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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Klasifikasi Tanaman Saga 

 Tanaman saga merupakan tanaman yang banayk manfaatnya. Biji saga 

pohon dapat dikonsumsi manusia, di beberapa daerah di Indonesia biji sagapohon 

dimanfaatkan untuk bahan makanan. Menurut Lukman (2007), biji saga pohon 

sejak tahun 1979 di desa Nagoega, kecamatan Boa Wae telah dimanfaatkan untuk 

bahan campuran kopi (kopi saga) dan di daerah Ende telah dimanfaatkan untuk 

pembuatan kecap, kopi saga, tempe saga. Biji saga pohon mengandung protein 

cukup tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber protein nabati disamping 

kedele, oleh karena itu diharapkan dapat dijadikan komoditi baru dalam menunjang 

usaha penanggulangan kekurangan gizi dan pangan. Kadar asam amino biji 

sagapohon hampir mirip dengan asam amino kedele, dimana asam amino glutamate 

merupakan komponen tertinggi yang terkandung dalam kedua jenis 

tersebut.Klasifikasi saga (Adenanthera pavonina L) sebagai berikut : 

Kerajaan : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Fabales 

Famili  : Fabaceae 

Upafamili : Mimosoideae 

Genus  : Adenanthera 

Spesies : A. Pavonina L 
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2.2 Deskripsi 

 Saga merupakan pohon yang memiliki biji kecil berwarna merah dengan  

batang pohon yang tinggi, dan daun yang lebih kecil. Pohon Saga memiliki banyak 

fungsi, kayunya digunakan untuk bahan kayu bakar, daunnya digunakan sebagai 

bahan pupuk dan bijinya dapat dibuat menjadi bahan kerajinan tangan. Pohon Saga 

dapat hidup dengan baik di tempat-tempat yang terbuka dan terkena sinar matahari 

secara langsung baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, yakni pada 

ketinggian 1 - 600 m di atas permukaan laut. Perawatan tanaman saga tidak terlalu 

sulit. Untuk mendapatkan tanaman yang tumbuh dengan baik dan sehat, media 

tanam atau lahan yang akan ditanami harus subur, gembur, dan drainase diatur 

dengan baik (Juniarti, dkk, 2009). 

2.3 Tempat Tumbuh 

 Saga pohon termasuk famili Leguminoceae, tumbuhan ini terdapat di Pulau 

Jawa mulai dari daerah pantai sampai ketinggian 600 mdpl. Tidak tumbuh 

berkelompok dan tidak begitu menuntut persyaratan tumbuh yang tinggi mengenai 

kualitas tanah. Habitat dan penyebaran alaminya di Srilangka, Selatan Myanmar, 

Indo-China, Selatan China, Thailand, seluruh daerah Malesian, Kepulauan 

Solomon dan Utara Australia.Saga Pohon tumbuh baik di daerah tropika, dan tidak 

memerlukan pemeliharaan khusus serta mampu tumbuh baik di daerah berbatu, 

payau ataupun di tanah alang-alang. Tanaman ini mampu tumbuh pada berbagai 

keadaan topografi selain itu dapat tumbuh pada berbagai kondisi tanah, mulai dari 

tanah kurang subur hingga tanah yang subur,  serta pada tanah yang tergenang air 

laut/asin. (Soemartono dan Syarifuddin (1980) 
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2.4 Media Tanam 

 Pengertian media tanam dapat didefinisikan sebagai kumpulan bahan atau 

substrat tempat tumbuh benih yang disebarkan atau di tanam . Media tanam dapat 

merupakan campuran dari bermacam-macam bahan atau satu jenis saja asalkan 

memenuhi beberapa persyaratan , antaralain cukup baik dalam memegang air, 

bersifat porous sehingga air siraman tidak menggenang (becek), tidak bersifat 

toksik (racun)bagi tanaman , dan yang paling penting media tanam tersebut cukup 

mengandung unsur-unsur hara yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman. 

 Beberapa jenis media tanam dapat digunakan, tetapi pada prinsipnya kita 

menggunakan media tanam yang mampu menyediakan nutrisi , air, dan oksigen 

bagi tanaman. Penggunaan media yang tepat akan memberikan pertumbuhan yang 

optimal bagi tanaman. (Fahmi, 2013) 

2.5 Tanah 

 Tanah merupakan partikel-partikel halus yang berasal dari gumpalan- 

gumpalan batu yang mengalami disitragasi akibat hujan, angin, cahaya, serta 

kegiatan mikroorganisme. Tanah merukan salah satu sumberdaya alam yang 

memiliki banyak fungsi penting dalam ekosistem , diantaranya adalah sebagai 

pertumbuhan tanaman , habitat bagi jasad tanah , media bagi konstruksi (rekayasa), 

sistem daur ulang bagi unsur hara dan sisa-sisa organik serta sistem bag pasokan 

dan penyaringan atau penjernihan air. Tanpa tanah, manusia tidak bisa bertahan 

hidup . Mengingat tanah memainkan peran sangat penting dalam ekosistem  

(Fahmi, 2011) 
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2.6 Kompos 

 Salah satu pupuk organik buatan manusia yang dibuat dari proses 

pembusukan sisa-sisa bahan organik seperti tanaman maupun hewan. Proses 

pengomposan dapat berlangsung secara aerobik yaitu melibatkan oksigen dan 

anaerobik atau tanpa menggunakan osigen di dalam prosesnya. Proses dekomposisi 

atau penguraian inilah yang menjadikannya disebut sebagai pupuk kompos. 

