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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Kerangka Teoritis 

2.1.1.  Botani dan Klasifikasi Tanaman Gandum 

Tanaman gandum dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kelas  : Monokotil 

Ordo : Graminales 

Famili : Graminae atau Poaceae 

Genus : Triticum  

 

2.1.2.  Definisi Wheatgrass 

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
). 

Secara umum, wheatgrass mengacu pada produk gandum yang di 

budidayakan di dalam ruangan untuk tujuan terapi kesehatan (Degraff, 2011). 

Nilai atau keunggulan wheatgrass dalam kesehatan terkait dengan tingginya 

kandungan klorofil. Pertumbuhan yang baik akan menghasilkan klorofil yang baik 

(tinggi) pula. 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). 
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2.1.3. Media Tanam 

Media tanam sangat berpengaruh bagi pertumbuhan tanaman termasuk 

pertumbuhan wheatgrass. Secara umum media tanam yang digunakan untuk 

pertumbuhan wheatgrass adalah campuran dari pasir dan kascing, tetapi 

perbandingan campuran tersebut yang mampu mempengaruhi kandungan dan 

pertumbuhan wheatgrass masih perlu dilakukan penelitian. Secara umum ada 

beberapa macam bahan – bahan tambahan yang dapat digunakan untuk 

menambah kandungan nutrisi pada media tanam, antara lain : tanah liat, humus, 

gambut, kompos, dan kascing. 

Penambahan bahan – bahan seperti tanah liat, humus, gambut, kompos, 

dan kascing pada media tanam, antara lain juga berfungsi untuk : meningkatkan 

KTK atau kapasitas tukar kation, menyediakan unsur hara makro secara langsung, 

meningkatkan porositas untuk melancarkan difusi nutrisi kedalam substrat 

(Soeharyo, 2005). 

 

2.1.3.1.  Media Pasir 

Pasir adalah partikel terbesar yang ada didalam tanah. Bila kita 

menyentuhnya akan terasa kasar karena pasir memiliki tekstur yang tajam. Pasir 

tidak dapat menahan banyak nutrisi. 

Pasir adalah contoh dari kelas material yang disebut sebagai bahan 

butiran.Pasir terjadi secara natural karena adanya pecahan-pecahan dari batu. 

Butiran-butiran pasir memiliki ukuran antara 0,0625 sampai 2 mm. Satuan 

partikel dalam ukuran ini termasuk “ Sand grain “. Kelas material yang lebih kecil 

dari 0,0625 mm disebut Silt, sedangkan yang lebih besar dari 2 mm sampai 64 

mm disebut Gravel. 

Tanah berpasir sering dipilih untuk dipakai sebagai media dalam bercocok 

tanam karena memiliki drainase yang baik, hal ini disebabkan karena pasir 

mampu menciptakan ruang pori media yang cukup besar (Anonim, 2007). 

 

2.1.3.2.  Media vermikompos (kascing) 

Vermikompos atau yang sering disebut dengan kascing atau casting atau 

kasting adalah kotoran atau feces dari cacing tanah. Kascing mengandung unsur 
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hara yang lengkap, baik unsur hara makro maupun mikro, yang berguna bagi 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kascing juga mengandung banyak 

mikroba dan hormon  pemacu pertumbuhan tanaman, seperti giberelin 2,75%, 

sitokinin 1,05%, dan auksin 3,80%. Jumlah mikroba yang banyak dan aktivitasnya 

yang tinggi dapat mempercepat mineralisasi atau pelepasan unsur – unsur hara 

dari kotoran cacing menjadi bentuk hara yang tersedia bagi tanaman. Komposisi 

dari kandungan kascing sangat bervariasi, kandungan kascing dipengaruhi oleh 

jenis cacing tanah, bahan organik yang dimakan cacing tanah, dan umur kascing 

(Mulat, 2003). 

Salah satu jenis kascing yang saat ini beredar di masyarakat adalah pupuk 

kascing dari limbah teh. Menurut Yulianto, (2000) kascing teh dari pabrik sosro 

memiliki komposisi dan kandungan yang dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 

1.1.3.3. Perbandingan Media Pasir : Kascing Terhadap Pertumbuhan 

Tanaman 

Penggunaan media tanam yang tepat akan menentukan pertumbuhan bibit 

yang ditanam. Secara umum media tanam yang digunakan haruslah mempunyai 

sifat yang ringan, murah, mudah didapat, gembur dan subur, sehingga 

memungkinkan pertumbuhan bibit yang optimum. Media tanam berfungsi sebagai 

tempat tumbuh dan perkembangan akar serta tempat tanaman mengabsorpsi unsur 

hara dan air. Jenis dan sifat media tanam berperan dalam menyediakan unsur hara 

dan air sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. 

Perbedaan karakteristik media terutama pada kandungan unsur hara lagi tanaman 

dan daya mengikat air tercermin pada porositas, kelembaban dan aerasi (Nugraha, 

2008). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Adiwirman, dkk. (2009) menyatakan 

bahwa perlakuan media tanam memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

tinggi tanaman, jumlah cladophyl, tunas baru, jumlah cabang, diameter batang, 

bobot basah akar, bobot basah tajuk, dan bobot kering tajuk pada tanaman 

asparagus. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, media pasir:kompos 1:1 

memiliki kandungan N, P dan EC (electrical conductivity/daya hantar listrik) 

tertinggi daripada media lain. Perlakuan pasir:kompos 1:1 memiliki nilai bobot 
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basah dan kering tajuk yang paling tinggi serta nilai bobot basah akar. Nilai bobot 

basah tajuk dan kering yang tinggi pada perlakuan pasir:kompos 1:1 dihasilkan 

dari jumlah cladophyl paling banyak, jumlah cabang paling banyak dan diameter 

batang paling besar jika dibandingkan dengan perlakuan lain. Media tanam yang 

terdiri dari campuran pasir dan kompos sebaiknya digunakan untuk menghasilkan 

bibit asparagus dengan pertumbuhan yang baik. 

