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BAB I. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar belakang 

Kesadaran masyarakat akan bahaya bahan-bahan kimia yang terkandung 

dalam obat-obatan sintetis membuat masyarakat untuk beralih ke bahan-bahan 

organik. Saat ini pola hidup sehat yang akrab lingkungan telah menjadi trend baru 

meninggalkan pola hidup lama yang menggunakan bahan kimia non alami. Pola 

hidup sehat saat ini telah melembaga secara internasional yang mengisyaratkan 

akan jaminan produk makanan dan obat aman di konsumsi, kandungan nutrisi 

tinggi dan ramah lingkungan (Mayrowani, 2012). 

Tumbuhan obat adalah tumbuhan yang salah satu atau seluruh bagian pada 

tumbuhan tersebut mengandung zat aktif yang berkhasiat bagi kesehatan yang dapat 

dimanfaatkan sebagai penyembuh penyakit. Bagian tumbuhan yang dimaksud 

adalah daun, buah, bunga, akar, rimpang, batang (kulit) dan getah (resin).  

Penggunaan bagian tumbuhan sebagai obat dapat dilakuakan dengan dua cara yaitu 

direbus dan ditumbuk (diperas). Sementara itu, penggunaan ramuan obat ada tiga 

cara yaitu diminum, ditempelkan, atau dibasuhkan dengan air pencuci. Penggunaan 

dengan cara diminum biasanya untuk pengobatan organ tubuh bagian dalam, 

sedangkan dua cara lainnya untuk pengobatan tubuh bagian luar (Kusuma & Zaky, 

2005). 

Indonesia memiliki banayak jenis tanaman obat yang teridentifikasi dan 

lebih dari 300 jenis sangat berpotensi manfaatnya sebagai bahan baku jamu dan 

obat tradisional (Rukmana, 2003). Berdasarkan data ekspor tahun 2002, rata-rata 
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ekspor tanaman obat ke Hongkong setiap tahunnya sekitar 730 ton, disusul 

Singapura 528 ton, kemudian Jerman 155 ton, Taiwan, Jepang, Korea selatan, dan 

Malaysia (Dinarwi, 2006). 

Permintaan tumbuhan obat terus meningkat dari tahun ke tahun, seperti pada 

tahun 2001 nilai dagang biofarmaka dunia mencapai sekitar 43 milyar USD dan 

terus berkembang, sehingga diperkirakan akan mencapai 5 trilyun USD pada tahun 

2050 (Dirjen Bina Produksi Hortikultura, 2005). Di India 60-70% penduduk 

menggunakan sistem pengobatan alami, dengan nilai penjualan mencapai 3 milyar 

USD pada tahun 2002. Di Korea output dari obat herbal mencapai 500 juta USD 

yang merupakan 12% dari total penjualan obat dunia. Di Malaysia, nilai 

perdagangan produk herbal tahun 2000 mencapai 1,2 milyar USD, dengan trend 

pasar meningkat 13% per tahun (Deptan, 2004). 

Volume perdagangan tanaman obat tradisional di Indonesia pada tahun 

2002 baru mencapai 150 juta USD. Hal yang memprihatinkan adalah bahwa 

kebutuhan bahan baku untuk 1.023 buah perusahaan obat tradisional, yang terdiri 

dari 118 industri obat tradisional (IOT) dan 905 industri kecil obat tradisional 

(IKOT), justru 85% diperoleh dari upaya penambangan dari hutan dan pekarangan 

tanpa upaya budidaya (Deptan, 2004). Untuk mengembangkan obat alam atau 

tanaman obat Indonesia sungguh merupakan tantangan yang besar. 

Budidaya bagian dari upaya melakukan pelestarian dan pemanfaatan 

tumbuhan obat secara teratur dan terukur. Dari aspek materil, kebun dijadikan 

tempat untuk menyediakan kebutuhan bahan baku obat tradisional dalam 

melakukan pengobatan, meskipun masih dalam volume yang terbatas. Setidaknya 
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kebun obat adalah sebagai cerminan luasnya apresiasi dan pengetahuan masyarakat 

setempat dalam memanfaatkan tumbuhan berkhasiat obat serta keberlangsungan 

sistem ekologi hutan. Mengingat semakin meningkatnya pemakaian obat 

tradisional sehingga menuntut pengembangan obat tradisional yang semakin nyata, 

baik yang menyangkut aspek kesehatan, potensi ekonomi maupun kesejahteraan 

masyarakat. 

