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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Sawi 

    2.1.1  Morfologi Tanaman Sawi 

Tanaman sawi (Brassisca juncea L) merupakan tanaman sayuran daun dari 

keluarga Brassicaceae yang mempunyai ilia guna yang tinggi. Tanaman sawi 

kaya akan vitamin A, sehingga berguna dalam upaya mengatasi kekurangan 

Vitamin A. Kandungan nutrisi sawi berguna juga untuk kesehatan tubuh manusia. 

Pengembangan budidaya sawi mempunyai prospek baik untuk mendukung upaya 

peingkatan pendapatan petai, peningkatan gizi masyarakat, perluasan kesempatan 

kerja, pengembangan agribisnis, peningkatan pendapatan Negara melalui 

pengurangan impor atau memacu laju pertumbuhan ekspor (Rukmana, 1994). 

Menurut Margianto (2007), sawi mempunyai batang pendek dan beruas-

ruas, sehingga hamper tidak kelihatan Batang sawi dapat berfungsi sebagai alat 

pembentuk dan penompang daun, sedangkan daun sawi bertangkai panjang dan 

bentuknya pipih. Tanaman sawi umumnya mudah berbunga dan berbiji secara 

alami. Struktur bunga sawi tersusun dalam tangkai bunga yang tumbuh 

memanjang dan bercabang banyak. Setiap kuntum bunga sawi terdiri atas empat 

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

empat helai benangsari, dan satu buah putik yang berongga dua. 

Penyerbukan bunga sawi dengan bantuan serangga lebah, hasil 

penyerbukan ini terbentuk buah yang berisi biji. Buah sawi termasuk buah polong, 

yakni berbentuk memanjang dan berongga. Tiap buah (polong) berisi 2-8 butir 
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biji. Biji-biji sawi bentuknya bulat kecil berwarna coklat atau coklat kehitam-

hitaman. 

 Sistem perakaran tanaman sawi memiliki akar tnggang dan cabang-cabang 

akar yang bentuknya bulat penjang (silindris) menyebar ke semua arah pada 

kedalaman 30-50 cm. Akar-akar ini berfungsi antara lainmenghisap air dan zat 

makanan dari dalam tanah, serta menguatkan berdirinya batang tanaman 

(Rukmana, 1994). 

2.1.2 Taksonomi Sawi 

 Menurut Dasuki (1991) klasifikasi tanaman sawi (Brassica juncea L) 

adalah sebagai berikut : 

 Divisi  : Spermatophyta 

 Kelas  : Angiospermae 

 Sub Kelas : Dicotyledonae 

 Ordo  : Papavorales 

 Famili  : Brassicaceae 

 Genus  : Brassica 

 Spesies : Brassica juncea L 

2.1.3 Varietas Sawi 

Menurut Rukmana (1994), varietas sawi yang terdapat di Indonesia 

adalah : 

a. Sawi putih atau sawi jabung (Brassica juncea L var rugosa Roxb. & 

Prain) jenis ini memiliki ciri-ciri batangnya pendek, etgap dan daun-

daunnya lebar berwarna hijau-tua, tangkai daun panjang dan bersayap 
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b. melengkung ke bawah. Daunnya agak halus dan tidak berbulu. Tulang 

daunnya lebar, berwarna hijau keputih-putihan, bertangkai pendek, dan 

bersayap. Sayap tersebut melengkung ke bawah. 

c. Sawi hijau (Brassica juncea L) yang memiliki ciri-ciri batangnya pendek, 

dan daun-daunnya berwarna hijau keputih-putihan. Sawi jenis inimemiliki 

batang pendek dan tegak. Daunnya lebar berwarna hijau tua, bertangkai 

pipih, kecil dan berbulu halus. 

d. Sawi huma, yakni sawi yang tipe batangnya kecil panjang dan langsing, 

daun-daunnya panjang sempit berwarna hijau keputih-putihan, serta 

tangkai daunnya panjang bersayap. Batang sawi ini panjang, kecil, dan 

langsing. Daunnya panjang sempit, berwarna hijau keputih-putihan, 

bertangkai panjang dan berbulu halus. 

