
 

 

5 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Sawi Pakcoy 

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 dan Malaysia, di Indonesia 

dan Thailand (Adiwilaga, 2010). 

Tanaman ini memiliki daun yang bertangkai, daun berbentuk agak oval 

berwarna hijau tua dan mengkilap, tidak membentuk kepala, tumbuh agak tegak 

atau setengah mendatar. Tangkai daun berwarna putih atau hijau muda, gemuk dan 

tinggi tanaman dapat mencapai 15-30 cm. Pakcoy merupakan jenis sayuran hijau 

yang masih satu golongan dengan sawi. Pakcoy juga sering disebut dengan sawi 

sendok karena bentuknya yang menyerupai sendok. Pakcoy sering disebut dengan 

sawi manis atau sawi daging karena pangkalnya yang lembut dan tebal seperti 

daging (Alviani, 2015). System perakaran pada tanaman sawi ini adalah akar 

tunggang dan cabang-cabang akar yang bentuknya bulat panjang menyebar 

kesemua arah dengan kedalaman antara 30-50 cm. Akar-akar ini berfungsi antara 

lain menghisap air dan zat makanan dari dalam tanah, serta menguatkan berdirinya 

batang tanaman (Cahyono, 2003). 

 Keadaan iklim sangat mempengaruhi produktivitas suatu tanaman. 

Menurut Cahyono, (2003), yang perlu diperhatikan untuk pertumbuhan dan
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produksi tanaman sawi antara lain suhu, tanaman sawi memerlukan suhu berkisar 

190 C – 210 C kelembaban udara, kelembaban udara yang optimal berkisar antara 

80 - 90 %, curah hujan yang sesuai dalam pembudidayaan tanaman sawi berkisar 

1000 – 1500 mm pertahun.. 

Media tanam yang cocok untuk ditanami pakcoy adalah tanah gembur, 

banyak mengandung humus, subur, serta memiliki drainase yang baik (Zulkarnain, 

2013). Derajat kemasaman (pH) tanah yang optimum untuk pertumbuhannya 

adalah antara 5-7 dan suhu untuk pertumbuhan yang baik adalah antara 120 C - 210C 

(Wahyudi, 2010). 

2.2 Bahan pakan cacing 

Ampas tahu merupakan limbah industri tahu yang biasanya dibuang dan 

mencemari lingkungan seperti bau yang tidak sedap akibat pertumbuhan bakteri. 

Ampas tahu diperkirakan dapat menjadi alternatif sebagai bahan pakan budidaya 

cacing tanah. Ampas tahu jumlahnya berlimpah sehingga potensial sebagai pakan 

cacing baik dalam pembuatan vermikompos maupun dalam pembiakan cacing 

tanah. Menurut Hernaman, dkk (2005), bahwa ampas tahu memiliki zat gizi yang 

terdiri atas bahan kering 8,69, protein kasar 18,67%, serat kasar 24,43%, lemak 

kasar 9,43%, abu 3,42% dan BETN 41,97%. Ampas tahu dapat digunakan sebagai  

pakan yang sesuai untuk budidaya cacing tanah 

Ampas  tebu  merupakan  limbah organik dari proses ekstraksi cairan tebu. 

Ampas tebu mengandung protein kasar 3,1%; serat kasar 34,9%; lemak kasar  1,5%; 

abu 8,8%; BETN 51,7%. Nitrogen dan karbon masing-masing yaitu 0,42% dan 

13,32%. Produksi tebu di Provinsi Lampung pada tahun 2010 hingga 2013 berturut-
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turut yaitu 66.614 ton, 57.382 ton, 62.914ton, dan 40.203 ton (Badan Koordinasi 

Penanaman Modal, 2014). Ampas  tebu  memiliki kandungan lignin 24% dan kadar 

protein kasar 2,8% (Alvino, 2012). 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa kotoran sapi mengandung 

Kandungan yang terdapat pada pupuk kandang sapi yakni N 2,33 %, P2O5 0,61 %, 

K2O 1,58 %, Ca1,04 %, Mg 0,33 %, Mn 179 ppm dan Zn 70,5 ppm (Wiryanta dan 

Bernardinus, 2002).  

