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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sawi Pakcoy (Brassica Rapa L ) 

Pakcoy (Brassica rapa L.) adalah jenis tanaman sayur-sayuran 

yangtermasuk keluarga Brassicaceae. Tumbuhan pakcoy berasal dari China dan 

telah dibudidayakan setelah abad ke-5 secara luas di China selatan dan China pusat 

serta Taiwan. Sayuran ini merupakan introduksi baru di Jepang dan masih sefamili 

dengan Chinese vegetable. Saat ini pakcoy dikembangkan secara luas di Filipina, 

Malaysia, Indonesia dan Thailand. (Setiawan, 2014).  

Menurut (Setiawan, 2014). Klasifikasi tanaman sawi pakcoy adalah sebagai berikut  

Kingdom  : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo   : Rhoeadales  

Famili   : Brassicaceae 

Genus   : Brassica 

Spesies   : Brassica rapa L 

 Daun pakcoy bertangkai, berbentuk oval, berwarna hijau tua, dan mengkilat, 

tidak membentuk kepala, tumbuh agak tegak atau setengah mendatar, tersusun 

dalam spiral rapat, melekat pada batang yang tertekan. Tangkai daun, berwarna 

putih atau hijau muda, gemuk dan berdaging, tanaman mencapai tinggi 15–30 cm. 

Pakcoy mempunyai kecocokan terhadap iklim, cuaca dan tanah diIndonesia 

sehingga bagus untuk dikembangkan. Tanaman pakcoy (Brassica rapa L.) 

termasuk dalam jenis sayur sawi yang mudah diperoleh dan cukup ekonomis. Saat 
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ini pakcoy dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbagai masakan. Hal ini cukup 

meningkatkan kebutuhan masyarakat akan tanaman pakcoy. Tanaman pakcoy 

cukup mudah untuk dibudidayakan. Perawatannya juga tidak terlalu sulit 

dibandingkan dengan budidaya tanaman yang lainnya. Budidaya tanaman pakcoy 

dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan menggunakan media tanam dalam 

polibag. Media tanam dapat dibuat dari campuran tanah dan kompos dari sisa 

limbah (Prasasti, 2014). 

2.2 Syarat Tumbuh Tanaman Sawi Pakcoy 

Pakcoy merupakan tanaman semusim yang hanya dapat dipanen satu kali. 

Sawi pakcoy dapat dipanen pada umur 40-60 hari (ditanam dari benih) atau 25-30 

hari (ditanam dari bibit) setelah tanam (Prastio, 2015). Daerah penanaman yang 

cocok adalah mulai dari ketinggian 5 meter sampai dengan 1.200 meter di atas 

permukaan laut. Tanaman pakcoy dapat tumbuh baik di tempat yang bersuhu panas 

maupun bersuhu dingin, sehingga dapat diusahakan dari dataran rendah maupun 

dataran tinggi. Meskipun demikian pada kenyataannya hasil yang diperoleh lebih 

baik di dataran tinggi. Tanaman pakcoy tahan terhadap air hujan, sehingga dapat di 

tanam sepanjang tahun. Pada musim kemarau yang perlu diperhatikan adalah 

penyiraman secara teratur. (Setiawan, 2014). 

2.3  Vertikultur 

Vertikultur adalah sistem budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal 

atau bertinggkat baik indoor mau pun outdoor. Sistem budidaya pertanian secara 

vertikal ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dan 

lahan terbatas. Misalnya, lahan 1 Meter mungkin hanya bisa menanam 5 tanaman 
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dengan, sistem vertikal bisa untuk 20 batang tanaman. Vertikultur tidak hanya 

kebun vertikal namun ide ini sangat merangsang seseorang untuk menciptakan 

khasanah biodiversitas dipekarangan yang sempit sekalipun. Struktur vertikal, 

memudahkan pengguna membuat dan memeliharanya (Liferdi, 2011). 

Pertanian vertikultur tidak hanya sebagai sumber pangan tetapi juga 

menciptakan suasana alami yang menyenangkan. Model, bahan, ukuran, dan wadah 

vertikultur yang sangat banyak,tinggal di sesuaikan dengan kondisi dan keinginan. 

Pada umumnya adalah berbentuk segi panjang,atau mirip anak tangga,dengan 

berapa undak - undakan atau sejumlah rak. Bahan dapat berupa bambu atau pipa 

paralon, kaleng bekas, bahkan lembaran karung beras pun bisa, karena salah satu 

filosofinya dari vertikultur adalah memanfaatkan benda-benda bekas di sekitar kita 

(Liferdi , 2011). 

  Persyaratan vertikultur adalah kuat dan mudah dipindah-pindahkan. 

Tanaman yang akan ditanam sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kepemilikan nilai ekonomis yang tinggi, berumur pendek dan berakar pendek. 

