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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Pertanian Organik 

Sutanto (2002) mengemukakan istilah pertanian organik menghimpun 

seluruh imajinasi dan konsumen secara serius dan bertanggung jawab 

menghindarkan bahan kimia dan pupuk yang bersifat meracuni lingkungan 

dengan tujuan untuk memperoleh kondisi lingkungan yang sehat. Produksi 

tanaman yang berkelanjutan diupayakan dengan cara memperbaiki kesuburan 

tanah menggunakan sumber daya alami seperti mendaur-ulang limbah pertanian.  

Pemulihan tanah yang sakit akibat penggunaan bahan kimia pertanian 

akan berlangsung cepat apabila pertanian organik dilakukan secara baik. 

Pemulihan kehidupan fauna tanah dan mikroorganisme yang bermanfaat, dan 

peningkatan kualitas tanah dengan pemberian bahan organik akan merubah sifat 

fisik, kimia dan biologi tanah. Tahap pertama produksi dan konservasi biomassa 

adalah mobilisasi bahan organik. Menurut Rosmarkam dan Widya (2002) makin 

banyak bahan organik mentah diberikan ke dalam tanah, makin tinggi populasi 

mikrobia yang menyerangnya sehingga makin banyak hara yang mengalami 

imobilisasi. Walaupun demikian, bila mikrobia mati akan mengalami dekomposisi 

hara yang immobil dan berubah menjadi tersedia kembali. 

Anonim (2005) mengemukakan Pertanian organik merupakan pertanian 

yang bekerjasama dengan alam, menghayati dan menghargai prinsip – prinsip 

yang bekerja di alam yang telah menghidupi segala mahkluk hidup berjuta-juta 

tahun lamanya. Anonim (2007) mengemukakan bahwa terdapat empat prinsip 

pertanian organik, yaitu : 

1. Prinsip kesehatan, pertanian organik harus melestarikan dan 

meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia dan bumi 

sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan.  

2. Prinsip ekologi, pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan 

siklus ekologi kehidupan. Bekerja, meniru dan berusaha memelihara 

sistem dan siklus ekologi kehidupan.  

3. Prinsip keadilan, pertanian organik harus membangun hubungan yang 

mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan 

hidup bersama.  
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4. Prinsip perlindungan, pertanian organik harus dikelola secara hati-hati 

dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan kesejahteraan 

generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup. 

Menurut Sutanto (2002) standar dasar IFOAM tidak dapat digunakan 

begitu saja untuk tujuan sertifikasi, tetapi memberikan kerangka dasar keseluruh 

dunia untuk menyusun program sertifikasi sesuai standar nasional dan regional. 

Hal ini juga memperhitungkan kondisi lokal dan mungkin saja lebih detail 

daripada standar dasar IFOAM. Saragih (2010) mengemukakan SNI menetapkan 

standar produksi yang secara detail tertulis dalam dokumen BSN SNI 01-6729-

2002. Untuk mengklaim sebagai produk organik, haruslah mendapat label atau 

sertifikat dari lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Lembaga 

sertifikasi ini akan mengecek usaha tani untuk membuktikan sudah memenuhi 

standar atau belum. 

 
2.2. Tumpang Sari 

Sistem pertanian organik dapat didukung dengan sistem pertanaman 

tumpang sari yaitu menanam dua atau lebih tanaman di areal yang sama dalam 

satu musim tanam. Sistem tumpang sari mempunyai tujuan untuk efisiensi dalam 

pemanfaatan waktu, ruang dan sumberdaya alam yang tersedia sehingga produksi 

dan pendapatan dapat ditingkatkan. Menurut Syaiful dkk. (2011) pola tanam 

tumpang sari pada olah tanah sempurna dengan pemberian pupuk organik 

sebanyak 5 ton ha-1 memberikan hasil terbaik terhadap pertumbuhan dan produksi 

jagung manis per hektar, yaitu 7,36 ton ha-1 dan produksi biji kacang hijau yaitu, 

0,83 ha-1. 

Pertanaman model tumpang sari harus memperhatikan tentang jarak tanam 

maupun karakter yang dimiliki oleh masing-masing tanaman yang akan 

ditumpang sarikan. Prasetyo dkk. (2009) mengemukakan penurunan hasil jagung 

yang ditanam secara tumpang sari disebabkan adanya persaingan dengan jarak 

pagar terutama dalam hal pemanfaatan cahaya matahari, ruang tumbuh, air, dan 

unsur hara. Tanaman kacang tanah memiliki tajuk lebih rendah dibandingkan 

tanaman jarak pagar sehingga tanaman jarak pagar dapat menyerap cahaya 

matahari lebih banyak sehingga tanaman lebih cepat berproduksi. Reijntjes et al. 

