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BAB I   

  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jenis tanaman yang dapat diterapkan pada pertanian lahan terbatas 

diantaranya adalah jenis tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura yang banyak 

diminati masyarakat di antaranya adalah kangkung darat (Ipomoea reptans L. 

Poir). Di Indonesia dikenal dua tipe kangkung yaitu kangkung darat dan kangkung 

air. Kangkung tergolong sayuran yang sangat populer, karena banyak peminatnya. 

Kangkung disebut juga Swamp cabbage, Water convovulus, Water spinach, 

berasal dari India yang kemudian menyebar ke Malaysia, Burma, Indonesia, Cina 

Selatan, Australia dan bagian Negara Afrika (Sunarjono, 2015). 

Kangkung darat merupakan salah satu jenis sayuran yang sangat popular 

bagi rakyat Indonesia dan digemari oleh semua lapisan masyarakat, karena 

rasanya yang gurih. Tanaman kangkung termasuk kelompok tanaman sayuran 

semusim, berumur pendek dan tidak memerlukan areal yang luas untuk 

membudidayakannya, sehingga memungkinkan untuk dibudidayakan pada daerah 

perkotaan yang umumnya mempunyai lahan pekarangan terbatas (Haryoto, 2009).  

Upaya untuk meningkatkan produksi tanaman kangkung kedepan masih 

dan terus-menerus bertumpu pada perbaikan kesuburan tanah dan penggunaan 

media yang efektif dan efisien. Kondisi ini akan mempengaruhi pertumbuhan 

kangkung. Keadaan tanah yang baik akan memberikan hasil pertumbuhan 

tanaman kangkung yang baik pula. Penyerapan nutrien atau unsur hara dalam 

tanah oleh tanaman berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman (Murwono, 

2012). 

Salah satu sumber pupuk organik yang dapat memperbaiki sifat-sifat fisik, 

kimia dan biologi tanah dan hasil tanaman adalah pupuk kandang sapi (Prasetya, 

2014). Pupuk kandang sapi memiliki kadar serat yang tinggi seperti selulosa, C/N 

rasio yang cukup tinggi >40, mengandung unsur hara makro  seperti 0,5 N, 0,25 
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P2O5, 0,5% K2O, dengan kadar air 0,5% dan mengandung unsur mikro esensial 

lainnya (Parnata, 2010). 

Selain pupuk kandang sapi yang bermanfaat dalam menyimpan air, 

mengembalikan kondisi tanah menjadi sehat untuk pertumbuhan dan hasil 

tanaman, penambahan arang sekam pada media tanam akan memperbaiki struktur 

media tanam karena mempunyai partikel-partikel yang berpengaruh pada 

pergerakan air, udara, dan menjaga kelembaban (Annisa , Febri dan Leni, 2016). 

Arang sekam mempunyai sifat yang mudah mengikat air, tidak mudah 

menggumpal, harganya relatif murah, bahannya mudah didapat, ringan, steril dan 

mempunyai porositas yang baik. Di dalam tanah, arang sekam dapat memperbaiki 

struktur fisika, kimia dan biologi tanah. Arang sekam dapat meningkatkan 

porositas tanah sehingga tanah menjadi gembur sekaligus juga meningkatkan 

kemampuan tanah menyerap air (Primantoro dan Indriani, 2003). 

Dari uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh 

komposisi media tanam dengan campuran tanah, pupuk kandang, dan arang 

sekam padi yang mampu memberikan pertumbuhan dan perkembangan terbaik 

pada tanaman kangkung darat yang ditanam di polybag. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah komposisi media tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

kangkung darat yang ditanam di polybag. 

2. Komposisi media tanam manakah yang memberikan pengaruh paling baik 

terhadap pertumbuhan dan hasil kangkung darat yang di tanam di polybag. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaruh komposisi media tanam terhadap pertumbuhan dan 

hasil kangkung darat yang ditanam di polybag.  

2 Untuk mengetahui komposisi media tanam yang memberikan pengaruh paling 

baik terhadap pertumbuhan dan hasil kangkung darat yang ditanam di polybag. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, seperti petani 

dan pengusaha yang bergerak dalam budidaya kangkung darat dan dapat 

bermanfaat bagi kemajuan usaha tani kangkung darat di Indonesia.  

2. Bagi masyarakat sebagai alternatif menyediakan dan menghasilkan tanaman 

sayuran secara mandiri melalui pemanfaatan lahan terbatas, sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan sayuran bagi diri sendiri dan keluarganya. 

 

 

 

 

 


