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ABSTRACT
This study aimed to evaluate the effect of fertilization and different light intensities on
growth of plant height of bitter plant (Andrographis paniculata Ness). The study was
conducted using Completely Randomized Design (CRD) with 3 x 3 factorial pattern. The main
factor was fertilization treatment consisted of three levels: NPK (Urea 1.2 grams per plant,
TSP 2.4 g per plant and KCl 0.6 g per plant), animal manure (1.2 kg per plant) and without
fertilization. The second factor was the different light intensities consisted of three levels:
full light intensity, half-shade and full shade. Each treatment combination was repeated 3
times. Growth of plant height was observed 1 and 2 months after application of fertilizer
and light intensity. Data were analyzed using the Analysis of Variance (Anova).The research
results showed that bitter plant height differed at fertilization levels and different light
intensities. NPK fertilization combined with 40 % light intensity (P2N1) gave the highest
plant height.
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1PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu dalam bidang nutr isi dan
pemupukan tanaman telah menimbulkan
r evolusi dalam bidang pr oduksi tanaman
budidaya dan tanaman lainnya, kur ang lebih
50 % dar i tingginya pr oduktivitas hasil
tanaman ter masuk perbaikan kualitas dan
nilai nutrisinya dapat dikatakan sebagai
sumbangan dari pupuk komersial (Gardner et
al., 1991).
Di pasar an terdapat dua jenis pupuk yaitu
pupuk or ganik dan anor ganik.
Pupuk
anor ganik mempunyai kandungan unsur har a
yang tinggi, tetapi bila diberikan terus
menerus kepada tanah akan mengakibatkan
akumulasi unsur hara ter tentu pada tanah
yang akhir nya akan mer usak aggr egat tanah.
Pupuk or ganik sedikit menambah unsur har a,
tetapi dapat membuat unsur har a yang terikat
di dalam tanah menjadi ter sedia untuk
*)
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tanaman. Keter sediaan unsur har a dalam
tanah, ser ta r adiasi cahaya mer upakan bagian
dar i faktor yang mendukung keber hasilan
pr oses metabolisme tanaman, dan secar a tidak
langsung mempengaruhi pr oduksi metabolit
sekunder yang dihasilkan oleh suatu tanaman
(Suw andi, 2009).
Saat ini banyak digalakkan penggunaan
bar ang dan jasa yang ber sifat alami ( back to
nature), termasuk penggunaan obat bagi
kesehatan (Soemantr i, 1993 dalam Peni., et al.,
2004). Hal tersebut sangat dir asakan baik di
negar a maju maupun negar a sedang
ber kembang.
Diper kir akan 80 % dari
penduduk
dunia
menggantungkan
pengobatannya
ter utama
pada
obat
tr adisional (Har diana, 2006).
Pemanfaatan tumbuhan sambiloto sebagai
obat disebabkan adanya kandungan senyaw a
aktif yang mer upakan metabolit sekunder
dalam tumbuhan ini khususnya pada batang
dan daunnya. Kandungan metabolit sekunder
dalam tumbuhan obat banyak dipengar uhi
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oleh habitat, per lakuan pr a dan pascapanen
(Rahar djo et al., 2000 dalam Peni, 2004).
Beber apa khasiat tumbuhan
sambiloto
diantar anya sebagai tanaman obat yang dapat
menyembuhkan penyakit tipus, TBC par upar u, batuk r ejan, kencing nanah, demam,
selain itu juga penambah nafsu makan (Fauzi,
2009).
Sambiloto ( Andrographis paniculata. Ness),
mer upakan salah satu tumbuhan yang
dimanfaatkan masyar akat Indonesia, China
dan India sebagai tanaman obat tr adisional,
dengan memanfaatkan daun dan batangnya.
Pemanenan
sambiloto dilakukan
terus
menerus tanpa ada upaya budidaya yang
tepat, sehingga akan mengancam keberadaan
plasma nuftah sambiloto, kar enanya per lu
upaya pembudidayaan tumbuhan sambiloto.
Tumbuhan sambiloto memiliki daya adaptasi
tinggi
pada
lingkungan
tumbuhnya.
Tumbuhan ini ter dapat di selur uh nusantar a
kar ena dapat tumbuh dan ber kembang biak
pada ber bagai topogr afi dan jenis tanah,
kelembaban yang dibutuhkan antar a 70-90 %
(Winar to, 2003 dalam Pujiasmanto et al.,
2007). Penelitian ini akan mengkaji faktor
pemupukan dan intensitas cahaya terhadap
per tumbuhan tinggi tanaman obat sambiloto.
Per masalahan yang dikaji dalam penelitian
ini adalah : apakah per bedaan intensitas
cahaya dan jenis pemupukan yang ber beda
(pupuk or ganik dan anor ganik) mempunyai
pengar uh pada per tumbuhan tinggi tanaman
sambiloto.

