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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Pemanfaatan tanaman obat di dalam negeri cenderung mengalami 

peningkatan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk 

mengkonsumsi obat herbal. Tanaman obat sudah lama digunakan oleh masyarakat 

Indonesia sebagai alternatif untuk pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit. 

Bahkan pemanfaatan tanaman obat sendiri sudah menjadi resep turun-temurun 

dalam masyarakat, sehingga tanaman obat itu sendiri tidak asing lagi bagi 

masyarakat awam. 

 Pegagan merupakan salah satu tanaman yang memiliki khasiat obat dan 

berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan baku obat. Di Indonesia pegagan 

telah lama dikenal, tetapi sangat minim mendapat perhatian. Hal ini disebabkan 

keberadaannya yang tumbuh secara liar, sehingga masyarakat mengenal pegagan 

sebagai gulma yang belum diketahui khasiatnya. Pegagan dapat tumbuh di daerah 

yang subur seperti di sekitar perkebunan, persawahan, di tempat lembab, serta di 

sela-sela tanaman budidaya. 

 Pengaruh naungan terhadap tanaman obat sangat penting untuk dipelajari 

mengingat kondisi yang ideal dalam budidaya tanaman obat adalah kombinasi 

biomassa dan bahan aktif yang tinggi. Telah diketahui bersama bahwa umumnya 

budidaya tanaman obat tidak secara monokultur, tetapi sebagai tanaman sela  

dalam sistem intercropping (Kurniawati dkk., 2005). Tanaman yang ternaungi 

akan memiliki daun yang lebih lebar dan lebih tipis dibandingkan dengan daun 

yang tidak ternaungi, hal ini dikarenakan sel palisade yang lebih panjang. Daun 

yang ternaungi juga memiliki jumlah klorofil yang lebih banyak, khususnya 

klorofil b (Tripatmasari dkk., 2010). 

Menurut Setiari dan Nurchayati (2009) daun cincau dan daun pegagan 

merupakan tumbuhan parennial, yang dapat dipetik daunnya setiap saat. 

Berdasarkan faktor umur tanaman, maka dapat dikatakan bahwa semakin tua 

umur tanaman akan menghasilkan kandungan klorofil yang semakin tinggi. 

Semakin tinggi tingkat naungan, maka tanaman akan melakukan adaptasi atau 

penghindaran terhadap cekaman naungan dengan cara meningkatkan efisiensi 

penangkapan cahaya tiap unit area fotosintetik yaitu dengan meningkatkan jumlah 
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klorofil per unit luas daun dan rasio klorofil b/a (Levitt,1980 cit. Musyarofah, 

2007). 

Menurut Hermanto dkk. (2011), perbedaan metabolit yang terdapat dalam 

tanaman dipengaruhi oleh kemampuan diferensiasi sel tanaman dan reaksi kimia 

yang menyertainya, antara lain adalah aktivitas enzim. Triterpenoid merupakan 

salah satu metabolit sekunder yang banyak terdapat pada pegagan, digunakan 

sebagai bahan dalam pembuatan obat dari tanaman herbal. Perlakuan naungan 

menghasilkan jumlah triterpenoid yang lebih sedikit dibandingkan dengan 

perlakuan tanpa naungan, hal ini disebabkan karena penerimaan cahaya berperan 

dalam pembentukan metabolit sekunder yang ada pada tanaman (Tripatmasari 

dkk., 2010). 

Triterpenoid merupakan bahan bioaktif yang banyak terdapat pada pegagan. 

Kandungan triterpenoid tertinggi terlihat pada naungan 55% yang dipupuk NPK 

Novelgro dan pada naungan 65% yang dipupuk Fertifort Super dan NPK 

Novelgro (Musyarofah dkk., 2007). Tanaman pegagan masih dapat tumbuh baik 

dengan penaungan hingga 75% dengan kondisi tajuk yang cukup rapat. Hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengaplikasikan pegagan 

sebagai tanaman penutup tanah (cover crop) di perkebunan atau sebagai mulsa 

(Kurniawati dkk., 2005). 

Pertumbuhan tanaman di bawah kondisi yang kurang optimal akan 

menyebabkan penurunan kemampuan tumbuh, oleh sebab itu perlu ditambahkan 

masukan nutrisi yang dapat mendukung pertumbuhan vegetatif. Masukan nutrisi 

dapat berupa pemberian pupuk alami karena industri obat menginginkan 

penggunaan bahan alami sebagai pupuk (Tripatmasari dkk., 2010). Peranan pupuk 

dalam budidaya tanaman biofarmaka sangat berpengaruh terhadap kualitas 

produksi simplisia tanaman obat yang akan dipanen, bahkan untuk pegagan efek 

farmakologis yang dikandungnya menjadi hilang atau memburuk akibat 

pemupukan yang salah (Hermanto dkk., 2011). 

Selama proses pertumbuhan vegetatif tanaman sangat membutuhkan unsur 

nitrogen. Pupuk nitrogen dapat diperoleh dari pemberian nutrisi berupa pupuk 

organik, salah satunya adalah pupuk bokashi. Bokashi merupakan pupuk organik 

yang siap pakai dan dalam waktu singkat dapat digunakan untuk menyuburkan 

tanah, serta meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Bokashi berasal 
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dari hasil fermentasi atau perombakan bahan-bahan organik seperti jerami, 

kotoran ternak, sampah rumah tangga dan sebagainya. Penambahan bahan organik 

(bokashi) ke dalam tanah dapat meningkatkan kandungan bahan organik dan 

unsur hara tanah (Djunaedy, 2009). Menurut Nurhasnin (2010), aplikasi bokashi 

dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman caisim. Perlakuan  

bokashi kotoran ayam 300 g/tanaman memberikan hasil terbaik untuk jumlah 

daun per tanaman (8,11 helai) dan bobot kering per tanaman (6,66 g). 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Pertumbuhan dan Hasil Pegagan (Centella asiatica L. Urban) 

dengan Menggunakan Naungan dan Dosis Pupuk Bokashi”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Dosis pupuk bokashi yang terbaik pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman pegagan 

2. Pengaruh pemberian naungan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

pegagan 

3. Interaksi pemberian pupuk bokashi dan naungan terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman pegagan 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi tentang budidaya pegagan secara organik 

2. Berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan pupuk 

bokashi dalam budidaya pegagan 

3. Membantu melestarikan bahan baku obat tradisional 

 

1.4. Hipotesis 

1. Dosis pupuk bokashi yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pegagan 

2. Pemberian naungan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

pegagan 

3. Terdapat interaksi pupuk bokashi dan naungan terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman pegagan 


