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Pemilihan media tanam diindikasikan mampu mempengaruhi
pertumbuhan tanaman. Pada penelitian ini, perbedaan laju
pertumbuhan antara bayam merah yang ditumbuhkan di media
sekam bakar dengan serabut kelapa dikaji. Parameter
pertumbuhan tanaman yang dijaji meliputi tinggi batang, lebar
daun, dan panjang akar. Data hasil penelitian dianalisis
menggunakan independent samples t test. Hasil analisis
menunjukkan bahwa jenis media tanam berpengaruh terhadap
tinggi tanaman [t hitung (13,245) > t tabel (2,0371)] maupun
panjang akar [t hitung (3,654) > t tabel (2,0371)]. Namun,
perlakuan tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan pada
parameter lebar daun [t hitung (0,071) < t tabel (2,0371)]. Hasil
penelitian ini menggambarkan bahwa sekam bakar memiliki
potensi yang lebih baik sebagai media tanam bayam merah.
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PENDAHULUAN
Media tanam merupakan faktor yang
mempengaruhi proses pertumbuhan.
Media tumbuh yang baik adalah media
tumbuh yang mengandung nutrisi yang
dibutuhkan
oleh
tanaman
agar
mendukung jalanya proses pertumbuhan
dengan baik (Jafred (2011) dalam
Ramadhan (2017)). Nutrisi memiliki
peran
penting bagi
pertumbuhan
tanaman
diantaranya
adalah
membentuk klorofil dan protein,
mengandung unsur hara makro (Ca, Mg,

N, P, K) dan unsur hara mikro (Fe, Zn,
Mn, B) (Ahmad, Wani, Azooz, & Phan
Tran, 2014; Azcón-Aguilar & Barea,
2015; Fageria, Baligar, & Li, 2008; Ganie
et al., 2013; Hopkins & Huner, 2009;
López-Arredondo,
Leyva-González,
Alatorre-Cobos, & Herrera-Estrella,
2013; Razaq, Zhang, Shen, & Salahuddin,
2017).
Penggunaan tanah lapisan atas (top
soil) masih menjadi pilihan utama
sebagai media tanam dalam pembibitan
tanaman karena sangat subur dan
banyak mengandung bahan organik
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(Mbora, Barnekov, & Jamnadass, 2008;
Peries & Everard, 1993). Namun disisi
lain, penggunaan top soil dalam jumlah
besar dapat berdampak negatif terhadap
keseimbangan lingkungan (Irawan &
Kafiar,
2015;
Kathuria
&
Balasubramanian, 2013). Penggunaan
top soil sebagai media pertumbuhan
bibit selayaknya sangat dibatasi agar
dampak negatif akibat pengambilan top
soil
secara
besar-besaran
dapat
dihindarkan.
Pemanfaatan
bahan
organik seperti cocopeat dan arang
sekam padi sangat potensial digunakan
sebagai komposit media tanam alternatif
untuk mengurangi penggunaan top soil
(Irawan & Kafiar, 2015). Kelebihan
penggunaan bahan organik sebagai
media tanam adalah memiliki struktur
yang dapat menjaga keseimbangan
aerasi. Bahan-bahan organik terutama
yang
bersifat
limbah
yang
ketersediaannya melimpah dan murah
dapat dimanfaatkan untuk alternatif
media tumbuh yang sulit tergantikan.
Bahan organik mempunyai sifat remah
sehingga udara, air, dan akar mudah
masuk dalam fraksi tanah dan dapat
mengikat air. Hal ini sangat penting bagi
akar bibit tanaman karena media
tumbuh sangat berkaitan dengan
pertumbuhan akar atau sifat di
perakaran tanaman.
Salah satu bahan yang dapat
digunakan untuk media tumbuh adalah
sabut kelapa dan sekam bakar (Fornes et
al., 2003; Homan et al., 2004; Londra,
Paraskevopoulou, & Psychogiou, 2018;
Olson, Oetting, & Van Iersel, 2002;
Vinkovic, Iljkic, & Paradjikovic, 2007).
