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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pertumbuhan Tanaman Sawi Pak Choy (Brassica rapa L.) 

Sawi (Brassica rapa L.) atau yang sering disebut pakcoy bukan 

merupakan tanaman asli Indonesia, namun  keadaan  alam Indonesia dengan 

iklim, cuaca serta keadaaan dan sifat tanah memungkinkan untuk 

dikembangkangkan dengan baik. Tanaman sawi dapat tumbuh ditempat berhawa 

panas maupun dingin, tetapi dapat tumbuh baik dengan iklim yang kering pada 

suhu 15-21
o
C dan ketinggan 5-1200 dpl serta penyinaran matahari antara 10-13 

jam perhari (Rukmana, 2007). 

Tanah yang baik untuk ditanami sawi adalah jenis tanah lempung berpasir, 

gembur, banyak mengandung humus, dan kaya akan bahan organik. Jenis tanah 

andosol dan regosol  yang memiliki pembuangan air yang baik dengan derajat 

keasaman (pH) tanah yang optimum untuk pertumbuhannya berkisar antara 6-7 

(Rukmana, 2007). Sawi tidak menyukai air yang mengenang dan memerlukan 

hawa sejuk dan suasana lembab akan lebih baik pertumbuhannya. Jarak tanam 

yang baik untuk tanaman sawi di lahan adalah 20 x 20 cm (Haryanto, 2003). 

Sistem perakaran tanaman sawi memiliki akar tunggang dan bercabang ke 

semua arah pada kedalaman 30-50 cm. Batang tanaman sawi pendek sekali dan 

beruas-ruas sehingga hampir tidak kelihatan dan berfungsi sebagai alat pembentuk 

dan penompang daun. Struktur daunnya halus, tidak berbulu dan tidak membentuk 

krop (telur). Beberapa varietas sawi dapat berbunga secara alami di daerah tropis 

Indonesia baik di dataran tinggi maupun rendah. Struktur bunga tersusun dalam 
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tangkai bunga (inflorescentia) yang tumbuh memanjang dan bercabang banyak. 

Penyerbukan dapat berlangsung secara alami maupun tangan manusia. Buah sawi 

berbentuk polong berisi 2-8 butir biji berbentuk bulat kecil berwarna coklat atau 

coklat kehitam-hitaman (Rukmana, 2007). Hasil penelitian Pribadi (2013) 

melaporkan bahwa pertumbuhan pakcoy pada transplanting umur 20 hari setelah 

semai (hss)  lebih baik dari pada perlakuan 5 hss, 10 hss dan 15 hss.  

Pengembangan budidaya sawi mempunyai prospek baik dimana dapat 

mendukung upaya peningkatan pendapatan petani, meningkatakan gizi 

masyarakat, perluasan kesempatan kerja, pengembangan agribisnis serta 

peningkatan pendapatan negara (Rukmana, 2007).  

Menurut data USDA (2013), nutrisi pakcoy dalam 100g sebagai berikut air 

95.32g, energi 13 kcal, protein 1.50g, total lipid 0.20g, karbohidrat dalam bentuk 

lain 2.18g, fiber 1.0g, gula total 1.18g. Kandungan mineral meliputi kalsium 105 

mg, Fe 0.80 mg, magnesium 19 mg, pospor (P) 37 mg, potassium (K) 252 mg, 

sodium (Na) 65 mg, zinc (Zn) 0.19 mg. Kandungan vitamin meliputi vitamin C 

total 45 mg, thiamin 0.040 mg, riboflavin 0.70 mg, niacin 0.500 mg, vit. B-6 

0.194 mg, vit.A 4468 IU, vit.E 0.09 mg, vit. K 45 g. Dari data tersebut terlihat 

bahwa sawi pakcoy banyak mengandung mineral K dan Ca yang baik bagi tulang 

dan vitamin C, A, K dan B-6 yang baik bagi tubuh. 
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2.2. Varietas Tanaman Sawi 

