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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Kentang (Solanum Tuberosum L.) 

Tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan tanaman umbi yang 

kaya akan karbohidrat dan dapat digunakan sebagai bahan makanan pengganti 

makanan pokok. Kentang merupakan salah satu makanan pokok dunia karena 

berada pada peringkat ke tiga tanaman yang dikonsumsi masyarakat dunia setelah 

beras dan gandum (International Potato Center, 2013).Sistematika menurut 

klasifikasi botani (Difly,2011) sebagai berikut:  

Divisi : Magnoliophyta  

Class : Magnoliopsida  

Ordo : Solanales  

Famili : Solanaceae  

Genus : Solanum  

Species : Solanum tuberosum L. 

Organ tanaman kentang menurut Samadi (2011) adalah meliputi sebagai 

berikut : 

1. Daun: tanaman kentang umumnya berdaun rimbun terletak berselang-seling 

pada batang tanaman, berbentuk oval agak bulat dengan ujung yang 

meruncing dan tulang daun yang menyirip. Warna pada daun mulai dari 

hijau muda sampai hijau tua hingga kelabu 

2. Batang: berbentuk segi empat atau segilima, tergantung varietasnya, tidak 

berkayu dan bertekstur agak keras. Warna pada batang umumnya hijau tua 

dengan pigmen ungu. Batang bercabang dan setiap cabang ditumbuhi daun 

yang rimbun 

3. Akar: tanaman kentang memiliki sistem perakaran tunggang dan serabut. 

Akar tanaman berwarna keputih-putihan dan berukuran sangat kecil. 

Diantara akar ini ada yang nantinya berubah bentuk dan fungsi menjadi 

bakal umbi, yang selanjutnya akan menjadi umbi kentang 

4. Bunga: tanaman kentang ada yang berbunga dan tidak tergantung 

varietasnya. Warna pada bunga yaitu kuning atau ungu. Kentang varietas 
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desiree berbunga ungu. Varietas cipanas, segunung dan cosima berbunga 

kuning 

5. Umbi: ukuran, bentuk dan warna umbi kentang bermacam-macam, 

tergantung varietasnya. Ukuran umbi bervariasi dari kecil hingga besar. 

Bentuk umbi ada yang bukat, oval, bulat panjang. Umbi kentang berwarna 

kuning, putih dan merah. 

Ada beberapa varietas kentang yang ada dipasaran diantaranya, Kentang 

putih (Marita, Diamant), Kentang kuning (Granola, Cosima, Thung, Agria), dan 

Kentang merah (Desiree, Kondor) (Budi, 2011).Jenis kentang yang paling digemari 

adalah kentang kuning yang memiliki rasa yang enak, gurih, empuk, dan sedikit 

berair (Aini, 2012). 

2.2. Stek Tunas Kentang 

Stek tunas umbi merupakan perbanyakan cepat pada tanaman kentang yang 

dapat meningkatkan nisbah tanaman berumbi. Stek didapatkan dari organ tanaman 

yang berasal dari akar, batang, umbi, atau daun, yang ditumbuhkan menjadi 

tanaman baru yang sempurna. Sebagai alternarif perbanyakan vegetatif buatan, stek 

lebih ekonomis, lebih mudah, tidak memerlukan keterampilan khusus dan relatif 

lebih cepat dibandingkan dengan cara perbanyakan vegetatif buatan lainnya. 

(Mahfudz, 2006). 

