
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pupuk adalah suatu bahan yangdigunakan untuk memperbaiki kesuburan 

tanah (Hardjowigeno, 2010).Berdasarkan penyusunnya pupuk dibedakan menjadi 

dua yaitu pupuk organik dan anorganik. Salah satu pupuk organik yang sering 

digunakan oleh masyarakat atau petani adalah pupuk hijau.Menurut Putri dkk. 

(2014), pupuk hijau adalah pupuk yang berasal dari bagian tanaman yang masih 

segar, kemudian dimasukkan  kedalam tanah dengan maksud menambah bahan 

organik dan unsur hara dalam tanahseperti N, P, K, Si, Ca, Fe, Mg, Zn, dan Mn, 

serta sumber energi bagi mikroorganisme. Salah satu pupuk hijau yang digunakan 

adalah Azolla.  Ada tujuh spesies azolla yang umum digunakan sebagai pupuk 

hijau yaitu: Azolla japonica, Azolla filiculoides Lam., Azolla  pinnata ,Azolla 

nilotica Dcne. ex Mett., Azolla caroliniana Willd., Azolla  mexicana Presl., Azolla 

microphylla Kaulf (Anonim, 2015
a
). 

Azolla merupakan tumbuhan yang umum dijumpai di perairan tergenang, 

mampu memfiksasi N2 dari udara dan air akibat adanya simbiosis antara tanaman 

azolla dengan algae penambat nitrogen Anabaena azollae. Simbion ini termasuk 

ke dalam jenis algae hijau-biru (Hardjowigeno dan Rayes, 2005). Azolla 

merupakan pupuk hijau dan sumber nitrogen alternatif ramah lingkungan yang 

cocok untuk budidaya tanaman. Pembenaman azolla berpengaruh pada 

pertumbuhan tanaman karena proses dekomposisi dan pelepasan hara azolla 

berjalan secara perlahan-lahan sehingga dapat meningkatkan ketersediaan hara 

tanah dalam jangka waktu lama. Pemanfaatan azolla sebagai pupuk hijau, selain 

dalam bentuk segar juga dalam bentuk kering dan kompos( Sudjana, 2014) 

Dari ketujuh spesies azolla  yang umum digunakan sebagai pupuk hijau  

untuk wilayah Asia Tenggara termasuk di Indonesia yang paling banyak 

digunakan adalah  Azolla pinnata.Dalam pertumbuhannyaAzolla pinnata toleran 

terhadap temperatur agak tinggi, sehingga sangat baik bila dibudidayakan pada 

kondisi iklim tropis. Selain itu, spesies ini dapat menghasilkan biomassa dalam 

jumlah banyak dengan kemampuan memfiksasi N2 dari udara yang tinggi (Arifin, 

2003) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lamarck
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 Azolla pinnata memiliki kandungan unsur hara tinggiantara lain N: 1,96-

5,30%; P: 0,16-1,59%; K 0,31-5,97%, tidak tercemar dengan kandungan logam 

berat, dan dapat meningkatkan bahan organik dalam tanah jika digunakan sebagi 

pupuk hijau (Batan, 2014). Menurut Putri dkk. (2014) kemampuan  bahan organik  

untuk  melepaskan  unsur  hara tergantung  dari  nilai  C/N  ratio.  Semakin rendah 

nilai C/N ratio maka akan semakin mudah untuk melepaskan unsur hara.  Azolla 

pinnata memiliki nisbah C/N sekitar 10, dalam waktu 1 (satu) minggu biomassa 

Azolla pinnata telah terdekomposisi secara sempurna (Setiawati, 2014). 

Sejauh ini pemakaianAzolla pinnatasebagai pupuk hijau hanya dilakukan 

untuk lahan sawah, atau sebagai pupuk organik dalam bentuk kompos. Azolla 

pinnatasebagai pupuk hijau di lahan kering untuk tanaman hortikultura masih 

sangat terbatas. Hal ini terkait dengan belum diketahuinya dosis yang tepat pupuk 

hijau Azolla pinnata untuk tanaman hortikultura. Faktor yang menjadi perhatian 

dalam penentuan dosis pupuk hijau adalah 1) C/N ratio pupuk hijau yang nantinya 

akan berhubungan dengan lama dekomposisi dan proses metabolisme N oleh 

mikroorganisme tanah, 2) Besarnya kandungan bahan organik total yang ada di 

dalam tanah. 

