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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengamatan Peubah 

1. Kondisi Lingkungan 

Penelitian jagung hibrida dilakukan di Screen house Fakultas Pertanian 

Universitas Sebelas Maret Surakarta pada bulan April sampai Agustus 2021. 

Kondisi lingkungan penelitian dapat memberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil jagung hibrida. Pertumbuhan gulma dan serangan 

hama pada tempat penelitian dapat memicu terhambatnya pertumbuhan dan 

perkembangan jagung hibrida. Gulma yang ditemukan pada tempat penelitian 

yaitu jenis gulma berdaun lebar (Portulaca oleracea) dan gulma berjenis rumput 

(Eleusin indica). Pengendalian gulma dilakukan dengan cara manual (dicabut). 

Hama yang ditemukan yaitu belalang dan kutu daun. Pengendalian untuk 

belalang yaitu dilakukan dengan cara manual, sedangkan pengendalian pada 

kutu daun yaitu dilakukan dengan cara penyemprotan pestisida kimia berbahan 

aktif sihalotrin 106 g/l + tiametoksam 141 g/l.  

Kondisi lingkungan yang berpengaruh dalam pertumbuhan dan hasil 

jagung hibrida salah satunya yaitu intensitas cahaya. Intensitas cahaya 

merupakan komponen iklim mikro yang tidak kalah penting dalam menunjang 

pertumbuhan tanaman. Intensitas cahaya memberikan pengaruh terhadap 

fisiologis tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung (Campbell, 

2008). Berdasarkan hasil analisis ragam tidak terjadi interaksi antara jenis 

biochar dan dosis biochar terhadap intensitas cahaya tersekap dan intensitas 

cahaya diteruskan. Pemberian jenis biochar dan dosis biochar juga tidak 

berpengaruh nyata terhadap intensitas cahaya tersekap dan intensitas cahaya 

diteruskan (Lampiran 2, Tabel 19-20). Pengaruh pemberian jenis biochar dan 

dosis biochar terhadap intensitas cahaya tersekap dan intensitas cahaya 

diteruskan disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Pengaruh Pemberian jenis biochar dan dosis biochar terhadap intensitas 

cahaya. 

Perlakuan 
Intensitas Cahaya 

Diteruskan (%) 
Intensitas Cahaya 

Tersekap (%) 

Jenis Biochar     

Tempurung kelapa 42,59 a 57,41 a 

Sekam padi 41,13 a 58,87 a 

Tongkol jagung  42,27 a 57,73 a 

Dosis Biochar     

0 (ton.ha-1) 41,89 a 58,11 a 

5 (ton.ha-1) 43,65 a 56,35 a 

10 (ton.ha-1) 40,83 a 59,17 a 

15 (ton.ha-1) 40,11 a 59,89 a 

20 (ton.ha-1) 43,48 a 56,52 a 

Rerata  41,99  58,00  

Interaksi  -                -  

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam satu  
kolom menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%,  
(-): Tidak terdapat interaksi 

  Tabel 1 menunjukkan pemberian jenis biochar memberikan hasil yang 

hampir sama dan tidak berbeda nyata terhadap intensitas cahaya diteruskan 

dan intensitas cahaya tersekap. Demikian juga pada pemberian dosis biochar 

juga tidak memberikan hasil yang berbeda nyata terhadap intensitas cahaya 

diteruskan dan intensitas cahaya tersekap. Hal ini menunjukan bahwa 

pemberian jenis biochar dan dosis biochar memberikan hasil hampir sama 

terhadap intensitas cahaya diteruskan dan tersekap. Hasil tersebut didukung 

oleh penelitian Lubis et al. (2018), bahwa pemberian pupuk tambahan berupa 

biochar dengan dosis tertentu belum dapat mempengaruhi pertumbuhan tajuk 

tanaman yang akan menentukan besarnya intensitas cahaya tersekap pada 

tanaman tertentu.  

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pemberian 

jenis biochar sekam padi pada pertumbuhan jagung hibrida memberikan hasil 

tertinggi pada indikator tinggi tanaman, jumlah daun dan diameter batang. 

Peningkatan tinggi tanaman dan jumlah daun juga akan berguna untuk 

meningkatkan intensitas cahaya yang tersekap jagung hibrida, sehingga dapat 

meningkatkan laju fotosintesis. Pemberian jenis biochar dan dosis biochar yang 

sesuai akan membantu pertumbuhan jagung hibrida terutama pada 

pertumbuhan tajuk tanaman khususnya bagian daun tanaman, karena semakin 

lebar daun makan intensitas cahaya tersekap semakin tinggi, dan intensitas 

cahaya yang diteruskan semakin rendah. Morfologi dan struktur daun jagung 
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merupakan salah satu bentuk adaptasi yang dipengaruhi oleh intensitas 

cahaya. Panjang dan lebar daun jagung hibrida juga mempengaruhi tanaman 

dalam menyerap intensitas cahaya yang optimal (Nabanan et al. 2018). 

Morfologi dan struktur daun jagung merupakan salah satu bentuk 

adaptasi yang dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Panjang dan lebar daun 

jagung hibrida juga mempengaruhi tanaman dalam menyerap intensitas cahaya 

yang optimal (Nabanan et al. 2018). Pemberian jenis biochar dengan 

kandungan N yang terserap secara baik oleh tanaman dapat membantu dalam 

pertumbuhan jagung baik panjang maupun lebar daun, sehingga mampu 

mengoptimalkan daun dalam penyerapan intensitas cahaya. Penyerapan 

intensitas cahaya yang optimal akan berpengaruh terhadap efisiensi 

fotosintesis pada tanaman yang sangat berperan penting pada pertumbuhan 

dan hasil tanaman jagung (Yustiningsih, 2019). Dalam penelitian ini hanya 

menggunakan satu jenis varietas jagung hibrida sehingga memiliki morfologi 

dan struktur daun yang sama. Hal ini menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan pemberian jenis biochar dan dosis biochar tidak berpengaruh 

nyata terhadap intensitas cahaya tersekap dan intensitas cahaya diteruskan.  

2. Analisis Tanah  

a. Analisis tanah awal  

 Tanah yang terdapat di lahan penelitian berjenis tanah vertisol yang 

diwadahi di dalam polybag. Tanah vertisol merupakan tanah yang 

mempunyai kandungan liat yang tinggi. Tanah vertisol memiliki warna abu-

abu gelap hingga kehitaman. Tekstur dari tanah vertisol adalah liat 

mempunyai slickenside dan rekahan yang secara periodik dapat membuka 

dan menurun (Masria et al., 2018). Kondisi tanah awal dalam penelitian 

disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Hasil analisis kimia tanah awal 

Sifat kimia 
tanah 

Metode Satuan  Hasil Pengharkatan  

N  Kjedhal  % 0,21 % Sedang 
P2O5 Bray II ppm 8,65 ppm Sangat tinggi 
K2O Ekstrasi Am. 

Acetat 1 N pH 
7.00  

me% 0,23 me% Rendah 

C Organik Walkley & Black % 1,17 % Sedang  
Bahan Organik Walkley & Black % 2,01 % Sedang 

pH Electrode glass - 5,66 Netral 
KTK Penjenuhan Am. 

Acetat 1 N pH 
7.00 

me% 22,44 me% Tinggi 

Struktur     
- BV Volumetry  g/cm3 1,12 g/cm3 - 
- BJ Gravimetry g/cm3 2,05 g/cm3 - 

Porositas  Kalkulasi  % 45,36 % - 
Tekstur  Hidrometer   (%Pasir: 

%Debu: 
%Klei) 

36,82%: 46,16 
%: 17,02 % 

Liat  

Sumber: Analisis Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian 
UNS 

 Tanah vertisol umumnya berada pada lahan marjinal atau lahan 

suboptimal. Penggunaan jenis tanah ini dalam jangka waktu lama tanpa 

peremajaan kandungan hara maka dapat menyebabkan penurunan 

kandungan hara baik kesuburan kimia tanah maupun fisika tanahnya. 

Tanah vertisol tergolong tanah yang kaya akan hara dengan nilai tukar 

kation tinggi serta pH netral hingga alkali (Mateus et al., 2017). Sifat 

mengembang dan mengerut pada tanah vertisol memilki pengaruh terhadap 

daya serap air. Hasil analisis tanah menunjukkan pH dalam kondisi normal 

yaitu 5,66, kandungan N total tanah termasuk kategori sedang yaitu 0,21% 

(Tabel 1) Kandungan N sangat penting dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Kandungan P sangat tinggi yaitu 8,65 ppm. 

Ketersediaan P yang tinggi memungkinkan penyerapan yang tinggi oleh 

tanaman (Habi et al., 2018). Kandungan K adalah 0,23 % tergolong rendah. 

Ketersediaan kalium yang rendah akan mempengaruhi penyerapan kation 

oleh akar, sehingga penyerapan nitrogen akan terhambat dan mengganggu 

pertumbuhan tanaman (Fahmi et al., 2010). Kandungan C organik tergolong 

sedang yaitu 1,17 % sedangkan kandungan bahan organik yaitu 2,01% 
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maka tergolong sedang. Pemberian jenis dan dosis biochar diharapkan 

mampu menyediakan unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan 

hasil pada jagung hibrida. Menurut Nurida & Metode (2012), dalam 

penelitiannya bahwa pemberian biochar mampu mempertahankan 

kandungan air di dalam tanah dibandingkan dengan tanah tanpa pemberian 

biochar.  

b. Analisis tanah akhir  

 Analisis tanah akhir dilakukan pada penelitian ini untuk mengetahui 

residu kandungan N didalam tanah yang sudah diberikan perlakuan. Hara N 

mampu membantu dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil pada 

tanaman jagung hibrida (Sarjito, 2007). Berdasarkan hasil analisis ragam 

pemberian jenis dan dosis biochar tidak terjadi interaksi terhadap 

kandungan N pada analisis tanah akhir (Lampiran 2, Tabel 20). 

Berdasarkan hasil analisis ragam pemberian jenis dan dosis biochar tidak 

memberikan pengaruh nyata terhadap kandungan N pada analisis tanah 

akhir (Lampiran 2, Tabel 20). Hasil uji lanjut pengaruh pemberian jenis  

dan dosis biochar terhadap kandungan N pada tanah akhir disajikan pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil analisis kimia tanah akhir (kandungan Nitrogen 
menggunakan metode Kjedahl) 

Perlakuan Analisis tanah akhir (Kandungan Nitrogen %) 

Jenis Biochar   

Tempurung kelapa 0,17 a 

Sekam padi 0,15 a 

Tongkol jagung  0,16 a 

Dosis Biochar   

0 (ton.ha-1) 0,15 a 

5 (ton.ha-1) 0,15 a 

10 (ton.ha-1) 0,14 a 

15 (ton.ha-1) 0,16 a 

20 (ton.ha-1) 0,20 a 

Rerata  0,16  

Interaksi   -   

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam satu  
kolom menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%,  
(-): Tidak terdapat interaksi 

 Tabel 3 menunjukkan hasil analisis N pada tanah akhir. Pemberian jenis 

biochar tempurung kelapa pada perlakuan jenis biochar memberikan 
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kandungan N tertinggi yaitu mencapai 0,17%, sedangkan pada perlakuan 

dosis 20 ton.ha-1 memberikan hasil kandungan N tertinggi yaitu 0,20%. Hal 

ini didukung pada penelitian Rahayu, (2019) bahwa biochar tempurung 

kelapa pada dosis 20 ton.ha-1 sangat porous sehingga menjadi tempat yang 

baik untuk tumbuhnya mikroba. Permukaan oksida pada biochar tempurung 

kelapa efektif menyerap NH4+ dan NO3-, sehingga dapat berpotensi 

mengurangi kekurangan N akibat pelindihan. Hasil analisis tanah awal dan 

analisis tanah akhir menunjukan penurunan kandungan N sebesar 0,05. Hal 

ini menunjukkan kandungan N terserap oleh tanaman yang digunakan 

untuk membantu pertumbuhan jagung hibrida. Kandungan N pada biochar 

yang diserap oleh tanaman berfungsi sangat esensial dalam penyusunan 

asam-asam amino, protein dan klorofil yang penting dalam proses 

fotosintesis serta penyususnan komponen inti sel yang menentukan kualitas 

dan kuantitas hasil jagung (Salisbury, 1995) 

3. Pertumbuhan  

a. Tinggi tanaman (cm) 

 Tinggi tanaman dapat menjadi parameter pada pertumbuhan untuk 

mengetahui proses pertumbuhan vegetatif tanaman. Proses pertumbuhan 

pada tinggi tanaman yaitu berhubungan dengan penambahan ukuran dan 

jumlah sel pada suatu tanaman. Faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman 

antara lain faktor lingkungan, faktor fisiologi seperti laju fotosintesis dan 

faktor genetik (Li et al., 2021). Tinggi jagung hibrida sebagai indikator 

pertumbuhan menunjukkan respon tanaman terhadap pemberian jenis dan 

dosis biochar memiliki pola naik dalam peningkatan tinggi tanaman. 