Serabut kelapa memiliki kandungan
unsur hara yang baik untuk pemanfaatan
media tanam. Hal ini dapat dibuktikan
bahwa serabut kelapa mempunyai
kandungan unsur hara, fosfor, dan unsur
kalium yang sangat dibutuhkan oleh
tanaman untuk pertumbuhan, Kelebihan
menggunakan serabut kelapa adalah
mudah menyerap dan menyimpan air.
Kelebihan serabut kelapa sebagai media
tanam dikarenakan karakteristiknya
yang mampu mengikat dan menyimpan
air dengan kuat, serta mengandung
unsur-unsur hara esensial, seperti
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kalsium (Ca), magnesium (Mg), kalium
(K), natrium (N), dan fosfor (P)
(Muliawan 2009 dalam Ramadhan,
2017).
Sekam bakar merupakan media
tanam yang diperoleh dari kulit padi
kering yang dibakar. Menurut Mahmudi
(dalam Gustia, 2013) keunggulan sekam
bakar adalah dapat memperbaiki sifat
fisik dan kimia tanah, serta melindungi
tanaman. Komposisi arang sekam paling
banyak ditempati oleh SiO2 yaitu 52%
dan C sebanyak 31%. Komponen lain
adalah Fe2, O3, K2O, MgO, CaO MnO,
dan Cu dalam jumlah relatif kecil.
Penambahan arang sekam padi pada
media top soil memiliki pengaruh positif
terhadap
pertumbuhan
tanaman.
Penambahan arang sekam dapat
meningkatkan pertumbuhan tinggi,
diameter, berat kering pucuk, dan berat
kering akar sebesar 16,97%, 23,58%,
56,25%, dan 77,27%. Hal tersebut terjadi
karena media tanah yang ditambah arang
sekam dapat memperbaiki porositas
media sehingga baik untuk respirasi akar
dan
mempertahankan kelembaban
tanah, arang sekam mampu memberikan
respons yang lebih baik terhadap berat
basah tanaman maupun berat kering
tanaman (Irawan & Kafiar, 2015).
Untuk
menciptakan
tanaman
kualitas yang baik dan mengurangi
penggunaan top soil sebagai media
tanam yang berdampak negatif pada
keseimbangan
lingkungan
jika
digunakan dalam jumlah banyak, maka
peneliti menggunakan media tanam
organik sekam bakar dan serabut kelapa.
Hal ini bertujuan untuk mengurangi
penggunaan top soil yang berlebihan.
Pada penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya, hanya dilakukan dengan
menggunakan air leri, sehingga pada
penelitian
ini
penulis
mencoba
menggunakan air teh sebagai pengganti
air untuk penyiramannya. Alasannya,
kandungan hara atau mineral air teh
cukup beragam, baik unsur makro
maupun mikro yang sangat dibutuhkan
tanaman
untuk
pertumbuhannya.
Berdasarkan hal tersebut maka peneliti
melakukan penelitian dengan judul
“Pengaruh penggunaan sekam bakar dan
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serabut kelapa sebagai media tanam
bayam merah (Amaranthus gangeticus)
dengan intensitas penyiraman air teh”.
Penelitian ini diharapkan dapat sebagai
masukan dalam teknik budidaya
tanaman bayam pada sarana yang
terbatas. Dengan lahan produktif yang
semakin sempit dan media tanam berupa
tanah produktif yang makin berkurang,
maka dengan penambahan media tanam
organik pada media tanam, produksi
bayam dapat optimal, dan masyarakat
dapat membudidayakannya.
Pada penelitian ini, air teh digunakan
untuk penyiraman. Berdasarkan uji
penelitian air teh dapat menyuburkan
tanaman. Tanaman yang disiram dengan
air teh pertumbuhannya lebih baik
dibandingkan dengan yang tidak diberi
air teh. Kandungan hara atau mineral air
teh cukup beragam, baik unsur makro
maupun mikro (Aseptyo, 2013). Teh
mengandung
senyawa-senyawa
bermanfaat sepert polifenol, tefohilin,
flavonoid, tanin, vitamin C dan vitamin E
serta sejumlah mineral Zn, Se, Mo, Ge
dan Mg yang sangat dibutuhkan oleh
tanaman.
