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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rimpang jahe merupakan salah satu produk hortikultura dengan nilai 

produktivitas semakin meningkat hingga saat ini. Di Indonesia, luas areal 

pengembangan untuk tanaman jahe pada tahun 2018 mencapai nilai 10.205,03 

hektar, menjadikan tanaman jahe sebagai biofarmaka dengan panen tertinggi 

diantara yang lainnya (Statistik, 2019). Sejak wabah virus COVID-19 muncul 

pada akhir tahun 2019 dan menyebar di seluruh dunia, masyarakat khususnya di 

Indonesia mencari sumber bahan alternatif untuk meningkatkan imunitas tubuh 

agar terhindar dari paparan virus tersebut. Salah satu tanaman yang dimanfaatkan 

masyarakat yaitu jahe merah. Menurut Anastasia (2020), mengatakan bahwa jahe 

merah memiliki kandungan yang berfungsi sebagai imunomodulator bagi tubuh 

manusia. Imunomodulator merupakan senyawa yang menekan aktivitas imunitas 

tubuh, sehingga membantu untuk memperbaiki reaksi imunitas yang tidak 

seimbang (imunorestorisasi). Salah satu kandungan yang dimanfaatkan pada jahe 

merah yaitu antiinflamasinya. 

 Menurut Anggita (2020), menyatakan bahwa konsumen Indonesia 

memilih jahe merah sebagai tanaman biofarmaka yang dapat meningkatkan 

imunitas tubuh. Permintaan untuk jahe merah meningkat sebesar 138% dari bulan 

Januari hingga Agustus 2020, maka dari itu petani melakukan upaya untuk 

meningkatkan kinerja dalam pertumbuhan jahe merah. Salah satu upaya yang 

dilakukan adalah penggunaan pupuk untuk menutrisi tanaman jahe. Dilihat dari 

perkembangan subsidi pupuk yang dilakukan pemerintahan, pada tahun 2019 

terdapat potensi permasalahan yang terjadi pada rantai distribusi pupuk untuk 

petani. Masyarakat mengeluhkan bahwa adanya pengoplosan dan pemalsuan pada 

pupuk yang disubsidikan ke masyarakat. Tak hanya itu, anggaran untuk subsidi 

pupuk dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 anggaran 

mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 0,26%, namun mengalami 
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penurunan pada tahun 2019 sebesar 0,19%, dari 36,5 triliun menjadi 29,5 triliun 

rupiah (Ragimun dkk., 2020). 

 Pupuk merupakan sumber bahan dengan kandungan zat hara yang dapat 

menutrisi tanaman untuk tumbuh dan berkembangbiak. Terdapat beberapa macam 

unsur hara yang dibutuhkan tanaman, untuk mempermudah maka zat hara dibagi 

menjadi dua yaitu hara makro dan hara mikro. Pada beberapa unsur makro dan 

mikro, kebutuhan hara Nitrogen, Fosfor dan Kalium dibutuhkan tanaman dalam 

jumlah lebih besar dari unsur lainnya, maka dari itu ketiga unsur tersebut disebut 

dengan unsur hara primer (Kasmawan dkk.,2018). Unsur N, P, dan K dapat 

ditemukan dari berbagai jenis pupuk, baik pupuk anorganik maupun organik 

tergantung pada bahan yang digunakan.  

 Umumnya masyarakat menggunakan pupuk kimia sebagai sumber 

nutrien bagi tanaman karena pengaplikasiannya yang cukup mudah dan praktis, 

namun efek yang ditimbulkan berdampak pada kesehatan tanah dan menyebabkan 

tekstur menjadi keras. Ketika tekstur tanah sudah mengeras maka tanah akan sulit 

mengurai dan tidak dapat dijadikan media tanam. Maka untuk menanggulangi 

permasalahan tersebut, beberapa petani memanfaatkan teknologi alternatif untuk 

mereduksi efek dari pupuk kimia dengan mengolah bahan organik menjadi pupuk. 

Salah satu alasan petani menggunakan pupuk organik yaitu bahan baku yang 

digunakan bisa diambil dari lingkungan sekitar, seperti dari hasil sisa tani yang 

berupa jerami, bonggol jagung, bagas tebu, dan serabut kelapa. Tidak hanya dari 

hasil sisa pertanian, bahan baku pembuatan pupuk organik bisa didapatkan dari 

kotoran hewan, limbah pasar, limbah rumah tangga dan serbuk gergaji (Zaini, 

2015).  

