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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Media tanam merupakan komponen utama yang diperlukan dalam 

budidaya suatu tanaman. Ada berbagai macam media tanam, akan tetapi 

tidak semua jenis media tanam cocok digunakan untuk menanam suatu 

jenis 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) bahwa yakon 

terbukti dapat menurunkan kadar gula dalam darah dan dapat 

meningkatkan konsentrasi insulin dalam darah tikus yang menderita 

diabetes.  

Aybar (2001) juga menyatakan teh yang dibuat dari daun yakon 

mampu mengurangi glikemia dan meningkatkan konsentrasi insulin dalam 

plasma dari mencit. Yakon kaya dengan insulin yang mengandung gula 

fruktosa yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan tetapi dapat 

difermentasi oleh usus besar, selain itu memiliki kandungan fruktosa bebas 
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35% dan terikat 25%. Sehingga karbohidrat tetap didapat meskipun 

konsentrasi gula darah rendah. Keadaan inilah yang mencegah penderita 

diabetes dari hiperglikemia. 

Manfaat yang ada didalam tamanan yakon belum banyak diketahui 

oleh masyarakat Indonesia. Tanaman yakon itu sendiri masih dianggap 

sebagai tanaman gulma atau tanaman pengganggu untuk tanaman lain 

sehingga tidak dimanfaatkan dan belum dibudidayakan. Yakon dapat 

dibudidayakan dengan cara stek, khususnya stek batang karena yakon 

merupakan tanaman perdu. 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–media tersebut memiliki kelebihan 

masing-masing sehingga cocok digunakan untuk media tanam tanaman 

yakon. 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. Media arang sekam merupakan media campuran yang 

berasal dari arang dan sekam. Arang kurang mampu mengikat air, akan 
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tetapi memiliki sifat bufer atau penyangga. Sekam berperan penting dalam 

perbaikan struktur tanah. Kelebihan sekam yang lain adalah sebagai media 

yang mudah didapat dan harganya terjangkau. Hasil penelitian yang 

dilakukan Aminudien (2003) bahwa hal yang perlu menjadi pertimbangan 

dalam memilih media tanam diantaranya yaitu biaya yang dibutuhkan dan 

sumber daya yang tersedia disekitar lokasi.  

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, tetapi tidak memberikan 

pengaruh terhadap tinggi batang, lebar daun dan panjang akar, dan bobot 

akar. Jadi apabila arang dan sekam digunakan akan menjadi media yang 

baik untuk bududaya tanaman yakon. 

Selain media tanam yang harus diperhatikan dalam budidaya suatu 

tanaman, pupuk juga penting peranannya untuk pertumbuhan tanaman. 

Diantaranya adalah pupuk Pro-KCl (KCl cair) dan TOP G2. KCl cair  

merupakan sumber unsur hara Kalium (K) yang baik bagi tanaman. Unsur 

kalium memiliki fungsi utama yaitu untuk membantu pembentukan protein 

dan karbohidrat yang diperlukan tanaman. Kalium juga berperan dalam 

memperkuat tubuh tanaman agar daun tidak mudah gugur, selain itu 

kalium marupakan unsur yang dapat digunakan tanaman untuk membantu 

mempertahankan diri pada saat terjadi kekeringan dan serangan wabah 

penyakit. Hasil penelitian yang dilakukan olah Maruapey (2010) bahwa 
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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.  

TOP G2 mengandung C-organik yang tinggi mengandung 4 unsur 

hara makro dan mikro esensial yang dibutuhkan tanaman. Unsur makro 

meliputi N (Nitrogen), P (Pospor), K (Kalium), Ca (Kalsium), Mg 

(Magnesium), dan belerang, dan unsur mikro meliputi Zn (Seng), Cu 

(Tembaga), Mn (Mangan), Co, Bo (Brom), Mo (Molobdenum), Fe (Besi) 

serta mengandung hormon pertumbuhan. Penambahan TOP G2  membuat 

tanah menjadi subur dan unsur-unsur hara dalam tanah akan terjaga 

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman (Yulianto, 2009). 

Berdasarkan uraian diatas peneliti akan melakukan penelitian 

adanya perbedaan pertumbuhan pada budidaya tanaman yakon dengan 

cara stek  batang dengan  menggunakan media dan pupuk yang berbeda. 

Maka dari latar belakang tersebut peneliti memilih judul “Pengaruh Media 
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Tanam dengan Penambahan Pro-KCl dan TOP G2 Terhadap Pertumbuhan 

Tanaman Yakon (Smallantus Sonchifolius). 

 

B. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Subjek Penelitian: 

Subjek penelitian ini adalah media tanam (batang pakis, arang sekam 

dan tanah) dan pupuk (Pro-KCl dan TOP G2). 

2. Objek Penelitian: 

Objek penelitian ini adalah pertumbuhan tanaman yakon. 

3. Parameter Penelitian: 

Parameter penelitian ini adalah tinggi tunas dan jumlah daun pada 

tanaman yakon. 

 

C. Perumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah diatas dapat diuraikan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan media tanam batang pakis, arang 

sekam dan tanah terhadap pertumbuhan tanaman yakon ? 

2. Bagaimana pengaruh penambahan pupuk Pro-KCl dan TOP G2 

terhadap pertumbuhan tanaman yakon ? 



6 
 

 
 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penetilian ini adalah: 

1. Mengetahui media yang baik untuk pertumbuhan tanaman yakon 

(Smallanthus sonchifolius), 

2. Mengetahui pupuk yang baik untuk pertumbuhan tanaman yakon 

(Smallantus sonchifolius). 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi tentang media yang baik untuk pertumbuhan 

tanaman yakon (Smallanthus sonchifolius),  

2. Memberikan informasi tentang pupuk yang baik untuk pertumbuhan 

tanaman yakon (Smallanthus sonchifolius). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