Tanaman sawi pada umumnya banyak ditanam di dataran rendah. 

Tanaman ini selain tahan terhadap suhu panas (tinggi), juga mudah berbunga dan 

menghasilkan biji secara alami pada kondisi iklim tropis Indonesia. Disamping itu 

tanaman sawi (Brassica juncea L) tidak hanya cocok ditanam di dataran rendah, 

tetapi juga di dataran tinggi (Rukmana, 1994).  

2.1.4 Kandungan Gizi Sawi 

 Adapun gizi yang terkandung pada tanaman sawi hijau (Brassica juncea 

L.) adalah sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 



 

Tabel 1.  Kandungan dan komposisi gizi tanaman sawi tiap 100 gram bahan 

 

(Sumber : Rukmana, 1994) 

 

2.1.5 Syarat Tumbuh Sawi 

 Menurut Margiyanto (2007), sawi bukanlah tanaman asli Indonesia, 

namun berasal dari benua Asia, karena Indonesia mempunyai iklim, cuaca dan 

tanah yang sesuai untuk tanaman sawi maka sawi dapat di budidayakan. Tanaman 

sawi dapat tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Daerah penanaman 

yang cocok mulai dari ketinggian 5 meter sampai dengan 1.200 mdpl dan 

biasanya dibudidayakan pada daerah yang mempunyai ketinggian 100 – 500 

meter. 

 

 

 

 

Kandungan dan Komposisi Gizi Unit /100 gr 

Energi (kal) 21.0 

Lemak (gr) 0.3 

Protein (gr) 1.8 

Karbohidrat (gr) 3.9 

Serat (gr) 0.7 

Abu (gr) 0.9 

Fosfor (gr) 33.0 

Zat Besi (mg) 4.4 

Natrium (mg) 20.0 

Kalium (mg) 323.0 

Vitamin A (S.I) 3.600.0 

Kalsium (mg) 147.0 

Vitamin C (mg) 74.0 

Niacin (mg) 1.0 
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 Tanaman sawi tahan terhadap air hujan, sehingga dapat di tanam 

sepanjang tahun. Pada musim kemarau yang perlu di perhatikan adalah menyiram 

tanaman secara teratur. Pada masa pertumbuhan tanaman sawi membutuhkan 

hawa yang sejuk, dan lebih cepat tumbuh apabila di tanamn dalam suasana 

lembab, akan tetapi tanaman ini juga tidak cocok pada air yang menggenang 

dengan demikian, tanaman ini cocok bila di tanam pada akhir musim penghujan 

(Margiyanto, 2007). 

a. Syarat Iklim Tanaman Sawi (Brassica juncea L.) 

 Khususnya tanaman sawi pada umunya banyak ditanam di dataran rendah. 

Tanaman ini selain tahan terhadap suhu panas (tinggi), juga mudah berbunga dan 

menghasilkan biji secara alami pada kondisi iklim tropis Indonesia, sehingga tidak 

harus mengandalkan benih impor. Begitu juga sebaliknya tanaman sawi tidak 

hanya cocok di tanam di dataran rendah tapi juga di dataran tinggi (Rukmana, 

1994). 

b. Syarat Tanah Tanaman Sawi (Brassica juncea L.) 

Sawi (Brassica juncea L.) dapat ditanam pada berbagai jenis tanah, namun paling 

baik adalah jenis tanah lempung berpasir, seperti tanah andosol. Pada tanah-tanah 

yang mengandung liat perlu pengelolaan lahan secara sempurna, antara lain 

pengelolaan tanah yang cukup dalam, penambahan pasir dan pupuk organik dalam 

jumlah (dosis) tinggi. Syarat tanah yang ideal untuk tanaman sawi (Brassica 

juncea L.) adalah : subur, gembur, banyak mengandung bahan organic atau 

humus, tidak menggenang (becek), tata udara dalam tanah berjalan dengan baik, 

dan pH tanah antara 6-7. Sawi (Brassica juncea L) di dataran rendah, umumnya 



 

ditanam pada jenis tanah latosol dengan pH 6 serta dosis pupuk kandang 

minimum 20 ton/ hektar (Rukmana, 1994).   

c. Kebutuhan air tanaman sawi (Brassica juncea L.) 

