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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sawi 

Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari marga Brassica yang 

dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan (sayuran), baik segar 

maupun diolah. Sawi mencakup beberapa spesies Brassica yang terkadang mirip 

satu sama lain. Di Indonesia dikenal tiga jenis sawi yaitu: sawi putih atau sawi 

jabung, sawi hijau dan sawi huma. Sawi putih (Brassicajuncea L. var. rugosa 

roxb. &prain ) memiliki batang pendek, tegap dan daun lebar berwarna hijau 

tua,tangkai daunpanjang dan bersayap melengkung ke bawah. Sawi hijau, 

memiliki ciri-ciri batang pendek, daun berwarna hijau keputih-putihan, serta 

rasanya agak pahit, sedangkan sawi huma memiliki ciri batang kecil, panjang dan 

langsing, daun panjang dan sempit berwarna hijau keputih-putihan, serta tangkai 

daun panjang dan bersayap(Rukmana, 1994). 

Sayuran dauncaisim merupakan komoditas yang memiliki nilai komersial 

dan banyak digemari masyarakat Indonesia.Konsumen menggunakan daun caisim 

baik sebagai bahan pokok maupun sebagai pelengkap masakan tradisional dan 

masakan cina.Selain sebagai bahan pangan, caisim dipercaya dapat 

menghilangkan rasa gatal di tenggorokan pada penderita batuk. Caisim pun 

berfungsi sebagai penyembuh sakit kepala dan mampu bekerja sebagai pembersih 

darah (Haryanto, 2001). 

Di Indonesia penyebutan sawi biasanya mengacu pada sawi hijau 

(Brassica rapa kelompok parachinensis, yang disebut juga sawi bakso, caisim, 

atau caisin). Selain itu, terdapat pula sawi putih (Brassica rapa kelompok 
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pekinensis, disebut juga petsai) yang biasa dibuat sup atau diolah menjadi asinan. 

Jenis lain yang terkadang disebut sebagai sawi hijau adalah sawi sayur (untuk 

membedakannya dengan caisim). Kailan (Brassica oleracea kelompok 

alboglabra) adalah sejenis sayuran daun lain yang agak berbeda, karena daunnya 

lebih tebal dan lebih cocok menjadi bahan campuran mie goreng. Sawi sendok 

(pakcoy atau bok choy) merupakan jenis sayuran daun kerabat sawi yang mulai 

dikenal pula dalam dunia boga Indonesia(Haryanto 2002). 

 Menurut Haryanto dan Tina (2002) kelayakan pengembangan budidaya 

sawi antara lain ditunjukkan oleh adanya keunggulan komparatif kondisi wilayah 

tropis Indonesia yang sangat cocok untuk komoditas tersebut, disamping itu, umur 

panen sawi pakcoy relatif pendek yakni 40-50 hari setelah tanam dan hasilnya 

memberikan keuntungan yang memadai. 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Sawi Hijau 

Klasifikasi tanaman sawi hijauyaitu Kingdom: Plantae, subkingdom: 

Tracheobionta, super divisi: Spermatophyta, divisi:Magnoliophyta, kelas: 

Magnoliopsida, sub kelas: Dilleniidae, Ordo:Capparales, famili: Brassicaceae, 

Genus: Brassica, spesies: Brassica rapa var. parachinensis L.(Plantamor, 2016). 

 
Gambar 1. Tanaman sawi hijau (Brassica rapa var. parachinensis L.) (Plantamor, 

2016) 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Brassicaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Brassica
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2.1.2  Sejarah Tanaman 

Sawi hijau (Brassica rapa var. parachinensis L.) merupakan salah satu 

komoditas tanaman hortikultura dari jenis sayur-sayuran yang di manfaatkan 

daun-daun yang masih muda. Daun sawi sebagai makanan sayuran memiliki 

macam-macam manfaat dan kegunaan dalam kehidupan masyarakat sehari-

hari.Sawi selain dimanfaatkan sebagai bahan makanan sayuran, juga dapat 

dimanfaatkan untuk pengobatan.Selain itu sawi juga digemari oleh konsumen 

karena memiliki kandungan pro-vitamin A dan asam askorbat yang tinggi.Ada 

dua jenis caisin/sawi yaitu sawi putih dan sawi hijau (Pracaya, 2011). 

