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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Tanaman Bayam Merah 

Bayam merah merupakan tanaman semusim yang mempunyai umur panen 

yang relatif singkat. Klasifikasi botani 

tanaman bayam merah sebagai berikut  

Kingdom : Plantae 

Sub Kingdom : Tracheobionta 

Divisi  : Spermatophyta  

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Magnoliopsida 

Sub Kelas : Monochlamydeae 

Ordo  : Caryophyllales 

Famili  : Amaranthaceae 

Genus  : Alternanthera 

Spesies : Alternanthera amoena Voss 

Tanaman bayam dikenal dengan berbagai nama yaitu bayam glatik, bayam 

kakap (jakarta), bayam abrit, bayam sekul (Jawa). Bayam merupakan tanaman 

semusim dan tergolong sebagai tumbuhan C4 yang mampu mengikat gas CO2 

secara efisiensi sehingga memiliki daya adaptasi yang tinggi pada beragam 

ekosistem. Bayam memiliki siklus hidup yang relatif singkat, umur panen ayam 

merah sekitar 3-4 minggu. Sistem perakarannya adalah akar tunggang dengan 

cabang-cabang akar yang bentuknya bulat panjang menyebar ke semua arah. 

Umunya perbanyakan tanaman bayam dilakukan dengan secara generatif yaitu 

melalui biji. Ukuran biji sangat kecil, bentuknya bulat dan berwarna coklat tua 
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mengkilap sampai hitam kelam. Bunga bayam berukuran kecil dan bejumlah 

banyak, terdiri dari daun bunga 4-5 buah, benang sari 1-5, dan bakal buah 2-3. 

Bunga keluar dari bagian ketiak cabang yang tersusun seperti malai yang tumbuh 

tegak. Tanaman dapat berbunga sepanjang musim (Rahmat, 2008). 

Keuntungan lain dari tanaman bayam merah adalah umur yang relatif 

singkat sehingga petani dengan cepat merasakan hasil panen. Bayam merah 

merupakan tanaman yang daunnya bisa dikonsumsi sebagai sayuran. Tanaman ini 

berasal dari Amerika tropik namun sekarang tersebar ke seluruh dunia. Sayur ini 

juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dibandingkan dengan beberapa jenis 

bayam lainnya. Hal ini disebabkan besarnya permintaan yang cukup tinggi dari 

beberapa supermarket, hotel, restoran. Jika ditinjau dari aspek klimatologis, aspek 

teknis, aspek ekonimis dan aspek sosialnya Indonesia memiliki kelayakan dalam 

budidaya bayam merah. Bayam merah jika dipelihara dengan baik dan syart 

tumbuhnya terpenuhi, maka dapat diperoleh produksi 3,5 – 5 ton/hektar (Rahmat, 

2008). 

Keberadaan bayam merah sebagai salah satu komoditi sayuran sangat 

dibutuhkan dalam penyempurnaan gizi masyarakat. Dikenal sebagai salah satu 

sayuran yang begizi tinggi karena banyak mengandung protein, Vitamin A, B dan 

C serta mengandung garam-garam mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dan 

mengandung antosianin yang berguna dalam menyembuhkan penyakit anemia. 

Warna merah dari bayam merah tersebut menunjukkan adanya kandungan pigmen 

yang dapat digunakan sebagai zat pewarna alami (Rahmat, 2008). 
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2.2.  Syarat Tumbuh Tanaman Bayam Merah 

Bayam merah dapat tumbuh sepanjang tahun, baik di datarn rendah maupun 

dataran tinggi. Oleh karena itu, tanaman ini dapat ditanam di kebun dan 

perkarangan rumah. Bayam merah biasa ditanam di tegalan. Waktu tanam yang 

baik ialah awal musim hujan dan awal musim kemarau. Bayam merah akan 

tumbuh dengan baik bila ditanam pada tanah dengan derajat keasaman (pH tanah)  

sekitar 6-7. Bila pH kurang dari 6, tanaman bayam merah akan tidak tumbuh 

subur. Sementara itu pada pH di atas 7, tanaman bayam merah akan mengalami 

klorosis, yaitu timbul warna putih kekuningan, terutama pada daun yang masih 

muda (Saparinto, 2013). Suhu udara yang dikehendaki sekitar 20-32
0
. Tanaman 

ini memerlukan banyak air, sehingga paling tepat ditanam pada awal musim 

penghujan. Bayam merah ditanam pada awal musim kemarau pada tanah yang 

gembur dan subur, dan dapat tumbuh pada tanah liat asalkan tanah tersebut diberi 

pupuk kandang yang cukup. Penanaman bayam merah dilahan yang luas, 

pengadaan air dapat dilakukan dengan mengalirkan air lewat parit yang ada di 

antara bendengan (Saparinto,2013).    

