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II. TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Botani Tanaman Pegagan

Tanaman pegagan merupakan tanaman liar yang banyak tumbuh di

perkebunan, ladang, tepi jalan, maupun kebun. Tanaman ini berasal dari Asia

Tropik, tersebar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, India, Cina, Jepang, dan

Australia kemudian menyebar ke berbagai negara-negara lain. Oleh karenanya,

pegagan mudah dijumpai dan mudah tumbuh di berbagai tempat di Indonesia

(Lasmadiwati et al., 2003).

Pegagan dikenal dengan nama latin Centella asiatica atau Hydrocotyle

asiatica atau ungaran. Nama ini berasal dari bahasa latin hydor yang berarti air

karena dia sangat suka lingkungan yang lembab dan kotyle yang berarti mangkuk

karena daunnya yang sedikit berbentuk cekung (Santoso, 2008).

Pegagan dapat diklasifikasikan sebagai berikut, Kingdom: Plantae; Divisi:

Spermatophyta; Kelas: Dicotyledonae; Ordo: Umbilales; Famili: Umbelliferae;

Genus: Centella; dan Spesies: Centella asiatica L. (Urban). Nama lain dari

pegagan yaitu pegaga, rumput kaki kuda, pagago (Sumatera); antanan gede,

gagan-gagan, panigowang, calingan rambat, cowet, gompeng (Jawa/Sunda); daun

tungke-tungke, wisu-wisu, kisu-kisu (Sulawesi); kolotidi, sarowti (Maluku);

bebele, paiduh (Nusa Tenggara). Nama asing dari pegagan adalah gotu kola

(Amerika); Indian pennywort (Inggris); ii xue cau (Cina); bua bok (Thailand);

jharniba (Arab) (Winarto & Surbakti, 2003).

Pegagan merupakan tanaman herba/terna yang menahun tanpa batang.

Mempunyai stolon yang menjalar horizontal di atas permukaan tanah dan
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berbuku-buku. Dari buku-buku akan keluar akar dan tunas yang akan tumbuh

menjadi tanaman baru. Pegagan tumbuh merayap menutupi tanah, tidak

berbatang, tinggi tanaman antara 10-50 cm, memiliki daun yang tersusun secara

basalis (roset) dan terdiri dari 2-10 helai daun. Daun berwarna hijau, berbentuk

seperti ginjal, permukaannya licin, tepinya agak melengkung ke atas, bergerigi,

tulang daun menjari serta berdiameter 1-7 cm. tangkai daun berukuran 5-15 cm

tergantung dari kesuburan tempat tumbuhnya (Winarto & Surbakti, 2003).

Tangkai bunga pegagan sangat pendek, keluar dari ketiak daun, tersusun

seperti payung, bewarna putih sampai merah muda atau agak kemerah-merahan.

Jumlah tangkai bunga antara 1-5. Bentuk bunga bundar lonjong, cekung, dan

runcing dengan ukuran sangat kecil. Buah pegagan berukuran kecil, panjang 2-2,5

mm, lebar 7 mm, berbentuk lonjong atau pipih, menggantung, baunya wangi,

berdinding agak tebal, kulitnya keras dan berwarna kuning. Akarnya dengan

banyak stolon (akar membentuk rumpun), akar keluar disetiap buku sehingga

setiap buku dapat dipotong untuk perbanyakan tanaman. Akar pegagan

merupakan akar tunggang dan serabut, panjang sekitar 10 cm. Perkembangbiakan

pegagan bisa dari stolon dan bisa pula dengan biji (Winarto & Surbakti, 2003).

Metabolit sekunder tanaman pegagan dipengaruhi oleh berbagai faktor

seperti kesuburan tanah, kecukupan air, kelembaban udara dan intensitas cahaya

matahari di daerah tempat tumbuhnya (Mora & Fernando, 2012)

Pegagan memiliki kandungan zat kimia yang bermanfaat bagi manusia

antara lain asiaticoside, thankunside, isothankunside, madecassoside, brahmaside,

brahmic acid, modasiatic acid, meso-inositol, centellose, carotenoids, garam-

garam mineral seperti kalium, natrium, kalsium, besi, vellarine, tannin, resin,
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pektin, gula, protein, fosfor, vitamin B sedikit vitamin C dan sedikit minyak atsiri

(Winarto & Surbakti, 2003).

