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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mineral merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia dan 

tumbuhan. Pada tubuh manusia, mineral berperan untuk menjaga keseimbangan tubuh, 

terutama dalam pengaturan kerja enzim, pemeliharaan keseimbangan asam basa, 

pemeliharaan kepekaan otot dan saraf terhadap rangsangan, sedangkan pada tumbuhan 

mineral berfungsi untuk perkembangan dan pembelahan sel-sel tumbuhan [2]. Kekurangan 

mineral dapat menyebabkan adanya gangguan gizi. Pemenuhan kebutuhan mineral pada 

manusia dapat diperoleh dengan cara mengonsumsi bahan pangan, baik yang berasal dari 

tumbuhan (nabati), hewan (hewani), atau juga dapat diperoleh dalam jumlah yang cukup 

dari air mineral yang mengandung sampai 50 mg/L [3]. 

Pada tumbuhan, kalsium merupakan hara makro yang dijumpai pada tiap-tiap sel 

tanaman dan paling banyak terdapat dalam dinding sel daun dan batang. Tanaman yang 

kekurangan kalsium akan tumbuh kerdil dan memiliki batang lemah karena dinding selnya 

tipis. Magnesium merupakan bahan penyusun klorofil sehingga kekurangan unsur Mg dapat 

mengakibatkan terjadinya ketidaknormalan pada daun seperti adanya klorosis [4]. 

Salah satu bahan pangan sehat yang sangat dianjurkan dan memiliki kandungan 

mineral cukup tinggi adalah tanaman biji-bijian. Terdapat berbagai jenis biji-bijian di 

Indonesia yang dikenal memiliki berbagai kadar nutrisi tinggi yang baik untuk kesehatan, 

seperti karbohidrat kompleks, protein nabati, aneka vitamin, serat, dan aneka mineral. 

Tanaman biji-bijian yang mengandung mineral diantaranya adalah kacang hijau, padi, dan 

jagung. 

Kacang hijau mempunyai kelebihan dibandingkan dengan jenis kacang lain seperti 

kedelai dan kacang tanah dari sisi agronomi dan ekonomi. Bila dilihat dari kandungan 

proteinnya, kacang hijau termasuk bahan makanan sumber protein kedua setelah susu skim 

kering, yaitu sekitar 22% [5]. Bahkan, nilai gizi kecambah kacang hijau lebih baik daripada 

nilai gizi kacang hijau itu sendiri. Bagi penduduk negara berkembang padi merupakan 

sumber protein, mineral dan vitamin yang dikenal sebagai vitamin B kompleks. Di 

Indonesia, sekitar 95% penduduk menggantungkan diri kepada beras sebagai bahan 

makanan pokok. Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor beras terbesar 

di dunia dan mengabsorpsi 25% dari suplai beras di pasar dunia [6]. Adapun, jagung 

merupakan salah satu tanaman pangan penting dunia selain gandum dan padi. Jagung banyak 
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dijadikan bahan pangan dan sebagai sumber karbohidrat bagi sebagian penduduk dunia 

termasuk di Indonesia, seperti Madura dan Nusa Tenggara. 

Sebelum tumbuh dan menjadi bahan pangan yang akan diolah serta dikonsumsi oleh 

manusia, tanaman akan mengalami sebuah proses perkecambahan terlebih dahulu. 

Perkecambahan biji merupakan proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji 

yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tanaman baru [7]. 

Dalam pertumbuhan tanaman tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses 

tersebut, salah satunya adalah air. Perlakuan penyiraman air secara berbeda akan 

menghasilkan biji kecambah dengan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda sesuai 

konsentrasi dan partikel terlarut yang berada dalam suatu air sebagai pelarut murni. Apabila 

di sekitar tempat tumbuhnya banyak terdapat unsur mineral maka pada tanaman yang 

dihasilkan akan terdapat banyak unsur mineral juga [8]. 

Air merupakan media transpor utama bagi zat-zat makanan dan produk 

buangan/sampah yang dihasilkan proses kehidupan. Oleh karena itu, air yang ada di bumi 

tidak pernah terdapat dalam keadaan murni, tetapi selalu ada senyawa atau mineral/unsur 

lain yang terdapat di dalamnya. Salah satu air yang mempunyai kandungan mineral tinggi 

adalah air zamzam. 