BAHAN DAN METODE
Alat dan Bahan. Alat yang diper gunakan
dalam penelitian ini adalah : polybag,
penggar is, pensil, dan
par anet
60%.
Sedangkan bahan penelitian yang akan
diper gunakan dalam penelitian ini meliputi
bahan tanam, yaitu : benih tanaman Sambiloto
( Andrographis paniculata. Ness) dan pupuk
yang diper gunakan adalah, pupuk kandang,
ur ea TSP dan KCl.

Rancangan Penelitian. Penelitian ini
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)
dengan pola faktorial, ter diri dar i 2 faktor
dengan ulangan 3. Faktor per tama pupuk (P)
ter diri 3 ar as yakni :
1. Tanpa Pemupukan (P0)
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2. Pupuk kandang/ or ganic (P1), konsentr asi
1,2 kg tan -1.
3. Pupuk kimiaw i/ anor ganik (P2), Ur ea 1,2 g
tan -1 + TSP 2,4 g tan -1 + KCl 0,6 g tan -1
Faktor kedua adalah Intensitas cahaya
matahar i (I) ter diri dari 3 ar as yakni :
1. Tanpa naungan (Io) intensitas cahaya
penuh
2. Setengah naungan (I 1) intensitas cahaya
dengan par anet 60 %
3. Naungan penuh (I 2) intensitas cahaya 0 %
naungan pohon durian

Prosedur Penelitian. Prosedur penelitian
yang dilakukan dalam penelitian ini, meliputi:
(1) persiapan media tanam, tanah sebagai
media tanam diper oleh dar i lokasi 1 kebun,
diber sihkan dan dimasukkan ke dalam
polybag sebanyak 10 kg/ polybag per siapan
benih ber upa biji
sambiloto var ietas
Taw amangun yang dikecambahkan selama 1
bulan; (2) penanaman, biji sambiloto ditanam
dengan car a membenamkan ke dalam tanah
dengan kedalaman 2/ 3 polybag, selanjutnya
dilakukan penyir aman dua hari sekali,
pemupukan dilakukan pada saat tanaman
umur 1 bulan dar i masa pembibitan, tepatnya
pada hari aw al penanaman bibit untuk
selanjutnya masing-masing diatur pada lokasi
penanaman dengan jar ak
yang telah
ditentukan; (3) pemelihar aan, penyiraman air
dilakukan secar a rutin untuk
menjaga
kelembaban,
dilakukan
dengan
memperhatikan kapasitas lapang tanah,
melalui inkubasi tanah yang akan digunakan
selama enam jam selanjutnya di timbang
kadar air nya, sebagai ukur an jumlah air yang
akan diberikan pada penyir aman ber ikutnya;
(4) pemupukan, pemupukan dengan 100 kg
ur ea + 200 kg TSP + 50 kg KCl setiap hektar
dan 10 ton pupuk kandang atau 1,2 g tan -1 +
2,4 g tan -1 + 0,6 g tan -1 dan 12 gr pupuk
kandang/ tanaman; (5) jar ak tanam, jar ak
tanam tanaman sambiloto pada lokasi
penelitian adalah 30 cm x 40 cm, jar ak tanam
ini digunakan untuk pengatur an penempatan
masing-masing tanaman yang ber ada dalam
polybag;
Variabel Pengamatan. Var iabel yang
diamati dalam penelitian ini adalah tinggi
tanaman. Tinggi tanaman (cm) diukur dar i
pangkal batang sampai dengan ujung daun
ter panjang dalam satu r umpun untuk masing-
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masing kondisi penanaman (pemupukan dan
intensitas cahaya matahar i) diukur pada
umur tanaman 1 bulan dan 2 bulan.

