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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman sawi sendok (Brasisca chinensis L.) merupakan tanaman 

hortikultura dengan nilai ekonominya cukup baik, dan lebih digemari 

masyarakat karena rasanya yang lebih enak dari pada kubis. Analisis 

kandungan nutrisi, pada setiap 100 gr tanaman sawi sendok mengandung air 

93,6%, kalori 22,0 g, protein 2,30 g, lemak 30 g, karbohidrat 4,00 g, serat 1,20 

g, Ca 220,50 mg, P 38,40 mg, Fe 2,90 mg (Anonim, 2008). Produksi rata-rata 

sawi sendok di Indonesia pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1985 

mencapai 6,12 ton/ha (Taleker 1985 lihat Kurniawati, 1994). Produksi 

tersebut lebih rendah bila dibanding dengan produksi di Jepang, dimana pada 

tahun 1960 mencapai 30 ton/ha, dan tahun 1976 meningkat menjadi 40 ton/ha. 

(Hasino,1979 lihat Soegeng 2005). 

Melihat kenyataan tersebut, masih ada kemungkinan dilakukan suatu 

usaha meningkatkan produksi sawi sendok khususnya di Indonesia. Usaha 

yang dapat ditempuh dalam rangka meningkatkan produksi sawi sendok 

antara lain dengan intensifikasi pertanian yang meliputi pengolahan tanah 

yang baik, pengairan yang cukup, pengendalian hama dan penyakit, 

pengunaan varietas unggul, dan pemupukan yang tepat. Pemupukan 

memegang peranan sangat besar dalam meningkatkan produksi, karena 

ketersediaan unsur hara merupakan faktor yang penting untuk pertumbuhan 

tanaman. Pupuk didefinisikan sebagai suatu bahan, baik organik maupun 

nonorganik, yang berasal dari alam maupun buatan yang ditambahkan pada 

tanah untuk memberikan unsur-unsur hara tertentu bagi pertumbuhan tanaman 

(Buckman& Brady, 1982).  

Salah satu pupuk yang mampu secara bersamaan mempengarui sifat 

fisik, kimia dan biologi tanah adalah pupuk organik. Pupuk organik adalah 

bahan organik yang ditambahkan ke dalam tanah untuk mengubah sifat fisik, 

kimia dan biologi tanah. Bahan organik yang digunakan untuk pupuk organik 
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dapat berasal dari tanaman dan atau hewan.  Bahan organik yang digunakan 

sebagai pupuk organik harus melalui perombakan mikroorganisme .  

Di dalam budidaya tanaman sawi sendok peranan pupuk organik sangat 

penting karena pupuk organik yang diberikan pada tanah mampu secara 

bersamaan mempengaruhi sifat fisik, kimia dan biologi tanah sehingga  

pertumbuhan dan hasil tanaman dapat di tingkatkan. Pupuk organik 

mempunyai manfaat karena dapat meningkatkan kesuburan tanah baik secara 

kimiawi, fisika dan biologi tanah. Secara kimiawi pupuk organik berperan 

dalam menentukan kapasitas tukar kation sehingga berpengaruh penting 

terhadap ketersedian unsur hara dalam tanah (Sarief, 1989). Secara fisik pupuk 

organik meningkatkan kemampuan tanah untuk menyimpan air sebagai 

cadangan di saat kekeringan (Helmi,2009). Menurut Fansisca (2009), secara 

biologi pupuk organik mampu meningkatkan jumlah keragaman mikro 

organisme yang hidup dalam tanah sehingga secara tidak langsung 

mempengarui proses pembusukan dan pelapukan material tanah.   

Pupuk organik dapat mempertinggi produksi tanaman karena dapat 

menambah unsur-unsur yang diperlukan tanaman (Serya Midjaya, 1989 lihat 

Soegeng, 2005) secara fisika tanah pupuk organik mampu sebagai perekat 

butiran-butiran tanah sehingga dapat meningkatkan ketersediaan air bagi 

tanaman atau mengurangi gaya kohesi tanah, kelekatan tanah berkurang dan 

memperbaiki aerasi. Secara biologi tanah pupuk organik meningkatkan 

jumlah maupun keragaman organisme dan mikro organisme yang hidup di 

dalam tanah sehingga secara tidak langsung mempengarui proses 

pembusukan dan pelapukan material tanah (Fransisca, 2009). Sumber utama 

pupuk organik berasal dari bahan organik, diantara berbagai macam bahan 

organik yang ada, maka media jamur tiram (baglog) mempunyai fungsi 

sebagai sumber bahan organik yang mampu dimanfaatkan sebagai pupuk 

organik.  