Berdasarkan hasil analisis ragam diketahui tidak terdapat interaksi antara 

pemberian jenis biochar dengan dosis biochar pada tinggi tanaman 

(Lampiran 2, Tabel 21-29). Pemberian jenis biochar memberikan pengaruh 

nyata terhadap tinggi tanaman, sedangkan pemberian dosis tidak 

memberikan pengaruh nyata terhadap tinggi tanaman (Lampiran 2, Tabel 

21-29). Hasil uji lanjut pengaruh pemberian jenis biochar dan dosis biochar 

terhadap tinggi tanaman disajikan pada Tabel 4. Rata-rata tinggi tanaman 

dari pemberian jenis biochar dan dosis biochar disajikan pada Gambar 1. 
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Tabel 4. Pengaruh pemberian jenis dan dosis biochar terhadap tinggi tanaman. 

Perlakuan Tinggi Tanaman (cm) 

 2 MST  3 MST  4 MST  5 MST  6 MST  7 MST  8 MST  9 MST  

Jenis Biochar                                 

Tempurnung Kelapa 38,48 a 58,56 a 82,93 a 135,26 a 158,40 a 185,73 a 217,73 a 220,93 a 

Sekam Padi 44,04 b 64,72 b 89,86 b 140,96 a 167,40 b 198,80 b 230,20 ab 232,87 b 

Tongkol Jagung 38,44 a 58,50 a 82,93 a 134,13 a 159,30 ab 192,73 ab 221,93 b 223,87 ab 

Dosis Biochar                                 

0 ton.ha-1 42,58 a 62,93 b 87,05 a 134,94 a 160,94 a 186,89 a 212,78 a 215,11 a 

5 ton.ha-1 39,48 a 58,26 ab 83,05 a 136,77 a 163,33 a 188,89 a 220,78 ab 225,00 ab 

10 ton.ha-1 38,41 a 56,88 a 84,00 a 137,05 a 159,94 a 193,67 a 223,56 ab 225,22 ab 

15 ton.ha-1 41,03 a 61,87 ab 85,55 a 135,98 a 159,89 a 196,78 a 229,33 b 232,56 b 

20 ton.ha-1 40,08 a 63,03 b 86,55 a 139,16 a 164,33 a 195,89 a 230,00 b 231,56 b 

Rerata 40,31   60,59   85,24   136,78   161,70   192,42   223,28   1807,1   

Interaksi -  -  -  -  -  -  -    -   

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam satu kolom menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf kepercayaan 95%,  
(-) : Tidak terdapat interaksi 
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Tabel 4 menunjukkan pertumbuhan tinggi tanaman dari umur tanaman 2 

MST sampai 9 MST. Pemberian biochar sekam padi memberikan pengaruh 

nyata pada tinggi tanaman pada umur tanam 2,3,4 dan 7 MST (Tabel 4). 

Pemberian jenis biochar sekam padi memberikan hasil paling tinggi di setiap 

minggunya. Peningkatan pertumbuhan tinggi tanaman jagung hibrida dengan 

perlakuan jenis biochar sekam padi dari umur tanaman 2 MST sampai 9 MST 

mengalami peningkatan sebesar 43,8%. Sedangkan pemberian perlakuan 

dosis biochar 15 ton ha-1 memberikan hasil tertinggi pada tinggi tanaman 9 MST 

yaitu mencapai 232,56 cm. Pemberian jenis biochar sekam padi pada media 

tanam dapat mengefektifkan pemupukan pada tanaman, selain memperbaiki 

sifat tanah biochar sekam padi digunakan sebagai pengikat hara pada tanaman 

yang kekurangan hara sehingga membantu pertumbuhan tanaman (Zulputra, 

2019). Menurut penelitian Supriyanto (2010), pemberian biochar sekam padi 

mampu meningkatkan pertumbuhan tinggi semai jabon sebesar 18,31%-

28,36%. 

 

 Gambar 1. Laju tinggi tanaman.B1: Biochar tempurung kelapa, B2: Biochar sekam padi, 
B3: Biochar tongkol jagung, D0: 0 ton.ha-1 , D1: 5 ton.ha-1, D2: 10 ton.ha-1, D3: 15 
ton.ha-1, D4: 20 ton.ha-1. 

 Gambar 1 menunjukkan rata-rata tinggi jagung hibrida pada 2 MST 

sampai 9 MST. Pemberian jenis biochar sekam padi dengan dosis 15 ton.ha-1 

memberikan hasil tertinggi pada tinggi tanaman 2 MST-9 MST. Pemberian 

jenis biochar sekam padi pada dosis 15 ton.ha-1 mampu memperbaiki sifat fisik 

tanah serta menunjang pertumbuhan tinggi tanaman jagung (Widyantika & 

Prijono, (2019). Pemberian jenis biochar sekam padi mampu mendorong 

mekanisme pada tanaman yang mempunyai peran untuk meningkatkan 

pertumbuhan tanaman dan hara (Abel et al. 2021). Aplikasi biochar sekam 
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padi pada dosis 15 ton.ha-1 mampu meningkatkan kandungan N pada tanah, 

manfaat unsur N pada tanaman yaitu dapat merangsang pertumbuhan 

vegetatif seperti daun, batang dan akar (Singh et al. 2018). 

b. Jumlah daun (helai) 

 Daun merupakan organ tanaman yang berfungsi sebagai tempat 

berlangsungnya proses fotosintesis yang kemudian menghasilkan karbohidrat 

sebagai sumber energi pada tanaman. Jumlah daun dapat mempengaruhi 

fotosintat yang dihasilkan pada proses fotosintesis. Fotosintat akan 

disebarkan oleh jaringan folem ke sel-sel tanaman yang masih mengalami 

fase pertumbuhan, sehingga jumlah daun berpengaruh terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman (Subaedah & Numba, 2018). Berdasarkan hasil analisis 

ragam diketahui tidak terdapat interaksi antara pemberian biochar dengan 

dosis biochar pada jumlah daun (Lampiran 2, Tabel 30-37). Pemberian jenis 

biochar memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah daun jagung hibrida, 

sedangkan pemberian dosis biochar tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap jumlah daun (Lampiran 2, Tabel 30-37). Hasil uji lanjut pengaruh 

pemberian jenis biochar dan dosis biochar terhadap jumlah daun disajikan 

pada Tabel 5. Rata-rata jumlah daun dari pemberian jenis dan dosis biochar 

disajikan pada Gambar 2. 

. 
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Tabel 5. Pengaruh pemberian jenis dan dosis biochar terhadap jumlah daun. 

Perlakuan Jumlah daun (helai) 

 2 MST  3 MST  4 MST  5 MST  6 MST  7 MST  8 MST  9 MST  

Jenis Biochar                                 

Tempurnung Kelapa 5,39 a 5,77 a 6,53 a 8,70 a 10,36 a 10,47 a 13,07 a 13,13 a 

Sekam Padi 5,16 a 6,10 b 6,86 b 10,3 b 11,43 b 11,47 b 13,53 a 13,93 b 

Tongkol Jagung 5,40 a 5,93 ab 6,43 a 8,13 a 10,30 a 10,53 a 13,07 a 13,13 a 

Dosis Biochar                                 

0 ton.ha-1 5,44 ab 5,93 a 6,61 a 9,22 a 10,33 a 10,56 a 13,00 a 13,22 a 

5 ton.ha-1 5,15 a 5,71 a 6,50 a 8,66 a 10,67 a 11,33 a 13,22 a 13,22 a 

10 ton.ha-1 5,48 ab 5,93 a 6,83 a 9,22 a 10,61 a 11,11 a 13,33 a 13,33 a 

15 ton.ha-1 5,57 ab 6,07 a 6,50 a 8,94 a 10,61 a 10,56 a 13,11 a 13,78 a 

20 ton.ha-1 5,67 b 6,04 a 6,61 a 9,16 a 11,27 a 10,56 a 13,44 a 13,44 a 

Rerata 5,40   5,93   6,60   9,04   10,70   10,82   13,22   13,40   

Interaksi -    -    -    -    -    -    -    -   

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam satu kolom menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji 
DMRT taraf kepercayaan 95%, (-) : Tidak terdapat interaksi 

 Tabel 5 menunjukkan jumlah daun jagung hibrida umur tanaman 2 MST sampai 9 MST. Pemberian biochar sekam 

padi memberikan pengaruh nyata pada tinggi tanaman pada 4,5,7 dan 9 MST, sedangkan pada perlakuan dosis tidak 

memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah daun (Tabel 5). Peningkatan jumlah daun dipengaruhi oleh penyerapan 

dan ketersediaan unsur hara (Hasnelly et al. 2021). Pemberian jenis biochar sekam padi memberikan hasil rerata paling 

tinggi terhadap jumlah daun yaitu mencapai 13,93 helai, sedangkan pada perlakuan dosis biochar 15 ton.ha-1 

memberikan hasil tertinggi yaitu 13,78 helai. Pemberian jenis biochar sekam padi mampu menyerap unsur hara dan air 

secara baik, sehingga mampu mengoptimalkan pertumbuhan serta produksi tanaman khususnya jumlah daun 

(Ghorbani et al. 2019).  
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Pemberian biochar sekam padi dapat mengurangi pencucian jumlah nutrisi 

yang akan diserap oleh tanaman (Widowati et al. 2014).  

 

Gambar 2. Jumlah daun.B1: Biochar tempurung kelapa, B2: Biochar sekam padi, 
B3: Biochar tongkol jagung, D0: 0 ton.ha-1 , D1: 5 ton.ha-1, D2: 10 ton.ha-1, D3: 15 
ton.ha-1, D4: 20 ton.ha-1. 

 Gambar 2 menunjukkan pertumbuhan jumlah daun jagung hibrida 

mengalami penambahan namun tidak merata. Rata-rata jumlah daun pada 

2 MST sampai 4 MST tidak memberikan selisih yang banyak pada setiap 

pemberian jenis dan dosis biochar. Jumlah daun terus meningkat sampai 

mencapai batas maksimum pengamatan yaitu pada 9 MST. Jumlah daun 

jagung hibrida pada perlakuan jenis biochar sekam padi dari umur tanaman 

2 MST sampai 9 MST mengalami peningkatan sebesar 1,5%.   

 Hal ini didukung oleh penelitian Akmal, (2019), bahwa pemberian jenis 

biochar sekam padi dengan dosis yang sesuai dapat meningkatkan pH 

tanah, KTK, unsur N dan P pada tanah dengan kandungan liat yang tinggi. 

