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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Azolla  

Berikut ini adalah penggolongan azolla, Kingdom : Plantae, Divisi : 

Pteridophyta, Kelas : Pteridopsida, Ordo : Salvinales, Famili : Salviniaceae, Genus 

: Azolla, Spesies : Azolla. Sp. Azolla merupakan salah satu jenis tanaman ganggang 

yang dapat digunakan sebagai pupuk organik khususnya untuk kegiatan budidaya 

tanaman padi. Azolla dapat digunakan sebagai pupuk organik yang mampu 

memenuhi kebutuhan hara terutama N bagi tanaman. Kemampuan azolla 

menyediakan N bagi tanaman adalah karena pada azolla terdapat Cyanobacteria 

yang kemudian kedunya melakukan simbiosis mutualisme. Simbiosis keduanya 

kemudian di namakan Anabaena azollae. Anabaena azollae dapat memfiksasi N2 

bebas diudara sehingga dapat meyumbang kebutuhan N bagi tanaman didalam 

tanah (Sudjana, 2014). 

Azolla dapat dimanfaatkan sebagai sumber N dan bahan organik pada 

budidaya padi sawah guna mengurangi penggunaan pupuk N kimia dan untuk 

meningkatkan kesuburan tanah (Sudadi dan Sumarno, 2011). Pertumbuhan azolla 

sangat cepat dan melimpah jumlahnya, terkadang petani menyisihkan azolla 

tersebut pada pematang sawah dan membiarkan Azolla tersebut menjadi kering. 

Beberapa petani juga menjadikan azolla sebagai bahan kompos. Wujud azolla yang 

dapat ditemukan di lapang berupa azolla segar, azolla kering dan kompos azolla. 

Dengan beberapa jenis bentuk azolla sehingga ketersediaan pupuk organik 

berbahan azolla menjadi melimpah, murah, dan dapat meningkatkan kandungan 

bahan organik. Ketiga bentuk azolla yang tersedia di lapang bisa menjadi bahan 

kombinasi dengan pupuk N anorganik sebagai penyedia unsur hara N yang 

seringkali diaplikasikan pada tanaman padi, namun sebenarnya dapat juga 

diaplikasikan pada tanaman lain seperti tanaman jagung manis karena tanaman 

jagung manis juga membutuhkan suplai unsur hara N yang merupakan unsur hara 

makro esensial bagi tanaman. Dengan berbagai banyak keuntungan atau kelebihan 

dari pengaplikasian pupuk berbahan dasar azolla sebagai bahan organik tanah, 

maka pupuk tersebut dapat menjadi bahan kombinasi dengan pupuk N anorganik 

sehingga suplai nutrisi tanaman jagung manis dapat terpenuhi dan membuahkan 

produksi yang optimal (Putra dkk.,  2013) 
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Pupuk organik yang mudah diperoleh di sawah adalah tanaman paku air 

yang disebut dengan azolla. Tanaman azolla bersimbiosis dengan sejenis algae 

yaitu anabaena, yang dapat mengikat nitrogen secara alami. Anabaena mampu 

menambat nitrogen udara dan akan melepaskan N ini ketempat inangnya dan media 

air sawah. Sehingga tanaman azolla sebagai inang menjadi sangat cepat 

pertumbuhan dan perkembangbiakannya, dalam waktu 3-5 hari berat segar azolla 

bertambah dua kali lipat. Bila inoculum azolla di taburkan 100gr / m2 dalam kondisi 

normal akan tumbuh dan berkembang mencapai 15-20 ton dalam 20 hari untuk 

luasan 1ha . Dekomposisi azolla sangat cepat (3-6) minggu dengan melepas 56-

80% nitrogen kedalam tanah . 10 ton azolla segar setara dengan 50Kg urea.  Di 

persawahan petani dijumpai tanaman azolla. Namun para petani pada umumnya 

belum mengetahui tanaman azolla tersebut serta bagaimana cara pembudidayaan 

dan pengelolaan azolla ini menjadi pupuk organik. Oleh karena lahan sawah di desa 

Tegalgondo merupakan sistem pertanian yang dominan, maka penerapan teknologi 

pupuk organik azolla sangat membantu petani setempat dalam meningkatkan 

produksi, dan mengurangi biaya produksi serta menjaga kondisi struktur tanah 

(Kuncarawati dkk., 2003). 

Penggunaan azolla sebagai pupuk organik dapat memberikan banyak 

keuntungan dari berbagai sudut. Dengan mengguankan azolla, kebutuhan hara N 

yang selama ini disuplai oleh urea dapat dikurangi, hal tersebut dapat berdampak 

pada penurunan biaya produksi padi sehingga dapat meningkatkan keuntungan. 

