
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sayuran bayam merupakan salah satu jenis makanan yang dikonsumsi 

oleh  masyarakat  setiap  hari,  karena mengandung  gizi,  vitamin,  dan  garam 

mineral seperti zat besi yang penting diperlukan oleh tubuh manusia.

Bayam terhitung sayuran yang banyak mengandung vitamin A, C dan 

sedikit  B,  serta  banyak  mengandung garam-garam mineral  penting  seperti 

fosfor,  kalsium dan besi yang sangat berguna bagi pertumbuhan tubuh dan 

kesehatan.

Bayam sebagai tanaman pekarangan ternyata banyak manfaatnya dalam 

memenuhi  kebutuhan  gizi  yang  dibutuhkan  oleh  tubuh  manusia  yang 

digunakan untuk pertumbuhan.

Bayam merupakan bahan sayuran yang bergizi tinggi dan digemari oleh 

semua lapisan  masyarakat.  Daun bayam merupakan  sumber  protein  nabati 

yang  berfungsi  berfungsi  ganda,  yaitu  bagi  pemenuhan  kebutuhan  gizi 

maupun pelayanan kesehatan masyarakat.

Bayam merupakan jenis  sayuran  hijau yang banyak manfaatnya  bagi 

kesehatan dan pertumbuhan badan, terutama bagi anak-anak dan ibu sedang 

hamil.  Di dalam daun bayam terdapat banyak kandungan protein,  mineral, 

kalsium, zat besi, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh manusia.
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Pemupukan  merupakan  usaha  yang  penting  untuk  meningkatkan 

produksi tanaman karena dengan pemupukan kebutuhan tanaman akan unsur 

hara terpenuhi. Selain itu pemupukan yang terpenting adalah N (Nitrogen). 

Karena N (nitrogen) di dalam tanaman merupakan unsur yang sangat penting 

untuk pembentukan protein dan hijau daun.

Peran  N  (nitrogen)  dalam  klorofil  diperlukan  di  dalam  proses 

fotosintesis untuk menangkap sinar matahari guna membentuk gula, pati, dan 

lemak dari karbondioksida dan air.

Rahmat Rukmana (1983) menyatakan bahwa untuk mendapatkan hasil 

yang tinggi dan kualitas yang baik maka tanaman bayam sangat tergantung 

dari lingkungan hidupnya yakni keadaan unsur hara, air dan struktur tanah. 

Tanah  yang  digunakan  secara  terus  menerus  lama  kelamaan  kemampuan 

tanah  yang  mendukung  pertumbuhan  suatu  tanaman  menjadi  menurun, 

disebabkan kurangnya unsur hara yang ada pada tanah tersebut.  Untuk itu 

diperlukan penambahan unsur hara kembali dengan cara pemupukan.

Penelitian  ini  mengambil  tanaman  bayam  sebagai  obyek  penelitian 

karena  tanaman  bayam  banyak  dikonsumsi  oleh  masyarakat  dan  bergizi 

tinggi, serta bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan badan. Sementara 

dipilihnya  pupuk  urea  dan  ZA  karena  harganya  relatif  murah  sementara 

kandungan N (nitrogen) cukup tinggi dan mudah untuk mencarinya.
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B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini memiliki arah dan ruang lingkup yang jelas, maka 

perlu  adanya  suatu  pembatasan  masalah.  Adapun  batasan-batasan  masalah 

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanaman yang akan diteliti adalah tanaman bayam varietas bayam cabut 

(Amaranthus tricolor) yang dibeli dari pasar Celep Kecamatan Kedawung 

Kabupaten Sragen.

2. Dosis konsentrasi pupuk urea dan ZA yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah pupuk ZA dengan dosis 0 gram per-polybag (kontrol),  1,5 gram 

per-polybag,  dan 2,5 gram per-polybag dan pupuk urea dengan dosis 0 

gram per-polybag  (kontrol),  1,5  gram per-polybag,  dan  2,5  gram per-

polybag  terhadap  berat  bersih  tanaman  bayam  cabut  (Amaranthus 

tricolor). 

3. Perbedaan  berat  bersih  tanaman  bayam  cabut  (Amaranthus  tricolor) 

ditimbang setelah berumur 1,5 bulan siap dipanen (tanaman siap di cabut).

4. Parameter yang diukur untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan adalah 

berat bersih tanaman masing-masing perlakuan.

5. Pupuk urea dan ZA yang digunakan adalah pupuk merek PUSRI yang 

diproduksi oleh pabrik pupuk PUSRI Gresik.

B. Perumusan Masalah
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Berdasarkan latar belakang, dan batasan masalah tersebut di atas agar 

didapat  pernyataan  yang  lengkap  dan  terperinci  mengenai  ruang  lingkup 

permasalahan yang diteliti, maka dibuat sutau rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah  pengaruh  pemberian  pupuk  urea  pada  konsentrasi  atau 

dosis yang berbeda-beda terhadap perbedaan berat tanaman bayam cabut 

(Amaranthus tricolor) ?

2. Bagaimanakah pengaruh pemberian pupuk ZA pada konsentrasi atau dosis 

yang  berbeda-beda  terhadap  perbedaan  berat  tanaman  bayam  cabut 

(Amaranthus tricolor) ?

3. Bagaimanakah pengaruh kombinasi antara pupuk urea dengan pupuk ZA 

terhadap perbedaan berat tanaman bayam cabut (Amaranthus tricolor) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun  tujuan  penelitian  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini 

adalah:

1. Untuk mengetahui  pengaruh pupuk urea  pada dosis  yang  berbeda-beda 

terhadap tanaman bayam cabut (Amaranthus tricolor).

2. Untuk  mengetahui  pengaruh  pupuk  ZA  pada  dosis  yang  berbeda-beda 

terhadap tanaman bayam cabut (Amaranthus tricolor).

3. Untuk mengetahui pengaruh kombinasi antara pupuk urea dengan pupuk 

ZA terhadap berat bersih tanaman bayam cabut (Amaranthus tricolor).

D. Manfaat Penelitian
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Beberapa kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini 

adalah:

1. Bermanfaat  dalam pemuliaan  tanaman  jenis  bayam cabut  (Amaranthus 

tricolor).

2. Bermanfaat untuk penambahan gizi masyarakat.

3. Untuk meningkatkan ekonomi masyatakat.
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