Kandungan N pada jenis biochar sekam padi yang tinggi dapat 

meningkatkan pertumbuhan daun, karena proses pembentukan daun 

dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara N yang diserap oleh tanaman 

(Islami, 2019). Penyerapan unsur N oleh tanaman yang tidak optimum 

menyebabkan pertumbuhan tanaman dapat terhambat, salah satunya pada 

pertumbuhan jumlah daun (Xu et al. 2020). Tingginya jumlah daun akan 

memberikan pengaruh pada kemampuan tanaman untuk menghasilkan dan 

menyimpan cadangan makanan tinggi yang umumnya juga disimpan di 

batang tanaman. Berdasarkan hasil penelitian Abubakar & Bubuche (2013), 
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bahwa jumlah daun mempunyai korelasi positif pada total biomassa total 

tanaman.  

c. Diameter batang (mm) 

 Diameter batang merupakan dimensi pada tanaman yang mudah diukur 

terutama pada bagian bawah. Diameter batang memberikan pengaruh pada 

berdirinya tanaman agar tidak mudah roboh. Tanaman normal mempunyai 

peningkatan ukuran karakteristik daun sehingga tanaman mampu 

menghasilkan dan menyimpan cadangan makanan yang mampu membuat 

diameter batang ikut meningkat (Buso et al. 2016). Berdasarkan hasil 

analisis ragam diketahui tidak terdapat interaksi antara pemberian jenis 

biochar dengan dosis biochar pada diameter batang (Lampiran 2, Tabel 38-

45). Pemberian jenis biochar memberikan pengaruh nyata terhadap 

diameter batang jagung hibrida, sedangkan pemberian dosis biochar tidak 

memberikan pengaruh nyata terhadap diameter batang jagung hibrida 

(Lampiran 2, Tabel 38-45). Hasil uji lanjut pengaruh pemberian jenis biochar 

dan dosis biochar terhadap diameter batang jagung hibrida disajikan pada 

Tabel 6. Rata-rata diameter batang jagung hibrida pada 2 MST sampai 9 

MST disajikan Gambar 3.  
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Tabel 6. Pengaruh pemberian jenis dan dosis biochar terhadap diameter batang. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam satu kolom menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf kepercayaan 
95%, (-): Tidak terdapat interaksi 

 Tabel 6 menunjukkan pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan diameter batang dari umur tanam 2 MST sampai 9 

MST. Berdasarkan uji lanjut pemberian jenis biochar sekam padi memberikan pengaruh nyata terhadap diameter jagung 

hibrida pada 2 MST sampai 9 MST, namun pada 7 MST pemberian biochar sekam padi tidak memberikan pengaruh 

nyata terhadap diameter batang jagung hibrida. Pada perlakuan dosis biochar tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap diameter batang (Tabel 6). Perlakuan pemberian jenis biochar sekam padi memberikan hasil rerata tertinggi 

pada 9 MST yaitu 15,98 mm, sedangkan perlakuan dosis biochar 15 ton.ha-1 memberikan hasil tertinggi yaitu 15,86 mm.  

 

Perlakuan Diamater Batang (mm) 

 2 MST  3 MST  4 MST  5 MST  6 MST  7 MST  8 MST  9 MST  

Jenis Biochar                                 

Tempurnung Kelapa 3,67 a 4,87 a 7,59 a 11,38 a 11,98 a 13,52 ab 13,93 a 15,13 a 

Sekam Padi 4,12 b 5,35 b 8,68 b 12,39 b 13,00 b 14,13 b 14,96 b 15,98 b 

Tongkol Jagung 3,67 a 4,85 a 7,24 a 11,24 a 11,92 a 13,23 a 14,13 a 14,91 a 

Dosis Biochar                                 

0 ton.ha-1 4,03 a 5,07 a 7,68 a 11,85 b 12,26 ab 13,20 a 14,29 a 15,02 a 

5 ton.ha-1 3,7 a 4,70 a 7,62 a 10,93 a 11,73 a 13,75 a 14,37 a 14,91 a 

10 ton.ha-1 3,81 a 5,00 a 7,80 a 11,76 ab 12,45 ab 13,62 a 14,62 a 15,58 a 

15 ton.ha-1 3,74 a 5,06 a 8,31 a 11,96 b 12,74 b 13,62 a 14,53 a 15,86 a 

20 ton.ha-1 3,82 a 5,29 a 7,78 a 11,87 b 12,32 ab 13,46 a 13,89 a 15,32 a 

Rerata 3,82   5,02   7,84   11,67   12,30   13,57   14,34   15,33   

Interaksi -  -  -  -  -  -  -  -  
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 Menurut (Sampurno et al. 2016) kandungan hara pada penambahan 

biochar sekam padi mampu membantu terdorongnya atau terpacunya sel 

pada ujung batang untuk melangsungkan pembelahan dan perbesaran. Hal ini 

juga didukung oleh penelitian Suli (2016), bahwa pemberian biochar sekam 

padi pada dosis 15 ton.ha-1 memberikan peran mengubah kondisi fisik dan 

biokimia tanah miskin hara menjadi lebih kontributif terhadap peningkatan 

ketersediaan dan serapan unsur hara terutama hara N untuk tanaman.  

 

 Gambar 3. Diameter batang. B1: Biochar tempurung kelapa, B2: Biochar sekam padi, 
B3: Biochar tongkol jagung, D0: 0 ton.ha-1 , D1: 5 ton.ha-1, D2: 10 ton.ha-1, D3: 15 
ton.ha-1, D4: 20 ton.ha-1 

 Diameter batang adalah refleksi pada status pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Gambar 3 menunjukkan rata-rata diameter batang 

pada umur tanaman 2 MST sampai 9 MST. Peningkatan pertumbuhan 

diameter batang jagung hibrida dengan perlakuan biochar sekam padi dari 

umur tanaman 2 MST sampai 9 MST mengalami peningkatan sebesar 3,01%. 

Adanya perbedaan hasil rata-rata diameter batang jagung hibrida dikarenakan 

adanya aktivitas pembelahan dan perbesaran sel dan aktivitas ini dipengaruhi 

oleh ketersediaan unsur hara (Harjanti, 2014). 

 Gambar 3 menunjukkan bahwa pertumbuhan diameter batang jagung 

hibrida mengalami peningkatan yang stabil. Rata-rata diameter batang 

mengalami peningkatan pertumbuhan di setiap minggunya. Perlakuan 

pemberian jenis biochar sekam padi dengan dosis 15 ton.ha-1 pada 9 MST 

memberikan rata-rata hasil tertinggi diameter batang jagung hibrida yaitu 
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mencapai 17,93 mm. Tanaman pangan seperti jagung, tebu maupun padi 

sangat memerlukan unsur nitrogen untuk pembentukan atau pertumbuhan 

bagian-bagian vegetatif (Gojon, 2017). Pemberian jenis biochar sekam padi 

mampu menyedikan unsur N yang optimal untuk diserah jagung hibrida 

dibandinglkan dengan pemberian jenis biochar yang lain. Hal ini dikarenakan 

kandungan hara N dan K pada jenis biochar sekam padi dapat mendukung 

pertumbuhan diameter jagung hibrida lebih baik. Kandungan N dari 

penambahan biochar sekam padi yang diserap oleh tanaman berfungsi 

sebagai pembentuk batang dan daun. Unsur K yang diserap tanaman 

mempunyai fungsi untuk meningkatkan sclerenchyma pada batang (Silahooy, 

2008).  Pertumbuhan yang baik dapat dilihat dari penambahan lingkaran 

batang yang berperan penting untuk mendukung tanaman dapat berdiri tegak 

(Bahri et al. 2018) 

d. Umur Berbunga  

 Umur muncul bunga pada jagung hibrida diamati pada kedua bunga 

yaitu bunga jantan dan bunga betina. Munculnya bunga jantan dan bunga 

betina pada jagung hibrida menunjukkan bahwa jagung hibrida sudah 

memasuki fase generatif tanaman. Pengamatan umur muncul bunga pada 

jagung hibrida dikatakan sempurna apabila telah keluar 75% bunga jantan 

dan bunga betina (Amrizal et al. 2021). Berdasarkan hasil analisis ragam 

diketahui tidak terdapat interaksi antara pemberian jenis biochar dengan dosis 

biochar terhadap umur berbunga (Lampiran 2, Tabel 46-47). Hasil analisis 

ragam pada pemberian jenis dan dosis biochar tidak memberikan pengaruh 

nyata terhadap umur bunga jantan dan betina (Lampiran 2, Tabel 46-47). 

Hasil uji lanjut pengaruh pemberian jenis biochar dan dosis biochar terhadap 

umur berbunga jagung hibrida disajikan pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Pengaruh pemberian jenis dan dosis biochar terhadap umur 
berbunga 

Perlakuan 
Umur Bunga Jantan 

(hari) 
Umur Bunga Betina 

(hari) 

Jenis Biochar     
Tempurung kelapa 52,60 a 55,00 a 

Sekam padi 52,67 a 54,80 a 

Tongkol jagung  52,93 a 55,20 a 

Dosis Biochar      

0 (ton.ha-1) 52,78 a 55,22 a 

5 (ton.ha-1) 52,56 a 55,11 a 

10 (ton.ha-1) 52,89 a 55,00 a 

15 (ton.ha-1) 52,56 a 54,78 a 

20 (ton.ha-1) 52,89 a 54,89 a 

Rerata  52,73  55   

Interaksi   -    -   

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam satu kolom 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf kepercayaan 95%,  
(-): Tidak terdapat interaksi 

 Pemberian jenis bochar dan dosis biochar tidak memberikan pengaruh 

nyata pada munculnya bunga jantan dan bunga betina pada jagung hibrida. 

Tabel 6 menunjukkan umur bunga jantan rata-rata muncul pada 52 HST, 

sedangkan umur bunga betina muncul 55 HST (Tabel 7). Proses munculnya 

bunga pada penelitian tergolong lama dari kondisi umum. Hal ini terjadi 

karena kandungan P pada biochar tidak terserap secara optimal pada 

tanaman. Unsur P berfungsi untuk mempercepat pembuahan dan 

pendewasaan tanaman (Xu et al. 2012).  

 Umur berbunga dapat dipengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

vegetatif yang terlalu lama. Selain itu dapat dipengaruhi oleh besar 

cadangan yang disimpan selama fase vegetatif (Johnson, 2016). 

Kandungan N yang terlalu tinggi dapat menghasilkan fase vegetatif yang 

lebih lama yang akan menyebabkan dimulainya fase pertumbuhan generatif 

mundur, maka umur tanaman berbungan juga mundur (Wang & Wang, 

2014). Penambahan unsur N dari kandungan jenis biochar yang berlebihan 

mampu memperlambat waktu berbunga, memperlama waktu untuk 

tanaman mencapai kematangan fiosiologis tanaman jagung (Gavassi et al. 

2017). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



39 
 

 
 

e. Luas daun, panjang daun dan lebar daun 

 Luas daun merupakan salah satu parameter yang diamati untuk 

mengetahui laju pertumbuhan relatif. Luas daun ditaksir dari perbandingan 

berat replika daun dengan berat total kertas kemudian dikalikan dengan 

luas kertas konversi (Susanto et al. 2018). Berdasarkan hasil analisis ragam 

diketahui tidak terdapat interaksi antara pemberian jenis biochar dengan 

dosis biochar terhadap luas daun (Lampiran 2, Tabel 50-51). Hasil analisis 

ragam pada pemberian jenis biochar dan dosis biochar tidak memberikan 

pengaruh nyata terhadap luas daun (Lampiran 2, Tabel 50-51). Hasil uji 

lanjut pengaruh pemberian jenis biochar dan dosis biochar terhadap luas 

daun disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Pengaruh pemberian jenis dan dosis biochar terhadap Panjang 
daun, lebar daun, luas daun 4 MST dan luas daun 7 MST. 