2.3.  Pertumbuhan Tanaman 

Tanaman mengalami pertumbuhan untuk melangsungkan hidupnya. 

Pertumbuhan tanaman merupakan bertambahnya volume dan jumlah sel yang 

mengakibatkan organisme bertambah besar.  Pertumbuhan tanaman ditunjukkan 

oleh bertambahnya ukuran dan berat kering yang tidak dapat balik. Pembelahan 

mitosis  mengakibatkan pertambahan sel pada tanaman. Pertambahan ukuran sel 

mempunyai batas yang diakibatkan hubungan antara volume dan luas permukaan. 

Petmbahan protoplasma berlangsung melalui suatu rentetan peristiwa yang 



8 
 

8 
 

meliputi antara lain pembentukan karbohidrat (proses fotosintesis), proses 

absorbsi, translokasi, metabolisme dan respirasi. Tanaman yang sudah mengalami 

pertumbuhan tidak akan bisa kembali ke bentuk semula atau ireversiabel 

(Syamsuri, 2003).  

Pola pertumbuhan tanaman bergantung pada letak meristem. Meristem 

apikal, berada pada ujung akar dan pada pucuk tunas, menghasilkan sel-sel 

tumbuhan untuk tumbuh memanjang. Pemanjangan ini disebut pertumbuhan 

primer. Pertumbuhan primer menghasilkan apa yang disebut tubuh primer 

tumbuhan, yang tediri dari tiga jaringan : jaringan dermal, jaringan pembuluh dan 

jaringan dasar (Champbell, 2003). Pertumbuhan skunder adalah produk meristem 

lateral, kamnium pembuluh dan kambium gabus, berupa silinder-silinder yang 

terbentuk dari sel-sel yang membelah ke samping di sepanjang akar dan tunas. 

Kambium gabus, menggantikan epidermis dengan jaringan dermis sekunder, 

seperti kulit yang lebih tebal dan keras. Sedangkan kambium pembuluh, 

menambahkan lapisan jaringan pembuluh, seperti xylem sekunder yang 

terakumulasi selama bertahun-tahun. Pertumbuhan sekunder akan mengakibatkan 

terjadinya aktifitas penebalan secara progresif (Champbell, 2002). Tanaman 

tumbuh karena dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam pertumbuhannya, faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman meliputi tanah, iklim, air, spesies, dan 

teknis budidaya. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan baik ketika 

keasaman tanah dalam keadaan normal, pada umumnya keasaman tanah optimal 

pada pH 6,5. 
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2.4.  Perkecambahan Benih 

Perkecambahan merupakan proses terbentuknya kecambah (plantula) 

(Mudiana, 2007). Perkecambahan benih merupakan peristiwa tumbuhnya embrio 

di dalam biji menjadi tanaman baru. Benih merupakan biji tanaman yang 

dipergunakan untuk keperluan dan pengembangan usaha  tani  serta  memiliki  

fungsi agronomis (Pemilihan benih sangatlah penting dilakukan sebelum ditanam 

dan akan menentukan keberhasilan budidaya yang dilakukan, hal tersebut 

disebabkan  adanya faktor yang mempengaruhi perkecambahan benih, yaitu 

kemasakan benih, ukuran benih, dan dormansi benih yang dipanen sebelum masak 

fisiologis tidak memiliki viabilitas yang tinggi, karena belum memiliki cadangan 

makanan yang cukup, serta pembetukan embrio yang kurang sempurna.  

Benih yang memiliki ukuran besar dan berat mengandung lebih banyak 

cadangan makanan di bandingkan dengan benih yang kecil dan ringan. Cadangan 

makan yang terkandung dalam jaringan penyimpanan biji tersebut digunakan 

sebagi sumber energi bagi embrio saat berkecambah. Berat benih berpengaruh 

terhadap kecepatan pertumbuhan dan produksi, karena berat benih menentukan 

besarnya kecambah saat permulaan dan berat tanaman saat dipanen (Purwadi, 

2011). 

