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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman pegagan sudah turun-temurun digunakan sebagai obat tradisional 

untuk berbagai jenis penyakit. Di India dan Benua Afrika, pegagan telah 

digunakan untuk mengobati penyakit, termasuk lepra atau kusta yang terkenal 

sulit disembuhkan. Sejak 1884 di Perancis, pegagan sudah ditetapkan sebagai 

tanaman obat. Tangkai daun pegagan pun telah diresmikan dalam materia medika 

Cina sebagai bahan herbal obat sejak dulu di berbagai negara seperti Belanda, 

Meksiko, Spanyol, Venezuela dan India (Winarto dkk., 2003). 

Tanaman pegagan sudah lama dikenal di negara Indonesia, namun tidak 

banyak mendapat perhatian. Masih sedikit pihak yang membudidayakan tanaman 

pegagan dan lebih banyak ditemukan sebagai gulma yang tumbuh di tempat 

terbuka, seperti tanah lembap dan subur, padang rumput, tegalan, tepi parit dan 

tepi jalan. Di Jawa, tanaman ini pernah dimanfaatkan sebagai tanaman pencegah 

erosi dan penutup tanah (Januwati dkk., 2002). 

Tanaman pegagan sebenarnya sudah lama dimanfaatkan sebagai tanaman 

obat herbal. Pagagan terbukti memiliki khasiat dalam penyembuhan berbagai 

penyakit dan akhir-akhir ini paling banyak digunakan sebagai penambah daya 

ingat (Herlina, 2010). Oleh sebab itu, pegagan banyak dibutuhkan di pabrik lokal 

yang bergerak di bidang farmasi (Hayanti, 2011). Tanaman ini juga merupakan 

salah satu sumber plasma nutfah yang harus dibudidayakan karena kebutuhannya 

sebagai bahan industri obat di samping areal tumbuhnya di alam mulai terkikis 

akibat adanya pembangunan serta penyempitan lahan. Hal inilah yang menjadi 

dasar pemikiran perlunya perlakuan intensif dalam budidaya pegagan salah 

satunya yaitu pemberian naungan (Kristina dan Surachman, 2008).  

Pengaruh naungan pada tanaman obat salah satunya pegagan sangat perlu 

diperhatikan mengingat pentingnya kondisi yang tepat dalam budidaya tanaman 

obat. Tanaman pegagan dapat tumbuh dengan baik pada tingkat naungan 25% 

bahkan pada naungan 75% juga masih menunjukkan pertumbuhan yang baik, 

meskipun tetap terjadi penurunan produksi pegagan (Kurniawati dkk., 2005). 

Pertumbuhan pegagan juga sangat berpengaruh terhadap kandungan kimianya 
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seperti triterpenoid. Triterpenoid merupakan salah satu metabolit sekunder pada 

pegagan yang digunakan sebagai bahan dalam pembuatan obat dari tanaman 

herbal. Senyawa ini banyak dihasilkan pada daun yang warnanya lebih hijau. 

Kandungan triterpenoid pada pegagan mampu menaikkan fungsi mental dan 

menurunkan kadar kecemasan (Tripatmasari dkk., 2010). 

Kandungan triterpenoid terbanyak terdapat pada pegagan yang 

dibudidayakan pada naungan 25% (Rachmawati, 2005). Hasil yang berbeda 

diperoleh pada hasil penelitian Tripatmasari dkk., (2010), perlakuan naungan 30% 

menghasilkan jumlah triterpenoid yang sedikit (17,93 mg/kg) daripada perlakuan 

tanpa naungan (18,00 mg/kg). Hal ini karena penerimaan cahaya sangat berperan 

dalam pembentukan metabolit sekunder pada suatu tanaman. 

Pada tanaman pegagan selain mengandung triterpenoid juga mengandung 

klorofil yang mendukung proses fotosintesis. Klorofil atau pigmen utama 

tumbuhan banyak dimanfaatkan sebagai food suplement dalam mengoptimalkan 

fungsi metabolik, sistem imunitas, detoksifikasi, serta meredakan radang. 

Kandungan klorofil total, klorofil a, dan klorofil b tertinggi yaitu pada daun 

pepaya dan terendah yaitu pada daun kemangi. Bayam, pegagan dan daun 

singkong ketiganya memiliki kandungan klorofil yang setara dengan daun pepaya. 