Perlakuan Panjang 
Daun (cm) 

Lebar Daun 
(cm) 

Luas Daun 4 
MST (cm2) 

Luas Daun 7 
MST (cm2) 

Jenis Biochar         

Tempurung kelapa 74,07 a 6,33 a 888,34 a 3843,66 a 
Sekam padi 81,10 a 6,64 b 995,82 a 4593,37 a 
Tongkol jagung 79,33 a 6,40 a 798,36 a 3927,70 a 

Dosis Biochar          

0 (ton.ha-1) 79,22 a 6,22 a 853,17 ab 4092,69 a 
5 (ton.ha-1) 78,11 a 6,38 a 620,40 a 3934,13 a 
10 (ton.ha-1) 79,22 a 6,38 a 866,70 ab 4171,52 a 
15 (ton.ha-1) 82,06 a 6,85 b 1051,89 b 4116,52 a 
20 (ton.ha-1) 72,56 a 6,44 ab 1078,71 b 4293,03 a 

Rerata 77,66  6,45  894,18  8746,57  

Interaksi -  +  -  -  

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam satu kolom 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf kepercayaan 95%,  
(-): Tidak terdapat interaksi 

 Tabel 8 menunjukkan pemberian jenis biochar dan dosis biochar tidak 

memberikan pengaruh nyata pada luas daun 4 MST dan 7 MST. Luas daun 

paling tinggi umur 4 MST terjadi pada pemberian jenis biochar sekam padi 

yaitu 995,82 cm2, sedangkan dosis terbaik yang menghasilkan luas daun 

tertinggi pada umur 4 MST terjadi pada dosis 20 (ton.ha-1) yaitu mencapai 

1078,71 cm2. Faktor yang mempengaruhi luas daun yaitu penyerapan 

cahaya matahari, perbedaan nutrisi bagi tanaman, suhu kelembaban, 

keasaman tanah dan energi radiasi (Mulyaningsih, 2015). Pengukuran luas 
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daun selain untuk mengetahui proses fotosintesis juga dapat untuk 

mengetahui banyaknya klorofil pada daun (Song & Banyo, 2011). 

 Luas daun tertinggi pada 7 MST terdapat pada pemberian jenis biochar 

sekam padi yaitu 4593,37 cm2, sedangkan pada perlakuan dosis biochar 20 

ton.ha-1 memberikan hasil luas daun tertinggi yaitu mencapai 4293,03 cm2. 

Kandungan N pada jenis biochar sekam padi yang diserap tanaman mampu 

meningkatkan pertumbuhan jumlah daun, jumlah daun yang meningkat 

akan mempengaruhi peningkatan luas daun tanaman (Duong, 2017). 

Ketersediaan hara yang meningkat mampu meningkatkan pemanfaatan 

dalam pembentukan jaringan pada tanaman terutama daun pada fase 

vegetatif. Kecukupan unsur hara mampu meningkatkan proses fotosintesis 

didaun karena lebih luasnya jaringan daun yang berhasil dibentuk (Ansori, 

2021). 

 Panjang dan lebar daun merupakan parameter yang diamati untuk 

mengetahui pertumbuhan jagung hibrida khususnya pada fase vegetatif. 

Pertumbuhan karakter daun memberikan beberapa variasi yang berbeda. 

Panjang dan lebar daun mempengaruhi penangkapan cahaya matahari 

yang memacu proses fotosintesis pada daun (Silaban E, 2013). 

Berdasarkan hasil analisis ragam diketahui tidak terdapat interaksi antara 

pemberian jenis biochar dengan dosis biochar terhadap panjang daun 

(Lampiran 2, Tabel 48). Berdasarkan analisis ragam pemberian jenis 

biochar dan dodis biochar tidak memberikan pengaruh nyata terhadap 

panjang daun jagung hibrida (Lampiran 2, Tabel 48). Hasil uji lanjut 

pemberian jenis biochar dan dosis biochar terhadap panjang daun jagung 

hibrida disajikan pada Tabel 8.  

 Tabel 8 menunjukkan panjang daun tertinggi terdapat pada pemberian 

jenis biochar sekam padi yaitu mencapai 81,10 cm, sedangkan pada 

perlakuan dosis biochar 15 ton.ha-1 memberikan panjang daun paling tinggi 

yaitu 82,06 cm. Menurut Nurinda (2014), tidak berbeda nyata pada panjang 

daun disebabkan karena ketersediaan hara pada jenis biochar tidak 

terserap secara optimal pada tanah. Menurut Trupiano et al. (2017), 

kandungan hara jika terserap dengan tinggi maka aktivitas pada tanah 

khususnya mikroorganisme tanah akan terbantu dalam meningkatkan 

kinerja enzim yang digunakan untuk mendaur ulang siklus hara dalam 
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tanah, selain itu kenaikan pH didalam tanah juga dapat menggangu 

aktivitas mikroorganisme didalam tanah. Jenis biochar sekam padi memiliki 

luas permukaan lebih tinggi dari pada biochar tongkol jagung, sehingga 

mampu mensuplai kandungan N yang diperlukan tanaman untuk daun 

(Lehman, 2009). Tersedianya nutrisi N yang cukup pada fase pertumbuhan 

dapat memacu proses pembelahan dan diferensiasi sel untuk membentuk 

tunas baru, sehingga jumlah cabang semakin banyak dan panjang daun 

yang terbentuk semakin panjang (Ariyanti et al. 2017). 

 Lebar daun dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu daun sangat sempit 

(<5 cm), sempit (5,1-7 cm), sedang (7,1-9 cm), lebar (9,1-11 cm), hingga 

sangat lebar (>11 cm) (Franke, 1981). Berdasarkan hasil analisis ragam 

diketahui terdapat interaksi antara pemberian jenis biochar dengan dosis 

biochar terhadap lebar daun (Lampiran 2, Tabel 49). Berdasarkan analisis 

ragam pemberian jenis biochar dan dosis biochar memberikan pengaruh 

nyata terhadap lebar daun jagung hibrida (Lampiran 2, Tabel 49). Hasil uji 

lanjut pemberian jenis dan dodis biochar terhadap lebar daun jagung hibrida 

disajikan pada Tabel 8, sedangkan hasil uji lanjut interaksi pemberian jenis 

dan dosis biochar terhadap lebar daun jagung hibrida disajikan pada Tabel 

9.   

Tabel 9. Interaksi pada pemberian jenis biochar dengan dosis biochar 
terhadap lebar daun. 

  Perlakuan  Dosis Biochar (ton.ha-1)   

  Jenis Biochar 0 5 10 15 20 
Rata-
Rata 

Lebar 
Daun 
(Cm) 

Tempurung Kelapa 6,50a 6,16a 5,83a 6,66a 6,50a 6,33 

Sekam Padi 6,16a 6,33a 6,66a 7,73b 6,33a 6,64 

Tongkol Jagung 6,00a 6,66a 6,66a 6,16a 6,50a 6,39 

  Rata-Rata 6,22 6,38 6,38 6,85 6,44 + 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam satu kolom 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%,  
(+): Terdapat interaksi 

 Tabel 9 menunjukkan perlakuan pemberian jenis biochar sekam padi 

dapat meningkatkan pertumbuhan lebar daun pada dosis 15 ton.ha-1 yaitu 

mencapai 7,73 cm, sedangkan lebar daun terendah terdapat pada 

perlakuan pemberian biochar tempurung kelapa dosis 10 ton.ha-1 yaitu 5,58 

cm. Tingginya lebar daun pada jagung hibrida disebabkan karena 

kandungan N yang terdapat dari pemberian jenis biochar sekam padi. 
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Selain menunjang aktivitas pembelahan sel untuk pertumbuhan, unsur N 

yang diserap tanaman dari jenis biochar sekam padi juga membantu 

perkembangan pada pertambahan ukuran dan volume daun (Kumari et al. 

2020). Lebar ukuran daun yang tinggi dapat diartikan unsur hara yang 

diberikan oleh biochar sudah dapat mencukupi kebutuhan tanaman. Daun 

yang lebar dan kebutuhan hara yang tercukupi, maka tanaman dapat 

tumbuh dan berkembang secara optimal yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Aditiameri, 2014). Tinggi lebar 

daun pada tanaman dengan pemberian juga didukung oleh hasil penelitian  

Ichwal et al. (2019) penepemberian jenis biochar sekam padi pada dosis 15 

ton.ha-1 mampu memberikan pertumbuhan daun yang tinggi. 

f. Bobot segar brangkasan 

 Bobot segar tanaman merupakan bobot bagian tanaman yang terdiri 

dari daun, batang dan akar tanpa menimbang hasil (tongkol). Faktor yang 

dapat mempengaruhi bobot segar tanaman antara lain tinggi tanaman, 

diameter batang, jumlah daun dan kesuburan pada tanaman. Selain itu, 

peningkatan bobot segar pada tanaman juga dipengaruhi dengan hasil 

metabolism yang terjadi pada tanaman (Ellyana, 2021). Berdasarkan hasil 

analisis ragam diketahui tidak terdapat interaksi antara pemberian jenis 

biochar dengan dosis biochar terhadap bobot segar brangkasan (Lampiran 

2, Tabel 52-54). Berdasarkan hasil analisis ragam pemberian jenis biochar 

terhadap bobot segar tidak memberikan pengaruh nyata terhadap bobot 

segar, sedangkan pemberian dosis biochar memberikan pengaruh nyata 

terhadap bobot segar jagung hibrida pada 4 MST (Lampiran 2, Tabel 52-

54). Hasil uji lanjut pengaruh pemberian jenis biochar dan dosis biochar 

terhadap bobot segar jagung hibrida disajikan pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Pengaruh pemberian jenis biochar dan dosis biochar terhadap 
bobot segar brangkasan jagung hibrida 

 
Perlakuan 

 

Bobot segar 
brangkasan 
 4 MST (g) 

Bobot segar 
brangkasan 
7 MST (g) 

Bobot segar 
brangkasan 
15 MST (g) 

Jenis Biochar       

Tempurung kelapa 29,23 a 180,53 a 139,05 a 
Sekam padi 37,89 a 188,01 a 139,77 a 
Tongkol jagung 29,52 a 184,39 a 123,94 a 

Dosis Biochar       

0 (ton.ha-1) 31,70 ab 174,63 a 114,70 a 
5 (ton.ha-1) 22,05 a 174,04 a 138,25 ab 
10 (ton.ha-1) 28,85 ab 190,86 a 136,33 ab 
15 (ton.ha-1) 41,27 b 197,50 a 129,73 ab 
20 (ton.ha-1) 37,19 b 184,51 a 152,24 b 

Rerata 32,21  184,31  134,25  

Interaksi -  -  -  

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam satu kolom 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%,  
(-) : Tidak terdapat interaksi 

 Tabel 10 menunjukkan bobot segar brangkasan pada 4 MST, 7 MST 

dan 15 MST. Pemberian jenis biochar sekam padi memberikan hasil bobot 

segar tertinggi pada 4 MST, 7 MST dan 15 MST yaitu masing-masing 

mencapai 37,89 g, 188,01 g dan 139,77 g. Sedangkan pemberian dosis 

biochar 15 ton.ha-1 memberikan pengaruh nyata pada bobot segar 4 MST 

yaitu 41,27 g. Peningkatan bobot segar brangkasan mencapai 3,16%. 

Bobot segar brangkasan memiliki hubungan dengan penimbunan hasil 

fotosintat dan kandungan air pada tanaman. Penyerapan air dan unsur hara 

oleh tanaman berpengaruh terhadap bobot segar brangkasan, sehingga 

akar memiliki peran penting dalam peningkatan bobot segar brangkasan 

(Widiastuti, 2016). Pemberian jenis biochar sekam padi mampu menahan 

tingkat kehilangan air yang disebabkan oleh pencucian air serta nutrisi lebih 

pada tanaman. Pembentukan biomasa tanaman, kandungan air serta unsur 

hara yang ditahan oleh biochar dalam tanah dapat bertahan lama, sehingga 

mendukung dalam peningkatan pertumbuhan tanaman (Dwi et al. 2016). 

