% = 0,504 

*) angka rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama, tidak berbeda 

nyata dengan P 0.05 

Tabel 4.17 Pengaruh Pemberian Biochar terhadap C-Organik 

Tanah pada Pengukuran kedua 

perlakuan  rata-rata notasi  

A1B1 15,24 a 

A1B2 15,84 a 

A2B1 15,94 a 

A1B3 16,73 a 

A2B2 16,75 a 

A2B3 17,34 a 

BNT 5% = 8,916 

*) angka rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama, tidak berbeda 
nyata dengan P 0.05 
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     Setelah dilakukakn uji BNT 5%, diketahui bahwa nilai Fhitung ≥ 

Ftabel 0.05. Sehingga hipotesa yang diperoleh adalah berbeda 

nyata  untuk pengukuran pertama dan tidak berbeda nyata untuk 

pengukuran kedua dan terima hipotesa. Nilai BNT 0.05 pada 

pengukuran minggu pertama diperoleh sebesar 0,504 dan Nilai 

BNT 0.05 pada pengukuran minggu kedua diperoleh sebesar 

8,916 Nilai tersebut digunakan dalam pemberian notasi untuk 

menentukan faktor suhu dan bahan pembuatan biochar berbeda 

nyata atau tidak. Notasi yang diperoleh untuk parameter Suhu 

pada pengukuran ketiga dan pengukuran keempat dapat dilihat 

pada Tabel 4.18 dan Tabel 4.19 

Tabel 4.18 Pengaruh pemberian Biochar Terhadap C-Organik 

tanah Pada Pengukuran Ketiga 

Perlakuan  Rata-Rata Notasi  

A1B1 15,7 a 

A2B1 16,29 b 

A1B2 16,32 b 

A1B3 17,07 c 

A2B2 17,17 c 

A2B3 18,26 d 

BNT 5% = 0,270 

*) angka rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama, tidak berbeda 
nyata dengan P 0.05 
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Tabel 4.19 Pengaruh pemberian Biochar Terhadap C-Organik 

tanah Pada   Pengukuran Keempat 

Perlakuan  Rata-Rata Notasi  

A1B1 16,33 a 

A2B1 16,73 b 

A1B2 17,05 c 

A1B3 17,45 d 

A2B2 17,61 e 

A2B3 18,18 f 

BNT 5% = 0,083 

*) angka rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama, tidak berbeda 
nyata dengan P 0.05 
 

   Setelah dilakukakn uji BNT 5%, diketahui bahwa nilai Fhitung ≥ 

Ftabel 0.05. Sehingga hipotesa yang diperoleh adalah berbeda 

nyata dan terima hipotesa. Nilai BNT 0.05 pada pengukuran 

minggu ketiga diperoleh sebesar 0,270 dan Nilai BNT 0.05 pada 

pengukuran minggu keempat diperoleh sebesar 0,083. Nilai 

tersebut digunakan dalam pemberian notasi untuk menentukan 

faktor suhu dan bahan pembuatan biochar berbeda nyata atau 

tidak. sehingga dapat disimpulkan bahwa suhu dan bahan 

pembuatan biochar menunjukan perbedaan dimana semakin 

besar suhu pembuatan biochar dan penggunaan Biochar yang 

dibuat daari Tongkol jagung dan sekam padi dapat meningkatkan 

C-Organik tanah. 

    Dilakukan uji yang sama dengan Kandungan Cadmium (cd)  

tanah dengan uji BNT 5%. Analisa perlakuan dan ulangan 
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parameter Cadmium (cd) Tanah pada pengukuran pertama dan 

pengukuran kedua dapat dilihat pada tabel 4.20 dan Tabel 4.21 

Tabel 4.20 Pengaruh Pemberian Biochar terhadap Cadmium 

(cd)Tanah pada Pengukuran Pertama 

Perlakuan  Rata-Rata*) Notasi  

A2B3 3,35 a 

A1B3 3,36 a 

A2B2 3,43 b 

A1B2 3,45 b 

A1B1 3,52 c 

A2B1 3,53 c 

BNT 5% = 0,041 
*) angka rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama, tidak berbeda 

nyata dengan P 0.05 

Tabel 4.21 Pengaruh Pemberian Biochar terhadap Cadmium 

(cd)Tanah pada Pengukuran Kedua 

Perlakuan  Rata-Rata*) Notasi  

A2B3 2,83 a 

A1B3 2,85 a 

A2B2 3,12 b 

A1B2 3,15 b 

A2B1 3,28 c 

A1B1 3,32 d 

BNT 5% = 0,045 
*) angka rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama, tidak berbeda 

nyata dengan P 0.05 
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     Setelah dilakukakn uji BNT 5%, diketahui bahwa nilai Fhitung ≥ 

