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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A Latar Belakang  

Tanaman sirih merah kini sedang jadi primadona, daunnya terlihat eksotis 

dengan warna merah yang menarik perhatian. Pamor sirih merah sebagai herba 

yang berkhasiat memang baru terdengar dua tahun belakangan ini. Awalnya, 

tanaman berdaun hijau ini banyak dijadikan tanaman hias. Selain indah untuk 

hiasan, tanaman ini dapat menyembuhkan aneka penyakit seperti kanker, jantung, 

asam urat, diabetes militus dan hipertensi. 

Tanaman sirih sangat banyak macamnya, tak hanya yang berdaun hijau, 

tetapi juga yang hitam, merah, kuning, bahkan perak. Ciri khas tanaman tropis ini, 

berbatang bulat hijau keunguan dan tidak berbunga. Daunnya bertangkai 

membentuk jantung hati dan bagian atasnya meruncing, permukaan daun 

mengkilap dan tidak merata. Seperti sirih hijau, tanaman sirih merah juga tumbuh 

merambat di pagar atau pohon. Daunnya berasa pahit getar, namun beraroma 

lebih wangi dibanding sirih hijau. Tanaman sirih merah menyukai tempat teduh, 

berhawa sejuk, sinar matahari 60-75 persen, dan tumbuh subur di daerah 

pegunungan (Sudewo, 2005). 

Sirih merah itu mengandung sejumlah senyawa aktif antara lain  

flavonoid, alkoloid, polevenolad, tanin, dan minyak asiri. Senyawa flavonoid dan 

polevenolad bersifat antioksidan, antidiabetik, antikanker, antiseptik, dan anti- 
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inflamasi. Sedangkan senyawa alkoloid mempunyai sifat antineoplastik yang juga 

ampuh menghambat pertumbuhan sel-sel kanker (Anonim, 2007).  

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman merupakan proses yang penting 

dalam kehidupan dan berlangsung secara terus menerus sepanjang daur hidup. 

Tumbuh merupakan suatu proses yang kompleks yang melibatkan banyak factor 

yaitu faktor dalam maupun faktor luar. Faktor dalam pertumbuhan missal 

asimilasi, pembentukan protoplasma baru, peningkatan dalam ukuran dan berta 

tumbuhan. Faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu kadar air 

dan udara dalam tanah, kelembaban udara, intensitas cahaya, tanah dan 

kertesedian mineral (Sutarmi, 1987). 

Pertumbuhan suatu tumbuhan bergantung pada jumlah bahan makanan 

yang diberikan padanya dalam jumlah minimum. Banyaknya unsur-unsur diambil 

oleh suatu tanaman itu ada pengaruh timbal baliknya (Dwijoseputro, 1980). 

Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya akar serta 

menahan unsur hara dan air sementara waktu. Jenis dan sifat media tanam akan 

mempengaruhi ketersedian unsur hara dan air di daerah perakaran. Macam media 

akan berbeda pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman (Nicholls, 

1993). 

Kebutuhan tanaman akan unsur hara dapat diperoleh dari media tanam. 

Namun, biasanya unsur hara terdapat di dalam media tanam tidaklah lengkap dan 

tidak dapat memenuhi kebutuhan tanaman. Oleh karena itu, diperlukan tambahan 

unsur hara berupa pupuk. Pemberian pupuk secara rutin dan berkala serta dengan 



 3 

dosis yang tepat sangat menunjang petumbuhan tanaman. Sebaliknya, pemberian 

pupuk yang berlebihan dan tidak tepat dosis akan menyebabkan pertumbuhan 

tanaman terganggu, bahkan dapat menyebabkan kematian (Sugih, 2005). 

Piper crocatum membutuhkan nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. 

Jumlah unsur hara yang diperoleh dari media tanam sangat terbatas dan tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan unsur hara yang diperoleh dari pupuk. 

Pemupukan melalui daun merupakan cara pemberian pupuk ke tanaman melalui 

penyemprotan daun. Pemupukan lewat daun dipandang lebih berhasil bila 

disbanding melalui akar. Selain di dalam pupuk daun terkandung unsur hara 

mikro yang dibutuhkan tanaman. Penyerapan haranya berjalan lebih cepat 

disbanding pupuk yang diberikan lewat akar (Marsono, 2007). 

