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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pupuk Organik 

Pupuk organik merupakan hasil dekomposisi bahan-bahan organik baik 

tumbuhan kering (humus) maupun limbah dari kotoran ternak yang diurai 

(dirombak) oleh mikroba hingga dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan 

tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pupuk organik sangat 

penting artinya sebagai penyangga sifat fisik, kimia, dan biologi tanah sehingga 

dapat meningkatkan efisiensi pupuk dan produktivitas lahan (Supartha, 2012). 

Susunan kimia pupuk kandang berbeda-beda tergantung dari jenis ternak, umur 

ternak, macam pakan, jumlah amparan, cara penanganan dan penyimpanan pupuk 

yang berpengaruh positif terhadap sifat fisik dan kimiawi tanah, mendorong 

kehidupan mikroba tanah yang mengubah berbagai faktor dalam tanah sehingga 

menjamin kesuburan tanah (Sajimin, 2011). Pupuk organik dapat meningkatkan 

anion-anion utama untuk  pertumbuhan tanaman seperti nitrat, fosfat, sulfat, borat, 

dan klorida serta meningkatkan ketersediaan hara makro untuk kebutuhan 

tanaman dan memperbaiki sifat fisika, kimia dan biologi tanah (Lestari, 2015). 

Menurut Hadisuswito dan Sukamto dalam Oktavia (2015) pupuk organik 

berdasarkan bentuk dan strukturnya dibagi menjadi dua golongan yaitu pupuk 

organik padat dan pupuk organik cair. 
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Sumber: SNI-2030-2004 dalam Wellang (2015). 

Pupuk organik mengandung asam humat dan asam folat serta zat pengatur 

tumbuh yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman (Supartha, 2012). 

Frekuensi pemberian pupuk dengan dosis yang berbeda menyebabkan hasil 

produksi jumlah daun yang berbeda pula dan frekuensi yang tepat akan 

mempercepat laju pembentukan daun. Penggunaan pupuk organik mampu 

menjadi solusi dalam mengurangi aplikasi pupuk buatan yang berlebihan 

dikarenakan adanya bahan organik yang mampu memperbaiki sifat fisika, kimia, 

dan biologi tanah. Perbaikan terhadap sifat fisik yaitu menggemburkan tanah, 

memperbaiki aerasi dan drainase, meningkatkan ikatan antar partikel, 

meningkatkan kapasitas menahan air, mencegah erosi dan longsor, dan 

merevitalisasi daya olah tanah (Kelik, 2010).  

 

2.1.1 Standar Baku Mutu SNI Pupuk Organik 

Berdasarkan Standarasasi Nasional Indonesia SNI-19-7030-2004 

mengenai mengenai standar kualitas pupuk organik adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Standar SNI pupuk organik 

 

NO 

 

 

Pengujian 

 

Satuan 

Syarat menurut SNI-19-7030-

2004 

Min Maks 

1. Suhu 
0
C - ± 30 

2. pH - 6,8 7,49 

3. Warna   Kehitaman 

4. Bau   Tanah 

5. Kadar Air % - 50 

6. Rasio C/N % 10 20 

7. Karbon (C) % 9,80 32 

8. Nitrogen (N) % 0,40  

9. Kalium (K2O) % 0,20  

10. Phosfor (P2O5) % 0,10  
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2.1.2  Manfaat Pupuk Organik 

Menurut Musnawar dan Suriawiria dalam Sentana (2010), pupuk organik 

mempunyai beberapa manfaat. Pertama meningkatkan kesuburan tanah 

dikarenakan pupuk organik memiliki kandungan unsur hara makro (N, P, K) dan 

mikro (Ca, Mg, Fe, Mn, Bo, S, Zn, Co) yang dapat memperbaiki komposisi tanah. 

Unsur organik dapat bereaksi dengan ion logam seperti Al, Fe, dan Mn yang 

bersifat racun dan membentuk senyawa yang kompleks, sehingga senyawa Al, Fe, 

dan Mn yang bersifat racun di dalam tanah dapat berkurang (Setyorini dalam 

Sentana, 2010). Kedua memperbaiki kondisi fisika, kimia, dan biologi tanah, 

pupuk organik dapat melancarkan sistem pengikatan dan pelepasan ion dalam 

tanah sehingga dapat meningkatkan kesuburan dalam tanah. Kemampuan pupuk 

organik dalam mengikat air dan meningkatkan porositas tanah yang dapt 

memperbaiki respirasi tanah sehingga dapat mendukung pertumbuhan akar dalam 

tanah. Pupuk organik dapat merangsang mikroorganisme tanah yang 

menguntungkan, seperti rhizobium, mikoriza, dan bakteri. Ketiga aman bagi 

kesehatan manusia dan lingkungan, pemakaian pupuk organik tidak menyebapkan 

residu pada produksi panen sehingga aman bagi kesehatan manusia dan 

lingkungan. 