Sawi merupakan sekelompok tumbuhan dari marga Brassica yang 

dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan (sayuran) baik segar 

maupun diolah. Sawi mencakup beberapa spesies Brassica yang mirip satu sama 

lain. Oleh karena itu, sifat morfologis tanamannya hampir sama, terutama pada 

sistem perakaran, struktur batang, bunga, buah (polong) maupun biji (Rukmana, 

2007). Di Indonesia penyebutan sawi biasanya mengacu pada sawi hijau 

(Brassica rapa kelompok parachinensis, yang disebut juga sawi bakso atau 

caisim. Selain itu, terdapat pula sawi putih (Brassica rapa kelompok pekinensis, 

disebut juga petsai) yang biasa dibuat sup atau diolah menjadi asinan. Jenis lain 

yang kadang-kadang disebut sebagai sawi hijau adalah sawi sayur (Brassica 

juncea) untuk membedakannya dengan caisim. Kailan (Brassica oleracea 

kelompok alboglabra) adalah sejenis sayuran daun lain yang agak berbeda, 

karena daunnya lebih tebal dan lebih cocok menjadi bahan campuran mi goreng. 

Sawi sendok atau pak choy (Brassica rapa kelompok chinensis) merupakan jenis 

sayuran daun kerabat sawi yang mulai dikenal pula dalam dunia boga 

Indonesia.(Haryanto,2003)  

(Rukmana,2007) Menyatakan bahwa pada umumnya proses produksi 

benih bertujuan mendapatkan varietas unggul yang berpotensi hasil tinggi, 

berkualitas baik, mudah dibijikan dan dapat ditanam diberbagai tempat. Beberapa 

varietas sawi pak choy yang tumbuh di Indonesia sebagain besar berasal dari 

introduksi perusahaan benih luar negeri. Keragaman varietas sawi pak choy 

unggul yang sudah siap beredar di pasaran. 
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Tabel 1.  Beberapa Kultivar Sawi Pak choy Unggul Hibrida dan Non-Hibrida 

yang  Diproduksi oleh Berbagai Perusahaan Benih di Dunia (Rukmana, 2007) 

Jenis dan Kultivar Negara Asal 

Pak Choy (Brassica rapa cv. Chinensis    

                   Group) 

Hibrida  

1. Green Boy 

2. Green Fortune 

3. Joi Choi 

4. Fun – Lee 

Non Hibrida 

1. Green Pakchoi 

2. White Pakcohi 

3. Pak Choy Green 

4. Pak Choy White 

5. Pak Choy Slow Bolt 

6. Ching – Chiang 

7. Chinese Pak Choi 

 

 

 

Hungnong Seed Korea 

Takii Seed Jepang 

Sakata Seed Jepang 

Known You Seed Taiwan 

 

Hungnong Seed Korea 

Hungnong Seed Korea 

Takii Seed Jepang 

Takii Seed Jepang 

Takii Seed Jepang 

Known You Seed Taiwan 

Sakata Seed Jepang 

 

2.3. Peranan Pupuk 

Keberhasilan dalam produksi pertanian melalui kegiatan intensifikasi tidak 

lepas dari kontribusi dan peranan sarana produksi pertanian, khususnya pupuk 

(Irianto, 2012). Pupuk merupakan senyawa kimia anorganik atau organik yang 

dijumpai di alam atau dibuat manusia yang memiliki nilai hara langsung atau 

tidak langsung bagi tanaman. Pemupukan bertujuan menggati unsur hara yang 

hilang dan menambah persediaan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk 

meningkatkan produksi dan mutu tanaman Pemberian pupuk yang tepat akan 

menghasilkan perubahan pertumbuhan yang sifatnya positif bagi tanaman 

(Deptan, 2013). 
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Pupuk sangat dibutuhkan oleh tanaman, karena ketersediaan unsur hara 

dalam tanah tidak selamanya cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman. 

Menurut Novizan (2007), adapun unsur hara yang dibutuhkan tanaman selama 

pertumbuhan dapat dikelompokan menjadi dua yakni unsur hara makro (C, H, O, 

N, P,  K, Ca, Mg, S) dan mikro (Fe, Mn, B, Cu, Zn, Cl, Mo). 

Macam pupuk ada dua yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik (pupuk 

sintetis). Pupuk anorganik merupakan pupuk yang dibuat dipabrik secara kimia. 

Pupuk anorganik dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah hara yang 

menyusunnya, yaitu pupuk tunggal dan majemuk. Pupuk tunggal merupakan 

pupuk yang mengandung hanya satu unsur hara, sedangkan pupuk majemuk 

merupakan pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur (Irianto, 2012). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 08/Permentan/SR.140/2/2007, 

pupuk memenuhi syarat sebagai pupuk majemuk NPK apabila total pupuk N, 

P2O2 dan K2O minimal 30%. 

