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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Faktor lingkungan tumbuhan harus diperhatikan dalam budidaya 

tanaman, agar hasil panennya memuaskan. Menurut Sumeru (1995),         

terdapat beberapa faktor luar yang penting dalam menentukan pertumbuhan 

dan produksi tanaman diantaranya adalah tanah, nutrisi, air, sinar matahari, 

temperatur, dan tinggi tempat. 

Media tumbuh (tanah) untuk pertumbuhan tanaman sangat kaya akan 

keragaman mikroorganisme, seperti bakteri Aktinomicetes, fungi, protozoa, 

alga dan virus. Sebagian besar mikroba tanah mempunyai peranan yang 

menguntungkan bagi pertanian, yaitu berperan dalam menghancurkan limbah 

organik, fiksasi biologis nitrogen, pelarutan fosfat, merangsang pertumbuhan, 

biokontrol patogen dan membantu penyerapan unsur hara. 

 Beberapa penelitian telah banyak dilakukan untuk menghasilkan 

teknologi yang dapat meningkatkan kesuburan tanah dengan tanpa 

menggunakan pupuk kimia buatan. Salah satu teknologi yang saat ini 

dikembangkan adalah pengelolaan hara terpadu yang mendukung pemupukan 

organik dan pemanfaatan biofertilizer. Menurut Prihatini (1996), biofertilizer  
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adalah pemanfaatan strain-strain unggul baik berupa sel hidup ataupun dalam 

bentuk laten dari mikroba penambat nitrogen (N), mikroba pelarut fosfat (P), 

atau mikroba perombak selulosa yang diberikan ke biji, tanah atau tempat 

pengomposan dengan tujuan meningkatkan jumlah mikroba dan mempercepat 

proses terjadinya hara bagi tanaman. 

Biofertilizer yang umum digunakan adalah Effective Microorganism 

(EM). EM merupakan bahan yang membantu mempercepat proses pembuatan 

pupuk organik dan meningkatkan kualitas pupuk organik. EM juga 

bermanfaat memperbaiki struktur dan tekstur tanah menjadi lebih baik serta 

menyuplai unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Menurut Higa (1994), 

bahwa EM dapat diformulasikan dalam bentuk cairan dengan warna coklat 

kekuning-kuningan, berbau asam mengandung 90% bakteri Lactobacillus sp, 

bakteri fotosintetik, streptomycetes sp, dan yeast (mikroorganisme 

fermentasi).  

Selain berfungsi dalam proses fermentasi dan dekomposisi bahan 

organik , EM  juga mempunyai manfaat lain yaitu memperbaiki sifat fisik, 

kimia, dan biologis tanah; menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman; 

menyehatkan tanaman, meningkatkan produksi tanaman dan menjaga 

kestabilan produksi. EM dapat diberikan secara langsung  untuk menambah 

unsur hara tanah dengan cara disiram langsung ke tanah, tanaman atau 

disemprotkan ke tanaman (Indriani, 2007). 

 EM yang digunakan dalam penelitian ini adalah EM hasil praktikum 

yang telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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pada praktikum Pengolahan Limbah Organik. Untuk mengetahui efektifitas 

EM tersebut maka diujikan pada tanaman Anthurium plowmanii. 

Penggunaan EM lebih banyak digunakan untuk meningkatkan 

kecepatan pengomposan, tetapi sebenarnya dapat digunakan secara langsung 

pada tanaman. Untuk tanaman buah-buahan, penggunaan EM dapat 

disiramkan sebanyak 3-4 cc per liter air setiap seminggu sekali (Nasir, 2007). 

Sedangkan untuk tanaman padi, palawija, sayuran, bunga dan tanaman 

satahun lainnya biasanya sebagai pupuk dasarnya menggunakan bokashi 

sebanyak 3-5 ton per Ha dan untuk penyemprotan menggunakan EM 

sebanyak 3-10 ml per liter air yang dilakukan setiap satu minggu sekali, 

disemprotkan secara merata ke tanah dan tubuh tanaman (Anonim, 2007a). 

Pada penelitian kali ini diujikan pada tanaman Anthurium plowmanii  

yang belakangan ini digemari masyarakat dan harganya mahal karena 

keindahan dan keunikan daunnya. Anthurium merupakan tanaman tahunan, 

umumnya tumbuh pada daerah tropis terutama di tempat-tempat yang 

terlindung dari cahaya matahari. Tanaman ini dapat tumbuh baik pada 

ketinggian 600-900 m dari permukaan laut, menyukai tanah yang subur dan 

kaya akan humus disekitar akarnya dengan ph tanah sekitar 5,5-6,5. Media 

tumbuh yang baik harus bersifat porous, subur, gembur, banyak mengandung 

bahan organik, bebas hama, aerasi dan drainase baik (Budhiprawira, 2006). 

