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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berbagai ragam tanaman hias meliputi bunga anggrek sampai 

Anthurium. Saat ini sudah sangat umum ditanam baik sebagai komponen 

untuk mempercantik taman atau sebagai tanaman hias dalam pot. Tanaman 

hias akan membuat suasana sekitar rumah menjadi lebih hijau, memperindah 

komposisi warna lingkungan dan taman semakin indah. Tanaman hias yang 

ditanam di rumah atau taman yang memiliki keindahan pada daun dan bunga. 

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya 

bermata pencaharian sebagai petani, mereka mempelihara hewan ternak, 

khususnya sapi yang tenaganya dimanfaatkan untuk membantu mengolah 

pertanian atau sawah. Kotoran sapi dimanfaatkan para petani sebagai pupuk 

kandang tetapi ada juga yang dibakar begitu saja. Pupuk kandang tersebut 

mengandung unsur yang dapat menjaga kesuburan tanah.  

Kotoran sapi yang tidak dimanfaatkan bisa mengakibatkan pencemaran 

lingkungan, sehingga perlu adanya penanganan supaya pencemaran dapat 

dihindari. Cara penanganan kotoran sapi adalah dengan mendaur ulang limbah 

tersebut menjadi pupuk organik yang bernilai ekonomi tinggi.  

Dalam budidaya tanaman faktor lingkungan tumbuhan harus 

diperhatikan agar hasil panennya memuaskan. Lingkungan tumbuh tanamaan 

identik dengan faktor luar dan faktor di sekitar tanaman. Dalam hal ini faktor 
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dalam tanaman adalah faktor genetik yang dikendalikan oleh gen (DNA) yang 

terdapat di dalam kromosom. Beberapa faktor luar yang penting dalam 

menentukan pertumbuhan dan produksi tanaman diantaranya adalah tanah, 

nutrisi, air, sinar matahari, temperatur dan tinggi tempat (Ashari, 1995). 

Salah satu faktor penting dalam pertumbuhan tanaman yaitu media 

tumbuh (tanah), tanah 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 phospat, merangsang pertumbuhan, biokontrol patogen dan 

membantu penyerapan unsur hara. 

Tanaman gelombang cinta saat ini 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 air laut, menyukai tanah yang subur 

dan kaya akan humus di sekitar 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. (Sugiono, 

2006).  

Tanaman Anthurium tidak memilih media tanam yang khusus, namun 

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

menjaga kelembaban. Media tanam yang digunakan untuk menanam 
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Anthurium adalah arang sekam dan pakis. Untuk mendapatkan hasil 

pertumbuhan Anthurium yang baik media arang sekam dan pakis yang sudah 

dicampur harus terjaga kelembabannya (Kurnia, 2007). 

Berdasarkan penelitian Sri Rahayuningsih (2005) bahwa media tanam 

kompos, pasir dan arang sekam berpengaruh terhadap pertumbuhan jumlah 

daun Anthurium. 

Anik Yuliawati (2006), media arang sekam mempunyai sifat sebagai 

berikut: sekam padi, mudah mengikat air, tidak mudah lapuh, tidak mudah 

menggumpal dan sumber kalsium bagi tanaman. Akar tanaman dapat tumbuh 

dengan sempurna karena sekam terjamin kebersihannya (steril) dan bebas dari 

jasad renik yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman Anthurium. 

Menurut Fetty (2007), pupuk kandang adalah pupuk yang berupa 

kotoran padat dan cair hewan ternak. Kotoran yang baru keluar dari tubuh 

hewan  belum dapat digunakan sebagai pupuk karena kotoran tersebut masih 

mengalami penguraian jasad renik. Setelah itu kotoran hewan yang masih baru 

tidak dianjurkan dipakai untuk pupuk. 

Menurut Fetty (2007), tanaman Anthurium dapat tumbuh baik pada 

media pasir, humus dan pupuk kandang dengan perbandingan 2 : 5 : 5. 

Pemeliharaan Anthurium ditempatkan pada tempat yang teduh tidak terkena  

sinar matahari secara langsung.  

Starbio merupakan pupuk organik yang berasal dari rumen hewan 

rumensia. Starbio juga bermanfaat memperbaiki struktur dan tekstur tanah 

menjadi lebih baik serta menyuplai unsur hara yang dibutuhkan tanaman. 
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Karena limbah ternak mengandung nutrisi atau zat yang padat yang potensial 

untuk mendorong kehidupan jasa renik (Anonim, 2006). 

Dari latar belakang permasalahan tersebut maka peneliti mengambil 

judul “PERTUMBUHAN TANAMAN Gelombang Cinta (Anthurium 

plowmanii keris) PADA MEDIA CAMPURAN ARANG  SEKAM  DAN 

PUPUK KANDANG DENGAN PENAMBAHAN STARBIO”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penafsiran judul maka 

diadakan pembatasan masalah agar permasalahan tidak meluas sebagai 

berikut: 

1. Subyek dan obyek penelitian. 

a Subyek penelitian : Pemberian starbio dengan konsentrasi 0%, 6%, 

9%, dan 12%, media arang sekam dan pupuk kandang (1:1). 

b Obyek penelitian : Pertumbuhan Gelombang Cinta (Anthurium 

plowmanii keris) 

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

bulan. 

3. Parameter yang diukur adalah tinggi batang dan jumlah daun 

 

C. Perumusan Masalah  

Suatu penelitian akan mudah dilaksanakan apabila telah diketahui apa 

yang terjadi permasalahanya. Adapun permasalahan pokok dalam penelitian 
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ini adalah bagaimana pertumbuhan Anthurium pada media arang sekam dan 

pupuk kandang dengan penambahan strabio dengan konsentrasi yang berbeda. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pertumbuhan Anthurium pada 

media arang sekam dan pupuk kandang dengan penambahan starbio dalam 

konsentrasi yang berbeda. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat bagi peneliti maupun 

bagi masyarakat. Dalam penelitian manfaat yang diharapkan adalah: 

1. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti. 

2. Memberi sumbangan pengadaan bahan baku isi rumen sapi sebagai bahan 

starbio. 

3. Memberi nilai lebih pada starbio terhadap pertumbuhan Anthurium dengan 

media campuran arang sekam dan pupuk kandang di bidang IPTEK. 

4. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuhan dalam usaha peningkatan 

budidaya tanaman Anthurium. 

 




