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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sawi Caisim (Brassica chinensis var. parachinensi) 

Menurut Irmawati (2018) caisim (Brassica chinensis var. parachinensi.) 

merupakan tanaman sayuran dengan iklim sub-tropis, pada umumnya banyak 

ditanam di dataran rendah, namun dapat juga di dataran tinggi. Caisim tergolong 

tanaman yang toleran terhadap panas. Memiliki nilai ekonomis tinggi, berbatang 

pendek, bentuk daun bulat panjang serta berbulu halus dan tajam, urat daun utama 

lebar dan berwarna putih. Terdapat kandungan protein, lemak, karbohidrat, Ca, P, 

Fe, Vitamin A, Vitamin B, dan Vitamin C.Adapun klasifikasi tanaman caisim 

adalah sebagai berikut :  

Kingdom  : Plantae  

Sub-kingdom  : Tracheobionta  

Super-divisio  : Spermatophyta  

Divisio  : Magnoliophyta  

Kelas   : Magnoliopsida  

Sub-kelas  : Dilleniidae  

Ordo   : Capparales  

Familia  : Brassicaceae  

Genus   : Brassica  

Spesies  : Brassica chinensis var. Parachinensi 

Nilai ekonomis dari tanaman sawi terletak pada daun untuk dikonsumsi, 

maka upaya untuk meningkatkan hasil produksi difokuskan pada peningkatan 
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produk vegetatif dengan melakukan pemupukan. Sawi membutuhkan unsur hara 

yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangannya untuk menghasilkan 

produksi maksimal, seperti nitrogen yang berfungsi meningkatkan pertumbuhan 

vegetatif sehingga daun menjadi lebih lebar, hijau dan berkualitas (Erawan, dkk 

2013). 

 

2.2 Sawi Pak Choy (Brassica rapa L.) 

Sawi pakchoy (Brassica rapa L.) merupakan salah satu tanaman sayur 

yang memiliki nilai ekonomis dan gizi yang tinggi, selain itu pertumbuhannya 

cukup cepat dan dapat tumbuh dengan baik di lingkungan yang beriklim panas 

maupun beriklim dingin sehingga dapat dibudidayakan di daerah dataran tinggi 

maupun dataran rendah (Nurhasanah, dkk 2015) 

Sawi pakchoy mengandung beragam zat gizi makanan yang essensial bagi 

kesehatan tubuh diantaranya protein, lemak, karbohidrat, Ca, P, Fe, provitamin A, 

vitamin B, vitamin C, mineral dan serat. Menurut Puspitasari (2014), taksonomi 

sawi sendok atau pakchoy (Brassica rapa var. chinensis) adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom  : Tracheobionta 

Superdivision : Spermatophyta  

Division  : Magnoliophyta  

Class   : Magnoliopsida  

Subclass  : Dilleniidae  

Order   : Capparales  

Family  : Brassicaceae  
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Genus   : Brassica  

Species  : B. rapa  

Subspecies  : B. rapa var. Chinensis 

 

2.3 Sawi Baby Kailan (Brassica oleraceae) 

Tanaman kailan (Brassica oleraceae Var. Acephala) merupakan salah satu 

jenis sayuran famili kubis-kubisan (Brassicaceae) yang diduga berasal dari negeri 

China. Kailan masuk ke Indonesia sekitar abad ke-17, namun sayuran ini sudah 

cukup populer dan diminati di kalangan masyarakat (Alamsyah, 2015). 

Menurut Rubatzky (2011), tanaman kailan adalah salah satu jenis sayuran 

yang termasuk dalam kelas dicotyledoneae. Adapun klasifikasi tanaman kailan 

adalah sebagai berikut :  

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Papavorales 

Famili  : Cruciferae (Brassicaceae) 

Genus  : Brassica 

Spesies : Brassica oleraceae Var. Acephala 

Tanaman kailan adalah sayuran yang berdaun tebal, datar, mengkilap, 

keras, berwarna hijau kebiruan dan letaknya berseling. Daunnya panjang dan 

melebar seperti caisim, sedangkan warna daun mirip dengan kembang kol 

berbentuk bujur telur. Sebagian besar sayuran kailan memiliki ukuran daun yang 



9 
 

 
 

lebih besar, dan permukaan serta sembir daun yang rata. Pada tipe tertentu, daun 

yang tersusun secara spiral ini selalu bertumpang tindih sehingga agak mirip 

dengan kepala longgar (Rubatzky dan Yamaguchi, 1998). 

Tanaman kailan adalah salah satu jenis sayuran daun, dimana rasanya enak 

serta mempunyai kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh manusia, seperti protein, 

mineral dan vitamin. Kandungan gizi serta rasanya enak, sehingga membuat 

kailan menjadi salah satu produk pertanian yang diminati masyarakat, sehingga 

mempunyai potensi serta nilai komersial tinggi. 

