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BAB I  

PENDAHULUAN  

 
A. Latar Belakang  

Tanaman hias dan bunga di pasar dunia permintaannya cenderung 

meningkat dari tahun ke tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, ekspor bunga 

potong di Indonesia masih didominasi oleh anggrek. Jenis bunga potong selain 

anggrek yang berpotensi diekspor adalah Anthurium. Masyarakat Indonesia 

mulanya hanya mengenal tanaman Anthurium dengan sebutan tanaman kuping 

gajah sebagai hiasan dalam pot untuk penghias ruangan, karena mempunyai 

bentuk daun dan bunga yang sangat menarik. Anthurium yang dibudidayakan 

di dunia terdiri dari Anthurium daun dan Anthurium bunga (Rukmana, 1997). 

Nama Anthurium berasal dari bahasa Yunani, artinya bunga ekor. 

Bunga Anthurium terdiri dari dua bagian utama yaitu bunga sebenarnya dan 

seludung bunga. Bunga sebenarnya berukuran kecil-kecil, berjejal-jejal dan 

rapat. Sedangkan seludung bunga berbentuk jantung atau bulat telur dengan 

ujung runcing.  

Tanaman Anthurium tidak memiliki media tanam yang khusus, namun 

yang pasti media harus gembur, subur, mengandung bahan organik dan dapat 

menjaga kelembaban. Media tanaman yang digunakan untuk menanam 

Anthurium adalah arang sekam, pakis dan pupuk kandang, karena arang sekam 

dapat mengikat air dan sebagai sumber kalsium pada tanaman; pakis 

mempunyai rongga udara yang banyak, sehingga membuat akar tanaman 

berkembang dengan nyaman dan memperoleh air dengan mudah; sedangkan 

pupuk kandang memiliki kandungan N yang sangat tinggi sehingga 
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menunjang pembentukan daun yang lebih sehat dan segar. Untuk 

mendapatkan hasil pertumbuhan Anthurium yang baik maka media tanam 

arang sekam, pakis dan pupuk kandang yang sudah dicampur harus terjaga 

kelembabannya.  

Salah satu faktor terpenting dalam pertumbuhan tanaman adalah media 

tumbuh (tanah). Tanah mempunyai fungsi sebagai media utama tempat 

tumbuh tanaman. Tanaman yang tumbuh subur disebabkan karena adanya 

dicomposer di dalamnya, seperti cacing tanah, dan jutaan mikroba. Tanah 

sangat kaya akan keragaman mikroorganisme, seperti bakteri, cendawan atau 

jamur tingkat rendah, fungi, protozoa, alga, actinomycetes dan virus. Sebagian 

besar mikroba tanah mempunyai peranan yang menguntungkan bagi pertanian 

yaitu berperan dalam menghancurkan limbah organik, merangsang 

pertumbuhan, membantu penyerapan unsur hara, fiksasi biologis nitrogen, 

pelarutan fosfat dan biokontrol patogen. 

Untuk meningkatkan kesuburan tanah, ada banyak cara yang dapat 

dilakukan, diantaranya dengan cara pemupukan. Pemupukan dapat dilakukan 

dengan menggunakan pupuk kimia buatan. Tetapi penggunaan pupuk kimia 

buatan dapat merusak struktur tanah dan membunuh mikroorganisme di 

dalamnya sehingga perlahan-lahan kesuburan tanah akan menurun. Salah satu 

teknologi yang saat ini dikembangkan adalah pengelolaan hara terpadu yang 

mendukung pemupukan organik dan pemanfaatan biofertilizer. Menurut 

Prihatini (1996), biofertilizer adalah pemanfaatan strain-strain unggul baik 

berupa sel hidup ataupun dalam bentuk mikroba penambat nitrogen (N), 

mikroba pelarut phospat (P) atau mikroba perombak selulosa yang diberikan 

ke biji.  
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Starbio merupakan mikroba atau bakteri pengurai yang berfungsi 

menguraikan limbah menjadi bahan asal alami yang tidak berbau. Dibuat dari 

ruminansia (kambing) yang dikeringkan setelah kering lalu dihancurkan. 

Strabio digunakan sebagai pupuk pengganti atau penambah pada media tanam 

bunga-bungaan, sayur-sayuran, dan pertanian organik.  

Hasil pra penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa starbio 

yang diambil dari isi rumen hewan rumansia mengandung jenis bakteri yaitu 

Baccilus sp, Staphylococcus epidermidis, Staphyloccocus aureus dan 

Pseudomonas sp. Bakteri-bakteri tersebut merupakan bakteri yang dapat 

membantu merombak unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman menjadi 

unsur-unsur yang lebih sederhana untuk membantu mempercepat proses 

pertumbuhan.  

Pada penelitian ini diujikan pada tanaman Anthurium gelombang cinta 

yang belakangan ini 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 tubuh baik pada ketinggian 600-900 m dari permukaan laut. Media 

tumbuh yang baik harus bersifat subur, gembur, porous, drainase baik, aerasi, 

bebas hama dan banyak mengandung bahan organik (Sugiono, 2006).  

Berdasarkan hasil penelitian Ony (2004), menunjukkan bahwa 

pemberian konsetrasi EM4 berpengaruh pada pertumbuhan padi (Oryza 

sativa) sementara penelitian Endah (2002), menunjukkan bahwa kombinasi 

taraf konsentrasi dan waktu pemberian EM berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan terong.  
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Dari latar belakang permasalahan di atas maka penulis mengambil 

judul “PERTUMBUHAN TANAMAN Anthurium plowmanii (pedang) PADA 

MEDIA ARANG SEKAM, PAKIS, DAN PUPUK KANDANG DENGAN 

PENAMBAHAN STARBIO”.  

 

B. Pembatasan Masalah  

Agar permasalahan tidak meluas, peneliti membatasi permasalahan 

sebagai berikut:  

1. Subjek dan objek penelitian  

a. Subjek penelitian : Pemberian starbio dengan konsentrasi 0%, 4%, 8% 

dan 12%. 

b. Objek penelitian : Pertumbuhan Anthurium plowmanii (pedang) 

2. Pengamatan pertumbuhan di lakukan dua minggu sekali sampai umur + 4 

bulan. 

3. Paramater yang digunakan adalah tinggi batang dan jumlah daun.  

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dibuat rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagaimanakan efek pemberian starbio dan konsentrasi berapakah yanng 

paling efektif terhadap pertumbuhan tanaman Anthurium plowmanii (pedang)? 
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D. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui efek dan konsentrasi pemberian starbio yang paling efektif 

terhadap pertumbuhan Anthurium plowmanii (pedang). 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi peneliti, dapat mengetahui pertumbuhan Anthurium plowmanii 

(pedang) menggunakan media arang sekam, pakis dan pupuk kandang 

dengan penambahan starbio. 

2. Bagi masyarakat, sebagai sumber informasi tentang efek pemberian starbio 

terhadap pertumbuhan Anthurium plowmanii (pedang). 

3. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memperkaya IPTEK yang 

berkaitan dengan pertumbuhan Anthurium plowmanii (pedang). 

 