Daun-daun dari ketiga sayuran tersebut diambil sampelnya setelah umur panen 

lebih kurang 3 bulan (Setiari dan Yulita, 2009). 

Kandungan klorofil berhubungan dengan kandungan hara dan tentunya tak 

terlepas dari hara makro dan mikro sebagai kebutuhannya (Ramadhan, 2010). 

Dalam hal ini, pupuk organik berperan penting dalam memperbaiki struktur tanah 

pertanian terutama penyumbang unsur hara mikro dan makro di dalam tanah 

dikarenakan pupuk organik merupakan hasil dari pelapukan sisa-sisa tanaman, 

hewan, dan manusia (Lingga dan Marsono, 2007). 

Pada budidaya tanaman khususnya tanaman obat, penggunaan pupuk 

organik diharapkan mampu mempertahankan kandungan senyawa aktif pada 

tanaman. Salah satu jenis pupuk organik yang mulai menjadi tren dikalangan 

petani adalah urine sapi yang bahkan dapat pula bertindak sebagai pestisida bagi 

tanaman (Ramadhan, 2010). 
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Urine sapi dapat dipergunakan baik secara langsung maupun melalui tahap 

fermentasi. Sifat urine sapi yang telah mengalami fermentasi, mengandung 

komposisi jumlah unsur yang lebih banyak daripada tanpa fermentasi (Aisyah 

dkk. (2011) dan Rizki dkk. (2014). Sebelum fermentasi pH (7,2), Natrium (1,1%), 

Fosfor (0,5%), Kalium (1,5%), Kalsium (1,1%), berwarna kuning, dan bau 

menyengat. Lain hal sesudah fermentasi, urine sapi memiliki pH (8,7), Natrium 

(2,7%), Fosfor (2,4%), Kalium (3,8%), Kalsium (5,8%), berwarna coklat 

kehitaman dan bau kurang menyengat (Rizki dkk., 2014). 

Proses fermentasi urine sapi sederhana yaitu sebelum pengaplikasian ke 

tanaman, urine sapi ditampung dan dimasukkan ke dalam jerigen plastik hingga 

penuh lalu ditutup rapat. Urine sapi dibiarkan selama 30 hari. Kegiatan fermentasi 

urine sapi ini akan mengubah warna urine sapi menjadi kuning kehitaman dan 

baunya sudah berkurang atau tidak menyengat (Aisyah dkk., 2011). 

Hasil penelitian Rizki dkk. (2014) pengaplikasian urine sapi terfermentasi 

dengan konsentrasi 40% pada jumlah daun tanaman sawi lebih tinggi yaitu 12,65 

helai, sedangkan tanpa pemberian urine sapi hanya 7,10 helai. Berdasarkan alasan 

tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Naungan dan Konsentrasi Urine Sapi Terfermentasi terhadap Pertumbuhan 

dan Kandungan Triterpenoid Tanaman Pegagan (Centella asiatica (L.) 

Urban)”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Pengaruh naungan terhadap pertumbuhan dan kandungan triterpenoid 

tanaman pegagan. 

2. Konsentrasi urine sapi yang terbaik pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan 

kandungan triterpenoid tanaman pegagan. 

3. Interaksi pemberian naungan dan konsentrasi urine sapi yang terbaik 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan kandungan triterpenoid tanaman 

pegagan. 
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1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat dilaksanakannya penelitian ini yaitu: 

1. Memanfaatkan limbah peternakan seperti urine sapi sebagai pupuk organik. 

2. Sebagai informasi membudidayakan tanaman pegagan. 

3. Menambah pengetahuan pentingnya kandungan kimia pada pegagan. 

4. Menambah minat masyarakat terhadap tanaman obat seperti pegagan. 

5. Hasil dari penelitian ini, dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

1. Pemberian naungan dapat meningkatkan pertumbuhan dan kandungan 

triterpenoid tanaman pegagan. 

2. Terdapat konsentrasi urine sapi yang terbaik pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan dan kandungan triterpenoid tanaman pegagan. 

3. Terdapat interaksi pemberian naungan dan konsentrasi urine sapi terhadap 

pertumbuhan dan kandungan triterpenoid tanaman pegagan. 