Penambahan pupuk organik yang mengandung unsur hara nitrogen, fosfor,

dan kalium akan membantu pemenuhan hara pada tanaman pegagan. Kekurangan

hara pada tanaman antara lain tidak terbentuknya stolon, sehingga perkembangan

stolon jadi terhambat (Tripatmasari et al., 2010). Hermanto (2011) menyatakan

Konsentrasi hara N, P, dan K daun pegagan semakin menurun dengan

bertambahnya umur dan kenaikan status hara N, P, dan K berkorelasi positif

dengan produksi simplisia (bobot kering daun) maupun asiatikosida.

Pemberian pupuk kandang 5-15 ton/ha dapat meningkatkan bobot basah

dan kering daun pegagan dibandingkan dengan tanpa pupuk kandang. Hal ini

karena peranan pupuk kandang dalam memperbaiki sifat fisik, biologis dan kimia

tanah yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi  tanaman (Januwati et

al., 2002)

Musyarofah et al. (2007) menyatakan 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. Pemupukan NPK dikombinasikan dengan naungan

dan pupuk kandang dapat meningkatkan kandungan fitokimia.

1.2. Syarat Tumbuh Pegagan

Tanaman ini tersebar di daerah beriklim tropis. Pegagan ditemukan

tumbuh secara liar di pinggir jalan, lereng bukit yang rindang dan lembab, dan

cukup mendapat sinar matahari atau teduh. Daerah pertumbuhan tanaman pegagan

tersebar mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi yang mencapai
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ketinggian 2.500 m dpl. Ketinggian optimum pegagan 200- 800 m dpl, diatas

1000 m produksi dan mutunya lebih rendah. Pegagan menghendaki kondisi tanah

yang lembab dan subur, kelembaban udara antara 70 - 90% dengan rata-rata

temperatur udara antara 20 – 25 oC, tanaman ini akan tumbuh baik dengan

intensitas cahaya 30 - 40% dan tingkat kemasaman tanah (pH) netral antara 6 - 7

(Winarto & Surbakti, 2003).

1.3. Tanah Gambut

Gambut merupakan tanah yang terbentuk dari bahan organik pada

fisiografi cekungan atau rawa, akumulasi bahan organik pada kondisi jenuh  air,

anaerob, menyebabkan proses perombakan bahan organik berjalan sangat lambat,

sehingga terjadi akumulasi bahan  organik  yang  membentuk  tanah  gambut.

Kemasaman gambut yang tinggi dan ketersediaan hara serta kejenuhan basa yang

rendah menyebabkan produksi pertanian di lahan gambut sangat rendah (Sagiman,

2007).

Tanah gambut tergolong tanah marginal, dicirikan oleh reaksi tanah yang

masam hingga sangat masam, ketersediaan hara dan kejenuhan basa yang rendah,

dan kandungan asam-asam organik yang tinggi, terutama derivat asam fenolat

yang bersifat racun bagi tanaman. Tanah gambut mengandung P sebagian besar

dalam bentuk P organik, kemudian mengalami proses mineralisasi menjadi P

inorganik oleh jasad mikro (Hartatik et al., 2003)

Gambut terbentuk dari timbunan bahan organik yang berasal dari

tumbuhan purba yang berlapis-lapis hingga mencapai ketebalan >40 cm. Proses

penimbunan bahan sisa tumbuhan ini merupakan proses geogenik yang

berlangsung dalam waktu yang sangat lama (Hardjowigeno, 1996).
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Selain dinamika gerakan air, sifat fisik tanah gambut yang paling berperan

adalah penurunan ketebalan gambut (subsidence), sifat kering tidak balik

(irreversible drying), dan daya sanggah yang rendah karena bobot isi gambut yang

rendah. Berdasarkan tingkat kematangan/dekomposisi bahan organik, gambut

dibedakan atas 3 jenis, yaitu fibrik, hemik, dan saprik. Di lapangan, tingkat

kematangan gambut ditentukan dengan metode perasan yang dapat ditunjukkan

dengan melihat hasil cairan dan sisa bahan perasan dengan tangan. Sedangkan

untuk menentukan ketebalan gambut dilakukan dengan mengukur dari lapisan atas

sampai dengan tanah mineral (Suswati et al., 2011).

Gambut saprik adalah gambut yang tingkat pelapukannya sudah lanjut

(matang) bahan organik kasar kurang dari 1/3. Gambut hemik adalah gambut yang

mempunyai tingkat pelapukan sedang (setengah matang) sebagian bahan telah

mengalami pelapukan dan sebagian lagi berupa serat, memiliki 1/3-2/3 bahan

organik kasar. Gambut fibrik adalah gambut dengan tingkat pelapukan awal

(mentah) yang dicirikan dengan tingginya kandungan bahan-bahan jaringan

tanaman atau sisa tanaman yang masih  dapat dilihat keadaan aslinya, memiliki

lebih dari 2/3 bahan organik kasar. Gambut  yang  telah matang akan cenderung

lebih halus dan memiliki ketersediaan unsur hara lebih tinggi (Suswati et al.,

2011).

