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BAB I

PENDAHULUAN

Bayam (Amaranthus sp.) adalah tanaman sayuran yang berasal dari wilayah

Amerika dan sekarang tanaman itu tersebar di seluruh dunia. Bayam biasa

dimanfaatkan sebagai hidangan kuliner, seperti sayur dan kripik. Terdapat

beberapa varietas bayam, antara lain bayam hijau biasa, bayam merah, bayam

kakap, bayam duri, dan bayam kotok atau bayam tanah. Jenis bayam yang sering

dibudidayakan adalah Amaranthus tricolor dan Amaranthus hybridus, sedangkan

jenis bayam yang lain tumbuh liar. Apabila dibandingkan dengan bayam hijau,

jenis bayam merah kurang populer meski kaya akan gizi.

Produksi bayam merah di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 150.085 kg,

dan meningkat menjadi 160.247 kg (Kementerian Pertanian Direktorat Jendral

Hortikultura, 2017). Luas panen bayam di Indonesia pada tahun 2014 mencapai

45.325 ha (Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Hortikultura, 2015).

Produksi bayam merah masih sangat minim di Indonesia, karena masih banyak

masyarakat yang belum mengenal manfaat bayam merah, sehingga berakibat pada

budidaya dan pemasarannya yang kurang diunggulkan (Pebrianti dkk., 2015).

Hampir seluruh penduduk Indonesia (97,27%) mengkonsumsi berbagai macam

sayur. Estimasi konsumsi bayam perkapita setahun pada tahun 2015 adalah 4,03

kg dan tahun 2016 meningkat menjadi 4,49 kg, atau sebesar 4,87% dari konsumsi

sayur (Badan Pusat Statistik, 2017).
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Bayam merah (Amaranthacea  tricolor L.) merupakan tanaman sayuran

yang memiliki kandungan gizi tinggi. Bayam merah mengandung banyak vitamin

(A, B2, B6, K, dan folat), protein, karbohidrat, lemak, mineral, serat, zat besi,

magnesium, mangan, kalium, dan kalsium (Sudewo, 2012). Bayam merah

mengandung antosianin (pigmen merah) yang berperan sebagai antioksidan, untuk

mencegah terjadinya oksidasi radikal bebas (Lingga, 2010).  Anthosianin berguna

dalam menyembuhkan penyakit anemia (Pebrianti dkk., 2015). Infus daun bayam

merah 30% per oral dapat meningkatkan kadar besi serum, hemoglobin, dan

hematokrit kelinci yang dibuat anemia (Dalimartha dan Adrian, 2011). Bayam

memiliki serat yang dapat melancarkan buang air besar dan makanan dianjurkan

untuk penderita kanker usus besar, diabetes mellitus, kolestrol, darah tinggi, dan

menurunnya berat badan. Bagian bayam yang dapat dimakan setiap 100 gram

mengandung sekitar 2,9 mg zat besi (Gardner dkk., 2008).

Bayam merah merupakan jenis varietas bayam cabut yang mempunyai ciri

khusus yaitu tanamannya berwarna merah. Tanaman sayur ini termasuk terna

(perdu) dengan tinggi tanaman mencapai 1,5 m. Sistem perakarannya menyebar

dangkal pada kedalaman antara 20 – 40 cm, dan memiliki akar tunggang.

Tanaman ini umumnya mempunyai daun berbentuk bulat telur dengan ujung agak

meruncing, urat–urat daunya jelas dan berwarna kemerahan dibagian tepi dan

tengah daun. Batang bayam merah banyak mengandung air (Habaceus), biasanya

tumbuh tinggi diatas permukaan tanah. Warna merah dari bayam tersebut

menunjukkan adanya kandungan pigmen yang dapat digunakan sebagai zat

pewarna alami (Rukmana, 2008).
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Bayam merah dapat tumbuh pada daerah dengan ketinggian 5 – 2000 m

diatas permukaan laut (Bandini dan Aziz, 2004). Tanah yang cocok ditanami

adalah tanah gembur dengan derajad kemasaman (pH) antara 6 – 7. Panen

pertama pada bayam merah dapat dilakukan mulai umur 25 sampai 30 hari stelah

tanam.

Banyak kendala yang dihadapi dalam budidaya bayam merah, selain faktor

budidaya masih kurang diperhatikan, rendahnya produksi dapat terjadi karena

kurangnya pemahaman dalam pengendalian hama dan penyakit (Juleha, 2004).