Ketersediaan air menentukan keberhasilan pertumbuhan tanaman, baik secara 

vegetatif maupun generatif. Dalam proses perkencambahan biji, tahap paling awal 

yang terjadi adalah imbibisi, yakni proses masuknya air kedalam biji. Tanpa 

didahului oleh proses imbibisi, tahap-tahap selanjudnya dalam proses 

perkecambahan biji tidak akan dapat berlangsung (Sinabela, 2009) Menurut 

penelitian Idrus (2007), pada lahan irigasi sederhana kebutuhan air untuk tanaman 

sawi (Brassica juncea L.) adalah 0,275 liter/tanaman/hari atau 1,1 liter/4 

tanaman/hari. Pada fase awal pertumbuhan kebutuhan air bagi tanaman sawi 

(Brassica juncea L.) banyak diperlukan, sehingga penyiraman dilakukan secara 

rutin yaitu 1-2 kali sehari, terutama bila keadaan tanah cepat kering dan dimusim 

kemarau. Setelah itu pengairan untuk tanaman sawi (Brassica juncea L.) 

berangsur-angsur dikurangi, tetapi keadaan tanahnya tidak boleh dalam kondisi 

kering.  

2.2 Pertanian Organik 

 Pertanian Organik adalah pertanian yang menghindari penggunaan pupuk 

kimia (sintetis) dan pestisida, untuk mengurangi polusi udara, tanah, dan air serta 

mengutamakan kesehatan dan produktivitas tanaman, binatang dan manusia. 

Pertanian organic adalah teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-

bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia. Tujuan utama pertanian 

organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan 



 

yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya serta tidak merusak 

lingkungan (Samsudi, 2008). 

Pertanian organik merupakan salah satu teknologi alternatif pertanian yang 

memberikan berbagai hal positif, yang dapat diterapkan oleh para petani, sehingga 

hasil pertanian dapat bernilai tinggi, menjamin terpenuhnya kebutuhan pangan 

dan keamanan pangan, dan memberikan kesadaran masyarakat dan khususnya 

petani dalam melestarikan ekosistem lingkungan (Qurohman, 2010), menurut 

Widodo, (2008) ada 4 prinsip dasar dalam pertanian organik yaitu : 

1. Prinsip ekologi. Prinsip ini mengembangkan pola hubungan antara organisme 

dengan alam adalah satu kesatuan. Upaya-upaya pemanfaatan air, tanah, 

udara, iklim serta sumber-sumber keanekaragaman hayati di alam harus 

seoptimal mungkin (tidak mengeksploitasi) Upaya-upaya pelestarian harus 

sejalan dengan upaya pemanfaatan. 

2. Prinsip teknis produksi dan pengolahan. Prinsip teknik ini merupakan dasar 

untuk mengupayakan suatu produk organic. Yang termasuk dalam prinsip ini 

mulai dari transisi lahan model pertanian konvensional ke pertanian organic, 

cara pengolahannya, pemupukan, pengolahan hama dan penyakit sehingga 

penggunaan teknologi yang digunakan sejauh mungkin mempertimbangkan 

kondisi fisik setempat. 

3. Prinsip sosial ekonomis. Prinsip ini menekankan pada penerimaan model 

pertanian secara social dan secara ekonomis menggunakan petani. Selain itu 

juga mendorong berkembangnya ramah lingkungan dan mendorong 

kemandirian petani. 



 

Prinsip Politik. Prinsip ini mengutamakan adanya kebijakan yang tidak 

bertentangan dengan upaya pengembangan pertanian organic kebijakan ini baik 

dalam upaya produksi, harga, maupun adanya pemasaran yang adil. 

2.3 Kebutuhan Hara Tanaman Sawi 

 Pupuk dasar untuk persemaian sawi berupa pupuk kandang sebanyak 5 

kg/ . Pupuk dasar untuk area penanaman berupa pupuk kandang 10-15 ton/ha 

dan pupuk urea 60 kg/ha. Pupuk tersebut di sebar dan dicampur saat membuat 

bedengan. Pupuk susulan diberikan 2 minggu setelah bibit di pindahkan dan 

persemaian dengan pupuk urea 60 kg/ha. Pemberian pupuk untuk memberikan 

nutrisi kepada daun serta pupuk yang mengandung unsur N akan menunjang 

pertumbuhan tanaman (Prihmantoro, 2007). 

