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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Usaha peningkatan kesuburan tanah atau media tanam saat ini 

banyak dilakukan oleh para petani maupun pengusaha tanaman hias. 

Media tanam merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan 

tanaman. Tanah, sebagai media tanam sangat kaya akan keragaman 

mikroorganisme seperti bakteri Actinomycetes, fungi, protozoa, alga dan 

virus. Sebagian besar mikroba tanah mempunyai peranan menguntungkan 

bagi pertanian, yaitu berperan dalam menghancurkan limbah organik, 

fiksasi biologis nitrogen, pelarut fosfat, merangsang pertumbuhan, 

biokontrol patogen dan membantu penyerapan unsur hara (Anonim, 2007). 

Pemupukan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

kesuburan tanah. Pupuk ada dua jenis yaitu pupuk kimia buatan dan pupuk 

organik. Pupuk kimia buatan terbuat dari bahan-bahan kimia sehingga 

apabila digunakan secara terus-menerus dan dalam dosis yang besar akan 

mengakibatkan kerusakan struktur tanah serta membunuh mikroorganisme 

di dalamnya. Berkurangnya mikroorganisme tanah akan menurunkan 

kesuburan tanah. Keberadaan mikroorganisme dalam tanah berfungsi 

untuk merombak unsur-unsur hara dalam tanah menjadi unsur-unsur yang 

lebih sederhana yang dapat dimanfaatkan tanaman dalam proses 

pertumbuhan. 
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Penggunaan pupuk organik saat ini lebih dikembangkan daripada 

penggunaan pupuk kimia buatan. Pupuk organik terbuat dari bahan-bahan 

organik, seperti sisa sayur mayur, sisa makanan dari warung, sampah daun, dan 

lain-lain. Bahan-bahan organik yang beurpa sampah tersebut kemudian di 

komposkan. Proses pengomposan ini terjadi dalam waktu lama serta 

menimbulkan bau busuk. Untuk mempercepat proses pengomposan dapat 

menggunakan pupuk kandang yang banyak mengandung mikroorganisme 

perombak, namun bau busuk yang ditimbulkan tetap akan mencemari 

lingkungan. 

Suharto (1981), menemukan cara untuk mempercepat proses 

pengomposan tanpa menimbulkan bau busuk yang berlebihan. Cara tersebut 

yaitu dengan menambahkan suatu bahan yang disebut starbio dalam proses 

pengomposan. Starbio merupakan bahan yang berasal dari isi lambung sapi yang 

dijemur hingga kandungan airnya hilang, kemudian hasilnya digiling menjadi 

serbuk. Dengan penambahan starbio, proses dekomposisi sampah menjadi lebih 

cepat karena didalamnya mengandung jasat renik yang pekat. Selain itu bau 

busuk yang ditimbulkan selama proses pengomposan lebih cepat berlalu 

(Anonim, 2007). 

Kemampuan starbio mengomposkan sarnpah secara cepat akan sangat 

membantu dalam pengelolaan sampah agar tidak menjadi limbah yang dapat 

mencemari lingkungan. Dekomposisi sampah ini pada akhirnya akan 

menghasilkan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Dengan kata lain 

mikroorganisme yang terdapat dalam starbio mampu merombak sampah dan 
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akan menghasilkan unsur hara yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Selain 

dapat merombak sampah, starbio juga dapat meningkatkan kesuburan tanah 

atau media tanam dari suatu tanaman. Kandungan mikro organisme dalam 

starbio akan merombak unsur-unsur yang ada dalam tanah atau media tanam 

tersebut menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana sehingga dapat diserap 

tanaman secara maksimal. 

Starbio dapat dimasukkan kedalam kelompok biofertilizer dimana 

biofertilizer ini berfungsi untuk meningkatkan kesuburan tanah. Menurut 

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

berupa sel hidup ataupun dalam bentuk laten dari mikroba penghambat 

nitrogen (N), mikroba pelarut phospat (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. 

