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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Cocopeat 

 Kelapa merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi 

tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki potensi 

agroindustri kelapa yang cukup besar, tetapi belum dapat dimanfaatkan dengan 

maksimal. Luas areal kebun kelapa di Indonesia adalah yang terbesar di dunia, yaitu 

3,76 juta hektar (Setiadi, 2001). Negara penghasil serat dan serbuk kelapa terbesar 

adalah India dan Sri Lanka. Produksi serat sabut berasal dari India (120 

kiloton/tahun), Sri Lanka (73 kiloton/tahun), Thailand dan Filipina masing-masing 

memproduksi 15 kiloton/tahun. India menguasai pasar dunia (41,9%) dan Sri Lanka 

yang kedua (24,9%). 

 Salah satu hasil sampingan yang diperoleh dari pengolahan sabut kelapa 

adalah serbuk sabut kelapa. Serbuk sabut kelapa tersebut dapat digunakan sebagai 

media tanam karena memiliki sifat daya serap air yang tinggi antara 6 sampai 8 kali 

bobot keringnya dan mengandung banyak unsur hara (Tyas, 2000). Pengolahan 

serbuk sabut kelapa menjadi media tanam juga merupakan usaha untuk 

memperoleh media tanam yang ramah lingkungan 

 Umumnya pemanfaatan kelapa di Indonesia sebagian besar masih tertumpu 

pada produk olahan kopra dan minyak kelapa, sehingga nilai ekonomi yang terdapat 

pada kelapa belum sepenuhnya dapat dinikmati. Limbah hasil pengupasan buah 

kelapa antara lain tempurung dan sabut kelapa yang terdiri atas serat dan serbuk 

sabut kelapa. Menurut Adiyati (1999), limbah buah kelapa hasil pengolahan atau 

pengupasan yang dihasilkan per tahunnya mencapai sekitar 19,046 juta m3 yang 

terdiri atas 35% serat dan 65% serbuk sabut kelapa.  
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2.2 Saga (A pavonina L) 

 Saga pohon (A pavonina L.) merupakan tanaman serbaguna, semua 

bagiantanaman bermanfaat mulai dari biji, kayu, kulit batang dan daunnya. Saga 

pohon mampu memproduksi biji kaya protein serta tidak memerlukan lahan khusus 

untuk penanaman karena bisa tumbuh di lahan kritis, tidak perlu dipupuk atau 

perawatan intensif. Selain itu, hama dan gulmanya minim sehingga tidak 

memerlukan pestisida, jadi bersifat ramah lingkungan karena dapat ditanam 

bersama tumbuhan lainnya. Kandungan protein yang terdapat pada biji saga pohon 

tersebut juga lebih besar bila dibandingkan dengan kedelai dan beberapa tanaman 

komersil lainnya. (Sutikno, 2009) 

Jenis ini umumnya dipakai sebagai peneduh di jalan-jalan besar dan juga 

mudah ditemukan di pantai. Daunnya dapat dimakan dan mengandung alkaloid 

yang berkhasiat bagi penyembuh reumatik. Bijinya dapat digunakan sebagai bahan 

tempe non kedelai karena kaya protein dan sumber energi alternatif (biodiesel) 

karena mengandung asam lemak. Jumlah asam lemak bebas yang terkandung pada 

biji/benih saga pohon relatif tinggi terutama peroksida dan saponification senilai 

29,6 mEqkg dan 164,1 mgKOHg. Selain itu, saga pohon juga mengandung protein 

(2,44 g/100 g), lemak (17,99 g/100 g), mineral, gula yang rendah (8,2 g/100 g), tajin 

(41,95 g/100 g) dan karbohidrat. Kayunya keras sehingga banyak dipakaisebagai 

bahan bangunan serta mebel (Sutikno, 2009). 

 

2.2.1 Manfaat saga (Adhenanthera pavonina L) 

  Pohon saga (A pavonina L) adalah pohon yang buahnya menyerupai petai 

(termasuk golongan polong-polongan), dengan biji kecil berwarna merah. Saga 
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umumnya dipakai sebagai pohon peneduh di pingir jalan-jalan besar. Pohon saga 

memiliki banyak fungsi jika dimanfaatkan bagian tubuh dari pohon tersebut 

misalnya kayunya yang keras sehingga banyak dipakai sebagai bahan bangunan 

serta mebel dan rantingnya untuk bahan kayu bakar. Daunnya dapat digunakan 

sebagai obat-obatan sebagai anti oksidan sedangkan bijinya dapat diolah menjadi 

sumber protein bagi kehidupan manusia dan dapat digunakan sebagai pakan ternak 

(Hau, 2006). Bijinya mengandung asam lemak sehingga dapat menjadi sumber 

energi alternatif (biodiesel). Dahulu biji saga dipakai sebagai penimbang emas 

karena beratnya yang selalu konstan.  