Daerah asal tanaman sawi diduga dari Tiongkok dan Asia Timur, konon di 

daerah Tiongkok, tanaman ini telah dibudidayakan sejak 2.500 tahun yang lalu, 

kemudian menyebar luas ke Filipina dan Taiwan. Masuknya sawi kewilayah 

Indonesia diduga pada abad XIX.Bersamaan dengan lintas perdagangan jenis 

sayuran sub-tropis lainnya, terutama kelompok kubis-kubisan.Daerah pusat 

penyebaran sawi antara lain Cipanas, Lembang, Pengalengan, Malang dan Tosari. 

Terutama daerah yang mempunyai ketinggian diatas 1.000 meter dari permukaan 

laut (Susila, 2013).Sebutan sawi bagi orang asing adalah mustard. Perdagangan 

internasional dengan sebutan green mustard, indian mustard ataupun sarepta 

mustard. Orang Jawa dan Madura menyebutnya sawi, sedang orang Sunda 

menyebutnya sasawi (Eko, 2007). 

2.1.3  Morfologi Tanaman 

Tanaman sawi masih satu keluarga dengan kubis-krop, kubis-bunga, 

brocoli, dan lobal atau rades yaitu famili Cruciferae. Oleh karena itu, sifat 
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morfologis tanamannya hampir sama, terutanam pada sistem perakaran, struktur 

batang, bunga, buah (polong) maupun bijinya (Rukmana, 1994). Sistem perakaran 

sawi memiliki akar tunggang (Radix primaria) dan cabang-cabang akar yang 

bentuknya bulat panjang (silindris) menyebar kesemua arah dengan kedalaman 

antara 30-50 cm. Akar-akar ini berfungsi antara lain menyerap air dan zat 

makanan dari dalam tanah, serta menguatkan berdirinya batang tanaman (Heru, 

2003). Batang sawi sangat pendek dan beruas-ruas sehingga hampir tidak 

terlihat.Batang ini berfungsi sebagai alat pembentuk dan penopang daun 

(Rukmana, 1994). Sawi memiliki daun yang lonjong, halus, tidak berbulu dan 

tidak berkrop.Pada umumnya pola pertumbuhan daunnya berserak hingga sukar 

membentuk krop (Marsono, 2004). 

Daun sawi strukturnya bersayap dan bertangkai panjang yang bentuknya 

pipih. Warna daun pada umumnya hijau keputihan sampai hijau tua (Novizan, 

2002). Daun sawi menurut Cahyono (2003) berbentuk bulat atau bulat panjang 

(lonjong) ada yang lebar dan ada yang sempit, ada yang berkerut-kerut (keriting), 

tidak berbulu, berwarna hijau muda, hijau keputih-putihan sampai hijau tua. Daun 

memiliki tangkai daun panjang atau pendek, sempit atau lebar berwarna putih 

sampai hijau, bersifat kuat, dan halus. Pelepah-pelepah daun tersususn saling 

membungkus dengan pelepah-pelepah yang lebih muda, tetapi membuka. Di 

samping itu daun juga memiliki tulang-tulang daun yang menyirip dan bercabang-

cabang.  

  Tanaman sawi umumnya mudah berbunga dan berbiji secara alami baik 

didataran tinggi maupun di dataran rendah. Struktur bunga sawi tersusun dalam 
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tangkai bunga (inflorescentia) yang tumbuh memanjang (tinggi) dan bercabang 

banyak. Tiap kuntum bunga sawi terdiri atas empat helai daun kelopak, empat 

helai daun mahkota bunga berwarna kuning cerah, empat helai benang sari dan 

satu buah putik yang berongga dua (Cahyono, 2003).  

