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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang memiliki iklim 

tropis sehingga tanahnya sangat subur dan cocok untuk pertanian dan 

perkebunan. Hampir semua penduduk Indonesia bermata pencaharian dari 

hasil alam yang berupa pertanian maupun perkebunan. Dengan kondisi 

tersebut maka Pemerintah berusaha untuk mengembangkan serta 

meningkatkan hasil-hasil pertanian dan perkebunan. Hal ini dilakukan untuk 

menemukan varietas baru tanaman terutama jenis tanaman hias (Soewasono, 

1989). 

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan salah satu ciri sebagai 

makhluk hidup. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang 

irreversible (tidak dapat balik) karena adanya pembelahan mitosis dan 

pembesaran sel. Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. 

Sedangkan perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menuju ke struktur 

dan fungsi tertentu. Perkembangan tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, 

tetapi dinyatakan dengan perubahan bentuk, tingkat kedewasaan dan bersifat 

kualitatif. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah 

faktor dalam yaitu hereditas dan hormon sedangkan faktor luar (air, nutrisi, 

cahaya, kelembaban dan suhu) (Sutarmi, 1989). 
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Tanaman aglaonema merupakan salah satu jenis tanaman hias daun 

karena keindahan tanaman ini terletak pada bentuk, corak dan warna daunnya. 

Tanaman ini berasal dari negara Asia, seperti Cina bagian selatan, Indonesia, 

Malaysia, Birma, Thailand dan Philipina. Tanaman aglaonema mempunyai 

tinggi yang beragam dari puluhan hingga ratusan sentimeter, tergantung dari 

jenisnya. Seperti tanaman lain aglaonema juga mempunyai bagian-bagian 

akar, batang, daun, bunga dan buah (Leman, 2007). 

Tanaman aglaonema mempunyai akar serabut, batangnya tidak 

berkayu, banyak mengandung air dan mempunyai daun yang berwarna hijau 

dengan corak hijau kehitaman. Dengan munculnya aglaonema hibrida, warna 

daun lebih bervariasi, seperti putih, hijau muda, hijau tua, merah muda, merah, 

hingga kuning. Contohnya saja Aglaonema donna carmen. Tanaman 

Aglaonema donna carmen ini dihasilkan dari persilangan antara tanaman 

Aglaonema commutatum ‘Tricolor’ x Aglaonema rotundum. Hasilnya disilang 

lagi dengan Aglaonema brevis pathum. Warna akar daun kuning atau hijau, 

varian lain berdasarkan ukuran daun, lebar atau sempit. 

Pertumbuhan tanaman sangat tergantung dari perawatan yang 

diberikan. Tanaman kadang dapat tumbuh walaupun tanpa dirawat. Namun, 

penampilan dan pertumbuhan tanaman tersebut tidak akan optimal. Perawatan 

yang minimal dilakukan dengan penyiraman. Dalam penyiraman pada 

Aglaonema donna carmen ini dapat menggunakan air sungai, air sumur dan 

air ledeng. Selain itu air kelapa dan air cucian beras juga dapat dimanfaatkan 

untuk penyiraman. 
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Kelapa merupakan tanaman serba guna, seluruh bagian tanaman ini 

bermanfaat bagi kehidupan manusia, mulai akar sampai buahnya. Demikian 

juga dengan air kelapa, meski belum begitu banyak dimanfaatkan, namun 

sekarang sudah ada upaya untuk mengolah air kelapa menjadi berbagai produk 

minuman dan sebagai nata de coco. 

Air kelapa merupakan salah satu bahan yang dapat memberikan 

pengaruh yang baik jika diberikan pada suatu tanaman. Air kelapa muda selain 

mengandung mineral juga mengandung sitokinin, fosfor dan kinetin yang 

berfungsi mempergiat pembelahan sel dan mempunyai pengaruh terhadap 

perkecambahan dan pertumbuhan diantaranya perkecambahan dan 

pertumbuhan tunas dan akar (Dwijoseputro, 1994). 

Salah satu zat yang terkandung dalam air cucian beras adalah fosfor. 

