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ABSTRACT

Celery  plant is contain functioning sodium as dissolving as to release cal cium deposit that concerns at
kidney and joint. Besides celery also contain protein, brimstone, calcium, iron, phosphorus, A, B1, and C’s
vitamin. Obstetric total aught on lebak's swamped farm comes under be until high but be not been followed
by in height accessibility for plant. Availibility of for plant regarded by severally factor, one of it is ratio of C/N.
ratio of C/N> 30 cause that resulting of process mineralisasi that diimmobilisasi will by micro body for life the
need it. Kayambang (Salvinia molesta) in land can give nutrient element affix for plant. As organic matter,
kayambang will experience decomposition by land microbe so increases nitrogenic nutrient element
accessibility deep soiled. This research intent (i.) to know bokashi kayambang's ap plication influence(
Salvinia molesta) to growth and celery plant result (Apium graveolens L.) on lebak's swamped farm. (ii.) to
get bokashi kayambang's best dose( Salvinia molesta) to growth and celery plant result( Apium graveolens
L.) on lebak's swamped farm. This attempt is utilizing Agglomerate Random Design (RAK). Examinee factor
is dosed bokashi kayambang (B) which is b 0 = 0 t ha-1, b1 = 10 t ha-1, b2 = 20 t ha-1, b3 = 30 t ha-1 , and b4
= 40 t ha-1. This observational result points out th at influential conduct so reality to all watch variable. Best
dose on each variable is 40 t ha-1 (b4 ).
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ABSTRAK

Tanaman seledri mengandung natrium yang berfungsi sebagai pelarut un tuk melepaskan deposit kalsium
yang menyangkut di ginjal dan sendi. Selain itu seledri juga mengandung protein, belerang, kalsium, besi,
fosfor, vitamin A, B1, dan C. Kandungan N -total yang ada pada lahan rawa lebak tergolong sedang hingga
tinggi tetapi  tidak diikuti oleh tingginya ketersediaan N bagi tanaman. Ketersediaan N bagi tanaman
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah nisbah C/N.  Nisbah C/N > 30 menyebabkan N yang
dihasilkan dari proses mineralisasi akan diimmobilisasi oleh jasad m ikro untuk kebutuhan hidupnya.
Kayambang (Salvinia molesta) dalam  tanah dapat memberikan tambahan unsur hara bagi tanaman.
Sebagai bahan organik, kayambang akan mengalami dekomposisi oleh mikroba tanah sehingga
meningkatkan ketersediaan unsur hara nitroge n dalam tanah. Penelitian ini bertujuan (i) untuk mengetahui
pengaruh pemberian bokashi kayambang ( Salvinia molesta) terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman
seledri (Apium graveolens L.) pada lahan rawa lebak. (ii) untuk mendapatkan dosis terbaik bokashi
kayambang (Salvinia molesta) terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman seledri ( Apium graveolens L.) pada
lahan rawa lebak. Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Faktor yang diuji adalah
dosis bokashi kayambang (B) yaitu b 0 = 0 t ha-1, b1 = 10 t ha-1, b2 = 20 t ha-1, b3 = 30 t ha-1, dan b4 = 40 t ha-1.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata terhadap semua peubah
pengamatan. Dosis terbaik pada setiap peubah adalah  40 t h -1 (b4).

Kata kunci : Bokashi kayambang , Apium graveolens L, lahan rawa lebak.

PENDAHULUAN

Seledri atau Celery (Apium graveolens L.)
merupakan salah satu sayuran yang populer di
dunia. Asal usul tanaman ini diduga telah dikenal
1.000 tahun yang lalu, yaitu sejenis tumbuhan liar
asli di dataran Asia. Seledri dapat tumbuh di dataran

rendah sampai dataran tinggi (Rukmana, 1995).
Rawa lebak adalah lahan rawa yang genangan

airnya terjadi karena luapan air sungai atau air hujan
di daerah cekungan di pedalaman dan menyusut
atau hilang dimusim kemarau. Potensi lahan rawa
lebak di Indonesia mencapai 14 juta ha, terdiri dari
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rawa lebak dangkal seluas 4.166.000 ha, lebak
tengahan seluas 6.076.000 ha, dan lebak dalam
seluas 3.039.000 ha (Rina, 2009). Dari angka
tersebut menunjukkan bahwa potensi untuk
pengembangan tanaman pangan dan hortikultura
sangat menjanjikan. Pengembangan rawa lebak
untuk pertanian tanaman hortikultura perlu
menerapkan teknologi yang tepat, baik yang
bersumber dari teknologi modern maupun
pengetahuan yang bersumber dari kearifan lokal
budaya setempat (Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian, 2007).