Air teh bermanfaat
memperbaiki
kesuburan
tanah,
merangsang pertumbuhan akar, batang
dan daun.
Penelitian ini menggunakan tanaman
bayam merah (Amaranthus tricolor L)
karena bayam memiliki pertumbuhan
secara cepat serta potensi bayam merah
yang jarang diteliti. Menurut Pracaya
(Rangkuti, Mukarlina, & Rahmawati,
2017) bayam merupakan tanaman yang
memiliki tingkat pertumbuhan paling
cepat jika ditanam pada kondisi lahan
dengan kandungan bahan organik yang
tinggi, ketersediaan unsur hara nitrogen
yang tinggi dan memiliki kisaran pH 6-7.
Pada
prosedur
penanaman
menggunakan bibit berkualitas akan
menghasilkan tanaman dengan tingkat
produktivitas yang tinggi. Untuk
menghasilkan bibit yang berkualitas,
diperlukan media tanam yang tepat dari
sifat fisik, kimia, dan biologisnya
sehingga bibit dapat bertahan hidup dan
tumbuh dengan baik.

METODE
Jenis
penelitian
menggunakan
metode eksperimen dilaksanakan pada
Bulan Mei 2018 di Desa Tegal Gondo
Jalan Notojoyo No 53 Rt 01 Rw 01 Dusun
Gondang Kecamatan Karang Ploso. Pada
penelitian ini menggunakan Tumbuhan
bayam merah (Amaranthus gangeticus)
sebanyak 32 biji dengan menggunakan
media tanam sekam bakar dan serabut
kelapa yang ditanami 16 biji bayam
disetiap 2 media tanam tersebut.
Bibit bayam merah dilakukan pada
polybag menggunakan media yang
berbeda, yaitu serabut kelapa dan sekam
bakar. Penanaman bibit berlangsung
selama 24 hari dengan penyiraman
menggunakan air teh sebanyak 2 kali
sehari antara pagi dan sore hari.
Parameter yang diamati dalam penelitian
ini antara lain tinggi batang, lebar daun,
dan
panjang
akar.
Pengukuran
parameter tersebut dilakukan pada saat
bibit berumur 3 hari dengan jangka
waktu 2 hari sekali parameter tersebut
diukur. Variabel terikat pada penelitian
ini yaitu tinggi batang, lebar daun, dan
panjang akar. Variabel control yaitu
penyiraman air teh. Sedangkan variable
bebas yaitu serabut kelapa dan sekam
bakar,
dengan
menggunakan
pengulangan sebanyak 16 kali. Data
pengamatan yang diperoleh dianalisis
dengan uji t tidak berpasangan. Apabila t
hitung lebih besar daripada t tabel berarti
terdapat perbedaan antara antara media
tanam serabut kelapa dan sekam bakar.
Sedangkan jika t hitung lebih kecil dari t
tabel berarti tidak ada perbedaan antara
keduanya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Hasil perbandingan serabut kelapa
dengan sekam bakar
Variabel
Perlakuan
terikat
Serabut
Sekam Bakar
kelapa
Tinggi
10,2
14,3
Batang
Lebar Daun
9
9,7
Panjang
39
48,1
akar
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Tabel 2. Rangkuman hasil uji hipotesis
V. Terikat
t Hitung t tabel
Keterangan
Tinggi
13,245
2,037
H0 Ditolak
batang
Lebar
0,0711
2,037
H0
daun
Diterima
Panjang
3,654
2,037
H0 Ditolak
akar

Berdasarkan rangkuman hasil uji
hipotesis dengan menggunakan uji t
tidak berpasangan pada tinggi batang
diperoleh t hitung (13,245) > t tabel
(2,037). Dengan demikian H0 ditolak,
sedangkan hipotesis penelitian yang
berbunyi ”ada perbedaan pertumbuhan
bayam antara serabut kelapa dan sekam
bakar dengan menggunakan penyiraman
air teh” diterima. Dari perbandingan
tersebut menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan pertumbuhan tinggi batang
pada media serabut kelapa dan sekam
bakar. Hal ini menunjukkan bahwa
pertumbuhan tinggi batang pada sekam
bakar lebih tinggi dibandingkan dengan
pertumbuhan batang pada media serabut
kalapa. Hal ini disebabkan oleh beberapa
faktor
diantaranya
perbandingan
penggunaan media tanaman yang
dicampur dengan tanah top soil dengan
perbandingan
1:1,
maka
dapat
meningkatkan unsur hara dalam jumlah
yang cukup serta menyebabkan kegiatan
metabolisme
dari
tanaman akan
meningkat. Sedangkan pada hasil
penelitian ini hanya menggunakan
sekam murni tanpa ada tambahan tanah,
sehingga pertumbuhan akar tidak
terlihat signifikan.
