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 BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1   Landasan Teori 

2.1.1 Tanaman Bayam 

Berdasarkan Taxonomi Serial No 181927 ( 2019), klasifikasi bayam cabut 

dalam tatanama (sistematika) sebagai berikut: 

 Kingdom   : Plantae  

Subkingdom  : Viridiplantae 

Division    : Tracheophyta 

Subdivision   : Embryophyta 

Class    :Magnoliopsida  

 Order  : Caryophyllales 

 Family  : Amaranthaceae  

Genus    : Amaranthus L 

Spesies    : Amaranthus tricolor L 

2.1.1.2  Morfologi Tanaman Bayam 

Tanaman bayam sangat mudah dikenali, yaitu berupa perdu yang tumbuh 

tegak, batangnya tebel berserat dan ada bebrapa jenis nya mempunyai duri. 

Daunnya biasa tebal atau tipis, besar atau kecil berwarna hijau atau ungu 

kemerahan (pada jenis bayam merah). Bunganya berbentuk pecut, muncul di 

pucuk tanaman pada ketiak daunnya. Bijinya berukuran sangat kecil berwarna 

hitam atau coklat dan mengkilap. Tanaman bayam sangat toleran terhadap 

perubahan keadaan iklim. Bayam banyak ditanam di dataran rendah hingga 
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menengah, terutama pada ketinggian 5 - 2000 meter dari atas permukaan laut. 

Kebutuhan sinar matahari untuk tanaman bayam adalah tinggi, dimana 

pertumbuhan optimum dengan suhu rata - rata 20 - 300 C, curah hujan antara 1000 

- 2000 mm, dan kelembaban di atas 60 %. Oleh karena itu, bayam tumbuh baik 

bila ditanam di lahan terbuka dengan sinar matahari penuh atau berawan dan tidak 

tergenang air atau becek (Yusni B., Nurudin Azis, 2001).  

Sistem perakarannya menyebar dangkal pada kedalaman antara 20 – 40 

cm, dan memiliki akar tunggang karena termasuk kelas Dicotyledonae ( tanaman 

berbiji berkeping dua ). Batang bayam banyang mengandung air (herbaceous), 

tumbuh tinggi diatas permukaan tanah. Daun bayam umumnya berbentuk bulat 

telur dengan ujung agak meruncing, dan urat – urat daunnya jelas. Warna daun 

bervariasi, mulai dari hijau muda, hijau tua, hijau keputih-putihan sampai warna 

merah. Bunga tersusun dalam malai yang tumbuh tegak, keluar dari ujung 

tanaman ataupun dari ketiak –  ketiak daun (Rukmana, 2010). 

2.1.1.3 Parameter Pertumbuhan Tanaman 

Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada 

makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran ( volume, massa dan tinggi). 

Dapat diukur serta dapat diungkapkan scara kuantitatif. Salah satu manfaat 

menggunakan analisis pertumbuhan tanaman adalah mengetahui perngaruh 

perlakuan faktor – faktor dalam budidaya tanaman terhadap kualitas pertumbuhan 

dan hasil tanaman. Kuantitas analisis pertumbuhan tanaman meliputi biomassa, 

daun, tinggi dan akar.   
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a. Biomassa : Biomassa tanaman adalah masa bagian hidup tanaman. 

Biomassa tanaman merupakan parameter yang sangat sering digunakan 

untuk mengambarkan dan mempelajari tanaman pertumbuhan tanaman. Ini 

disebabkan atas kenyataan taksiran biomassa (berat) relatif mudah diukur 

dan merupakan integrasi dari hampir semua proses pertumbuhan tanaman 

b. Daun : Pengamatan pada daun merupakan hal yang sangat dibutuhkan 

karena daun merupakan organ produsen fotosintat utama pada tanaman. 

Data penunjang untuk menjelaskan proses pertumbuhan tanaman. 

Pengamatan daun dapat didasarkan atas fungsinya sebagai penerima 

cahaya dan alat fotosintesis, atas dasar ini maka luas daun meerupakan 

parameter utama yang dipilih dan ketebalan daun dapat juga menjadi hal 

yang dapat diamati. 

c. Tinggi tanaman: Pertumbuhan tanaman maupun parameter yang 

digunakan untuk mengukur pertumbuhan tanaman. Tinggi tanaman 

sensitif terhadap faktor lingkungan seperti sinar matahari. 

d. Akar : Peran akar sama pentingnya dengan tajuk tanman. Sebagai 

gambaran tajuk berfungsi sebagai penyedia karbohidrat sedangkan akar 

sebagai penyedia unsur hara dan air bagi metabolisme tanaman 

(Leiwakabessy, 2010). 