Buah sawi menurut Rukmana (1994) termasuk tipe buah polong, yaitu 

bentuknya memanjang dan berongga. Tiap buah (polong) berisi 2-8 butir biji. Biji 

sawi berbentuk bulat kecil berwarna coklat atau coklat kehitam-hitaman. Cahyono 

(2003) menambahkan, biji sawi berbentuk bulat, berukuran kecil, permukaannya 

licin mengkilap, agak keras, dan berwarna coklat kehitaman. 

2.1.4  Syarat Tumbuh Sawi Hijau  

  Tanaman sawi hijau (Brassica rapa var. ParachinensisL.) merupakan 

sayuran yang tumbuh lebih cepat dan tahan terhadap suhu rendah. Tanaman sawi 

hijau cocok ditanam di wilayah tropika dataran tinggi yang bersuhu dingin. 

Sayuran sawi hijau (Brassica rapa var. ParachinensisL.) merupakan sayuran 

yang bernilai tinggi dengan kandungan vitamin A dan vitamin Cnya yang tinggi. 

Suhu udara yang tinggi lebih dari 21
0
 C dapat menyebabkan tanaman sawi hijau 

tidak dapat tumbuh dengan baik (tumbuh tidak sempurna) (Cahyono, 2003). 

  Suhu udara yang tinggilebih dari batasan maksimal yang ditanaman, dapat 

menyebabkan proses fotosintesis tidak berjalan sempurna atau bahkan terhenti 

sehingga produksi pati (karbohidrat) juga terhenti, sedangkan proses pernafasan 

(respirasi) meningkat lebih besar. Akibatnya produksi pati hasil fotosintesis lebih 

banyak digunakan untuk energi pernafasan dari pada untuk pertumbuhan tanaman 

sehingga tanaman tidak mampu untuk tumbuh dengan sempurna.Dengan 
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demikian pada suhu udara yang tinggi tanaman sawi hijau pertumbuhannya tidak 

subur, tanaman kurus, dan produksinya rendah, serta kualitas daun juga rendah 

(Cahyono, 2003). 

  Curah hujan yang cukup sepanjang tahun dapat mendukung kelangsungan 

hidup tanaman karena ketersediaan air tanah yang mencukupi. Tanaman sawi 

hijau tergolong tanaman yang tahan terhadap curah hujan, sehingga penanaman 

pada musim hujan masih bisa memberikan hasil yang cukup baik. Curah hujan 

yang sesuai untuk pembudidayaan tanaman sawi hijau adalah 1000-1500 

mm/tahun. Akan tetapi tanaman sawi yang tidak tahan terhadap air yang 

menggenang (Cahyono, 2003). 

  Kelembapan udara yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman sawi hijau 

yang optimal berkisar antara 80%-90%. Kelembapan udara yang lebih dari 90% 

berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan tanaman sawi hijau. Kelembapan yang 

tinggi tidak sesuai dengan yang dikehendaki tanaman, menyebabkan mulut daun 

(stomata) tertutup sehingga penyerapan gas karbondioksida (CO
2
) terganggu. 

Dengan demikian kadar gas CO
2
 tidak dapat masuk kedalam daun, sehingga kadar 

gas CO
2
 yang diperlukan tanaman untuk fotosintesis tidak memadai. Akhirnya 

proses fotosintesis tidak berjalan dengan baik sehingga semua proses 

pertumbuhan pada tanaman menurun (Cahyono, 2003). 

2.1.5  Budidaya Sawi Hijau 

Benih sawi disemai terlebih dahulu sebelum di tanam. Sebelum benih 

disemai, benih direndam dengan air selama ± 2 jam. Selama perendaman, benih 

yang mengapung dipisahkan dan dibuang. Benih yang tenggelam digunakan untuk 
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disemai. Kemudian benih disebar secara merata diatas bedengan persemaian 

dengan tanah yang telah dicampur pupuk kandang dengan perbandingan 1:1 

(media tanam) setebal ± 7 cm. Selanjutnya dilakukan penyiraman sampai basah 

kemudian ditutup dengan daun pisang atau karung goni selama 2-3 hari. 