Tanah gambut mempunyai kerapatan lindak (bulk density) yang sangat

rendah yaitu kurang dari 0,1 g/cc untuk gambut kasar, dan sekitar 0,2 g/cc pada

gambut halus. Dibanding dengan tanah mineral yang memiliki kerapatan lindak

1,2 g/cc maka kerapatan lindak gambut adalah sangat rendah. Rendahnya
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kerapatan lindak menyebabkan daya dukung gambut (bearing capasity) menjadi

sangat rendah (Sagiman, 2007).

Tanah gambut jika didrainase secara berlebih akan menjadi kering dan

kekeringan gambut ini disebut sebagai irreversible artinya gambut yang telah

mengering tidak akan dapat menyerap air kembali. Perubahan menjadi kering

tidak balik ini disebabkan gambut yang suka air (hidrofilik) berubah menjadi tidak

suka air (hidrofobik) karena kekeringan, akibatnya kemampuan menyerap air

gambut menurun sehingga gambut sulit diusahakan bagi pertanian. Berkurangnya

kemampuan menyerap air menyebabkan volume gambut menjadi menyusut dan

permukaan gambut menurun. Perbaikan drainase akan menyebabkan air keluar

dari gambut kemudian oksigen masuk kedalam bahan organik dan meningkatkan

aktivitas mikroorganisme, akibatnya terjadi dekomposisi bahan organik dan

gambut akan mengalami penyusutan (subsidence) sehingga permukaan gambut

mengalami penurunan (Hardjowigeno, 1996).

Kadar lengas gambut (peat moisture) ditentukan oleh kematangan gambut.

Pada gambut alami kadar lengas gambut sangat tinggi mencapai 500-1.000%

bobot, sedangkan yang telah mengalami dekomposisi berkisar antara 200-600%

bobot. Kadar lengas gambut fibrik lebih besar dari gambut hemik dan saprik.

Kemampuan menyerap air gambut fibrik lebih besar dari gambut saprik dan

hemik, namun kemampuan fibrik memegang air lebih lemah dari gambut hemik

dan saprik (Noor, 2001).

Sifat kimia penting yang mempengaruhi dinamika lahan gambut adalah

kesuburan tanah yang rendah dan miskin hara, kandungan asam-asam organik

yang tinggi sehingga dapat meracuni tanaman. Gambut mempunyai reaksi yang
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sangat masam, kapasitas tukar kation (KTK) sangat tinggi, tetapi kejenuhan basa

sangat rendah. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya ketersediaan hara bagi

tanaman, terutama basa-basa K, Ca, Mg, dan unsur mikro seperti Cu, Zn, Mn, dan

Fe (Hardjowigeno, 1996).

Pemadatan tanah diperlukan untuk tanaman agar kerapatan lindak tanah

meningkat dan akar lebih kuat mencengkram tanah, besarnya serapan hara

tanaman setelah lebih banyak butiran gambut berinteraksi dengan akar tanaman.

Untuk mengatasi asam-asam organik yang beracun pada tanah gambut dapat

digunakan tanah mineral berkadar besi tinggi (Muljadi, 2002).

1.4. Tanah Mineral

Menurut Soepardi (1983) tanah mineral adalah lapisan teratas regolit yang

mengalami penghancuran biokimia. Mineral bahan penyusun tanah utama yang

berasal dari kristalisasi magma, atau terbentuk sebagai hasil reaksi unsur kimia di

dalam tanah.

Podsolik merupakan tanah dengan horizon argilik yang bersifat masam

dicirikan dengan bahan organik sangat rendah (<3%) dan sudah mengalami

tingkat perkembangan yang lebih lanjut sehingga terjadi proses pencucian unsur

hara di dalam tanah dan mengalami erosi secara terus menerus sehingga menjadi

lahan kritis yang produktivitasnya sangat rendah (Rohyanti et al., 2011)

Berdasarkan ukuran dan proses terjadinya mineral dalam tanah dapat

dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu mineral primer dan mineral sekunder.

Mineral primer hasil pelapukan fisik dari batuan, mineral primer sering disebut

mineral pasir. Contoh mineral primer adalah kuarsa, biotit, kalsit, dan dolomit.