(1999) mengemukakan campuran spesies sangat menunjang jaminan panen dan 
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nutrisi di lingkungan yang tidak stabil serta memaksimalkan fungsi produktif 

sistem budidaya. Kegagalan salah satu tanaman dapat dikompensasikan oleh 

tanaman yang lain. 

Wortel (Daucus carota) merupakan tanaman yang secara umum ditanam 

di daerah tropika.Tanah geluh berpasir sangat baik untuk perkembangan wortel, 

pengairan tanaman ini tidak boleh secara berlebih. Konsumsi airnya lebih rendah 

dibandingkan dengan kebanyakan tanaman lain, tanah yang kelewat basah akan 

mengakibatkan akar cacat bentuk. Wortel dapat ditanam secara monokultur 

ataupun secara tumpang sari. Wortel dapat ditanam dengan cara menabur benih 

secara langsung di bedengan tanpa disemaikan terlebih dahulu dengan jarak antar 

barisan 15 – 20 cm dan pemberian jarak antar tanaman 5 – 10 cm (Berlian dkk., 

1994). 

Bawang daun (Allium fistulosum L.) merupakan tanaman semusim yang 

terdiri atas akar, batang semu dan daun.Pada stadium reproduktif dapat 

menghasilkan bunga dan biji. Batang semu tersusun atas pelepah-pelepah daun 

yang saling menutupi. Sifat hidup tanaman ini merumpun, yakni membentuk 

anakan-anakan yang baru. Rukmana (1995) mengemukakan, bawang daun dapat 

tumbuh secara ideal pada ketinggian antara 900 – 1.700 meter di atas permukaan 

laut. Di Indonesia, penanaman biasanya menggunakan bibit yang didapatkan dari 

perbanyakan vegetatif yaitu dengan menyepih (memecah) anakan-anakannya. 

Rumpun tanaman bawang daun yang akan dijadikan bibit dipilih yang sudah 

berumur cukup tua yaitu ± 75 hari setelah tanam. 

 
2.3. Pengaruh / Peranan Kotoran Kambing Terhadap Pertumbuhan dan 

Produksi Tanaman  

Pertumbuhan dapat diartikan sebagai pertambahan ukuran. Menurut 

Salisbury dan Ross (1995) pertambahan bukan hanya dalam volume, tapi juga 

dalam  bobot, jumlah sel, banyaknya protoplasma dan tingkat kerumitan, karena 

organisme multiseluler tumbuh dari zigot. Ada dua macam pengukuran yang 

lazim digunakan untuk mengukur pertambahan volume atau massa. Pertumbuhan 

volume (ukuran) sering ditentukan dengan cara mengukur perbesaran ke satu atau 

dua arah, seperti panjang (misalnya, tinggi batang), diameter (misalnya, diameter 

batang), atau luas (misalnya, luas daun). Pengukuran volume, misalnya dengan 
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cara pemindahan air, bersifat tidak merusak, sehingga tumbuhan yang sama dapat 

diukur berulang-ulang pada waktu yang berbeda.  

Pertumbuhan massa sering ditentukan dengan cara memanen seluruh 

tumbuhan atau  bagian yang diinginkan, dan menimbangnya cepat-cepat sebelum 

air terlalu banyak menguap dari bahan tersebut. Pengukuran dengan cara ini 

adalah untuk menentukan massa segar. Untuk menentukan produktivitas tanaman 

budidaya, dapat dilakukan dengan menggunakan pertambahan massa kering 

tumbuhan atau  bagian tumbuhan sebagai ukuran bagi pertumbuhannya. Massa 

kering lazim diperoleh dengan cara mengeringkan bahan tumbuhan yang baru saja 

dipanen selama 24 jam atau 48 jam, pada suhu 700 atau 800C. 

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi sayur, perlu adanya 

pemupukan. Dalam pertanian organik, pupuk yang digunakan haruslah yang 

berasal dari bahan organik dan bukan berasal dari kimia. Hardjowigeno (2007) 

mengemukakan kandungan unsur hara dalam pupuk kandang tidak terlalu tinggi, 

tetapi jenis pupuk ini mempunyai keistimewaan lain yaitu dapat memperbaiki 

sifat-sifat fisik tanah seperti permeabilitas tanah, porositas tanah, struktur tanah, 

daya menahan air dan kation – kation tanah. Setiawan (2009) menyatakan bahwa 

perlakuan limbah pasar organik + cacing Lumbricus rubellus L. Memberikan 

pengaruh positif terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, berat 

brangkasan segar, dan berat brangkasan kering tanaman sawi putih pada semua 

umur pengamatan. Dalam penelitian Maryati dkk. (2008) menunjukkan bahwa 

tinggi tanaman, jumlah anakan, dan jumlah daun per rumpun pada 30 HST, 45 

HST, dan 60 HST, panjang akar, bobot kering pupus, hasil tanaman dan nisbah 

pupus akar meningkat degan pemberian kompos berbagai tingkat dosis. Tanaman 

bawang daun memberikan respon yang linier terhadap pemberian kompos hingga 

10 ton ha-1. 