 

2.2 Sabut Kelapa 

Menurut Haryanto dan Suheryanto dalam Oktavia (2015) komposisi buah 

kelapa terdiri dari sabut kelapa 35%, tempurung 12%, daging buah 28% dan air 
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25%. Satu buah kelapa dapat diperoleh rata-rata 0,4kg sabut yang mengandung 

30% serat. Dalam sabut kelapa mengandung unsur karbon (C) sehingga dapat 

difungsikan sebagai bahan karbon aktif. Sedangkan abu sabut kelapa mengandung 

unsur K2O sebesar 10, 25% (Oktavia, 2015). 

Komposisi sabut kelapa secara umum terdiri atas selulosa 26,6%; 

hemiselulosa 27,7%; lignin 29, 4%; air 8,2% (Asep dalam Utomo, 2014). Selain 

itu sabut kelapa memiliki kandungan unsur hara berupa Kalium (K), Kalsium 

(Ca), Magnesium (Mg), Natrium (Na), dan Fosfor (P) yang sangat dibutuhkan 

bagi pertumbuhan tanaman (Sundari, 2013). Kandungan unsur hara makro pada 

sabut kelapa memiliki persentase N 0,58%; P 0,08%; K 1,41% (Ruskandi, 2003). 

 

2.3 Kotoran Ayam 

Kandungan unsur hara dalam kotoran ayam adalah sangat tinggi karena 

bagian cair (urin) tercampur dengan bagian padat (Roidah, 2013). Hasil uji 

analisis kompos kotoran ayam menunjukkan pH 6,8, C-organik 12,23%, N-total 

1,77%, P2O5 27,45 (mg/100 g) dan K2O 3,21 (mg/100 g) (Tufaila, dkk. 2014). 

Pemberian beberapa konsentrasi kompos kotoran ayam mampu 

meningkatkan N di dalam tanah karena bahan organik dari kompos kotoran ayam 

merupakan makanan bagi mikroorganisme tanah yang sebagian terdapat 

mikroorganisme pengikat N (Tufaila dkk, 2014).  

Pemberian kompos kotoran ayam pada tanah masam dapat menurunkan 

fiksasi P oleh kation asam di dalam tanah, sehingga ketersediaan P dalam tanah 

meningkat (Tufaila dkk, 2014). Selain mengandung nitrogen dan fosfor yang 
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cukup tinggi kompos kotoran ayam juga mengandung kalium yang tinggi, yang 

berperan sebagai aktifator enzim dalam metabolisme karbohidrat dan nitrogen 

yang meliputi pembentukan, pemecahan dan translokasi pati, serta berpengaruh 

terhadap pengangkutan fosfor. Pada proses fotosintesis kalium secara langsung 

memacu pertumbuhan dan indeks luas daun, sehingga meningkatkan asimilasi 

CO2 serta meningkatkan translokasi produk fotosintesis (Tufaila dkk, 2014) 

Semakin bertambah umur tanaman, maka kebutuhan unsur hara semakin 

besar dan keadaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh tanah tempat tumbuhnya, 

sehingga dengan pemberian pupuk organik dapat meningkatkan ketersediaan 

unsur hara terutama unsur nitrogen (N) yang sangat dibutuhkan untuk 

pertumbuhan vegetatif tanaman (Safei dkk, 2014) 

 

2.4 Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Sawi (Brassica rapa L.) 

Pertumbuhan adalah suatu perkembangan yang progresif dari suatu 

organisme yang dapat ditentukan oleh faktor dalam tanaman dan faktor 

lingkungannya. Pertumbuhan pada tanaman dapat dilakukan dengan mengukur 

tinggi tanaman, dan jumlah daun. Menurut Lestari (2015) beberapa parameter 

untuk mengukur pertumbuhan tanaman sebagai berikut: 

2.4.1 Tinggi tanaman  

Tinggi tanaman merupakan salah satu parameter pertumbuhan 

tanaman. Tanaman setiap waktu terus tumbuh yang menunjukkan 

telah terjadi pembelahan dan pembesaran sel 
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2.4.2 Daun merupakan organ tanaman tempat mensistensis makanan untuk 

kebutuhan tanaman maupun sebagai cadangan makanan. Daun 

memiliki klorofil yang berperan dalam melakukan fotosintesis.  

