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Abstrak: Media tanam merupakan komponen utama yang diperlukan 

dalam budidaya suatu tanaman. Pupuk merupakan suatu zat yang dapat membantu 
pertumbuhan tanaman. Yakon (Smallantus sonchifolius) merupakan tanaman 
perdu yang bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah. Dalam penelitian ini 
menggunakan media tanam yaitu batang pakis, arang sekam, tanah, dan 
menggunakan pupuk Pro-KCl dan TOP G2 untuk membudidayakan tanaman 
yakon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui media yang cocok dan 
pupuk yang baik untuk pertumbuhan tanaman yakon (Smallantus sonchifolius). 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan menggunakan 
pola rancangan faktorial yaitu 2 faktor perlakuan dari penggunaan media yang 
berbeda dan penambahan pupuk dengan kadar yang berbeda dengan masing-
masing 3 sub faktor dan 4 sub faktor yaitu: media dan pupuk. Jumlah total 12 
perlakuan kombinasi antara media batang pakis, arang sekam, tanah dengan 
perbandingan 1:1:3, 1:3:1, 3:1:1 dan Pro-KCl dan TOP G2 dengan perbandingan 
1:1, 1:2, 2:1 dan tanpa pupuk sebagai kontrol. Hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukkan bahwa perlakuan M1P2 menunjukan pertumbuhan tunas paling 
tinggi yaitu dengan rerata 18,6 cm, sedangkan tinggi yang paling rendah terdapat 
pada perlakuan M2P0 yaitu dengan rerata 5,35 cm. Jumlah daun terbanyak terdapat 
pada perlakuan M1P2 yaitu dengan rerata 8,5 helai, sedangkan jumlah daun paling 
sedikit terdapat pada perlakuan M2P0 yaitu dengan rerata 1,5 helai. Hasil uji anova 
tinggi tunas  memperlihatkan pengaruh nyata yaitu F hitung > F tabel yaitu 45,502 
> 3,89 pada media dan 585,594 > 4,49 pada pupuk. Hasil uji anova jumlah daun 
memperlihatkan pengaruh nyata yaitu F hitung > F tabel yaitu 4,687 > 3,89 pada 
media dan 45,750 > 4,49 pada pupuk. 
 
 
Kata kunci: media, pupuk, yakon, tinggi tanaman, jumlah daun 
 

 

 



PENDAHULUAN 

Media tanam merupakan komponen utama yang diperlukan dalam 

budidaya suatu tanaman. Media tanam yang digunakan harus disesuaikan dengan 

jenis tanaman yang akan ditanam, termasuk pada tanaman yakon yang merupakan 

jenis tanaman perdu yang hidup secara liar. Yakon juga sering disebut tanaman 

insulin karena daun pada tanaman ini terbukti dapat menurunkan kadar gula darah 

apabila dikonsumsi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, dkk (2012)  

bahwa ekstrat daun yakon dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah. Hasil 

penelitian lain yang dilakukakan olah Aybar (2001) terbukti dapat menurunkan 

kadar gula dalam darah dan dapat meningkatkan konsentrasi insulin dalam darah 

tikus yang menderita diabetes.  

Tanaman yakon masih dianggap sebagai tanaman gulma untuk tanaman 

lain sehingga tidak dimanfaatkan dan belum dibudidayakan. Yakon dapat 

dibudidayakan dengan cara stek batang. Stek dipilih sebagai cara pembudidayaan 

tanaman karena stek merupakan salah satu teknik perbanyakan secara vegetatif 

yang dapat menghasilkan bibit dengan jumlah yang banyak (Widianto, 2004). 

Budidaya tanaman yakon dapat dilakukan pada beberapa media tanam, 

diantaranya adalah media tanam yang berbahan batang pakis, tanah, dan arang 

sekam. Media tanam batang pakis memiliki kelebihan karena sifatnya yang 

mudah mengikat air dan berstruktur lunak sehingga mudah ditembus oleh akar 

tanaman. Media tanah memiliki pori-pori mikro yang lebih banyak dari pada pori-

pori makro, sehingga tanah memiliki kemampuan untuk mengikat air yang cukup 

kuat.  

Arang kurang mampu mengikat air, akan tetapi memiliki sifat bufer atau 

penyangga. Sekam berperan penting dalam perbaikan struktur tanah. Hasil 

penelitian yang lain dilakukan oleh Topan (2010) bahwa tanaman yang ditanam 

menggunakan media tanam arang sekam secara hidroponik menunjukkan hasil 

yang paling baik karena memberikan pengaruh terhadap jumlah daun dan bobot 

batang.  

