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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman rosemary (Rosmarinus officinalis L.) merupakan salah satu 

tanaman penghasil minyak atsisri. Tidak hanya dapat dijadikan tanaman hias akan 

tetapi dapat digunakan secara modern yaitu untuk fungsi estetika dan fungsional.  

Rosemary memiliki fungsi lain yaitu sebagai rempah dan herba. Tanaman yang 

berasal dari Eropa ini dapat hidup dengan baik dalam kondisi yang kering dan sejuk 

di daerahnya. Jika dilihat tanaman ini hampir menyerupai anak cemara, namun bila 

diteliti lebih cermat tanaman ini memiliki aroma khas seperti minyak kayu putih, 

dan memiliki bunga yang berwarna ungu. Kandungan minyak atsiri dalam rosemary 

banyak dimanfaatkan dalam dunia kesehatan. Sealain itu tanaman rosemary 

biasanya digunakan sebagai aromaterapi karena terdapat kandungan minyak atsisri 

didalamnya.  

Perbungaan tanaman rosemary membutuhkan waktu yang lama sehingga 

memerlukan waktu yang lama pula untuk mengahsilkan biji. Perbanyakan generatif 

yang membutuhkan waktu yang lama dapat diatasi dengan perbanyakan secara 

vegetatif. Salah satu alternatif perbanyakan dengan cara stek. Adaptasi 

pertumbuhan tanaman dengan menggunakan stek batang biasanya cukup lambat 

bahkan menyebabkan kematian karena hara yang dimiliki tanaman stek semakin 

berkurang. Agar tetap mendapatkan asupan hara setelah tanaman distek maka 

dengan memberikan media yang dapat mencukupi kebutuhan hara tanaman. Akan 

tetapi tidak semua tanaman dapat beradaptasi dengan baik pada lingkungannya 

dalam keadaan setalah distek. Penggunaan mikoriza arbuskula menjadi salah satu 
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alternatif dalam membantu tanaman untuk beradaptasi tanaman dan dalam 

pembentukan akar yang akan semakin cepat karena terjadinya simbiosis anatara 

tanaman dengan mikoriza arbuskula. Mikoriza vesikular arbuskular (MVA) 

merupakan cendawan yang bersimbiosis mutualisme dengan tanaman inangnya 

sehingga saling berguna dan menguntungkan. Mikoriza dapat membantu tanaman 

inang dengan memperoleh hara yang lebih cepat dan lebih banyak dengan adanya 

hifa-hifa yang dimiliknya. Hal ini dapat membantu tanaman untuk memperoleh 

hara dalam keadaan kekeringan karena akar akan menjadi lebih panjang dan 

pengangkutan dapat dijangkau walaupun sumber cukup jauh (Sutanto, 2000). 

Cendawan ini merupakan salah satu alternatif teknologi untuk membantu 

pertumbuhan, meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman terutama pada 

lahan-lahan marginal yang kurang subur atau bekas tambang/Industri (Delvian dkk, 

2007).  

Mikoriza dapat bertahan hidup pada keadaan lahan yang subur hingga tidak 

subur yang mengandung logam berat. Efek positif mikoriza dapat berupa 

penyerapan dan transport aktif air, penyerapan nutrisi, khususnya unsur P (fosfat) 

dan mineral lainnya sehingga mengakibatkan jaringan tanaman tercukupi 

kebutuhan air, fisiologi yang terjaga dan mendukung pertumbuhan (Agustian dkk, 

2012). Selain itu dengan pemberian mikoriza pada tanaman dapat membantu 

meminimalisir pathogen dan memperbaiki struktur pada tanah pada jangka panjang, 

karena propagul mikoriza yang sudah berada di dalam tanah akan terus berkembang 

dengan adanya simbiosis ataupun tidak. 
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Penggunaan media tanam yang sifatnya menyimpan air lebih banyak akan 

mengakibatkan akar dan batang bagian bawah tanaman membusuk dan jenis media 

tanam yang memiliki kemampuan air menahan air rendah akan mengakibatkan 

media tanam kering dan tanaman mudah mati. Setiap tanaman memiliki kriteria 

tersedniri dalam kondisi lingkungan hidupnya.  

Media tanam yang biasanya digunakan untuk rosemary untuk tanman hias 

adalah sekam. Pada dasarnya rosemary dapat tumbuh pada kondisi tanah yang 

terdapat di sekitar pada umumnya seperti tanah grumusol, akan tetapi untuk untuk 

penanaman stek tanpa zat perangsang dapat membuat pertumbuhan stek kurang 

baik. Tanah grumusol banyak ditemukan di areal sekitar dan memiliki kandungan 

dapat mempertahankan kondisi stek yang baru. Tanah grumusol memiliki porositas 

dan daya tahan air yang baik sehingga dapat dipakai untuk menjaga kebutuhan air 

oleh stek tanaman.  

Areal lahan yang semakin lama semakin terbatas memberikan peluang yang 

cukup besar salah satunya bagi pemanfaatan lahan pasir. Lahan pasir yang 

dimaksud ialah tanah sungai atau tanah katel atau tanah aluvial. Tanah ini cukup 

mudah ditemukan dan berpotesi digunakan untuk media tanam karena mengandung 

hara yang cukup dan memiliki porositas yang baik. Menurut Haryanta dkk, (2017) 

tanah Aluvial/endapan adalah tanah yang dibentuk dari lumpur sungai yang 

mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk 

lahan pertanian.  

Tanah yang memiliki porositas yang baik dapat menjaga stabilitas 

ketahanan stek tanaman hingga munculnya akar. Selain tanah katel terdapat arang 
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sekam yang mudah ditemukan dan biasa digunakan untuk media tanam baik 

menggunakan campuran maupun tidak. Akan tetapi penggunaan arang sekam akan 

lebih baik apabila dicampur dengan media lainnya agar dapat mempertahankan 

kondisi stek tanaman yang tegap dan menambah hara. Maka dari itu media tanam 

yang dicampur haruslah saling memberikan keuntungan bagi tanaman dengan 

memiliki fungsi masing-masing. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh interaksi antara dosis dan mikoriza vesikular arbuskular 

dan media tanam terhadap pertumbuhan stek rosemary? 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan dosis mikoriza vesikular arbuskular terhadap 

pertumbuhan stek rosemary? 

3. Bagaimana pengaruh jenis media tanam terhadap pertumbuhan stek rosemary? 

 

1.3. Tujuan 

1. Mengkaji interaksi dosis mikoriza vesikular arbuskular dan media tanam 

terhadap pertumbuhan stek rosemary 

2. Mengkaji pengaruh penggunaan dosis mikoriza vesikular arbuskular terhadap 

pertumbuhan stek rosemary 

3. Mengkaji pengaruh jenis media tanam terhadap pertumbuhan stek rosemary 

 

 

 



5 
 

 

1.4. Hipotesis 

1. Diduga terdapat interaksi antar mikoriza vesikular arbuskular dengan media 

tanam dalam pertumbuhan stek rosemary 

2. Diduga terdapat pengaruh dosis mikoriza vesikular arbuskular pada 

pertumbuhan stek rosemary 

3. Diduga terdapat pengaruh jenis media tanam pada pertumbuhan stek tanaman 

rosemary 


