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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan keanekaragaman 

hayati yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan 

masyarakat. Hampir setiap daerah di Indonesia dapat mengahasilkan berbagai 

jenis tanaman yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, baik berupa tanaman 

pangan, tanaman buah, maupun tanaman sayuran. Salah satu tanaman sayuran 

yang banyak digemari oleh masyarakat yaitu tanaman sawi. Tanaman sawi bila 

ditinjau dari aspek ekonomi dan bisnisnya layak untuk dikembangkan atau 

diusahakan untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin lama 

semakin tinggi serta adanya peluang pasar yang tinggi (Pranata, 2018). 

Sayuran merupakan salah satu komoditas pertanian yang mempunyai 

potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia 

yang semakin bertambah, serta meningkatnya kesadaran akan kebutuhan gizi 

menyebabkan bertambahnya permintaan sayuran. Sayuran banyak diminati 

masyarakat karena banyak mengandung vitamin, mineral, dan serat yang 

dibutuhkan oleh tubuh (Haryanto, et al., 2006).  Menurut data BPS (2020) 

produksi sawi pada tahun 2017– 2019 mengalami penurunan. Penurunan 

produksi akibat keterbatasan media tumbuh dan keberagaman komoditi dalam 

areal sempit, mengakibatkan produktivitas tanaman tidak optimal dan tidak 

berkelajutan (Damayanti, 2019). 

Tanaman sawi  (Brassica juncea L.) merupakan komoditas sayuran 

yang memiliki nilai komersial dan prospek yang baik. Selain ditinjau dari segi 

klimatologis, teknis dan ekonomis sosialnya juga sangat mendukung, sehingga 

memiliki kelayakan untuk diusahakan di Indonesia dan sayuran ini merupakan 

jenis sayuran yang digemari oleh semua golongan masyarakat. Permintaan 

terhadap tanaman sawi selalu meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah 

penduduk dan kesadaran kebutuhan gizi. (Haryanto et al., 2006).  

Sawi hijau (Brassica juncea. L) adalah sayuran yang banyak diminati 

oleh konsumen sehingga banyak yang dibudidayakan karena bernilai ekonomi 

tinggi, bisa dibudidayakan diberbagai tempat dataran tinggi maupun dataran 

rendah serta mengandung banyak vitamin. Kandungan vitamin sawi hijau yaitu 
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protein 1,7 g, lemak 0,4 g, karbohidrat 3,4 g, kalsium 123 mg, fosfor 40 mg, 

zat besi 1,9 mg (Zatnika, 2010). 

Di Indonesia, sawi merupakan jenis sayuran yang digemari setelah 

bayam dan kangkung. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam 100 g bahan 

antara lain : 95 g air, 1.2 g protein, 0.2 g lemak, 1.2 g karbohidrat, 5800 IU 

vitamin A, 0.04 mg vitamin B1, 0.07 mg vitamin B2, 0.5 mg niasin, 53 mg 

vitamin C, 102 mg kalsium, 2.0 mg zat besi, 27 mg magnesium, 37 mg fosfor, 

180 mg kalium dan 100 mg natrium (Haryanto, 2006) .  

Sawi layak dikembangkan untuk memenuhi permintaan konsumen. 

Kondisi wilayah Indonesia cocok untuk budidaya tanaman ini. Menurut 

Haryanto et al., (2006) dari aspek agroklimat, beberapa wilayah di Indonesia 

sangat potensial untuk budidaya sayuran, seperti Sumatera, Jawa, sebagian 

Kalimantan, dan Sulawesi. Masa panen yang relatif singkat dan mudahnya 

dalam pemeliharaan juga merupakan daya tarik untuk mengusahakan sawi. 

Peningkatan produksi dapat ditempuh melalui usaha intensifikasi dan 

ekstensifikasi lahan (Moenandir, 2004). Rendahnya produksi ini disebabkan 

oleh luas tanam untuk tanaman sawi semakin sempit karena sebagian lokasi 

dijadikan sebagai areal tanaman pangan sehingga mengakibatkan 

produktivitas tanaman sawi menurun. 

