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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Botani Tanaman Sawi Hijau 

 Sawi (Brassica juncea L.) merupakan tanaman semusim atau tanaman 

hortikultura yang tergolong marga Brassica. Tanaman sawi yang dimanfaatkan 

adalah daun atau bunganya sebagai bahan pangan (sayuran), baik segar maupun 

diolah (Zulkarnain, 2014).  Haryanto (2003), mengemukakan klasifikasi dari 

tanaman sawi yaitu sebagai berikut : Divisi : Spermatophyta, Subdivisi : 

Angiospermae, Kelas : Dicotyledonae, Ordo : Rhoeadales (Brassicales), Famili : 

Cruciferae (Brassicaceae), Genus : Brassica, Spesies : Brassica juncea. 

 Tanaman sawi berbatang pendek hampir tidak kelihatan karena dari 

pangkal batang tumbuh tangkai daun dan daunnya bulat panjang dan berbulu 

halus. Tanaman sawi yang dimanfaatkan untuk sayuran adalah daunnya. Jika 

dimasak dan dimakan terasa lunak dan segar (Suprayitna, 1996). 

 Daun sawi berbentuk pipih yang bersayap dan bertangkai panjang. Sawi 

umumnya mudah berbunga dan berbiji secara alami baik didataran tinggi maupun 

didataran rendah, struktur bunga sawi tersusun dalam tangkai bunga 

(inflorescentia) yang tumbuh memanjang (tinggi) dan bercabang banyak, tiap 

kuntum bunga sawi terdiri atas 4 helai daun kelopak, 4 helai daun mahkota bunga 

berwarna kuning cerah, 4 helai benang sari dan 1 buah putik yang berongga dua. 

Penyerbukan bunga sawi dapat berlangsung dengan bantuan serangga lebah 

maupun tangan manusia, hasil penyerbukan ini berbentuk buah yang berisi biji, 

buah sawi termasuk polong yakni bentuknya panjang dan berongga, tiap polong 

berisi 2-8 butir biji. Biji-biji sawi berbentuk bulat kecil berwarna coklat atau 

coklat kehitam-hitaman (Rukmana, 2007). 

Daun sawi berkhasiat untuk peluruh air seni, akarnya berkhasiat sebagai 

obat batuk, obat nyeri pada tenggorokan dan peluruh air susu, bijinya berkhasiat 

sebagai obat sakit kepala. Daun dan biji sawi mengandung flavonoida. Biji sawi 

mengandung alkaloida dan saponin. Khasiat sawi mampu menangkal hipertensi, 

penyakit jantung, dan berbagai jenis kanker. Manfaat lainnya adalah 

menghindarkan ibu hamil dari anemia. Sawi banyak mengandung vitamin dan 

mineral. Kadar vitamin K, A, C, E dan folat pada sawi tergolong dalam kategori 

excellent. Mineral pada sawi yang tergolong dalam kategori excellent adalah 
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mangan dan kalsium. Sawi mengandung asam amino triptofan dan serat pangan 

(Haryanto dkk, 2002). 

Nazaruddin (2003), mengatakan bahwa tanaman sawi dikembangkan 

dengan bijinya (generatif) yang mana diawali dengan penyemaian dan sawi dapat 

digolongkan menjadi 3 varietas yaitu : 

1. Sawi hijau  

Bentuk batang sawi hijau adalah pendek, tegap, daunnya bertangkai pipih, 

lebar dan berwarna hijau keputih-putihan. Jenis sawi ini rasanya agak pahit. 

2. Sawi putih 

Sawi batang pendek dan tegap, daun lebar, halus, berwarna hijau tua, 

bertangkai panjang dan bersayap melengkung ke bawah. Jenis sawi putih 

rasanya enak. 

3. Sawi huma 

Batang agak kecil panjang, daun tidak lebar berwarna hijau keputih-

putihan berrtangkai dan bersayap. Jenis ini rasanya enak. 

Menurut Nazaruddin (2003), tanaman sawi hijau dapat dipanen pada umur 

30-40 hari setelah tanam. Sunarjono dan Hendra (2007) menambahkan bahwa 

sawi dipungut dengan cara tanaman dicabut atau dipotong bagian batang di atas 

tanah. Sebagian orang memungut hasilnya dengan cara memetik daunnya satu 

persatu. Cara pemungutan yang terakhir ini bertujuan agar tanaman tahan lama. 

Tanaman sawi merupakan salah satu tanaman yang toleran terhadap 

kondisi kelembaban tanah, baik yang berada di bawah kapasitas lapang maupun 

sedikit melebihi kapasitas lapang. Penentuan tingkat kebutuhan air yang tepat 

akan sangat membantu meningkatkan efisiensi air sehingga produksi sawi dapat 

meningkat (Lina, 2006). 

 Menurut Nazaruddin (2003), sawi menginginkan tanah yang gembur dan 

kaya bahan organik, banyak mengandung humus, dan subur. Selain itu tanah 

harus memiliki drainase yang baik dengan derajat keasaman atau pH berkisar 

antara 6 sampai dengan 7. 

Sawi dapat ditanam dari ketinggian 5 m sampai dengan 1.200 m dpl, 

namun biasanya tanaman ini dibudidayakan pada daerah yang berketinggian 

antara 100 m sampai 500 m dpl. Sebagian besar daerah-daerah di Indonesia 
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memenuhi syarat ketinggian tersebut. Tanaman sawi juga tahan terhadap air 

hujan, sehingga dapat ditanam sepanjang tahun. Pada musim kemarau, jika 

penyiraman dilakukan dengan teratur dan cukup, tanaman ini dapat tumbuh sebaik 

pada musim hujan. Jika budidaya sawi dilakukan di dataran tinggi tidak perlu air 

yang banyak, sebaliknya jika ditanam di dataran rendah diperlukan air lebih 

banyak (Zulkarnain, 2014). 

