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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah 

penduduk Indonesia sebesar 238.518.800 jiwa pada tahun 2015 menjadi 

258.704.900 jiwa pada tahun 2016 (Badan Pusat Statistik, 2017). Hal tersebut 

akan menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan termasuk juga peningkatan 

konsumsi buah dan sayuran. Untuk mencukupi kebutuhan sayuran perlu adanya 

peningkatan produksi sayuran di Indonesia.  

Berdasarkan data dari Departemen Pertanian (2013) produksi sayuran pakchoy 

di Provinsi Riau dari tahun 2010 hingga 2012 mengalami penurunan yaitu pada tahun 

2010 produksi pakchoy mencapai 7.210 kg/ha, tahun 2011 5.480 kg/ha dan tahun 

2012 menurun menjadi 5.320 kg/ha. Rendahnya produksi ini disebabkan oleh luas 

tanam untuk tanaman sawi semakin sempit dikarenakan sebagian lokasi dijadikan 

sebagai areal tanaman pangan sehingga dapat mengakibatkan produktivitas 

tanaman sawi menurun. 

Bagian tanaman sawi yang bernilai ekonomis adalah daun maka upaya 

peningkatan produksi diusahakan pada peningkatan produk vegetatif, sehingga 

untuk mendukung upaya tersebut dilakukan pemupukan. Tanaman sawi 

memerlukan unsur hara yang cukup dan tersedia bagi pertumbuhan dan 

perkembangannya untuk menghasilkan produksi yang maksimal.  

Untuk memperbaiki pertumbuhan dan meningkatkan hasil tanaman umumnya 

petani memberikan pupuk anorganik. Namun pemberian pupuk anorganik secara 

terus menerus cenderung menurunkan tingkat kesuburan tanah karena  
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menyebabkan keseimbangan unsur hara dalam tanah terganggu dan 

menurunnya kesuburan sifat fisik dan biologis tanah. Untuk menanggulangi hal 

tersebut dapat dilakukan dengan pemberian pupuk organik. Pemberian pupuk 

organik selain dapat memperbaiki sifat kimia tanah, juga dapat memperbaiki 

kesuburan fisik dan biologis tanah (Harjono, 2000). Salah satu jenis pupuk 

organik yang dapat digunakan dalam budidaya tanaman sayuran adalah pupuk 

guano yang berasal dari kotoran kelelawar. Pupuk guano banyak mengandung 

unsur hara penting yaitu : 8-13% N, 5-12% P, 1.5-2% K; 7,5-11% Ca; 0,5-1% Mg 

dan 2-3,5% S (Lingga dan Marsono, 2004).  

Usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman sayuran dengan suatu 

sistem pertanian dengan melakukan budidaya tanaman dengan menambahkan 

penggunaan pupuk kandang ayam pada tanaman sayuran yang merupakan 

teknologi yang mudah, ramah lingkungan serta berkelanjutan dan 

menguntungkan. Pupuk kandang ayam memiliki kandungan N dan P yang lebih 

tinggi dari pupuk kandang lainnya. kandungan hara yang terdapat pada pupuk 

kandang ayam adalah 1,14% N, 0,68% P, dan 1,65% K (Melati, 2008).  

Meningkatnya permintaan konsumen serta prospek pengembangan sayuran 

sawi dan pasar yang cukup menjanjikan yaitu  melalui pemasaran supermarket. 

Oleh karena itu diperlukan suatu teknik perbaikan dalam budidaya tanaman sawi, 

salah satunya adalah pemupukan, Pada penelitian ini menggunakan pupuk 

kandang ayam dan pupuk guano sebagai upaya salah satu teknik budidaya 

tanaman sawi untuk meningkatkan produktifitas hasil yang maksimal.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana interaksi dosis pupuk kandang ayam dan pupuk guano terhadap 

partumbuhan tanaman sawi pakchoy? 

2.  Bagaimana peran penambahan pupuk kandang ayam terhadap pertumbuhan 

dan produksi tanaman sawi pakchoy?  

3. Bagaimana peran pupuk guano terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman 

sawi pakchoy? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui interaksi dosis terbaik pupuk kandang ayam dengan pupuk 

guano pada pertumbuhan dan produksi tanaman sawi pakchoy. 

2. Untuk mengetahui dosis terbaik pemberian pupuk kandang ayam pada 

pertumbuhan dan produksi tanaman sawi pakchoy. 

3. Untuk mengetahui dosis terbaik pemberian pupuk guano pada pertumbuhan 

dan produksi tanaman sawi pakchoy. 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Diduga terjadi interaksi antara pupuk kandang ayam dengan penambahan 

pupuk guano terhadap tanaman sawi pakchoy. 

2. Diduga respon penambahan pupuk kandang ayam berbeda satu sama lain 

terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman sawi pakchoy. 
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3. Diduga respon penambahan pupuk guano berbeda satu sama lain terhadap 

pertumbuhan dan produksi tanaman sawi pakchoy.  

 


