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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban) telah lama dimanfaatkan sebagai obat

tradisional baik dalam bentuk bahan segar, kering maupun yang sudah dalam bentuk

ramuan (jamu). Di Australia telah dibuat obat dengan nama “Gotu Kola” yang

bermanfaat sebagai anti pikun dan juga sebagai anti stress. Di Indonesia pegagan

telah banyak dimanfaatkan sebagai obat untuk penyembuhan penyakit HIV melalui

peningkatan ketahanan tubuh pasien. Secara empirik, pegagan bermanfaat sebagai

penyembuh luka, radang, reumatik, asma, wasir, tuberkulosis, lepra, disentri, demam

dan penambah selera makan. Di Cina, pegagan bermanfaat untuk memperlancar

sirkulasi darah, bahkan dianggap lebih bermanfaat dibandingkan dengan ginkgo

biloba atau ginseng yang berasal dari Korea (Januwati dan Yusron, 2005).

Menurut Prabowo (2002), pegagan mengandung triterpenoid yang merupakan

senyawa aktif yang paling penting dari tanaman ini. Kandungan triterpenoid pegagan

ini dapat merevitalisasi pembuluh darah sehingga peredaran darah ke otak menjadi

lancar, memberikan efek menenangkan dan meningkatkan fungsi mental menjadi

yang lebih baik.

Meskipun pegagan sudah lama dikenal di Indonesia, tetapi perhatian terhadap

pengembangan pegagan khususnya aspek budidaya tanaman baru dilakukan dalam

lima tahun terakhir. Bermawi et al, (2008) melakukan karakterisasi pegagan yang

dikumpulkan dari berbagai daerah di Indonesia sebagai persiapan pelepasan varietas.
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Lima aksesi di antaranya yaitu Bengkulu, Ciwidey, Gunung Putri, Majalengka, dan

Unggaran. Sedangkan jenis – jenis dari pegagan ada 6 (enam) yaitu pegagan merah

(antanan merah), pegagan hijau (antanan sawah), pegagan air, antanan kembang,

antanan beuri, antanan gunung. (Bermawi et al, 2008).

Saat ini pegagan merupakan salah satu jenis tanaman obat yang memiliki

pasar yang cukup potensial. Januwati dan Yusron (2005) melaporkan, salah satu

pabrik jamu memerlukan lebih kurang 100 ton pegagan setiap tahunnya. Dari sepuluh

jenis jamu yang beredar di pasaran, bahan baku pegagan yang dipergunakan dalam

bentuk simplisia mempunyai komposisi 15 – 25% dalam kemasannya. Hal ini

merupakan peluang untuk mengembangkan usahatani pegagan melalui usaha

budidaya pegagan dengan meningkatkan hasil dan kuantitas dari pegagan sehingga

bisa memenuhi kebutuhan pasar.

Dalam pembudidayaan pegagan saat ini masih menggunakan pupuk anorganik

untuk meningkatkan hasil. Meskipun pupuk anorganik telah terbukti dapat

meningkatkan hasil panen namun keadaan ini membuat petani sangat tergantung

kepada pupuk anorganik dan cenderung memberikannnya dalam dosis yang tinggi.

Penggunaan secara terus – menerus dan dalam waktu lama dapat menimbulkan

dampak negatif terhadap lingkungan dan menurunkan kualitas beberapa komoditas

sayuran maupun tanaman obat. Dengan menggunaan pupuk organik menjadi solusi

mengurangi penggunaan pupuk anorganik dalam budidaya pegagan karena pupuk

organik yang ramah lingkungan (Duaja, 2012).

Penggunaan pupuk organik dapat mengurangi ketergantungan terhadap

penggunaan pupuk kimia. Bahan organik yang mudah didapat merupakan alternatif
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untuk meningkatkan kesuburan tanah dan meningkatkan efisiensi biaya. Penambahan

bahan organik ke dalam tanah sangat diperlukan untuk kehidupan mikroorganisme di

dalam tanah (Setiawan, 2009 ).

Salah satu faktor yang menunjang tanaman untuk tumbuh dan berproduksi

secara optimal adalah ketersediaan hara yang cukup di dalam tanah. Jika tanah tidak

dapat menyediakan unsur hara yang cukup bagi tanaman, maka pemupukan perlu

dilakukan untuk memenuhi kekurangan tersebut. Setiap jenis tanaman membutuhkan

unsur hara dalam jumlah yang berbeda. Ketidak tepatan pemberian hara dalam bentuk

pupuk selain akan menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dan berproduksi secara

optimal juga merupakan pemborosan tenaga dan biaya. Agar pemupukan menjadi

efisien maka, pemberian pupuk tidak cukup hanya melihat keadaan tanah dan

lingkungan saja, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan pokok unsur hara

tanaman. Dengan diketahui kebutuhan pokok unsur hara tanaman pegagan, maka

dosis pupuk dapat ditentukan lebih tepat

Tingginya permintaan pangan organik termasuk obat – obatan herbal

menyebabkan industri obat cenderung mensyaratkan bahan baku obat yang bebas dari

bahan kimia dan hormon sintetis. Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk

mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik dalam mendukung pertumbuhan

pada pegagan. Dengan alasan tersebut di atas maka penulis telah melakukan

penelitian dengan judul: “ Respon Tanaman Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban)

terhadap Pemberian Beberapa Jenis dan Konsentrasi Pupuk Organik Cair”.



4

1.2.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh:

1. Jenis pupuk organik cair yang terbaik terhadap pertumbuhan tanaman pegagan.

2. Konsentrasi pupuk organik cair yang terbaik

terhadap pertumbuhan tanaman pegagan.

3. Interaksi jenis dan konsentrasi pupuk organik cair terhadap pertumbuhan tanaman

pegagan.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui cara budidaya tanaman pegagan secara organik.

2. Dapat menambah ilmu pengetahuan, informasi dan keterampilan bagi penulis.

1.4. Hipotesis

1. Jenis pupuk organik cair yang berbeda memberikan respon yang berbeda

terhadap pertumbuhan tanaman pegagan.

2. Konsentrasi pupuk organik cair yang berbeda memberikan respon yang berbeda

terhadap pertumbuhan tanaman pegagan.

3. Terdapat interaksi jenis dan konsentrasi pupuk organik cair terhadap

pertumbuhan tanaman pegagan.


