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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Keanekaragaman tumbuhan di Indonesia sangat beraneka ragam. Salah 

satu diantaranya adalah keanekaragaman tanaman hias. Tanaman hias 

biasanya sangat umum di tanam orang untuk memperindah dan memperhijau 

taman, maupun sebagai tanaman hias dalam pot. Tanaman hias akan membuat 

suasana sekitar rumah menjadi lebih indah dengan berbagai warna-warni daun 

dan bunga.  

Budidaya tanaman hias dalam pot dapat dijadikan salah satu alternatif 

bisnis keluarga. Terlebih bila jenis tanaman hias tersebut tergolong mahal, 

langka, unik atau sulit berbunga. Salah satu jenis tanaman hias yang paling 

terkenal saat ini adalah jenis Anthurium. Tanaman ini termasuk jenis tanaman 

evergreen atau tidak mengenal masa dormansi. Di alam biasanya tanaman ini 

hidup secara epifit. Dapat juga hidup secara terestrial. Oleh karena itu, 

tanaman ini merupakan jenis tanaman yang mampu tumbuh bila dalam 

naungan.  

Daya tarik utama dari Anthurium adalah bentuk daunnya yang indah, 

unik dan bervariasi. Daun umumnya berwarna hijau tua dengan urat dan 

tulang daun yang menonjol. Sehingga membuat tanaman ini tampak kekar 
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namun tetap memancarkan keanggunan tatkala dewasa. Tidak heran bila 

tanaman ini memiliki kesan mewah dan eksklusif.  

Secara umum Anthurium dibedakan menjadi dua yaitu jenis Anthurium 

daun dan Anthurium bunga. Anthurium daun memiliki keindahan yang terletak 

pada bentuk daunnya. Sedangkan Anthurium bunga lebih menonjolkan 

keindahan bunganya. Biasanya jenis Anthurium bunga dijadikan untuk bunga 

potong.  

Dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanaman hias ini termasuk 

jenis tanaman hidroponik. Sesuai dengan habitat aslinya maka media tanam 

yang biasa digunakan adalah campuran bahan organik dan anorganik. Bahan 

anorganik umumnya berupa tanah dan pasir. Sedangkan bahan organik dapat 

berupa pupuk kandang, kompos, humus, pakis, cocopeat, dan arang sekam.  

Selain media di atas bahan lain yang bisa digunakan untuk media 

tanam adalah sabut kelapa. Sabut kelapa merupakan bahan yang kaya dengan 

unsur kalium yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman. Terlebih dahulu dengan menghilangkan zat tanin yang ada di 

dalamnya. Hal yang perlu dilakukan selain pemilihan media antara lain 

penyiraman, pemupukan serta pengendalian hama dan penyakit.  

Pada prinsipnya, penyiraman dilakukan saat media telah kering. 

Biasanya 2 kali sehari bila cuaca panas. Sementara bila musim penghujan bisa 

2 hari sekali tergantung media tanamnya masih lembab atau kering. Teknik 

penyiraman cukup disiram pada media tanamnya dengan menggunakan 
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handsprayer. Sedangkan pemberian pupuk dilakukan secara rutin setiap 3-5 

bulan. Pemupukan disesuaikan dengan kondisi dan fase pertumbuhan. Pada 

fase vegetatif menggunakan pupuk yang banyak mengandung unsur nitrogen 

(N), sebaliknya pada fase generatif diperlukan pupuk fosfor (P) dan kalium 

(K). Beberapa jenis pupuk yang dapat digunakan adalah pupuk organik, NPK, 

dekastar atau menggunakan EM-4 (Trubus, 2001).  

Mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan dalam pengolahan limbah 

adalah EM-4. EM-4 merupakan kultur campuran dari mikroorganisme yang 

menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman. EM-4 diaplikasikan untuk 

meningkatkan keragaman dan populasi mikroorganisme di dalam tanah dan 

tanaman sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan, kuantitas dan kualitas 

produksi tanaman. Di samping diterapkan pada tanah dan tanaman, EM-4 juga 

dapat diterapkan dalam pengolahan limbah untuk mempercepat penguraian air 

limbah, untuk menghilangkan bau busuk serta digunakan dalam pengomposan 

pada berbagai macam limbah organik. Jenis mikroorganisme yang terkandung 

di dalam EM-4 sebagian besar dari jenis Lactobacillus (bakteri asam laktat) 

serta dalam jumlah sedikit bakteri fotosintetik, Streptomyces sp dan ragi.  

