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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada saat ini masyarakat Indonesia telah mulai tumbuh kesadaran terhadap 

bahaya penggunaan bahan kimia dalam proses budidaya pertanian. Tumbuhnya 

kesadaran akan dampak negatif penggunaan pupuk buatan dan sarana pertanian 

modern lainnya terhadap lingkungan  pada sebagian kecil petani telah membuat 

mereka beralih dari pertanian konvensional ke pertanian organik. Pertanian jenis ini 

mengandalkan kebutuhan hara melalui pupuk organik dan masukan-masukan alami 

lainnya (Simanungkalit dkk., 2006). 

Indonesia sebagai daerah tropis memiliki sekitar 90% dari 7000 spesies 

tumbuhan berkhasiat obat. Sebagian besar (hampir 80%) dari tanaman obat tersebut 

telah digunakan sebagai obat-obatan tradisional meskipun belum diuji secara klinis. 

Masyarakat Indonesia mengenal dan menggunakan tumbuhan berkhasiat obat 

sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi berbagai masalah kesehatan. 

Pemanfaatan tumbuhan obat di Indonesia secara tradisional semakin disukai karena 

efek sampingnya lebih kecil dari obat yang dibuat secara sintesis. Penggunaan 

tumbuhan obat di masyarakat terutama untuk mencegah penyakit, menjaga 

kesegaran tubuh maupun mengobati penyakit. Banyak jenis tumbuhan yang 

digunakan sebagai tumbuhan obat, salah satunya adalah tanaman rosela (Maryani 

dan Kristiana, 2008). 

 Rosela merupakan tanaman herba tahunan yang termasuk famili Malvaceae 

dan dapat dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis (Kosakowska et al., 2005). 

Rosela dapat dikonsumsi dalam bentuk segar maupun olahan. Seluruh bagian 
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tanaman, mulai buah, kelopak bunga, mahkota bunga, dan daunnya dapat dimakan 

(D`Heureux dan Badrie, 2004).  

Spesies H. sabdariffa sabdariffa merupakan spesies rosela   yang memiliki 

potensi sebagai sumber bahan pangan fungsional, antioksidan, antibakteri, zat 

pewarna alami serta pemanfaatan dalam bidang kesehatan (Abdallah 2015; Chang 

et al. 2014; Lin et al. 2007). Seluruh bagian tanaman rosela herbal memiliki nilai 

manfaat terutama bagian kelopak bunga yang telah banyak diteliti dan dikaji, baik 

di dalam maupun di luar negeri (Dhar et al.2015; Christian et al. 2006; Kao et al. 

2009; Zhen et al. 2016). 

Tingginya nilai kemanfaatan tanaman rosela merah disebabkan karena 

kandungan senyawa fitokimia alami yang potensial di seluruh bagian tanaman, 

yaitu daun, batang dan buah rosela. Komponen fitokimia potensial tersebut meliputi 

fenol, alkaloid, tannin, flavonoid, saponin, asam organik, antosianin, dan 

polisakarida (Mungole & Chaturvedi 2011; Da-Costa-Rocha et al. 2014). Balai 

Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat pada tahun 2013 telah melepas empat 

varietas unggul rosela herbal yaitu Roselindo 1 (Rosela  ), Roselindo 2 

(Jamaika/Rosela ungu cumi), Roselindo 3 (Rosela Hijau), dan Roselindo 4 (Rosela 

Ungu biasa) (Murianingrum,2013). Dengan dukungan varietas yang sudah ada 

diharapkan dapat meningkatkan produksi nasional roselle herbal baik untuk 

memenuhi pasokan kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. 

Tanaman rosela herbal memiliki banyak manfaat, baik sebagai sumber serat 

alami juga berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan fungsional dan 

biofarmaka. Hal itu didukung dari banyaknya kandungan senyawa fitokimia 

potensial yang bermanfaat untuk kesehatan karena memiliki aktivitas farmakologi 
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yang tinggi (Kao et al., 2009; Zhen et al., 2016). Oleh karena itu rosela herbal 

berpotensi untuk diolah menjadi produk-produk yang memiliki nilai ekonomis 

tinggi sehingga dapat memberikan nilai tambah lebih terutama dalam peningkatan 

kesejahteraan petani dan produksi nasional rosela. 

Bagian utama tanaman rosela yang banyak dimanfaatkan dalam pengolahan 

pangan adalah bagian kalik atau kelopak bunga rosela. Bagian ini terlihat cukup 

menarik dengan kandungan antosianin didalamnya yang dapat berfungsi sebagai 

antioksidan. Hasil olahan dari kalik rosela herbal yang banyak ditemukan dipasaran 

adalah produk teh, sirup, jam, selai, minuman kemasan, dan manisan rosela. 

