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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sawo Kecik (Manilkara kauki  (L) Dubrat) 

Sidiyasa mengungkapkan bahwasannya tanaman sawo kecik merupakan 

tumbuhan berupa pohon yang dapat mencapai tinggi 30 m dan diameter batang 

lebih dari 100 cm, batangnya berbanir tebal dengan tinggi banir sampai 1,5 m, serta 

kulit batang retak-retak dan beralur. Pohon yang muda biasanya lurus tetapi 

kadang-kadang berliku dan bercabang. Pohon ini memiliki kulit yang tipis dan 

warna kayu umumnya putih kekuningan. Pohon dewasa, umumnya mempunyai 

percabangan rendah dengan rata-rata tinggi batang bebas cabang antara 8-10 m 

dengan ketebalan kulit sekitar 0,5-2 cm dan diameter sekitar 30-100 cm. Pohon 

sawokecik memiliki daun tunggal yang berkelompok di ujung ranting, berbentuk 

bulat telur terbalik melebar hingga menjorok lebar, berukuran 5-15 cm x 3-8 cm. 

Permukaan atas daun licin, berwarna hijau tua mengkilap, permukaan bawah 

berbulu halus menyerupai beludru berwarna kelabu kecoklatan, pangkal melancip, 

ujungnya membundar hingga agak bertakik. Tulang daun utama menonjol ke 

bawah, tulang daun sekunder berjumlah 9-30 pasang, dengan panjang tangkai daun 

1,3-3,7 cm. Bunga terletak pada ketiak daun, mengelompok 1 hingga 3 bunga dan 

termasuk bunga berkelamin dua. Kelopak bunga dalam dua karangan tiga-tiga, 

berbentuk segitiga atau bulat telur meruncing, berwarna putih kekuning-kuningan 

dengan bintik-bintik warna merah muda, diameter bunga sekitar 1 cm, panjangnya 

4-7 cm. Tabung mahkota pendek, benang sari 6 (enam) yang tertancap pada leher. 

Bakal buah mempunyai ruang 1-6. Buah berbentuk bulat telur atau elips dengan 
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panjangnya 2-3 cm. Buah dapat dimakan, rasanya manis agak sepat dan tidak 

banyak mengandung air. Buah yang muda berwarna hijau, semakin tua warna buah 

berangsur-angsur menjadi kuning, oranye sampai kemerahan. Buah mengandung 

biji 1-6 (umumnya 2-3), mengkilap, berukuran sekitar 2 cm x 1 cm x 0,75 cm 

(Sidiyasa, 1998). 

2. 1. 1. Klasifikasi Sawo Kecik 

Klasifikasi sawo kecik adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Spermatophyta (Tumbuhan Berbiji) 

Sub Divisi : Angiospermae (Berbiji Tertutup) 

Kelas : Dicotyledonae (Biji Berkeping Dua) 

Ordo : Ebenales 

Famili : Sapotaceae 

Genus : Manilkara 

Spesies : Manilkara kauki  (L) Dubrat 

2. 1. 2. Syarat Tumbuh Sawo Kecik 

Hamzah menjelaskan bahwa tanaman sawo kecik tumbuh baik pada daerah-

daerah yang memiliki tipe iklim D dan tipe iklim E yang umumnya terdapat di hutan 

Purwo dan Banyuwangi (Jawa Timur) serta daerah Bali Barat dan pada daerah 

dengan tipe iklim C di Blambangan dan Buton (Hamzah, 1977). Curah hujan yang 

dikehendaki bervariasi antara 1286-1866 mm/th, dengan rata-rata jumlah hari hujan 

adalah 86,6 hari. Sawo kecik tidak membutuhkan persyaratan topografi tertentu, 

dapat tumbuh baik pada dataran rendah mulai di permukaan laut sampai pada 
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ketinggian 300 m dpl dengan bentuk kontur yang datar, landai maupun miring, 

tetapi tidak pada lereng yang curam. 