 Mitra Arana Cita Karya merupakan salah satu badan usaha dalam 

pembibitan tanaman jahe merah. Usaha ini dimulai sejak Juni 2020 yang 

bertempat pada Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Usaha ini 

memproduksi beberapa jenis Pupuk Organik Cair dengan memanfaatkan bahan 

organik dalam membantu dalam pertumbuhan bibit jahe merah. Beberapa bahan 

organik alternatif yang dimanfaatkan sebagai pupuk, salah satunya yaitu kulit 
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buah nanas. Dalam penelitian Nurcholis, dkk. (2020) menyebutkan bahwa 

produksi buah kulit nanas mencapai 74.815 ton, maka apabila kulit nanas 

diasumsikan sebesar 30% dari buah kulit nanas maka sumber kulit nanas yang ada 

pada lingkungan sebanyak 22.444 ton. Kulit buah nanas memiliki kandungan 

protein dan nitrogen yang tinggi, sehingga baik bagi tanaman vegetative untuk 

berkembang dan tumbuh. Tak hanya itu, kulit buah nanas mempunyai kandungan 

vitamin B3 yang membuat tanaman kebal terhadap penyakit (Nurcholis, dkk., 

2020). Terdapat sumber bahan baku alternatif lain yang dapat dimanfaatkan 

sebagai pupuk yaitu rebung. Keberadaan rebung saat panen tidak bergantung pada 

musim,sehingga bisa dipanen setiap waktu. Dalam penelitian Widiarti (2013), 

menjelaskan rata-rata rumpun rebung ampel gading yang tumbuh mencapai 4.995 

kg/ha/tahun dan ampel hijau 3.129 kg/ha/tahun. Di dalam rebung terdapat 

kandungan C organik dan kalium sehingga membantuk dalam memperbaiki sifat 

tanah baik secara fisik, kimia maupun biologis. Dalam POC rebung mengandung 

mikroorganisme berupa Azotobacter dan Azospirillum yang menghasilkan hormon 

pertumbuhan dan penambat N udara (Hermawan, 2019).  

 Disamping itu urin sapi merupakan limbah yang sering dimanfaatkan 

sebagai bahan baku pupuk cair. Dalam sehari sapi dewasa menghasilkan urin rata-

rata 15liter urin (Hadi, 2020). Jika urin tidak dapat dikelola dengan baik maka 

akan menyebabkan masalah baik lingkungan sekitar maupun pada peternak sapai 

tersebut. Urin memiliki kandungan nitrogen yang cukup tinggi yaitu sebesar 

36,90-37,31%. Manfaat dari pupuk organik cair (biourine) ini adalah 

menyuburkan tanaman, menjaga stabilitas unsur hara pada tanah, mengurangi 

dampak dari sampah organik pada lingkungan dan membantu meningkatkan 

produktivitas tanah (Rohani, dkk., 2016). Disamping penggunaan pupuk yang 

membantu tanaman untuk tumbuh dan berkembang, penggunaan media tanam 

sama pentingnya dalam masa vegetatif maupun generatif tanaman. Media tanam 

memiliki fungsi untuk meningkatkan efisiensi pupuk dan serapan unsur hara 

dalam tanah. Selain itu, media tanam digunakan akar dalam menopang tanaman, 

sehingga tanaman bisa tegak kokoh berdiri diatas media tersebut (Hafizah & 

Mukarramah, 2017). 
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 Terdapat beberapa bahan alternatif yang dapat digunakan sebagai media 

tanam, salah satunya adalah serbuk kayu. Serbuk kayu memiliki kemampuan 

dalam menyimpan air dengan baik dan bersifat gembur, sehingga cocok untuk 

dimanfaatkan sebagai media tanam. Pemberian media tanam serbuk geraji 

menimbulkan pori pada media, sehingga dapat memperlancar proses aerasi dan 

mempermudah akar untuk tumbuh memanjang. Akar yang memanjang akan 

mempermudah menyerap hara secara efisien (Langgeng, dkk., 2019). Selain itu 

terdapat juga sekam padi dan arang sekam yang dapat dimanfaatkan sebagai 

media tanam. Sekam dapat mempermudah akar untuk menyerap unsur hara yang 

ada pada tanah dan abu sekam memiliki daya serap yang sedikit terhadap air, 

namun aerasi udara yang cukup baik. Hasil pembakaran sekam padi dapat 

meningkatkan pH pada tanah dan penyedia unsur-unsur hara seperti Ca, Mg, K 

dan N. Arang yang tercipta dari sekam padi memliki sifat ringan dan porous, 

maka dapat dimanfaatkan sebagai media yang menyerap larutan hara makro atau 

mikro yang diberikan secara teratur. Arang sekam padi memiliki fungsi sebagai 

pengikat logam berat dan menggemburkan tanah (Cunino & Taolin, 2017). 