Menurut Anonim (1993), EM-4 merupakan kultur jaringan campuran 

dari mikroorganisme yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman. EM-4 

diaplikasikan sebagai inokulasi untuk meningkatkan keragaman dan populasi 

mikroorganisme di dalam tanah dan tanaman yang dapat meningkatkan 

kesehatan, pertumbuhan, kuantitas dan kualitas produksi tanaman.  
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Berdasarkan penelitian Ony dalam Damayanti (2004) menunjukkan 

bahwa pemberian konsentrasi EM-4 berpengaruh pada pertumbuhan padi 

(Oriza sativa). Sementara itu penelitian Endah dalam Damayanti (2002) 

menunjukkan bahwa kombinasi taraf konsentrasi dan waktu pemberian EM-4 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman terong, 

sedangkan penelitian Yuyun (2002) EM-4 berpengaruh terhadap tinggi 

tanaman sawi tetapi tidak berpengaruh pada jumlah daun, dan hasil penelitian 

Damayanti (2006) menyatakan bahwa pemberian konsentrasi EM-4 

berpengaruh pada pertumbuhan jumlah daun tanaman hias lidah mertua. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penting dilakukan penelitian tentang 

EM dengan judul EFEKTIVITAS EM (Effective microorganisme ) 

TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN HIAS GELOMBANG CINTA 

(Anthurium plowmanii) PADA CAMPURAN MEDIA ARANG SEKAM 

DAN SABUT KELAPA.  

 

B. Pembatasan Masalah  

1. Subjek penelitian adalah EM-4 dengan konsentrasi yang berbeda yaitu 0% 

(kontrol), 1% (1 ml/100 ml), 2% (2 ml/100 ml), dan 3% (3ml/100 ml). 

Dasarnya adalah hasil penelitian Damayanti (2006) yang menunjukkan 

bahwa penggunaan EM-4 sebanyak 3% (3 ml/100 ml) dengan rata-rata 

pertambahan jumlah daun mencapai 1 buah per minggu pada tanaman hias 

lidah mertua.  
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2. Objek penelitian adalah pertumbuhan tanaman hias gelombang cinta  

3. Parameter yang digunakan adalah tinggi tanaman dan jumlah daun 2 

minggu setelah perlakuan   

4. Konsentrasi EM yang digunakan adalah hasil dari pengolahan limbah 

organik ( PLO ) dengan konsentrasi 0% (kontrol), 2% (2ml EM/98 ml air), 

3% (3ml EM/97 ml air), dan 4% (4ml EM/96 ml air).  

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimanakah pengaruh EM hasil pengolahan limbah organik (PLO) 

sebagai pupuk pada campuran media arang sekam dan sabut kelapa 

terhadap pertumbuhan tanaman hias gelombang cinta?  

2. Berapakah konsentrasi EM yang paling optimal untuk pertumbuhan 

tanaman hias gelombang cinta? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian EM hasil dari pengolahan limbah 

organik  (PLO) terhadap pertumbuhan tanaman hias gelombang cinta. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi EM yang paling optimal untuk 

pertumbuhan tanaman hias gelombang cinta  
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E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian adalah sebagai 

berikut:  

1. Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pembubidayaan 

tanaman hias gelombang cinta.  

2. Memberikan bekal keterampilan bagi peneliti untuk memahami dan 

mendalami materi ini baik secara teori maupun praktek.  

3. Hasil penelitian dapat membantu para pembaca dalam rangka 

meningkatkan penghasilan melalui pembudidayaan tanaman hias 

khususnya gelombang cinta.  

4. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan bahwa dengan pemberian EM  

sebagai pupuk berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman hias 

gelombang cinta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