Persyaratan tumbuh menurut tanaman sawo kecik akan tumbuh baik pada 

tanah lempung berpasir (latosol) dengan kondisi yang subur, gembur, banyak bahan 

organik, aerasi, serta drainase baik. Tetapi hampir semua jenis tanah yang 

digunakan untuk pertanian cocok untuk ditanami sawo, seperti jenis tanah andosol, 

alluvial loams, dan loamy soils. Sawo kecik juga memerlukan kondisi lahan dengan 

tingkat keasaman tanah (pH) yang sesuai, yaitu pH antara 6 – 7 (Mawardiani, 2013). 

2.2 KNO3 

Potassium Nitrate (KNO3) merupakan salah satu zat kmia yang digunakan 

untuk mempercepat perkecambahan yang sering digunakan. KNO3 digunakan 

dalam operasional perbanyakan tanaman (Schmidth, 2002). Sesuai dengan 

penjelasan Puspita Pengaruh KNO3 terhadap Perkecambahan Biji Salah satu bahan 

kimia yang sering digunakan untuk memecahkan dormansi biji adalah kalium nitrat 

(KNO3). Kalium nitrat dapat melunakkan kulit benih, sehingga memudahkan 

embrio benih menyerap air dan oksigen untuk keperluan perkecambahan (Puspita, 

2015). Salisbury (1995) menyatakan  bahwa pupuk KNO3 mengandung dua unsur 

hara penting   yang   dibutuhkan   tanaman  yaitu  44  %  kalium  dan  12  %  

nitrogen. Kalium  merupakan  pengaktif  dari  sejumlah  besar  enzim  yang  penting  

untuk respirasi dan fotosintesis. Kalium juga dapat digunakan untuk mengaktifkan 

enzim  yang  membentuk  pati  (Salisbury,  1995). Penjelasan selanjutnya bahwa  

kulit biji yang lunak akan mudah ditembus plumula dan radikula. Disamping 

melunakkan kulit benih KNO3 dapat digunakan untuk menggantikan fungsi cahaya 
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dan suhu. Kalium nitrat juga mempercepat masuknya oksigen ke dalam biji 

(Prawitasari, 1999). Selanjutnya dijelaskan bahwa berbagai senyawa kimia 

termasuk kalium nitrat dapat secara lengkap atau sebagian memecahkan masa 

dormansi benih, hal ini tergantung pada sifat kimia dan konsentrasi senyawa kimia 

tersebut (Dwjowoseputro, 1981). Perlakuan secara kimia sebelum benih ditanam 

dapat mengatasi perkecambahan benih yang tertunda karena dormansi. Pada 

konsentrasi 0,1- 0,2 % KNO3 dapat menaikkan perkecambahan benih dan beberapa 

tamaman lainnya, akan tetapi perkecambahan akan dihambat oleh konsentrasi 

garam yang tinggi (Setiadi, 1979). 

2.3 Media Tanam  

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan 

bibit adalah kesuburan media, penggunaan pupuk dan cara penanaman. Kesuburan 

media yang baik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bibit 

tergantung pada komposisi media tumbuh. Media tumbuh yang baik adalah media 

tumbuh yang porous, sehingga akar dapat memperoleh udara dan air yang cukup, 

serta mampu menyediakan unsur-unsur hara yang diperlukan tanaman. Untuk 

pembibitan tanaman kehutanan, komposisi media tanam yang biasa digunakan 

adalah tanah, kompos, dan pasir (Sumarna, 2002). 

Menurut Arif (2014)  media tanam adalah media yang digunakan untuk 

menumbuhkan tanaman atau bahan tanaman, tempat akar atau bakal akar akan 

tumbuh dan berkembang. Media tanam juga digunakan tanaman sebagai tempat 

berpegangnya akar, agar tajuk tanaman dapat tegak kokoh berdiri di atas media 

tersebut dan sebagai sarana untuk menghidupi tanaman. Tanaman mendapatkan 
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makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangannya dengan cara 

menyerap unsur-unsur hara yang terkandung di dalam media tanam (Arif, 2014). 

Sesuai dengan penjelasan Maharani Untuk mendapatkan media tanam yang baik 

dan sesuai dengan jenis tanaman yang akan ditanam, seorang harus memiliki 

pemahaman mengenai karakteristik media tanam yang mungkin berbeda-beda dari 

setiap jenisnya. Berdasarkan jenis bahan penyusunnya, media tanam dibedakan 

menjadi bahan organik dan anorganik (Maharani, 2017). 