Semua bagian tanaman rosela memiliki kandungan fitokimia yang 

berpotensi memiliki efek farmakologis dan fisiologis. Senyawa fitokimia tersebut 

meliputi kelompok senyawa fenol, alkaloid, tannin, flavonoid, saponin, dan asam 

organik. Fungsi rosela secara farmakologis diantaranya memiliki aktivitas 

antibakteri, antifungal, aktivitas antiinflamasi, antidiabetes, aktivitas antioksidan, 

dan aktivitas antihi-pertensi. Diversifikasi produk rosela meliputi nanokapsul 

ekstrak rosela, pewarna alami, pangan fungsional, obat herbal, feed additive, bahan 

kosmetik, minyak goreng, cat, dan bahan bakar nabati. Inovasi teknologi proses 

produksi dalam diversifikasi produk rosela perlu terus dilakukan untuk 

meningkatkan nilai tambah dan optimalisasi pemanfaatan komponen bioaktif rosela 

herbal. 

Terdapat dua jenis pupuk organik yaitu pupuk organik cair dan organik 

padat dimana masing-masing juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Pupuk 

organik cair sangat efisien dalam kecepatan peyerapan unsur hara dari pada pupuk 

organik padat.  
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Pemanfaatan sampah organik selama ini lebih banyak berupa pupuk organik 

dalam bentuk padat, masyarakat jarang memanfaatkan sampah organik menjadi 

pupuk organik cair. Padahal pupuk organik dalam bentuk cair memiliki kelebihan 

bila dibandingkan pupuk organik dalam bentuk padat. Pupuk organik cair lebih 

mudah diserap oleh tanaman karena unsur-unsur yang terdapat di dalamnya sudah 

terurai dan pengaplikasiannya lebih mudah. Pupuk organik cair memberikan 

beberapa keuntungan, misalnya pupuk ini dapat digunakan dalam media tanam 

padat dengan cara menyiramkannya ke akar ataupun disemprotkan ke bagian tubuh 

tumbuhan. Perlakuan pemberian pupuk dengan cara penyemprotan pada daun 

terbukti lebih efektif dibandingkan dengan perlakuan pemberian pupuk melalui 

penyiraman pada media tanam (Marjenah, 2014). 

Pupuk organik cair adalah larutan yang sebagian besar atau seluruhnya 

terdiri atas bahan organik yang berasal dari sisa tanaman dan kotoran hewan yang 

berbentuk padat dan mudah larut, serta berisi satu atau lebih pembawa unsur yang 

dibutuhkan tanaman (Gustia, 2016).  

Pupuk organik cair mempunyai beberapa manfaat, diantaranya dapat 

mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil daun, dan pembentukan bintil 

akar pada tanaman leguminosae, sehingga meningkatkan kemampuan fotosintesis 

tanaman dan penyerapan nitrogen dari udara, dapat meningkatkan vigor tanaman 

sehingga tanaman menjadi kokoh dan kuat, meningkatkan daya tahan tanaman 

terhadap kekeringan, cekaman cuaca dan serangan patogen penyebab penyakit, 

merangsang pertumbuhan cabang produksi, serta meningkatkan pembentukan 

bunga dan bakal buah, serta mengurangi gugurnya daun, bunga dan bakal buah 

(Rizqiani et al., 2007). 
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Manfaat pupuk Organik cair yaitu meningkatkan kesuburan tanaman serta 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas unsur hara di dalam tanah, sehingga tanah 

atau lahan menjadi lebih remah, gembur dan tidak liat bahkan keras, mengurangi 

polusi dan dampak sampah di lingkungan.  

Selain berfungsi untuk tanaman, pupuk organik cair juga mampu 

mengurangi jumlah limbah yang terdapat di lingkungan serta menyehatkan 

lingkungan karena pupuk organik cair adalah larutan dari hasil pembusukan 

bahanbahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, dan limbah 

dari hasil aktivitas manusia yang memiliki kandungan unsur hara lebih dari satu 

(Pandebesie, 2013). 

Bio- slurry adalah produk akhir pengolahan limbah berbahan kotoran sapi 

yang berbentuk padat dan cair yang sangat bermanfaat sebagai sumber nutrisi untuk 

tanaman. Bio-slurry juga mengandung mikroba “pro-biotik” yang bermanfaat 

untuk meningkatkan kesuburan dan kesehatan lahan pertanian sehingga diharapkan 

akan berdampak pada peningkatan kualias dan kuantitas panen (Tim BIRU, 2012). 