Caisim (Brassica rapa var. parachinensis L.) merupakan komoditas 

hortikultura yang banyak dikonsumsi masyarakat sebagai salah satu sayuran yang 

bergizi tinggi. Caisim kaya akan protein, lemak, karbohidrat, Ca, Fe, Vitamin A, 

Vitamin B, dan Vitamin C (Sakya dkk., 2009). Manfaat  caisim dibidang 

kesehatan antara lain sebagai penghilang rasa gatal ditenggorokan pada penderita 

batuk, penyembuh sakit kepala, bahan pembersih darah, memperbaiki fungsi 

ginjal, serta memperbaiki dan memperlancar fungsi pencernaan.Tanaman  caisim 

dapat tumbuh di dataran rendah hingga dataran tinggi yaitu antara 5 m sampai 

1200 m dpl (Haryanto, dkk. 2003). 

Pada tahun 2000-2010 Litbang (Badan Penelitian dan Pengembangan) 

Pertanian, Kementerian Pertanianmenyatakan terjadi penurunan perdagangan 

sayuran sebesar 346 juta ton/tahun. Dengan data tersebut dapat dikatakan bahwa 

produksi sayuran nasional tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi sayuran untuk memenuhi 

pasar dalam negeri masih sulit. Caisim adalah bagian dari komoditas sayuran yang 
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masih rendah produktifitasnya.Salah satu cara untuk meningkatkan produktifitas 

caisim adalah dengan cara pemupukan. Memperhatikan keunggulan dari Azolla 

pinnata maka, pemupukan tanaman caisim dapat digunakan dengan pupuk hijau 

Azolla pinnata. Namun, yang menjadi permasalahan dalam penggunaan pupuk 

hijau Azolla pinnata pada tanaman caisim adalah penentuan dosis yang tepat. 

Berdasarkan uraian di atas, perlunya dilakukan penelitian tentang pengaruh dosis 

pupuk hijau Azolla pinnata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman caisim 

(Brassica rapa var. parachinensis L.). 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang maka tujuan penelitian: 

1. Mengetahui pengaruh dosis pupuk hijau Azolla pinnata terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman caisim (Brassica rapa var. parachinensis 

L.). 

2. Menentukan dosis pupuk hijau Azolla pinnata yang tepat untuk menaikkan 

pertumbuhan dan hasil tanaman caisim (Brassica rapa var. parachinensis 

L.). 

 

1.3 Model Hipotetik 

Untuk memperjelas tujuan penelitian, maka dibuat model hipotetik  

sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1.1 Model Hipotetik 

 

 

 

X 

Y2 

Y1 

Keterangan : 

X:Perlakuandosis pupuk hijau 

Azolla pinnata 

Y1:Pertumbuhan tanaman caisim 

Y2 : Hasil tanaman Caisim 

 

 

 



4 
 

 

1.4 Signifikansi Penelitian 

Dari segi ilmiah, diharapkan akan menambah pengetahuan dibidang ilmu 

pertanian terutama tentang pengaruh dosis pupuk hijau Azolla pinnata terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman caisim (Brassica rapa var. parachinensis L.). 

Dari segi praktis, penelitian diharapkan agar menjadi bahan pertimbangan 

dalam penentuan dosis pupuk hijau Azolla pinnata untuk mendapatkan hasil dan 

pertumbuhan terbaik dari budidaya tanaman caisim (Brassica rapa var. 

parachinensis L.). 

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk mencapai tujuan penelitian serta pemecahan permasalahan pada 

penggunaan pengaruh dosis pupuk hijau Azolla pinnata terhadap pertumbuhan 

dan hasil caisim maka perlu diberikan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Pupuk hijauAzolla pinnata adalah pupuk yang berasal dari paku air Azolla 

pinnata yang masih segar yang kemudian dibenamkan kedalam tanah. 

2. Azolla pinnata yang digunakan berasal dari tanah sawah disekitar Rawa 

Pening Banyubiru, dengan ketinggian tempat ± 500 m dpl. 

3. Tanaman caisim (Brassic rapa var. parachinensis L)   

menggunakanVarietas Tosakan. 

4. Dosispupuk hijauAzolla pinnata adalah banyaknya (berat) paku air Azolla 

pinnata dalam bentuk segar per luasan tanam. Satuan dosis yang 

digunakan adalah ton.Ha
-1

. 

5. Penanaman caisim dilakukan dilahan dengan jenis tanah Andosol di kebun 

Salaran. 

6. Pertumbuhan adalah adalah peristiwa perubahan ukuran (volume) pada 

makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya sebagai akibat dari 

perbanyakan sel dan pembesaran ukuran (volume) sel yang tidak dapat 

balik (irreversible).Komponen pertumbuhan yang diamati meliputi: tinggi 

tanaman danjumlah daun tanaman.  

7. Hasil adalah bagian dari tanaman caisim (Brassica rapa var. 

parachinensis L.) yang dipanen berupa daun. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tatanama_biologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Tatanama_biologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Tatanama_biologi

