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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya petani. Salah 

satunya tanaman hortikultura yang menjadi unggulan dalam bidang pertanian di 

Indonesia adalah tanaman sayur. Sayuran merupakan makanan pokok dan paling 

banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki kandungan gizi yang tinggi dan 

bermanfaat bagi kesehatan. Salah satu sayuran yang banyak dibutuhkan hampir 

semua orang adalah sawi pakcoy (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. 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 (Nurhasanah, et.al, 

2015). 

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (2015) produksi 

Sawi selama periode tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami penurunan minus 

1,44% per tahun, hal ini terjadi karena berkurangnya luas lahan. Pada tahun 2014 

produksi sawi sebesar 77.147 ton, naik sebesar 2.036 ton, bila dibandingkan 

produksi sawi pada tahun 2013 sebesar 75.111 ton. Sawi terdapat hampir di semua 

daerah di Sumatera Utara. Salah satu faktor penting dalam budidaya yang 

menunjang keberhasilan hidup tanaman adalah masalah pemupukan. Sedangkan 

menurut data BPS Kabupaten Asahan (2015), pada tahun 2014 produksi sawi di  
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kabupaten Asahan sebanyak 942 ton dengan rincian kecamatan Rahuning (6ton), 

Simpang Empat (72 ton), Teluk Dalam (24ton), Air Batu (174 ton), Sei Dadap (30 

ton), Tinggi Raja (24 ton), Rawang Panca Arga (66 ton), Air Joman (426 ton), 

Kisaran Barat (60 ton) dan Kisaran Timur (60 ton). 

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).  

Kascing juga dapat memperbaiki sifat biologi tanah, kascing memiliki 

kelebihan lain dibanding pupuk organik lain, karena kascing mengandung banyak 

hormon petumbuhan tanaman yaitu giberelin 2.75%, sitokinin 1.05% dan auksin, 

enzim-enzim tanah, dan kaya unsur hara seperti N 0.63%, P 0.35%, K 0.20%, 

kalsium (Ca) 0,23 %, magnesium (Mg) 0,26 %, natrium (Na) 0,07 %, tembaga 

(Cu) 17,58 %, seng (Zn) 0,007 %, manganium (Mn) 0,003 %, besi (Fe) 0,79 %, 

boron (B) 0,21 %, molibdenum (Mo) 14.48%, bahan organik 0.21%, KTK 35.80 

%, kapasitas menyimpan air 41.23% dan asam humat 13.88%, kapasitas 

menyimpan air 41,23 %). dalam 10 gram kasing terdapat 5.5x 10
4
 koloni 

mikroorganisme penggembur tanah yaitu Trichoderma sp, selain kascing 
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mengandung karbon organik yang berperan sebagai pendorong perkembangan 

ekosistem tanah. (Mulat, dkk. 2003). 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1 Bagaimana respon antara kascing (limbah ampas tahu, kotoran sapi dan ampas 

tebu sebagai bahan pakan cacing) dengan dosisnya yang paling efektif pada 

tanaman sawi pakcoy (Brassica rapa L.). 

2 Kascing (limbah ampas tahu, kotoran sapi dan ampas tebu sebagai bahan 

pakan cacing) yang mana didapat tanaman sawi pakcoy (Brassica rapa L.) 

yang lebih baik?  

3 Pada dosis berapa kascing (limbah ampas tahu, kotoran sapi dan ampas tebu 

sebagai bahan pakan cacing) didapat tanaman sawi pakcoy (Brassica rapa L.) 

yang lebih baik ?  

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1 Untuk mengetahui respon pertumbuhan tanaman sawi pakco terhadap pakan 

dan dosis yang berbeda (limbah ampas tahu, kotoran sapi dan ampas tebu 

sebagai bahan pakan cacing) dengan dosisnya (0 gram, 250 gram, 500 gram 

dan 750 gram)  

2  Untuk mengetahui kascing (limbah ampas tahu, kotoran sapi dan ampas tebu 

sebagai bahan pakan cacing) yang mana didapat pertumbuhan dan hasil 

tanaman sawi pakcoy (Brassica rapa L.) yang lebih baik. 
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3 Untuk menentukan dosis kascing (limbah ampas tahu, kotoran sapi dan ampas 

tebu sebagai bahan pakan cacing) yang efektif pada tanaman sawi pakcoy 

(Brassica rapa L.). 

1.4  Hipotesis 

1. Diduga terjadi respon antara kascing (limbah ampas tahu, kotoran sapi dan

ampas tebu sebagai bahan pakan cacing) dengan perbandingan 1 : 1 : 1

atau 1 kg cacing : 1 kg pakan : baglog dan dosis kascing yang tepat pada

tanaman sawi pakcoy (Brassica rapa L.).

2. Diduga kascing (pakan ampas tebu) didapat pertumbuhan yang optimum

pada tanaman sawi pakcoy.

3. Diduga dosis kascing 750 g (tiap pakan) didapatkan pertumbuhan yang

yang optimum pada tanaman sawi pakcoy.

1.5  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

kajian kascing (limbah ampas tahu, kotoran sapi dan ampas tebu sebagai bahan 

pakan cacing) dan dosis yang tepat pada tanaman sawi pakcoy. 

Dari uraian diatas, maka penulis mengangkat tema penelitian “ Aplikasi 

macam kascing ” dengan judul “ Respon Tanaman Sawi Pakcoy ( Brassica Rapa 

L. ) Terhadap Jenis Pakan Cacing Dan Dosis Kascing”.
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