Menurut Kurniawan (2018), besarnya serapan N oleh tanaman dari 

kandungan jenis biochar mampu meningkatkan perkembangan akar 

sehingga membantu proses serapan air dan N dalam tanah untuk 
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menunjang peningkatan perkembangan bagian tanaman diatas tanah. 

Pertumbuhan tanaman yang meningkat akan mempengaruhi bobot segar 

tanaman.  

g. Bobot kering brangkasan 

 Bobot kering brangkasan merupakan salah satu parameter untuk 

mengetahui tingkat penyerapan air serta unsur hara untuk proses 

metabolism tanaman. Bobot kering brangkasan mampu mempengaruhi 

pertumbuhan dan produksi pada tanaman (Yetti & Pratama, 2012). 

Berdasarkan hasil analisis ragam diketahui tidak terdapat interaksi antara 

pemberian jenis biochar dengan dosis biochar terhadap bobot kering 

brangkasan (Lampiran 2, Tabel 55-57). Berdasarkan analisis ragam, 

pemberian jenis biochar memberikan pengaruh nyata terhadap bobot kering 

brangkasan 7 MST, sedangkan pada pemberian dosis biochar memberikan 

pengaruh nyata terhadap bobot kering brangkasan 4 MST dan 15 MST 

(Lampiran 2, Tabel 55-57). Hasil uji lanjut pengaruh pemberian jenis dan 

dosis biochar terhadap bobot kering brangkasan disajikan pada Tabel 11. 

Tabel 11. Pengaruh pemberian jenis biochar dan dosis biochar terhadap 
bobot kering brangkasan jagung hibrida 

 
Perlakuan 

Bobot kering 
brangkasan 
 4 MST (g) 

Bobot kering 
brangkasan 
7 MST (g) 

Bobot kering 
brangkasan 
15 MST (g) 

Jenis Biochar       

Tempurung kelapa 3,78 a 17,07 a 49,60 a 
Sekam padi 4,29 a 22,39 b 52,15 a 
Tongkol jagung 3,42 a 18,48 a 50,22 a 

Dosis Biochar       

0 (ton.ha-1) 3,65 ab 18,97 a 42,55 a 
5 (ton.ha-1) 2,21 a 18,40 a 53,87 b 
10 (ton.ha-1) 3,32 ab 18,80 a 51,05 ab 
15 (ton.ha-1) 5,58 b 20,01 a 49,11 ab 
20 (ton.ha-1) 4,40 ab 20,40 a 56,70 b 

Rerata 3,93  19,31  50,65  

Interaksi  -   -  -  

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam satu kolom 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%,  
(-) : Tidak terdapat interaksi 

 Tabel 11 menunjukkan pemberian jenis biochar sekam padi 

memberikan hasil paling baik terhadap bobot kering brangkasan jagung 

hibrida pada 4 MST yaitu 5,58 g. Pemberian dosis biochar 15 ton.ha-1 pada 
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4 MST memberikan pengaruh nyata terhadap bobot kering brangkasan 

jagung hibrida yaitu mencapai rata-rata 5,58 g (Tabel 10). Aplikasi jenis 

biochar dengan dosis yang sesuai mampu merangsang proses mineralisasi 

pada N dan nitrifikasi, sehingga menyebabkan serapan meningkat. Biochar 

mampu meningkatkan kandungan N anorganik yang dibutuhkan dalam 

proses asimilasi tanaman dengan meningkatkan retensi dan mengurangi 

dampak pencuncian N (Putri,  2017). 

 Pemberian biochar sekam padi memberikan pengaruh nyata terhadap 

bobot kering brangkasan 7 MST yaitu 22,39 g, sedangkan pemberian dosis 

biochar 20 ton.ha-1 memberikan hasil tertinggi pada 7 MST yaitu 20,40 g 

(Tabel 10). Peningkatan bobot kering brangkasan yaitu mencapai 11,8%.  

Peningkatan bobot kering brangkasan dipengaruhi oleh unsur N didalam 

tanah yang meningkat setelah pemberian aplikasi jenis biochar sekam padi 

(Thu et al. 2017). Hal ini karena jenis biochar sekam padi mempunyai 

kandungan kalium yang berfungsi untuk memperkuat perakaran dan 

mempunyai gugus oksida yang berguna untuk menghambat pencucian N 

dalam tanah (Milla et al. 2013). Kandungan N yang diserap oleh tanaman 

membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman yang ditandai dengan 

peningkatan bobot kering brangkasan (Gul et al. 2015).  

4. Analisis Fisiologi 

a. Kandungan Klorofil  

  Kandungan klorofil merupakan parameter untuk mengetahui 

pertumbuhan tanaman karena besar dan kecilnya kandungan klorofil dapat 

mempengaruhi proses fotosintesis tanaman. Tanaman yang normal yaitu 

ditandai dengan tingkat kehijauan daun yang tinggi, sehingga membantu 

meningkatkan kandungan klorofil pada daun (Benyamin, 2015). 

Berdasarkan hasil analisis ragam diketahui tidak terdapat interaksi antara 

pemberian jenis biochar dengan dosis biochar terhadap kandungan klorofil 

(Lampiran 2, Tabel 58-60). Berdasarkan hasil analisis ragam pemberian 

jenis biochar dan dosis biochar tidak memberikan pengaruh nyata terhadap 

kandungan klorofil daun jagung hibrida (Lampiran 2, Tabel 58-60). Hasil uji 

lanjut pengaruh pemberian jenis biochar dan dosis biochar terhadap 

kandungan klorofil disajikan pada Tabel 12. 
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Tabel 12. Pengaruh pemberian jenis biochar dan dosis biochar terhadap 
kandungan klorofill jagung hibrida  

Perlakuan Klorofil a 
(mg.g-1) 

Klorofil b 
(mg.g-1) 

Klorofil total 
(mg.g-1)  

Jenis Biochar       

Tempurung kelapa 0,24 a 0,41 a 0,65 a 
Sekam padi 0,24 a 0,45 a 0,67 a 
Tongkol jagung 0,23 a 0,42 a 0,66 a 

Dosis Biochar       

0 (ton.ha-1) 0,23 a 0,42 a 0,66 a 
5 (ton.ha-1) 0,24 a 0,42 a 0,61 a 
10 (ton.ha-1) 0,24 a 0,42 a 0,67 a 
15 (ton.ha-1) 0,23 a 0,46 a 0,69 a 
20 (ton.ha-1) 0,24 a 0,41 a 0,65 a 

Rerata  0,23  0,42  0,65  

Interaksi  -  -  -  

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam satu kolom 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%,  
(-): Tidak terdapat interaksi 

 Hasil pengukukuran dengan menggunakan spektofotometer pada 

gelombang 645 λ dan 663 λ. Kandungan klorofil pada jagung hibrida 

dengan pemberian jenis biochar sekam padi memberikan kandungan 

klorofil tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya yaitu klorofil a 

mencapai 0,24 mg.g-1, klorofil b mencapai 0,45 mg.g-1, dan klorofil total 

mencapai 0,67 mg.g-1 (Tabel 12). Perlakuan dosis biochar 15 ton.ha-1 

memberikan kandungan tertinggi pada klorofil total yaitu 0,69 mg.g-1. 

Berdasarkan penelitian Sari et al. (2019), pemberian jenis biochar sekam 

padi mampu memberkan nilai kandungan klorofil lebih tinggi dibandingkan 

perlakuan biochar jenis lain. Hal ini karena kandungan N (0,05%) pada 

biochar sekam padi mampu terserap dengan baik oleh tanaman.  

Kandungan hara  Nitrogen dan Magnesium yang terserap oleh tanaman 

merupakan hara yang sangat esensial dalam pembentukan klorofil pada 

jaringan tanaman. (Prabowo et al. 2018). 

 Klorofil a memiliki fungsi sebagai penerima dan penangkap sinar 

matahari. Klorofil a merupakan komponen penting dalam proses reaksi 

terang dalam fotosintesis yang akan mempengaruhi beberapa proses 

metabolism pada tanaman (Ai et al. 2011). Klorofil b mempunyai fungsi 

sebagai penerima dan penyerap sinar matahari, kapasitas fotosintesis akan 
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meningkat apabila klorofil b juga meningkat (Heckman et al. 2001). Tidak 

berbeda nyata pengaruh pemberian jenis dan dosis biochar disebabkan 

karena jumlah unsur N dan Mg yang berada di dalam biochar kurang 

memenuhi kebutuhan tanaman secara cepat. Ketersediaan N,P dan Mg 

pada tanaman berperan penting pada bioseintesis klorofil (Harianto et al. 

2021).  

b. Kadar Vitamin C dan aktivitas nitrat reduktase (ANR)  

 Vitamin C atau umumnya disebut dengan asam askorbat ialah salah 

satu bentuk antioksidan yang secara alami terdapat pada tanaman. Vitamin 

C merupakan senyawa metabolit utama yang mempunyai fungsi sebagai 

antioksidan yang dapat melindungi tanaman dari kerusakan oksidatif yang 

dihasilkan dari metabolism aerobic, fotosintesis maupun berbagai polutan 

(Smirnoff, 1996). Berdasarkan hasil analisis ragam diketahui tidak terdapat 

interaksi antara pemberian jenis biochar dengan dosis biochar terhadap 

kadar vitamin C (Lampiran 2, Tabel 61). Berdasarkan hasil analisis ragam 

pemberian jenis biochar dan dosis biochar tidak memberikan pengaruh 

nyata terhadap kandungan Vitamin C pada jagung hibrida (Lampiran 2, 

Tabel 61). Hasil uji lanjut pengaruh pemberian jenis biochar dan dosis 

biochar terhadap kandungan vitamin C disajikan pada Tabel 13. 
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Tabel 13. Pengaruh pemberian jenis biochar dan dosis biochar terhadap 
Kadar Vitamin C dan Aktivitas nitrat reduktase (ANR) pada jagung 
hibrida 

Perlakuan  
Kadar Vitamin C 

(mg.100g-1) 
Aktivitas Nitrat eduktase 

(ANR) (µmol.10 
-3.mg-1.jam-1) 

Jenis biochar   

Tempurung kelapa 2,07 a 2,00 a 
Sekam padi 2,12 a 1,78 a 
Tongkol jagung 2,18 a 1,70 a 

Dosis biochar      

0 (ton.ha-1) 2,08 a 1,90 a 
5 (ton.ha-1) 2,06 a 1,77 a 
10 (ton.ha-1) 2,16 a 1,82 a 
15 (ton.ha-1) 2,11 a 1,77 a 
20 (ton.ha-1) 2,20 a 1,87 a 

Rerata  2,12              1,82 

Interaksi  -                 - 

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam satu kolom 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%,  
(-) : Tidak terdapat interaksi 

 Tabel 13 menunjukkan kandungan vitamin C pada pemberian jenis 

biochar tongkol jagung memberikan hasil paling tinggi yaitu 2,18 mg.100g-1, 

sedangkan pada perlakuan dosis biochar 20 ton.ha-1 memberikan 

kandungan vitamin C tertinggi yaitu 2,20 mg.100g-1. Vitamin C berpengaruh 

pada pertumbuhan jagung hibrida, khususnya pada proses fisiologis 

tanaman tersebut (Garnida et al. 2018). Pada keadaan tanah yang miskin 

hara, tanaman mengalami stress abiotik maka akan memicu 

mikroorganisme membentuk radikal bebas. Keadaan tersebut memicu 

tanaman membentuk antiradikal bebas salah satunya Vitamin C. Tanaman 

jagung merupakan tanaman C4 yang membutuhkan asam askorbat yang 

besar dalam kondisi tanah yang kurang optimal (Nugroho et al. 2020). 

