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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Jahe merupakan salah satu komoditas ekspor yang memberikan peranan

cukup berarti dalam penerimaan devisa. Ekspor jahe, setiap tahunnya terus

meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan produk jahe dunia. Pada

tahun 2010 ekspor jahe segar, mencapai 107.734.608 kg, dengan negara tujuan

Jepang, Hongkong, Korea, Thailand, Singapura, Philipina, Malaysia, India,

Pakistan, Bangladesh, Saudi Arabia, Portugis, Timur Leste, Amerika, Inggris,

Mesir dan Australia, pada tahun 2011 sebesar 94.743.139 kg, pada tahun 2012

sebesar 114.537.658 kg sedangkan pada tahun 2013 sebesar 155.286.288 kg, ini

menunjukkan produksi tanaman jahe mengalami ketidakstabilan tiap tahunnya

(Badan Pusat Statistik, 2014).

Kontinuitas dalam produksi jahe sangat dipengaruhi oleh faktor budidaya

yang baik. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam budidaya jahe adalah

pemupukan. Pupuk yang digunakan dalam budidaya jahe adalah pupuk anorganik

maupun pupuk organik. Pupuk organik berperan dalam memperbaiki sifat fisik,

kimia, dan biologi tanah. Jahe dikenal sebagai tanaman yang banyak menguras

unsur hara terutama N dan K. Maka dari itu dalam rangka untuk menuju sistem

budidaya yang ramah lingkungan, maka pemanfaatan sumber–sumber bahan

organik dan sumberdaya pertanian in situ  merupakan alternatif dan tantangan

untuk dikembangkan (Sudiarto et al., 2004). Berdasarkan hasil penelitian

Pujisiswanto et al. (2008) menyatakan bahwa meningkatnya dosis bokashi dapat

meningkatkan konsentrasi hara dalam tanah, terutama N, P dan K serta unsur

lainnya. Selain itu, bokashi juga dapat memperbaiki tata udara dan air tanah.

Dengan demikian, perakaran tanaman akan berkembang dengan baik dan akar

dapat menyerap unsur hara yang lebih banyak, terutama unsur hara N yang akan

meningkatkan pembentukan klorofil, sehingga aktivitas fotosintesis lebih

meningkat dan dapat meningkatkan ekspansi luas daun. Berdasarkan hasil

penelitian Pangaribuan et al. (2012) menunjukkan bahwa kesuburan tanah
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diperbaiki setelah aplikasi bokashi berbasis kotoran ternak. Bokashi kotoran ayam

adalah bokashi terbaik diantara semua jenis bokashi kotoran ternak lainnya. Selain

pupuk organik ada juga pupuk anorganik yang digunakan. Pupuk anorganik

berperan dalam menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman.

Pupuk anorganik yang sering digunakan petani jahe adalah N, P, K.

Berdasarkan hasil penelitian Yusron et al. (2012) menunjukkan bahwa masing-

masing aksesi jahe memberikan respon yang berbeda terhadap penurunan dosis

pupuk, baik pada fase pertumbuhan maupun produksi tanaman jahe. Pengurangan

dosis pupuk anorganik sampai 25% (100 kg/ha urea + 75 kg/ha SP-36 + 75 kg/ha

KCl) + 20 ton/ha pupuk kandang tidak mengurangi produksi jahe, tetapi

penurunan dosis pupuk anorganik sampai 50% dari dosis rekomendasi (200 kg/ha

urea + 150 kg/ha SP-36 + 150 kg/ha KCl) + 20 ton/ha pupuk kandang

menyebabkan penurunan produksi jahe secara nyata.

Berdasarkan penelitian Pangaribuan et al. (2012) pada tanaman tomat,

aplikasi pupuk anorganik setengah dosis rekomendasi dikombinasikan dengan

aneka pupuk bokashi kotoran ternak menunjukkan hasil yang lebih tinggi

dibandingkan dengan perlakuan pupuk anorganik dosis rekomendasi. Hal ini

berimplikasi efisiensi penggunaan pupuk anorganik seraya meningkatkan hasil

tomat yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian selama ini, dosis pupuk anjuran sesuai

dengan teknologi budidaya anjuran adalah 20 ton pupuk kandang, 400 kg/ha urea,

300 kg/ha SP-36, dan 300 kg/ha KCl per hektar (Rostiana et al., 2004). Efisiensi

penggunaan pupuk kandang dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk bokashi

guna memenuhi kebutuhan pupuk organik dalam budidaya jahe. Namun sejauh ini

masih sedikit penelitian yang menggunakan pupuk bokashi dalam budidaya jahe.

Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan

judul “ Pertumbuhan Jahe Gajah (Zingiber officinale var. Officinale) yang

Ditanam Menggunakan Beberapa Dosis Pupuk Bokashi Kotoran Ternak dan

Pupuk Anorganik ”.
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1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Dosis bokashi kotoran ternak yang terbaik untuk pertumbuhan tanaman

jahe gajah.

2. Dosis pupuk anorganik yang terbaik untuk pertumbuhan tanaman jahe

gajah.

3. Interaksi antara pemberian pupuk bokashi kotoran ternak dan pupuk

anorganik terhadap pertumbuhan jahe gajah.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Mengurangi ketergantungan petani jahe dalam penggunaan pupuk

anorganik.

2. Menjaga kelestarian alam dengan memanfaatkan bokashi kotoran ternak.

3. Membantu melestarikan tanaman obat yang ada di Indonesia.

1.4. Hipotesis Penelitian

1. Terdapat dosis bokashi kotoran ternak yang memberikan pengaruh

terbaik terhadap pertumbuhan tanaman jahe gajah.

2. Terdapat dosis pupuk anorganik yang memberikan pengaruh terbaik

terhadap pertumbuhan tanaman jahe gajah.

3. Terdapat interaksi antara pemberian bokashi kotoran ternak dan pupuk

anorganik terhadap pertumbuhan jahe gajah.