Pupuk anoganik disamping meningkatkan hasil pertanian secara signifikan 

juga memberi dampak yang parah bagi lingkungan, degradasi tanah, mematikan 

organisme penyubur tanah, keseimbangan ekosistem rusak dan terjadi ledakan 

hama (Permana, 2011). Alasan utama pupuk anorganik menimbulkan penyemaran 

adalah dalam prakteknya banyak kandungan unsur yang terbuang lebih tinggi dari 

pada lapisan tanah, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan dan 

menyebabkan tanah menjadi masam akhirnya mematikan orgamisme yang ada 

dalam tanah (Irianto, 2012). 
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2.4.  Pupuk Organik 

Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari limbah organik yang 

telah mengalami penghancuran sehingga menjadi tersedia oleh tanah. Menurut 

Permentan (2006), pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau 

seluruhnya terdiri dari bahan organik baik dari tanaman atau hewan yang telah 

melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk 

menyuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologis tanah. 

Komposisi hara yang terkandung dalam pupuk organik sangat tergantung dari 

sumbernya. Sumber pupuk organik dapat diidentifikasikan berasal dari 

pertananian berupa sisa panen dan kotoran ternak, sedangkan nonpertaninan 

berupa sampah organik kota, limbah industri, pasar tradisional dan sebagainya 

(Permana, 2011) 

Peranan bahan organik dalam pemperbaiki tanah antara lain: 1) 

penambahan unsur-unsur hara, 2) meningkatkan kapasitas tukar kation tanah 

sehingga kation–kation hara yang penting tidak mengalami pencucian dan tersedia 

bagi tanaman, 3) memperbaiki agregrat tanah sehingga terbentuk struktur tanah 

yang lebih baik untuk respirasi dan pertumbuhan akar, 4) meningkatkan 

kemampuan mengikat air sehingga ketersediaan air bagi tanah terjamin, 5) 

meningkatkan aktifitas mikroba tanah seperti rhizobium, mikorisa dan bakteri 

pengurai fosfat atau kalium (Nugroho, 2010). Hasil penelitian Brown dan Matt 

(2011) menyatakan penambahan bahan organik berupa kompos dapat 

mengembalikan kegemburan tanah dan daya ikat air tanah. 
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Hasil penelitian Nursanti (2009), Pemberian pupuk organik kotoran ayam 

4 kg per petak (2 x 2 m) memberikan pengaruh terbaik terhadap peubah tinggi 

tanaman, jumlah daun, luas daun dan berat berangkasan basah tanaman caisim. 

Begitu juga hasil penelitian Suarga (2012), interaksi perlakukan kompos (65% 

hijauan:30% kotoran ayam 5% dedak dan serbuk gergaji: 1,25 ml/l bioaktivator 

memberi hasil nyata dan sangat nyata terhadap pertumbuhan tanaman sawi pak 

choy. 

Pupuk organik terbagi menjadi dua yaitu pupuk organik padat dan pupuk 

organik cair. Pupuk organik padat adalah pupuk yang terbuat dari bahan organik 

dengan bentuk padat, berfungsi sebagai pemasok unsur hara secara perlahan dan 

sebagai penambah bahan organik (Novizan, 2007). Pupuk organik cair adalah 

larutan mudah larut berisi satu atau lebih pembawa unsur yang dibutuhkan 

tanaman. Kelebihan dari pupuk cair adalah dapat memberikan hara sesuai dengan 

kebutuhan tanaman. Selain itu, pemberiannya dapat lebih merata dan 

kepekatannya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan tanaman (Hadisuwito, 2007). 

Berdasarkan hasil pembahasan para pakar lingkup Puslitbangtanak, 

direktorat pupuk dan Pestisida, IPB Jurusan Tanah, Depperindag, serta Asosiasi 

Pengusaha Pupuk dan Pengguna maka telah disepakati persyaratan teknis minimal 

pupuk organik seperti tercantum dalam Tabel 2. 
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Tabel 2.  Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Permentan, 2009) 

No. Parameter 
Kandungan 

Padat Cair 

1. C-organik (%) ≥ 12 ≥ 4,5 

2.  C/N rasio  10 – 25 - 

3. Bahan ikutan (%) ≤ 2 <2 

4. Kadar air (%)   

 - Granula  4 – 15 - 

 - Curah 15 – 25 - 

5. Kadar logam berat   

 As (ppm) ≤ 10 ≤ 2,5 

 Hg (ppm) ≤ 1 ≤ 0,25 

 Pb (ppm) ≤ 50 ≤ 12,5 

 Cd (ppm) ≤ 10 ≤ 2,5 

6 pH 4 – 8 4 – 8 

7. Kadar total    

 - N (%) 

