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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Buah stroberi (Fragaria sp.) adalah salah satu produk hortikultura jenis 

buah-buahan dengan rasa buah yang manis-masam serta kandungan vitamin yang 

tinggi yang banyak dicari oleh masyarakat. Keberhasilan budidaya stroberi 

sangat bergantung pada keberadaan bahan organik tanah, karena bahan organik 

tanah mampu mempengaruhi sifat fisik, kimia, dan biologi tanah (Wardani dkk., 

2010).  

Budidaya stroberi yang dilakukan oleh petani saat ini umumnya masih 

bersifat konvensional dalam skala kecil, serta tidak memperhatikan teknik 

budidaya seperti pemupukan dan pemeliharaan yang baik. Akibatnya, kualitas 

dan kuantitas produksi yang dihasilkan masih tergolong rendah. (Masi dkk., 

2015). Hasil buah stroberi rata-rata pertanaman sebanyak 1-2 kg buah/tahun, 

sehingga jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah asalnya yang bisa 

mencapai 3-5 kg buah/tahun. Hal tersebut disebabkan oleh adanya persentase 

pembentukan bunga menjadi buah stroberi yaitu 50% - 60 % dan buah yang 

terbentuk kecil-kecil, sehingga hasilnya rendah. Hal ini disebabkan oleh 

budidaya yang belum dilakukan secara maksimal. Hingga saat ini banyak metode 

yang diterapkan agar tanaman stroberi dapat berproduksi optimal. Teknik 

budidaya seperti sistem penanaman, pengairan, pemupukan, pemangkasan dan 

pengendalian OPT dapat menentukan hasil dan kualitas stroberi (Susilowati dkk., 

2018).  
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Upaya dalam pemecahan masalah menurunnya tingkat produksi stroberi 

adalah dengan perbaikan media tanam dan penggunaan bahan organik sebagai 

pupuknya. Media tanam dapat diartikan sebagai tempat tinggal atau rumah bagi 

tanaman. Tempat tinggal yang baik adalah yang dapat mendukung pertumbuhan 

dan kehidupan tanaman. Selanjutnya menurut Mechram, (2006) tanah sebagai 

media bercocok tanam memiliki beberapa kekurangan, yaitu bekerja tidak bersih, 

penggunaan nutrient oleh tanaman kurang efisien, banyak gulma, dan 

pertumbuhan tanaman kurang terkontrol. Alternatif pemecahan masalah yaitu 

dengan mencari bahan-bahan selain tanah dan tanpa membutuhkan lahan yang 

luas untuk bercocok tanam. Berbagai bahan media tanam yang digunakan harus 

tetap mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman sehingga 

produktivitasnya dapat menjadi lebih baik. Lahan pertanian yang produktif 

semakin sempit, dan jumlah penduduk yang semakin meningkat, sehingga perlu 

ada media tanam yang dapat menggantikan atau meminimalisir penggunaan 

tanah sebagai media tanam. 

Bahan media tanam selain tanah dapat menggunakan berupa limbah yang 

ramah lingkungan, hal tersebut dapat digunakan untuk menanggulangi 

permasalahan mengenai limbah, maka limbah-limbah yang dihasilkan harus 

dikelola secara baik dengan menggunakan teknologi yang tepat. Baglog jamur 

merupakan salah satu limbah yang berpotensi menimbulkan permasalahan 

lingkungan di sekitar kita. Salah satu cara memanfaatkan limbah ini adalah 
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dengan cara mengomposkannya dan dijadikan sebagai pupuk organik yang dapat 

bermanfaat bagi tanah dan tanaman (Sulaeman, 2011). 

Teknik perbaikan budidaya stroberi dapat dilakukan dengan pemberian 

pupuk organik maupun anorganik. Selama ini umumnya petani menggunakan 

pupuk anorganik yang memang mampu meningkatkan produktivitas tanaman. 

Namun disisi lain, penggunaan pupuk anorganik dalam jangka waktu lama dapat 

berakibat buruk pada kondisi biofisik tanah dan juga bisa meninggalkan residu 

pada tanaman. Limbah biogas yang berupa bio-slurry merupakan salah satu 

pupuk organik yang berasal dari kotoran ternak dan telah terfermentasi. Bio-

slurry sangat baik digunakan untuk pemupukan tanaman karena mengandung 

unsur hara yang kompleks. Pemanfaatan bio-slurry sebagai pupuk organik belum 

banyak diketahui oleh masyarakat sehingga belum banyak yang 

menggunakannya (Masi dkk., 2015). 

Pemakaian pupuk anorganik secara terus-menerus dan dalam jangka 

waktu yang lama dapat menimbulkan dampak negatif terhadap tanah. 

Penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan akan mengancam kelangsungan 

hidup mikroorganisme yang berada dalam tanah, untuk itu perlu diimbangi 

dengan pupuk organik. Suwardi dan Roy (2009) menyatakan bahwa, penggunaan 

pupuk kimia (pupuk anorganik) tidak hanya berbahaya pada tanah tetapi juga 

bagi mahluk hidup, sehingga perlu dilakukan substitusi dengan pupuk organik 

untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan pertumbuhan tanaman, 

salah satu jenis pupuk organik yang berpotensi digunakan adalah bio-slurry. 
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Pemberian bio-slurry merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan produksi tanaman stroberi (Fragaria sp.). 

1.2 Rumusan Masalah 

Teknik perbaikan tanaman stroberi (Fragaria sp.) dapat dilakukan dengan 

cara pemakaian media tanam dan pupuk yang bersifat organik. Komposisi media 

yang tepat serta tersedia unsur hara yang cukup akan menunjang pertumbuhan 

tanaman stroberi dengan baik. Selain itu pemberian konsentrasi bio-slurry cair 

yang tepat akan memberikan hasil yang maksimal. Maka rumusan masalah dari 

penelitian ini : 

1. Apakah terdapat interaksi nyata antara konsentrasi bio-slurry dan 

perbandingan media tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman stroberi 

(Fragaria sp.)? 

2. Berapakah konsentrasi bio-slurry yang berpengaruh terhadap pertumbuhan 

dan hasil  tanaman stroberi (Fragaria sp.)? 

3. Apakah perbandingan media tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman stroberi (Fragaria sp.)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui interaksi antara perlakuan 

konsentrasi bio-slurry dan perbandingan media tanam terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman stroberi (Fragaria sp.) serta mengetahui konsentrasi bio-slurry dan 



5 

 

perbandingan media tanam yang berpengaruh terhadap tanaman stroberi 

(Fragaria sp.). 

1.4 Hipotesis  

Adapun hipotesis dari penelitian ini ialah : 

1. Diduga terdapat interaksi nyata antara perbandingan media tanam dan  

pemberian konsentrasi pupuk bio-slurry terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman stroberi (Fragaria sp.). 

2. Diduga konsentrasi bio-slurry cair yang diberikan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman stroberi (Fragaria sp.). 

3. Diduga perbandingan komposisi media tanam tanah : arang sekam : limbah 

media jamur berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman stroberi 

(Fragaria sp.) 

 