Sawi hijau (Brassica juncea L.) merupakan sayuran daun yang 

pertumbuhannya akan terpacu jika tanah banyak mengandung bahan organik 

dan kelembaban yang cukup (Yulia et al., 2011). Penambahan bahan organik 

pada penanaman sawi hijau berpotensi untuk menggantikan penggunaan 

pupuk kimia sintetis (Agustina et al., 2012). Menurut Yulia et al. (2011), 

residu bahan organik dapat meningkatkan produksi sawi hijau pada musim 

tanam kedua. 

Budidaya sawi dalam pot  memerlukan pengaturan komposisi media 

tanam karena tanaman sawi membutuhkan media yang gembur dan mampu 

menyimpan air. Salah satu bahan organik adalah limbah kandang sapi yang 

telah mengalami proses dekomposisi (kompos). Menurut  Kuriawati et al. 

(2017) penggunaan pupuk kandang ayam dan kambing memberikan bobot 

segar per tanamanyang lebih tinggi, namun persentase tanaman yang 

dihasilkan lebih rendah dibandingkan dengan pupuk kandang sapi. Perlakuan 

media tanam (tanah + pupuk kandang ayam) dan pupuk pelengkap cair p2 (2 
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ml L-1) menunjukkan hasil terbaik yaitu 1.07 kg tanaman-1 sawi (Nurhasanah 

et al., 2021). 

Bagian tanaman sawi yang bernilai ekonomis adalah daun maka upaya 

peningkatan produksi diusahakan pada peningkatan produk vegetatif, sehingga 

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, 2010). 

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 mudah larut dalam air dan bereaksi cepat, sehingga cepat pula 

diserap oleh akar tanaman. Dosis Urea yang diaplikasikan pada tanaman akan 

menentukan pertumbuhan tanaman sawi (Lingga dan Marsono, 2007). Adapun 

untuk memperoleh hasil yang makasimum dapat dilakukan melaui tanah 

maupun lewat daun. 

Pemberian nitrogen yang optimal dapat meningkatkan pertumbuhan 

tanaman, meningkatkan sintesis protein, pembentukan klorofil yang 

menyebabkan warna daun menjadi lebih hijau dan meningkatkan ratio pucuk 

akar. Oleh karena itu pemberian nitrogen yang optimal dapat meningkatkan 

laju pertumbuhan tanaman (Nur dan Thohari, 2005). Menurut (Syawal, Rafika, 

Ritonga, & Fitra, 2021) aplikasi upuk urea dosis 100 kg/ha mampu 

menghasilkan peningkatan luas daun, volume akar dan berat segar tanaman. 

Pemberian pupuk urea dosis 200 kg/ha berpengaruh sangat nyata terhadap 

pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun dan hasil tanaman sawi bobot segar 

dan bobot kering dan dosis pupuk urea terbaik untuk tanaman sawi (Brassica 

juncea L.) (Sarif, Hadid, & Wahyudi, 2015).  

Dengan melihat permasalahan di atas perlu dikaji “Komposisi Media 

Tanam Pupuk Kandang Sapi Dan Pemberian Pupuk Urea Melalui Daun 

Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Sawi Hijau (Brassica juncea L.)” 
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B. Permasalahan 

1. Apakah komposisi media tanam pupuk kandang sapi berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman sawi hijau (Brassica juncea L.) ? 

2. Apakah konsentrasi pupuk urea berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman Sawi hijau (Brassica juncea L.) ? 

3. Apakah terdapat interaksi antara komposisi media tanam pupuk kandang sapi 

dengan konsentrasi pupuk urea terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman Sawi 

hijau (Brassica juncea L.) ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh komposisi media tanam pupuk kandang sapi terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman sawi hijau (Brassica juncea L.).  

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi pupuk urea terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman sawi hijau (Brassica juncea L.). 

3. Mengetahui interaksi antara komposisi media tanam pupuk kandang sapi 

dengan konsentrasi urea  terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi hijau 

(Brassica juncea L.). 

D.  Hipotesis 

1. Diduga perlakuan komposisi media tanam pupuk kandang sapi  berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi hijau (Brassica juncea L.). 

2. Diduga  konsentrasi pupuk urea berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman sawi hijau (Brassica juncea L.). 

3. Diduga terdapat interaksi antara komposisi media tanam  dengan konsentrasi 

pupuk urea terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi hijau (Brassica 

juncea L.). 