 Pada pupuk organic terdapat beberapa kandungan unsur hara diantaranya 

nitrogen. Nitrogen (N) pada umumnya merupakan factor pembatas utama dalam 

produksi tanaman budidaya. Biomasa tanaman rata-rata mengandung N sebesar 1 

sampai 2% dan mungkin sebesar 4 sampai 6% dibutuhkan untuk produksi 

tanaman budidaya (Gardner, 1991) 

 Menurut Krishnawati (2003), pupuk kascing yaitu tanah bekas 

pemeliharaan cacing dan merupukan produk samping dari budidaya cacing tanah 

yang berupa pupuk organic yang sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman sawi 

karena dapat meningkatkan kesuburan tanah. Kascing mempunyai berbagai bahan 

yang dibutuhkan untuk petumbuhan tanaman dan mengandung unsur hara (N, 

P,K, Mg, dan Ca) serta Azotobacteri sp yaitu bakteri penambat N non-simbolik 

yang membentu dalam memperkaya unsur N yang di butuhkan oleh tanaman. 



 

Oleh karena itu penggunaan kascing diharapkan dapat meningkatkan 

pertumbuhan vegetatif tanaman Pada pertumbuhan tanaman yang baik diharapkan 

dapat meningkatkan produksi tanaman yang diinginkan. 

2.4 Unsur Hara Makro Mikro 

Unsur hara makro mikro merupakan pupuk majemuk yang terdiri dari 

beberapa kandungan hara makro mikro yang di sebut Super – Vit tabor lengkap. 

Super – Vit tabor lengkap berfungsi untuk mengembalikan keadan tanah ke fungsi 

yang semula, setelah kehilangan unsur hara akibat proses pengolahan secara terus 

menerus. Unsur hara makro mikro ini sangat tepat meningkatkan produktifitas 

tanaman dan budidaya pertanian. Unsur hara makro mikro yang terkandung dalam 

super – vit tabur lengkap seperti CaO, CuO, P2O5, Fe2O3, ZnO, K2O, S, MnO, 

MgO, B2O2, Protein, dan Aktivator (Tabita Jaya Agro, 2009). 

Super – vit tabur lengkap di ciptakan untuk meningkatkan hasil tanaman 

petani. Pupuk ini dapat memperbaiki sifat kimia dan biologi tanah. Super – vit 

tabur lengkaap terbuat dari bahan bahan kimia alami berprotein tinggi dan vitamin 

yang lengkap, sehingga dapat menyuburkan tanaman, mempercepat tumbuhnya 

tunas dan anakan, pembungaan, pembuahan yang sempurna, serta dapat 

membentuk zat kadar asli, untuk meningkatkan daya tahan tubuh tanaman 

terhadap hama dan virus (Tabita Jaya Agro, 2009). 

Super-vit tabur berfungsi untuk mengembalikan tanah ke fungsi semula, 

setelah kehilangan unsur hara akibat proses pengolahan tanah secara terus 

menerus. Super-vit tabur sangat tepat untuk meningkatkan produksifitas tanaman 

dan budidaya pertanian (Tabita Jaya Agro, 2009). 



 

Menurut Pahan (2008) mengatakan bahwa strategi pemupukan tanaman 

yang baik harus mengacu pada konsep efektifitas dan efisiensi yang maksimum 

meliputi: jenis pupuk, waktu dan frekwensi pemupukan serta cara penempatan 

pupuk. Jenis pupuk akan memberikan informasi kandungan utama unsure hara, 

kandungan hara tambahan, reaksi kimia pupuk dalam tanah serta kepekaan pupuk 

terhadap iklim. Pada penentuan waktu dan frekuensi pemupukan dipengaruhi oleh 

iklim, sifat fisik tanah maupun adanya sifat sinergis dan antagonis antar unsur 

hara. Cara penempatan pupuk akan mempengaruhi jumlah pupuk yang tersedia 

bagi tanaman.  