Pada saat pemberian pupuk dalam bentuk cair, yang perlu diperhatikan 

adalah konsentrasi yang diberikan, karena setiap jenis tanaman mempunyai 

tingkat kebutuhan larutan pupuk yang berbeda. Selain itu, setiap macam larutan 

pupuk mempunyai kandungan unsur yang berbeda, sehingga pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman juga akan berbeda. Ketepatan 

konsentrasi dan jumlah nutrisi yang dibutuhkan dari setiap macam larutan penting 

untuk diketahui (Rinsema, 1983). 

Kurangnya kandungan unsur hara makro maupun mikro dapat 

mengakibatkan hambatan bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta 

produktivitasnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan produktivitas tanaman Piper crocatum adalah pemupukan. 
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Salah satu cara pemupukan yang sering dilakukan pada pembudidayaan tanaman 

hias adalah pemupukan melalui daun. Untuk itu maka perlu dipelajari efektivitas 

jenis pupuk daun yang tepat agar mampu mendukung pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman yang lebih baik.  

Menurut hasil penelitian Deni Sulistya Kuncara (2007) bahwa jenis pupuk 

daun berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman Adenium (Adenium 

obesum). Dengan menggunakan pupuk daun anorganik Bayfolan, Trobos dan 

Vitamik dengan konsentrasi anjuran 2 cc.1-1. Dan menurut hasil penelitian Lincah 

Andadari dan Diana Prameswari (2005) bahwa pupuk daun dapat meningkatkan 

secara nyata produksi daun murbei (Morus sp). Dengan menggunakan pupuk 

daun Gemari, Gandasil, Wuxal dan Bayfolan. Sedangkan menurut hasil penelitian 

Ibdazizra Hidayanti (2005) menunjukkan bahwa perlakuan tiga jenis pupuk daun 

dan konsentrasi   pupuk daun dapat mendukung pertumbuhan vegetatif hasil 

persilangan anggrek Dendrobium cv. Tampomas / Dendrobium cv. Jaq. Hawaii. 

Dengan menggunakan  pupuk daun BioPlasma dan Bayfolan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti melakuakan 

penelitian dengan judul, “EFEKTIVITAS JENIS PUPUK DAUN TERHADAP 

PERTUMBUHAN TANAMAN SIRIH MERAH (Piper cocatum)”. 
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B. Pembatasan Masalah     

Agar penelitian memiliki arah dan ruang lingkup yang jelas, maka perlu 

adanya pembatasan masalah, adapun batasan-batasan masalah tersebut sebagai 

berikut : 

1. Subyek penelitian :  Pupuk daun  Seprint, Gandasil D, dan Grow Toop-D 

2. Obyek penelitian : Tanaman sirih merah (Piper crocatum) berumur 2 bulan. 

3. Parameter penelitian  :  Pertumbuhan tana man sirih merah   (Piper crocatum) 

dengan mengukur pertambahan tinggi tanaman, pertumbuhan jumlah daun 

dan luas daun. 

 

C. Perumusan Masalah     

Bagaimanakah efektifitas pupuk daun Seprint, Gandasil D dan Grow 

Toop-D terhadap pertumbuhan tanaman sirih merah (Piper crocatum) ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui 

efektivitas pupuk daun Seprint, Gandasil D dan Grow Toop-D terhadap 

pertumbuhan tanaman sirih merah (Piper crocatum) ? 
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E. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat bagi peneliti sendiri 

maupun bagi masyarakat. Dalam penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah : 

1. Memberikan informasi tambahan tentang manfaat Sirih merah 

(Piper crocatum). 

2. Memberi alternatif bahan baru dan alami sebaga i obat penyakit Diabetes 

Militus, kanker, asam urat, hipertensi, tumor dan jantung koroner. 

3. Menambah Pengetahuan peneliti dan masyarakat tentang budidaya 

tanaman sirih merah (Piper crocatum). 

4. Menambah wawasan bagi masyarakat tentang manfaat pupuk daun yang 

tepat untuk tanaman sirih merah (Piper crocatum). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




