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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Kerangka Teoritis 

2.1.1    Botani Tanaman Sawi Sendok. 

Tanaman sawi sendok termasuk family Brassicaceae, berasal dari 

daerah pantai Mediteranea yang telah dikembangkan di berbagai Negara di 

benua Eropa dan Asia. (Anonim, 2010). Adapun klasifikasi tanaman sawi 

sendok sebagai berikut: 

 

Divisi  : Spermatophyta 

Kelas  : Angiospermae 

Sub-kelas : Dicotyledonae 

Ordo  : Papavorales 

Famili  : Brassicaceae 

Genus  : Brassica 

Spesies  : Brassica chinensis L. 

 

Tanaman sawi sendok berakar serabut yang tumbuh dan berkembang 

secara menyebar ke semua arah di sekitar permukaan tanah, perakaranya 

sangat dangkal. Tanama sawi sendok tidak memiliki akar tunggang, 

perakaran tanaman sawi sendok dapat tumbuh dan berkembang dengan baik 

pada tanah yang gembur, subur, tanah mudah menyerap air dan kedalaman 

tanah cukup dalam (Fransisca, 2009) 

Batang (caulis) sawi sendok pendek sekali dan beruas-ruas, sehingga 

hampir tidak kelihatan. Batang ini berfungsi sebagai alat pembentuk dan 

penompang daun (Rukmana, 1994) 

Sawi sendok berdaun lonjong, halus, tidak berbulu dan tidak berkrop. 

Pada umumnya pola pertumbuhan daunya berserak (roset) hingga sukar 

membentuk krop (Fransisca, 2009) 

 

 



7 
 

2.1.2  Syarat Tumbuh Tanaman Sawi Sendok. 

Iklim 

  Daerah penanaman yang cocok untuk pertumbuhan tanaman sawi 

sendok mulai dari ketinggian 5 meter sampai 1200  meter dpl. Namun 

biasanya tanaman ini dibudidayakan di daerah yang berketinggian 100-1000 

m dpl. Sebagian besar daerah-daerah di indonesia memenuhi syarat ketingian 

tersebut (Fransisca,2009) 

Kelembaban udara yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman sawi 

sendok yang optimal berkisar antara 80%-90%. Tanaman sawi sendok 

tergolong tanaman yang tahan terhadap hujan, sehingga penanama pada 

musim hujan masih bisa memberikan hasil yang cukup baik. Akan tetapi 

tanaman sawi sendok tidak tahan terhadap air yang menggenang (Rukmana, 

1994) 

Tanah 

Tanah ideal untuk budidaya tanaman sawi sendok salah satunya 

adalah jenis tanah andosol dengan tekstur lempung, pasir. Untuk tanaman 

sawi sendok memerlukan kondisi tanah yang subur, gembur banyak 

mengandung bahan organik (humus) tidak menggenang (becek), tata udara 

dalam tanah berjalan dengan baik, dan pH tanah 6-7 (Rukmana, 1994) 

2.1.3 Pupuk Organik. 

 Pupuk organik adalah semua jenis bahan organik yang berasal dari 

tanaman dan hewan yang dapat dirombak menjadi hara tersedia bagi 

tanaman, pupuk organik sebagian besar terdiri atas bahan organik yang 

berasal dari tanaman dan hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat 

berbentuk padat atau cair yang digunakan mensuplai bahan organik untuk 

memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Secara fisik, pupuk organik 

meningkatkan kemampuan tanah untuk menyimpan air sebagai cadangan 

disaat kekeringan (Helmi, 2009). Pada tanah tipe pasir sekalipun, material 

pupuk organik berguna menjadi perekat sehingga tanah menjadi lebih solid. 

Sedangkan pada tanah liat atau tanah lempung, pupuk organik berfungsi 

mengemburkan tanah agar tidak terlalu solid (Anonim, 2010).  Menurut 
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Sarief (1989) secara kimiawi, pupuk organik berperan dalam menentukan 

kapasitas tukar kation sehingga berpengaruh penting terhadap ketersediaan 

unsur hara dalam tanah. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pupuk organik 

lebih ditujukan kepada kandungan C-organik atau bahan organik dari pada 

kadar haranya. Secara biologis pupuk organik mampu meningkatkan jumlah 

keragaman mikro organisme yang hidup dalam tanah sehingga secara tidak 

langsung mempengarui proses pembusukan dan pelapukan material tanah 

(Fransisca, 2009). Pupuk organik juga membuat tanah menjadi gembur dan 

cocok sebagai media tumbuh akar tanaman di golongkan pada fisik, kimia 

dan biologi tanah. Pupuk organik merupakan bahan organik yang berasal dari 

limbah pertanian, seperti jerami dan sekam padi, kulit kacang tanah, ampas 

tebu, batang jagung dan baglog jamur. Pupuk organik merupakan bahan 

pembenah tanah yang paling baik dibanding bahan pembenah lainya (Sutanto, 

2002). 

Sumber pupuk organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk 

kandang, sisa panen (jerami, berangkasan, tongkol jagung, bagas tebu, dan 

sabut kelapa), limbah ternak, limbah industri yang mengunakan bahan 

pertanian, dan limbah kota. Pupuk organik merupakan produk pembusukan 

dari limbah tanaman dan hewan hasil perombakan oleh fungi, dan cacing 

tanah. Pupuk hijau merupakan keseluruhan tanaman hijau maupun hanya 

bagian dari tanaman seperti sisa batang dan akar setelah bagian atas tanaman 

yang hijau digunakan sebagai pakan ternak. Sebagai contoh pupuk hijau ini 

adalah sisa-sisa tanaman, aneka kacang, dan tanaman paku air Azolla. Pupuk 

kandang merupakan kotoran ternak yang sudah difermentasi atau belum yang 

difermentasi. Sedangkan untuk pupuk organik dari limbah baglog jamur tiram 

adalah bahan limbah dari media tanam tempat untuk budidaya jamur tiram 

yang sudah tidak digunakan dan sudah melalui tahap fermentasi atau 

dekomposisi (Simanungkalit dan Saraswati, 2001; Saraswaty dan Sumarno, 

2008). 
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2.1.4. Pupuk Organik Baglog Jamur Tiram. 