Dengan demikian peneliti beraksud untuk mengetahui pengaruh aplikasi 

penerapan pupuk organik cair dan media tanam pada fase perbesaran 

pertumbuhan tanaman jahe. Dalam penelitian ini akan menguji kandungan hara 

pada pupuk yang akan diaplikasikan dengan mengamati pertumbuhan fisik serta 

metabolit sekunder pada tanaman saat fase perbesaran. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh penerapan pupuk organik cair dengan bahan dasar kulit 

nanas, rebung, dan urin sapi terhadap pertumbuhan fisik tanaman jahe merah 

(Zingeber officinale var rubrum) pada fase perbesaran? 

2. Bagaimana pengaruh penerapan media tanam dengan bahan dasar serbuk kayu 

dan sekam padi terhadap pertumbuhan fisik dan kandungan hara pada tanaman 

jahe merah (Zingeber officinale var rubrum) pada fase perbesaran? 

3. Bagaimana pengaruh penerapan pupuk organik cair dan media tanam pada 

analisis dan perbandingan hasil penelitian dari berbagai sumber literatur? 
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4. Bagaiamana pengaruh penerapan pupuk organic cair pada kandungan 

metabolitsekunder pada tanaman jahe merah (Zingeber officinale var rubrum) 

pada fase perbesaran? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka terdapat 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penerapan pupuk organik cair dengan bahan dasar kulit 

nanas, rebung, dan urin sapi terhadap pertumbuhan fisik tanaman jahe merah 

(Zingeber officinale var rubrum) pada fase perbesaran 

2. Mengetahui pengaruh penerapan media tanam dengan bahan dasar serbuk 

kayu dan sekam padi terhadap pertumbuhan fisik dan kandungan hara pada 

tanaman jahe merah (Zingeber officinale var rubrum) pada fase perbesaran 

3. Mengetahui pengaruh penerapan pupuk organik cair dan media tanam pada 

analisis dan perbandingan hasil penelitian dari berbagai sumber literature 

4. Mengetahui pengaruh penerapan pupuk organic cair pada kandungan 

metabolitsekunder pada tanaman jahe merah (Zingeber officinale var rubrum) 

pada fase perbesaran 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan media referensi dan acuan 

dalam pertumbuhan fisik dan jumlah kandungan nutrisi tanaman jahe selama masa 

pembibitan dengan mengggunakan pupuk organik cair dan media tanam. 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan atau ruang lingkup penelitian ini adalah  

1. Menggunakan bibit jahe merah yang telah berumur 45 HSS (Hari Setelah 

Semai).  

2. Bibit jahe merah akan ditanam pada setiap polybag dengan ukuran 40x50cm 

sebanyak 16 sampel dengan kondisi ruang lingkup yang sudah terkontrol 

(kondisi lingkungan dengan suhu sekitar 27-32oC, menggunakan jaring 

paranet agar bibit tidak terkena sinar matahari secara langsung). 



 

6 
 

3. Penelitian akan dilakukan dengan kurun waktu 10 minggu hari setelah tanam 

dengan asumsi bahwa tanaman sudah terlihat pertumbuhannya dalam kurun 

waktu tersebut.  

4. Pupuk diproses dengan metode fermentasi dan diaplikasikan pada tanaman 

setiap dua kali dalam seminggu  dan diberikan  pada tanaman satu minggu 

setelah tanam 

5. Formulasi pembuatan Pupuk Organik Cair sudah terkontrol dari mitra 

6. Kebutuhan air yang akan digunakan berkisar 30mL dan disiramkan setiap 

sore selama periode waktu yang ditentukan.  

7. Dalam pemeliharaan tanaman dari penyakit atau gulma maka akan dilakukan 

kontrol seminggu sekali dengan pembersihan bakal gulma pada setiap 

polybag dan jika didapati adannya gejala penyakit maka akan diberikan obat 

pembasmi hama. 

8. Penelitian ini menggunakan lima parameter uji berupa parameter tinggi 

tanaman, berat kering rimpang, jumlah daun, dan parameter uji senyawa aktif 

berupa kandungan Gingerol yang ada pada jahe untuk mengetahui keefektifan 

pupuk terhadap pertumbuhan bibit 

  