Keuntungan pembibitan secara vegetatif antara lain keturunan yang didapat 

mempunyai sifat genetik sama dengan induknya, tidak memerlukan peralataan 

khusus, alat dan teknik yang tinggi kecuali untuk produksi bibit dalam skala besar, 

produksi bibit tidak tergantung pada ketersediaan benih/musim buah, bisa dibuat 

secara kontinyu dengan mudah sehingga dapat diperoleh bibit dalam jumlah yang 

cukup banyak, meskipun akar yang dihasilkan dengan cara vegetatif pada umumnya 

relatif dangkal, kurang beraturan dan melebar, namun lama kelamaan akan 

berkembang dengan baik seperti tanaman dari biji, umumnya tanaman akan lebih 

cepat bereproduksi dibandingkan dengan tanaman yang berasal dari biji. Selain itu, 

tanaman yang berasal dari perbanyakan secara vegetatif lebih cepat berbunga dan 

berbuah (Pudjiono, 1996). 
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Keberhasilan perbanyakan dengan cara stek ditandai oleh terjadinya 

regenerasi akar dan pucuk pada bahan stek sehingga menjadi tanaman baru. 

Regenerasi akar dan pucuk dipengaruhi oleh faktor internal yaitu tanaman itu 

sendiri dan faktor eksternal atau lingkungan (Widiarsih et al., 2008).Umur tanaman 

induk berpengaruh terhadap pengakaran pada stek. Stek yang berasal dari tanaman 

muda akan lebih mudah berakar dari pada yang berasal dari tanaman yang berumur 

lebih tua. Menurut Widiarti (1990), adanya tunas dan daun pada stek berperan 

penting karena merupakan penghasil auksin endogen yang penting bagi perakaran. 

Auksin endogen ditransport dari ujung stek menuju ke pangkal stek. 

Pemanfaatan media perakaran dari bahan organik seperti cocopeat dan 

arang sekam padi sangat potensial digunakan untuk mendukung stek selama 

pembentukan akar, memberi kelembaban pada stek, dan memudahkan penetrasi 

udara pada pangkal stek.Widiarti (1990) mengemukakan bahwa media perakaran 

yang baik ialah media yang dapat memberikan aerasi dan kelembaban yang cukup, 

berdrainase baik, serta bebas dari patogen yang dapat merusak stek.Salah satu 

kelebihan penggunaan bahan organik sebagai media tanam adalah memiliki struktur 

yang dapat menjaga keseimbangan aerasi.Bahan-bahan organik terutama yang 

bersifat limbah yang ketersediaannya melimpah dan murah dapat dimanfaatkan 

untuk alternatif media tumbuh yang sulit tergantikan.Bahan organik mempunyai 

sifat remah sehingga udara, air, dan akar mudah masuk dalam fraksi tanah dan dapat 

mengikat air.Hal ini sangat penting bagi akar bibit tanaman karena media tumbuh 

sangat berkaitan dengan pertumbuhan akar atau sifat di perakaran tanaman (Putri 

2008).Arang sekam mempunyai sifat yang mudah mengikat air, tidak mudah 

menggumpal, harganya relatif murah, bahannya mudah didapat, ringan, steril dan 

mempunyai porositas yang baik (Prihmantoro, 2004). 

Panen stek dimulai setelah tanaman induk berumur 4 – 6 minggu setelah 

transfer dan dilanjutkan setiap 10 – 14 hari sekali sampai tanaman induk 

menunjukkan ciri-ciri sudah tua/senessen atau tanaman induk sudah membentuk 

umbi. Untuk produksi umbi mini berukuran 5 –  10 g per knol, dilakukan  dengan 

menanam stek di rumah kasa atau net house. Kerapatan tanaman stek ini 100 – 200 

tanaman per m2.Untuk pemeliharaan tanaman dilakukan seperti pertanaman 
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kentang pada umumnya.Produksi umbi mini ini sangat bergantung pada varietas 

dan pemeliharaan tanaman.  Setelah didapatkan /dihasilkan umbi mini  perbanyakan 

selanjutnya dilakukan penanaman secara konvensional atau dikombinasikan 

dengan teknik perbanyakan cepat. (Balitsa, 2016) 

Bagan 1. Penanaman tanaman induk dan produksi stek di screen house (Balitsa, 

2016) 

 

