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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu alternatif untuk memanfaatkan arang selain menjadi sumber 

energi adalah penggunaan arang sebagai soil conditioning (pembangun kesuburan 

tanah). Bahan yang dapat digunakan sebagai bahan baku adalah limbah eksploitasi 

atau limbah industri yang sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. 

Menurut Ogawa (1994), Walaupun bukan sebagai pupuk, arang/biochar dapat 

membangun kualitas dan kondisi tanah baik secara fisik, kimia dan biologi tanah. 

Arang diketaui sebagai pembenah tanah,karena arang mempunyai pori-pori yang 

dapat menyerap dan menyimpan air dan hara, kemudian air dan hara tersebut akan 

dikeluarkan kembali sesuai kebutuhan. Arang dapat meningkatkan pH, KTK 

(Kapasitas Tukar Kation) dan dapat memperbaiki sifat kimia, fisik dan biologi 

tanah sehingga apabila tanaman diberi arang maka pertumbuhan akan meningkat, 

antara lain tinggi, diameter dan produksi. 

Hasil sampingan dari pembuatan arang kayu yang bermanfaat untuk 

tanaman yaitu cuka kayu atau asap cair. Salah satu kegunaan cuka kayu adalah 

sebagai pemacu pertumbuhan tanaman. Payamara (2011) menyatakan bahwa cuka 

kayu dapat digunakan sebagai pestisida, penambah kesuburan tanah dan 

penghambat pertumbuhan mikroorganisme yang mengancam tanaman, seperti 

fungi, bakteri dan lainnya. Cuka kayu juga pernah diuji coba untuk menghambat 

pertumbuhan salah satu penyebab penyakit pada tanaman, yaitu Xanthomonas 

comprestris.  
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Arang dan cuka kayu merupakan sumber karbon yang dapat, 

mengembalikan senyawa karbon ke dalam tanah sehingga berdampak positif 

untuk meningkatkan biomasa tanaman. Adanya penambahan arang (biochar ) ke 

dalam tanah selain untuk carbon store , juga dapat mereduksi emisi yang 

dikeluarkan oleh tanah seperti gas CH4 dan N2O yang dapat berpengaruh pada 

efek rumah kaca, dengan cara mengikat gas tersebut ke dalam pori arang (Pari, 

2009 dan Hidayat, 2010).  

Penggunaan pupuk kimia (pupuk anorganik) dan pestisida dapat 

menyebabkan lahan kritis. Maka dari itu inovasi penggunaan bahan organik untuk 

meningkatan kualitas tanah dan tanaman perlu ditingkatkan agar dapat menekan 

penggunan bahan anorganik. Salah satu inovasi penggunaan bahan organik yang 

dapat digunakan yaitu arang dan cuka kayu. Aplikasi arang dan cuka kayu untuk 

memacu pertumbuhan tanaman pernah diujicobakan terhadap pertumbuhan 

tanaman Shorea platyclados dan Shorea selanica Komarayati dan Heru (2015) 

menyatakan Pada Shorea platyclados pertambahan tinggi rata-rata terbesar 

dihasilkan oleh perlakuan kombinasi arang 10% dan cuka kayu 1% sedangkan 

pertambahan diamater batang terbesar terjadi pada perlakuan perlakuan cuka kayu 

1%. Pada Shorea selanica pertambahan rata-rata tinggi terbesar dihasilkan oleh 

perlakuan arang 10% sedangkan pertambahan diamater rata-rata terbesar terjadi 

pada perlakuan kombinasi arang 10% dan cuka kayu 1%.  

Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepuh (Sterculia 

foetida L.). Tanaman ini mempunyai prospektif yang baik untuk dikembangkan, 

karena mampu tumbuh pada lokasi kering, maka tanaman ini mempunyai prospek 
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digunakan untuk penutupan lahan pada kondisi dimana jenis lain kurang bagus 

tumbuhnya. Tanaman ini mempunyai cukup banyak kegunaan mulai dari kulit 

pohon dan daun yang dapat digunakan sebagai obat rheumatic, diuretic, dan 

diaphoretic. Asam lemak yang terkandung dalam biji kepuh dapat digunakan 

sebagai zat adaptif biodiesel. Kayunya dapat digunakan sebagai konstruksi 

bangunan rumah, bahan pembuat kapal dan kertas pulp. 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh penambahan arang kayu dan 

konsentrasi larutan cuka kayu terhadap pertumbuhan Kepuh? 

2. Bagaimana efektifitas pemberian arang kayu dan 

konsentrasi larutan cuka kayu  terbaik dalam pertumbuhan semai Kepuh? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1 Mengetahui interaksi penambahan arang kayu dan konsentrasi larutan 

cuka kayu terhadap pertumbuhan semai Kepuh (Sterculia foetida L). 

2 Mengetahui pemberian arang kayu dan konsentrasi larutan cuka kayu  

terbaik dalam pertumbuhan semai Kepuh (Sterculia foetida L).  
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1.4 Hipotesis 

1. Terjadi interaksi pemberian arang kayu dan konsentrasi larutan cuka kayu

terhadap pertumbuhan semai Kepuh.

2. Penambahan arang kayu 10% dan konsentrasi larutan cuka kayu 1%

merupakan kombinasi terbaik dalam pertumbuhan semai Kepuh. 