Selain media tanam yang harus diperhatikan pupuk juga penting 

peranannya untuk pertumbuhan tanaman. Diantaranya adalah pupuk Pro-KCl 
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(KCl cair) dan TOP G2. KCl cair  merupakan sumber unsur hara Kalium (K) yang 

baik bagi tanaman. Hasil penelitian yang dilakukan olah Maruapey (2010) bahwa 

pemberian pupuk KCl cair berpengaruh pada tinggi tanaman akan tetapi tidak 

berpengaruh pada komponen yang lain. 

TOP G2 adalah jenis pupuk organik yang terbuat dari bahan organik 

pilihan dan berfungsi memproduksi dan merehabilitas kesuburan lapisan–lapisan 

tanah. Hasil analisis resmi balai penelitian tanah DEPTAN (2009) bahwa TOP G2 

adalah pupuk organik hayati pembenah tanah dengan hasil resmi analisis 

mikrobiologi TOP G2 bebas dari kadar bakteri yang berbahaya yaitu E. coli dan 

Salmonella, sehingga TOP G2 merupakan pupuk yang baik untuk mendukung 

kesuburan tanah sebagai media tanam yang dapat menyuburkan tanaman. 

Maka dari latar belakang tersebut peneliti memilih judul “Pengaruh Media 

Tanam dengan Penambahan Pro-KCl dan TOP G2 Terhadap Pertumbuhan 

Tanaman Yakon (Smallanthus sonchifolius). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian pengaruh beberapa macam media tanam dengan penambahan 

Pro-KCl dan TOP G2 pada budidaya tanaman yakon dilaksanakan pada tanggal 

25 Februari sampai 25 Mater 2013 di Green House Program Study Biologi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Metode penelitian dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan 

menggunakan pola rancangan faktorial yaitu 2 faktor dengan perbandingan yang 

berbeda 3 sub faktor dan 4 sub faktor. Dengan kombinasi antara media batang 

pakis, arang sekam, tanah dengan perbandingan 1:1:3, 1:3:1, 3:1:1 dan Pro-KCl 

dan TOP G2 dengan perbandingan 1:1, 1:2, 2:1 dan tanpa pupuk sebagai kontrol. 

Table 1. Rancangan Percobaan 
            Media  
Pupuk M1 M2 M3 

P0 M1P0 M2P0 M3P0 
P1 M1P1 M2P1 M3P1 
P2 M1P2 M2P2 M3P2 
P3 M1P3 M2P3 M3P3 
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Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan percobaan 

langsung, yaitu budidaya tanaman yakon dengan menggunakan perbandingan 

media tanam dan perandingan penambahan pupuk yang berbeda dan metode 

dokumentasi yaitu metode pengumpulan data berupa foto yang mengacu pada 

proses pertumbuhan tunas dan jumlah daun pada tanaman yakon.Analisa data 

pada penelitian ini dengan uji ANAVA Dua Jalur dengan taraf uju 5%.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh beberapa media tanam dengan 

penambahan Pro-KCl dan TOP G2 pada budidaya tanaman yakon, diperoleh hasil 

rerata tinggi tanaman minggu ke-4 sebagai berikut : 

Table 2. Tinggi Tunas Tanaman  

Perlakuan Tinggi (cm) Jumlah 
(cm) 

Rerata 
(cm) 

 Std.  
Deviasi  Ulangan 1 Ulangan 2 

M1P0 8.5 8.8 17.3 8.65 0.2121 
M1P1 14.5 14.2 28.7 14.35 0.2121 
M1P2 18.8* 18.5* 37.3* 18.65* 0.2121 
M1P3 10.2 11.5 21.7 10.85 0.9192 
M2P0 5.5** 5.2** 10.7** 5.35** 0.2121 
M2P1 12.5 13.8 26.3 13.15 0.9192 
M2P2 16 16.5 32.5 16.25 0.3536 
M2P3 9.5 9.8 19.3 9.65 0.2121 
M3P0 8.5 8.2 16.7 8.35 0.2121 
M3P1 14 13.8 27.8 13.9 0.1414 
M3P2 17.8 17.5 35.3 17.65 0.2121 
M3P3 10.8 10.2 21 10.5 0.4243 

Keterangan : 