Dari segi perbaikan kualitas lahan pertanian, pupuk organik dapat memberikan efek 

positif terhadap sifat fisik, kima dan biologi tanah. Efek negatif terhadap tanah 

akibat dari penggunaan pupuk anorganik dapat berkurang. Dengan perbaikan area 

rhizosfer tanah sawah, maka di harapkan system pertanian berkelanjutan yang 

merupakan target dunia pertanian dapat tercapai (Sudjana, 2014). 

 

2.2. Pupuk Kompos Azolla 

Kemampuan bahan organik untuk melepaskan unsur hara tergantung dari 

nilai C/N ratio. Semakin rendah nilai C/N ratio maka akan semakin mudah untuk 

melepaskan unsur hara. Pengaplikasan azolla dan kayu apu sebagai pupuk hijau 

diharapkan mampu menambah bahan organik tanah dan juga dapat mengurangi 
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pemberian dosis pupuk anorganik pada suatu lahan. Tumbuhan paku air yang 

banyak dikembangkan sebagai bahan produksi pupuk organik adalah Azolla (A. 

mexicana, A. microphylla dan A.pinata), namun di pulau Jawa yang telah teruji 

empirik adalah A. microphylla (Am). Pemakaian azolla disamping sebagai sumber 

N, juga bermanfaat terhadap ketersediaan beberapa unsur lain dalam bentuk 

senyawa organik yang telah diserap azolla. Bokashi Azolla microphylla dan Lemna 

Polyrhiza mampu meningkatkan serapan N tanaman pakchoy sebesar 669% dan 

512%  (Rahmawati dan Widyasunu, 2013). Susunan hara azolla dapat dilihat pada 

tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Susunan hara azolla menurut Kuncarawati dkk. (2003). 

Unsur Kandungan Unsur Kandungan 

Abu  10,50 % Gula Terlarut  3,5 % 

Magnesium  0,5-0,65 % Fosfor  0,5-0,9 % 

Lemak Kasar  3.0-3,30 % Kalsium  0,4-1,0 % 

Mangan  0,11- 0,16 % Kalium  2,0-4,5 % 

Protein Kasar  24-30 % Serat Kasar  9,1 % 

Zat Besi  0,06-0,26 % Pati  6,54 % 

Nitrogen  4,5 % Klorofil  0,34- 0,55 % 

 

Salah satu teknologi dalam pertanian organik atau pertanian yang ramah 

lingkungan dalam rangka mengatasi adalah dengan menggunakan azolla baik 

dengan cara diinokulasikan maupun sebagai tanaman pendamping bagi tanaman 

pokok. Azolla adalah tanaman air mini yang mampu memfiksasi N dari udara. 

Beberapa penelitian di PATIR-BATAN dengan menggunakan teknik isotop 15N 

menunjukkan bahwa azolla mampu memfiksasi N-udara antara 73-79 % serta 

azolla dapat menggandakan diri dalam waktu singkat, 3-5 hari. Jika azolla yang 

memiliki kandungan N yang tinggi tersebut telah tumbuh dan menutup seluruh 

permukaan air (kira-kira 28 hari) pada lahan sawah, sebanyak 30 kg N/ha akan 

disumbangkan oleh azolla ke dalam lahan sawah, serta kehilangan N pupuk buatan 

lewat volatilisasi dan aliran air permukaan (run off ) dapat dihambat. Di samping 

sebagai sumber N alternatif dalam budidaya padi sawah, azolla dapat dimanfaatkan 

sebagai pensuplai pakan bagi ikan dalam sistim mina-padi dan sering digunakan 
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sebagai hijauan bagi ternak itik (Nurmayulis dkk, 2011). Kandungan unsur hara 

pada azolla dapat dilihat pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Kandungan unsur hara azolla (PDIN-BATAN) 

Unsur Kandungan Unsur Kandungan 

N  1,96 - 5,30 % Na  0,16 - 1,31 % 

P  0,16 - 1,59 % Fe  0,04 - 0,59 % 

K  0,31 - 5,97 % Cl  0,62 - 0,90 % 

Ca  0,45 - 1,70 % Al  0,04 - 0,59 % 

Mg  0,22 - 0,66 % Si  0,16 - 3,53 % 

S  0,22 - 0,73 %   

 