Perkecambahan merupakan suatu proses dimana radikula (akar embrionik) 

memanjang keluar menembus kulit biji. Perkecambahan sangat dipengaruhi oleh 

ketersediaan air dalam pertumbuhan. Air akan diabsorbsi dan digunakan untuk 

memacu aktivitas enzim-enzim metablisme perkecambahan. Fase perkecambahan 

diawali dengan imbibisi yang menjadikan kulit biji lunak dan terjadinya 

peningkatan aktivitas enzimatik. Saat perkecambahan, imbibisi air merangsang 
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aktivitas giberelin yang diperlukan untuk mengaktivasi enzim amilase. Enzim ini 

selanjutnya masuk ke dalam cadangan makanan, pati menjadi gula yang kemudian 

digunakan sebagai sumber energi untuk pembelahan dan pertumbuhan sel 

(Sutopo, 2002). 

Faktor yang mempengaruhi proses pekecambahan yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal adalah aktivitas dan kandungan hormon serta 

faktor hereditas. Sedangkan faktor eksternal atau lingkungan antara lain 

ketersediaan air, kelembapan, suhu, nutrisi dan cahaya matahari.  

2.5.  Abu Sekam Padi 

Sekam padi merupakan salah satu limbah pertanian yang memiliki jumlah 

paling besar di Indonesia. Meskipun limbah pertanian ini dapat dimanfaatkan 

dalam bidang agroindustri karena mudah didapatkan dan harganya yang relatif 

murah, banyak yang belum mengetahui manfaat serta memaksimalkan limbah 

pertanian ini. Sekam padi adalah kulit yang membungkus butiran beras, dimana 

kulit padi akan terpisah dan menjadi limbah atau buangan. Sekam padi dibakar 

akan menghasilkan abu sekam padi. Abu sekam padi mengandung bebarapa unsur 

hara yaitu N 1%, P 0,20%, K 1,21 %, Ca 0, 26 (me/100g) dan Mg 0,12 (me/100g). 

Abu sekam padi merupakan bahan organik yang dapat menambah unsur 

hara makro dan mikro yang dibutuhkan untuk proses metabolisme tanaman. 

Pemberian abu sekam padi sebagai sumber unsur hara terutama sebagai pupuk 

kalium dan silikon, merupakan alternatif bagi petani untuk mengurangi dosis 

penggunaan pupuk anorganik NPK dan lebih berorientasi pada pertanian 

berwawasan lingkungan. Sekam padi merupakan bahan berligno-selulosa namun 
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mengandung silika (SiO2) yang tinggi. Kandungan unsur Silika yang berasal dari 

abu sekam padi memiliki persentase sebesar 94 – 96% dari bobot abu sekam 

(Ummah, dkk., 2010). Selain memiliki sifat sebagai silika, limbah pertanian ini 

dapat digunakan sebagai pupuk organik. Abu sekam merupakan sumber K 

alternatif yang murah dan mudah didapatkan. Abu sekam dengan dosis 2 ton/ha 

memiliki pengaruh yang sama dengan KCl dengan dosis 150 kg/ hektar 

(Sudaryono, 2002). 

Salah satu cara untuk memperbaiki media tanam yang mempunyai drainase 

buruk adalah dengan menambahkan abu sekam pada media tersebut. Hal tersebut 

akan meningkatkan berat volume tanah (bulk density), sehingga tanah banyak 

memiliki pori-pori dan tidak dapat. Kondisi tersebut akan meningkatkan ruang 

pori total dan mempercepat drainase air tanah. Selain itu, abu sekam padi juga 

berfungsi untuk menggemburkan tanah, sehingga dapat mempermudah akar 

tanaman untuk menyerap unsur hara (Kusum, dkk, 2013).  

Pemberian abu sekam padi pada tomat berpengaruh nyata terhadap laju 

pertumbuhan tinggi tanaman serta menekan serangan hama penyakit. Peran 

kalium dalam abu sekam adalah memperkuat tubuh tanaman agar daun dan bunga 

tidak gugur, pengaturan pernafasan, transpirasi, kerja enzim dan memelihara 

potensial osmosis serta pengambilan air merangsang pembentukan bulu-bulu akar, 

mengeraskan batang tanaman sekaligus merangsang pembentukan biji. Sedangkan 

peran silikon sebagai pemacu pertumbuhan beberapa tanaman gramineae 

terutama pada konsentrasi atau dosis optimal. Selain itu, dengan adanya unsur 

hara yang terkandung seperti Ca dan Mg maka kebutuhan hara mikro tanaman 

budidaya dapat terpenuhi (Nurvitha, 2016). 
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2.6.  Pupuk Kotoran Kambing 