M1 : batang pakis, arang sekam, tanah dengan perbandingan     1 : 1 : 3  

M2 : batang pakis, arang sekam, tanah dengan perbandingan      1 : 3 : 1 

M3 : batang pakis, arang sekam, tanah dengan perbandingan      3 : 1 : 1 

P0 : tanpa menggunakan pupuk 

P1 : Pro-KCL dan TOP G2 dengan perbandingan 1 : 1 

P2 : Pro-KCL dan TOP G2 dengan perbandingan 1 : 2 

P3 : Pro-KCL dan TOP G2 dengan perbandingan 2 : 1 
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Berdasarkan hasil penelitian pengaruh beberapa media tanam dengan 

penambahan Pro-KCl dan TOP G2 terhadap pertumbuhan tanaman yakon, 

diperoleh hasil jumlah daun tanaman minggu ke-4 sebagai berikut : 

Table 4.2. Jumlah Daun  
 
Perlakuan Jumlah daun (helai) Jumlah 

(helai) 
Rerata 
(helai) 

 Std. 
Deviasi  1 2 

M1P0 3 4 7 3.5 0.7071 
M1P1 7 6 13 6.5 0.7071 
M1P2 9* 8* 17* 8.5* 0.7071 
M1P3 5 5 10 5 0 
M2P0 2** 1** 3** 1.5** 0.7071 
M2P1 3 5 8 4 1.4142 
M2P2 8 7 15 7.5 0.7071 
M2P3 6 5 11 5.5 0.7071 
M3P0 2 3 5 2.5 0.7071 
M3P1 5 4 9 4.5 0.7071 
M3P2 7 9 16 8 1.4142 
M3P3 6 6 12 6 0 

Keterangan : 

M1 : batang pakis, arang sekam, tanah dengan perbandingan     1 : 1 : 3  

M2 : batang pakis, arang sekam, tanah dengan perbandingan      1 : 3 : 1 

M3 : batang pakis, arang sekam, tanah dengan perbandingan      3 : 1 : 1 

P0 : tanpa menggunakan pupuk 

P1 : Pro-KCL dan TOP G2 dengan perbandingan 1 : 1 

P2 : Pro-KCL dan TOP G2 dengan perbandingan 1 : 2 

P3 : Pro-KCL dan TOP G2 dengan perbandingan 2 : 1 

 

PEMBAHASAN 

1. Tinggi Tunas  

Tinggi tunas, dari tabel dan gambar 2 diatas dapat diketahui bahwa 

tanaman dengan tunas tertinggi adalah pada perlakuan M1P2 yaitu penanaman 

dengan menggunakan media campuran batang pakis, arang sekam, tanah 

dengan perbandingan  1 : 1 : 3 dan penambahan Pro-KCl dan TOP G2 

dengan perbandingan 1 : 2, sedangkan tanaman dengan tunas yang paling 
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pendek adalah pada perlakuan M2P0 yaitu batang pakis, arang sekam, tanah 

dengan perbandingan 1 : 3 : 1 dan tanpa penambahan pupuk.  

Dari hasil analisis anova mendapatkan hasil bahwa ada pengaruh nyata 

dari setiap perlakuan terhadap tinggi tunas. Pada media pengaruh nyata 

terlihat pada penggunaan media M1 (batang pakis, arang sekam dan tanah 

dengan perbandingan 1:1:3) dengan F tabel > F hitung yaitu 45.502 > 3,89 

dan dari uji lajut dengan perbandingan rerata M1 memiliki rerata tertinggi 

yaitu 13.125. Pada pupuk memiliki pengaruh nyata terlihat pada penggunaan 

pupuk P2 (Pro-KCl dan TOP G2 dengan perbandingan 1:2) dengan F tabel > 

F hitung yaitu 585.594 > 4,49 dan dari uji lanjut dengan perandingan rerata P2 

memiliki rerata tertinggi yaitu 17.517. Terdapat pengaruh nyata dari masing-

masing perlakukan dikarenakan pengarung  dua faktor yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal.  

Menurut Gardner (1991) faktor internal yang mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman diantaranya adalah laju fotosintetik, respirasi, klorofil, 

karoten dan kandungan pigmen lainnya. Sedangkan faktor eksternal yang 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman diantaranya adalah iklim yang meliputi 

cahaya, temperatur, air, panjang hari, angin dan gas. Faktor eksternal yang 

lain adalah edafik (tanah) yang meliputi tekstur, struktur, bahan organik, 

kapasitas pertukaran kation, pH, kejenuhan basa, dan ketersediaan nutriea.  

