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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Calotropis gigantea atau yang dikenal dengan nama biduri merupakan 

tanaman perdu atau ilalang yang dapat tumbuh liar di pesisir pantai, dataran tinggi 

bahkan di lokasi tanah keras dan berkapur. Tanaman ini sering dijumpai di daerah 

yang beriklim panas dan gersang. Biduri merupakan salah satu jenis tanaman yang 

dapat diperoleh dari kulit batang dan biji buah. Tanaman ini dikenal sebagai 

tanaman obat dengan kulit akar, bunga, getah, dan daun yang memiliki khasiat 

berbeda-beda di bidang medis dan tekstil. Buah berisi berkas-berkas serat halus 

seperti sutera yang melekat pada setiap biji (Sukardan et al. 2017). Salah satu nilai 

ekonomis biduri terletak pada serat yang dihasilkan oleh buah, namun biduri masih 

jarang dibudidayakan dan informasi mengenai budidaya biduri masih sangat 

terbatas. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha pengembangan budidaya biduri 

untuk mencapai hasil berkualitas. 

Pemupukan merupakan suatu tindakan memberikan tambahan unsur hara 

pada tanah baik langsung maupun tak langsung untuk memberikan nutrisi bagi 

tanaman (Anggarayasa et al. 2018). Dosis aplikasi pupuk anorganik di Indonesia 

terus meningkat hingga mencapai 300 kg per hektar, karena pupuk merupakan 

komponen produksi yang penting dalam produksi pertanian Aplikasi tersebut 

meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya mengurangi pendapatan petani. 

Selain itu, pemberian pupuk anorganik dosis tinggi dapat menurunkan kesuburan 

tanah, yang pada akhirnya dapat menurunkan produksi pertanian. Oleh karena itu, 

pupuk organik sangat dibutuhkan untuk mengembalikan sifat fisik tanah. Pupuk 

organik berasal dari tumbuhan atau hewan yang telah mengalami proses rekayasa 

dan mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Salah satu jenis pupuk 

organik yaitu kompos. Kompos berasal dari hasil dekomposisi sisa-sisa tanaman 

oleh aktivitas mikroorganisme pengurai. Kualitas kompos sangat ditentukan oleh 

perbandingan antara jumlah karbon dan nitrogen (C/N). Kualitas kompos dianggap 

baik jika memiliki C/N antara 12-15. Penggunaan pupuk kompos tidak hanya 

menambah unsur hara tetapi juga dapat menjaga fungsi tanah sehingga tanaman 

dapat tumbuh dengan baik.  
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Pupuk diharapkan terabsorpsi oleh tanaman secara optimum bila akar 

bersimbiosis dengan mikoriza. Mikoriza dapat dijadikan sebagai media tanam yang 

dapat mendukung pertumbuhan suatu tanaman. (Trisilawati et al., 2018) 

menyatakan bahwa, pertumbuhan tanaman yang bersimbiosis dengan mikoriza 

relatif lebih baik bila dibandingkan dengan tanaman tidak bersimbiosis. Mikoriza 

merupakan golongan endomikoriza yang mempunyai struktur hifa yang berfungsi 

sebagai tempat kontak dan transfer hara mineral antara jamur dengan tanaman 

inang di dalam jaringan korteks akar. Keuntungan tanaman terinfeksi mikoriza 

diantaranya dapat meningkatkan efisiensi serapan beberapa unsur hara seperti P, K, 

Zn, S dan membantu pertumbuhan tanaman. Penelitian ini mengombinasikan 

kompos dengan mikoriza diharapkan meningkatkan pertumbuhan biduri. Interaksi 

yang diperoleh antara dosis kompos dan mikoriza pada pertumbuhan biduri 

menghasilkan efisiensi pemupukan kompos.   
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan beberapa masalah 

diantaranya: 

1. Bagaimana interaksi antara pupuk kompos dan mikoriza terhadap pertumbuhan 

biduri? 

2. Bagaimana pengaruh pupuk kompos terhadap pertumbuhan biduri? 

3. Bagaimana pengaruh mikoriza terhadap pertumbuhan biduri? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan  

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk: 

a. Memperoleh gambaran interaksi antara dosis kompos dan mikoriza serta 

dosis optimalnya pada pertumbuhan biduri. 

b. Mendapatkan dosis pupuk kompos yang optimal pada pertumbuhan biduri. 

c. Mendapatkan dosis mikoriza yang optimal pada pertumbuhan biduri. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang budidaya biduri. 

Menambah pengetahuan bagi peneliti lain untuk pengembangan penelitian lebih 

lanjut pada permasalahan ini sehingga memberikan kontribusi lebih besar lagi.
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