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I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanaman sawi merupakan salah satu komoditas sayuran yang memiliki 

nilai komersial dan prospek yang tinggi. Tanaman sawi termasuk tanaman 

sayuran daun dari keluarga Cruciferae atau tanaman kubis-kubisan yang 

mempunyai nilai ekonomi tinggi karena kaya akan serat, kandungan gizinya 

tinggi, dan juga mempunyai khasiat obat. Bagian tanaman sawi yang 

dikonsumsi adalah daun yang masih muda yang biasanya digunakan sebagai 

bahan makanan. Sebagai tanaman obat, sawi dipercaya dapat menghilangkan 

rasa gatal di tenggorokan pada penderita batuk, penyembuh sakit kepala serta 

memperbaiki fungsi ginjal. Kandungan yang terdapat pada setiap 100 g sawi 

yaitu protein 2,3 g, lemak 0,3 g, karbohidrat 4,0 g, Ca 220 mg, P 38 g, Fe 2,9 

g, vitamin A 1.940 mg, vitamin B 0,09 mg, dan vitamin C 102 mg (Haryanto 

et al, dalam Fuad, 2010). 

Menurut data Dirjen Hortikultura Kementan (2014), produktivitas sawi 

nasional pada tahun 2009-2014 masih berkisar 9,44-10,10 ton/ha. Pada tahun 

2014 produksi sawi lebih rendah dibandingkan tahun 2013, yaitu sebanyak 

9,91 ton/ha dengan total produksi 602.468 ton. Sedangkan pada tahun 2013, 

produksi sawi mencapai 10,10 ton/ha dengan total produksi 635.728 ton. 

Pada tahun 2014, Provinsi Jawa Barat merupakan penghasil sawi terbesar di 

Indonesia yaitu 210.493 ton dari luas panen 14.105 ha dengan produktivitas 

sebesar 14,92 ton/ha. Produksi sawi di Jawa Tengah pada tahun 2014 sebesar 

80.491 ton dari luas panen 7.104 ha, dengan produktivitas 11,33 ton. 

Produktivitas sawi di Jawa Tengah masih tergolong rendah jika dibandingkan 

dengan produktivitas sawi di Jawa Barat. Untuk itu perlu adanya peningkatan 

produktivitas tanaman sawi melalui perbaikan teknik budidaya tanaman sawi 

secara intensif. 

Teknik budidaya tanaman sawi secara intensif dapat dilakukan dengan 

cara perbaikan media tanam dan pemupukan. Media tanam mempunyai 

peranan penting dalam memenuhi berbagai perlakuan kebutuhan hidup 

tanaman yaitu memberi dukungan mekanik dengan manjadi tempat 

berjangkarnya akar, meyediakan ruang untuk pertumbuhan dan 
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perkembangan akar, serta menyediakan unsur hara untuk respirasi, air dan 

hara (Putri dan Nurhasybi dalam Patima et al, 2014). Sifat biologis tanah 

yang baik untuk pertumbuhan sawi adalah tanah yang banyak mengandung 

bahan organik (humus) dan bermacam-macam unsur hara yang berguna untuk 

pertumbuhan tanaman, serta pada tanah terdapat jasad renik tanah atau 

organisme tanah pengurai bahan organik, sehingga dengan demikian sifat 

biologis tanah yang baik akan meningkatkan pertumbuhan tanaman (Cahyono 

dalam Patima et al, 2014). 

Menurut Munthe et al (2018), penggunaan media tanam berpengaruh 

nyata pada produksi tanaman sawi per plot yaitu pada perlakuan M1 (tanah + 

pupuk kandang sapi) 337,71 g dan M2 (tanah + pupuk kompos sayuran) 

317,77 g, serta berpengaruh nyata pada bobot basah tajuk per plot pada 

perlakuan M1 (tanah + pupuk kandang sapi) 84,31 g dan M2 (tanah + pupuk 

kompos sayuran) 79,50 g. Adapun menurut Gustia (2013) menjelaskan bahwa 

penggunaan media tanam tanah + arang sekam (2 : 2) pada tanaman sawi 

memberikan hasil tertinggi pada bobot segar tanaman sebanyak 35,92 g dan 

bobot segar konsumsi sebanyak 33,40 g, sedangkan pada perlakuan kontrol 

menunjukkan bobot segar tanaman sebanyak 10,09 g dan bobot segar 

konsumsi sebanyak 8,30 g. 