Korelasi tumbuh tanaman adalah pengaruh suatu bagian tanaman tertentu 

terhadap bagian lain dari tanaman. Korelasi tumbuh tanaman dipengaruhi oleh 

ketersediaan serta pembagian makanan pada bagian-bagian lain tanaman, 

penggunaaan air atau zat hara yang lebih banyak pada suatu bagian tanaman, 

adanyazat pengatur tumbuh, atau adanya pembentukan zat-zat tertentu dalam 

tanaman (Darmawan dan Baharsjah, 2010).  

Di samping itu perbandingan rasio C/N dalam tanaman akan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan tanaman. Pada nisbah C/N tinggi (C tinggi, N rendah) 

tanaman terhambat tumbuhnya karena sel kekurangan protoplasma, sementara 

dinding sel tebal dengan kandungan karbohidrat yang tinggi. sebaliknya bila C/N 

rendah, pertumbuhan vegetative akan subur, akan tetapi pertumbuhan akan 

terhambat, dinding sel menjadi tipis dan mudah terserang penyakit dan cadangan 

makanan sedikit. Untuk tanaman yang diambil daunnya seperti sayur-sayuran, 

rasio C/N yang rendah sangat diperlukan (Darmawan dan Baharsjah, 2010). 



 

Perbaikan kultivar hingga sekarang ditujukan untuk memperoleh varietas 

yang tahan kepada cekaman faktor lingkungan seperti ketahanan terhadap 

penyakit layu, ketahanan terhadap cuaca panas dan ketahanan terhadap hujan. Di 

samping itu, dikembangkan juga varietas yang tahan terhadap pecah buah, 

berumur genjah, mengandung vitamin C yang tinggi serta tahan terhadap 

perubahan lingkungan tumbuh lainnya yang kurang menguntungkan (stress). 

Varietas yang dianjurkan pemerintah ada beberapa jenis, antara lain varietas Intan 

dan Ratna (Rismunandar, 1995).  

Peningkatan hasil tomat dapat dilakukan dengan pemupukan, agar 

kebutuhan unsur haranya tercukupi. Pupuk organik ada yang berbentuk padat 

(serbuk, butiran, tablet, kapsul) dan cair. Menurut Munthe, et al. (2006), bahwa 

penggunaan pupuk organik bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi penggunaan 

pupuk kimia, sehingga dosis pupuk dan dampak pencemaran lingkungan akibat 

penggunaan pupuk kimia dapat dikurangi. Penggunaan pupuk organik juga dapat 

meningkatkan mikroorganisme tanah yang sangat bermanfaat dalam menyediakan 

unsur hara tanah dan memperbaiki lingkungan (Departemen Pertanian, 2005). 

Upaya ini sekaligus untuk menghemat penggunaan pupuk anorganik karena 

harganya cenderung mahal dan penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan 

dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (Herman dan 

Goenadi,1999).  

Phospat berperan penting sebagai inti sel lemak dan protein tanaman. 

Unsur hara makro ini di peroleh dari pupuk kandang, pupuk TSP , 

dan pupuk daun yang di semprotkan ke tanaman. Fungsi pupuk phospat adalah 



 

untuk merangsang pertumbuhan akar, bunga, dan pemasakan buah (Wiryanta, 

2004). 

Phospat dibutuhkan mulai ada pertumbuhan vegetatif (batang, cabang, 

ranting, dan daun) dan generatif (bunga dan buah) kekuarangan phospat akan 

menyebabkan pertumbuhannya berhenti secara keseluruhan, karena pertumbuhan 

akarnya sangat lambat. Warna daunnya kebiru-biruan Buah maupun bijinya kecil-

kecil, tidak normal. Hasilnya merosot, demikian pula kualitasnnya (Rismunandar, 

2001). 

Phospat penting untuk mempercepat pertumbuhan akar, mempercepat 

pendewasaan tanaman, dan mempercepat pembentukan buah dan biji serta 

meningkatkan produksi. Sumber phospat yang di dalam tanah sebagai phospat 

mineral yaitu batu kapur phospat, sisa-sisa tanaman dan bahan organic lainnya, 

pupuk buatan (Double Phospat, Super Phospat, dan lainnya). Perubahan phospat 

organic menjadi phospat anorganik dilakukan oleh mikroorganisme yang dapat di 

lakukan liat dan silicat (Isnaini, 2006). 