Berdasarkan penelitian Arlinda (2016), kesegaran daun juga mempengaruhi 

kandungan asam askorbat atau Vitamin C. Daun yang segar memberikan 

hasil asam askorbat lebih tinggi dibandingkan daun yang layu. Konsentrasi 

Vitamin C juga dipengaruhi oleh faktor genotip dan kondisi lingkungan 

tanaman (Koh et al. 2012). Selain itu kandungan vitamin C pada tanaman 

dapat juga dipengaruhi oleh penyarapan air oleh akar dan sangat 
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bergantung pada pertumbuhan akar (Marbiyah & Handayani, 2015). Peran 

biochar dapat membantu tanaman agar tidak kekurangan air disaat 

tanaman berada pada kondisi kekurangan air, sehingga tanaman mampu 

mengintensifkan pertumbuhan akar dalam mekanisme pertahanan dari 

kondisi kekurangan air termasuk dalam proses enzimatik salah satunya 

pembentukan vitamin C. 

 Pertumbuhan tanaman memerlukan nitrogen yang merupakan hara 

makro untuk disintesis menjadi asam amino sebagai penyusun protein. 

Keberadaan nitrogen juga berperan dalam pengaturan ekspresi sejumlah 

gen (Takei et al. 2002). Enzim aktivitas nitrat reduktase (ANR) merupakan 

enzim utama yang berada pada jaringan yang aktif melakukan fotosintesis 

yaitu daun. Enzim ini berperan sangat penting pada awal proses sintesis 

asam-asam amino. Berdasarkan hasil analisis ragam diketahui tidak 

terdapat interaksi antara pemberian jenis biochar dengan dosis biochar 

terhadap aktivitas nitrat reduktase (ANR) (Lampiran 2, Tabel 62). 

Berdasarkan hasil analisis ragam pemberian jenis biochar dan dosis biochar 

tidak memberikan pengaruh nyata terhadap aktivitas nitrat reduktase (ANR) 

pada jagung hibrida (Lampiran 2, Tabel 62). Hasil uji lanjut pengaruh 

pemberian jenis biochar dan dosis biochar terhadap aktivitas nitrat 

reduktase (ANR) disajikan pada Tabel 13. 

 Tabel 13 menunjukkan hasil dari pengamatan aktivitas nitrat reduktase 

(NR) yaitu berkisar 1,70 µmol.10-3.mg-1.jam-1 sampai 2,00 µmol.10-3.mg-

1.jam-1. Pemberian jenis biochar tempurung kelapa memberikan hasil paling 

baik terhadap aktivitas nitrat reduktase (ANR) yaitu 2,00 µmol.10-3.mg-1.jam-

1. Pada perlakuan dosis biochar 0 ton.ha-1  menghasilkan kandungan nitrat 

reduktase tertinggi yaitu mencapai 1,90 µmol.10-3.mg-1.jam-1, hal ini terjadi 

karena pemberian perlakuan dosis biochar tidak memberikan dampak 

terhadap aktivitas nitrat reduktase pada tanaman jagung. Biosintesis 

aktivitas nitrat reduktase bergantung pada ketersediaan hara nitrogen pada 

tanah dan aktivitasnya diinduksi oleh nitrat yang ada di daun (Anggarwulan, 

2012). Kandungan nitrogen pada biochar tempurung kelapa mampu 

menyumplai nitrogen untuk tanah yang bermanfaat untuk jagung hibrida. 

Selain itu kandungan enzim nitrat reduktase pada tanaman juga membantu 

proses laju fotosintesis (Pradewa et al. 2012).  
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c. Laju fotosintesis, laju asimilasi bersih, laju respirasi dan laju pertumbuhan  

relatif 

 Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan yang dilakukan 

oleh tanaman dengan menggunakan air dan karbondioksida serta bantuan 

sinar fotosintesis sehingga menghasilkan zat makanan dan oksigen untuk 

mendukung pertumbuhan tanaman. Laju fotosintesis dapat menjadi tolok 

ukur pertumbuhan yang berkaitan dengan produktivitas tanaman (Saprudin 

et al. 2019). Jagung merupakan tanaman C4 yang mampu beradaptasi 

dengan baik pada faktor pembatas pertumbuhan dan produksi. Daun 

jagung mempunyai laju fotosintesis yang tinggi dibandingkan dengan 

tanaman C3, fotorespirasi rendah dan transpirasi rendah serta efisiensi 

dalam penggunaan air (Goldsworthy, P.R. dan Fisher, 1992). Berdasarkan 

hasil analisis ragam diketahui tidak terdapat interaksi antara pemberian 

jenis biochar dengan dosis biochar terhadap laju fotosintesis (Lampiran 2, 

Tabel 63). Berdasarkan hasil analisis ragam pemberian jenis biochar 

memberikan pengaruh nyata terhadap laju fotosintesis pada jagung hibrida 

sedangkan pada perlakuan dosis biochar tidak memberikan pengaruh nyata 

(Lampiran 2, Tabel 63). Hasil uji lanjut pengaruh pemberian jenis biochar 

dan dosis biochar terhadap laju fotosintesis disajikan pada tebel 14.
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Tabel 14. Pengaruh pemberian jenis biochar dan dosis biochar terhadap laju 
fotosintesis, laju asimilasi bersih, laju respirasi dan laju pertumbuhan 
relatif jagung hibrida 

 
Perlakuan  

Laju 
Fotosintesis 
(μmolCO2m

-2s-1) 

Laju 
Asimilasi 
Bersih 
(g-1.cm-

2.minggu-1)  

Laju 
Respirasi 
(CO2

-1.L-

1.menit-1) 

Laju 
Pertumbuhan 

Relatif 
(g-1.m-

2.minggu-1) 

Jenis biochar     

Tempurung kelapa 5,21 a 0,0021 a 0,09 a 0,52 a 
Sekam padi 7,12 b 0,0027 a 0,09 a 0,60 a 
Tongkol jagung 4,32 a 0,0027 a 0,19 a 0,63 a 

Dosis biochar          

0 (ton.ha-1) 5,37 a 0,0026 a 0,85 a 0,62 ab 
5 (ton.ha-1) 5,51 a 0,0030 a 0,09 a 0,72 a 
10 (ton.ha-1) 6,00 a 0,0024 a 0,10 a 0,59 a 
15 (ton.ha-1) 5,07 a 0,0021 a 0,15 a 0,47 a 
20 (ton.ha-1) 5,82 a 0,0022 a 0,18 a 0,53 ab 

Rerata  5,5 0,0024 0,21       0,58 

Interaksi  - - -        - 

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam satu kolom 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%,  
(-) : Tidak terdapat interaksi 

 Tabel 14 menunjukkan hasil uji lanjut dari pemberian jenis biochar 

sekam padi memberikan pengaruh nyata terhadap laju fotosintesis yaitu 

7,12 μmolCO2m-2s-1. Perlakuan dosis biochar 10 ton.ha-1 memberikan hasil 

paling tinggi pada laju fotosintesis yaitu 6,00 μmolCO2m-2s-1. Nitrogen yang 

diserap dari biochar sekam padi berfungsi sebagai pembentuk klorofil yang 

berperan penting dalam proses fotosintesis. Semakin tinggi pemberian 

nitrogen (sampai batas optimum-nya) maka jumlah klorofil yang terbentuk 

akan meningkat. Meningkatnya jumlah klorofil mengakibatkan laju 

fotosintesis pun meningkat sehingga pertumbuhan tanaman lebih cepat dan 

maksimal (Regmi et al. 2020). Sehingga tanaman dapat mencapai potensi 

hasil produksi yang optimal dan menghasilkan produk dengan mutu yang 

baik (Haryadi et al. 2015). Hal ini juga berdasarkan penelitian Amir et al. 

(2015),  meningkatkan kandungan akumulasi N pada jaringan tanaman 

melalui perlakuan pembenah tanah akan berdampak pada peningkatan laju 

fotosintesis dan hasil biji serta peningkatan kandungan protein biji. 

 Laju asimilasi bersih merupakan parameter untuk mengetahui 

kemampuan tanaman dalam menghasilkan bobot kering hasil asimilasi tiap 
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satuan luas daun tiap satuan waktu. Untuk mengetahui efisiensi fotosintesis 

tanaman maka diperlukan pengukuran laju asimilasi bersih (Indrawati et al. 

2012). Berdasarkan hasil analisis ragam diketahui tidak terdapat interaksi 

antara pemberian biochar dengan dosis biochar terhadap laju asimilasi 

bersih (Lampiran 2, Tabel 64). Berdasarkan hasil analisis ragam pemberian 

jenis biochar dan dosis biochar tidak memberikan pengaruh nyata terhadap 

laju asimilasi bersih jagung hibrida (Lampiran 2, Tabel 64). Hasil uji lanjut 

pengaruh pemberian jenis dan dosis biochar terhadap laju asimilasi bersih 

disajikan pada tebel 14.  

 Nilai laju asimilasi bersih jagung hibrida mencapai 0,0021 g-1.cm-

2.minggu-1 sampai 0,0030 g-1.cm-2.minggu-1 (Tabel 14). Hasil laju asimilasi 

bersih tinggi pada umumnya mampu menghasilkan bobot kering yang tinggi 

dan bobot segar yang tinggi pula. Nilai laju asimilasi bersih pada pemberian 

jenis biochar tidak terdapat perbedaan secara signifikan, sedangkan dosis 

biochar 5 ton.ha-1 memberikan hasil laju asimilasi bersih paling tinggi yaitu 

0,0030 g-1.cm-2.minggu-1. Serapam unsur N oleh tanaman dari penambahan 

biochar akan membentuk helai daun yang luas dengan kandungan klorofil 

yang tinggi, sehingga menghasilkan asimilat yang cukup untuk mendorong 

pertumbuhan vegetatifnya  (Biosci et al. 2014). 

 Peningkatan laju asimilasi bersih terjadi karena kandungan nitrogen 

dalam pemberian biochar diserap tanaman dalam kondisi cukup. 

Berdasarkan penelitian Amrizal et al. (2021), kandungan N pada biochar 

mampu membantu meningkatkan bobot kering brangkasan sehingga akan 

mempengaruhi laju asimilasi bersih pada tanaman. Semakin tinggi nilai laju 

asimilasi bersih tanaman dapat diartikan tanaman tersebut menyerap 

berbagai unsur hara dan juga sinar matahari yang tersedia secara optimal, 

jika laju asimilasi bersih rendah maka dapat diartikan tanaman tidak 

menyerap unsur hara dan sinar matahari secara optimal (Waseem et al. 

2011). Selain itu, nilai laju asimilasi bersih juga dipengaruhi oleh luas daun 

dan bobot kering brangkasan. Nilai luas daun yang terhambat juga 

mempengaruhi menurunnya kapasitas dalam penyerapan sinar matahari 

(Rochman et al. 2021). 

 Laju pertumbuhan relatif merupakan salah satu parameter pertumbuhan 

yang dapat menunjukkan bertambahnya bobot kering dalam suatu interval 
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waktu dalam hubungannya bobot asal. Laju pertumbuhan relatif dapat 

menunjukkan kemampuan tanaman dalam menciptakan struktur tubuh 

baru. Laju pertumbuhan relatif umumnya dipengaruhi oleh laju asimilasi 

bersih, maka dengan meningkatnya laju asimilasi bersih akan 

mempengaruhi laju pertumbuhan relatif pada tanaman (Gardner, 1985). 

Berdasarkan hasil analisis ragam diketahui tidak terdapat interaksi antara 

pemberian jenis biochar dengan dosis biochar terhadap laju pertumbuhan 

relatif (Lampiran 2, Tabel 65). Berdasarkan hasil analisis ragam pemberian 

jenis biochar dan dosis biochar tidak memberikan pengaruh nyata terhadap 

laju pertumbuhan relatif jagung hibrida (Lampiran 2, Tabel 65). Hasil uji 

lanjut pengaruh pemberian jenis dan dosis biochar terhadap laju 

pertumbuhan relatif disajikan pada Tabel 14.  

