
1.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman kangkung (Ipomoea reptans, Poir.) termasuk sayuran populer dan 

digemari masyarakat Indonesia. Tanaman kangkung berasal dari India, yang kemudian 

menyebar ke Malaysia, Birma, Indonesia, Cina Selatan, Australia dan Afrika. 

Kangkung banyak ditanam di daerah-daerah di Jawa, jenis sayuran ini merupakan 

tanaman yang tumbuhnya relatif cepat, tanaman kangkung sudah dapat dipanen dalam 

waktu 4 – 6 minggu sejak dari benih. 

Kebutuhan sayuran kangkung cenderung terus meningkat sejalan dengan 

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan banyaknya rumah 

makan yang menyajikan sayur kangkung sebagai salah satu menunya. Produksi 

kangkung di Indonesia dapat mencapai 50.000-60.000 kg per hektar (Harjadi dan 

Suketi, 1999). Rendahnya produksi kangkung di Indonesia disebabkan oleh masalah 

kesuburan lahan, teknik budidaya dan keterbatasan lahan. Dari aspek sosial dan 

ekonomi, tanaman kangkung darat memiliki prospek yang cukup baik jika 

dikembangkan ke arah agribisnis. Kangkung darat menempati urutan ke-14 dari 18 

jenis sayur di Indonesia (Sawasemariai, 2012). Meski harga sayuran kangkung relatif 

lebih murah, namun bila dibudidayakan secara intensif dan berorientasi ke arah 

agribisnis akan memberikan keuntungan yang cukup besar bagi petani. Peluang 

pemasaran kangkung makin luas karena tidak hanya dapat dijual di pasar-pasar lokal 

di daerah, tetapi juga telah banyak dipesan oleh pasar-pasar swalayan. Dengan 

masuknya sayuran kangkung kepasar-pasar swalayan akan menaikkan harga jual 

sayuran ini (Taufik, 2012). 

Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai potensi dalam bidang 

pertanian dan mempunyai keragaman tanaman yang tinggi. Potensi yang besar tersebut 

belum dapat direalisasikan akibat rendahnya produksi tanaman di Indonesia. 

Rendahnya produksi dapat disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya sistem budidaya 

yang kurang benar, kesuburan lahan maupun degradasi lahan pertanian. 

Keterbatasan lahan di Indonesia masih menjadi salah satu penyebab rendahnya 

produksi tanaman di Indonesia. Sempitnya lahan pertanian di Indonesia mempengaruhi 



jumlah populasi tanaman yang tentunya akan berakibat pada produksi tanaman 

tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu inovasi sehingga lahan yang sempit dapat 

dimanfaatkan secara semaksimal mungkin sehingga produksi tanaman dapat 

meningkat. 

Di lahan yang sangat terbatas maka perlu ada inovasi dalam sistem budidaya. 

Rata-rata budidaya pertanian yang ada di Indonesia menggunakan pertanian sistem 

konvensional. Oleh karena itu perlu adanya sebuah inovasi yang bertujuan untuk 

meningkatkan produksi dengan salah satu cara yang digunakan yaitu sistem vertikultur. 

Vertikultur adalah konsep taman tegak, yaitu tanaman dan elemen taman lainnya yang 

diatur sedemikian rupa dalam sebuah bidang tegak. Permasalahan keterbatasan lahan 

budidaya tanaman dapat diatasi dengan teknik vertikultur yang diharapkan dapat 

membantu memenuhi kebutuhan sayuran yang terus meningkat. Dengan teknik 

vertikultur, potensi lahan yang sempit dapat dimaksimalkan oleh masyarakat, paling 

tidak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Salah satu faktor budidaya vertikultur yang berpengaruh terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman ialah media tanam yang digunakan. Penggunaan media tanam yang 

tepat akan memberikan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. 

Media tanam yang baik memiliki kemampuan menyediakan air dan udara yang 

optimum. Dalam sistem vertikultur ini persyaratan yang baik adalah dengan media 

yang ringan serta mencukupi kebutuhan unsur hara, air dan bahan organik yang 

dibutuhkan tanaman. Komposisi tekstur, struktur dan kandungan bahan organik di 

dalam suatu media menentukan baik tidaknya suatu media tanam. Media tanam yang 

ideal harus memiliki aerasi dan drainase yang baik kelembaban cukup, bebas dari 

organisme dan bahan berbahaya, cukup hara dan bobot ringan. 

Media tanam yang tepat merupakan salah satu syarat keberhasilan budidaya 

tanaman khususnya budidaya secara vertikultur. Keberhasilan pertumbuhan tanaman 

ditentukan oleh perkembangan akarnya. Akar tanaman hendaknya berada pada suatu 

lingkungan yang mampu memberikan pendukung struktural, memungkinkan absorbsi 

air dan ketersediaan nutrisi yang memadai. 

 



1.2 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari berbagai komposisi 

media tanam terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kangkung yang ditanam 

secara vertitikultur serta untuk mendapatkan komposisi media tanam yang dapat 

meningkatkan hasil dan pertumbuhan tanaman kangkung. 

 

1.3 Hipotesis 

1. Penambahan pupuk kandang ayam pada media tanam tanah, arang sekam, cocopit 

dan kompos dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung 

dibandingkan dengan tanpa pupuk kandang ayam. 

2. Komposisi media tanam kompos + pupuk kandang (1:1) memiliki pertumbuhan dan 

hasil yang lebih tinggi dibandingkan media tanah + pupuk kandang (1:1), cocopit + 

pupuk kandang (1:1) dan arang sekam +pupuk kandang (1:1). 

 