2.1.1.4 Syarat Tumbuh Tanaman Bayam  

Syarat tumbuh yang utama berhubungan dengan lingkungan menurut 

Bandini dan Aziz, 2000 adalah tanah,  iklim, suhu, cahaya dan unsur – unsur hara.  



10 

 

a. Tanah  

Tanaman bayam tidak mensyaratkan jenis tanah tertentu untuk tumbuh,  

akan tetapi, untuk pertumbuhan yang baik memerlukan tanah yang subur dan 

bertekstur gembur serta mengandung bahan organik. Pada tanah yang tandus 

atau liat, bayam masih dapat tumbuh dengan baik jika dilakukan penambahan 

bahan organik yang cukup banyak. 

Kisaran derajat keasamaan (pH) tanah yang baik bagi pertumbuhan 

bayam antara 6 – 7. Pada tanah yang ber- pH di atas atau di bawah kisaran 

tersebut. Tanaman bayam sukar tumbuh. Tanaman akan menunjukkan 

pertumbuhan yang maksimal bila pH tanah di bawah 6. Begitu pula pada 

pH di atas 7, tanaman akan mengalami gejala klorosis (warna daun menjadi 

putih kekuning – kuningan terutama pada daun – daun yang masih muda). 

Pada umumnya orang yang menanam bayam di tanah kering, misalnya di 

atas tanah tegalan, ladang dan pekarangan. Jarang sekali bayam ditanam di 

sawah (Bandini dan Aziz, 2000). 

b.  Iklim  

Tanaman bayam sangat toleran terhadap besarnya perubahan keadaaan 

iklim. Bayam banyak ditanam di dataran rendah hingga menengah terutama 

pada ketinggian antara 5 – 2.000 m dari atas permukaan laut (dpl). 

Kebutuhan sinar matahari untuk tanaman bayam adalah tinggi yang akan 

mempengaruhi pertumbuhan dengan suhu rata – rata 200 C - 300C. oleh 

karena itu, bayam tumbuh baik bila ditanam di lahan terbuka dengan sinar 
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matahari penuh atau berawan dan tidak tergenang air atau becek (Bandini dan 

Aziz, 2000).  

c. Suhu 

Suhu optimum setiap tumbuhan berbeda – beda sesuai dengan jenis 

tanaman, tingkat perkembangan tumbuhan, dan lamanya suhu berlangsung. 

Kebanyakan pertumbuhan tanaman terjadi pada suhu antara 20 – 40 0C. 

suhu mempengaruhi pertumbuhan melalui kegiatan metabolisme, perariran, 

respirasi, pembentukan protoplas baru dan bahan dinding sel (Sutarmi, 1983 

dalam Dwi Ernawati, 2004). 

d. Cahaya  

Cahaya juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tanaman yang 

ditanam tanpa cahaya walaupun memperoleh zat – zat makanan dari tempat 

– tempat cadangan akan menjadi kuning dan mempunyai batang yang sangat 

panjang dan kurus (Sutarmi, 1983 dalam Dwi Ernawati, 2004). 

e. Unsur – Unsur Hara  

Untuk pertumbuhannya tanaman memerlukan unsur – unsur hara yang 

tersedia sesuai dengan kebutuhan tanaman. Unsur hara tanaman adalah 

unsur – unsur kimia tertentu yang dibutuhkan tanaman untuk 

pertumbuhannya yang normal (Dwijendroseputro, 1989). Berdasarkan 

perbedaan konsentrasinya yang dianggap mencukupi didalam jaringan 

tumbuhan maka unsur hara esensial dibedakan menjadi unsur hara makro 

dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang diperlukan 

oleh tanaman dalam jumlah yang relatif besar dibandingkan unsur hara yang 
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lain. Contoh unsur hara makro adalah nitrogen (N), phosphor (P), kalium 

(K), kalsium (Ca), magnesium (Mg) dan sulfur (S). Sementara itu pengertian 

unsur hara mikro adalah unsur hara yang diperlukan tanaman dalam jumlah 

yang sangat kecil, tetapi fungsinya tetap penting dan tidak tergantikan. 