2.3. Produksi Bibit Kentang 

Tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan komoditas 

hortikultura yangcukup strategis dalam penyediaan bahan pangan untuk 

mendukung ketahanan pangan .Oleh karena itu produksi kentang yang berkualitas 

perlu diupayakan dengan benih bermutu dan bersertifikat.Sampai saat ini 

ketersediaan bibit kentang bersertifikat masih terbatas, salah satu penyebabnya 

adalah keterbatasan benih sumber sehingga produksi dan penangkaran bibit kelas 

selanjutnya dalam sistim alur benih menjadi terbatas. (Balitsa, 2016) 

Bibit-bibit yang kelasnya setara atau lebih rendah dari kelas bibit 

ditargetkan tidak boleh digunakan. Produksi bibit harus menggunakan bibit 
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bersertifikat agar kesehatan benih terjamin karena hal itu  yang bersangkutan sudah 

termasuk dalam persyaratan sertifikasi bibti. (Balitsa, 2016) 

Benih sehat dimaksudkan untuk meminimalkan sumber infeksi pada awal 

pertanaman.Dimana kesehatan benih asal menentukan kesehatan hasil panen 

berikutnya. Penyakit terbawa umbi diminimalkan atau dicegah dengan melakukan 

pengendalian  selama pertanaman  atau melakukan roguing di pertanaman. Benih 

kentang yang sehat harus mempunyai karakter : (1) umbi benih kentang tidak 

terinfeksi  oleh penyakit terbawa umbi, (2) kemampuan bertunas baik, (3) varietas 

benar, tidak tercampur varietas lain, dan (4) berukuran umbi benih. (Balitsa, 2016) 

2.4. Bibit Kentang G0 

G0 (dibaca “generasi nol”0 adalah istilah untuk turunan atau generasi bibit 

kentang yang berasal langsung dari hasil pembiakan kulturin vitro. Bahan tanam 

G0 diambil langsung dari stek stek mikro yang berasal dari botol. Bibit dalam botol 

tersebut (planlet) dihasilkan melalui kulturin vitro di dalam laboratorium yang 

serba steril. Aklimatisasi stek mikro dari botol merupakan salah satu kunci 

keberhasilan pengusahaan bibit G0. (Tony, 2001) 

Produksi bibit G0 dijamin bebas virus karena bahan tanamnya berupa stek 

mikro dari hasil pembiakan kulturin vitro. Stek mikro tersebut dikulturkan di dalam 

laboratorium yang serba steril. Disebut stek  mikro karena ukurannya sangat kecil, 

tinggi batang sekitar 8 cm, besar batang kurang lebih sama dengan ujung lidi kelapa 

(0,5 mm). Walaupun berukuran sangat kecil, stek mikro tersebut telah mempunyai 

akar dan daun.Akarnya serabut, berfungsi untuk mengambil hara padat di dasar 

botol.Daunnya terletak pada setiap buku batang, juga berukuran sangat 

kecil.Panjang dan lebar daunnya tidak lebih dari 1 mm. Dengan struktur sesperti 

itu, stek mikro terkesan amat lemah sehingga diperlukan teknis khusus agar bahan 

tersebut dapat ditanam dan tumbuh dengan baik.Inilah salah satu kunci rahasia 

produksi bibit kentang G0.(Tony, 2001) 

Bibit G0 harus dibudidayakan di dalam bangunan yang tertutup rapat yang 

disebut screen house. Bangunan ini benar-benar tertutup rapat, atap maupun seluruh 

sisinya. Penutupnya berupa screen plastik berwarna putih yang amat halus. 
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Screenini  menghalangi masuknya binatang penular virus yang kecil sekalipun. 

Bibit yang dihasilkan dari penangkaran G0 berupa umbi mini yang berukuran rata-

rata 5-7 g dengan diameter sekitar 2 cm. Pasar utama bibit G0 ini adalah para 

penangkar bibit G1. Sebuah screen house berukuran 1.000 m2 dalam satu musim 

tanam (90-100 hari) rata-rata menghasilkan 212.500 butir umbi G0. (Tony, 2001) 

Tahapan produksi bibit G0 (Tony,2001) : 

1. Pembuatan screen house 

Screen house dibuat dari  kerangka bambu atau kayu. Bangunan ini benar-

benar tertutup rapat atap maupun seluruh sisinya. Penutupnya berupa screen plastik 

berwarna putih yang amat halus. Screen ini menghalangi masuknya binatang  

penular virus yang kecil sekalipun. 

