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ABSTRACT 

 
This experiment aims at finding the efective of the use of bionic liquid fertilizer in 

concentrate and the different length of soaking, and the interaction on the sea weed toward the 
grouth and the production of Eucheuma cottonii. This experiment used partition design which 
are devided into two factors i.e. the length of soaking (2, 4 dan 6 hours) and the concentrate of 
bionic festilizer (50 cc / L, 100 cc / L  and 150 cc / L salt water)by three times repeatedly. 
The result shows there is real effect and relation between the length of soaking and concentrate 
of bionic fertilizer toward the sea weed after 35 days planted.   

 
PENDAHULUAN 

Pupuk merupakan bahan yang 
mengandung sejumlah nutrien yang 
diperlukan bagi tanaman. Pemupukan adalah 
upaya pemberian nutrien kepada tanaman 
guna menunjang kelangsungan hidupnya (Mul 
Mulyani Sutejo, 2002). 
 Penggunaan pupuk umumnya hanya 
dilakukan pada tanaman yang hidup di darat 
di mana tanah adalah sebagai media tumbuh. 
Praktek pemupukan pada tanaman-tanaman 
yang hidup di perairan masih sangat jarang 
dilakukan sebab perairan (laut) sebagai media 
tumbuh dipandang senantiasa memberikan 
cukup nutrien bagi pertumbuhan tanaman.  

Pandangan seperti itu memang benar, 
akan tetapi dalam rangka meningkatkan 
produksi tanaman tidak cukup hanya dengan 
mengandalkan lingkungan yang bersifat 
alami. Teknik budidaya sebagai interfensi 
manusia pada lingkungan hidup tanaman 
terbukti telah mampu menciptakan hasil-hasil 
pertanian sampai beberapa kali lipat dalam 
waktu relatif singkat.  

Rumput laut (Eucheuma cottonii sp) 
sebagai tanaman yang hidup di perairan juga 
membutuhkan sejumlah nutrien pada jumlah 

yang cukup dan seimbang guna mencapai 
produksi yang optimal. Untuk itu, perlakuan 
pemupukan pada komoditas ini sangat perlu 
agar produksi dapat ditingkatkan dari 
produksi yang biasa dihasilkan pada keadaan 
alami. 

Hasil studi pendahuluan 
mengungkapkan bahwa penggunaan pupuk 
cair super ACI dan bionik rata-rata dapat 
meningkatkan produksi rumput laut 
dibandingkan dengan tanpa perlakuan 
pemupukan. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana pengaruh 
penggunaan pupuk bionik dalam konsentrasi 
dan lama rendaman yang berbeda serta 
interaksinya pada perlakuan bibit rumput laut 
terhadap laju pertumbuhan dan produksi 
rumput laut (Eucheuma cottonii). 

Hasil penelitian ini diharapkan 
sebagai bahan informasi sekaligus menjadi 
pembanding bagi peneliti-peneliti selanjutnya 
yang ingin menjajagi lebih dalam tentang 
penggunaan pupuk pada tanaman rumput laut 
dalam rangka peningkatan produksi yang 
optimal.

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di perairan 
Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Wolio 
Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara 
dari bulan Mei sampai dengan Juni 2006. 

Penelitian dilaksanakan dengan 
menggunakan Rancangan Petak terbagi (Split 
Polt Design) dalam kelompok (Gaspersz, 
1991), dimana petak utama lama perendaman 
(A) yang terdiri dari a1 = 2 jam, a2 = 4 jam, 
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dan a3 = 6 jam. Dan anak petak adalah 
konsentrasi pupuk bionik (B) yang terdiri dari 
b1 = 50 cc / L air, b2 = 100 cc / L air, dan b3 = 
150 cc / L air sebagai variabel bebas, 
sedangkan Laju Pertumbuhan (GR) dan berat 
akhir rumput laut digunakan sebagai variabel 
bebas. Percobaan diulang sebanyak tiga kali, 
dengan demikian diperoleh 27 unit percobaan. 
Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini 
dianalisis dengan  menggunakan analisis 
Variansi. 

Untuk menghitung laju pertumbuhan relatif 
(% per hari) digunakan rumus: 
LTR  =  ln W2 – ln W1 / T2 – T1 (100 %) 
Di mana: 
LTR = laju tumbuh relatif (% per hari) 
W2  =  bobot rumput laut pada waktu  T2 
W1 = bobot awal rumput laut 
T = interval waktu pemeliharaan 
Produksi :  
Berat basah tanaman (pada akhir percobaan)

 
  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Laju Pertumbuhan 

 Hasil uji statistika menunjukkan 
bahwa konsentrasi larutan bionik serta 
interaksinya dengan lama perendaman tidak 
memberikan perbedaan yang nyata terhadap 
laju pertumbuhan rumput laut. Akan tetapi, 
lama perendaman bibit rumput laut dalam 
larutan pupuk bionik memberikan perbedaan 
yang nyata terhadap laju pertumbuhan rumput 
laut (tabel 1 dan gambar 1).  