 Pemberian jenis biochar tongkol jagung memberikan hasil laju 

pertumbuhan relatif paling baik yaitu 0,63 g-1.m-2.minggu-1 (Tabel 14). LAB 

berasosiasi dengan luas daun dan bobot kering brangkasan yang dihasilkan 

dari periode tertentu (Biosci et al. 2014). Serapan N dari kandungan biochar 

tongkol jagung oleh tanaman, akan membentuk helai daun yang luas 

dengan kandungan klorofil yang tinggi, sehingga akan menghasilkan 

asimilat tinggi yang mempengaruhi bobot kering brangkasan.  (Jaiswal et al. 

2020). Dosis biochar 5 ton.ha-1 juga memberikan hasil laju pertumbuhan 

relatif paling baik yaitu 0,72 g-1.m-2.minggu-1. Nilai laju pertumbuhan relatif 

dapat mengalami penurunan apabila berukurangnya efisiensi peningkatan 

ukuran dan bobot tanaman. Hal ini disebabkan oleh pengguguran daun oleh 

tanaman karena mempengaruhi luas daun tanaman. Semakin tinggi luas 

daun yang diperoleh maka laju pertumbuhan relatif akan mengalami 

kenaikan juga (Zulkarnaini et al. 2019). 

 Laju respirasi merupakan salah satu parameter yang diamati untuk 

mengetahui jumlah CO2 yang dihasilkan oleh tanaman dengan 

menggunakan alat Photosintetic analyzer. Respirasi pada tanaman 

merupakan proses pembongkaran energi kimia yang disimpan untuk 

melangsungkan proses-proses kehidupan pada tanaman (Dwidjoseputro, 

1988). Berdasarkan hasil analisis ragam diketahui tidak terdapat interaksi 

antara pemberian jenis biochar dengan dosis biochar terhadap laju respirasi 

(Lampiran 2, Tabel 66). Berdasarkan hasil analisis ragam pemberian jenis 
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biochar dan dosis biochar tidak memberikan pengaruh nyata terhadap laju 

respirasi jagung hibrida (Lampiran 2, Tabel 66). Hasil uji lanjut pengaruh 

pemberian jenis dan dosis biochar terhadap laju respirasi disajikan pada 

Tabel 14. 

 Perlakuan pemberian jenis biochar tongkol jagung memberikan hasil 

paling baik yaitu 0,19 ppm CO2
-1.L-1.menit-1 (Tabel 14). Laju respirasi 

tanaman selain dipengaruhi oleh faktor dari tanaman juga dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan seperti suhu, kadar CO2, cahaya dan perlakuan dalam 

penelitian (Lestari, 2008). Kandungan  (0,6% -0,94%) N pada biochar 

tongkol jagung selain berpengaruh dalam pertumbuhan tanaman juga 

mempengaruhi aktivitas fisiologis seperti laju asimilasi bersih maupun laju 

respirasi tanaman (Sukmawati, 2020). Hasil ini sesuai juga dengan 

penelitian yang dilakukan Sonbai (2013), yang menyatakan bahwa 

pemberian pupuk N dapat meningkatkan laju respirasi tanaman jagung (Zea 

mays) dibanding tanpa pemupukan N. Pemberian perlakuan dosis biochar 

20 ton.ha-1 memberikan hasil laju respirasi paling baik yaitu 0,18 ppm CO2
-

1.L-1.menit-1 (Tabel 13). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang 

kuat antara pemberian variasi dosis biochar dengan laju respirasi. Selain 

pengaruh dari kandungan N tanaman, cahaya dapat meningkatkan 

fotosintesis sehingga dihasilkan fotosintat yang banyak sebagai substrat 

respirasi. Cahaya juga mampu meningkatkan suhu yang mampu 

mendukung respirasi, tetapi suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan 

inaktifnya enzim-enzim sehingga menghambat respirasi (Gardner, 1985). 

d. Jumlah stomata  

Stomata merupakan organ tanaman yang menjadi pintu keluarnya air 

dan penyerapan CO2. Stomata juga merupakan organ penting dalam 

tanaman karena sebagai organisasi yang berinteraksi langsung terhadap 

transpirasi tanaman (Papuangan, 2014). Berdasarkan hasil analisis ragam 

diketahui tidak terdapat interaksi antara pemberian jenis biochar dengan 

dosis biochar terhadap jumlah stomata (Lampiran 2, Tabel 67). Berdasarkan 

analisis ragam pemberian jenis biochar dan dosis biochar tidak memberikan 

pengaruh nyata terhadap jumlah stomata (Lampiran 2, Tabel 67). Hasil uji 

lanjut pengaruh pemberian jenis dan dosis biochar terhadap jumlah stomata 

stomata disajikan pada Tabel 15. 
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Tabel 15. Pengaruh pemberian jenis biochar dan dosis biochar terhadap 
jumlah stomata jagung hibrida 

Perlakuan  
Jumlah stomata pada 
perbesaran 40x (buah) 

Jenis biochar  

Tempurung kelapa 65,67 a 
Sekam padi 68,60 a 
Tongkol jagung 64,73 a 

Dosis biochar    

0 (ton.ha-1) 66,22 a 
5 (ton.ha-1) 64,89       a 
10 (ton.ha-1) 66,11 a 
15 (ton.ha-1) 68,44 a 
20 (ton.ha-1) 66,00 a 

Rerata          74,71 

Interaksi            - 

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam satu kolom 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%,  
(-) : Tidak terdapat interaksi 

 Tabel 15 menunjukkan pemberian biochar sekam padi mampu 

memberikan hasil paling baik terhadap jumlah stomata yaitu 68,60. Hal ini 

disebabkan pemberian jenis biochar sekam padi mampu meningkatkan 

karakteristik stomata daun. Sedangkan perlakuan dosis 15 ton.ha-1 

memberikan nilai jumlah stomata paling baik yaitu 82,00. Faktor yang 

mempengaruhi peningkatan jumlah stomata pada daun yaitu luas daun 

(Setiawati T, 2019). Luas daun jagung hibrida pada penelitian ini juga 

menunjukkan pemberian biochar sekam padi memberikan luas daun 

tertinggi. Luas daun dalam pertumbuhan tanaman memberikan peran 

penting karena laju fotosintesis akan linear dengan luas daun dan jumlah 

stomata. Jumlah stomata pada daun kurang lebih 0,1% dari luas daun, jadi 

semakin besar nilai luas daun maka semakin banyak jumlah stomata pada 

daun (Supriyono et al. 2016). 

e.  Konduktansi stomata 

 Konduktansi stomata adalah jumlah CO2 yang dapat masuk melalui 

hambatan stomata, semakin kecil hambatannya maka semakin besar 

konduktansinya (Mohr, H & Schopfer, 1995). Berdasarkan hasil analisis 

ragam diketahui tidak terdapat interaksi antara pemberian jenis biochar 

dengan dosis biochar terhadap konsuktansi stomata (Lampiran 2, Tabel 

68). Berdasarkan analisis ragam pemberian jenis biochar memberikan 
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pengaruh nyata terhadap konduktansi stomata, sedangkan perlakuan dosis 

biochar tidak memberikan pengaruh nyata terhadap konduktansi stomata 

(Lampiran 2, Tabel 68). Hasil uji lanjut pengaruh pemberian jenis dan dosis 

biochar terhadap konduktansi stomata disajikan pada Tabel 16. 

Tabel 16. Pengaruh pemberian jenis biochar dan dosis biochar terhadap 
jumlah stomata dan kondukstansi stomata jagung hibrida 

Perlakuan  
Konduktansi Stomata 

(mol.H2O.m-2.s-1) 

Jenis biochar  

Tempurung kelapa 1,13 a 
Sekam padi 1,75 b 
Tongkol jagung 1,00 a 

Dosis biochar    

0 (ton.ha-1) 1,23 ab 
5 (ton.ha-1) 1,18 a 
10 (ton.ha-1) 1,28 ab 
15 (ton.ha-1) 1,54 a 
20 (ton.ha-1) 1,23 ab 

Rerata                                       0,95 

Interaksi                                         - 

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam satu kolom 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%,  
(-) : Tidak terdapat interaksi  

 Tabel 16 menunjukkan pemberian jenis biochar sekam padi 

memberikan pengaruh nyata terhadap hasil konduktansi stomata yaitu 1,75 

mol.H2O.m-2.s-1. Sedangkan perlakuan dosis 15 ton.ha-1 memberikan hasil 

tertinggi yaitu 1,54 mol.H2O.m-2.s-1. Menurut (Herman & Resigia, 2018). 

Kandungan kalium pada biochar sekam padi mampu memberikan hasil 

tertinggi karena K terserap optimal oleh tanaman jagung hibrida. Unsur K 

pada biochar sekam padi mampu membantu meningkatkan proses 

transpirasi tanaman dan pembentukan karbohidrat pada tanaman 

(Pangaribuan et al. 2020). Jumlah stomata dengan konduktansi stomata 

memiliki hubungan yaitu semakin banyak jumlah stomata, konduktansi per 

satuan luas daun akan semakin tinggi demikian juga semakin lebar 

bukaannya. Selain itu semakin banyak jumlah stomata makan akan 

meningkatkan transpirasi tanaman yang berfungsi sebagai penjaga suhu 

daun agar tetap stabil, menjaga turgiditas sel dan mempercepat laju 

pengangkutan unusr hara (Widianti et al. 2017). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



57 
 

 
 

5. Komponen hasil 

a. Panjang tongkol (cm), Dimaeter tongkol (mm), Jumlah biji per tanaman (biji) 

 Komponen hasil pada jagung hibrida meliputi panjang tongkol, diameter 

tongkol dan jumlah biji per tanaman. Pengamatan panjang tongkol dapat 

mempengaruhi jumlah biji per tanaman selama fase generatif pada jagung  

(Wibowo et al. 2019). Berdasarkan hasil analisis ragam diketahui tidak 

terdapat interaksi antara pemberian jenis biochar dengan dosis biochar 

terhadap panjang tongkol (Lampiran 2, Tabel 69). Berdasarkan analisis 

ragam pemberian jenis biochar dan dosis biochar tidak memberikan 

pengaruh nyata terhadap panjang tongkol (Lampiran 2, Tabel 69). Hasil uji 

lanjut pengaruh pemberian jenis biochar dan dosis biochar terhadap 

panjang tongkol disajikan pada Tabel 17. 

Tabel 17. Pengaruh pemberian jenis biochar dan dosis biochar terhadap 
panjang tongkol dan jumlah biji per tanaman pada jagung hibrida 

Perlakuan 
Panjang 

tongkol (cm) 
Diameter 

tongkol (mm) 

Jumlah Biji 
Per tanaman 

(biji) 

Jenis Biochar       

Tempurung kelapa 11,56 a 45,71 ab 170,20 a 

Sekam padi 12,24 a 48,17 b 225,27 b 

Tongkol jagung  11,23 a 44,57 a 199,13 ab 

Dosis Biochar         

0 (ton.ha-1) 10,58 a 43,78 a 199,44 a 

5 (ton.ha-1) 11,74 a 48,04 b 192,44 a 

10 (ton.ha-1) 12,11 a 46,65 ab 212,56 a 

15 (ton.ha-1) 11,88 a 46,02 ab 199,11 a 

20 (ton.ha-1) 12,05 a 46,25 ab 187,44 a 

Rerata  11,67  46,14   198,19  

Interaksi   -    -   -  

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam satu kolom 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%,  
(-): Tidak terdapat interaksi 

 Tabel 17 menunjukkan perlakuan pemberian jenis biochar sekam padi 

memberikan hasil paling baik terhadap panjang tongkol jagung hibrida yaitu 

12,24 cm, sedangkan pada perlakuan dosis biochar 10 ton.ha-1 memberikan 

hasil panjang tongkol mencapai 12,11 cm. Penyerapan unsur hara nitrogen 

sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan hasil pada jagung hibrida. 