Contoh unsur hara mikro, antara lain : besi (Fe), seng (Zn), mangan (Mg), 

boron (B), dan klor (Cl) (Wiryanta, 2000 dalam Dwi Ernawati, 2004). 

Menurut Setyamidjaya (1986), untuk pertumbuhan yang normal, tanaman 

memerlukan 16 unsur hara esensial. Adapun peranan unsur hara tersebut 

dalam pertumbuhan tanaman adalah sebagai berikut, nitrogen (N) berperan 

besar untuk menyusun zat hijau daun, protein, lemak, dan membantu 

pertumbuhan vegetatif tanaman. Phosphor (P) berperan penting sebagai 

penyusun inti sel lemak dan protein tanaman, merangsang pertumbuhan 

akar, bunga dan pemasakan buah. Kalium (K) berperan untuk memperkuat 

bagian kayu tanaman meningkatkan kualitas buah. Kalsium (Ca) berfungsi 

mengeraskan bagian kayu tanaman, merangsang pembentukan akar halus, 

mempertebal dinding sel buah dan merangsang pertumbuhan biji. 

Magnesium (Mg) berperan penting sebagai penyusun klorofil, mengaktifkan 

enzim yang berhubungan dengan metabolisme karbohidrat dan menambah 

kadar minyak dalam tanaman. 

Sulfur (S) berperan penyusun protein, vitamin dan membantu 

pembentukan zat hijau daun. Besi (Fe) berperan sebagai pembentuk klorofil, 

penyusun protein, dan penyusun enzim. Boron (B) berperan dalam 

pembentukan protein, pembentukan buah dan perkembangan akar. Seng 
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(Zn) berfungsi sebagai katalisator dalam pembentukan protein, mengatur 

pembentukan asam indoleastetik (asam yang berfungsi sebagai zat pengatur 

tumbuh tanaman). Tembaga (Cu) berperan sebagai aktifator enzim dalam 

proses penyimpanan cadangan makanan. 

2.2 Sumber Limbah Perendaman Kedelai 

Pembuatan tempe menghasilkan limbah organik baik cair maupun padat. 

Limbah cair pada proses pembuatan tempe umumnya dibuang ke lingkungan 

sekitarnya terutama ke perairan atau ke sungai. Limbah cair pada proses 

pembuatan tempe terdiri dari pencucian, perendaman, dan perebusan kedelai.   

Limbah industri pangan saat ini dapat menimbulkan masalah karena sebagian 

besar pembuangan limbah industri tidak dimanfaatkan sehingga dapat 

mengganggu kegiatan aktifitas manusia. Limbah cair pada proses pembuatan 

tempe dapat berperan sebagai pasokan makanan yang berlimpah bagi 

mikroorganisme sehingga bisa mereduksi oksigen terlarut dalam air dan 

menimbulkan bau yang tidak sedap. Air limbah kedelai berasal dari air rebusan 

maupun air rendaman kedelai (Ach Kolifi, 2007).  

2.2.1 Pemanfaatan Limbah Cair  dalam Pertumbuhan Tanaman 

Untuk mengatasi masalah pencemaran yang disebabkan oleh limbah 

industri diperlukan suatu langkah yang cermat, sehingga limbah dapat dibuang ke 

lingkungan sekitarnya dengan aman. Jika pencemaran itu tidak dapat dihindari 

setidaknya harus diupayakan untuk meminimalisasi dampak yang mungkin 

terjadi. Pencemaran lingkungan yang terjadi akibat dari pengolahan limbah yang 

kurang tepat dapat diperkecil dengan memanfaatkan limbah secara maksimal 
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sebagai sumber energi yang dapat diperbarui terutama untuk peningkatan produksi 

pertanian, salah satu cara pemanfaatan limbah adalah penggunaanya sebagai 

pupuk (Zuchrotus, Suci dan Listiante, 2009).  

Penelitian pemanfaatan limbah terdahulu tentang limbah tempe telah 

dilakukan oleh Muhammad Riza, Sabrina, Posma Marbun (2014) melakukan 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian limbah cair tempe 

dan mikoriza terhadap ketersediaan hara dan P serta produksi jagung pada tanah 

incetipsol. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perlakukan tunggal 

pemberian limbah industri cair tempe tidak berpengaruh nyata dalam 

meningkatkan pH tanah C-organik, N- total, P- tersedia, jumlah populasi 

mikroorganisme dalam tanah, serta tinggi tanaman, diameter batang, berat kering, 

tajuk, berat tongkol jagung, kadar N daun, serapan N, kadar P daun, serapan P dan 

derajat injeksi mikoriza.  