Sebaiknya bedengan persemaian diberi naungan. Bibit yang sudah berumur 2-3 

minggu siap untuk ditanam (Cahyono, 2003). 

2.2  Mikroorganisme Lokal (MOL) 

Mikroorganisme Lokal (MOL) adalah mikro organisme yang terbuat dari 

bahan-bahan alami sebagai medium berkembangnya mikro organisme yang 

berguna untuk mempercepat penghancuran bahan organik (proses dekomposisi 

menjadi kompos/ pupuk organik). Di samping itu juga dapat berfungsi sebagai 

tambahan nutrisi bagi tanaman, yang dikembangkan dari mikro organisme yang 

berada di tempat tersebut (Panudju, 2011). 

Menurut Purwasasmita (2009), larutan Mikroorganisme Lokal (MOL) 

adalah larutan hasil fermentasi yang bernahan dasar dari sumber daya yang 

tersedia disekitar kita. Larutan Mikroorganisme Lokal (MOL) mengandung unsur 

hara makro dan mikro dan juga mengandung mikroba yang berfungsi sebagai 

perombak bahan organik, perangsang pertumbuhan dan sebagai pengendali hama 

dan penyakit tanaman. 

Bonggol pisang mengandung mikrobia pengurai bahan organik. Mikrobia 

pengurai tersebut terletak pada bonggol pisang bagian luar maupun bagian dalam 

(Suhastyo, 2011). Jenis mikrobia yang telah diidentifikasi pada MOL bonggol 

pisang antara lain Bacillus sp., Aeromonas sp., dan Aspergillus nigger. Mikrobia 
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inilah yang biasa menguraikan bahan organik. Mikrobia pada MOL bonggol 

pisang akan bertindak sebagai dekomposer bahan organik yang akan 

dikomposkan (Suhastyo, 2011). 

  Kandungan mikroba dalam MOL dapat dimanfaatkan sebagai starter 

pembuatan kompos, pupuk hayati, bahkan pestisida organik.Dengan 

menggunakan bahan yang tersedia di lingkungan sekitar, MOL murah (murah 

karena estimasi harga adalah gula (Rp.7000/kg), dan bonggol pisang dan air beras 

yang tidak perlu dibeli, sehingga dalam pembuatan hanya membutuhkan 

±Rp.7000) sehingga menghemat biaya produksi tanaman.Pemakaian pupuk 

organik yang dikombinasikan dengan MOL dapat menghemat penggunaan pupuk 

kimia hingga 400 kg per musim tanam pada 1 ha sawah. Waktu pembuatan relatif 

singkat dan cara pembuatannya pun mudah, selain itu MOL juga ramah 

lingkungan (Panudju, 2011). Bahan organik memiliki peranan penting sebagai 

sumber karbon, dalampengertian luas sebagai sumber pakan, dan juga sebagai 

sumber energi untuk mendukung kehidupan dan berkembangbiaknya berbagai 

jenis mikro organisme tanah (Sisworo, 2006). 

 Larutan MOL harus mempunyai kualitas yang baik sehingga mampu 

meningkatkan kesuburan tanah, dan pertumbuhan tanaman secara berkelanjutan. 

Kualitas merupakan tingkat yang menunjukkan serangkaian karakteristik yang 

melekat dan memenuhi ukuran tertentu. Faktor-faktor yang menentukan kualitas 

larutan MOL antara lain media fermentasi, kadar bahan baku atau substrat, bentuk 

dan sifat mikro organisme yang aktif di dalam proses fermentasi, pH, temperatur, 

lama fermentasi, dan rasio C/N dalam bahan (Dale, 2003). 
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Peran Mikroorganisme Lokal sebagai dasar komponen pupuk, mikro 

organisme tidak hanya bermanfaat bagi tanaman namun juga bermanfaat sebagai 

agen dekomposer bahan organik limbah pertanian, limbah rumah tangga dan 

limbah industri. Upaya mengatasi ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida 

buatan, dapat dilakukan dengan meningkatkan peran mikro organisme tanah yang 

bermanfaat melalui berbagai aktivitasnya yaitu meningkatkan kandungan 

beberapa unsur hara di dalam tanah, meningkatkan ketersediaan unsur hara di 

dalam tanah, dan meningkatkan efisiensi penyerapan unsur hara dan 

meningkatkan aktivitas mikro organisme tanah yang bermanfaat melalui aplikasi 

bahan organik (Rao, 2010). 