Dari tabel 1 terlihat bahwa laju 
pertumbuhan rumput laut yang tertinggi 
terdapat pada perlakuan lama perendaman 6 
jam sekalipun tidak berbeda nyata dengan 
perlakuan lama perendaman 4 jam, sedangkan 
laju pertumbuhan terrendah terdapat pada 
perlakuan lama perendaman selama 2 jam.   
 Semakin lama rumput laut direndam 
dalam larutan pupuk bionik maka semakin 
tinggi laju pertumbuhan rumput laut yang 
diperoleh. Hal ini disebabkan semakin lama 
dilakukan perendaman maka daya serap bibit 
rumput laut terhadap larutan semakin tinggi. 
Seperti diketahui bahwa larutan pupuk bionik 
mengandung sejumlah nutrisi dan hormon 
tumbuh tanaman (auxin, gibberelin, dan 
cytokinin) sehingga dengan lamanya waktu 
perendaman bibit rumput laut dalam larutan 
pupuk bionik berarti semakin banyak pula 
nutrisi dan hormon tumbuh tanaman yang 
diserap oleh bibit rumput laut.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
lama perendaman 6 jam sudah dapat 
memberikan laju pertumbuhan sebesar 6,06%.  
Diduga bahwa dengan perendaman 6 jam bibit 
rumput laut sangat efektif dalam menyerap 
nutrisi pada larutan bionik.  
 Diketahui bahwa semua jenis tanaman 
sangat memerlukan adanya unsur hara, baik 

unsur hara makro maupun unsur hara mikro. 
Dalam larutan pupuk bionik tersedia sebanyak 
dua puluh satu unsur-unsur hara (makro dan 
mikro) yang mana unsur-unsur tersebut 
diperlukan bagi pertumbuhan tanaman. Mul 
Mulyani Sutejo (2002) mengemukakan bahwa 
selama pertumbuhan, tanaman memerlukan 
enambelas (16) unsur hara esensial (makro 
dan mikro). Jika salah satu unsur tidak 
tersedia maka dapat menyebabkan 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman 
serta produktivitasnya terhambat.  

Hal lainnya diduga bahwa peran 
hormon tumbuh seperti auxin, gibberelin, dan 
cytokinin yang terdapat dalam larutan pupuk 
bionik dan terserap dengan baik selama proses 
perendaman, akan mempercepat proses 
pertumbuhan dan perkembangan bibit rumput 
laut. Sebagaimana dikatakan oleh Parnata 
(2004) bahwa fungsi auxin adalah 
mempercepat pembentukan dan perpanjangan 
batang, menaikkan tekanan osmosis, 
meningkatkan permeabilitas sel terhadap air, 
meningkatkan sintesis protein, meningkatkan 
plastisitas dan pengembangan dinding sel, 
yang kesemuanya merupakan penunjang 
dalam perkembangan tanaman. Selanjutnya 
dikatakan bahwa gibberelin adalah hormon 
tumbuh yang berfungsi membantu proses 
enzimatis untuk mengubah pati menjadi gula 
yang selanjutnya digunakan sebagai sumber 
energi untuk pertumbuhan, sehingga 
pertumbuhan berlangsung cepat. Di samping 
itu, hormon tumbuh lainnya yakni Cytokinin 
(Zeatin) berperan dalam memacu proses 
pembelahan sel dan pembentukan organ.  

Fungsi hormon tumbuh yang ada pada 
larutan pupuk bionik ini diduga berperan juga 
pada tanaman rumput laut. Hal ini terlihat dari 



 33 

percepatan pembentukan tunas-tunas baru 
pada rumput laut sehingga pertumbuhan yang 
dihasilkan semakin cepat pula.  
 Hasil percobaan ini menunjukkan 
bahwa pemberian pupuk bionik mampu 
meningkatkan laju pertumbuhan rumput laut 
sebesar 6,06% (gambar 1), sementara laju 
pertumbuhan rumput laut dengan  
menggunakan air kelapa muda hanya 
mencapai 4,8% (Safia, 2005).  