Jika dilihat dari hasil penelitian sebelumnya, pada pengaplikasian pupuk 

organik cair TTM (Taiwan Technical Mission) terhadap pertumbuhan tanaman 

sawi caisim, pakcoy, kangkung dan selada memberikan pengaruh yang berbeda 

terhadap pertumbuhan pada semua komoditi sayuran yang di uji, namun bobot 

pertanaman menunjukkan tanaman sawi caisim dan pakcoi lebih tinggi 

dibandingkan dengan bobot per tanaman kangkung dan selada (Ari, dkk. 2009). 

 

2.4 Peranan Pupuk 

Bahan organik atau pupuk organik sudah tidak diragukan lagi dalam dunia 

pertanian salah satunya yaitu manfaat menggunakan pupuk organik adalah untuk 

meningkatkan hasil bagi tanaman. Di era modern ini banyak petani yang beralih 

menuju pertanian organik dengan tujuan yakni harga jual dari hasil produksi lebih 

tinggi. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman 

membutuhkan unsur hara makro maupun mikro dimana jika tanaman kekurangan 

unsur hara maka akan menyebabkan pertumbuhan yang terhambat. Jika hal ini 

tidak diperhatikan maka tanaman akan layu bahkan mati kekurangan unsur hara. 
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Pemupukan yang baik dan benar harus memperhatikan beberapa faktor seperti 

jenis pupuk, dosis pupuk, waktu pemupukan dan cara pengaplikasian, sehingga 

ketika akan mengaplikasikan pupuk telah memperhatikan empat faktor agar 

diperoleh hasil produksi yang maksimal. 

Pupuk didefinisikan sebagai material atau unsur hara yang ditambahkan 

kedalam tanah dan tumbuhan baik berupa  pupuk organik maupun pupuk 

anorganik dengan tujuan untuk melengkapi keadaan unsur hara dalam tanah yang 

tidak cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Berdasarkan 

bentuknya, pupuk organik dibedakan menjadi dua yaitu pupuk cair dan pupuk 

padat. Pupuk  cair memiliki banyak manfaat dan keunggulan seperti menjaga 

ketersediaan unsur hara di dalam tanah, meningkatkan kesuburan tanaman dan 

aktivitas mikroorganisme tanah yang menguntungkan, memperbaiki kualitas 

kandungan organik didalam tanah, mengurangi adanya sampah organik 

dilingkungan sekitar, mudah dan murah harganya, tidak memiliki efek samping. 

Bahan baku pupuk cair yang sangat bagus yaitu bahan organik basah atau bahan 

organik yang mempunyai kandungan air tinggi seperti sisa buah-buahan dan sisa 

sayuran. Semakin besar kandungan selulosa dari bahan organik (C/N ratio) maka 

proses penguraian oleh bakteri akan semakin lama. Selain mudah terdekomposisi, 

bahan ini kaya nutrisi yang dibutuhkan (Marpaung, 2014). 

 

2.5 Pupuk Organik 

Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup 

yang diolah melalui proses pembusukan (dekomposisi) oleh bakteri pengurai, 

seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan dan manusia. Pupuk dapat dibuat dari 
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bahan organik ataupun anorganik, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan 

untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah 

(Agustina, 2014).  

Pemberian pupuk organik dapat menurangi dan meningkatkan efisiensi 

penggunaan pupuk kimia (Martin dkk, 2016), menyumbangkan unsur hara bagi 

tanaman serta meningkatkan serapan unsur hara oleh tanaman (Taufiq dkk 2017). 

 

2.6 Pupuk Organik Cair 

Pupuk organik cair adalah larutan hasil dekomposisi bahan organik seperti 

sisa sayuran dan buah-buahan, kotoran hewan dan manusia yang kandungan unsur 

haranya lebih dari satu unsur namun dengan jumlah yang sedikit. Pupuk organik 

ini memiliki kelebihan yaitu mampu mengatasi defisiensi hara secara cepat, tidak 

terdapat masalah dalam pencucian hara serta mampu mnyediakan unsur hara 

secara cepat. Apabila di bandingkan dengan pupuk anorganik yang memiliki satu 

kandungan unsur hara namun banyak, pupuk organik cair tidak merusak tanah dan 

tanaman meskipun dalam penggunaan jangka panjang. Selain itu, pupuk ini juga 

memiliki bahan pengikat sehingga larutan pupuk yang diberikan ke permukaan 

tanah bisa langsung dimanfaatkan oleh tanaman (Hadisuwito, 2015). 