Salah satu penting penggunaan pupuk N adalah pengaruhnya terhadap 

karbohidrat didalam tanaman. Secara umum, pengaruhnya dapat diuraikan secara  

singkat. Bilamana pupuk N disuplai dalam jumlah besar maka akan menurunkan 

level karbohidrat. Tetapi dika suplai N terbatas sekali maka level karbohidrat di 

dalam tanaman akan meningkat (Nyakpa, dkk, 1988). 

Nitrogen dibutuhkan tanaman guna sintesis protein, namun secara 

structural merupakan bagian dari klorofil. Banyak protein adalah enzim dan 

peranan N disamping structural adalah juga sebgai unsur metabolism. Fungsi N 



 

secara fisiologis yaitu berguna untuk pertumbuhan tanaman, dan sebagai 

komponen dari hormon dan enzim sehingga berperan penting dalam metabo;isme 

tanaman seperti respirasi dan genetic tanaman (Agustina, 2004). 

Unsur K diserap tanaman dalam bentuk ion ,dandijumpai dalam tanah 

dalam jumlah yang berfariasi, namun jumlahnya dalam keadaan tersedia bagi 

tanaman biasanya kecil. K yang ditambahkan dalam tanah dalam bentuk garam – 

garam mudah larut. Fungsi K secara fisiologis yaitu secara umum berhubungan 

dengan proses metabolisme seperti fotosistesis dan respirasi, translokasi atau 

pemindahan gula pada pembentukan pati dan protein serta meningkatkan 

ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit ( Nyakpa, dkk, 1988 ). 

 Kebutuhan tanaman akan unsur ini cukup tinggi. Apabila K tersedia dalam 

jumlah terbatas, maka gejala kekurangan unsur akan tampak pada tanaman. K 

merupakan unsur mobile dalam tanaman, dan sesera akan di translokasikan ke 

jaringan meristematis yang mudah bilamana jumlahnya terbatas bagi tanaman. 

Jadi gejala kekuarangan unsur ini ditandai dengan daun- daun bagian bawah 

(Novizan, 2002). Peranan unsur Ca yang khusus pada tanaman belum jelas secara 

klasik diperkirakan Ca diperlukan pada pembentukan lamella tengah sel karena 

perananya dalam sintesis kalsium – pektat. Kalisium juga diperkirakan pentina 

dalam pembentukan dan peningkatan protein dalam mitokondria. Bilamana hal ini 

benar, peranan mitokondria dalam respirasi aerobic dipengarui penyerapan garam 

dan ini mengambarkan secara umum adanya hubungan langsung antara Cad an 

Ion – ion yang diserap tanaman (Nyakpa, dkk, 1988). 



 

 Mg dibutuhkan tanaman unuk kegiatan enzim – enzim yang berhubungan 

dengan metabolisme karbohidrat dan terutama dalam apa yang dikenal siklus 

asam sitrat. Mg juga diperlukan dalam proses biologi yang lain. Salah satu 

peranan Mg adalah sebagai kofaktor hamper pada seluruh enzim yang 

mengaktifkan proses fosforilasi (Prihmantoro, 2001). 

 Unsur S pada umumnya diserap tanaman dalam bentuk ion . Bentuk 

lain  diserap melalui daun dalam jumlah kecil, tetapi pada dasarnya bagi 

tanaman telah diketahui merupakan racun bagi tanaman. Telah diketahui unsur S 

yang ditaburkan pada permukaan daun dapat diserap oleh daun dalam waktu yang 

singkat (Agustina, 2004).  

 Fungsi Br pada tanaman yakni berpengaruh dalam translasi gula dari daun, 

metabolisme fenol dan RNA serta aktifitas asam gibrelin dan amylase, sangat erat 

hubunganya dengan beberapa fungsi yang berhubungan dengan Ca didalam 

tanaman (Agustina, 2004). 