Dengan rata-rata laju pertumbuhan 
sebesar 6,06% yang dihasilkan dari percobaan 
ini berarti rumput laut sudah dapat dilakukan 
pemanenan lebih singkat atau pada hari 
keduapuluh satu bahkan di bawah hari 
keduapuluh setelah tanam, sebab berat rumput 
rumput laut yang dihasilkan sudah mencapai 
5,6 kali dari berat semula. Pada akhir 
percobaan (hari ke 35) berat rumput laut yang 
dihasilkan sudah mencapai 7,9 kali dari berat 
semula. Sebagaimana dikatakan oleh Sulitijo 
(1985) bahwa dengan laju pertumbuhan berat 
2% per hari dalam waktu 35 hari sudah dapat 
dilakukan panenan, karena ukuran tanaman 
sudah mencapai dua kali lipat tanaman 
semula. Laju pertumbuhan 3% per hari, panen 
dapat dilakukan lebih cepat lagi yaitu sekitar 
25 hari, sedangkan laju pertumbuhan 4% per 
hari panen dapat dilakukan setelah 20 hari.  

Dalam percobaan ini, pemberian 
pupuk cair bionik mampu meningkatkan 
bobot rumput laut sebesar 7,9 kali lebih besar 
dari bobot semula dengan waktu panen 5 
minggu atau peningkatan bobot sebesar 5,6 
kali lebih besar dari bobot awal jika dipanen 
pada usia 3 minggu setelah tanam. Dengan 
masa panen yang lebih singkat (dua puluh 
satu hari) produksi rumput laut mampu 
mencapai angka 2,7 ton / Ha dengan asumsi 
bahwa berat bibit yang digunakan adalah 300 
g per tanaman atau mengalami peningkatan 
sebesar 35% dari produksi yang dicapai petani 
di Kota Bau-Bau selama ini. Kurva laju 
pertumbuhan rumput laut selama lima minggu 
percobaan (gambar 1). 

Pada gambar 1 terlihat bahwa laju 
pertumbuhan tertinggi diperoleh dari 
perlakuan lama perendaman 6 jam dalam 
konsentrasi larutan pupuk bionik 150 cc / L 
air laut (a3b3). Sedangkan laju pertumbuhan 
terrendah diperoleh dari perlakuan konsentrasi 
larutan 50 cc / L air laut selama 2 jam (a1b1). 
Terlihat pula bahwa pada minggu pertama 

setelah tanam, rumput laut telah menunjukkan 
pertumbuhan yang relatif tinggi dan mencapai 
puncak pada minggu kedua setelah tanam. 
Setelah itu cenderung mengalami penurunan 
laju pertumbuhan setelah minggu ketiga, 
keempat, dan kelima setelah tanam. Untuk itu, 
dalam rangka penyediaan bibit, maka rumput 
laut yang diberi pupuk cair bionik sudah dapat 
dipanen pada minggu kedua setelah tanam 
dengan bobot yang telah mencapai 3,94 kali 
dari bobot awal tanaman.   
 
Berat Akhir Rumput Laut 

 Hasil uji statistika menunjukkan 
bahwa konsentrasi dan lama perendaman bibit 
rumput laut dalam larutan pupuk bionik serta 
interaksinya menunjukkan pengaruh yang 
nyata terhadap berat akhir rumput laut (tabel 
2). 
 Pada tabel 2 terlihat bahwa berat 
rumput laut yang tertinggi terdapat pada 
perlakuan konsentrasi larutan pupuk bionik 
150 cc dalam 1 liter air laut  selama 
perendaman 6 jam, sedangkan berat terrendah 
terdapat pada perlakuan konsentrasi larutan 
bionik 50 cc / L air laut selama perendaman 2 
jam. 
 Semakin tinggi konsentrasi larutan 
bionik maka semakin tinggi bobot rumput laut 
yang diperoleh. Demikian pula semakin lama 
perendaman bibit rumput laut dalam larutan 
bionik maka semakin tinggi bobot rumput laut 
yang diperoleh.  
 Hal ini disebabkan semakin lama dan 
semakin tinggi konsentrasi larutan pupuk 
bionik dalam larutan perendam maka daya 
serap bibit rumput laut terhadap larutan 
semakin tinggi. Seperti diketahui bahwa 
larutan bionik mengandung sejumlah nutrisi 
dan hormon tumbuh tanaman sehingga 
dengan tingginya konsentrasi larutan bionik 
yang diberikan dan semakin lama perendaman 
yang dilakukan berarti semakin banyak pula 
nutrisi dan hormon tumbuh tanaman yang 
diserap oleh bibit rumput laut. Oleh karena 
itu, terjadi kecenderungan pada bibit rumput 
untuk melakukan aktifitas pertumbuhan yang 
lebih baik dan lebih cepat. Hal ini terlihat 
pada perlakuan konsentrasi 150 cc / L air 
dengan waktu perendaman 6 jam di mana 
perlakukan ini memberikan respon 
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pertumbuhan terbaik dibandingkan dengan 
perlakuan yang lainnya. 
 Tersedianya sejumlah unsur hara pada 
larutan pupuk bionik  yang diserap oleh bibit 
rumput laut akan membantu kekurangan unsur 
hara yang disediakan oleh perairan sebagai 
lingkungan tumbuh alaminya. Ketersediaan 
dan keseimbangan  unsur hara sangat 
membantu proses pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman. Larutan bionik 
mengandung Nitrogen 6,3%, K2O 6,07%,  
P2O5  2,72%, sejumlah asam-asam organik, 
dan hormon tumbuh tanaman (Auxin, 
Gibberelin, dan Cytokinin). Dengan 
kandungan hara yang cukup maka dapat 
digunakan sebagai unsur pembentuk klorofil 
dalam proses fotosintesis. Aktifitas 