Usaha peningkatan produksi pertanian hortiherbal tidak lepas dari peranan 

pupuk sebagai bahan penyubur. Hal yang mungkin belum tercapai dengan baik 

adalah meningkatkan efisiensi penggunaannya. Pengunaan ini perlu ditingkatkan 

karena salah satu faktor yang membatasi produksi tanaman adalah unsur hara. 

Pupuk dapat digunakan untuk mencapai keseimbangan hara bagi pertumbuhan 

tanaman, sehingga dapat mencapai produksi yang optimal (Siregar, 2014). 

Pupuk cair merupakan pupuk yang dibuat dari bahan baku kotoran ternak, 

kompos, limbah alam dengan kandungan unsur hara lengkap. Pupuk ini mempunyai 

kelebihan diantaranya adalah memperbaiki sifat fisik , kimia dan biologi tanah, 

meningkatkan kondisi lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanaman, 

mengurangi dosis pemakaian pupuk kimia sampai 25%, aman bagi petani dan 

ramah lingkungan. 

Menurut Musnamar (2005) pupuk organik cair dari campuran berbagai bahan 

seperti air kelapa, air cucian beras, isi usus dan tembolok ayam, urine sapi, kotoran 

kambing, pelepah pisang, bauh maja, rebung dan rempah-rempah, mempunyai 

kandungan unsur haramakro dan mikro, serta mempunyai kandungan hormon yang 

dapat merangsang pertumbuhan tanaman, sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan 



4 

 

tanaman pegagan. Sehingga pembuatan pupuk orgnik cair dari bahan N tinggi 

merupakan salah satu cara untuk meningkatkan budidaya bawang sabrang. 

Dari uraian diatas, penelitian dosis pupuk dan waktu pemeberian pupuk 

organik cair dengan N–organik limbah perikanan dan waktu aplikasi dapat 

mengoptimalkan budidaya bawang Sabrang, sehingga pertumbuhan tanaman 

meningkat. 

1.2. Rumusan masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Apakah pupuk organik cair N-organik limbah berpengaruh terhadap 

pertumbuhan serta hasil Bawang Sabrang (Eleutherine bulbosa Mill) pada 

dataran tinggi? 

2. Berapakah dosis yang tepat dari pupuk organik cair N-organik untuk limbah 

berpengaruh terhadap pertumbuhan serta hasil Bawang Sabrang (Eleutherine 

bulbosa Mill) pada dataran tinggi? 

3. Kapan waktu aplikasi pupuk organik cair N-organik yang tepat untuk 

pertumbuhan serta hasil Bawang Sabrang (Eleutherine bulbosa Mill) pada 

dataran tinggi? 

1.3. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pupuk organik cair 

dengan kandungan N-organik Limbah perikanan terhadap pertumbuhan serta hasil 

Bawang Sabrang (Eleutherine bulbosa Mill) pada dataran tinggi, serta mengetahui 

dosis pupuk dan waktu aplikasi pupuk organik cair yang tepat dalam meningkatkan 

pertumbuhan serta hasil Bawang Sabrang (Eleutherine americana Merr) pada 
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dataran tinggi. Penelitian ini penting dilakukan untuk mendapatkan teknologi 

pemupukan yang tepat untuk budidaya Bawang Sabrang (Eleutherine bulbosa Mill) 

kedepannya. 

1.4. Hipotesa 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Terdapat pengaruh interaksi nyata perlakuan antara perlakuan dosis pupuk cair

N-organik dan waktu pemberian terhadap pertumbuhan serta hasil Bawang

Sabrang (Eleutherine bulbosa Mill) pada dataran tinggi. 

2. Terdapat pengaruh nyata perlakuan pupuk organik cair N-organik dan waktu

pemberian terhadap pertumbuhan serta hasil Bawang Sabrang (Eleutherine

bulbosa Mill) pada dataran tinggi.

3. Terdapat pengaruh nyata perlakuan waktu pemberian terhadap pertumbuhan

serta hasil Bawang Sabrang (Eleutherine bulbosa Mill) pada dataran tinggi.