Tanaman yang sering dibudidayakan secara vertikultur antara lain, selada, 

kangkung, bayam, kangkung, bayam, pokcoy, caisim, katuk, kemangi, tomat, pare, 

pace, kacang, panjang, mentimun dan tanaman sayuran daun lainya. Untuk tujuan 

komersial, pengembangan vertikulur ini perlu dipertimbangan aspek ekonominya 

agar biaya produksinya jangan sampai melebihi pendapatan dari hasil penjualan 

tanaman, Sedangkan untuk hobi, vertikultur dapat dijadikan sebagai media 

kreativitas dan memperoleh panenan yang sehat dan berkualitas (Liferdi, 2011). 
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Perlu diketahuai bahwa terdapat beberapa jenis vertokultur. Masing-masing 

memeliki karekteristik yang berbeda. Jenis yang pertama adalah vertikultur jenis 

vertical, biasanya kita temui dalam bentuk wadah-wadah kokoh berbenntuk kolom 

yang tegak berdiri dilahan. Jenis yang kedua adalah jenis horizontal, yang 

umumnya kita temui dalam bentuk rak-rak atau tangga bertingkat. Selain itu ada 

pula jenis vertikul yang bergatung. Jenis ini umumnya dalam bentuk pot-pot atau 

wadah yang dikat oleh tali atau kawat dan digantung pada atao (Avicenna, 2011). 

Untuk memulai budidaya tanaman vertikultur sebenarnya tidak terlalu repot 

dengan menghabiskan peralatan dan menghabiskan biaya yang begitu besar., 

karena hal yang terpenting adalah wadah yang dipakai dapat menyediakan ruang 

yang baik bagi tanaman. Namun kita terkadang menginginkan hasil yang tidak 

hanya berupa panen, tetapi juga keindahan tanaman yang ditanam secara vertikultur 

dan setruktur bangunan tanaman tahan lama. Untuk alas an-alasan itu maka terdapat 

beberapa pilihan bahan yang nantinya bisa dipilh, seperti paralon, bambu, talang, 

pot, dll. Banyak sedikitnya alat dan bahan yang digunakan bergantung pada 

bangunan dan model wadah yang akan kita pilih. Ukuran panjang-pendek, tinggi-

rendah, serta besar-kecilnya tergantung pada lahan yang kita miliki (Banfad, 2008). 

2.4 Media Tanam 

Media tanam merupakan salah satu faktor penting yang sangat menentukan 

dalam bercocok tanam. Media tanam menentukan baik buruknya pertumbuhan 

tanaman yang akhirnya mempengaruhi hasil produksi. Media tanam berfungsi 

untuk menopang tanaman, memberikan nutrisi, dan menyediakan tempat bagi akar 
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tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Lewat media tanam, tumbuh – tumbuhan 

mendapatkan sebagian besar nutrisinya (Anonim, 2014). 

Media tanam dapat didefinisikan sebagai kumpulan bahan atau substrat 

tempat tumbuh benih yang disebarkan atau ditanam. Media tanam banyak macam 

ragamnya, dapat merupakan campuran dari bermacam – macam bahan atausatu 

jenis bahan saja asalkan memenuhi beberapa persyaratan, antara lain cukup baik 

dalam memegang air, cukup porous sehingga air siraman tidak menggenang, tidak 

bersifat toksik bagi tanaman, dan yang paling penting media tanam tersebut cukup 

mengandung unsur – unsur hara yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman 

(Widarto, 1996). 

2.5 Pupuk Kandang  Sapi  

 Pupuk kandang merupakan hasil sampingan yang cukup penting, terdiri atas 

kotoran padat dan cair dari hewan ternak yang bercampur sisa makanan, serta dapat 

menambah unsur hara di dalam tanah. Pemberian pupuk kandang selain dapat 

menambah tersedianya unsur hara, juga dapat memperbaiki sifat fisik tanah 

(Mayadewi, 2007). Satu ekor sapi setiap harinya menghasilkan kotoran berkisar 8-

10 kg per hari atau 2.6-3.6 ton per tahun atau setara dengan 1.5-2 ton pupuk organik 

sehingga akan mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan mempercepat proses 

perbaikan lahan. Potensi jumlah kotoran sapi dapat dilihat dari populasi sapi. 

Populasi sapi potong di Indonesia diperkirakan 10.8 juta ekor dan sapi perah 350 

000-400 000 ekor dan apabila satu ekor sapi rata-rata setiap hari menghasilkan 7 kg 

kotoran kering maka kotoran kotoran sapi kering yang dihasilkan di Indonesia 

sebesar 78.4 juta kg kering per hari (Budiyanto, 2011).  
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 Pupuk kandang sapi sebelum dikomposkan mengandung unsur N 1.53%, 