2.4.3 Berat basah 

Berat Basah adalah berat suatu tanaman setelah panen. Berat basah 

masih mengandung kadar air dari tanaman sawi caisim. Setiap sampel 

ditimbang pada saat setelah panen menggunakan timbangan analitik. 

2.4.4 Berat kering tanaman  

Berat Kering adalah berat suatu tanaman setelah melewati beberapa 

tahapan proses pengeringan. Berat kering tanaman menjadi salah satu 

parameter pertumbuhan tanaman. Berat kering tanaman 

mengindikasikan pola tanaman mengakumulasi produk dari proses 

fotosintesis.  

 

2.5 Klasifikasi Sawi (Brassica rapa L. var. parachinensis) 

Klasifikasi tanaman sawi menurut Tjitrosoepomo, 1993 sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae  

Divisio   : Magnoliophyta  

Classis   : Magnoliosida  

Ordo   : Capparales 

Familia  : Brassicaceae 

Genus   : Brassica  

Species   : Brassica rapa L.var. parachinensis 
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Tanaman sawi hijau merupakan herba atau tanaman semusim (annual) 

akarnya tergolong akar serabut, tumbuh dan berkembang menyebar ke seluruh 

arah di sekitar permukaan tanah. Perakaran sawi hijau (Brassica rapa L.) sangat 

dangkal pada kedalaman sekitar 5 cm (Cahyono dalam Damayanti, 2012) batang 

tanaman sawi hijau (Brassica rapa L.) pendek dan strukturnya berruas-ruas 

sehingga hamper tidak kelihatan, batang sebagai alat dan penopang daun. Sawi 

hijau (Brassica rapa L.) berdaun lonjong, halus, tidak berbuu. Pada umumnya 

pola pertumbuhan daunnya berserak (Sunarjono dalam Damayanti 2012). 

Sawi hijau (Brassica rapa L.) umumnya mudah berbunga baik di dataran 

tinggi maupun di dataran rendah. Buanga sawi hijau (Brassica rapa L.) tersusun 

dalam tangkai bunga yang tumbuh memanjang (tinggi) dan bercabang banyak. 

Tiap kuntum bunga sawi hijau (Brassica rapa L.) terdiri atas empat helai daun 

kelopak, empat helai daun mahkota bunga berwarna kunig cerah, empat helai 

benag sari dan satu buah putik yang berongga dua (Rukmana dalam  Damayanti, 

2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 2.1 Sawi hijau (Brassica rapa L.) 
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Secara umum suku Brassicaceae mempunyai ciri daun tunggal atau 

majemuk, duduknya tersebar, tidak mempunyai daun penumpu. Bunga banci, 

bilateral simetris atau aktinomorf  biasanya tersusun dalam tandan pada ujung 

batang jarang mempunyai daun pelindung. Kelopak terdiri atas 4 daun kelopak 

yang tersusun dalam 2 lingkaran, daun mahkota 4 berseling dengan daun-daun 

mahkota. Benang sari sebanyak 6 dalam 2 lingkaran, pada lingkaran luar terdapat 

2 dan pada lingkaran dalam terdapat 4 benang sari yang berhadapan dengan daun-

daun mahkota dan lebih panjang dari benang sari yang berada di lingkaran luar. 

Bakal buah menumpang terdiri atas dua daun buah yang berlekatan, beruang 1 

dan bakal biji banyak, pada sisi sekat semu, anterop sering kali beruang 2 karena 

adanya sekat semu yang tipis seperti membran (Tjitrosoepomo, 1993). 