Menurut Hadisuwito (2015) manfaat dari Bio Slurry adalah dapat 

memperbaiki sifat-sifat tanah, menghasilkan produk pertanian yang aman bagi 

kesehatan dan mengandung mikro organisme yang efektif menyuburkan tanah dan 

menambah nutrisi serta mengendalikan penyakit pada tanah.  

Gas yang hilang didalam kotoran ternak (slurry) merupakan pupuk yang 

kaya akan unsur makro dan mikro. Unsur seperti lignin, protein, selulose dan lain-

lain. Tidak ditemukan pada pupuk kimia buatan. Sehingga pupuk organik dapat 

memenuhi nutrisi tanaman lebih kompleks. 
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Pupuk Organik Cair dari hewan ternak bermacam-macam, salah satunya 

adalah urin kelinci. Kelinci dapat menghasilkan feses atau kotoran dan urin dalam 

jumlah yang cukup banyak namun tidak banyak digunakan oleh para peternak 

kelinci. Feses dan urin kelinci lebih baik diolah menjadi pupuk organik daripada 

terbuang percuma. Penggunaan urin kelinci sebagai pupuk organik cair selain 

bermanfat untuk meningkatkan kesuburan tanah, juga dapat mengurangi biaya yang 

harus dikeluarkan dalam kegiatan usahatani bahkan dapat menambah pendapatan 

peternak (Priyatna, 2011). 

Urin kelinci adalah salah satu bahan yang dapat dijadikan sebagai pupuk 

organik cair (POC) yang memiliki kelebihan pada kandungan unsur hara baik mikro 

maupun makro yang melebihi kandungan urin sapi, kambing dan domba. POC 

adalah dekomposisi dari bahan - bahan organik atau proses perombakan senyawa 

yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana dengan bantuan mikroorganisme. 

Pupuk urin dari hewan ternak bermacam-macam, salah satunya adalah urin kelinci. 

Kelinci dapat menghasilkan feses atau kotoran dan urin dalam jumlah yang cukup 

banyak namun tidak banyak digunakan oleh para peternak kelinci. Feses dan urin 

kelinci lebih baik diolah menjadi pupuk organik daripada terbuang percuma. 

Penggunaan urin kelinci sebagai pupuk organik cair selain bermanfat untuk 

meningkatkan kesuburan tanah, juga dapat mengurangi biaya yang harus 

dikeluarkan dalam kegiatan usahatani bahkan dapat menambah pendapatan 

peternak (Priyatna, 2011). Pupuk organik cair yang berasal dari urin kelinci 

mempunyai kandungan unsur hara yang cukup tinggi yaitu N 4%; P2O5 2,8%; dan 

K2O 1,2% relatif lebih tinggi daripada kandungan unsur hara pada sapi ( N 1,21%; 

P2O5 0,65%; K2O 1,6%) dan kambing ( N 1,47%; P2O5 0,05%; K2O 1,96%) 
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(Balittanah, 2006). Pupuk kelinci memiliki kandungan bahan organik C/N : (10–

12%) dan pH 6,47–7,52 (Sajimin, 2003). Manfaat pupuk organik dari urin kelinci 

yaitu membantu meningkatkan kesuburan tanah serta meningkatkan produktivitas 

tanaman (Priyatna, 2011). 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Apakah terjadi interaksi antara dosis komposisi campuran pupuk cair 

organik bio-slurry dan urin kelinci terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman rosela merah ? 

1. Apakah ada perbedaan hasil panen tanaman Rosela dengan perbedaan 

komposisi campuran urin kelinci dan bio slurry? 

2. Bagaimana pengaruh pemberian dosis per tanaman terhadap pertumbuhan 

rosela merah ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dosis pupuk cair bio slurry 

yang tepat untuk tanaman rosela merah dan melihat perbedaan komposisi campuran 

urin kelinci pada hasil rosela merah. 

1.4.  Hipotesis 

1. Diduga ada interaksi antara dosis komposisi campuran pupuk cair 

organik bio-slurry dan urin kelinci terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman rosela merah 

2. Diduga ada perbedaan hasil panen bunga rosela merah dengan perbedaan 

komposisi campuran urin kelinci dan bio slurry 
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3. Diduga ada perbedaan pertumbuhan pada tanaman rosela dengan pemberian 

dosis per tanaman terhadap pertumbuhan rosela merah
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