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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Tanaman pakcoy (Brassica Rapa L.) merupakan salah satu jenis sayuran 

yang gemar dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat. Untuk konsumsi sehari-

hari, sawi biasa dijadikan lalapan dan sayuran tumisan bersama dengan sayuran 

yang lain. Kebutuhan masyarakat terhadap sayuran sawi sehari-harinya relatif 

cukup tinggi sehingga tanaman sawi sangat potensial dibudidayakan untuk menjadi 

sayuran yang komersial dan memiliki prospek pasar yang baik. Sawi memiliki 

beberapa manfaat yang baik untuk kesehatan, diantaranya menghilangkan rasa gatal 

di tenggorokan pada penderita batuk, penyembuh sakit kepala, serta memperbaiki 

dan memperlancar pencernaan. Kandungan yang terdapat pada sawi berupa protein, 

lemak, karbohidrat, Ca, P, Fe, Vitamin A, Vitamin B, dan Vitamin C. Setiap 100 g 

daun segar tanaman sawi mengandung yaitu 6.460 SI vitamin A; 0,09 mg vitamin 

B, dan 120 mg vitamin C (Haryanto, Suhartati dan Rahayu, 2002). 

 Budidaya tanaman pakchoy yang terdapat di Kalimantan tengah pada saat 

ini sangat terbatas dan masih dalam skala kecil.  Produksi tanaman pakcoy di 

Kalimantan Tengah tahun 2010 sebesar 18 Ton sedangkan tahun 2011 menjadi 14 

Ton. Produksi keseluruhan tanaman ini menurun apabila dibandingkan dengan data 

Badan Pusat Statistik (2011)  produksi sawi di Kalimantan Tengah mencapai l4 Ton 

dengan luas panen 671 hektar dan produktivitas 2.1 Ton/Ha. 

 Masalah utama yang menyebabkan budidaya tanaman kurang berkembang 

adalah lahan pertanian yang didominasi oleh tanah gambut. Lahan gambut 

merupakan lahan yang terbentuk dari hasil penimbunan bahan organik di lantai 
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hutan yang berasal dari vegetasi reruntuhan daun dan ranting tumbuhan dalam 

kurun waktu yang lama (Neliyati, 2005). Semakin  sempitnya  lahan  produktif  

khususnya  di daerah kalimantan tengah yang memiliki kondisi lahan gambut 

tentunya menuntut adanya suatu cara untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan 

terbatas tersebut agar tetap produktif. sempitnya  lahan  produktif  khususnya  di  

daerah  perkotaan  tentunya  menuntut  adanya suatu cara untuk memaksimalkan 

pemanfaatan lahan terbatas tersebut agar  tetap produktif 

 Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan budidaya tanaman dengan 

sistem vertikultur. untuk memperbaiki kesuburan tanah gambut adalah dengan 

pemupukan. Pemilihan jenis pupuk harus diperhatikan segi ekonomis dan segi 

agronomisnya bagi menunjang pertumbuhan tanaman. Pupuk kandang merupakan 

salah satu alternatif yang baik dalam mengatasi kekurangan unsur hara yang 

dibutuhkan oeh tanaman, mengingat pupuk kandang memiliki beberapa 

keunggulan. Menurut Setyamidjadja (1986) fungsi pupuk kandang terhadap tanah 

pertanian adalah menambah kandungan bahan organik (humus), meningkatkan 

kesuburan tanah dengan menambah unsur hara tanaman, memperbaiki kehidupan 

mikroorganisme tanah, dan melindungi tanah terhadap kerusakan akibat erosi. 

Sarief (1986) menyatakan bahwa pupuk kandang memiliki sifat yang lebih dari 

pupuk alam lain maupun pupuk buatan, kelebihan itu antara lain: merupakan bunga 

tanah (humus), merupakan sumber hara nitrogen, fosfor, dan kalium yang amat 

penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, banyak mengandung 

mikroorganisme serta dapat menaikkan daya menahan air (water holding capacity).  
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1.2 Rumusan Permasalahan 

1. Bagaimana hubungan komposisi media organik dan jarak tanam pada sistem 

vertikultur terhadap pertumbuhan sawi pakcoy? 

2. Bagaimana pengaruh komposisi media organik pada sistem vertikultur 

terhadap pertumbuhan sawi pakcoy? 

3. Bagaimana pengaruh jarak tanam pada sistem vertikultur terhadap 

pertumbuhan sawi pakcoy? 

1.3 Tujuan 

tujuan dalam penelitian ini ialah : 

1. Untuk mengetahui interaksi penggunaan komposisi media dan jarak tanam 

pada sistem vertikultur terhadap pertumbuhan pakcoy  

2. Untuk mengetahui penggunaan media organik pada sistem vertikultur 

terhadap pertumbuhan pakcoy  

3. Untuk mengetahui penggunaan jarak tanam pada sistem vertikultur terhadap 

pertumbuhan pakcoy  

1.4 Hipotesis 

1. Diduga terdapat interaksi antara penggunaan komposisi media organik dan 

jarak tanam pada sistem vertikultur terhadap pertumbuhan pakcoy  

2. Diduga penggunaan media organik pada sistem vertikultur memiliki 

pengaruh yang berbeda pada pertumbuhan pakcoy  

3. Diduga jarak tanam pada sistem vertikultu memberi pengaruh yang berbeda 

pada pertumbuhan pakcoy  

 