Analisis Data. Hasil pengukur an tinggi
per tumbuhan tanaman sambiloto, selanjutnya
diuji statistik dengan Analysis of Variance
(ANOVA).
Apabila ter dapat beda nyata
dilanjutkan dengan uji beda nyata Duncan’s
Multiple Range Test (DMRT) pada tar af uji 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi tanaman adalah salah sat u parameter
yang digunakan untuk mengetahui r espon
per tumbuhan tanaman sambiloto pada
pemberian pupuk (NPK, or ganik) dan
intensitas cahaya matahar i yang ber beda.
Tinggi aw al tanaman sambiloto yang
digunakan adalah 5 (lima) cm dengan w aktu
pembibitan selama 1 (satu) bulan. Ber ikut
r er ata tinggi tanaman sambiloto pada panen 1
(umur 1 bulan) dan panen (umur 2 bulan)
setelah aplikasi pupuk NPK, pupuk or ganik
dan intensitas cahaya matahar i yang ber beda.

Tabel 1. Rer ata tinggi tanaman sambiloto umur 1 dan 2 bulan setelah aplikasi pemupukan dan intensitas
cahaya matahar i yang ber beda.

(Umur 1 Bulan)
Per lakuan
P0
P1
P2
Rer ata
(Umur 2 Bulan)
Per lakuan
P0
P1
P2
Rer ata

I0
17,17 c
14,83 b
13,83 b
15,28 y

I1
14,50 b
14,33 b
20,67 d
16,50 z

I2
7,83 a
7,17 a
7,37 a
7,46 x

Rer ata
13,17 q
12,11 p
13,96 q
13,08 (+)

I0
22,50 b
22,50 c
52,00 c
33,33 z

I1
25,67 c
21,50 b
29,33 d
25,50 y

I2
9,50 a
8,67 a
8,83 a
9,00 x

Rer ata
19,22 p
18,56 p
30,06 q
22,61 (+)

Keter angan : Angka-angka yang diikuti dengan hur uf yang sama, baik dalam bar is maupun kolom pada
setiap kombinasi per lakuan, tidak ber beda nyata menggunakan DMRT (α = 0,05), n = 3. I0 :
intensitas cahaya penuh, I1 : intensitas cahaya setengah naungan, I2 : intensita cahaya
naungan penuh, P0 : tanpa pemupukan, P1 : pupuk kandang, P2 : pupuk NPK

Tabel 1 menunjukkan bahw a pada panen 1
(umur 1 bulan) dan panen 2 (umur 2 bulan),
per tumbuhan
tinggi
tanaman
ter tinggi
ter dapat pada kombinasi per lakuan P2I 1
(pemupukan NPK) dengan nilai yang ber beda
nyata pada tanpa pemupukan dan pupuk
kandang.
Hal
ini,
kar ena
per lakuan
pemupukan Per lakuan NPK menambah unsur
har a yang tersedia bagi tanaman sehingga
mudah
dimanfaatkan
tanaman
dalam
metabolisme
yang
ber dampak
pada
peningkatan per tumbuhan dalam hal ini tinggi
tanaman (Hakim, 2006).
Pemupukan
dengan
NPK
ber fungsi
menyediakan unsur hara yang dibutuhkan
tanaman
dalam
per tumbuhan
dan
per kembangan. Ketiga unsur ini merupakan
unsur makr o yang bersifat esensial yang tidak
dapat digantikan unsur lain (Dew ick, 2002).
Dubetz dan Bole (1975), menyatakan bahw a
diantar a ber bagai unsur har a, unsur N adalah