Dalam penggunaannya, perlu diperhatikan sifat-sifat pupuk kandang 

karena tiap-tiap jenis hewan yang dipelihara menghasilkan pupuk kandang dengan 

sifat yang berbeda-beda. Pupuk kandang kambing mengandung N dan K masing-

masing dua kali lebih besar dari kotoran sapi, pupuk kandang dari kambing 

mengalami fermentasi dan menjadi panas lebih cepat daripada pupuk kandang 

sapi. Kotoran ayam mengandung N tiga kali lebih besar daripada pupuk kandang 
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yang lain karena bagian cair (urine) tercampur dengan bagian padat. Dalam semua 

pupuk kandang P selalu terdapat dalam kotoran padat, sedang sebagian besat K 

dan N terdapat dalam kotoran cair (urine). Kandungan K dalam urine adalah lima 

kali lipat lebih banyak daripada dalam kotoran padat, sedang kandungan N adalah 

dua sampai tiga kali lebih banyak. 

Kotoran ayam mengandung N tiga kali lebih besar daripada pupuk 

kandang yang lain karena bagian cair (urine) tercampur dengan bagian padat. 

Kandungan unsur hara dalam pupuk kandang ditentukan pula oleh jenis makanan 

yang diberikan. Laude dan Tambing (2010) mengemukakan pemberian pupuk 

kandang ayam dengan dosis 12 ton ha-1 memberikan hasil tertinggi pada 

parameter pengamatan tinggi tanaman dan berat segar tanaman bawang daun. 

Lana (2010) mengungkapkan bahwa dosis pupuk sapi berpengaruh sangat nyata 

terhadap semua parameter yang diamati. Hasil umbi segar dan kering oven ha-1 

tertinggi didapatkan pada dosis 30 ton ha-1 pupuk kandang yaitu sebesar 11,763 

ton dan 2,114 ton sedangkan yang terendah didapat pada perlakuan tanpa pupuk 

kandang yaitu hanya sebesar 7,768 ton dan 1,506 ton atau terjadi peningkatan 

hasil sebesar 51,429 % dan 40,372 %.  Sedangkan pada penelitian Awodun dkk. 

(2007) pemberian kotoran kambing dengan dosis 10 ha-1 memberikan hasil 

tertinggi untuk pertumbuhan tinggi tanaman pada merica. 

 
2.4. Hipotesis Penelitian 

1. Pemberian kotoran kambing memberikan pengaruh nyata terhadap 

pertumbuhan dan produksi pada tanaman wortel dan bawang daun. 

2. Pemberian dosis kotoran kambing sebanyak 20 ton ha-1 memberikan 

hasil terbaik untuk pertumbuhan dan produksi wortel dan bawang 

daun dengan budidaya tumpang sari. 

 
2.5. Definisi dan Pengukuran Variable 

Untuk mencegah perbedaan penafsiran dari variable yang digunakan, 

maka dijabarkan sebagai berikut: 

1. Dosis pupuk merupakan berat pupuk yang digunakan per satuan luas. 

2. Penyetaraan kalori merupakan jumlah kalori yang dihasilkan oleh 

masing-masing tanamam  pada budidaya tumpang sari, dihitung dari 
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berat produksi dikalikan dengan kandungan kalori per 100 gr yang 

terdapat pada masing-masing tanaman. Kandungan kalori didapat dari 

sumber data. 

3. Penyetaraan nilai ekonomi merupakan nominal uang yang dihasilkan 

pada budidaya tumpang sari, dihitung dari jumlah total produksi layak 

jual dikalikan dengan harga /kilogram masing-masing komoditas. 

4. Berat brangkasan segar merupakan berat basah setelah tanaman 

dipanen, penimbangan dilakukan secepat mungkin setelah pemanenan 

sebelum air terlalu banyak menguap dari tanaman. 

5. Tinggi tanaman sering diamati sebagai indikator pertumbuhan, diukur 

dari permukaan tanah sampai bagian paling ujung tertinggi tanaman. 

Pengukuran tinggi tanaman dilakukuan setiap 2 minggu sekali pada 

saat 30 HST. 

6. Jumlah anakan, menunjukkan pertumbuhan vegetatif pada tanaman 

bawang daun, dihitung setiap 2 minggu sekali pada saat 30 HST. 

 