Pupuk kandang merupakan hasil samping yang cukup penting, terdiri dari 

kotoran padat dan cair dari hewan ternak yang etrcampur sisa makanan, dapat 

menambah unsur hara dalam tanah (Rahayu, 2014). Pemberian pupuk kandang 

selain dapat menambah tersedianya unsur hara, juga dapat memperbaiki sifat fisik 

tanah. Beberapa sifat fisik tanah yang dapat dipengaruhi pupuk kandang antara 

lain kemantapan agregat, bobot volume, total ruang pori, plastisitas dan daya 

pegang air. Pengaruh pemberian pupuk organik secara tidak langsung 

memudahkan tanah untuk meyerap air. Daya ikat ionnya tinggi, sehingga akan 

mengefektifkan penggunaan pupuk anorganik dengan meminimalkan kehilangan 

pupuk anorganik akibat penguapan atau tecuci oleh hujan. Selain itu, penggunaan 

pupuk kandang dapat mendukung pertumbuhan tanaman karena struktur tanah 

sebagai media tumbuh tanaman dapat diperbaiki.  

Penambahan pupuk kandang bertujuan untuk memperbaiki sifat fisik tanah 

dan komposisi hara tanah. Ketersediaan pupuk kandang kambing yang melimpah 

dapat mengurangi biaya produksi sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. 

Penggunaan pupuk kandang kambing secara berkelanjutan dapat memberikan 

dampak yang positif terhadap kesuburan tanah. Tanah yang subur akan 

mempermudah perkembangan akar tanaman. Sehingga akar tanaman dapat 

berkembang dengan baik dan akan lebih mudah menyerap air serta unsur hara 

yang tersedia dalam tanah sehingga tanaman dapat tumbuh dan berkemabng 

secara optimal (Dinariani, dkk. 2014). 

Tekstur dari kotoran kambing adalah khas karena berbentuk butiran-butiran 

yang agak sukar dipecah secara fisik, sehingga sangat berpengaruh terhadap 
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dekomposisi dan proses penyediaan haranya. Nilai rasio C/N pupuk kandang 

kambing umumnya masih di atas 30. Pupuk kandang yang baik harus mempunyai 

rasio C/N <20, sehingga pupuk kandang kambing harus dikomposkan. Kadar hara 

K pada pupuk kandang kambing relatif lebih tinggi dari pupuk kandang lainnya, 

serta kadar hara N dan P hampir sama dengan pupuk kandang. 

Kotoran kambing mengandung bahan organik yang dapat menyediakan zat 

hara bagi tanaman melalui proses penguraian (dekomposisi), proses ini tejadi 

secara bertahap dengan melepaskan bahan organik yang sederhana untuk 

pertumbuhan tanaman, kotoran kambing mengandung sedikit air sehingga mudah 

di urai. Penggunaan kotoran ternak dalam bentuk kompos sebagai pupuk organik 

akan memperbaiki struktur  dan komposisi hara tanah. 

Hasil penelitian Dewi (2016), perlakuan dengan penambahan pupuk 

kandang kambing berpengaruh nyata pada tinggi tanaman. Penggunaan pupuk 

kandang kambing secara berkelanjutan memberikan dampak positif terhadap 

kesuburan tanah. Tanah yang subur akan mempermudah perkembangan akar 

tanaman. Akar tanaman yang dapat bekembang dengan baik akna lebih mudah 

menyerap air dan unsur hara yang tersedoia di dalam tanah sehingga tanaman 

dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta menghasilkan hasil yang 

tinggi.  

Penambahan dosis pupuk kandang kambing akan berpengaruh pada 

penambahan bahan organik dan bobot isi tanah. Bobot isi tanah yang rendah 

menjadikan kepadatan dan kekerasan tanah rendah, sehingga kondisi demikian 

memberikan lingkungan yang baik untuk perakaran tanaman dan secara tidak 

langsung memberi kemudahan penyerapan unsur hara. Semakin tinggi dosis yang 
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diberikan maka akan semakin meningkatkan kandungan hara tanah (Rahayu, 

2014). Dari berbagai unsur yang ada, nitrogen merupakan unsur yang sangat 

penting untuk pertumbuhan tanaman, unsur nitrogen bermanfaat untuk 

pertumbuhan vegetatif tanaman. Kotoran kambing secara nyata dapat 

memperbaiki ketersediaan hara di dalam tanah dan efektif dalam meningkatkan 

pertumbuhan tanaman. 