Sayuran yang dimanfaatkan daunnya pada umumnya membutuhkan unsur 

hara N, P, dan K untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Begitu juga 

halnya dengan sayuran sawi. Menurut Rosmarkan dan Nasih (2002), pemupukan 

merupakan salah satu usaha penting untuk meningkatkan produksi karena belum 

ada alternatif lain untuk menggantikannya. Pupuk organik merupakan pupuk yang 

tepat bagi tanaman, karena memiliki efek yang baik bagi tanah dan tanaman itu 

sendiri. Sutedjo (1999), menjelaskan bahwa pupuk organik merupakan hasil akhir 

dari perubahan atau penguraian bagian-bagian atau sisa-sisa tanaman. 

2.2. Mol Keong Mas 

Pupuk organik merupakan pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya 

terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah 

melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair, yang dapat mensuplai 

atau menyediakan senyawa karbon dan sebagai sumber Nitrogen tanah yang 

utama. Selain itu peranannya cukup besar terhadap perbaikan sifat fisik, kimia dan 

biologi tanah (Refliaty, 2013). Budidaya tanaman sawi secara organik dengan 

menggunakan mol keong mas menjadi alternatif yang baik mengingat potensi mol 

keong mas sebagai bahan organik dengan kandungan hara cukup tinggi dan 

sebagai bahan pengurai. 

Larutan MOL (Mikro Organisme Lokal) adalah larutan hasil fermentasi 

yang berbahan dasar dari berbagai sumber daya yang tersedia di setempat. Larutan 

MOL mengandung unsur hara mikro dan makro dan juga mengandung bakteri 

yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, perangsang pertumbuhan dan 

sebagai agen pengendali hama dan penyakit tanaman, sehingga MOL dapat 

digunakan baik sebagai pendekomposer, pupuk hayati, dan sebagai pestisida 

organik terutama sebagai fungisida (Yuliani, 2013). Ada 3 komponen utama 

dalam pembuatan MOL menurut Mulyono (2014) : 
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a. Karbohidrat, diperoleh dari air tajin/air cucian beras (keong mas), sisa 

gandum, kentang, jagung, singkong, dan nasi yang telah basi. 

b. Glukosa, diperoleh pada bahan yang mengandung gula seperti molase (ampas 

tebu), gula merah (keong mas), gula pasir cair, air kelapa, dan seluruh bahan 

yang mengandung gula. 

c. Sumber mikroorganisme, diperoleh dari sisa-sisa buah busuk, terasi, sisa ikan, 

rebung bambu, bonggol pisang, ramin dan keong mas. 

Beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan MOL, yaitu 

mudah dilakukan, bahan dasar murah karena dapat memanfaatkan bahan limbah, 

waktu pengolahan/pembuatan singkat, menghasilkan pupuk organik yang 

mengandung mikroba yang bermanfaat, nutrisi lengkap, ramah lingkungan, 

memperbaiki kualitas tanah, dan dapat meningkatkan hasil panen (Damayanti, 

2015). 

2.3. Pupuk Fosfor  

Pupuk Fosfor merupakan salah satu unsur esensial bagi tanaman yang 

fungsinya tidak dapat digantikan unsur hara lain. Pupuk Fosfor berperan dalam 

hal penyimpanan dan pemindahan energi serta reaksi biokimia seperti pemindahan 

ion, kerja osmotik, reaksi fotosintesis, dan glikolisis (Poerwowidodo, 1992). Hasil 

penelitian Nikardi dkk. (1989), pada tanaman cabe menunjukkan bahwa dosis P 

90 kg P205/ha menghasilkan serapan unsur N tertinggi, sedangkan unsur P dan S 

tertinggi dicapai pada kombinasi perlakuan 90 kg P205/ha dengan waktu aplikasi 

seminggu sebelum tanam.  

Aliudin (1990),  menyimpulkan bahwa aplikasi pemupukkan 213 N/ha, 

100 P205/ha, dan 100 kg K2O/ha merupakan dosis maksimum untuk memperoleh 

produksi tertinggi pada terung yang ditanam pada musim penghujan. Dosis 

terendah yaitu antara 50-60 kg P/ha. Harahap dan Jamil (2009) respon tanaman 

padi hasil penelitian menunjukkan pemberian pupuk SP-36 sebanyak 75 kg/ha 

memberikan produksi tertinggi (6,72 ton/ha). 

Fosfor merupakan bagian integral tanaman di bagian penyimpanan 

(storage) dan pemindahan (transfer) energi. Manfaat Fosfor pada tanaman yaitu 

mempercepat pertumbuhan akar semai, memperkuat batang tubuh tanaman, 

mempercepat proses pembungaan, pemasakan buah dan biji-bijian, serta 
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meningkatkan produksi buah dan biji-bijian (Indranada, 1989). Kekurangan unsur 

Fosfor pada tanaman bisa menyebabkan pertumbuhan kerdil, tepi daun coklat, 

sedangkan kelebihan unsur Fosfor pada tanaman menyebabkan penyerapan unsur 

lain terutama unsur mikro seperti besi (Fe), tembaga (Cu), seng (Za) (Sutedjo, 

2008). 