Ftabel 0.05. Sehingga hipotesa yang diperoleh adalah berbeda 

nyata  dan terima hipotesa. Nilai BNT 0.05 pada pengukuran 

minggu pertama diperoleh sebesar 0,041 dan Nilai BNT 0.05 

pada pengukuran minggu kedua diperoleh sebesar 0,045 Nilai 

tersebut digunakan dalam pemberian notasi untuk menentukan 

faktor suhu dan bahan pembuatan biochar berbeda nyata atau 

tidak. Notasi yang diperoleh untuk parameter Suhu pada 

pengukuran ketiga dan pengukuran keempat dapat dilihat pada 

Tabel 4.22 dan Tabel 4.23 

Tabel 4.22 Pengaruh pemberian Biochar Terhadap Cadmium 

(cd) tanah Pada Pengukuran Ketiga 

Perlakuan  Rata-Rata*) Notasi  

A2B3 2,14 a 

A1B3 2,24 b 

A2B2 2,69 c 

A1B2 2,72       c 

A2B1 3           d 

A1B1 3,01 d 

BNT 5% = 0,032 
*) angka rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama, tidak berbeda 

nyata dengan P 0.05 
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Tabel 4.23 Pengaruh pemberian Biochar Terhadap Cadmium 

(cd) tanah Pada Pengukuran Keempat 

Perlakuan  Rata-Rata*) Notasi  

A2B3 1,44 a 

A1B3 1,53 b 

A2B2 2,12 c 

A1B2 2,22 d 

A2B1 2,59 e 

A1B1 2,65 f 

BNT 5% = 0,035 
*) angka rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama, tidak berbeda 

nyata dengan P 0.05 

    Setelah dilakukakn uji BNT 5%, diketahui bahwa nilai Fhitung ≥ 

Ftabel 0.05. Sehingga hipotesa yang diperoleh adalah berbeda 

nyata dan terima hipotesa. Nilai BNT 0.05 pada pengukuran 

minggu ketiga diperoleh sebesar 0,032 dan Nilai BNT 0.05 pada 

pengukuran minggu keempat diperoleh sebesar 0,035. Nilai 

tersebut digunakan dalam pemberian notasi untuk menentukan 

faktor suhu dan bahan pembuatan biochar berbeda nyata atau 

tidak. sehingga dapat disimpulkan bahwa suhu dan bahan 

pembuatan biochar menunjukan perbedaan dimana semakin 

besar suhu pembuatan biochar dan penggunaan Biochar yang 

dibuat daari Tongkol jagung dan sekam padi dapat menurunkan 

kandungan Cadmium (Cd) pada tanah. 



70 
 

4.5 Faktor yang Mempengaruhi Pembenahan Tanah 

menggunakan Biochar 

       Keberhasilan Biochar dalam memperbaiki sifat tanah 

tergantung pada jenis bahan baku, suhu pirolisis dan waktu 

pembakaran. Menurut putri (2011), Biochar sbersifat basa 

(alkali), sehingga apabila basa-basa terseut terdekomposisi atau 

hidrolisis akan melepaskan ion OH- sehingga dapat 

meningkatkan pH Tanah. Peningkatan pH dalam tanah masam 

disebabkan oleh peningkatan konsentrasi oksida-oksida logam 

alkali yang berasal dari biochar (steiner et al., 1991). 

      Tanah yang digunakan sebagai bahan uji yang telah 

dikeringkan merupakan tanah pertanian yang tergolong dalam 

tanah pasir berdebu,. Tanah-tanah bertekstur kasar mempunyai 

daya menahan air yang lebih kecil daripada tanah bertekstur 

halus yang dapat menyembabkan tanaman yang apabila di 

tanam di tanah tersebut akan lebih mudah mengalami kekeringan 

dibandingkan tanah yang bbertekstur lempung atau liat 

(Hardjowigeno, 2003). Menurut Melo et al., (2013), Secara umum 

biochar memiliki bentuk permukaan yang tidak beraturan dengan 

struktur berpori sehingga biochar memiliki daya serap air yang 

tinggi dan tahan terhadap dekomposisi mikroorganisme.Sifat-

sifat tersebut menyebabkan biochar memiliki daya retensi tinggi 

untuk mengurangi pelindian hara dan meningkatkan kadar air 

dalam tanah (Laird et al., 2010). 
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    Keberadaan C-Organik yang meningkat di dalam tanah yang 

