
I. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Sayuran sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh karena kandungan serat 

dan gizi yang dibutuhkan bagi tubuh khususnya untuk sistem pencernaan. Namun 

saat ini sayur – sayuran yang di konsumsi sangat beresiko terhadap penyakit 

karena tidak sedikit sayur – sayuran  di pasaran sudah tercemar oleh berbagai zat 

kimia atau zat lain yang berasal dari pestisida atau senyawa kimia lainnya yang 

diaplikasikan ke tanaman untuk menghasilkan produksi. Oleh sebab itu sangat 

menguntungkan jika mengkonsumsi sayuran organik.  

Alasan penerapan sistem pertanian secara organik adalah mulai 

menurunnya kualitas tanah baik dari segi fisik, kimia, maupun biologi akibat dari 

penggunaan lahan secara intensif dan pemakaian pupuk anorganik serta pestisida 

secara berlebih. Dalam sistem pertanian organik, biasanya menggunakan model 

budidaya tumpang sari. Pemakaian sistem tumpang sari dimaksudkan untuk 

mendapatkan lebih dari satu jenis produk pertainan yang ditanam pada satu lahan, 

efisiensi lahan dan pemupukan serta biodiversitas di dalam petak penanaman. 

Jenis sayuran yang cocok untuk ditumpang sarikan dan juga sering dimanfaatkan 

oleh masyarakat adalah wortel (Daucus carota) dan bawang daun (Allium 

fistulosum L.). 

Didalam suatu sistem tumpang sari perlu diperhatikan kesuburan tanahnya 

agar tanaman yang ditumpang sarikan tidak terjadi kompetisi. Untuk tetap 

menjaga kualitas kesuburan tanah dapat dilakukan dengan penggunaan kotoran 

kambing sebagai pupuk. Peranan kotoran kambing tidak jauh berbeda dengan 

peranan pupuk kandang. Sutejo dan Kartasapoetra (1988) mengemukakan bahwa 

pupuk kandang mempunyai kemampuan mengubah berbagai faktor dalam tanah, 

sehingga menjadi faktor-faktor yang menjamin kesuburan tanah. Tanah yang 

subur merupakan media yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Penggunaan 

pupuk yang berasal dari kotoran kambing menjadi pilihan karena melimpahnya 

bahan-bahan tersebut yang berasal dari peternakan di sekitar lahan pertanian. 

Kotoran kambing memiliki keunggulan dalam hal kandungan hara. Menurut 

Anonim (2011) kotoran kambing mengandung 1,26% N, 16,36 Mg.kg-1 P, 2,29 
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Mg.L-1, Ca, Mg dan 4,8 % C-organik, sementara hasil penelitian Hikmah (2008) 

kotoran kambing mengandung 1,19 % N, 0,92 % P2O5, dan 1,58 % K2O. 

Bila dibandingkan dengan pupuk anorganik majemuk, jumlah unsur hara 

yang terdapat pada kotoran kambing lebih sedikit, akan tetapi kotoran kambing 

memiliki kandungan hara yang cukup lengkap. Berdasarkan kandungan C-organik 

yang nilainya sebesar 4,8 %, maka kotoran kambing merupakan bahan organik 

yang dapat berfungsi untuk memperbaiki sifat tanah diantaranya adalah 

meningkatkan kemampuan tanah menahan air, memperbaiki kehidupan biologi 

tanah, dan meningkatkan Kapasitas Pertukaran Kation sehingga hara tanaman 

tidak mudah tercuci, dan dengan demikian tanah menjadi subur. 

Kotoran kambing memiliki bentuk butiran yang keras sehingga 

membutuhkan waktu yang lama agar bisa terurai di dalam tanah, tekstur yang 

demikian akan memperbaiki porositas tanah dan mengurangi pemadatan tanah 

sehingga sangat baik untuk perkembangan akar. Sarief (1985) mengemukakan 

bahwa pada keadaan memadat tanah menjadi keras dan pori-pori akan 

menyempit. Pada keadaan demikian akar akan mengalami kesukaran dalam 

menembus tanah.  

Hingga saat ini belum banyak ditemukan hasil penelitian pemberian 

kotoran kambing terhadap hasil budidaya wortel dan bawang daun yang ditanam 

secara tumpang sari. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan 

penelitian tentang sejauh mana pemberian dosis kotoran kambing yang paling 

tepat terhadap pertumbuhan dan produksi wortel dan bawang daun yang ditanam 

secara tumpang sari. 

 
1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. untuk mengetahui pengaruh pemberian kotoran kambing terhadap 

pertumbuhan dan produksi wortel dan bawang daun dengan budidaya 

tumpang sari dalam sistem pertanian organik. 

2. Untuk menentukan dosis terbaik pemberian kotoran kambing terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman bawang daun dan wortel yang 

dibudidayakan dengan tumpang sari. 
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1.3. Signifikasi Penelitian 

1. Secara praktis, digunakan untuk menentukan/ sebagai acuan penentuan 

dosis kotoran kambing pada tanaman bawang daun dan wortel yang 

dibudidayakan secara tumpang sari. 

2. Secara teoritis dapat digunakan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan 

tentang dosis kotoran kambing yang diberikan pada tanaman bawang daun 

dan wortel dengan bididaya tumpang sari. 

 
1.4. Model Hipotetis 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Model Hipotetis 
 
1.5. Batasan Masalah 

Berdasarkan berbagai masalah yang ada harus dibuat pembatasan masalah 

supaya permasalahan yang akan dibahas tidak melebar. Oleh karena itu, peneliti 

membahas masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di Cisarua, Kabupaten Bogor dengan ketinggian 

tempat 1000 m dpl dan tanah yang dipakai adalah tanah Andisol. 

2. Pupuk yang digunakan berasal dari kotoran kambing yang telah 

difermentasi. 

3. Pertumbuhan bawang daun diamati dari tinggi tanaman, dan jumlah 

anakan, sedangkan untuk produksi bawang daun dihitung dari berat 

brangkasan segar layak jual disetiap petak lahan. 

4. Pertumbuhan wortel diamati dari tinggi tanaman, serta berat daun dan 

batang. sedangkan untuk produksi wortel dihitung dari berat umbi 

segar layak jual disetiap lahan. 
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