Menurut Setianingsih (2009) pemberian larutan MOL berbahan dasar 

rebung, buah maja, bonggol pisang dan gamal  pada tanaman padi sawah dapat 

meningkatkan hasil dibandingkan dengan tanpa pemberian larutan MOL. 

Penambahan MOL sebagai dekomposer bertujuan untuk mempercepat proses 

pengomposan walaupun bahan pengomposan sudah mengandung mikrobia, 

khususnya yang berperan dalam perombakan bahan kimia (Widawati, 2005). 

Waktu fermentasi oleh Mikro Organime Lokal berbeda-beda antara satu 

jenis bahan Mikroorganisme Lokal dengan yang lainnya. Waktu fermentasi ini 

berhubungan dengan ketersediaan makanan yang digunakan sebagai sumber 

energi dan metabolisme dari mikroba didalamnya. Waktu fermentasi bonggol 

pisang oleh MOL yang paling optimal pada fermentasi hari ke-7 dan hari ke-14. 

Mikrobia pada MOL cenderung menurun setelah hari ke-7. Hal ini berhubungan 

dengan ketersediaan makanan dalam MOL. Semakin lama maka makanan akan 
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berkurang karena dimanfaatkan oleh mikrobia di dalamnya (Suhastyo, 2011). 

Menurut (Muriani, 2011) dalam penelitiannya menyatakan kualitas MOL terbaik 

sebagai pupuk cair terdapat pada konsentrasi 300 gram daun gamal lama 

fermentasi selama 3 minggu. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba dan 

Mikroorganisme Lokal adalah sumber Mikroorganisme Lokal, kelembaban, 

aerasi, suhu, sumber energi (bahan organik), kemasaman (pH) dan penambahan 

bahan inorganik. Sumber Mikroorganisme Lokal juga  menentukan jumlah 

mikrobia yang tumbuh karena sumber Mikroorganisme Lokal sebagai bahan dasar 

penyedia mikroba yang akan ditumbuhkan (Suhastyo, 2011).  

Kelembaban yang sesuai dengan pertumbuhan mikroba adalah antara 60-

80%.Aerasi bertujuan untuk memberikan kondisi yang baik untuk pertumbuhan 

mikrobia, yaitu untuk menyuplai gas O
2
 dan CO

2
 yang menentukan jenis mikrobia 

yang tumbuh aerob atau anaerob (Imas 1998). Suhu pertumbuhan mikroba adalah 

pada kisaran 15-45
0
C, sedangkan pada suhu mesofil (25-35

0
C) pertumbuhan 

paling banyak. Derajat keasaman (pH) yang optimum pada pertumbuhan mikroba 

antara 6,5-7,5 (Rao, 2010). 

  MOL berperan sebagai dasar komponen pupuk, mikroorganisme tidak 

hanya bermanfaat bagi tanaman namun juga bermanfaat sebagai agen dekomposer 

bahan organik limbah pertanian, limbah rumah tangga dan limbah industri. Upaya 

mengatasi ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida buatan, dapat dilakukan 

dengan meningkatkan peran mikroorganisme tanah yang bermanfaat melalui 

berbagai aktivitasnya yaitu meningkatkan kandungan beberapa unsur hara di 
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dalam tanah, meningkatkan ketersediaan unsur hara di dalam tanah, dan 

meningkatkan efisiensi penyerapan unsur hara dan meningkatkan aktivitas 

mikroorganisme tanah yang bermanfaat melalui aplikasi bahan organik (Rao, 

2010). 