2. Penyiapan media pembibitan 

Media yang sudah teruji keandalannya untuk pembibitan adalah tanah humus 

gunung yang banyak ditemukan di hutan atau di perkebunan teh.Media tersebut 

masih sangat kasar dan bercambur dengan potongan ranting dan dedaunan 

kasar.Untuk itu perlu diayak dahulu kemudian disterilisasi. Media yang telah 

disterilisasi dimasukkan ke dalam screen house dengan ketebalan sekitar 7cm. 

3. Penanaman stek mikro 

Media yang telah disterilisasi dan disiapkan di dalam seedbad disiram dengan 

air bersih sampai jenuh kemudian membuat lubang tanam dengan jarak tanam 5 cm 

x 5 cm. Planlet hasil kultur jaringan diambil dari dalam botol dan dibersihkan 

menggunakan air bersih untuk menghilangkan media agar-agarnya. Kemudian 

palnlet tersebut dimasukkan dalam lubang tanam yang telah dibuat. 

4. Pemeliharaan 

Pemeliharaan yang utama yaitu penyiraman yang dilakukan 1-3 kali sehari. 

Pemeliharaan lain yang diperlukan adalah pemupukan, pengaturan naungan 

(paranet), pengendalian hama dan penyakit, penggemburan media, penambahan 

media, dan pemangkasan. 
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5. Pemangkasan pucuk 

Pemangkasan pucuk adalah pemotongan pucuk tanamn yang selanjutnya 

dijadikan bibit baru untuk penggandaan tanaman.Pemangkasan mulai dilakukan 

pada bibit yang berumur sekitar 3-4 minggu.Interval antara pemangkasan I, 

pemangkasan II dan seterusnya yaitu sekitar satu minggu sekali. 

6. Penanaman stek pucuk 

Stek pucuk yang dipanen ditanam dalam seedbad yang berbeda di dalam screen 

house. Jarak tanam yang digunakan sama dengan penanaman stek mikro, yaitu 5 

cm x 5 cm. 

7. Pemanenan umbi mikro (G0) 

Pemanenan dilakukan dengan cara membongkar tanaman lalu memetik umbi 

dari tangkainya. Setelah itu umbi dimasukkan dalam keranjang dan disimpan dalam 

gudang penyimpanan hingga muncul tunas (sekitar 3-5 bulan). 

2.5. Bibit Kentang G1 

  Tanaman kentang yang berasal dari stek pucuk hasil perbanyakan planlet 

akan menghasilkan umbi G0. Apabila umbi G0 ini ditanam di dalam screen house 

maka akan menghasilkan umbi G1. Umbi G1 berukuran lebih besar daripada umbi 

G0.Teknik budidaya tanaman kentang di dalam screen house untuk menghasilkan 

umbi G0 dan G1 adalah sama. Perbedaannya hanyalah pada bahan tanam.Bahan 

tanam G0 berupa bibit stek pucuk, sedangkan untuk G1 berupa umbi mini G0. 

Perbedaan ini membawa konsekuensi pada cara tanam. (Tony, 2001) 

Tahapan produksi bibit G1 (Tony, 2001) : 

1. Membuat lubang tanam 

Untuk menanam bibit yang berupa umbi, lubang tanam dibuat dengan jarak 15 

cm x 20 cm. Pada saat yang sama dibuat lubang untuk menaburkan pupuk dasar. 