- P2O5 (%) 

< 6*** 

<6** 

< 2 

<2 

 - K2O (%) < 6** < 2 

8. Mikroba pathogen 

(E.coli, Salmonella) 

(cfu/g;cfu/g) 

<10
2 

 

 

<10
2 

 

9 Kadar unsur mikro (%)   

 Zn, Cu, Mn Maks 0,0500 Maks 0,2500 

 Co Maks 0,002 Maks 0,0005 

 B Maks 0,250 Maks 0,1250 

 Mo Maks 0,001 Maks 0,0010 

 Fe Maks 0,400 Maks 0,0400 

Keterangan: 

*)  kadar air berdasarkan bobot asal 

**)  bahan-bahan tertentu yang berasal dari bahan organik alami diperbolehkan 

mengandung kadar p2O5 dan K2O > 6% (dibuktikan dengan hasil 

laboratorium) 

***)  N-total =N-organik+N-N-NO3; Nkjeldahl=N-organik=N-NH4; C/N, 

N=N-total 
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2.5. Pupuk Organik Cair  

Pupuk organik cair adalah ekstrak dari pembusukan bahan-bahan organik 

dalam bentuk cair. Umumnya, bahan yang digunakan berasal dari sisa tanaman, 

kotoran hewan, dan manusia yang mengandung unsur hara lebih dari satu unsur. 

Kelebihan mengekstrak sampah organik dalam bentuk cairan yaitu dapat 

mengambil seluruh nutrisi yang terkandung didalamnya, bahkan juga dapat 

menyerap mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman. 

Kelebihan lain pupuk organik cair dapat secara cepat mengatasi defesiensi hara 

dan mampu menyediakan hara secara cepat dibandingkan pupuk cair anorganik 

(Hadisuwito, 2007).  

Bahan organik yang dapat digunakan sebai pupuk organik dapat berasal 

dari limbah/hasil peranian dan nonpertanian (limbah kota dan limbah industri). 

Dari limbah prtanian berupa sisa tanaman (jerami dan brangkas), sisa hasil 

pertanian (sekam, padi, kulit kacang), pupuk kandang (kotoran sapi, kerbau, 

ayam) dan limbah hijaun. Sampah organik limbah kota biasanya dikumpulkan 

dari limbah pasar dan rumah tangga serta taman kota sedangkan limbah industri 

antara lain limbah industri pangan (Nugroho, 2010). 

Pembuatan pupuk organik cair dapat diperoleh dengan proses fermentasi 

bahan-bahan organik. Menurut Santi (2008), fermentasi merupakan proses 

penguraian atau perombakan bahan organik yang dilakukan dalam kondisi 

tertentu oleh mikroorganisme fermentatif. Mikroorganise yang dipilih untuk 

membantu fermentasi menggunakan konsep effective microorganism (EM) yang 

dikenalkan oleh Santi (2008), seperti Lactobacillus sp, Saccharomyces sp, 
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Actinomycetes serta cendawan pengurai selulosa. Mikroorganisme tersebut 

berfungsi dalam menjaga keseimbangan karbon dan nitrogen yang merupakan 

faktor penentu keberhasilan fermentasi (Djuarnani dkk, 2005). 

Mekanisme fermentasi ada dua, yakni fermentasi secara aerobik dan 

anaerobik. Tipe aerobik adalah fermentasi yang prosesnya memerlukan oksigen. 

Semua organisme untuk hidupnya memerlukan sumber energi yang diperoleh dari 

hasil metabolisme bahan pangan dimana organisme itu berada. Tipe anaerobik 

adalah fermentasi yang pada prosesnya tidak memerlukan oksigen. Tahap 

pertama, bakteri fakultatif penghasil asam menguraikan bahan organik menjadi 

asam lemak, aldehida, dan lain-lain. Proses selanjutnya bakteri dari kelompok lain 

akan mengubah asam lemak menjadi gas metan, amoniak, CO
2
 dan hidrogen. 

Pada proses aerob energi yang dilepaskan lebih besar (484-674 kcal mole 

glukosa-1) sedangkan pada proses anaerob hanya 25 kcal mole glukosa-1 

(Sutanto, 2002). 