C/N 41.46%, P 0.67%, K 0.70% dan setelah dikomposkan N 2.34%, C/N 16.8%, P 

1.08%, K 0.69% (Hartatik dan Widowati, 2006). Ketersediaan media tumbuh pupuk 

kandang sapi di lapangan dapat diperoleh dari peternakan sapi dengan jalan 

dikomposkan. Menurut Peni dan Purwanto (2007) hewan ternak sapi muda kebiri 

menghasilkan kotoran basah sebanyak 15-30 kg/ekor/hari. Dalam sekala 

peternakan sapi 100 ekor menghasilkan 1 500 kg kotoran sapi/hari dikalikan 30 hari 

mencapai 45 000 kg/bulan kotoran sapi basah. Kotoran sapi tersebut dikomposkan 

menjadi pupuk kandang sapi matang mendapatkan 50% selama satu bulan atau 

sebanyak 22 500 kg yang dapat digunakan sebagai media tumbuh pembibitan awal 

kelapa sawit sebanyak 22 500 8 bibit (1 bibit = 1kg media tumbuh = 0.001 m3 ) 

atau setara dengan 22.5 m3 media tumbuh. Di pembibitan utama bibit kelapa sawit 

membutuhkan media tumbuh untuk 1 bibit sebanyak 0.017 m3 setara 17 kg, artinya 

22 500 kg pupuk kandang sapi dapat dimanfaatkan sebagai media tumbuh untuk 1 

323 bibit. 

2.6 Pupuk Kandang Kambing Pupuk 

 kandang kambing adalah pupuk yang berasal dari kotoran dan limbah ternak 

kambing. Tekstur dari kotoran kambing adalah khas, karena berbentuk 

butiranbutiran yang agak sukar dipecah secara fisik sehingga sangat berpengaruh 

terhadap proses dekomposisi dan proses penyediaan haranya. Nilai rasio C/N pupuk 

kandang kambing umumnya masih di atas 30. Pupuk kandang yang baik harus 

mempunyai rasio C/N20, sehingga pupu kandang kambing akan lebih baik 

penggunaannya bila dikomposkan terlebih dahulu. Kalaupun akan digunakan 
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secara langsung, pupuk kandang ini akan memberikan manfaat yang lebih baik pada 

musim kedua pertanaman. Kadar air pukan kambing relatif lebih rendah dari pukan 

sapi dan sedikit lebih tinggi dari pukan ayam (Hartatik dan Widowati, 2006) 

 Pupuk kandang kambing sebelum dikomposkan mengandung unsur N 

1.41%, C/N 32.98%, P 0.54%, K 0.75% dan setelah dikomposkan N 1.85%, C/N 

11.3%, P 1.14% K 2.49% (Hartatik dan Widowati, 2006). Salah satu penelitian 

yang dilakukan Tama (2017) memberikan hasil kombinasi penambahan pupuk 

kandang kambing dan arang tempurung kelapa memberikan pengaruh terbaik bagi 

pertumbuhan tanaman mindi pada media tanah bekas tambang pasir, dengan 

kombinasi 50 g pupuk kandang kambing dan 20 g arang tempurung kelapa. Pada 

penelitan Osiana (2016) pemberian pupuk kandang kambing dengan dosis pupuk 

20 ton ha-1 cenderung meningkatkan pertumbuhan (panjang daun terpanjang, lebar 

daun terpanjang, jumlah anakan, diameter batang, bobot tanaman umur 9 MST dan 

kandungan fosfor daun) dan perkembangan tanaman tempuyung (jumlah biji per 

bunga, jumlah total bunga per tanaman, dan waktu berbunga). 

2.7 Tanah Gambut 

Tanah gambut merupakan tanah yang berbahan induk dari sisa tumbuhan 

dengan proses dekomposisi anaerobic terhambat, tidak atau hanya sedikit (<5%) 

mengandung tanah mineral yang berkristal. Rangkaian penyusunnya berupa bahan 

karbon, yang mana bahan organik ini adalah rantai karbon yang sebagian besar 

berupa lignin, hemiselulosa dan humik. Tanah gambut juga bersifat sarang (porous) 

dan sangat ringan, sehingga mempunyai kemampuan menyangga sangat rendah, 

kandungan hara relatif rendah dan banyak mengandung asam-asam organik yang 
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menyebabkan pH gambut sangat rendah (pH antara 2,7–5,0). Kualitas air gambut 

dipengaruhi oleh bahan penyusun gambut, ketebalan, tingkat dekomposisi dan tata 

air serta lingkungan gambut tersebut (Wibowo, 2010). 

 Berdasarkan taksonomi tanah komprehensif USDA tahun 1975, tanah 

gambut masuk ke dalam ordo tanah. Ordo histosol memiliki empat subordo, yaitu 

fibrik, folik, hemik, dan saprik :  

1. Histosol fibrik merupakan tanah gambut (organik) yang sangat sedikit atau 

baru mulai terdekomposisi. Tanah ini tersusun atas beragaman vegetasi, 

cenderung memiliki kerapatan dan kandungan endapan yang rendah serta 

memiliki kapasitas menahan air yang tinggi, 

2. Histosol folik merupakan tanah organik yang tergenang dan sudah mulai 

terdekomposisi,  

3. Histosol hemik merupakan tanah organik yang sudah mengalami 

dekomposisi sebagian, 

4. Histosol saprik merupakan tanah organik yang telah mengalami dekomposisi 

sempurna. Tanah ini memiliki kerapatan yang relatif tinggi dan memiliki 

kapasitas menahan air yang rendah. Histosol jenis fibrik dan hemik akan 

melapuk menjadi saprik jika digenangi air. 

 