2. Penanaman bibit 

Bibit ditanam pada lubang tanah yang telah dibuat kemudian ditutup dengan 

media yang digunakan. Pupuk dasar dicampurkan pada saat penanaman yaitu 

berupa campuran pupuk N (ZA), pupuk P (SP-36), dan pupuk K (KCl) sesuai 

dengan dosis anjuran. 
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3. Pemeliharaan 

Pemeliharaan tanaman G1 pada dasarnya sama dengan G0. Perbedaannya 

hanya pada pemupukan susulan.Pada G0 cukup dilakukan sekali pemupukan, 

sedangkan pada G1 dilakukan 2 kali pemupukan.Yang pertama pada saat tanam dan 

yang kedua pada saat tanaman berumur 3 minggu.Pupuk yang digunakan yaitu 

campuran ZA + KCl dengan perbandingan 2:1. 

4. Roguing 

Roguing perlu dilakukan sedini mungkin.Ini dilakukan untuk menjaga 

kemurnian kultirvar. Kultivar yang berbeda antara lain dapat diidentifikasi 

berdasarkan bentuk daun, warna daun, warna batang, warna bunga, warna umbi, 

dan bentuk umbi. 

5. Penyimpanan 

Umbi yang hendak dijadikan bibit harus disimpan terlebih dahulu selama 4-

5 bulan. Penyimpanan bertujuan untuk memecah dormansi umbi. Umbi yang telah 

habis masa dormansinya akan keluar tunas dari mata-mata tunas yang ada di 

permukaan kulitnya. 

2.6. Bibit Kentang G2, G3, dan G4 

Kegiatan produksi bibit G2, G3 dan G4 dilakukan di lahan terbuka. Prosedur 

pelaksanaan produksi bibti dengan bahan tanam umbi di lahan terbuka ini 

mengikuti standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian bibit yang dihasilkan 

adalah bibit bersertifikat. (Tony, 2001) 

Teknis produksi bibit G2, G3, dan G4 : (Tony, 2001) 

1. Pengolahan tanah 

Tanah diolah 2-3 kali tergantung kodisinya. Gulma dan semak-semak 

dibersihkan terlebih dahulu sebelum tanah diolah. Lahan yang telah bersih mulai 

dicangkul dengan kedalaman sekitar 25 cm. Setelah itu dibuat guludan dengan lebar 

60 cm, tinggi dan panjang sesuai dengan keadaan lahan 

2. Pembuatan saluran drainase 

Saluran drainase amat penting agar tanaman tidak tergenang air sewaktu hjan. 

Arah saluran drainase sebaiknya mengikuti arah aliran air.Saluran drainase 



12 

 

 

 

berfungsi ganda karena dapat juga berfungsi sebagai jalan lalu lintas pekerja di 

kebun ketika mengangkut beban berat. 

3. Penebaran pupuk kandang 

Pupuk kandang diperlukan dalam budidaya kentang. Selain untuk mencukup 

kebutuhan unsur hara tanaman, pupuk kandang juga membentuk kesuburan fisik 

dan kesuburan biologi tanah. Dolomit diperlukan sebagai sumber Mg. Kentang 

membutuhkan sumber Mg lebih banyak dibandingkan tanaman lain. 

4. Penyiapan bibit induk 

Bibit induk yang digunakan harus bersertifikat. Generasi bibit induk yang 

dipilih setingkat di atas bibit yang akan dihasilkan. Kebutuhan bibit dipengaruhi 

oleh jarak tanam, efisiensi lahan, dan ukuran umbi bibit yang digunakan. 

5. Penanaman dan pemberian pupuk dasar 

Tidak perlu waktu khusus untuk penanaman sebab bahan tanam umbi tahan 

terhadap cuaca panas. Untuk pola hubungan tanam single row (satu jajar), 

disarankan dengan jarak tanam 90 cm x 20 cm. 

6. Penyiangan 

Penyiangan I umumnya dilakukan pada umur 20 HST.Penyiangan selanjutnya 

tergantung pada keadaan gulma, tetapi pada umumnya penyiangan II dilakukan 

pada umur 45 HST. 