Perendaman bahan-bahan organik pada pembuatan pupuk cair akan terjadi 

aneka perubahan hayati yang dilakukan oleh jasad remik yang menyebabkan 

bahan fermentasi akan berkurang (menyusut). Peubah hayati yang penting sebagai 

berikut: 
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1. Penguraian hidrat arang, selulosa dan hemiselulosa 

2. Penguraian zat lemak dan lilin menjadi CO
2
 dan air 

3. Terjadi peningkatan beberapa jenis unsur di dalam tubuh jasad renik 

terutama nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K). Unsur-unsur itu akan 

dilepas kembali bila jasad renik tersebut mati. 

4.  Pembebasan unsur-unsur hara dari senyawa-senyawa organik menjadi  

senyawa anorganik yang berguna bagi tanman (Murbandono, 2000). 

Pembentukan pupuk organik cair dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain: 

1. Perbandingan Karbon-Nitrogen (C/N) bahan baku pupuk organik 

Rasio C/N adalah perbandingan kadar kabon dan kadar nitrogen dalam 

satu bahan. Unsur karbon dan bahan organik (dalam bentuk karbohidrat) dan 

nitrogen (dalam bentuk protein, asam nitrat, amoniak dan lain-lain), merupakan 

makanan pokok bagi bakteri anerobik. Unsur karbon (C) digunakan untuk energi 

dan unsur nitrogen (N) untuk membangun struktur sel dari bakteri (Yuwono, 

2006). Nitrogen adalah zat yang dibutuhkan bakteri penghancur untuk tumbuh 

dan berkembang. Timbunan bahan kompos yang kandungan nitrogennya terlalu 

sedikit (rendah) tidak menghasilkan panas sehingga pembusukan bahan-bahan 

menjadi terhambat. Bahan-bahan dengan kadar C/N tinggi harus dicampur dengan 

air, seperti kayu, biji-bijian, kertas. Pangkasan daun dan sampah lunak (sayuran) 

amat dapat dugunakan sebagai bahan pencampur (Murbandono, 2000). 
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2. Ukuran bahan 

Semakin kecil ukuran bahan, proses fermentasi akan lebih cepat dan lebih 

baik karena mikroorganisme lebih mudah beraktivitas pada bahan yang lembut. 

Ukuran bahan yang dianjurkan dalam pengomposan aerobik antara 1-7,5 cm dan 

anaerobik dianjurkan selumat-lumatnya. Hal ini untuk mempercepat penguraian 

oleh bakteri dan mempermudah pencampuran bahan (Yuwono, 2006). 

3. Komposisi bahan  

Pengomposan dari beberapa bahan akan lebih baik dan lebih cepat. 

Pengomposan bahan organik dari tanaman akan lebih cepat bila ditambah kotoran 

hewan (Murbandono, 2000). 

4. Jumlah mikroorganisme  

Jumlah mikroorganisme mempengaruhi proses fermentasi maka 

diharapkan semakin banyak mikroorganisme akan mempercepat waktu fermentasi 

pupuk organik cair. 

5. Kelembaban 

Umumnya mikroorganisme dapat bekerja dengan kelembaban 40-60%. 

Kondisi itu perlu dijaga agar mikroorganisme dapat bekerja secara optimal. 

Kelembaban yang lebih rendah atau tinggi akan menyebabkan mikroorganisme 

tidak bekerja atau mati. 

6. Suhu  

Faktor suhu sangat berpengaruh terhadap proses pengomposan 

(fermentasi) karena berhubungan dengan jenis mikroorganisme yang terlibat. 

Suhu optimum bagi pengomposan adalah 40-60 
0
C.  
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7. Keasaman (pH) 

Keasaman dalam pengomposan (fermentasi) juga mempengaruhi aktivitas 

mikroorganisme. Kisaran pH yang baik sekitar 6,5-7,5 (netral). Derajat keasaman 

akan mengalami penurunan pada awal fermentasi dan selanjutnya akan naik 

karena mikroorganisme dari jenis lain akan menkonveksikan asam organik yang 

telah terbentuk sehingga bahan memiliki derajat keasaman yang tinggi dan 

mendekati normal (Djuarnani dkk, 2005). 

Gina, dkk., (2013) juga menyatakan bahwa penggunaan pupuk organik 

cair dari limbah perkotaan dapat mengurangi penggunaan pupuk urea 50% pada 

pertumbuhan sawi (Brassica juncea L.). 

 

 