Pemberian dan pengeloaan bahan organik pada
lahan pertanian merupakan tindakan perbaikan
lingkungan tumbuh tanaman (tanah gembur, aerasi
tanah, daya tahan air tanah, kehidupan jasad ren ik
tanah baik, ketersediaan unsur hara meningkat) dan
diharapkan dapat mendukung kemantapan
peningkatan produktivitas tanah. Bahan organik
tanah adalah salah satu komponen yang sangat
penting, merupakan hasil lapukan sisa -sisa tanaman
yang bercampur dengan bahan mineral tanah pada
lapisan atas tanah (Asrijal et al, 2005).

Bokashi merupakan salah satu bentuk pupuk
organik yang sudah dikenal secara luas dan banyak
digunakan secara khusus untuk budidaya pertanian
organik. Dalam bahasa Jepang bokashi artinya
bahan organik yang difermentasi. Untuk proses
fermentasi ini biasanya menggunakan aktifator
mikroba yang salah satu fungsinya antara lain
adalah untuk mempercepat proses dekomposisi
bahan organik dan meningkatkan kualitas bokashi
yang dihasilkan (Iskandar, 2003).

Kayambang (Salvinia molesta) dalam  tanah
dapat memberikan tambahan unsur hara bagi
tanaman. Sebagai bahan organik, kayambang akan
mengalami dekomposisi oleh mikroba tanah
sehingga meningkatkan ketersediaan unsur hara
nitrogen dalam tanah (Iskandar, 2003).

Menurut Widiastuti (2006) dalam penelitiannya
yang berjudul pengaruh penambahan kayambang
(Salvinia molesta) sebagai pupuk organik terhadap
pertumbuhan dan hasil jagung semi di lahan gambut
pedalaman dosis terbaik adalah 20 ton ha -1.

Penelitian ini bertujuan untuk ; (1) mengetahui
pengaruh pemberian bokashi kayambang terhadap
pertumbuhan dan hasil tanaman seledri pada lahan
rawa lebak, (2)  mendapatkan dosis terbaik bokashi
kayambang (Salvinia molesta) yang berpengaruh
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman seledri
pada lahan rawa lebak.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Percobaan ini dilaksanakan dari bulan Mei
sampai Agustus 2011 bertempat di Desa Hambuku
Pasar Kec. Sei. Pandan Kab. Hulu Sungai Utara.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam pe nelitian ini
adalah ; lahan, benih, kayambang. bekatul, abu
sekam, gula, effective mikroorganisme 4 (em 4), air,
pestisida, dan pupuk kandang kotoran ayam. Alat
yang digunakan adalah kayu, paku, cangkul,
meteran, alat tulis, timbangan, gembor, hand
sprayer, terpal, dan kamera.

Rancangan Percobaan

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK) faktor tunggal, pengelompokan
berdasarkan tinggi bibit. Faktor yang diteliti adalah
dosis pupuk bokashi kayambang (B)  sebanyak 5
dosis yaitu b0 = 0 t ha-1 sama dengan 0 kg per petak,
b1 = 10 t ha-1 sama dengan 0,64 kg per petak, b 2 =
20 t ha-1 sama dengan 1,28 kg  per petak, b 3 = 30 t
ha-1 sama dengan 1,92 kg per petak, b 4 = 40 t ha-1

sama dengan 2,56 kg per petakan.