Pupuk cair adalah pupuk yang dibuat dalam bentuk cairan. Pupuk cair 

umumnya merupakan ekstrak bahan organik maupun anorganik yang sudah 

dilarutkan dengan pelarut seperti air, alkohol, atau minyak. Mekanisme pemberian 

pupuk cair umumnya dengan cara disemprotkan ke tanaman atau dengan cara 

disiram ke tanah (Agustina, 2014).  
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Menurut Susetya (2013) karena bentuknya yang cair maka pupuk organik 

cair dapat memperbaiki tanaman dengan memberikan  hara yang sesuai kebutuhan 

tanaman pada tanah, jika terjadi kelebihan kapasitas pupuk pada tanah maka 

dengan sendirinya tanaman dengan mudahnya mengatur penyerapan komposisi 

pupuk yang dibutuhkan. Pupuk organik yang berbentuk cair (ekstrak) dalam 

pengaplikasian jelas lebih merata, tidak akan terjadi penumpukan konsentrasi 

pupuk di satu tempat, dapat mengatasi defesiensi hara dan mampu menyediakan 

hara secara cepat. Tanaman menyerap hara melalui akar, namun daun juga punya 

kemampuan menyerap hara, sehingga ada manfaatnya apabila pupuk cair berupa 

ekstrak tidak hanya diberikan di sekitar tanaman, tapi juga dapat diberikan dengan 

cara disemprotkan kepermukaan daun. 

 

2.7 Kulit Buah Pisang 

Kulit pisang merupakan limbah yang bisa digunakan sebagai bahan 

pembuatan pupuk organik dengan kandungan unsur hara makro fosfor (P) dan 

kalsium (K) untuk menunjang pertumbuhan, perkembangan tanaman buah dan 

batang. Selain kandungan unsur makro, kulit pisang juga mengandung unsur 

mikro Ca, Mg, Na, Zn yang berfungsi untuk kekebalan dan pembuahan pada 

tanaman agar dapat tumbuh secara optimal sehingga berdampak pada jumlah 

produksi yang maksimal (Nuris, 2015). 

Kulit buah pisang merupakan salah satu bagian dari tanaman pisang yang 

selama ini keberadaannya terabaikan. Sedangkan kulit buah pisang adalah produk 

dari limbah industri pangan yang dimanfaatkan untuk bahan pakan ternak. Kulit 

buah pisang kaya akan potasium sehingga dapat membantu pertumbuhan 
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tanaman. Kulit buah pisang sebagai penghasil enzim xylanase dan juga 

merupakan bahan organikyang mengandung unsur kimia seperti magnesium, 

sodium, fosfor, sulfuryang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik (Heri, 

2011). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizky (2015) pengaplikasian pupuk 

dengan menggunakan kulit pisang kepok, dengan cara diletakkan di antara 

tanaman dan mencampur kulit buah pisang dengan sedikit air, lalu dihancurkan 

menggunakan blender. Setelah itu siramkan pada tanaman. Sehingga didapat hasil 

bahwa penggunaan POC dari pisang keprok memberikan pengaruh yang sangat 

nyata terhadap pertumbuhan tanaman sawi yang meliputi tinggi tanaman, jumlah 

daun serta luas daun dengan konsentrasi terbaik yaitu 20 ml. 

 

2.8 Kulit Apel 

Apel (Pyrus malus, L) merupakan buah yang memiliki banyak kegunaan 

dalam kesehatan, yang mengandung zat fitokimia dan flavonoid. Salah satu zat 

yang terkandung dalam kulit buah apel adalah kuersetin. Kuersetin yang 

terkandung di dalam kulit apel diketahui mampu menurunkan permeabilitas. 

  

2.9 Kulit Buah Jeruk 

Kulit jeruk memiliki kandungan yang tidak kalah banyak dibandingkan 

dengan dagingnya. Terdapat zat yang bermanfaat salah satunya yaitu minyak atsiri 

dengan aroma yang sangat khas, sejenis minyak nabati yang bisa mengental jika 

diletakkan pada suhu ruangan. kulit jeruk mengandung atsiri yang terdiri dari 
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berbagai komponen seperti tepen, sesquiten, aldehida, ester dan sterol (Wisesa, 

dkk 2014). 

Sampah organik lebih sering dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan 

pupuk padat, jarang dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair. Padahal pupuk 

organik dalam bentuk cair memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan pupuk 

organik dalam keadaan padat, karena unsur yang terdalam didalam pupuk organik 

cair sudah terurai dan pengaplikasiannya lebih mudah sehingga lebih mudah 

diserap tanaman. Pupuk organik cair memberikan beberapa keuntungan, misalnya 

pupuk ini dapat digunakan dalam media tanam padat dengan cara 

menyiramkannya ke akar ataupun disemprotkan ke bagian tubuh tumbuhan 

(Marjenah, 2014). 