Soeharyo (2005) juga menyatakan bahwa perbandingan media 

pasir:kascing 1:1 memberikan pengaruh nyata dan menghasilkan pertumbuhan 

yang terbaik pada tanaman hygrophila sp. Penambahan pemberian kascing akan 

lebih memberikan hasil pertumbuhan tanaman yang lebih baik karena unsur hara 

dan daya cekam air akan bertambah sehingga pertumbuhan tanaman akan lebih 

maksimal. 

Kascing mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas media 

tanam. Hal ini dikarenakan kascing mampu menyediakan unsur hara, peranan 

pada perbaikan fisik media tanam seperti kemampuan menjerap air dan 

mengurangi nilai bobot isi dan kepadatan media.  Salah satu jenis kascing yang 

dapat kompos kascing dari limbah pabrik teh. Berikut ini adalah kandungan dan 

komposisi yang terdapat pada kascing teh tersebut. 

Tabel 2.1. Kandungan dan komposisi pupuk kascing teh dari pabrik Sosro 

Kandungan dan Komposisi Konsentrasi 

Kadar Nitrogen 1,11% 

Kadar P2O5 0,64% 

Kadar K2O 1,56% 

Kadar Air 74,54% 

pH  6,37% 

C/N  11,49% 

Kadar abu 3,65% 

Besi 0,13% 

Timbal 0,03% 

Tembaga 14,16 ppm 

Seng 44,85 ppm 

Magnesium 0,03% 

Kalsium 0,16% 

Sumber:  Pabrik Teh Sosro Ungaran Tahun 2004 
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2.1.4. Perkecambahan Benih Wheatgrass 

Wheatgrass berasal dari perkecambahan benih gandum. Proses 

perkecambahan benih merupakan suatu rangkaian kompleks dari perubahan-

perubahan morfologi, fisiologi dan biokimia.  Tahap-tahap yang terjadi pada 

proses perkecambahan benih adalah penyerapan air oleh benih, melunaknya kulit 

benih dan hidrasi dari protoplasma kemudian terjadi kegiatan-kegiatan sel dan 

enzim-enzim serta naiknya tingkat respirasi benih dan terjadi penguraian bahan-

bahan seperti karbohidrat, lemak dan protein menjadi bentuk-bentuk yang melarut 

dan ditranslokasikan ke titik-titk tumbuh sehingga akan terjadi pertambahan bobot 

tanaman. Asimilasi dari bahan-bahan tersebut di atas pada daerah meristematik 

untuk menghasilkan energi bagi pertumbuhan sel-sel baru. Pertumbuhan 

kecambah melalui proses pembelahan, pembesaran dan pembagian sel-sel pada 

titik tumbuh (Sajad, 1977). 

 

2.2.  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, model hipotesis dan 

tinjauan pustaka, maka hipotesis penelitian adalah  

1. Berbagai perbandingan media pasir dan kascing, akan memberikan pengaruh 

terhadap pertumbuhan dan hasil pada wheatgrass. 

2. Media dengan perbandingan pasir : kascing = 1 : 2 ( 1 bagian pasir dan 2 

bagian pupuk kascing ) akan memberikan biomassa tertinggi. 

 

2.3.  Definisi Pengukuran Variabel 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap hipotesis yang 

dikemukakan, maka dibuat definisi dan penetapan metode pengukuran variabel 

yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut: 

 Pengamatan  

1. Media tanam 

a. Kadar air media pada kapasitas lapang 

Kadar air media pada kapasitas lapang di ukur dengan menggunakan 

metode Alrich dengan satuan persen (%). 
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2. Pertumbuhan wheatgrass 

a. Persentase perkecambahan 

 Pengamatan persentase perkecambahan dilakukan dua kali yaitu 

pengamatan Hitungan 1 (H1) pada hari ke 4 setelah tanam  dan 

pengamatan Akhir Periode Perkecambahan (APP) pada hari ke 8, dengan 

mengamati jumlah Kecambah Normal (KN) pada kedua waktu tersebut, 

kemudian dihitung persentase perkecambahannya dengan rumus jumlah 

KN H1 ditambah KN APP dibagi jumlah benih yang dikecambahkam 

(100 benih) dikalikan 100% dengan satuan persen (%). 

b. Luas daun  

Perhitungan luas daun diperoleh dari perbandingan antara berat daun per 

satuan luas dengan berat kertas per ukuran luas (10x10cm), dengan 

satuan sentimeter persegi (cm2). 

c. Bobot brangkasan basah tanaman  

Perhitungan bobot brangkasan basah tanaman diperoleh dari hasil 

penimbangan berat batang, daun, dan akar tanaman. Dilakukan pada 

akhir penelitian dengan satuan miligram (mg). 

d. Bobot brangkasan kering tanaman 

Bobot brangkasan kering tanaman diperoleh dari hasil pengukuran bobot 

tanaman utuh (akar, batang, daun) setelah dioven selama 24 jam dengan 

suhu 105°C, dengan satuan miligram (mg). 

 

 

 

 