Sedangkan arti dari proses pengomposan adalah proses dimana bahan organik 

mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang 

memanfaatkan bahanorganik sebagai sumber energi. Membuat kompos berarti 

mengatur dan mengontrol proses alami tersebut agar kompos dapat terbentuk lebih 

cepat.Proses ini meliputi membuat campuran bahan yang seimbang, pemberian air 

yang cukup, pengaturan aerasi, dan penambahan aktivatorpengomposan.Sebagai 

pupuk alami, keberadaan kompos terutama sangat dibutuhkan untuk memperbaiki 

kondisi fisik tanah, di samping untuk menyuplai unsur hara. Jenis-jenis pupuk 

kompos, keunggulan pupuk kompos, cara penggunaan pupuk kompos, dasar 

pembuatan kompos, dan aneka cara pembuatan kompos secara cepat, Sebagai salah 

satu pupuk organik yang berasal dari sampah rumah tangga, sampah tanaman, 

sampah pasar dan lain-lain, pupuk kompos mempunyai beberapa manfaat, antara 

lain:  

a. menambah kemampuan tanah dalam menyimpan air dan menyerap pupuk 

tambahan lainnya. Selain itu kompos juga menciptakan lingkungan yang 

baik bagi kehidupan jasad renik sehingga tanah menjadi subur. Hal ini akan 

membantu pertumbuhan tanaman. 
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b. mengurangi kepadatan massal pada tanah bertekstur halus (tanah liat, tanah 

liat loam), meningkatkan kerapuhan (workability) dan porositas, dan 

meningkatkan permeabilitas gas dan air, sehingga mengurangi erosi. 

c. mengurangi timbunan sampah dan nilai estetika lingkungan, 

mempertahankan kualitas lingkungan di sekeliling, dan alternatif lapangan 

kerja bagi penduduk.   

Kompos merupakan bahan yang apabila berubah, tidak dapat kembali ke 

keadaan semula (Ireversible). Apabila kompos mengering, unsur hara yang 

terkandung didalamnya akan ikut hilang bersama dengan air dan apabila 

kompos ditambahkan air kembali maka unsur hara yang hilang tadi tidak 

dapat kembali lagi. Demikian juga dengan pengaruh air hujan. Apabila 

kompos kehujanan, unsur hara akan larut dan terbawa air hujan.Kompos 

apabila sudah jadi, sebaiknya disimpan sampai 1 atau 2 bulan untuk 

mengurangi unsur beracun, walaupun penyimpanan ini akan menyebabkan 

terjadinya sedikit kehilangan unsur yang diperlukan seperti nitrogen. Tetapi 

secara umum kompos yang disimpan dahulu lebih baik. (Bagus, 2013). 

2.7 Arang Sekam 

 Arang sekam memiliki peranan penting sebagai media tanam pengganti 

tanah. Arang sekam bersifat porous, ringan, tidak kotor dan cukup dapt menahan 

air. Penggunaan arang sekam sebagai campuran media tanam atau media semai 

diketahui dapat meningkatkan pertumbuhan akar jauh lebih baik, jika dibandingkan 

dengan media tanam tanpa penambahan arang sekam sebagai campurannya. 

Susunan kimiawi sekam mentah melalui proses pembakaran yang tidak 
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sempurnatersebut menghasilkan peningkatan kandungan mineral Si, Ca, Mg, dan 

juga unsur-unsur mikro lainnya seperti Fe, Al, Cu, Zn, Na dan seterusnya, (Dita W, 

2010) 

2.8 Pupuk NPK 

 Pupuk merupakan suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara 

bagi tanaman. Bahan tersebut berupa mineral atau organik, dihasilkan oleh kegiatan 

alam atau diolah oleh manusia di pabrik. Unsur hara yang di perlukan oleh tanaman 

adalah C, H, O (ketersediaan dialam masih banyak), N, P, K, Ca, Mg, S (hara 

makro,kadar dalam tanaman lebih dari 100 ppm), Fe, Mn, Cu, Zn, Cl, Mo, B (hara 

makro, kadar dalam tanaman kurang dari 100 ppm). Pupuk diberikan agar tanaman 

(tumbuhan yang diusahakn manusia) dapat tumbuh, berkembang dan menghasilkan 

sesuai yang diharapkan. Manusia selalu menuntut lebih terhadap kemampuan 

tanaman. Rekayasa genetika dan lingkungn dilakukan agar tanaman memberikan 

kinerja yang lebih baik. Dengan bantuan hasil tanamn tersebut, unsur yang semula 

berada dalam tanah masuk kedalam tubuh manusia, (Hidayah, 2013)  

Pupuk NPK Mutiara 16-16-16 merupakan pupuk majemuk yang 

mengandung sekurang-kurangnya 5 munsur hara makro dan mikro sangat 

dibutuhkan tanaman.Pupuk ini berbentuk butiran granul 100% sehingga mudah 

larut dalam air dan sangat cepat diserap oleh tanaman. Dengan menggunakan pupuk 

NPK mutiara 16-16-16 dipercaya dapat memacu peertumbuhan tanaman serta 

mengangkat hasil produksi.  

Penelitian tentang pengaruh dosis npupuk NPK dan media tanam` telah 

dilakukan oleh Lutfi (2015) terhadap pertumbuhan semai gaharu  dengan dosis 1gr, 
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2gr, dan 3gr hasil penelitian menunjukan bahwa dosis pupuk tersebut tidak 

berpengaruh sedangkan media berpengaruh terhadap pertumbuhan gaharu. Namun 

belum diketahui pengaruh dosis NPK dan media terhadap tanaman Saga (A 

pavonina L). Atas dasar penjelasan tersebut maka kami melakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh NPKdan media tanam  terhadap Tanaman saga (A pavonina 

L). 