Fosfor merupakan unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman. Peranan 

fosfor bagi tumbuhan adalah memacu pertumbuhan akar dan pembentukan 

sistem perakaran yang baik dari benih dan tanaman muda, mempercepat 

pemasakan buah dan biji (Djoehana, 1988). 

Selain faktor penyiraman, media tanam juga berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman Aglaonema donna carmen. Media tanam yang 

digunakan harus subur, gembur, mengandung bahan organik dan dapat 

menjaga kelembaban agar pertumbuhan tanaman cepat. Tanah merupakan 

media tanam yang umum digunakan, selain menggunakan tanah, media tanam 

Aglaonema donna carmen juga dapat menggunakan arang sekam dan pasir. 

Untuk mendapatkan hasil pertumbuhan Aglaonema donna carmen yang baik 
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media tanam arang sekam dan pasir yang sudah dicampur harus terjaga 

kelembabannya. 

Media arang sekam memiliki sifat sebagai berikut sekam padi mudah 

mengikat air, tidak mudah lapuk, tidak cepat menggumpal dan sumber 

kalsium bagi tanaman. Maksud dari pembakaran dalam pembuatan arang 

sekam adalah supaya air tanam dapat tumbuh dengan sempurna karena akan 

terjaga kelembabannya (steril) dan bebas dari jasad renik yang dapat 

mengganggu pertumbuhan tanaman seperti renik, bakteri dan cendawan 

patogen tanaman (Sarwono, 1995). 

Media pasir mempunyai sifat dapat mempertahankan kelembaban air. 

Butirnya tidak dapat saling rapat sehingga mudah sekali meresapkan air dan 

meneruskan udara serta tidak mudah untuk hancur dan larut (Nichollas, 1995). 

Berdasarkan penelitian Sulistyowati (2005), bahwa air kelapa 

berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi dan jumlah daun pada tanaman 

kamboja jepang (Adenium sp). Sedangkan menurut hasil penelitian Anik 

Yuliawati (2006), bahwa air kelapa dan air leri berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman nanas hias (Neoregelia spectabilis). 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan suatu penelitian dengan judul, “EFEKTIVITAS AIR 

KELAPA DAN AIR CUCIAN BERAS TERHADAP PERTUMBUHAN 

TANAMAN       Aglaonema donna carmen PADA MEDIA TANAM YANG 

BERBEDA” 
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B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari perluasan masalah, maka perlu adanya pembatasan 

masalah. Adapun pembatasan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Subyek penelitiannya adalah air kelapa dan air cucian beras, media arang 

sekam dan media pasir. 

2. Obyek penelitiannya adalah anakan tanaman Aglaonema donna carmen 

yang berumur 2 bulan berasal dari pohon induk. 

3. Parameter dalam penelitian ini adalah pertumbuhan tinggi tanaman dan 

jumlah daun setelah 2 bulan penelitian.  

 
C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh penyiraman air kelapa dan air cucian beras 

terhadap pertumbuhan tanaman Aglaonema donna carmen? 

2. Bagaimanakah pengaruh media tanam arang sekam dan media pasir 

terhadap pertumbuhan tanaman Aglaonema donna carmen? 

3. Bagaimanakah pengaruh interaksi antara penyiraman air kelapa dan air 

cucian beras dengan media tanam arang sekam dan media pasir terhadap 

pertumbuhan tanaman Aglaonema donna carmen? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penyiraman air kelapa dan air cucian beras 

terhadap pertumbuhan tanaman Aglaonema donna carmen? 

2. Untuk mengetahui pengaruh media tanam arang sekam dan media pasir 

terhadap pertumbuhan tanaman Aglaonema donna carmen? 

3. Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara penyiraman air kelapa dan air 

cucian beras dengan media tanam arang sekam dan media pasir terhadap 

pertumbuhan tanaman Aglaonema donna carmen? 

 
E. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menambah wacana keilmuan dengan penyiraman air kelapa dan air cucian 

beras berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman Aglaonema donna 

carmen. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi peneliti lain yang akan 

mengadakan penelitian lebih lanjut. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan pada akhirnya dapat memberikan manfaat 

mengenai budidaya tanaman aglaonema.  

 