Mineral sekunder adalah mineral hasil pembentukan baru atau hasil pelapukan
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mineral primer yang terjadi selama proses pembentukan tanah, serta mempunyai

komposisi dan struktur yang berbeda dengan mineral yang terlapuk. Contoh

mineral sekunder adalah kaolinit dan smektit (Pramuji & Bastaman, 2009).

Tanah mineral dalam taksonomi berarti tanah yang mengandung material

tanah berasal dari mineral berdiameter lebih halus dari 2,0 m, mengandung bahan

organik lebih rendah dari 20%, kesuburan tanah bergantung pada komposisi

mineral bahan induk tanah. Semakin tinggi cadangan hara tanah semakin tinggi

tingkat kesuburan tanahnya. Berdasarkan tingkat pelapukan mineral di dalam

tanah dibedakan menjadi dua yaitu mineral resisten atau mineral yang tahan

terhadap pelapukan dan mineral yang tergolong mudah lapuk. Mineral yang tahan

terhadap pelapukan adalah kuarsa tergolong miskin unsur hara ( Suharta, 2010).

Bahan mineral tanah merupakan bahan anorganik tanah yang terdiri dari

berbagai ukuran, komposisi dan jenis mineral. Mineral tanah berasal dari hasil

pelapukan batuan-batuan yang menjadi bahan induk tanah. Komponen mineral

adalah semua jenis bahan padat hasil pelapukan bahan induk, termasuk mineral

primer, mineral sekunder, dan bahan amorf yang mempunyai bermacam-macam

ukuran dan komposisi Bahan induk tanah mineral berasal dari berbagai jenis

batuan induk, sehingga dalam proses pelapukannya akan menghasilkan

keragaman mineral tanah yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui

bahwa terdapat hubungan yang erat antara komposisi mineral bahan induk dengan

komposisi mineral batuannya (Sitompul, 2013).

Ukuran mineral tanah sangat beragam mulai dari ukuran sangat kasar

sampai dengan ukuran yang sangat halus seperti mineral liat. Mineral liat hanya

dapat dilihat dengan bantuan mikroskop elektron. Komposisi mineral dalam tanah
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sangat tergantung dari beberapa faktor seperti jenis batuan induk asalnya, proses-

proses yang bekerja dalam pelapukan batuan tersebut dan tingkat perkembangan

tanah (Sitompul, 2013).

1.5. Pupuk Organik

Pupuk organik adalah nama kolektif untuk semua jenis bahan organik asal

tanaman dan hewan yang dapat dirombak menjadi unsur hara tersedia bagi

tanaman. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri

atas bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui

proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan mensuplai bahan

organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah (Suriadikarta et

al., 2006).

Pupuk organik sangat bermanfaat bagi peningkatan produksi pertanian

baik kualitas maupun kuantitas, mengurangi pencemaran lingkungan, dan

meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Penggunaan pupuk organik

dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat

mencegah degradasi lahan. Sumber bahan untuk pupuk organik sangat

beranekaragam, dengan karakteristik fisik dan kandungan hara yang sangat

beragam sehingga pengaruh dari penggunaan pupuk organik terhadap lahan dan

tanaman dapat bervariasi. Pupuk organik dapat berperan sebagai“pengikat”

butiran primer menjadi butiran sekunder tanah dalam pembentukan agregat tanah.

Keadaan ini besar pengaruhnya pada porositas, penyimpanan dan penyediaan air,

aerasi tanah, dan suhu tanah (Suriadikarta et al., 2006).

Pupuk organik memiliki fungsi kimia yang penting seperti penyediaan

hara makro (N, P, K, Ca, Mg, dan S) dan mikro seperti Zn, Cu, Mo, Co, B, Mn,
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dan Fe, meskipun jumlahnya relatif sedikit. Penggunaan bahan organik dapat

mencegah kahat unsur mikro pada tanah marginal atau tanah yang telah

diusahakan secara intensif dengan pemupukan yang kurang seimbang,

meningkatkan kapasitas tukar kation (KTK) tanah dan dapat membentuk senyawa

kompleks dengan ion logam yang meracuni tanaman seperti Al, Fe, dan Mn.

Bahan organik juga berperan sebagai sumber energi dan makanan mikroba tanah

sehingga dapat meningkatkan aktivitas mikroba tersebut dalam penyediaan hara

tanaman. Jadi penambahan bahan organik di samping sebagai sumber hara bagi

tanaman, sekaligus sebagai sumber energi dan hara bagi mikroba (Suriadikarta et

al., 2006).