Kondisi iklim yang dikehendaki untuk pertumbuhan tanaman sawi adalah 

daerah yang mempunyai suhu malam hari 15,6
0
 C dan siang harinya 21,1

0
C serta 

penyinaran matahari antara 10 -13 jam (Lestari, 2015). Tanah yang cocok untuk 

ditanami sawi adalah tanah yang gembur, banyak mengandung humus, subur, 

serta pembuangan airnya baik. Pertumbuhan sawi dipengaruhi oleh jenis pupuk 

yang digunakan (Afrida, 2015).  
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2.6 Tinjauan Tentang Sumber Belajar  

2.6.1 Sumber Belajar  

Pengertian sumber belajar dikemukakan oleh Association Educational 

Comunication  and Tehnology (AECT 1977) dalam Kasrina (2012), yaitu 

berbagai atau semua sumber  baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang 

dapat digunakan dalam belajar, baik  secara terpisah maupun terkombinasi 

sehingga mempermudah dalam mencapai tujuan belajar. Sumber belajar 

merupakan komponen dalam kegiatan pembelajaran, pengertian sumber belajar 

sangat begitu luas, karena pada dasarnya pengalaman itu sendiri cukup luas, yaitu 

segala sesuatu yang dapat dialami dan dapat dianggap sebagai sumber belajar 

selama membawa kita pada pengalaman dan menimbulkan belajar. Sumber 

belajar bisa meliputi segala sesuatu yang dipergunakan untuk kepentingan 

pembelajaran (Agustina, 2014). 

Kedua pengertian tersebut menunjukkan bahwa pada hakikatnya sumber 

belajar begitu luas dan kompleks. Segala hal yang sekiranya diprediksikan akan 

mendukung dan dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan pembelajaran dapat 

dipertimbangkan menjadi sumber belajar. Sumber itu dapat berupa manusia 

maupun non manusia atau juga sumber belajar yang di rancang maupun yang 

dimanfaatkan. Pemahaman ini maka guru bukanlah satu-satunya sumber tetapi 

hanya salah satu saja dari sekian sumber belajar lainnya (Kasrina, 2012). 
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2.6.1.1 Bahan Ajar Berbentuk Leaflat 

Dalam Penelitian ini media yang digunakan sebagai media pembelajaran 

adalah leaflet. Leaflet merupakan media berbentuk selembar kertas yang diberi 

gambar dan tulisan (biasanya lebih banyak tulisan) pada kedua sisi kertas serta 

dilipat sehingga berukuran kecil dan praktis dibawa. Biasanya ukuran A4 dilipat 

tiga . Media ini berisikan suatu gagasan secara langsung ke pokok persoalannya 

dan memaparkan cara melakukan tindakan secara pendek dan lugas (Septiani, 

2014). 

Agar terlihat menarik biasanya leaflet didesain secara cermat dilengkapi 

dengan ilustrasi dan menggunakan bahasa yang sederhana, singkat serta mudah 

dipahami. Leaflet sebagai bahan ajar juga harus memuat materi yang dapat 

mengiring peserta didik untuk menguasai satu atau lebih kompetensi dasar 

(Septiani, 2014). Leaflet yang biasa kita temui biasanya bersifat memberikan 

langkah-langkah untuk melakukan sesuatu (instruksional). Leaflet sangat efektif 

untuk menyampaikan pesan yang singkat dan padat, seperti poster, media ini juga 

mudah dibawa dan disebarluaskan. Bahkan karena ukurannya yang lebih ringkas, 

jumlah yang dibawa bisa lebih banyak daripada poster. 

 

2.6.1.2 Keterkaitan Penelitian dengan Sumber Belajar Leaflet 

Hasil penelitian pengaruh konsentrai pupuk organik campuran sabut 

(Cocos nucifera L.) dan kotoran ayam broiler terhadap pertumbuhan tanaman 

sawi (Brassica rapa  L.), akan dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran pembuatan pupuk organik campuran sabut (Cocos nucifera L.) dan 
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kotoran ayam broiler berupa leaflet. Sumber belajar ini mempunyai tujuan 

memberi wawasan bagi para petani dalam pembuatan pupuk organik,  serta 

memberikan informasi tentang manfaat pupuk organik serta kandungan yang 

terdapat pada pupuk organik.  

 

2.7  Hubungan Pupuk Organik dan Pertumbuhan Tanaman Sawi  

Unsur hara makro yang sangat dibutuhkan tanaman yaitu unsur N, P, K 

unsur ini mempunyai peran yang spesifik dalam pertumbuhan tanaman. Dalam 

pertumbuhan tanaman Nitrogen (N) memiliki fungsi sebagai penyusun protein, 

untuk pertumbuhan ujung tanaman dan mendukung pertumbuhan vegetatif 

tanaman. fungsi fosfor (P) sebagai salah satu unsur penyusun protein, dibutuhkan 

untuk pembentukan bunga, buah dan biji, merangsang pertumbuhan akar menjadi 

memanjang dan tumbuh kuat sehingga tanaman akan tahan kekeringan. 