 

Baglog merupakan istilah lain dari media tanam jamur, terdapat dua 

macam baglog yang berpotensi menjadi limbah bagi lingkungan, yaitu baglog tua 

dan baglog terkontaminasi. Baglog tua berasal dari baglog yang sudah tidak 

produktif lagi atau sudah tidak menghasilkan jamur, baglog tua biasanya baglog 

yang telah berumur lebih dari tiga bulan. Baglog terkontaminasi adalah baglog 

yang tidak ditumbuhi jamur pada masa inkubasi (masa pertumbuhan mycellium) 

,baglog yang terkontaminasi dikeluarkan dari bedeng dan menjadi limbah 

(Maonah, 2010). Baglog tua yang tidak produktif lagi disebut sebagai limbah 

media jamur tiram yang dapat digunakan sebagai sumber bahan organik tanah. 

Sutanto (2006), menyebutkan pemakaian pupuk organik merupakan salah 

satu penerapan konsep pertanian organik yang dapat dilakukan untuk mengurangi 

dampak negatif dari pupuk kimia. Pupuk organik dengan sekumpulan mikroba 

merupakan produk biologi aktif yang terdiri atas berbagai macam mikroba yang 

berfungsi meningkatkan efisiensi pemupukan dan kesuburan media tanam 

(Saraswati dan Sumarmo, 2008). Hal ini sudah dilakukan oleh beberapa ahli 

peneliti yang menunjukan adanya pengaruh pemberian  bahan organik terhadap 

sifat fisik tanah,seperti penelitian Yatno (2011) bahan organik berperan penting 

dalam memperbaiki sifat tanah terutama sebagai agen pengikat partikel-partikel 

tanah sehingga membentuk agregat yang berukuran lebih besar.  

Pemberian bahan organik dari limbah media tanam jamur tiram  

memberikan pertumbuhan yang terbaik pada budidaya bawang merah jika diberi 

dosis sebesar 15 ton ha
-1

 (Purnawanto A.M & Nugroho B. 2009). Sementara itu 

Wicaksono 2010, menyatakan pupuk organik dari limbah jamur tiram dengan 

dosis 20 ton ha
-1 

mampu memberikan hasil yang maksimal pada budidaya 

tanaman kacang tanah. Untuk pupuk organik yang berasal dari sisa media jamur 

tiram yang di aplikasikan ke tanaman budidaya sawi sendok belum ada dosis yang 

ideal sehingga di lakukan penelitian pendahuluan ditanah Andosol dengan bobot 

isi tanah 0,8 g/m
3
 dan kandungan C- organik tanah 2,4% berharkat (sedang). Jika 

kandungan C-organik di top soil tanah (30 cm) ditingkatkan menjadi 3 % 

berharkat (tinggi), maka dibutuhkan BO sebesar 14,4 ton ha
-1

 (dibulatkan menjadi 

15 ton ha-
1
).  
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2.2  Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka 

maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. Dosis pupuk organik dari baglog jamur tiram dapat mempengaruhi  

pertumbuhan tanaman, yaitu berat basah akar, berat kering akar, panjang 

tanaman, jumlah daun pertanaman, dan berat kering daun. Hasil tanaman 

yaitu berat basah daun dan berat basah daun segar yang layak jual. 

2.  Pemberian dosis pupuk organik baglog jamur tiram 15 ton ha
-1

 yang  

mampu memberikan hasil yang tertinggi pada tanaman sawi sendok. 

 

2.3 Definisi Pengukuran dan Variabel 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap hipotesis 

yang dikemukakan, maka dibuat definisi dan pengukuran variabel sebagai 

berikut: 

1. Berat basah akar adalah berat akar pertanaman sampel bagian 

bawah yang ditimbang dalam satuan gram. Pengamatan dilakukan 

setelah panen 

2. Berat kering akar adalah berat akar pertanaman sampel bagian 

bawah yang telah dikeringkan dengan dioven pada suhu 105
o
C 

selama 24 jam hingga berat konstan. Pengamatan dilakukan setelah 

sampel kering dengan satuan gram. 

3. Tinggi tanaman adalah tinggi tanaman sawi sendok yang diukur 

dari batas leher akar tanaman sawi sampai dengan ujung daun 

terpanjang mulai pengukuran satu minggu setelah tanam dan 

dilakukan 5 hari sekali selama penelitian. 

4. Jumlah daun pertanaman adalah pengamatan terhadap daun yang 

muncul pada setiap tanaman sampel, mulai dari batas kotiledon dan 

termasuk yang gugur. Pengukuran dilakukan 5 hari sekali selama 

penelitian. 

5. Berat basah daun adalah berat daun pertanaman sampel bagian atas 

yang ditimbang dalam satuan gram. Penimbangan dilakukan 

setelah panen. 
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6. Berat kering daun adalah berat daun pertanaman sampel bagian 

atas yang telah dikeringkan dengan cara dioven pada suhu 105
o
C 

selama 24 jam hingga berat konstan. Pengamatan dilakukan setelah 

sampel kering dengan satuan gram. 

7. Hasil adalah biomasa yang melipui organ batang, daun yang layak 

jual. Daun layak jual yang dimaksud adalah organ daun dan batang 

yang dalam keadaan hijau segar dan tidak rusak. 

 