Menurut Yulianto (2009) TOP G2 adalah pupuk organik cair terbaik 

berkualitas tinggi, dibuat dari bahan organik pilihan (hewan dan tanaman), 

bukan berasal dari bahan sampak atau limbah, sehingga tidak mengandung 

racun atau mikroba yang berbahaya bagi kesehatan lingkungan. TOP G2 

mengandung  hormon pengatur tumbuh Zaetin, Gibrelin (Ga3) serta 14 

bentuk mineral esensial (hara makro/hara mikro) dan juga 17 bentuk asam 

amino, vitanim, dan berbagai mikro flora. Faktor internal diantaranya adalah 

hormone, menurut Lakitan (1996) pertumbuhan panjang tunas dipengaruhi 

oleh hormon auksin dan sitokinin. Sitokinin akan merangsang pembelahan sel 

melalui peningkatan laju sintesis protein, sedangkan auksin akan memacu 

pemanjangan sel-sel, sehingga menyebabkan pemanjangan batang. 

5 



2. Jumlah Daun 

Jumlah daun, Dari tabel dan gambar 4.2 diatas dapat diketahui bahwa 

tanaman dengan jumlah daun terbanyak adalah pada perlakuan M1P2 yaitu 

penanaman dengan menggunakan media campuran batang pakis, arang 

sekam, tanah dengan perbandingan  1 : 1 : 3 dan penambahan Pro-KCl dan 

TOP G2 dengan   perbandingan 1 : 2, sedangkan tanaman dengan jumlah 

daun paling sedikit adalah pada perlakuan M2P0 yaitu batang pakis, arang 

sekam, tanah dengan perbandingan 1 : 3 : 1 dan tanpa penambahan pupuk. 

Dari hasil analisis anova mendapatkan hasil bahwa ada pengaruh nyata 

dari setiap perlakuan terhadap jumlah daun. Pada media pengaruh nyata 

terlihat pada penggunaan media M1 (batang pakis, arang sekam dan tanah 

dengan perbandingan 1:1:3) dengan F tabel > F hitung yaitu 4.687 > 3,89 dan 

dari uji lajut dengan perbandingan rerata M1 memiliki rerata terbanyak yaitu 

5.875 . Pada pupuk memiliki pengaruh nyata terlihat pada penggunaan pupuk 

P2 (Pro-KCl dan TOP G2 dengan perbandingan 1:2) dengan F tabel > F 

hitung yaitu 45.750 > 4,49 dan dari uji lanjut dengan perandingan rerata P2 

memiliki rerata terbanyak yaitu 8.000 .  

Terdapat pengaruh nyata masing-masing perlakuan perhadap jumlah 

daun karena tanaman mendapat asupan unsur hara yang cukup untuk 

perkembangan daun. Unsur hara didapatkan tanaman dari media dan pupuk, 

dari hasil penelitian menunjukkan campuran media dengan perbandingan 

tanah yang paling banyak dan penambahan pupuk dengan perbandingan TOP 

G2 yang paling banyak menunjukan hasil jumlah daun terbanyak. Hail ini 

karena unsur hara yang diperlukan tanaman paling banyak terdapat pada 

media tanah dari pada media yang lainnya dan TOP G2 merupakan pupuk 

yang memiliki unsur-unsur hara yang lengkap untuk membantu pertumbuhan 

tanaman. Usur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan daun adalah 

magnesium. Menurut Dwidjoseputro (1985) kekurangan magnesium (Mg) 

mengakibatkan klorosis yang dimulia dari batang ke bawah, dan di ikuti 

matinya bagian-bagian atau daun keseluruhan. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa: 

1. Ada pengaruh penggunaan media tanam  terhadap pertumbuhan tanaman 

yakon dan media yang paling baik untuk pertumbuhan tanam yakon adalah 

campuran media batang pakis, arang sekam, tanah dengan perbandingan        

1 : 1 : 3, 

2. Ada pengaruh penggunaan pupuk terhadap pertumbuhan tanaman yakon dan 

pupuk yang paling baik untuk pertumbuhan tanaman yakon  adalah KCl dan 

TOP G2 dengan perbandingan 1 : 2.  

 

SARAN 

1. Perlu memilih tempat atau lingkungan yang baik untuk budidaya tanaman 

yakon. 

2. Penempatan tanaman perlu dipindah secara berkala atau dirotasi agar setiap 

tanaman mendapat cahaya yang sama rata. 
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