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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman lada merupakan tanaman rempah yang berasal dari daerah India. 

Indonesia adalah salah satu negara pengekspor lada (Piper nigrum L) terbesar di 

dunia. Pada tahun 2001, volume ekspor lada nasional sebesar 53.594 ton atau 27% 

dari kebutuhan lada dunia, akan tetapi produktivitas lada nasional per satuan luas 

lahan masih rendah, yaitu 0,5 ton/ha Ana, Marlina, dan Mariana, (2017), produksi 

lada tahun 2016 mencapai 82,17 ribu ton. Besarnya produksi ini naik 0,82% dari 

produksi tahun 2015 yang hanya mencapai 81,50 ribu ton. Sementara produksi 

lada di tahun 2017, diperkirakan meningkat 0,97% yakni 82,96 ribu ton dari tahun 

2016. Untuk itu perlu melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi lada 

nasional, baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ada banyak cara untuk 

budidaya tanaman lada, tetapi budidaya tanaman lada yang paling yaitu dengan 

cara perbanyakan secara vegetatif/sering disebut dengan stek (Muslimah, Putra, 

dan   Ledy, 2016).  

Stek memegang peranan penting dalam pembibitan tanaman lada karena 

lebih efektif, efisien, dan praktis, serta bibit yang dihasilkan mempunyai sifat 

yang sama dengan induknya. Pada perbanyakan secara vegetatif atau stek,  

pemberian zpt yang dimaksudkan untuk merangsang dan memacu terjadinya 

pembentukan akar stek agar perakaran lebih baik dan lebih banyak. Ekstrak tauge 

(capar) kedelai mengandung beberapa kandungan yang dapat mempercepat 

pertumbuhan akar seperti kandungan auksin yang berperan sebagai pertumbuhan 

akar pada tanaman stek  (Ana et al., 2017). Selain itu tauge juga mengandung 

beberapa kandungan yang sangat berguna bagi pertumbuhan tanaman stek, pada 

hasil fermentasi tauge selain mengandung hara makro dan mikro, juga 

mengandung fitohormon.  

Fitohormon adalah senyawa organik yang bukan hara, namun dalam 

jumlah sedikit dapat mendukung proses pertumbuhan tanaman, tiga jenis 

fitohormon tersebut adalah auksin, giberelin dan sitokinin. Masing-masing jenis 

fitohormon tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam memacu pertumbuhan 
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pada tanaman, bahkan fungsinya ada yang bersifat sinergis satu dengan 

yang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian Nurhasanah, (2017) auksin eksogen 

mampu memicu pembelahan, pembesaran dan pemanjangan sel.   Ekstrak tauge 

kedelai berfitohormon alami dapat di buat  dari bahan dasar tauge dengan cara 

yang sederhana yakni melalui proses fermentasi.  

Pemanfaatan ekstrak  tauge kedelai pada tanaman diharapkan dapat 

meningkatkan produksi tanaman secara signifikan. Hal ini karena ekstrak tauge 

mengandung makronutrien dan mikronutrien, nutrien tersebut diantaranya adalah 

K, P, Ca, Mg, Na, Fe, Zn, Mn, dan Cu. Pemanfaatan ekstrak tauge kedelai mampu 

secara signifikan meningkatkan pertumbuhan stek tanaman lada (Nurhasanah, 

2017). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dicantumkan, maka dapat ditarik 

rumusan masalah antara lain : 

1. Apakah konsentrasi ekstrak capar kedelai berpengaruh terhadap pertumbuhan 

bibit stek tanaman lada perdu (Piper nigrum  L)? 

2. Apakah lama perendaman dengan ekstrak capar kedelai berpengaruh terhadap 

pertumbuhan bibit stek tanaman lada perdu (Piper nigrum L)? 

3. Adakah interaksi antara konsentrasi dan lama perendaman dengan ekstrak 

capar kedelai berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit stek tanaman lada 

perdu (Piper nigrum L)? 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak capar kedelai terhadap 

pertumbuhan stek tanaman lada perdu (Piper nigrum L). 

2. Untuk mengetahui pengaruh lama perendaman dalam ekstrak capar kedelai 

terhadap pertumbuhan stek tanaman lada perdu (Piper nigrum L). 

3. Untuk mengetahui interaksi antara konsentrasi dan lama perendaman dalam 

ekstrak capar kedelai terhadap pertumbuhan stek tanaman lada perdu (Piper 

nigrum L). 
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1.4 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah dapat dijadikan 

sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan dan teknik dalam 

bidang stek ( Perbanyakan Vegetatif). Manfaat bagi masyarakat yaitu memberikan 

informasi tentang konsentrasi dan lama perendaman yang tepat dalam stek 

tanaman lada perdu (Piper nigrum L). Memberikan referensi bagi peneliti 

selanjutnya dalam mengembangkan penelitian mengenai keberhasilan stek 

tanaman lada perdu (Piper nigrum L) dengan konsentrasi dan lama perendaman 

yang berbeda. Memberikan informasi tentang konsentrasi dan lama perendaman 

yang tepat dalam stek tanaman lada perdu (Piper nigrum L). 

 