Pengamatan

Tinggi tanaman. Pengukuran dilakukan dari
pangkal sampai ujung tanaman dengan
menggunakan meteran. Pengukuran dimulai pada
saat tanaman berumur 10 hst, 20 hst, 30 hst, 40 hst,
dan 50 hst. Satuan dalam cm.
Jumlah daun. Jumlah daun dihitung per tanaman
dimulai 20 hst, 30 hst, 40 hst, 5 0 hst, dan 60 hst.
Banyaknya daun setiap tanaman dihitung mulai
daun paling muda sampai paling tua dengan satuan
helai.
Jumlah anakan. Jumlah anakan dihitung pada saat
tanaman berumur 60 hst yaitu pada interval kelima.
Dengan satuan anakan.
Berat basah tanaman. Berat basah tanaman
dihitung pada saat panen meliputi akar, batang, dan
daun. Penimbangan dilakukan setelah panen
dengan satuan g.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah uji F
dengan taraf nyata 1 % dan 5 %, sedangkan untuk
uji beda nilai tengah menggunakan DMRT dengan
taraf nyata 5 %.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinggi Tanaman dan Jumlah Daun

Data hasil analisis ragam menunjukkan bahwa
dosis bokashi kayambang berpengaruh sangat
nyata terhadap tinggi tanaman dan jumlah daun.
Rerata tinggi tanaman umur 10 hst, 20 hst, 30 hst,
40 hst dan 50 hst disajikan pada Tabel 1, grafiknya
pada Gambar 1 dan rerata jumlah daun seledri pada
umur 30 hst, 40 hst, 50 hst dan 60 hst disajikan
pada Tabel 2, sedangkan grafiknya pada Gambar 2.
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Tabel 1. Hasil uji rerata tinggi tanaman
Table 1. The result of range test for  plant tall
Perlaku

an
Rerata tinggi tanaman

10 hst 20 hst 30 hst 40 hst 50 hst
b0 4,65a 6,75a 8,35a 9,2a 11,2a

b1 5,55b 9,55b 10,35b 11,9b 14,65
b

b2 6,3c 10,1b 11,2b 12,2b 16b

b3 6,95d 9,7b 10,95b 12,55
b

16,65
b

b4 7,2d 11,65c 13,4c 15,7c 21,5c
Ket. : Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama

pada kolom yang sama menunjukkan perlakuan
tersebut tidak berbeda nyata berdasarkan DMRT
pada taraf 5 %

Gambar 1. Grafik adanya pengaruh bokashi
kayambang (Salvinia molesta) terhadap
tinggi tanaman seledri (cm).

Figure 1. Graphics for influence of kayambang’s
bokashi to plant tall of celery .

Tabel 2. Hasil uji rerata  jumlah daun
Table 2. The result of range test for  leave quantity

Perlakuan
Rerata jumlah daun

30 hst 40 hst 50 hst 60 hst

b0 5,55a 6,4a 7,6a 10,15a

b1 6,1b 7,35b 8,95b 11,9b

b2 6,35b 7,7bc 9,7b 12,4b

b3 7,05c 8,45c 10,1b 13,15b

b4 7,6d 9,65d 12,3c 15,85c

Ket. : Nilai rerata yang diikuti oleh huruf yang sama
pada kolom yang sama menunjukkan perlakuan
tersebut tidak berbeda nyata berdasarkan DMRT
pada taraf 5 %

Gambar  2. Grafik adanya pengaruh bokashi
kayambang (Salvinia molesta) terhadap
jumlah daun seledri (helai).

Figure 2. Graphics for influence of kayambang’s
bokashi to leave quantity of celery

Hasil di atas menunjukkan bahwa pemberian
bokashi dapat memenuhi kebutuhan tanaman
seledri dan unsur haranya dapat diserap dengan
baik untuk pertumbuhannya, terutama unsur
nitrogen yang merupakan bahan penyusun klorofil,
karena analisis kandungan unsur hara N pada
bokashi termasuk kriteria tinggi sebesar 0,714%.
Sedangkan menurut Noor (2007), tanaman
kayambang  mengandung unsur hara C organik =
41,97%, N=2,58%, P=0,28% dan K=0,80% (Noor,
2007).

Menurut Marsono (1999), bahwa nitrogen
mempunyai peranan penting untuk merangsang
pertumbuhan seperti batang, cabang, daun dan akar
serta penting dalam pembentukan protein, lemak
dan senyawa-senyawa lainnya.

Pemunculan dan  penambahan helai daun
memerlukan sejumlah unsur hara makro nitrogen
dalam jumlah besar digunakan dalam pembentukan
karbohidrat dan protein melalui proses fotosintesis
(Mahrita, 2003). Menurut Soetjipto (1986),
mengatakan bahwa pertumbuhan tanaman dengan
hasil yang memuaskan diperoleh bila lahan
mempunyai suplai unsur hara yang cukup, yang
mencakup jumlah, macam dan berada dalam
perimbangan yang sesuai dengan kebutuhan
tanaman.