Baglog adalah istilah lain dari media tanam jamur, baglog jamur tiram 

mempunyai fungsi sebagai sumber bahan organik, karena baglog di buat dari 

komposisi bahan serbuk gergaji, dedak, tepung tapioka, gula kelapa, dan 

kapur (Gunawan2001). Terdapat tiga macam baglog yaitu baglog 
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terkontaminasi, baglog tua / tidak produktif lagi dan baglog baru. Dalam 

pembuatan pupuk organik yang digunakan adalah baglog yang sudah 

tua/tidak produktif lagi. Baglog yang tidak produktif  sebelum di gunakan 

sebagai pupuk organik harus melalui dekomposisi dengan bantuan 

mikroorganisme dekomposer. Baglog yang telah didekomposisi mempunyai 

kemampuan sebagai pupuk organik seperti halnya kompos atau pupuk 

kandang (Hakim dkk,1986 lihat Soegeng2005).  

Banyaknya materi yang digunakan untuk pembuatan baglog jamur tiram 

sperti serbuk gergaji, dedak, tepung tapioka, gula kelapa dan kapur dapat 

dijadikan sebagai sumber hara dalam tanah. Pupuk organik hasil dari 

fermentasi limbah media jamur tiram (baglog) hingga saat ini belum 

diketahui dosis yang tepat untuk peningkatkan pertumbuhan dan hasil 

tanaman terutama untuk tanaman sawi sendok. Berdasarkan uraian diatas 

maka dapat diteliti tentang pengaruh dosis pupuk organik dari limbah baglog 

jamur tiram tehadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi sendok. 

 

1.2. Tujuan  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh pemberian dosis pupuk organik baglog jamur 

tiram terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi sendok( Brassica 

chinensis L.) 

2. Menentukan dosis pupuk organik baglog jamur tiram yang mampu 

memberikan pertumbuhan dah hasil yang maksimal terhadap tanaman 

sawi sendok ( Brassica chinensis L.) 

 

1.3. Signifikan Penilitian 

Terdapat dua signifikan penelitian  yaitu : 

1. Dari segi ilmiah diharapkan hasil penelitian dapat menambah informasi 

dan pengetahuan tentang pemberian dosis pupuk organik baglog jamur 

tiram terhadap tanaman sawi sendok. 

2. Dari segi praktis diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam aplikasi pengomposan limbah jamur terhadap 

tanaman sawi sendok. 
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1.4.   Batasan Masalah 

Permasalahan yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah aplikasi 

pupuk organik limbah baglog jamur tiram terhadap pertumbuhan tanaman 

sawi. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka dilakukan 

pembatasan masalah sebagai berikut : 

 

1. Baglog yang digunakan sebagai pupuk organik adalah 1) Baglog sisa 

atau baglog yang tidak produktif. 2) Baglog yang digunakan sebagai 

pupuk organik harus melalui proses di dekomposisi. 3) Baglog yang 

digunakan telah diproduksi oleh petani budidaya jamur tiram di Desa 

Gondang Wayang Kec, Kedu Kab, Temanggung. 

2. Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman sawi 

sendok (Brassica chinensis L.)  

3. Penelitian dilaksanakan di kebun Percobaan Sangrila Fakultas Pertanian 

dan Bisnis UKSW, Dusun Plalar, Desa Kopeng Kecamatan Getasan, 

Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dengan ketinggian kurang 

lebih 1050 m dpl. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2013 

sampai bulan Januari 2014. 

4. Komponen pertumbuhan yang diamati adalah berat basah akar, berat 

kering akar, tinggi tanaman, jumlah daun, dan berat kering daun.  

5. Komponen hasil yang diamati adalah berat basah daun dan biomassa 

dari berat daun segar yang layak jual. Daun layak jual yang dimaksud 

adalah organ daun dan batang yang dalam keadaan hijau segar dan tidak 

rusak.  
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1.5. Model Hipotesis  

  Model hipotesis yang digunakan adalah. 

 

 

  

 

 

Gambar 1.1 Model Hipotesis 

 

 X  : Perlakuan berbagai dosis pupuk organik dari baglog jamur tiram 

 Y1 : Pertumbuhan tanaman sawi sendok 

 Y2 : Hasil dari tanaman sawi sendok 
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