Pupuk organik cair dapat berasal dari bahan – bahan organik seperti kotoran 

ternak, limbah padat pertanian, tumbuhan air dan lain sebagainya. Salah satu 

tumbuhan air yang dapat digunakan sebagai pupuk organik adalah azolla (Azolla 

pinnata). Azolla merupakan jenis tumbuhan pakuan air yang hidup mengapung di 

lingkungan perairan dan mempunyai sebaran yang cukup luas serta mampu 

menambat N2 dari udara. Sebagai sumber hara nitrogen, azolla dapat diberikan 

sebagai pupuk organik, dikomposkan ataupun sebagai pupuk hijau (Suryati dkk, 

2015). Menurut Amir dkk, (2012) Analisis komposisi pupuk kompos azolla yang 

dihasilkan dalam penelitian menunjukkan bahwa kandungan C-organik 27,72%; 

dan C/N ratio 10 dapat dilihat pada tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Hasil Analisis Komposisi Pupuk Kompos Azolla 

No Parameter Hasil 

1 N-total 2,77 % 

2 C-organik 27,72 % 

3 C / N 10 

 

 

Azolla telah banyak digunakan sebagai pupuk organik karena mengandung 

nitrogen yang cukup tinggi. Azolla banyak terdapat pada persawahan di Indonesia 

sehingga cukup menjanjikan untuk menjadikannya sebagai sumber nitrogen 

biologis yang berasal dari jasad hayati alami yang bersifat dapat diperbaharui. 

Pemberian azolla yang berupa pupuk cair di pembibitan utama kelapa sawit 
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diharapkan mampu menyediakan unsur hara yang mendukung pertumbuhan bibit 

(Suryati dkk., 2015).  

A. pinnata dan pupuk hayati tidak berinteraksi nyata terhadap peningkatan 

N dan P tanah, serta hasil tanaman padi sawah. Namun, secara mandiri A. pinnata 

3 ton ha-1 dapat meningkatkan kandungan N dan P-tersedia tanah, sedangkan 

pupuk hayati 10 L ha-1 mampu meningkatkan kandungan P-tersedia tanah jika 

dibandingkan dengan kontrol. Kombinasi A. pinnata dengan pupuk hayati belum 

mampu meningkatkan hasil padi sawah. Namun kombinasi tersebut dapat 

meningkatkan hasil gabah kering giling sebesar 16,1 % dibandingkan ratarata hasil 

panen padi di lokasi persawahan Ciparay Kabupaten Bandung (Setiawati, 2014). 

Masa inkubasi 7 minggu belum mencapai proses dekomposisi yang 

maksimal, nampak dari sebagian besar nilai C/N rasio perlakuan lebih besar dari 

20. Perlakuan lama waktu inkubasi 30 hari memberikan pertumbuhan dan produksi 

terbaik terhadap tanaman jagung. Perlakuan takaran pupuk organik 1,0 ton/ha 

memberikan pertumbuhan dan produksi terbaik terhadap tanaman jagung. 

Perlakuan interaksi antara lama waktu inkubasi 30 hari dan takaran pupuk organik 

plus 1,0 ton/ha memberikan hasil terbaik terhadap diameter tongkol dan dapat 

meningkatkan produksi berat pipilan per petak sebanyak 4,60 kg/petak. Perlakuan 

lama waktu inkubasi 0 hari dapat menurunkan populasi gulma pada pertanaman 

jagung di lahan lebak (Supadma dan Arthagama, 2008). 

Persentase bahan kompos berbanding lurus dengan takaran dan hari 

inkubasi, artinya makin tinggi takarannya, maka semakin tinggi persentase kompos 

yang dihasilkan, begitu juga dengan hari setelah inkubasi, semakin lama proses 

inkubasi semakin tinggi pula persentase kompos yang lolos ayakan 2 mm (Muslim 

dkk. 2012). proses pengomposan akan segera berlangsung setelah bahan-bahan 

diinkubasi, semakin lama proses inkubasi, maka semakin hancur pula bahan 

penyusun komposnya, dalam proses pengomposan ini sangat di pengaruhi oleh 

rasio C/N, ukuran partikel, aerasi, porositas, kandungan air, suhu, pH, kandungan 

hara, dan kandungan bahan-bahan berbahaya (Isroi cit Muslim dkk., 2012). 

 

2.3. Tanaman Sawi 
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Sawi hijau (Brassica juncea L.) merupakan jenis sayur yang digemari oleh 

masyarakat Indonesia. Kelebihan-kelebihan sawi antara lain baik bagi kesehatan 

tubuh, mampu tumbuh baik baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, tahan 

terhadap air hujan, dapat dipanen sepanjang tahun tidak tergantung dengan musim, 

masa panennya cukup pendek, yaitu sekitar 40 hari setelah tanam, dan sawi 

mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi setelah kubis krop, kubis bunga, dan brokoli 

(Rukmana cit Pardosi dkk., 2014). 

Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari marga Brassica yang dimanfaatkan 

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

Sawi mencakup beberapa spesies Brassica yang kadang-kadang mirip satu sama 

lain. Daun adalah bagian organ tanaman yang penting dan memiliki zat hijau yang 

disebut klorofil.  Sawi bukan tanaman asli Indonesia, menurut asalnya di Asia. 

Karena Indonesia mempunyai kecocokan terhadap iklim, cuaca dan tanahnya 

sehingga dikembangkan di Indonesia. Tanaman sawi dapat tumbuh baik di tempat 

yang berhawa panas maupun berhawa dingin, sehingga dapat diusahakan dari 

dataran rendah maupun dataran tinggi. Meskipun demikian pada kenyataannya 

hasil yang diperoleh lebih baik di dataran tinggi (Nely, 2015). 

Daerah penanaman yang cocok adalah mulai dari ketinggian 5 meter sampai 

dengan 1.200 meter di atas permukaan laut. Namun biasanya dibudidayakan pada 

daerah yang mempunyai ketinggian 100 meter sampai 500 meter dpl. Tanaman 

sawi tahan terhadap air hujan, sehingga dapat di tanam sepanjang tahun. Pada 

musim kemarau yang perlu diperhatikan adalah penyiraman secara teratur. 

Berhubung dalam pertumbuhannya tanaman ini membutuhkan hawa yang sejuk. 

lebih cepat tumbuh apabila ditanam dalam suasana lembab. Akan tetapi tanaman 

ini juga tidak senang pada air yang menggenang. Dengan demikian, tanaman ini 

cocok bila di tanam pada akhir musim penghujan. Tanah yang cocok untuk ditanami 

sawi adalah tanah gembur, banyak mengandung humus, subur, serta pembuangan 

airnya baik. Derajat kemasaman (pH) tanah yang optimum untuk pertumbuhannya 

adalah antara pH 6 sampai pH 7. Adapun klasifikasi tanaman sawi adalah sebagai 

berikut: Regnum : Plantae, Divisi : Spermatophyta, Subdivisi : Angiospermae, 

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

(Brassicaceae), Genus : Brassica (Nely, 2015). 
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Sawi caisim (Brassica juncea L.) merupakan salah satu jenis sayuran yang 

cukup digemari oleh masyarakat. Selain itu, sawi sebagai bahan makanan sayuran 

mengandung zat-zat gizi yang cukup lengkap sehingga apabila dikonsumsi sangat 

baik untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Zat gizi yang terkandung dalam sawi 

antara lain protein, lemak, karbohidrat, Ca, P, Fe, Vitamin A, B dan C yang penting 

bagi kesehatan, sawi dipercaya dapat menghilangkan rasa gatal di tenggorokan pada 

penderita batuk, penyembuh sakit kepala dan juga dapat membersihkan darah 

(Haryanto cit Nasution dkk., 2014). 

 

2.4. Pertumbuhan Tanaman Sawi Menggunakan Pupuk Organik  

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa penggunaan pupuk organik 

dapat meningkatkan produktifitas dan kesehatan tanaman sawi. Pupuk organik 

padat daun gamal (POPDG) secara umum berpotensi meningkatkan pertumbuhan 

tanaman terutama tanaman sawi. Hasil terbaik yang dapat diperoleh pada 

penggunaan POPDG terhadap tanaman sawi adalah 6 – 8 ton ha-1. Penggunaan 

POPDG dengan dosis lebih dari 8 ton ha-1, cenderung mengurangi laju 

pertumbuhan vegetative dan berat basah tanaman sawi. (Jusuf dkk, 2007) 

Pemberian pupuk organik cair seperti biourin merupakan salah satu cara 

untuk mendapatkan tanaman sawi hijau organik yang sehat dan bebas pestisida. 

Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

aplikasi dan konsentrasi biourin yang tepat bagi pertumbuhan dan hasil tanaman 

sawi (Nathania dkk, cit Pardosi dkk.,  2014). 

Budidaya sawi yang menggunakan pupuk organik diharapkan dapat 

memperbaiki sifat fisik, biologi dan kimiawi tanah, pupuk organik juga dapat 

meningkatkan cita rasa sawi menjadi lebih renyah, serta mampu menjaga kesehatan 

manusia yang memakannya. Budidaya tanaman sawi secara organik juga memiliki 

nilai ekonomi yang cukup tinggi untuk dikomersilkan di pasaran oleh petani 

dibandingkan dengan sawi yang dibudidayakan secara non organik. Sehingga dari 

uraian diatas dapat diketahui banyaknya manfaat dari budidaya sawi secara organik 

(Nasution dkk., 2014). 

 