7. Roguing 

Roguing adalah membuang tanaman tipe simpang. Roguing sering diartikan 

juga dengan membuang tanaman yang sakit. Roguing dimulai pada umur 20 

HST.Selanjutnya dilakukan 2 kali dalam seminggu. 

8. Pembumbunan 

Pembumbunan dimaksudkan untuk memperkokoh berdirinya tanaman dan 

menutup stolon umbi yang muncul di atas permukaan tanah. Pembumbunan 

dilakukan 2-3 kali tergantung keadaan cuaca. Pada musim hujan terkadang 

pembumbunan sampai 4 kali. 

 

9. Pemupukan 

Pemupukan kentang dilakukan 2 kali, yaitu bersamaan saat tanam (pupuk 

dasar) dan pada saat tanaman berumur 30 HST. Pupuk dasar terdiri dari seluruh 
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dosis pupuk P dan K serta ¼ bagian dari jatah dosis pupuk N. Pupuk susulan, yaitu 

¾ sisa pupuk N. 

10. Pengairan 

Kentang membutuhkan tanah yang senantiasa lembab.Kebutuhan air irigasi 

selama satu bulan I adalah 1.500-2000 m3/ha. Untuk debit yang sama atau tingkat 

efisiensi yang sama, pada bulan II dan III, waktu yang diperlukan untuk menyiram 

berturut-turut 3-4 jam dan 2-2,5 jam sekali menyiram dalam satu hektar. 

2.7. Pupuk Bokashi 

Pupuk berperan penting terhadap keberhasilan dalam budidaya 

tanaman.Tanaman membutuhkan unsur hara yang sesuai untuk memenuhi 

kebutuhan unsur hara tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang biak dengan 

baik dengan penggunaan pupuk organik yang dapat menggantikan pupuk 

kimia/buatan (Tufaila, 2014), karena pupuk organik mampu menambah kandungan 

unsur fosfat(P) meningkatkan kandungan bahan organik dan unsur hara tanah. 

Penggunaan bahan organik juga dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam 

menahan air untuk pertumbuhan tanaman (Mardiwanto, 2014). 

Bokashi adalah jenis pupuk organik merupakan bahan organik yang telah 

difermentasikan dengan EM4.Bokashi dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan 

biologi tanah.Secara biologis dapat mengaktifkan mikroorganisme tanah yang 

berperan dalam transformasi unsur sehingga dapat meningkatkan ketersediaan hara 

tanaman (Zahrah, 2011). 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

A 

 

B 

 

C 

Gambar 1. Pupuk Bokashi 

Keterangan :  

A. Pupuk bokashi ayam 

B. Pupuk bokashi kambing 

C. Pupuk bokashi sapi 

Penggunaan efektiv microorganism (EM4) merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan mikroorganisme di dalam tanah karena EM4 adalah inoculum 

mikroba yang dapat membantu proses dekomposisi bahan organik (Suheri, 2013). 

EM4 mengandung Azotobacter sp., Lactobacillus sp., ragi, bakteri fotosintetik dan 

jamur pengurai selulosa (Dahlan, 2012). Penggunaan EM4 untuk pembuatan 

bokashi dapat di hasilkan dalam waktu yang relatif singkat. Pemberian EM pada 

bahan organik akan meningkatkan bakteri fotosintetik dan bakteri pengikat nitrogen 

didalam tanah sehingga dapat meningkatkan produksi tanaman dan meningkatkan 

aktivitas fotosintesis. 

Bokashi sering digunakan sebagai kompos karena mudah didapat dan cara 

pembuatannya mudah, selain itu bokashi juga memilik banyak fungsi bagi tanaman 

dan tanah, yaitu menggemburkan tanah, sehingga mempermudah penyerapan hara 

lainnya sekaligus memperbaiki struktur tanah yang rusak atau tanah yang kritis. 