Kendala lain yang dihadapi dalam budidaya bayam merah faktor tanah (Haryanti

dkk., 2008). Pengelolaan tanah diperlukan yang lebih intensif dan diikuti dengan

usaha perbaikan kesuburan tanah, salah satunya dengan penambahan bahan

organik berupa kompos. Tanaman sayur membutuhkan pupuk nitrogen dalam

jumlah yang besar untuk mendapatkan hasil tanaman yang lebih besar.

Pertumbuhan dan perkembangan bayam merah dipengaruhi ketersediaan

adanya unsur hara dalam tanah. Tidak tersedianya unsur hara bagi tanaman akan

menyebabkan pertumbuhan tanaman terganggu dan penurunan hasil yang dicapai.

Nitrogen merupakan unsur hara yang diperlukan dalam pembentukan dan

pertumbuhan vegetatif tanaman seeperti daun batang dan akar, sehingga dalam

budidaya tanaman bayam merah sangat dibutuhkan bahan–bahan organik yang

mengandung unsur nitrogen yang cukup tinggi misalnya kompos dan pupuk

organik.

Jenis pupuk yang mengandung N dapat berupa pupuk anorganik maupun

organik. Penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan akan mengakibatkan
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kerusakan pada sifat fisik tanah sedangkan pemanfaatan pupuk organik mampu

memperbaiki sifat fisik pada tanah yang mengalami kerusakan.

Pupuk organik adalah semua sisa bahan tanaman, pupuk hijau dan kotoran

hewan yang mempunyai kandunngan unsur hara rendah. Pupuk organik tersedia

setelah zat tersebut mengalami proses pembusukan oleh mikroorganisme. Salah

satu jenis pupuk organik adalah pupuk kandang. Pupuk ini berasal dari kotoran

hewan. Kandungan hara dalam pupuk kandan rata – rata sekitar 55% N, 25%

P2O5, dan 5% K2O (tergantung dari jenis hewan dan bahan makanannya). Makin

lama pupuk kandang mengalami proses pembusukan, makin rendah perimbangan

C/N-nya.

Pertumbuhan tanaman khususnya bayam merah agar dapat tumbuh secara

baik, maka perlu diberi zat pengatur pertumbuhan tanaman. Zat pengatur tumbuh

dalam konsentrasi rendah dapat mendorong, menghambat, dan mempengaruhi

proses fisiologi tumbuhan (Yasmin dkk., 2014). Salah satu zat pengatur tumbuh

yang sering digunakan adalah giberelin yang banyak mempengaruhi proses

fisiologi tanaman (Asra, 2014). Dosis GA3 berbeda-beda untuk setiap benih

tanaman. Pemberian GA3 dilakukan dengan cara menyemprotkan ke seluruh

permukaan tanaman, penyemprotan GA3 dengan dosis 100 dan 200 ppm pada

minggu ketiga dan keenam memberikan pengaruh nyata pada tanaman  (Sari dan

Suketi, 2013).

Penelitian memilih bayam merah karena memiliki banyak kandungan gizi.

Peneliti memperlakukan bayam merah dengan pupuk kandang dan giberelin

karena agar mendapatkan pertumbuhan dan produksi bayam merah yang lebih
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tinggi. Pupuk kandang dapat menggemburkan tanah sehingga memperbaiki aerase

dan pengairan dalam tanah. Giberelin merupakan hormon tanaman yang berfungsi

untuk memanjangkan sel.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Untuk mengetahui pengaruh pupuk kandang kambing dan sapi dengan

kombinasi dosis giberelin terhadap pertumbuhan tanaman bayam merah.

2) Untuk mengeahui pengaruh pupuk kandang kambing dan sapi dengan

kombinasi dosis giberelin terhadap produksi tanaman bayam merah.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi tentang pemanfaatan

girbelin dan pupuk kandang sebagai bahan dasar pupuk organik yang sebelumnya

hanya digunakan pada tanaman tomat dan cabai sehingga hasil dari penelitian ini

dapat diaplikasikan pada tanaman lain khususnya tanaman bayam merah.

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang

pengelolaan zat pengatur tumbuh dan pupuk organik.

Hipotesis Penelitian yang diuji adalah :

1) Kombinasi pupuk kandang sapi dan kambing dengan giberelin dapat

meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman bayam merah.

2) Kombinasi giberelin dengan pupuk kandang kambing menghasilkan

pertumbuhan dan produksi tanaman bayam merah lebih tinggi dibandingkan

dengan kombinasi dengan pupuk kandang sapi.

3) Semakin tinggi kombinasi dosis giberelin dengan pupuk kandang kambing dan

sapi menghasilkan pertumbuhan dan produksi tanaman bayam merah yang

makin tinggi.