Pada penelitian ini akan diujikan starbio pada tanaman A. Gelombang 

cinta yang merupakan tanaman hias yang bernilai ekonomi tinggi. Anthurium 

bukan nama asing bagi pecinta tanaman hias Indonesia. Masyarakat Indonesia 

mengenal Anthurium melalui jenis Anthurium daun yang populer dengan 

nama kuping gajah (A. Crystallianum). Anthurium merupakan tanaman 

tahunan, umumnya tumbuh di daerah tropis terutama di tempat-tempat 

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

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

Untuk membudidayakan tanaman Anthurium tersebut perlu 

diperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah faktor luar atau faktor 

lingkungan. Faktor lingkungan akan mempengaruhi proses pertumbuhan 

tanaman. Faktor lingkungan yang sesuai bagi tanaman akan menjadikan 

tanaman dapat tumbuh dengan baik. Faktor lingkungan tersebut diantaranya 

adalah media tumbuh, suhu, cahaya, air dan kelembaban media. Penambahan 

starbio dalam media tanam Anthurium dapat meningkatkan kesuburan media 

tanam sehingga dapat mempercepat proses pertumbuhan tanaman. Starbio 

sebagai salah satu jenis biofertilizer akan merombak unsur-unsur yang ada 

dalam media tanam menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana sehingga 

mudah diserap oleh tanaman. Hal ini dapat terjadi karena di dalam starbio 

mengandung mikroorganisme perombak yang berfungsi merombak unsur-

unsur hara sehingga kesuburan media meningkat. 

Berdasarkan penelitian Ony (2004), menunjukkan bahwa pemberian 

EM4 (Effektive Microorganisme-4) yang juga banyak mengandung bakteri 

perombak berpengaruh pada pertumbuhan pada (Oryza sativa), dan penelitian 

Endah (2002), menunjukkan kombinasi taraf konsentrasi dan waktu 

pemberian EM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman terong. 

Sementara itu, penelitian Qorida (2007) menunjukkan bahwa pemberian 

limbah padat pabrik dapat memperbaiki kualitas tanah dan menambah 

kandungan unsur hara baik makro maupun mikro sehingga kehidupan 
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mikroorganisme di dalam tanah dapat berkembang. Pertumbuhan tanaman 

gelombang cinta dapat berlangsung optimal, karena media tanam banyak 

mengandung unsur hara akibat adanya penguraian, pengikatan dan pembebasan 

berbagai unsur hara selama pemberian limbah sludge sebagai pupuk organik. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis 

mengambil judul "EFEKTIFITAS PEMBERIAN STARBIO TERHADAP 

PERTUMBUHAN Anthurium gelombang cinta (Anthurium plowmanii) 

Giant  PADA MEDIA TANAM CAMPURAN AKAR PAKIS DAN 

SEKAM BAKAR. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya lingkup masalah seperti yang diuraikan diatas, maka 

penelitian ini perlu diadakan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah 

adalah sebagai berikut: 

1.  Subyek penelitian : pemberian starbio dengan konsentrasi Ogr, lgr, 2gr, 

3gr pada masing-masing pot berdiameter 15 cm. 

2.  Obyek penelitian  : pertumbuhan Anthurium gelombang cinta 

(Anthurium plowmanii) giant. 

3.  Parameter yang digunakan adalah tinggi batang dan jumlah daun. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah pemberian starbio berpengaruh terhadap pertumbuhan gelombang 

cinta (Anthurium plowmanii) giant? 

2. Berapa konsentrasi starbio yang paling efektif untuk pertumbuhan 

tanaman Anthurium gelombang cinta (Anthurium plowmanii) giant? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh starbio terhadap pertumbuhan Anthurium 

gelombang cinta (Anthurium plowmanii) giant. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi starbio yang paling optimal untuk 

pertumbuhan tanaman Anthurium gelombang cinta (Anthurium 

plowmanii) giant. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat : 

1. Menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang pemanfaatan starbio 

sebagai biofertilizer bagi pertumbuhan tanaman Anthurium gelombang 

cinta (Anthurium plowmanii) giant. 
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2. Jika hasil penelitian ini positif, maka dapat dikembangkan di kalangan 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas tanaman hias khususnya 

Anthurium gelombang cinta (Anthurium plowmanii) giant. 

3. Memberikan masukan bagi penelitian yang lain untuk mendukung 

penelitian lain yang sejenis. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan pada akhirnya dapat memberikan manfaat 

mengenai budidaya tanaman hias terutama Anthurium gelombang cinta 

(Anthurium plowmanii) giant. 

5. Dapat mengetahui berapa konsentrasi pemberian starbio yang paling 

efektif untuk pertumbuhan tanaman Anthurium gelombang cinta 

(Anthurium plowmanii) giant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