1.5.1. Pupuk Kandang

Pupuk kandang merupakan humus dan mengandung unsur hara makro dan

mikro yang sangat berguna untuk pertumbuhan tanaman, akan tetapi tidak semua

hara dalam pupuk kandang dapat dimanfaatkan tanaman, karena sebagian N, P

dan K hilang sewaktu proses pengelolaan mengalami dekomposisi, terutama pada

unsur N yang dapat disebabkan oleh proses pencucian dan dekomposisi aerob.

Pupuk kandang mampu meningkatkan produktivitas lahan dan produksi tanaman,

karena dapat  meningkatkan unsur hara makro dan mikro tanah, kapasitas

memegang air, agregrasi tanah, memperbaiki aerasi dan daerah tanah,

meningkatkan  aktivitas mikroorganisme tanah, karena bahan organik berfungsi

sebagai sumber energi bagi mikroorganisme tanah (Parnata, 2010).

Pupuk kandang meningkatkan jumlah humus dalam tanah yang berarti

meningkatkan C-organik tanah. Peningkatan C-organik dalam tanah juga

meningkatkan bahan organik tanah (Syukur & Harsono, 2008)
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Secara umum pupuk kandang mengandung N 3-5%, P2O5 2,5-3,5% dan

K2O lebih dari 1,7% (Januwati et al., 2002). Pupuk kandang memiliki sifat dan

unsur hara yang berbeda ditentukan oleh jenis dan makanan yang diberikan.

Pupuk kandang ayam mengandung N tiga kali lebih besar daripada pupuk

kandang lainnya. Pupuk kandang ayam paling tinggi karena bagian cair (urine)

tercampur bagian padat. Pupuk kandang kambing mengandung N dan K dua kali

lebih besar daripada pupuk kandang sapi (Hardjowigeno, 2007).

1.5.2. Pupuk Kompos

Kompos adalah hasil penguraian, pelapukan, dan pembusukan bahan

organik seperti kotoran hewan, daun maupun bahan organik lainnya. Kompos

dapat membenahi (memperbaiki) mutu tanah. Lahan yang rusak dan kehilangan

kesuburannya dapat diperbaiki dengan pengolahan lahan dengan kompos. Lahan

yang telah diperbaiki dengan kompos akan tampak gembur dan subur. Selain

lahan pertanian, beberapa tempat bekas penambangan sering menggunakan

kompos untuk memperbaiki lahan yang rusak parah (Soeryoko, 2011).

Soeryoko (2011) menjelaskan selain memperbaiki kualitas tanah, kompos

juga berfungsi menyediakan makanan bagi tanaman. Kompos menjaga

mikroorganisme dalam tanah untuk berkembang biak. Mikrorganisme

menghasilkan kesuburan tanah. Lahan yang penuh dengan makanan menjadikan

tanaman yang tumbuh diatasnya subur. Lahan yang kaya dengan kompos sangat

gembur sehingga akar tanaman berkembang dengan pesat. Akar yang berkembang

pesat tersebut dapat menarik makanan yang telah tersedia dalam kompos

sebanyak-banyaknya.
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Sumber bahan kompos antara lain berasal dari limbah organik seperti sisa-

sisa tanaman (jerami, batang, dahan), sampah rumah tangga, kotoran ternak (sapi,

kambing, ayam), arang sekam, dan abu dapur. Alasan utama pemberian kompos

pada tanah bertujuan untuk memperbaiki kondisi fisik tanah daripada untuk

menyediakan unsur hara, walaupun unsur hara pada kompos sudah ada dalam

jumlah sedikit. Pupuk kimia berperan menyediakan nutrisi dalam jumlah yang

besar bagi tanaman, sedangkan kompos cenderung berperan menjaga fungsi tanah

agar unsur hara dalam tanah mudah dimanfaatkan oleh tanaman untuk menyerap

unsur hara yang disediakan pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia dan kompos

secara seimbang akan meningkatkan produktivitas tanah dan mendukung

pertumbuhan tanaman (Yuwono, 2005).

Secara umum kompos mengandung N 1,33%, P2O5 0,83%, K2O 0,36%,

Humus 53,70%, Kalsium 5,61% dan Zat besi 2,1%. Kompos juga berfungsi

sebagai pemasok makanan bagi mikroorganisme didalam tanah sehingga dapat

meningkatkan dan mempercepat proses dekomposisi bahan organik (Djuarnani et

al., 2005).