Untuk keindahan struktur daun dan bunga Anthurium tidak terlepas 

dari cara pemupukannya. Pupuk diberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman, 

biasanya   menggunakan  pupuk  majemuk  (N, P dan K)  yang   penyediaanya  
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lambat (slow riliaze) diberikan 2-3 bulan sekali dengan dosis yang dianjurkan 

dan besarnya tanaman. Menurut Rukmana (1997), cara pemupukannya dengan 

disebar merata di sekeliling tajuk tanaman anthurium sedalam 10 cm-15 cm 

atau pupuk tersebut dilarutkan dalam air (10 g/10 liter air) kemudian 

disiramkan pada medium atau tanah rata-rata 500 cc per tanaman. Disamping 

itu juga perlu ditambahkan pupuk daun yang diberikan setiap 1-2 minggu 

sekali. Untuk menjaga penampilan agar daun bersih dan mengkilap, maka 

daun yang ada perlu dibersihkan dengan mengelapkan tissu atau kain halus 

yang telah dibasahi dengan air. Daun-daun yang telah tua dan menguning 

dipotong. 

 Beberapa penelitian  tentang penggunaan EM telah  banyak dilakukan 

misalnya hasil penelitikan yang dilakukan Ony (2004), menunjukkan       

bahwa pemberian konsentrasi EM  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan    padi 

 (Oriza sativa). Menurut hasil penelitian Endah (2002), menunjukkan bahwa 

kombinasi taraf konsentrasi dan waktu pemberian EM-4 berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan tanaman terong, sedangkan hasil penelitian  Damayanti 

(2006),  menunjukkan bahwa pemberian EM-4 berpengaruh terhadap tanaman 

Sansiviera trifasiata white dengan konsentrasi 0 %, 1 %, 2 % dan 3 %. 

Dari latar belakang permasalahan tersebut maka penulis mengambil 

judul “EFEKTIVITAS PEMBERIAN KONSENTRASI EM (Effektive 

Microorganism) YANG BERBEDA TERHADAP PERTUMBUHAN 

TANAMAN Anthurium plowmanii  PADA MEDIA CAMPURAN PAKIS 

CACAH DAN ARANG SEKAM.” 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas, peneliti membatasi permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Subjek dan Objek penelitian. 

a.  Subjek penelitian     : Pemberian EM  dengan konsentrasi 0 %, 1%, 2% 

dan 3 % 

b. Objek penelitian      : Pertumbuhan  Anthurium plowmanii 

2. Perbandingan konsentrasi 0 %, 1%, 2% dan 3% berdasarkan penelitian  

yang telah dilakukan oleh Amalia (2006) pada tanaman Sansiviera 

trifasiata white dan penelitian Astuti (2000) yang menerangkan 

konsentrasi EM rendah 1-2,5 %, konsentrasi sedang 2,5-5% akan 

berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman, tetapi apabila 

konsentrasinya tinggi 5,5-10% akan berakibat kematian. 

3. Pengamatan pertumbuhan dilakukan  dua  minggu  sekali sampai umur ± 2 

bulan. 

4. Parameter yang digunakan adalah tinggi tanaman dan jumlah daun. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahanya  

sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pengaruh pemberian konsentrasi EM yang berbeda 

terhadap pertumbuhan Anthurium plowmanii pada media campuran pakis  

cacah dan arang sekam? 
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2. Berapakah konsentrasi EM yang paling optimal terhadap pertumbuhan  

Anthurium plowmanii pada media campuran pakis cacah dan arang 

sekam? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian konsentrasi EM yang berbeda 

terhadap pertumbuhan Anthurium plowmanii  pada media campuran pakis 

cacah dan arang sekam. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi EM yang paling optimal terhadap 

pertumbuhan Anthurium plowmanii pada media campuran pakis cacah dan 

arang sekam.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Dapat memberikan informasi tentang efek pemberian EM  terhadap 

pertumbuhan Anthurium plowmanii. 

2. Menambah wawasan pengetahuan  tentang pengaruh konsentrasi EM 

terhadap pertumbuhan tanaman. 

3. Jika hasil penelitian ini positif, maka dapat dikembangkan dikalangan 

masyarakat untuk meningkatkan produktifitas tanam. 

 

  

 