Hal ini sesuai dengan penelitian Mahrani (2008)
bahwa pemberian bokashi 4 t ha -1 memberikan hasil
yang berbeda nyata dengan perlakuan 2 t h a-1 dan 0
t ha-1 untuk tinggi tanaman rumput gajah.

Jumlah Anakan dan Berat Basah Tanaman

Berdasarkan analisis ragam diketahui bahwa
pemberian bokashi kayambang (Salvinia molesta)
pada lahan rawa lebak berpengaruh sangat nyata
terhadap jumlah anakan seledri dan berat basah
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tanaman. Rerata jumlah anakan seledri disajikan
pada Tabel 3, grafiknya pada Gambar 3 dan rerata
berat basah tanaman seledri disajikan pada Tabel 6
sedangkan grafiknya pada Gambar 4.

Tabel 3.  Hasil uji rerata jumlah anakan
Table 3. The result of range test for clump quantity

Perlakuan Rerata jumlah anakan

b0 2,1a

b1 2,4ab

b2 2,6b

b3 3,05c

b4 4d
Ket. : Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama

pada kolom yang sama menunjukkan perlakuan
tersebut tidak berbeda nyata berdas arkan DMRT
pada taraf 5 %

Gambar 3. Grafik adanya pengaruh dosis bokashi
kayambang (Salvinia molesta) terhadap
jumlah anakan seledri pada lahan rawa
lebak.

Figure 3. Graphics for influence of kayambang’s
bokashi to clump quantity of celery.

Tabel 4. Hasil uji rerata berat basah
Table 4. The result of  range test for wet weight

Perlakuan Rerata berat basah tanaman

b0 51a

b1 57,5ab

b2 66b

b3 72bc

b4 86,5c
Ket. : Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama

pada kolom yang sama menunjukkan pe rlakuan
tersebut tidak berbeda nyata berdasarkan DMRT
pada taraf 5 %

Gambar 4. Grafik adanya pengaruh bokashi
kayambang (Salvinia molesta) terhadap
berat basah tanaman seledri

Figure 4. Graphics for inluence of kayambang’s
bokashi to wet weight of celery

Tersedianya zat makanan (bokashi kayambang)
di dalam tanaman akan menentukan kapasitas
tanaman untuk membentuk organ -organ tanaman
sehingga distribusi dan kontribusi hasil fotosintesis
(karbohidrat) pada setiap anakan yang tumbuh
berbeda, unsur kalium sangat memegang peranan
penting dalam pembentukan pertumbuhan vegetatif
terutama pertumbuhan anakan seledri , berdasarkan
hasil analisis unsur K pada bokashi dalam jumlah
sedang yaitu 32,04%.

Menurut Setiaji (1993), pada fase vegetatif terjadi
tiga proses penting yaitu pembelahan sel,
perpanjangan sel, serta pembentukan jaringan yang
pada dasarnya merupakan proses pengembangan
daun, batang dan sistem perakaran. Jika proses ini
berjalan lancar, maka berat totat seluruh tanaman
yang diperoleh juga akan tinggi. Hal ini sejalan
dengan penelitian Muhjirin (2005) yang menyatakan
bahwa pemberian bokashi k iambang pada tanaman
seledri akan memberikan pengaruh sangat nyata
terhadap berat total tanaman dengan dosis
tertinggi 35 t ha-1 yaitu 43,40 g.

Pada penelitian Mahrani (2008) bahwa
pemberian bokashi 4 t ha-1 memberikan hasil yang
berbeda nyata dengan perlakuan 2 t ha -1 dan 0 t ha-1

untuk tinggi tanaman rumput gajah.

SIMPULAN

1. Pemberian bokashi kayambang berpengaruh
terhadap pada semua peubah pengamatan baik
peubah pertumbuhan maupun hasil .

2. Pemberian bokashi kayambang dengan dosis 40
t ha-1 merupakan dosis terbaik.

SARAN
Membudidayakan tanaman seledri di lahan rawa
lebak dapat menggunakan pupuk bokashi
kayambang dengan dosis 40 t. ha -1 untuk
memperoleh pertumbuhan dan hasil yang lebih baik.
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