merupakan sumber energi dari mikroorganisme dan sebagai 

agen perekat utama bagi mikroba yang meningkatkan stabilitas 

agregat tanah sehingga struktur tanah menajdi baik (Ouyang, 

2013). Selain itu, Stevenson (1994) mengatakan bahwa bahan 

organik seperti C-Organik mempunyai kapasitas menyimpan air 

yang tinggi karena C-organik merupakan perekat butiran lepas 

dan sumber utama nitrogen, fosfor dan belerang sehingga dapat 

mempertahankan dan meningkatkan kadar air dalam tanah. 

    Hal ini dikarenakan Bahan Organik yang digunakan sebagai 

bahan pembenah tanah (Biochar) mengalami proses 

dekomposisi dan menghasilkan substansi organik yang berperan 

sebagai perekat dalam proses terbentuknya agregat 

tanah.Adanya perbaikan struktur tanah ditandai oleh 

terbentuknya agregat-agregat tanah sebagai dampak pemberian 

bahan organik tanah. Agregat dapat menciptakan lingkungan 

fisik tanah yang baik(Zulkarnaik et al., (2013). 

     Menurut (Skjemstad et al., 2002), Biochar dapat menurangi 

mobilitas logam berat di tanah yang tercemar sehingga tidak 

dapat diserap lagi oleh tanaman karena sudah tidak tersedia lagi 

bagi tanaman. Jieng et al (2012) juga menyebutkan bahwa 

pemakaian biochar yang berasal dari sekam padi dapat 

mengurangi mobilitas radikal Pb dan Cd hingga 90% pada tanah 

yang memiliki pH rendah. Pemberian Biochar dapat menurunkan 

bioavailabilitas logam Cd terbesar dibandingkan dengan logam 
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lain terutama melalui adsorpsi atau co-presipitasi ( Zhou et 

al.,(2008). 

    Biochar yang dibuat dari jenis bahan yang sama akan 

menghasilkan kualitas yang berbeda apabila dibuat 

menggunakan suhu yang berbeda pula. Biochar yang di produksi 

dengan suhu tinggi (≥600°C) umumnya memiliki luas permukaan 

yang tinggi baik untuk penyerapan secara fisik tetapi memiliki 

gugus fungsional lebih sedikit dan kandungan hara yang lebih 

rendah, tetapi sebaliknya biochar yang dibuant dengan suhu 

400°C-500°C memiliki gugus fungsional yang beragam dan 

relative mengandung lebih banyak hara (Zhang et al., 2013). 
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BAB V Kesimpulan dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

      Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan sebagai Berikut : 

1. Perbedaan suhu pembuatan Biochar berpengaruh pada 

penurunan kandungan logam berat Cadmium (Cd) 

adalah sebesar 7,35 % - 11,45 % untuk biochar yang 

dibuat dengan bahan baku Tongkol Jagung dan 9,9 % - 

13,58 % untuk bahan baku sekam padi. 

2. Biochar yang dibuat dari sekam padi dan tongkol jagung 

dapat menaikan Suhu tanah sebesar 5,82% - 10%, pH 

tanah yang asam sebesar 7,3% - 12,65%, Kadar Air 

tanah yang rendah sebesar 15,49% - 21,42%, serta 

meningkatkan kandungan C-Organik dalam tanah 

sebesar 9,9% - 18,81 %. 

3. Biochar yang dibuat menggunakan sekam padi 

meningkatkan kualitas tanah sedikit lebih baik 

dibandingkan tongkol jagung karena kandingan C-

Organik Biochar sekam padi yang lebih besar di dalam 

tanah dimana C-Organik merupakan sumber energi 

mikroorganisme dan sebagai agen perekat utama bagi 

mikroba yang meningkatkan stabilitas agregat tanah yang 

memperbaiki struktur tanah. 
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1.2 Saran 

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan, saran yang 

dapat diberikan adalah: 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

kualitas tanah tercemar logam berat yang telah diberi 

biochar untuk pertumbuhan tanaman 

2. Perlu dilakukan pengujian unsur hara yang lain dari 

tanah yang diberi biochar sebagai bahan pembenahnya. 
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