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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Petani modern  saat ini memanfaatkan bahan yang merupakan 

bioteknologi mikroba yang berfungsi untuk mempercepat pengomposan bahan 

organik agar lebih cepat digunakan sebagai pupuk dan tidak menimbulkan bau 

menyengat. Bioteknologi mikrobia merupakan cabang ilmu yang mempelajari 

pemanfaatan mikroba maupun produk dari mikrobia (enzim, alkohol) dalam 

proses produksi untuk menghasilkan dan meningkatkan produksi pangan dan 

jasa. Pemanfaatan bioteknologi mikroba sudah banyak digunakan diantaranya 

Starbio, Superdec, Orgadec, EM4, EM Lestari, Degra Sumba, Stradec. Dalam 

bahan tersebut terdapat mikroba penghancur (dekomposer) yang 

berkemampuan tinggi dan mempercepat proses dekomposisi dari beberapa 

bulan menjadi bebarapa minggu saja (Anonim, 2007).  

Menurut Nasir (2006), bahwa teknologi EM telah dikembangkan dan 

digunakan untuk memperbaiki kondisi tanah, menekan pertumbuhan mikroba 

yang menyebabkan penyakit, dan memperbaiki efisiensi penggunaan bahan 

organik oleh tanaman. Pada pembuatan bokashi sebagai salah satu pupuk 

organik, bahkan EM meningkatkan pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan 

dan produksi tanaman. 
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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), dari sekian banyak mikroorganisme dalam EM 

tersebut ada 5 golongan pokok, yaitu bakteri fotosintetik, Lactobacillus 

(bakteri asam laktat), Streptomyces, ragi/ yeast dan Actinomycetes. Bakteri 

tersebut jika diaplikasikan dapat dengan cepat menjadi aktif  merombak bahan 

organik dalam tanah. Selain itu EM juga dapat merangsang perkembangan dan 

pertumbuhan organisme lain yang menguntungkan seperti bakteri pengikat 

nitrogen, bakteri pelarut fosfat, mikroorganisme yang bersifat antagonis 

terhadap patogen, serta menekan pertumbuhan jamur patogen tular tanah. 

Selama ini penggunaan EM lebih banyak digunakan untuk 

meningkatkan kecepatan pengomposan, namun sebenarnya dapat langsung 

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

disiramkan sebanyak 3-4 cc per liter air setiap minggu. Menurut Indriani 

(2002), selain mempercepat pengomposan, EM dapat diberikan secara 

langsung untuk menambah unsur hara tanah dengan cara disiramkan ke tanah 

dan tanaman atau disemprotkan ke daun tanaman.  

Beberapa penelitian sudah dilakukan pada berbagai tanaman yang 

diberi perlakuan pemberian dosis yang berbeda. Berdasar penelitian Amalia 

(2006), pemberian EM berpengaruh pada pertumbuhan tanaman Sansiviera 

trifasciata white dengan penggunaan konsentrasi 0%, 1%, 2%, 3%. Menurut 
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Ony (2004), pemberian konsentrasi EM-4 pada padi (Oryza sativa),  

memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Berdasarkan ukuran 

pemakaian pada label EM-4 dan penelitian Astuti (2000), menerangkan bahwa 

konsentrasi EM-4 rendah 1-2,5% sampai dengan konsentrasi sedang 2,5-5% 

akan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman, tetapi bila 

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

Keindahan struktur daun dan bunga Anthurium tidak terlepas dari cara 

pemupukannya. Pupuk diberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman, biasanya 

menggunakan pupuk NPK seimbang secara rutin dengan dosis kecil atau        

2 gr/ liter air (Fauzi, 2006). 

Pengaruh pemupukan tidak terlalu besar, namun pemupukan tetap 

harus dilakukan agar anthurium cukup mendapatkan suplai hara. Pemberian  

pupuk yang umum diberikan adalah Decastar setiap 3 bulan sekali. Setelah itu 

dapat diberikan pupuk berbarengan saat penyiraman, misalnya growmore. 