 Biji saga mengandung saponin pada kulit bijinya yang berwarna merah. 

Saponin adalah jenis glikosida yang banyak ditemukan dalam tumbuhan. Sumber 

utama saponin adalah biji-bijian selain pada biji saga juga terdapat pada kedelai. 

Saponin memiliki karakteristik berupa buih. Sehingga ketika direaksikan dengan 

air dan dikocok maka akan terbentuk buih yang dapat bertahan lama. Saponin 

mudah larut dalam air dan tidak larut dalam eter. Saponin memiliki rasa pahit 

menusuk dan menyebabkan bersin serta iritasi pada selaput lendir. Saponin 

merupakan racun yang dapat menghancurkan butir darah atau hemolisis pada darah. 

Saponin bersifat racun bagi hewan berdarah dingin dan banyak diantaranya 

digunakan sebagai racun ikan. Saponin yang bersifat keras atau racun biasa disebut 

sebagai Sapotoksin. Saponin dapat menghambat pertumbuhan kanker kolon dan 

membantu kadar kolesterol menjadi normal. Tergantung pada jenis bahan makanan 

yang dikonsumsi, seharinya dapat mengkonsumsi saponin sebesar 10-200 mg. 

Karena saponin dapat larut dalam air dalam penelitian ini dilakukan perlakuan 

pendahuluan untuk menghilangkan saponin dengan cara biji direbus sampai 
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berbusa dan warna merah yang terdapat pada biji terkelupas, adanya saponin 

ditandai dengan busa jika dilarutkan dalam air.  

 Selain ASI, dikenal berbagai ragam susu hewani dan kini juga telah banyak 

dikembangkan pembuatan susu nabati, salah satu di antaranya adalah susu kedelai. 

Pada dasarnya semua biji-bijian yang berasal dari tanaman polong / kacang-

kacangan dapat diproses menjadi susu. Pengolahan biji-bijian tersebut menjadi susu 

akan membuat proteinnya semakin mudah dicerna. Susu apapun asalkan bersih dan 

dibuat dari bahan yang mengandung gizi tinggi merupakan sumber nutrisi yang 

sangat berarti bagi tubuh kita, termasuk susu dari bahan baku biji buah Saga. Biji 

Saga dipilih sebagai salah satu alternatif karena dipandang memiliki kandungan gizi 

yang cukup tinggi.  

 Di daerah Sumatera Utara, biji pohon saga belum diolah, dan banyak 

terbuang percuma. Pada biji pohon saga terkandung sejumlah protein (2,44 g/100g), 

lemak (17,99/100gr), dan mineral, diambil dari perbandingan kebiasaan masyarakat 

mengkonsumsi makanan pokok, mengandung gula rendah (8,2g/100g), tajin 

(41,95g/100g), dan zat penyusun lainnya adalah karbohidrat. Kandungan anti 

nutrisi yaitu methionin dan cystine yang merupakan jenis asam amino yang terdapat 

dalam tingkat yang rendah. Sedangkan tingkat total asam yang mengandung lemak, 

yaitu asam linoceic dan oleic mengandung 70,7 %. Berdasarkan pemikiran tersebut 

diharapkan saga dapat dijadikan bahan alternatif pengganti protein dalam bentuk 

susu yang dapat di konsumsi oleh masyarakat (Anggraini, 2009).  

Pembuatan susu saga instan dilakukan dengan perlakuan pengovenan untuk 

melihat suhu yang tepat yang baik digunakan untuk pengolahan biji saga. Salah satu 

cara untuk mengawetkan bahan pangan adalah dengan perlakuan pengovenan. 
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2.2.2 Klasifikasi 

  

Divisi :  Spermatophyta 

Sub Divisi :  Angiospermae 

Kelas :  Dicotyledoneae 

Bangsa :  Resales 

Suku :  Leguminoceae 

Marga :  Adenanthera 

Jenis :  A pavonina L. 

Nama 

  

Umum/Dagang :  Segawe sabrang. 

Sumatera :  Saga utan (Bangka). 

Jawa :  Kitoke laut (Sunda), Segawe sabrang (Jawa),  

Habitus :  Pohon, tinggi ± 15 m. 

Batang (Caulis) :  Tegak, berkayu, bulat, permukaan halus, batang muda ungu, 

percabangan monopodial, hitam keputih-putihan.  

Daun (Folium) :  Majemuk (Folium compositum), berseling, tangkai daun 

(Petiolus), panjang ± 7 cm, coklat keunguan, anak daun 

lonjong, halus, tepi rata, ujung tumpul, pertulangan menyirip, 

panjang 2 – 3 cm, lebar 1 – 2 cm, hijau.  