Pemberian biochar sekam padi pada penelitian mampu memberikan unsur 
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N dan P yang diserap oleh tanaman secara baik. Hal ini juga didukung pada 

penelitian Sutari (2016), bahwa unsur N berperan penting dalam menunjang 

pertumbuhan dan hasil tanaman jagung baik bertambahnya ukuran dan 

volume pada panjang tongkol jagung. Menurut Ainiya et al. (2019), unsur P 

sangat dibutuhkan tanaman jagung pada saat fase generatif atau dalam 

pembentukan tongkol. Kekurangan unsur tersebut dapat menyebabkan 

perkembangan tonkol tidak sempurna, sehingga mempengaruhi biji yang 

dihasilkan tidak merata dan tidak bernas yang nantinya mempengaruhi 

produksi jagung menjadi menurun.  

 Diameter tongkol jagung merupakan salah satu parameter komponen 

hasil pada jagung hibrida untuk mengetahui proses berjalannya fotosintesis 

dengan baik. Hasil dari fotosintesis akan meningkat apabila prosesnya 

berjalan dengan baik sehingga berdampak pada panjang dan diameter 

tongkol jagung (Noviarini, 2017). Semakin besar ukuran diameter tongkol 

jagung maka semakit berat juga bobot jagung tersebut. Berdasarkan hasil 

analisis ragam diketahui tidak terdapat interaksi antara pemberian jenis 

biochar dengan dosis biochar terhadap diameter tongkol (Lampiran 2, Tabel 

70). Berdasarkan analisis ragam pemberian jenis biochar memberikan 

pengaruh nyata terhadap diameter tongkol, sedangkan perlakuan dosis 

biochar tidak memberikan pengaruh nyata terhadap diameter tongkol 

(Lampiran 2, Tabel 70). Hasil uji lanjut pengaruh pemberian jenis biochar 

dan dosis biochar terhadap diameter tongkol disajikan pada tebel 17. 

 Tabel 17 menunjukkan pemberian biochar sekam padi memberikan 

pengaruh nyata terhadap diameter tongkol jagung hibrida yaitu 48,17 mm. 

Perlakuan dosis biochar 5 ton.ha-1 memberikan hasil paling baik terhadap 

panjang tongkol jagung yaitu 48,04 mm. Diameter tongkol dipengaruhi oleh 

unsur P dan K yang terserap dalam tanaman (Resdianti, 2020). Hal ini 

menunjukkan bahwa pemberian biochar sekam padi evektif terhadap 

peningkatan diameter tongkol karena kandungan P dan K dapat terserap 

secara optimal pada jagung hibrida. Dalam penelitiannya (Artawan et al. 

2015), unsur P mampu memberikan pengaruh pada perkembangan ukuran 

tongkol dan biji, serta unsur hara K mampu mempercepat translokasi unsur 

hara dalam memperbesar ukuran tongkol.  
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 Jumlah biji per tanaman merupakan parameter untuk mengetahui 

tingkat produksi pada jagung hibrida. Jumlah biji yang terbentuk pada 

tanaman merupakan komponen yang dapat menentukan produksi jagung, 

karena semakin banyak biji yang terbentuk maka semakin tinggi produksi 

tanaman tersebut (Pandiangan et al. 2017). Berdasarkan hasil analisis 

ragam diketahui tidak terdapat interaksi antara pemberian jenis biochar 

dengan dosis biochar terhadap jumlah biji per tanaman (Lampiran 2, Tabel 

71). Berdasarkan analisis ragam pemberian jenis biochar memberikan 

pengaruh nyata terhadap jumlah biji per tanaman, sedangkan perlakuan 

dosis biochar tidak memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah biji per 

tanaman (Lampiran 2, tabel 71). Hasil uji lanjut pengaruh pemberian jenis 

biochar dan dosis biochar terhadap jumlah biji per tanaman disajikan pada 

tebel 16. 

 Tabel 16 menunjukkan pemberian jenis biochar sekam padi 

memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah biji per tanaman yaitu 225,27. 

Dosis biochar 10 ton.ha-1 memberikan hasil terbaik terhadap jumlah biji per 

tanaman yaitu 212,56. Jumlah biji per tanaman akan meningkat sesuai 

dosis tertentu. Menurut Nisak & Slamet  (2019), dalam penelitiannya 

kandungan P pada biochar sekam padi mampu memberikan jumlah biji 

tertinggi pada tanaman pangan. Menurut Suroso & Ahmad (2016), bahwa 

kandungan P pada proses generatif dialokasikan pada proses pembentukan 

biji pada tanaman. Menurut Dewi (2021), kandungan P pada tanaman 

berfungsi sebagai sumber energi dalam berbagai reaksi metabolisme 

tanaman terutama pada peningkatan hasil sehingga memberikan banyak 

fotosintat yang didistribusikan ke dalam biji sehingga hasil biji tanaman 

jagung meningkat.  

6. Hasil  

a. Bobot tongkol tanpa kelobot (g), Bobot biji per tanaman (g) dan Bobot 100 

biji (g). 

 Bobot tongkol tanpa kelobot merupakan parameter untuk mengetahui 

hasil dari tanaman jagung. Faktor yang mempengaruhi bobot tongkol tanpa 

kelobot antara lain ketersediaan unsur hara yang cukup serta jarak tanaman 

pada tanaman jagung (Adimonye et al. 2016). Berdasarkan hasil analisis 

ragam diketahui tidak terdapat interaksi antara pemberian jenis biochar 
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dengan dosis biochar terhadap bobot tongkol tanpa kelobot (Lampiran 2, 

Tabel 72). Berdasarkan analisis ragam pemberian jenis biochar dan dosis 

biochar tidak memberikan pengaruh nyata terhadap bobot tongkol 

berkelobot (Lampiran 2, Tabel 72). Hasil uji lanjut pengaruh pemeberian 

jenis dan dosis biochar terhadap bobot tongkol disajikan pada Tabel 18. 

Tabel 18. Pengaruh pemberian jenis biochar dan dosis biochar terhadap 
panjang tongkol dan jumlah biji per tanaman pada jagung hibrida. 

 
 

Perlakuan 

 
Bobot tongkol 
tanpa kelobot 

(g) 

 
Bobot biji per 
tanaman (g) 

 
Bobot 100 biji 

(g) 

Jenis Biochar    

Tempurung kelapa 63,37 ab 43,48 a 32,13 a 
Sekam padi 76,53 b 55,35 a 33,61 a 
Tongkol jagung 59,24 a 47,32 a 32,54 a 

Dosis Biochar       

0 (ton.ha-1) 51,45 a 52,03 a 33,74 a 
5 (ton.ha-1) 75,07 b 49,20 a 33,78 a 
10 (ton.ha-1) 72,00 b 48,38 a 33,71 a 
15 (ton.ha-1) 64,31 ab 45,15 a 33,25 a 
20 (ton.ha-1) 69,08 ab 48,82 a 31,31 a 

Rerata  66,38  48,71  32,75  

Interaksi      - - - 

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam satu kolom 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf kepercayaan 95%,  
(-) : Tidak terdapat interaksi  

 Tabel 18 menunjukkan perlakuan perlakuan pemberian jenis biochar 

sekam padi terhadap bobot tongkol tanpa kelobot memberikan hasil paling 

baik yaitu 76,53 g. Dosis biochar 5 ton.ha-1 memberikan hasil tertinggi yaitu 

75,07 g. Menurut Joseph (2009), pada penelitiannya pemberian biochar 

sekam padi dapat meningkatkan serapan tanaman terhadap N yang dapat 

mengoptimalkan pembentukan tongkol jagung hibrida, sehingga bobot 

tongkol juga bertambah. Sesuai dengan penelitian Zulfita et al. (2020) yang 

mengatakan bahwa N berperan dalam penyempurnaan pollen dan tongkol 

jagung manis. Sebagian besar energi digunakan untuk penyempurnaan 

pollen dan tongkol pada satu minggu sebelum antesis. 

 Penentuan hasil pada tanaman dapat dilihat melalui pengamatan bobot 

biji per tanaman. Karakter bobot biji per tanaman (g) merupakan karakter 

paling penting dalam mencari kultivar terbaik pada beberapa tanaman. 

Bobot biji per tanaman juga dipengaruhi oleh jumlah biji per tanaman, 

karena semakin banyak jumlah biji per tanaman, maka akan semakin berat 
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bobot biji per tanaman (Kumagi & Tomoki, 2020). Berdasarkan hasil analisis 

ragam diketahui tidak terdapat interaksi antara pemberian jenis biochar 

dengan dosis biochar terhadap bobot biji per tanaman (Lampiran 2, Tabel 

73). Berdasarkan analisis ragam pemberian jenis biochar dan dosis biochar 

tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pengamatan bobot biji per 

tanaman (Lampiran 2, Tabel 73). Hasil uji lanjut pengaruh pemeberian jenis 

dan dosis biochar terhadap pengamatan bobot biji per tanaman disajikan 

pada tebel 18. 

 Tabel 18 menunjukkan perlakuan pemberian jenis biochar sekam padi 

memberikan hasil paling baik terhadap bobot biji per tanaman pada jagung 

hibrida mencapai 55,35 g. Dosis biochar 5 ton.ha-1 memberikan hasil 

tertinggi yaitu 49,20 g. Menurut Nisak & Slamet  (2019) pemberian biochar 

sekam padi dengan dosis 5 ton.ha-1 mampu memberikan bobot biji total per 

tanaman paling baik dibanding perlakuan dosis yang lainnya. Peningkatan 

bobot biji per tanaman berhubungan erat dengan besarnya fotosintat yang 

dialokasikan pada bagian tongkol jagung hibrida. Kandungan unsur P yang 

diberikan oleh biochar sekam padi memberikan pengaruh terhadap bobot 

biji per tanaman. Unsur P memiliki peran yang mampu meningkatkan 

pengisian biji jagung, sehingga kandungan P yang cukup akan 

meningkatkan hasil fotosintat pada tanaman yang nantinya mampu 

meningkatkan bobot biji per tanaman (Verdiana et al. 2016). 

 Bobot 100 biji diambil secara acak dari setiap perlakuan kemudian 

ditimbang. Bobot 100 biji dilakukan untuk mengetahui kualitas dari hasil 

produksi. Pengamatan bobot 100 menandakan besarnya endosperm dalam 

biji (Riyanto, 2012). Berdasarkan hasil analisis ragam diketahui tidak 

terdapat interaksi antara pemberian jenis biochar dengan dosis biochar 

terhadap bobot 100 biji (Lampiran 2, Tabel 74). Berdasarkan analisis ragam 

pemberian jenis biochar dan dosis biochar tidak memberikan pengaruh 

berbeda nyata terhadap pengamatan bobot 100 biji (Lampiran 2, Tabel 74). 

Hasil uji lanjut pengaruh pemeberian jenis dan dosis biochar terhadap 

pengamatan bobot 100 biji disajikan pada tebel 18. 

 Tabel 18 menunjukkan pemberian jenis biochar sekam padi 

memberikan hasil paling baik terhadap bobot biji per tanaman pada jagung 

hibrida mencapai 33,61 g. Dosis biochar 5 ton.ha-1 memberikan hasil paling 
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baik terhadap bobot 100 biji yaitu 33,78 g. Bobot 100 biji jagung dapat 

dipengaruhi oleh kemampuan tanaman mentranslokasikan asimilat pada biji 

dan sifat tersebut lebih banyak dikendalikan oleh faktor genetik. 

Peningkatan produksi jagung juga dapat dicapai melalui peningkatan bobot 

100 biji atau ukuran biji. Unsur hara P dan K yang terdapat pada biochar 

sekam padi sangat berperan penting dalam proses pengisian biji (Walid & 

Susylowati, 2016). Unsur P dapat mempercepat pembungaan, pemasakan 

buah dan biji, sedangkan unsur K membantu penyempurnaan pengisian biji 

agar biji tidak bopeng (Mishra et al. 2017). 
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