Frekuensi pemberian dapat dilakukan setiap minggu atau setiap bulan dengan 

dosis rendah. Setiap minggu diberikan B1 yang disemprotkan ke daun agar 

tetap sehat.  

Selama ini pemupukan tanaman Anthutrium menggunakan pupuk 

seperti NPK, B1, Decastar, Gandasil, dan Nuvo HM yang dijual di pasaran. 

EM sendiri mempunyai kemampuan untuk dimanfaatkan sebagai penyubur 

tanaman yang dapat langsung disemprotkan pada tanaman oleh karena itu 

perlu adanya pemanfaatan EM untuk tanaman Anthurium. 



 

4 

Selain EM yang dijual di pasaran, petani dapat membuatnya sendiri 

seperti pada praktikum yang telah dilakukan oleh mahasiswa UMS pada mata 

kuliah Pengolahan Limbah Organik. Untuk mengetahui efektifitas EM buatan 

tersebut maka diujikan pada tanaman Anthurium Gelombang Cinta. 

Anthurium ini mempunyai daun yang indah sehingga harganya sangat 

mahal, terutama pada bulan Agustus 2007. Hal ini dapat dilihat dari sebuah 

biji (oce) Anthurium harganya bisa mencapai 20 ribu. Selain itu Gelombang 

Cinta merupakan tanaman tahunan, umumnya tumbuh di daerah tropis 

terutama di tempat yang terlindung dari cahaya matahari. Perawatan 

Anthurium Gelombang Cinta lebih mudah dan tidak memerlukan perawatan 

khusus. Varietas Anthurium plowmanii antara lain Ruffles, Giant dan Green 

petticoat (Anonim, 2007). 

Berdasar pada latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian 

dengan judul “EFEKTIFITAS PEMBERIAN KONSENTRASI EM YANG 

BERBEDA TERHADAP PERTUMBUHAN Anthurium Gelombang Cinta 

(Anthurium plowmanii var Giant) PADA MEDIA CAMPURAN PAKIS 

CACAH DAN COCOPEAT” 

 

 

 

 

 

 



 

5 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya masalah dan mempermudah 

pemahaman dalam penelitian maka penulis membatasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Subyek penelitian ini adalah pemberian konsentrasi EM: 0%; 0,1%; 0,3% 

dan 0,5% (Dispertanak, 2006). 

2. Obyek yang diteliti adalah pertumbuhan tanaman Anthurium Gelombang 

Cinta ( Anthurium plowmanii var Giant) 

3. Parameter penelitian ini adalah tinggi tanaman dan jumlah daun. 

4. Pengamatan pertumbuhan setiap 2 minggu sekali selama ± 2 bulan. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana efektifitas pemberian konsentrasi EM yang berbeda terhadap 

pertumbuhan Anthurium plowmanii var Giant pada media campuran pakis 

cacah dan cocopeat? 

2. Berapakah konsentrasi pemberian EM yang paling efektif terhadap 

pertumbuhan Anthurium plowmanii var Giant pada media campuran pakis 

cacah dan cocopeat?  
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui efektifitas pemberian konsentrasi EM yang berbeda 

terhadap pertumbuhan pertumbuhan Anthurium plowmanii var Giant pada 

media campuran pakis cacah dan cocopeat. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi pemberian EM yang paling efektif terhadap 

pertumbuhan Anthurium plowmanii var Giant pada media campuran pakis 

cacah dan cocopeat. 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:  

1. Peneliti, dapat mengetahui secara langsung proses pembibitan dan 

pertumbuhan, serta pemberian konsentrasi EM yang tepat bagi tanaman 

Anthurium Gelombang Cinta. 

2. Masyarakat, sebagai sumber informasi bidang budidaya khususnya 

agrobisnis. Sehingga masyarakat mengetahui berapa konsentrasi yang 

tepat bagi tanaman Anthurium. 

3. Ilmu pengetahuan, dapat memperkaya pengetahuan tentang pengaruh 

konsentrasi EM terhadap tanaman. 

 

 

 