Bunga (Flos) :  Majemuk (Anthotaxis), bentuk bulir, berkelamin dua, di ujung 

batang dan ketiak daun, tangkai silindris ± 2 mm, hijau 

keunguan, kelopak (calyx) bentuk corong, pecah, 

gundul, hijau pucat, mahkota (Petal) bentuk bintang, kuning, 
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benang sari (Stamen) panjang ± 1 cm, hijau pucat, tangkai 

putik panjang ± 8 mm, putih, kepala sari (Anthera) bentuk 

bola, kecil, coklat muda, putih. 

Buah (Fructus) :  Kotak, bulat, diameter ± 2 mm, masih muda hijau setelah tua 

coklat. 

Biji (Semen) :  Bulat, kecil, coklat. 

Akar (Radix) :  Tunggang (Radix primaria), putih kotor. 

2.3 KNO3 

Pada penelitian ini unsur hara K diberikan dalam bentuk pupuk KNO3. 

KNO3 merupakan jenis pupuk kimia dengan kandungan kalium dan nitrogen di 

dalamnya. Pupuk KNO3 merupakan kombinasi unsur N (nitrogen) dan K (Kalium) 

dalam bentuk K2O. Kalium yang terkandung pada KNO3 mempunyai pengaruh 

sebagai penyeimbang keadaan bila tanaman kelebihan nitrogen, unsur K juga dapat 

meningkatkan sintesis dan translokasi karbohidrat, sehingga meningkatkan 

ketebalan dindng sel, kekuatan batang dan meningkatkan kandungan gula (Foth, 

1994). 

Penggunaan pupuk KNO3 lebih dipilih dibandingkan dengan pupuk KCl 

yang selama ini digunakan karena KCl hanya mengandung kalium dan klorida, 

meski kandungan K20 dalam KCl lebih besar yaitu 60% namun klorida yang 

terdapat dalam KCl merupakan unsur hara mikro dimana bila bentuk Cl lebih dari 

0,1% bagi tanaman pada umumnya akan menimbulkan keracunan (Hanafiah, 

2007). Pupuk ini sangat efektif digunakan karena kandungan K2O pada KNO3 

cukup besar antara 45 – 46 % dan kandungan N sebesar 13%. Kalium berfungsi 

untuk memperbaiki kualitas buah pada masa generatif tanaman (Marschner, 2012) 
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2.4 Tanah 

Pengertian tanah berbeda-beda tergantung dari kepentingan penggunaan tanah 

tersebut. Tanah dari segi manfaat memiliki arti : (1) sebagai media tempat tumbuh 

tanaman, (2) sebagai dasar bangunan dan tempat tinggal, dan (3) sebagai gudang 

mineral dan bahan-bahan industri (Djunaedi dan Suwardi 2002). Beberapa jenis 

tanah yang dijumpai di Sub DAS Cikapundung yaitu Andisol, Inceptisol dan 

Alfisol. Andisol. Andisol dijumpai di daerah beriklim sedang dengan curah hujan 

diatas 2500 mm per tahun tanpa bulan kering, terbentuk dari abu dan tuf volkan 

didataran tinggi dan sekitar kerucut volkan, pada ketinggian 1000 – 1500 m diatas 

permukaan air laut. Di Jawa Barat, Andisol terdapat di daerah Lembang dan 

sekitarnya serta didaerah sekitar Gunung Gede Pangrango. Aktivitas gunung api 

yang tinggi di Indonesia menghasilkan bahan piroklastik sebagai sumber bahan 

induk. Andisol memiliki lapisan berwarna hitam, dan lapisan bawah berwarna 

coklat sampai kuning kelabu. Tanah ini berbahan organik tinggi di lapisan atas, 

bertekstur lempung hingga debu, remah dan gembur, kadang-kadang berpadas 

lunak, agak masam, kejenuhan basa sedang dan daya absorbsi sedang sampai tinggi 

dan memiliki permeabilitas sedang dan peka erosi (Soepraptohardjo 1979). 

Inceptisol. Inceptisol merupakan tanah muda karena profilnya mempunyai horizon 

tanah yang pembentukannya agak cepat dari bahan induk. Secara umum, tanah 

Inceptisol yang belum berkembang lanjut memiliki sifat cukup subur, kandungan 

bahan organiknya tinggi, dan banyak mengalami pencucian. Menurut 

Hardjowigeno (1989) Inceptisol memiliki kadar klei >60% ,remah sampai gumpal, 

gembur, warna tanah gelap, solum dalam  (>150cm), dan mempunyai struktur yang 

baik. 