2.3 Pupuk Kascing  

Kascing merupakan bahan organik yang dihasilkan dari vermicomposting, 

yaitu proses yang melibatkan cacing sebagai dekomposernya. Mengandung unsur 

hara lengkap, baik unsur makro maupun mikro juga hormon giberelin, sitokinin, 

dan auxin, serta enzim-enzim penting seperti protease, amilase, lipase dan selulase 

juga bakteri Azotobacter sp yang merupakan bakteri penambat N non-simbiotik 

yang membantu memperkaya unsur N yang diperlukan oleh tanaman, actinomy-

cetes dan jamur yang berfungsi menekan resiko akibat infeksi patogen, sinergis 

dengan organisme lain yang menguntungkan tanaman serta sebagai penyangga 

pengaruh negatif tanah (Khrisnawati, dkk. 2003). 

Jenis cacing yang digunakan dalam vermicomposting yaitu jenis cacing 

tanah seperti Lumbricus rubellus. Cacing tanah merupakan cacing yang mempunyai 

kemampuan memakan bahan organik yang sudah mengalami proses fermentasi dan 

di cerna menjadi bahan yang berguna bagi tubuh dan sisanya dikeluarkan melalui 

anus berupa feses (kascing) yang merupakan hasil ekresi, hewan ini merupakan 
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hewan verteberata yang hidup di tempat yang lembab dan tidak terkena matahari 

langsung. Kelembaban ini penting untuk mempertahankan cadangan air dalam 

tubuhnya. Kelembaban yang dikehendaki sekitar 60 - 90%. Selain tempat yang 

lembab, kondisi tanah juga mempengaruhi kehidupan cacing seperti pH tanah, 

temperatur, aerasi, CO2, bahan organik, jenis tanah, dan suplai makanan. Diantara 

ke tujuh faktor tersebut, pH dan bahan organik merupakan dua faktor yang sangat 

penting. Kisaran pH yang optimal adalah 6,5 - 8,5. Adapun suhu ideal menurut 

beberapa hasil penelitian berkisar antara 21-30 derajat celcius (Warsana, 2009). 

Proses vermikomposting dapat menghasilkan dua macam produk, yakni 

cacing tanah dan kotoran cacing (kascing). Cacing tanah dapat memperbaiki 

kesuburan dan struktur dari tanah. Sedangkan kascing yang dihasilkan kaya akan 

nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Teksturnya berupa partikel kecil yang 

mudah diserap oleh tumbuhan, berwarna kehitam-hitaman, tidak berbau dan lebih 

stabil dari kompos konvensional (Kurniadi, 2007). 

Kascing dari proses ini mengandung komponen biologis dan khemis. 

komponen biologis yang terkandung yaitu bakteri, actinonmycetes, jamur, dan zat 

pengatur tumbuh (giberelin, sitokini dan auksin). Adapun komponen kimianya 

yaitu pH 6,5 – 7,4, nitrogen 1,1 – 4%, fosfor 0,3 – 3,5%, kalium 0,2 – 2,1%, 

belerang 0,24 – 0,63%, mangnesium 0,3 – 0,6%, dan besi 0,4 – 1,6% (Warsana, 

2009). 

  Pupuk organik kascing yang berkualitas baik ditandai dengan warna hitam 

kecoklatan hingga hitam, tidak berbau, bertekstur remah dan matang (C/N < 20) 

(Mashur, 2001). Kascing juga banyak mengandung unsur hara dan zat pengatur 
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tumbuh yang bermanfaat bagi tanaman. Menurut Sathianarayanan dan Khan., 

(2008) pada kascing terdapat zat perangsang tumbuh seperti giberlin, sitokinin, 

ausin dan unsur hara N, P, K, Mg, Ca,serta bakteri azotobacter sp yang merupakan 

bakteri penambat N non simboltik yang akan membantu memperkaya unsur N yang 

dibutuhkan oleh tanaman. 

  Pupuk organik kascing juga mengandung berbagai unsur hara mikro yang 

dibutuhkan tanaman seperti Fe, Mn, Zn, Bo dan Mo (Munroe, 2003). Kualitas dari 

kascing juga dapat dipengaruhi dari jenis pakan yang diberikan seperti pendapat 

Setiadji dan Hartati (2012) pakan yang diberikan kepada cacing akan menentukan 

jumlah dan kualitas kascing yang dihasilkan. 