Salah satu cara untuk mendapatkan bibit yang baik yaitu persemaian yang 

dilakukan pada media yang cocok sehingga diperoleh bibit yang sehat dengan 

pertumbuhan optimal. Penggunaan bahan organik yang dicampur dengan tanah 

dengan perbandingan tertentu diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan bibit. 

Penambahan bahan organik pada media tanam bibit memiliki peranan cukup besar 

terhadap perbaikan sifat fisika, kimia dan biologi tanah yang akan mempengaruhi 

pertumbuhan bibit. Selain itu, bahan organik juga berperan sebagai sumber energi 

dan makanan mikroba tanah, sehingga dapat meningkatkan aktivitas mikroba dalam 

penyediaan hara tanaman (Anisa, 2011). Pemupukan merupakan salah satu cara 

untuk memperbaiki tingkat kesuburan tanah dan meningkatkan kesuburan produksi 

tanaman. Pemupukan dapat dilakukan melalui tanah dan daun. Pemupukan melalui 

daun dilakukan karena adanya kenyataan bahwa pemupukan melalui tanah kadang-

kadang kurang menguntungkan, karena unsur hara sering terfiksasi, tercuci dan 

adanya interaksi dengan tanah sehingga unsur hara tersebut relatif kurang tersedia 

bagi tanaman (Jumini dkk, 2012). 
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Sarief menuturkan bahwa pupuk kandang merupakan hasil samping yang 

cukup penting, terdiri dari kotoran padat dan cair dari hewan ternak yang bercampur 

sisa makanan, dapat menambah unsur hara dalam tanah (Sarief, 1989). Soepardi 

menjelaskan bahwasannya pemberian pupuk kandang selain dapat menambah 

tersedianya unsur hara, juga dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Beberapa sifat 

fisik tanah yang dapat dipengaruhi pupuk kandang antara lain kemantapan agregat, 

bobot volume, total ruang pori, plastisitas dan daya pegang air (Soepardi, 1983). 

Pemakaian pupuk kandang perlu dipertimbangkan, karena pupuk kandang dapat 

menyebabkan berkembangnya gulma pada lahan yang diusahakan. Diketahui 

bahwa keberadaan gulma yang dibiarkan tumbuh pada suatu pertanaman dapat 

menurunkan hasil 20 % sampai 80 % (Moenandir et al., 1993). Zarwan, Syahril, & 

Mulyono mengemukakan bahwa salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk 

menekan hal tersebut adalah dengan penggunaan jenis pupuk kandang yang tepat. 

Oleh karena lingkungan pengembalaan yang berbeda, maka gulma yang dimakan 

ternak juga berbeda (Zarwan dkk, 1994). 

2.4 Pertumbuhan Tanaman  

Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, volume, dan massa yang 

bersifat irreversible (tidak dapat balik) karena adanya pembesaran sel dan 

pertambahan jumlah sel akibat adanya proses pembelahan sel. Pertumbuhan dapat 

dinyatakan secara kuantitatif karena pertumbuhan dapat diketahui dengan cara 

melihat perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang bersangkutan. 

Pertambahan ukuran tubuh tanaman secara keseluruhan merupakan hasil dari 

pertambahan ukuran bagian-bagian (organ-organ) tanaman akibat dari pertambahan 
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jaringan sel yang dihasilkan oleh pertambahan ukuran sel. Jumlah sel yang semakin 

banyak atau volume sel yang semakin besar membutuhkan semakin banyak bahan-

bahan sel disintesis menggunakan substrat yang sesuai (Sitompul dan Guritno, 

1995). 

Menurut Zobel dan Talbert pertumbuhan suatu pohon dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan dan faktor genetik. Selanjutnya disebutkan bahwa pertumbuhan 

suatu pohon tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan genetik saja tetapi 

juga dipengaruhi oleh interaksi antara kedua faktor tersebut (Zobel dan Talbert, 

1984). 