 Tembaga diserap pada tanaman dalam bentuk , dalam bentuk garam 

organic komplek seperti EDTA.  Fungsi tembaga adalah berperan dalam transport
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elektron dalam fotosintesis, sangat penting dalam pembentukan klorofil serta 

secara tidak langsung berperan dalam nodul akar (Isnaini, 2006).  

 Fe termasuk unsur hara mikro namun cukup penting dalam proses 

pertumbuhan tanaman. Fe diserap tanaman dalam bentuk  dan Fe – khelat. 

Ketersediaan besi dalam tanah sekitar 2 – 150 ppm dan kebutuhan tanaman sekitar 

50 – 250 ppm (Agustina, 2004). 

 Unsur Zn diserap tanaman sebagai ion , dan dalam pembentukan 

komplek molekul EDTA. Pemberian seng dengan cara penyemprotan 

mengunakan garam–garam Zn yang larut dalm air atau kompleks organic 

merupakan cara pengendalian kekurangan unsur ini pada daun. Fungsi fisiologis 

Zn sebagai katalisator dan pembentukan protein, sintesis tryptophan, dan asam 

indolasetik ( asam yang berfungsi sebgai ZPT pada tanaman ), merangsang sintesa 

sitokrom C serta sebagai kofaktor enzim dehydrogenase, pridin nukleotida dan 

alcohol ( Nyakpa, dkk, 1988 ).  

2.5 Pengaruh Pemberian Unsur Hara Makro Mikro  Terhadap Tanaman 

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman sangat dipengaruhi oleh 

pemberian pupuk dan ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Serapan unsur hara 

dibatasi oleh unsur hara yang berada dalam keadaan minimum (Hukum Minimum 

Leibig). Dengan demikian status hara terendah akan mengendalikan proses 

pertumbuhan tanaman. Untuk mencapai pertumbuhan optimal, seluruh unsur hara 

harus dalam keadaan seimbang, artinya tidak boleh ada satu unsur hara pun yang 

menjadi faktor pembatas(Pahan, 2008). 
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 Berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman 

adalah dengan penggunaan pupuk majemuk baik terdiri atas gabungan beberapa 

unsur makro saja, kombinasi makro-mikro, multi mikro, hara mikro dan hormon, 

maupun zat pengatur tumbuh telah banyak diaplikasikan. Metode aplikasinya juga 

beragam termasuk yang diberikan melalui daun. Menurut Ramli (2005), selain 

mudah aplikasi, pemberian bahan aktif pupuk langsung pada sel  atau jaringan 

target tanpa memerlukan waktu yang lama seperti pemupukan secara 

konvensional melalui akar.  Dwidjoseputro (1983) mengatakan bahwa di dalam 

tanah yang mengandung unsur hara serba cukup kecuali unsur kalium, maka 

penambahan unsur kalium sedikit demi sedikit menghasilkan produksi tanaman 

yang meningkat sebanding dengan tambahnya unsur kalium tersebut. Akan tetapi 

jika persediaan kalium yang tersedia sudah agak leluasa, maka penambahan 

kalium tidak akan meningkatkan produksi yang sebanding  dan jika penambahan 

unsur kalium diberikan terus, penambahan itu tidak berarti lagi bahkan 

membahayakan tanaman. Produktivitas maksimum dapat dicapai dengan tidak 

usah memberikan suatu unsur hara tertentu secara berlebihan, sebab akan sia-sia.  

Walaupun tanaman mudah memperoleh bahan-bahan mentah dalam jumlah yang 

cukup serta kondisi lingkungan menguntungkan, namun tanaman  masih 

memerlukan suatu mekanisme untuk pengaturan tumbuhnya yang disebut hormon 

yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Hormon atau zat tumbuh adalah zat kimia 

yang dibuat di bagian tanaman tertentu yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman (Darmawan dan Baharsjah, 2010). Penggunaan stimulant 

untuk merangsang pertumbuhan dan meningkatkan produksi telah banyak 



 

diterapkan. Penggunaan stimulant seperti memberika unsur hara makro mikro 

mengunakan Super – Vit dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tamanan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai unsur hara 

(makro-mikro) pada pertumbuhan tanaman sawi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


