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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Wheatgrass adalah tanaman gandum yang dipanen pada stadia 

perkembangan vegetatif berumur 10 hari setelah tanam, dimulai dari munculnya 

daun pertama dari koleoptil, yang kemudian diikuti oleh tumbuhnya daun kedua, 

ketiga dan seterusnya sampai tanaman berumur 10 hari. Setiap bakal daun yang 

berkembang diikuti oleh pembentukan anakan pada ketiak daun (Anonim, 2012
b
). 

Pertumbuhan tanaman yang baik akan menghasilkan klorofil yang baik 

(tinggi) pula. Klorofil mempunyai manfaat untuk kesehatan manusia, hal ini 

terlihat pada wheatgrass. Nilai atau keunggulan wheatgrass dalam kesehatan 

terkait dengan tingginya kandungan klorofil. Berbagai penelitian membuktikan 

bahwa mengkonsumsi makanan yang mengandung klorofil meningkatkan kualitas 

kesehatan. Klorofil (chlorophyll) adalah zat pembawa warna hijau pada tumbuh-

tumbuhan. Klorofil berasal dari bahasa Yunani: khloros (hijau kekuningan) dan 

phullon (daun). Klorofil termasuk zat makanan yang sudah ribuan tahun akrab 

dengan sel-sel tubuh manusia. Klorofil ada beberapa jenis yaitu klorofil a, klorofil 

b. Sejak lama zat hijau ini dipercaya memiliki khasiat panjang umur. Berbagai 

penelitian masa kini sudah membuktikan bahwa mereka yang lebih banyak 

mengkonsumsi makanan tinggi klorofil memiliki kualitas kesehatan yang lebih 

baik (Anonim, 2003). Memperhatikan manfaatnya maka Wheatgrass perlu 

dibudidayakan. Keunggulan wheatgrass setelah diolah menjadi jus antara lain 

membersihkan limpa, menambah jumlah sel darah merah, menjaga keseimbangan 

tubuh, menghilangkan racun unsur logam dari dalam tubuh, menyuplai nutrisi ke 

hati dan ginjal (Anonim, 2003). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah faktor 

eksternal dan internal. Yang termasuk dalam faktor eksternal adalah cahaya, air, 

suhu, sedangkan yang termasuk faktor internal adalah cadangan makanan yang 

berasal dari endosperm (Rusyanti, 2012). Produksi klorofil oleh tanaman akan 

sangat tinggi apabila tanaman masih berada pada fase pertumbuhan vegetatif. Fase 

vegetatif adalah fase dimulai dari perkecambahan benih sampai dengan 
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pembentukan malai. Proses pertumbuhan wheatgrass berada pada stadia 

perkecambahan, perkecambahan adalah proses perubahan dari biji menjadi 

tumbuhan muda. Pada biji terdapat bagian yang akan tumbuh menjadi calon akar 

(radix) dan calon batang (plumule). Terdapat dua tipe perkecambahan yaitu 

Hipogeal dan Epigeal, wheatgrass termasuk tipe perkecambahan Hipogeal karena 

wheatgrass termasuk tanaman monokotil dan bagian epikotilnya mengalami 

pertumbuhan, sehingga kotiledonnya tetap didalam tanah (Rusyanti, 2012). 

Budidaya wheatgrass di Indonesia belum dilakukan secara luas sehingga 

teknik budidayanya pun belum banyak diketahui terutama budidaya untuk 

menghasilkan wheatgrass dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Salah satu 

faktor eksternal penting yang mempengaruhi teknik budidaya wheatgrass adalah 

pemilihan media tanam. Secara umum media tanam yang digunakan untuk 

pertumbuhan wheatgrass adalah perbandingan campuran dari pasir dan kascing, 

media pasir digunakan untuk memperoleh aerasi dan porositas untuk pertumbuhan 

vegetatif wheatgrass. Sedangkan media kascing diberikan untuk memenuhi 

kebutuhan kelembaban bagi biji untuk berkecambah. Tetapi perbandingan 

campuran yang mampu mempengaruhi pertumbuhan wheatgrass tersebut masih 

perlu dilakukan penelitian (Soeharyo, 2005).  Berdasarkan latar belakang diatas 

maka dilakukan penelitian tentang pengaruh perbandingan media pasir dan 

kascing terhadap pertumbuhan wheatgrass. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk : 

1. Mengetahui pengaruh perbandingan media pasir dan kascing terhadap 

pertumbuhan dan hasil wheatgrass. 

2. Mengetahui pengaruh perbandingan media pasir dan kascing terbaik yang 

mampu memberikan pertumbuhan tertinggi. 
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1.3. Signifikansi Penelitian 

Dari segi ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan tentang pengaruh berbagai perbandingan media pasir dan kascing 

terhadap pertumbuhan wheatgrass. Dari segi praktis, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

komposisi media yang memberikan pertumbuhan terbaik pada wheatgrass. 

 

1.4.  Batasan Masalah 

Obyek dari penelitian ini adalah pengaruh berbagai perbandingan media 

pasir dan kascing terhadap pertumbuhan wheatgrass. Ruang lingkup dari 

penelitian ini dibatasi pada kegiatan yang ditinjau dari aspek agronomis. 

Untuk menghindari penafsiran berbeda-beda, maka dalam penelitian ini 

dilakukan pembatasan sebagai berikut : 

1. Tanaman gandum yang digunakan adalah wheatgrass dari benih varietas 

Dewata. 

2. Penanaman dilakukan dalam nampan (tray) dari bahan plastik dengan ukuran 

panjang 34 cm, lebar 25,5 cm dan tinggi 5 cm. 

3.  Media yang diberikan adalah pasir dan kascing, di mana pasir yang digunakan 

adalah pasir sungai, dan kascing yang digunakan adalah kascing yang 

dihasilkan dari cacing dengan pakan dari limbah teh. 

4.  Penelitian ini  dilakukan di dalam laboratorium tanah. 

5.  Pengamatan dalam penelitian ini meliputi : 

a. Pengamatan utama : 

Kadar air media pada kapasitas lapang, persentase perkecambahan, luas 

daun, bobot brangkasan basah tanaman, bobot brangkasan kering tanaman.  

b.  Pengamatan selintas : 

Suhu udara maksimal, suhu udara minimal, kelembaban udara, suhu media 

tanam, porositas dan kandungan klorofil. 
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1.5. Model Hipotetis 

Model hipotetis yang dibuat dalam penelitian ini adalah : 

 

 

    

 

 

 

X    =   Perbandingan media pasir dan kascing yang diberikan 

Y1  =   Pertumbuhan tanaman  

Y2  =   Hasil (biomassa) 
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