fotosintesis selanjutnya akan menghasilkan 
sejumlah bahan-bahan dasar seperti glukosa 
dan bahan lainnya sebagai pembentuk 
jaringan dan peningkatan biomassa. Di 
samping itu, hormon tumbuh yang ada pada 
larutan pupuk bionik akan memacu proses 
pembelahan sel-sel dan menghasilkan 
jaringan-jaringan baru berupa tunas-tunas 
muda. Sebagaimana diketahui bahwa 
beberapa fungsi auxin, gibberelin, dan 
cytokinin adalah merangsang pembelahan sel 
sehingga mempercepat proses pertumbuhan 
bagian-bagian tanaman yang secara 
keseluruhan memacuh pertumbuhan tanaman, 
merangsang mobilisasi nutrisi, dan 
merangsang pembentukan tunas-tunas baru. 

 
Tabel 1. Pengaruh Lama Peredaman pada Larutan Pupuk Bionik terhadap Rata-rata Laju 

Pertumbuhan Rumput Laut (Eucheuma Cotonni ) 

Lama Perendaman (jam) Laju Pertumbuhan (%) 

2 jam (a1) 

4 jam (a2) 

6 jam (a3) 

5,74 a 

5,96 b 

6,06 b 
 Keterangan: Nilai rata-rata yang diikuti dengan huruf kecil yang sama tidak berbeda  nyata 

menurut uji Duncan’s pada taraf nyata 5%. 
 
Tabel 2. Pengaruh Lama Peredaman dan Konsentrasi Larutan Pupuk Bionik terhadap Berat 

Akhir Rumput Laut (Eucheuma Cottonni ) 

Lama Perendaman Konsentrasi  
50 cc / L air (b1) 

Konsentari 
100 cc / L air (b2) 

Konsentrasi 
150 cc / L air (b3) 

2 jam (a1) 
 

4 jam (a2) 
 

6 jam (a3) 

382,67 a 
A 

391,00 b 
A 

397,33 c 
A 

388,00 a 
B 

394,67 b 
B 

403,67 c 
B 

401,00 a 
C 

400,00 a 
C 

406,67 b 
C 

Keterangan: Nilai rata-rata yang diikuti dengan huruf kecil (ke arah vertical) dan huruf besar (ke 
arah horizontal) yang sama tidak berbeda nyata menurut uji Duncan’s pada taraf 
nyata 5%. 
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Gambar 1. Grafil Laju Pertumbuhan Rumput Laut 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Semakin lama waktu perendaman dan 
semakin tinggi konsentrasi larutan bionik 
sebagai bahan perendam maka semakin 
tinggi bobot rumput laut yang dihasilkan. 

2. Interaksi antara lama perendaman dan 
konsentrasi larutan bionik yang terbaik 
terhadap bobot rumput laut yang 
dihasilkan adalah 6 jam dengan 
konsentrasi larutan 150 cc / L air laut. 

3. Laju pertumbuhan terbaik untuk rumput 
laut diperoleh dengan perlakuan lama 
perendaman 6 jam. 

 Saran 

1. Perlunya percobaan penggunaan larutan 
bionik pada rumput laut yang 
dibudidayakan dengan menggunakan 
media kontrol (bak, dan lain-lain). 

2. Untuk mengetahui lebih jauh kemampuan 
pupuk cair bionik dalam memacuh 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman, 
maka perlu penelitian lanjutan dengan 
merendam tanaman rumput laut setiap 
minggu lalau ditanam kembali.   
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