unsur yang paling banyak diper lukan kar ena
memacu pemanjangan sel dan per tumbuhan
vegetatif. Goldswor thy dan Fisher (1992)
menyatakan bahwa peningkatan unsur N
mengakibatkan ber tambahnya kandungan
nitr at, dan memper panjang per tumbuhan
vegetatif.
Pemupukan dengan pupuk NPK dalam
bentuk ter sedia bagi tanaman, dengan tidak
diaw ali pr oses dekomposisi menjadi salah
satu faktor yang memper cepat penyer apan
dan pemanfaatan oleh tanaman dalam pr oses
per tumbuhan dan per kembangan tanaman,
khususnya tanaman yang dimanfaatkan
daunnya, unsur N merupakan unsur yang
dapat memper banyak ter bentuknya or gan
daun (Marshcner , 1986).
Gar dner , et al
(1991)
menyatakan
bahw a unsur
N
dibutuhkan sebagai bahan penyusun asam
amino, amida, basa ber nitr ogen seper ti purin,
pr otein ser ta nucleopr otein. Demikian pula,
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unsur
P yang merupakan komponen
str uktural dar i sejumlah senyaw a penting,
molekul pentr ansfer ener gi ADP dan ATP,
NAD, NADPH dan senyaw a sistem informasi
genetik DNA dan RNA, penyusun fosfolipid
seper ti lesitin dan kolin yang ber per an dalam
integr itas membr an. Adapun unsur K
ber per an dalam membantu memelihara
potensial osmotis dan pengambilan air dan
secar a tidak langsung ber per an dalam
meningkatkan per tumbuhan dan indeks luas
daun. Ketiga unsur ini mer upakan unsur
esensial bagi tanaman yang tidak dapat
digantikan fungsinya oleh unsur lain (Gar dner ,
et al, 1991).
Intensitas cahaya matahar i yang diter ima
tanaman
sambiloto
juga
ber pengar uh
signifikan ter hadap tinggi tanaman, selain
faktor pemupukan. Pada penelitian yang
dilakukan ini, pada panen 1 nilai tinggi
tanaman ter besar ditunjukkan pada tanaman
sambiloto yang ditempatkan pada naungan
par anet 60% dengan intensitas cahaya
matahar i ber kisar 400 lux. Hal ini, kar ena
intensitas cahaya mer upakan faktor yang
sangat penting dalam pr oses fotosintesis
untuk per tumbuhan dan per kembangan
tanaman sehingga untuk mengoptimalkan
ener gi cahaya yang ter batas, tanaman
ber usaha mengembangkan adaptasi mencari
cahaya
sehingga
ter lihat per tumbuhan
dominan secar a antiklinal atau ver tikal yang
ter lihat dengan per tambahan tinggi tanaman.
Penelitian serupa yang dilakukan Maftuh,
et al. (2005) menunjukkan per tumbuhan
tanaman temulawak cender ung lebih tinggi
pada intensitas cahaya matahar i 55% (67,49
cm) dibandingkan dengan 70% dan 85%,
ber tur ut-tur ut 63,07 cm dan 62,05 cm.
Bidw ell (1974) menyatakan bahw a cahaya
langsung ber pengar uh pada per tumbuhan
melalui intensitas dan kualitas cahaya.
Ber beda dengan hasil penelitian sebelumnya
yang dilakukan Sutisna (1990), memper oleh
hasil
penelitian
untuk
tanaman
Dipterokar paceae tumbuh paling baik pada
penyinar an penuh di tempat ter buka Shorea
leprosula pada tempat ter buka mempunyai
per tambahan tinggi 5,50 cm sedangkan di
dalam gr een house 4,44 cm (intensitas cahaya
41 %) dan di baw ah naungan pohon hanya
sebesar 2,22 cm.
Hasil penelitian ini pada panen 2 (umur 2
bulan) menunjukkan tinggi tanaman ter besar
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pada intensitas cahaya 800-1400 lux/ harian.
Hal ini menunjukkan bahw a tanaman
sambiloto mer upakan jenis tanaman yang
membutuhkan cahaya untuk memperoleh
per tumbuhan dan per kembangan yang baik.
Respon per tumbuhan khususnya tinggi
tanaman sambiloto pada kombinasi per lakuan
P0N2, P1N2, dan P2N2 tidak ber beda nyata
setiap per lakuan pemupukan ter sebut. Hal ini,
kar ena kondisi suhu di baw ah naungan penuh
dengan
intensitas
cahaya
180
lux,
ber dasar kan pengukuran suhu pada lokasi
ter sebut adalah 24 0C sehingga menghambat
r eaksi enzimatis dalam metabolisme. Fitter
dan Hay (1991) menyatakan suhu mer upakan
salah satu faktor yang mempengaruhi pr oses
metabolisme tanaman,
khususnya dalam
pr oses enzimatis fotosintesis. Pengar uh suhu
pada setiap or ganisme ber beda-beda namun
umumnya tanaman yang tumbuh pada daer ah
ber iklim sedang, suhu yang minim dapat
menghambat
r eaksi
enzimatis
dalam
metabolisme. Umumnya suhu yang optimum
untuk per tumbuhan ber kisar 28 0C–35 0C.
Intensitas cahaya yang r endah dapat
menyebabkan
pr oses fotosintesis yang
ber langsung sangat lambat, disebabkan
stomata yang menutup kar ena difusi CO2
lambat sehingga secar a tidak langsung pr oses
fotosintesis ter ganggu. Intensitas cahaya yang
r endah pada lokasi ini 180 lux dapat
menyebabkan
tr anslokasi
kar bohidr at
ter ganggu, sintesis pr otein terhambat yang
secar a
tidak
langsung
menyebabkan
per tumbuhan dan per kembangan ter hambat.
Selain hal tersebut, suhu yang r endah
ber pengar uh pada per ger akan unsur -unsur
har a yang ter sedia dalam tanah, dalam hal ini
dapat
menyebabkan
penyer apan
dan
per ger akan unsur har a yang lambat (Bow en,
1991). Sebagaimana Taiz dan Zeiger (1998)
menyatakan
bahw a
beber apa
faktor
lingkungan yang mempunyai pengar uh pada
per ger akan unsur hara diantar anya cahaya,
temperatur tanah dan sifat str uktur tanah.
Salisbur y dan Ross, (1995) mengemukakan
bahw a
intensitas
cahaya
yang
menguntungkan bagi per tumbuhan untuk
masing-masing tumbuhan tidak sama, yakni :
(1) intensitas cahaya optimum maka
kecepatan fotosintesis tinggi, r espir asi normal,
akibatnya hasil fotosintesis yang ber upa
kar bohidr at tinggi; (2) intensitas cahaya
ber lebihan, mengakibatkan kenaikan suhu