Air zamzam adalah air yang berasal dari sumur zamzam dan terdapat di kota Mekah, 

Saudi Arabia. Air zamzam mengandung banyak mineral seperti kalsium (Ca), magnesium 

(Mg), sulfur (S), besi (Fe), mangan (Mn), dan tembaga (Cu). Hasil analisis parameter kimia 

yang dilakukan oleh The Ministry of Agriculture and Water Resource menyatakan bahwa air 

zamzam mempunyai kandungan kalsium dan magnesium yang paling tinggi dibandingkan 

dengan sampel air yang lainnya [9].   

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW: 

َها َها ُمَباَرَكةٌ  إِنَّ ُطْعمٌ  َطَعامٌُ إِنَّ   

“Sesungguhnya air zamzam adalah air yang diberkahi, air tersebut adalah makanan 

yang mengenyangkan” (HR Muslim). 

Dari hadits diatas, terdapat sinyal bahwa air zamzam memiliki potensi untuk 

dimanfaatkan sebagai sumber asupan makanan bagi tubuh.  

Sebelumnya, telah dilakukan penelitian tentang pengaruh air zamzam pada 

pertumbuhan kecambah dari jenis lentil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecambah 

yang disiram dengan air zamzam menunjukkan persentase pertumbuhan kecambah suatu 



3 

tanaman yang lebih tinggi dibanding dengan kecambah yang disiram menggunakan sampel 

air lain [1]. 

 Berdasarkan uraian yang dikemukakan, peneliti tertarik untuk menganalisis 

kandungan magnesium dan kalsium yang terdapat dalam sampel air zamzam jika 

dibandingkan dengan air minum kemasan dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

pemberian air zamzam dan air kemasan lainnya terhadap laju pertumbuhan kecambah biji-

bijian dan kemungkinan laju pertumbuhan kecambah akan cepat. Karena itu, untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh pemberian air zamzam terhadap laju pertumbuhan 

kecambah biji-bijian maka peneliti mengangkat judul penelitian “Studi Perbandingan 

Kandungan Magnesium dan Kalsium dalam Air Zamzam dengan Beberapa Sampel 

Air Minum Serta Pengaruhnya pada Pertumbuhan Kecambah Biji-bijian.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat dikemukakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Berapa kandungan kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) dalam sampel air zamzam dan 

beberapa sampel air minum kemasan? 

2. Bagaimana perbandingan laju pertumbuhan kecambah tanaman biji-bijian yang disiram 

dengan sampel air zamzam dan beberapa jenis sampel air minum kemasan? 

3. Apakah terdapat korelasi antara jumlah total Ca dan Mg terhadap pertumbuhan kecambah 

tanaman biji-bijian? 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada masalah kandungan magnesium (Mg) dan kalsium (Ca) 

dari sampel air zamzam serta beberapa sampel air minum kemasan. Kecambah tanaman biji-

bijian yang dijadikan sampel adalah jenis kecambah dari kacang hijau, jagung, dan padi  

yang telah disiram dengan air zamzam dan beberapa jenis sampel air minum kemasan. Laju 

pertumbuhan kecambah yang disiram dengan air zamzam selanjutnya dianalisis dan 

dibandingkan dengan laju pertumbuhan kecambah yang disiram dengan beberapa jenis 

sampel air minum kemasan. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan, tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kandungan kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) dalam sampel air zamzam 

dan beberapa sampel air minum kemasan. 

2. Mengetahui perbandingan laju pertumbuhan kecambah tanaman biji-bijian yang disiram 

dengan sampel air zamzam dan beberapa jenis sampel air minum kemasan. 

3. Mengetahui ada tidaknya korelasi antara jumlah total Ca dan Mg pada pertumbuhan 

kecambah tanaman biji-bijian. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dari 

penelitian sebelumnya, informasi dalam aspek ilmu kimia, pangan, pertanian, serta 

pemaknaan hadits Nabi Muhammad SAW. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi yang berkenaan dengan potensi pemanfaatan air zamzam dan sampel 

air minum kemasan lainnya sebagai sumber mineral. 