Kandungan mikroba dalam MOL dapat dimanfaatkan sebagai starter 

pembuatan kompos, pupuk hayati, bahkan pestisida organik. Menggunakan bahan 

yang tersedia di lingkungan sekitar, MOL murah (murah karena estimasi harga 

adalah gula (Rp.7000/kg), dan bonggol pisang dan air beras yang tidak perlu 

dibeli, sehingga dalam pembuatan hanya membutuhkan ±Rp.7000) sehingga 

menghemat biaya produksi tanaman. Pemakaian pupuk organik yang 

dikombinasikan dengan MOL dapat menghemat penggunaan pupuk kimia hingga 

400 kg per musim tanam pada 1 ha sawah. Waktu pembuatan relatif singkat dan 

cara pembuatannya pun mudah. Selain itu, MOL juga ramah lingkungan 

(Panudju, 2011). 

2.3  Bonggol Pisang 

Semua bagian tanaman pisang mulai dari akar sampai daun memiliki 

banyak manfaat, terutama yang banyak dikonsumsi masyarakat adalah buahnya. 

Sedangkan bagian tanaman pisang yang lain, yaitu jantung, batang, kulit buah, 

dan bonggol jarang dimanfaatkan dan dibuang begitu saja menjadi limbah pisang. 

Bonggol pisang ternyata mengandung gizi yang cukup tinggi dengan komposisi 

yang lengkap. Bonggol pisang mengandung karbohidrat (66%), protein, air, dan 

mineral-mineral penting (Munadjim, 1983) 
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Bonggol pisang merupakan limbah yang patut mendapatkan perhatian oleh 

petani untuk di manfaatkan sebagai bahan pupuk cair hayati. Ketersediaan 

bonggol pisang sangat melimpah. Karena petani pisang pada umumnya hanya 

membiarkan bonggol pisang dan batang pisang tersebut hingga membusuk begitu 

saja setelah memanen buahnya. Kandungan dalam bonggol pisang juga meliputi 

karbohidrat, kalium, fosfor, air dan zat besi. Bonggol pisang mengandung 

karbohidrat 66,2%. Dalam 100 gram bahan, bonggol pisang kering mengandung 

karbohidrat 66,2%  gram dan pada bonggol pisang segar mengandung karbohidrat 

11,6 gram. Kandungan karbohidrat yang tinggi akan memacu perkembangan 

mikoorganisme. Kandungan karbohidrat yang tinggi dalam bonggol pisang 

memungkinkan untuk difermentasi untuk menghasilkan cuka pada proses 

fermentasi, karbohidrat akan diubah menjadi gula dan gula diubah menjadi 

alkohol dan alkohol akan diubah menjadi asam asetat (Wulandari, 2009). 

Menurut Widiastuti (2008) pada 100g bahan bonggol pisang kering 

mengandung karbohidrat 66,2 g dan bonggol pisang segar mengandung 

karbohidrat 11,6 g. bonggol pisang memiliki komposisi yang terdiri dari 76% pati 

dan 20% air. Kandungan bonggol pisang sangat baik untuk perkembangan mikro 

organisme dekomposer (Bilqisti, 2010). 

Bonggol pisang mengandung mikrobia pengurai bahan organik. Mikrobia 

pengurai tersebut terletak pada bonggol pisang bagian luar maupun bagian 

dalam.Jenis mikrobia yang telah diidentifikasi pada MOL bonggol pisang antara 

lain Bacillus sp., Aeromonas sp., danAspergillus nigger. Mikrobia inilah yang 

biasa menguraikan bahan organik. Mikrobia pada MOL bonggol pisang akan 
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bertindak sebagai dekomposer bahan organik yang akan dikomposkan (Suhastyo, 

2011). 

MOL bonggol pisang memiliki peranan dalam masa pertumbuhan 

vegetatif tanaman dan tanaman toleran terhadap penyakit. Kadar asam fenolat 

yang tinggi membantu pengikatan ion-ion Al, Fe dan Ca sehingga membantu 

ketersediaan P tanah yang berguna pada proses pembungaan dan pembentukan 

buah(Setianingsih, 2009). 

 