Namun berpengaruh nyata meningkatkan berat kering akar tanaman jagung. 

Perlakukan tunggal pemberian mikoriza tidak berpengauh nyata dalam 

meningkatkan pH tanah, C-organik, N-total, P-tersedia. Jumlah populasi 

mikroorganisme dalam tanah, serta terhadap tinggi tanaman, diameter batang, 

berat kering tajuk, berat tongkol jagung, serapan N, kadar P daun, serapan P dan 

derajat infeksi mikoriza. Konsentrasi pemberian limbah cair industri tempe 40% 

dan pemberian mikoriza 20 g tanaman tidak mampu menyediakan ketersediaan 

hara N dan P serta meningkatkan produksi tanaman jagung.  

Penelitian Zuchrotus Salamah, Suci Tri Wahyuni dan Listiatie Budi Utami 

(2009) tentang pemanfaatan limbah cair industri tempe untuk meningkatkan 
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pertumbuhan tanaman kangkung darat (Ipomea reptans, poir) kultivar kencana 

simpulan penelitian ini pertumbuhan tanaman kangkung darat darat (Ipomea 

reptans, poir) dengan perlakuan variasi konsentrasi limbah cair industri tempe 

menunjukkan hasil yang baik dan konsentrasi limbah cair industri tempe yang 

paling efektif untuk pertumbuhan kangkung darat (Ipomea reptans, poir) adalah 

60%.  

Penelitian Agus Kurniawan dan Listiante Budi Utami (2014) tentang 

pengaruh dosis kompos berbahan dasar campuran feses dan cangkang telur ayam 

terhadap pertumbuhan tanaman bayam cabut (Amaranthus tricolor L) sebagai 

sumber belajar Biologi SMA Kelas XII  simpulan penelitian ini adalah pemberian 

kompos berbahan dasar feses ayam dan cangkang telur ayam dengan dosis yang 

berbeda pada media tanah memberikan hasil yang positif terhadap pertumbuhan 

bayam cabut (Amaranthus tricolor L). Dosis pemberian pupuk kompos berbahan 

dasar campuran feses dan cangkang telur ayam yang paling efektif untuk 

pertumbuhan tanaman bayam cabut (Amaranthus tricolor L) adalah perlakuan S3 

yaitu kompos 45 gr pada 2000 gr tanah.  

2.3 Mekanisme Penyerapan Unsur Hara 

  Akar tanaman melakukan penyerapan hara seperti kation dan anion dari 

larutan tanah yang kompleks. Ada juga unsur hara yang bisa terserap akar berupa 

khelat contohnya ikatan kation logam dan senyawa organik. Umumnya unsur 

mikro juga bisa ditransfer melalui foliar spray (daun) (Barker & Pilbeam, 2009) : 

1. Nitrogen (N) terserap ditanah dengan bentuk anion NO2
- (nitrat), NO3 

-(nitrit) 

dan kation NH4
+ (ammonium). 
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2. Phosphorus (P) terserap ditanah dengan bentuk anion H2PO4- dan atau HPO4
2-

(asam fosfat) 

4. Kalium (K) terserap dengan bentuk kation K+. 

Mekanisme penyerapan unsur hara pada daun:  

   

 

 

 

 

                               

Gambar 2.1 : Mekanisme penyerapan unsur hara pada daun  

Sumber (https://www.agric.wa.gov.au/soil-carbon/immobilisation-soil-nitrogen-

heavy-stubble-loads, 2010) 

2.4 Penelitian Sebagai Sumber Belajar  

Pembelajaran merupakan serangkaian proses kerja sama antara guru dan siswa 

dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik potensi yang 

bersumber dari dalam diri siswa seperti minat, bakat dan kemampuan dasar yang 

dimiliki maupun potensi yang ada di luar diri siswa seperti lingkungan. Sarana 

dan sumber belajar dimanfaatkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu. Sebagai suatu proses kerja sama pembelajaran menitikberatkan pada 

kegiatan guru atau kegiatan siswa saja demi mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditentukan. Kesadaran dan keterpahaman guru maupun siswa akan tujuan 

https://www.agric.wa.gov.au/soil-carbon/immobilisation-soil-nitrogen-heavy-stubble-loads
https://www.agric.wa.gov.au/soil-carbon/immobilisation-soil-nitrogen-heavy-stubble-loads
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yang harus dicapai dalam proses pembelajaran merupakan syarat mutlak yang 

tidak bisa ditawar sehingga dalam prosesnya guru dan siswa mengarah pada 

tujuan yang sama (Ratih, Prihanta, & Susetyarini, 2015).  

