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ABSTRAK 

Fantyana Huwaida’a. 2018. Pemanfaatan Bokashi Eceng Gondok ( 

Eichornoa crassipes ) Dan FMA Untuk Memperbaiki Sifat Tanah Serta 

Produktivitas Tanaman Cabai  (Capsicum frustescens L) Varietas Dewata 

PadaTanah Pasca Galian C. Di bawah bimbingan Cecep Hidayat dan Yati 

Setiati. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 Tentang 

Rehabilitas dan Reklamasi Hutan, mengharuskan setiap perusahan pertambangan 

melakukan revegetasi. Tanah pasca galian C memiliki kondisi fisik, kimia dan 

biologi tanah yang kurang baik bagi pertumbuhan tanaman khususnya cabai, 

sehingga perlu dilakukan perbaikan salah satunya dengan pemberian bokashi 

eceng gondok dan FMA. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui interaksi serta  

dosis bokashi eceng gondok dan FMA dalam perbaikan sifat tanah serta 

produktivitas tanaman cabai rawit Varietas Dewata. Penelitian dilaksanakan 

selama lima bulan terhitung sejak bulan Februari- juni 2018. Tempat penelitian 

dilaksanakan di Kp Cikaledong Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten 

Bandung Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan yakni Rancangan Acak 

Kelompok Faktorial 2 faktor. Faktor petama pemberian bokashi eceng gondok 

dengan 4 taraf, tanpa pemberian, 15t ha
-1

, 20t ha
-1

 dan 25t ha
-1

. Faktor kedua 

pemberian FMA campuran sebanyak 3 taraf, tanpa pemberian, 5 g dan 10 g. Hasil 

penelitian menunjukkan terjadi interaksi bokashi dan FMA pada parameter jenis 

partikel tanah, tinggi tanaman 2,3 dan 5 MST dan bobot buah. Kemudian terjadi 

pengaruh mandiri pemberian bokashi pada parameter tinggi 6-8 MST, luas daun 

dan nisbah pupus akar.  

 

Kata Kunci : Bokashi eceng gondok, Cabai, FMA dan Galian C.  
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ABSTRACT 

Fantyana Huwaida’a. 2018. Utilization of water hyacinth (Eichornoa 

crassipes) Bokashi And AMF To Improve Soil Properties And Productivity of 

Chili Plants (Capsicum frustescens L) Varieties of Dewata In Post Land of 

Galian C. Supervised by Cecep Hidayat and Yati Setiati.  

Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 76 Year 2008 on 

Forest Rehabilitation and Reclamation, requires every mining company to 

revegetate. C post-degraded land has poor physical, chemical and biological 

condition of the soil, especially for chilli, so it needs to be repaired by water 

hyacinth bokashi and AMF. The purpose of this research is to know the 

interaction and dosage of bokashi eceng gondok and AMF in the improvement of 

soil properties and the productivity of cayenne plants of Dewata Varietas. 

Research  was conducted for five months starting from February to June 2018. 

The place of research was carried out in Kp Cikaledong Ciaro Village, Nagreg 

District Bandung West Java Province. The method used is Factorial Random 

Design Factorial 2 factors. The first factor is water hyacinth bokashi with 4 levels, 

without giving, 15t ha
-1

, 20t ha
-1

 and 25t ha
-1

. The second factor of mixing  AMF 

is 3 levels, without administration, 5 g and 10 g. The result of the research shows 

that the interaction of bokashi and FMA on the improvement of particle dencity, 

plant height 2,3 and 5 MST and fruit weight. Then there is the independent effect 

of bokashi giving on the parameters of high 6-8 MST, leaf area and the ratio of 

root dusk.  

 

 

Keywords : Water hyacinth bokashi, Chili paper, AMF and C post-degraded land.  
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