Berdasarkan rangkuman hasil uji
hipotesis dengan menggunakan uji t
tidak berpasangan pada lebar daun
diperoleh t hitung (0,0711) < t tabel
(2,037). Dengan demikian H0 diterima,
sedangkan hipotesis penelitian yang
berbunyi ”ada perbedaan pertumbuhan
bayam antara serabut kelapa dan sekam
bakar dengan menggunakan penyiraman
air teh” ditolak. Dari perbandingan
tersebut menunjukkan bahwa tidak
terdapat perbedaan antara lebar daun
pada media serabut kelapa dan sekam
bakar. Hal ini menunjukkan bahwa daun
pada
sekam
bakar
lebih
lebar
dibandingkan dengan daun pada media
serabut kelapa. Hal ini dikarenakan pada
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penggunaan air teh memberikan nilai
tertinggi terhadap jumlah daun dan luas
daun pada pertumbuhan tanaman
bayam. Air teh sebagian besar
mengandung ikatan biokimia yang
disebut polyphenols, termasuk di
dalamnya flavonoid. Pada bagian batang
bayam merah terdapat kandungan
flavonoid yang dapat memberikan
perlindungan terhadap adanya stress
lingkungan, sinar ultra violet, serangga,
jamur, virus, dan bakteri, di samping
sebagai pengendali hormon dan enzym
inhibitor. Dan hal ini sesuai dengan
penelitian yang telah kami teliti, dimana
pertumbuhan lebar daun signifikan.
Berdasarkan rangkuman hasil uji
hipotesis dengan menggunakan uji t
tidak berpasangan pada panjang akar
diperoleh t hitung (3,654) > t tabel
(2,037). Dengan demikian H0 ditolak,
sedangkan hipotesis penelitian yang
berbunyi” ada perbedaan pertumbuhan
bayam antara serabut kelapa dan sekam
bakar dengan menggunakan penyiraman
air teh” diterima. Dari perbandingan
tersebut menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan panjang akar antara media
serabut kelapa dan sekam bakar. Hal ini
menunjukkan bahwa akar pada sekam
bakar lebih panjang dibandingkan
dengan akar pada media serabut kalapa.
Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor
diantaranya perbandingan penggunaan
media tanaman yang dicampur dengan
tanah top soil dengan perbandingan 1:1,
bahwa media tanah yang ditambah arang
sekam dapat memperbaiki porositas
media sehingga baik untuk respirasi
akar,
dapat
mempertahankan
kelembaban tanah, karena apabila arang
sekam ditambahkan ke dalam tanah akan
dapat mengikat air, kemudian dilepaskan
ke pori mikro untuk diserap oleh
tanaman dan mendorong pertumbuhan
mikroorganisme yang berguna bagi
tanah dan tanaman. Sedangkan pada
hasil penelitian ini hanya menggunakan
sekam murni tanpa ada tambahan tanah,
sehingga pertumbuhan akar tidak
terlihat signifikan.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa pada tinggi batang
diperoleh t hitung (13,245) > t tabel
(2,037). Dengan demikian H0 ditolak,
pada lebar daun diperoleh t hitung
(0,0711) < t tabel (2,037). Dengan
demikian H0 diterima. Sedangkan pada
panjang akar panj diperoleh t hitung
(3,654) > t tabel (2,037).
Dengan
demikian H0 ditolak.
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