Bagian tanaman sawi yang bernilai ekonomis adalah daun maka upaya 

peningkatan produksi diusahakan pada peningkatan produk vegetatif, untuk 

mendukung upaya tersebut dilakukan pemupukan. Tanaman sawi 

memerlukan unsur hara yang cukup dan tersedia bagi pertumbuhan dan 

perkembangannya untuk menghasilkan produksi yang maksimal. Salah satu 

unsur hara yang sangat berperan pada pertumbuhan daun adalah nitrogen. 

Nitrogen ini berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan vegetatif, sehingga 

daun tanaman menjadi lebih lebar, berwarna lebih hijau dan lebih berkualitas 

(Wahyudi dalam Sinaga dan Diah, 2017). Salah satu sumber N yang banyak 

digunakan adalah urea dengan kandungan 45% N, sehingga baik untuk proses 

pertumbuhan tanaman sawi khususnya tanaman yang dipanen daunnya. 

Selain itu pupuk urea mempunyai sifat higroskopis yaitu mudah larut dalam 

air dan bereaksi cepat, sehingga cepat pula diserap oleh akar tanaman. Dosis 
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urea yang diaplikasikan pada tanaman akan menentukan pertumbuhan 

tanaman sawi (Sinaga dan Diah, 2017). 

Menurut Erawan et al (2013) pemberian dosis pupuk urea 125 kg ha-1 

menunjukkan tidak berbeda nyata pada produksi tanaman sawi. Adapun 

menurut Najib (2013) menjelaskan bahwa pemberian dosis urea 10 g/tan 

memberikan hasil terbaik bagi pertumbuhan dan hasil tanaman sawi. Menurut 

Lana et al (2017) perlakuan dosis pupuk urea 2 g/polybag (U2) pada tanaman 

sawi memberikan hasil tertinggi pada berat segar tajuk (7,32 g) dan berat 

segar akar (1,77 g), sedangkan perlakuan dosis pupuk urea 0 g/polybag (U0) 

memberikan hasil terendah pada bobot segar tajuk (6,678 g) dan bobot segar 

akar (1,575 g). 

Berdasarkan uraian diatas, penyusun bermaksud melaksanakan 

penelitian tentang sawi, dengan judul “Respon Pertumbuhan dan Hasil 

Tanaman Sawi Pakcoy (Brassica rapa chinensis L.) terhadap Berbagai Jenis 

Media Tanam dan Dosis Pupuk Urea”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

sawi pakcoy (Brassica rapa chinensis L.)? 

2. Adakah pengaruh dosis pupuk urea terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman sawi pakcoy (Brassica rapa chinensis L.)? 

3. Adakah interaksi antara media tanam dan dosis pupuk urea terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman sawi pakcoy (Brassica rapa chinensis L.)? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman sawi pakcoy (Brassica rapa chinensis L.). 

2. Mengetahui pengaruh dosis pupuk urea terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman sawi pakcoy (Brassica rapa chinensis L.). 

3. Mengetahui interaksi antara media tanam dan dosis pupuk urea terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman sawi pakcoy (Brassica rapa chinensis L.). 
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D. Hipotesis 

1. Diduga media tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman sawi pakcoy (Brassica rapa chinensis L.). 

2. Diduga dosis pupuk urea berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman sawi pakcoy (Brassica rapa chinensis L.). 

3. Diduga terdapat interaksi antara media tanam dan dosis pupuk urea 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi pakcoy (Brassica rapa 

chinensis L.). 

 