Kekurangan fosfor akan menyebapkan tanaman menjadi kerdil, pembungaan dan 

pertumbuhan biji terhambat. Unsur kalium (K) mempunyai peran dalam proses 

metabolism seperti fotosintesis dan respirasi yang merupakan hal terpenting 

dalam pertumbuhan tanaman (Marsiah dalam Kholidin, 2016). 

Pupuk organik campuran sabut kelapa dan kotoran ayam Broiler 

merupakan pupuk organik yang dikombinasikan untuk melengkapi unsur hara 

yang ada di dalam tanah. Bahan limbah seperti kotoran ayam yang banyak 

mengandung unsur-unsur yang berguna dalam pertumbuhan diantaranya N: 1,0%; 

P: 9,5 %; K: 0,3 % (Suherman, 2014). Tetapi unsur Kalium (K) pada kotoran 

ayam sangat rendah, dengan begitu alternatif yang dapat di gunakan untuk 
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memenuhi kebutuhan unsur tersebut adalah dengan penambahan sabut kelapa. 

Kandungan unsur hara makro pada sabut kelapa memiliki persentase N 0,58%; P 

0,08%; K 1,41% (Ruskandi, 2003). Kandungan 100 ml estrak sabut kelapa 

memiliki kadar K2SO4 0,024 ppm (Maesaroh, 2014). Dari berbagai sumber yang 

diperoleh membuktikan bahwa sabut kelapa memiliki kandungan unsur kalium 

(K)  yang tinggi. Jika pupuk organik mempunyai unsur hara makaro N, P, K 

seimbang maka, pertumbuhan tanaman sawi (Brassica rapa L.) akan optimal 

karena unsur hara dalam tanah yang di butuhkan tercukupi. Tetapi terdapat 

kelemahan dari pupuk organik yaitu jika kadar C/N ratio tinggi dalam pupuk 

organik maka kandunga unsur makro yang tersedia kurang terpenuhi. Tetapi   

penurunan nilai C/N ratio pada tanah menunjukkan akan semakin banyaknya 

kandungan unsur nitrogen di dalam tanah, namun sangat rentan hilang dari tanah, 

seperti kalium yang tercuci pada tanah berpasir atau penguapan nitrogen (Sudjana, 

2013). 
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2.8 Kerangka Konsep 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotoran Ayam Broiler  

N: 1,0 %, 

P : 9,5 %,  

K: 0,3 %  (Unsur (K) 

Rendah)  (Suherman, 2014). 

Sabut Kelapa  

N: 0,28% ppm 

P : 0 ppm 

K: 6,726 ppm (Unsur (K) 

Tinggi)  (Prawoso dalam 

Sundari, 2013). 

 pupuk anorganik yang berlebihan menurunnya 

kualitas lahan pertanian  

SOLUSI 

Pupuk A: (10% sabut kelapa 

: 90% kotoran ayam) +/- 1 

kg mengandung:  

C/N ratio 15,71  

N 1,92%,  

P2O5 5,93%, 

K2O 4,34%. 

Pupuk C: (30% sabut kelapa 

: 70% kotoran ayam) +/- 1 

kg mengandung: 

C/N ratio 15,94  

N 2,16% 

 P2O5 4,62% 

 K2O 4,15% 

Pupuk B: (20% sabut kelapa 

: 80% kotoran ayam) +/- 1 

kg mengandung:  

C/N ratio 13,80  

N 2,45%  

P2O5 5,05%  

K2O 4,40% 

Pupuk organik dengan 

C/N ratio rendah 

mempunyai ketersediaan 

unsur makro N,P,K 

tinggi (Sudjana, 2013). 
 

Pertumbuhan vegetatif 

sawi (Brassica rapa L.) 
 

Sumber belajar 
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2.9 Hipotesis 

2.9.1 Ada pengaruh pemberian sabut kelapa (Cocos nucifera L.) dan limbah 

kotoran ayam Broiler terhadap pertumbuhan vegetatif (Brassica rapa L.) 

2.9.2 Konsentrasi campuran sabut kelapa (Cocos nucifera L.) dan limbah 

kotoran ayam Broiler paling optimal terhadap pertumbuhan vegetatif 

(Brassica rapa L.) adalah konsentrasi 10% sabut kelapa : 90% kotoran 

ayam broiler. 