Selain itu bokashi juga dapat membantu tanah dalam penyerapan air dan 

penyimpanan air pada saat tanah kekurangan air.Bokashi juga dapat memberikan 

asupan hara bagi tanah yang dapat digunakan bagi tanaman sehingga meningkatkan 

produktivitas tanaman dan tanaman memiliki kualitas tumbuh yang baik.Selain itu 

bokashi juga berperan dalam memperbaiki kondisi tanah sehingga menguntungkan 
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pertumbuhan tanaman terutama pengelolaan bahan organik dan meningkatkan 

kehidupan biologi tanah. (Zahrah, 2011) 

Bahan-bahan  organik  yang  dipergunakan  sebagai  bahan  bokashi,  

biasanya dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Bahan  kasar,  seperti:  jerami  padi,  serasah,  rumput,  ilalang,  serbuk  gergaji, 

sekam padi, kulit kacang, serabut, rumput laut, dan sisa-sisa tanaman; 

2. Bahan  halus,  seperti:  dedak  padi,  dedak  jagung,  dedak  gandum,  tepung 

jagung, tepung tapioka, dan tepung gandum; 

3. Feces ternak ayam, sapi, lembu, kambing, kuda, kerbau, babi dan lain-lain 

Dari berbagai macam bahan yang digunakan untuk membuat pupuk 

bokashi, berikut tahapan pembuatan pupuk bokashi dari kotoran ternak : 

1. Menyiapkan bahan-bahan untuk membuat pupuk bokashi (campuran pupuk 

kandang, dedak, sekam padi) di tempat yang terlindungi dari hujan dan sinar 

matahari langsung 

2. Mencambur air bersih dalam satu wadah yang dicampur dengan gula dan EM4 

3. Menyiram larutan yang telah dibuat ke dalam bahan secara merata hingga 

bahan tidak mengeluarkan air dan tidak hancur 

4. Menutup campuran yang telah dibuat dengan karung goni atau terpal dan 

difermentasi selama 1-2 minggu 

Pengaplikasian teknologi bokashi sebaiknya diterapkan ditanah yang masih 

memiliki kandungan bahan organik tanah rendah atau sangat rendah.  Kandungan 

bahan  organik tanah pertanian di Indonesia mayoritas dalam kondisi rendah sampai 

sangat rendah. Oleh karena pengaplikasian teknologi bokashi sangat dianjurkan 

untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman, terutama berupa benih 

hibrida yang membutuhkan energi tinggi.  Awalnya bokashi dibuat hanya untuk 

mempercepat proses fermentasi (pelapukan) bahan organik mentah serta 

menyempurnakan pupuk organik yang dihasilkan dengan menambahkan “ Starter “ 

berupa inokulan mikroba pengurai pengurai bahan organik mentah.  Stater lalu 

berkembang tidak hanya mengandung mikroba lain seperti mikroba penambat 

nitrogen dan mikroba pelarut fosfat.  Degan demikian bokashi yang dihasilkan 

memiliki manfaat yang lebih besar lagi bagi tanaman. (Nurbani,2017) 
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Dalam  pemanfaatannya  bokashi  dapat  meningkatkan  konsentrasi  hara 

dalam  tanah.  Selain  itu,  bokashi  juga  dapat  memperbaiki  tata  udara  dan  air  

tanah. Dengan  demikian,  perakaran  tanaman  akan  berkembang  dengan  baik  

dan  akar dapat  menyerap  unsur  hara  yang  lebih  banyak,  terutama  unsur  hara  

N  yang  akan meningkatkan  pembentukan  klorofil,  sehingga  aktivitas  

fotosintesis  lebih meningkat  dan  dapat  meningkatkan  jumlah  dan  luas  daun.  

Hal  tersebut    berkaitan dengan kemampuan bahan organik dalam memperbaiki  

sifat  (tekstur dan  struktur) tanah  dan  biologi  tanah  sehingga  tercipta  lingkungan  

yang  lebih  baik  bagi perakaran tanaman (Pangaribuan dkk, 2012). 