Proses belajar biologi menurut Suhardi (2012) bahwa di dalam belajar sains 

diperlukan sebuah ketrampilan, yaitu ketrampilan dasar dan ketrampilan terpadu. 

Ketrampilan dasar meliputi ketrampilan untuk melakukan observasi, klasifikasi, 

pengukuran, komunikasi, dan prediksi, sedangkan ketrampilan terpadu meliputi 

ketrampilan untuk merumuskan hipotesis, mengontrol  variabel, merumuskan 

masalah, dan interpretasi data. Penggunaan sumber belajar biologi sebagai bahan 

ajar  tergantung dari macam sumber belajarnya. Adapun 6 parameter yang 

dianalisis hasil penelitian menjadi sumber belajar yaitu : 

1. Kejelasan potensi (ketersediaan objek dan permasalahan) 

Kejelasan potensi dalam penelitian ini didasari pada proses dan produk yang 

diungkapkan selama penelitian. 

2. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

Sumber belajar harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, hasil penelitian ini 

akan disesuaikan dengan kompetensi dasar yang tercantum berdasarkan 

kurikulum 2013 

3. Sasaran  materi dan peruntukannya 

Sasaran materi terdapat pada objek penelitian yang ditekankan pada materi 

sesuai kompetensi dasar.  
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4. Informasi yang akan diungkap 

Informasi yang diungkap adalah berupa fakta yang dapat dikembangkan dari 

hasil penelitian untuk menambah referensi peserta didik dalam melaksanakan 

kegiatan pemebelajaran 

5. Kejelasan pedoman eksplorasi 

Pedoman eksplorasi ini diperlukan untuk mengungkapkan fakta dan konsep 

dalam prosedur kerja serta langkah-langkah selama melaksanakan penelitian. 

Keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan kemampuan siswa di sekolah dapat 

menjadi pertimbangan untuk melakukan penelitian yang sebenarnya, oleh karena 

itu perlu adanya sumber belajar yang telah dimodifikasi dapat membantu siswa 

untuk meminimalisir keterbatasan tersebut 

6. Perolehan yang akan dicapai. 

Perolehan yang ingin dicapai dalam pemanfaatan sumber belajar ini adalah 

pemahaman lebih dalam oleh siswa mengenai konsep-konsep yang berkaitan 

dengan materi berdasarkan hasil penelitian yang bersifat ilmiah. 
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2.5 Kerangka Konseptual   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

            

Proses Pembuatan Tempe 

Limbah   

Padat Cair  

Menurut hasil analisis Pusat Laboratorium Pusat 

Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dalam air 

rendaman kedelai mengandung unsur hara makro N 

sebesar 300,36 mg/L,  C sebesar 0,63 %, K sebesar 

71 % (Tsa’bi, 2016). 

 

 
Sumber 

belajar 

Siswa SMA 

Kelas XII 

Tentang 

Pertumbuha

n dan 

Perkembang

an  

Air Perendaman Kedelai  

Pertumbuhan 

tanaman 

bayam cabut 

(Amaranthus 

tricolor L.)  

Parameter data 

tinggi tanaman, 

jumlah daun, 

Luas Area Daun 

dan berat basah  

Fungsi dari unsur hara makro  

N: Meningkatkan pertumbuhan bagian vegetatif 

tanaman  yakni pertumbuhan organ batang, akar dan 

daun (Simamora dan Salundik, 2006). 

C: Untuk memperkuat jaringan tanaman dan 

mengatur kondisi air dalam sel jaringan  (Simamora 

dan Salundik, 2006). 

K: Untuk berperan untuk memperkuat bagian kayu 

tanaman 

 

mempengaruhi 
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2.6  Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka diatas dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

Ada pengaruh limbah rendaman kedelai terhadap pertumbuhan tanaman bayam 

(Amaranthus tricolor L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