Vol. 4 No.3, 2014

Per tumbuhan Tinggi Tanaman Sambiloto 193

daun yang menyebabkan tr anspir asi tinggi,
yang apabila tidak disertai penyer apan air
yang tinggi menyebabkan sel-sel penutup
pada stomata kehilangan tur gor nya dan
menyebabkan stomata menutup, sehingga
mempengar uhi difusi CO2 kedalam daun
lambat, fotosintesis juga ter hambat ; (3)
intensitas cahaya r endah,
ener gi yang
digunakan
untuk
fotosintesis
r endah,
fotosintesis ber jalan lambat atau pelan
menyebabkan metabolisme kar bohidr at dan
senyaw a-senyawa lain
r endah, dan
mengakibatkan
pertumbuhan
dan
per kembangan tumbuhan menjadi r endah.
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SIMPULAN
Dar i hasil penelitian yang dilakukan
tentang r espon per tumbuhan tinggi tanaman
sambiloto hasil pember ian pupuk dan
intensitas cahaya matahar i yang ber beda,
diper oleh kesimpulan : adanya per bedaan
per tumbuhan tinggi tanaman sambiloto
ter hadap pemupukan dan intensitas cahaya
matahar i yang ber beda. Pemupukan NPK
pada
intensitas
cahaya
40%
(P2N1)
menunjukkan tinggi tanaman yang baik.
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