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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Umum Tanaman Pakcoy (Brassica rapa L.) 

 Pakcoy termasuk tanaman sayuran daun berumur pendek yang diintroduksi 

dari Cina. Saat ini banyak diminati masyarakat, sehingga perlu pengembangan 

yang lebih luas ke daerah medium (Firmansyah, 2009). Tanaman pakcoy dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : Kingdom: Plantae; Divisi: Spermatophyta; 

Kelas: Dicotyledonae; Ordo: Brassicales; Family: Brassicaceae; Genus: Brassica; 

Spesies: Brassica rapa L. (Simanjuntak, 2012). 

   Tanaman pakcoy termasuk tanaman berumur pendek dan memiliki 

kandungan gizi yang diperlukan tubuh. Kandungan betakaroten pada pakcoy 

dapat mencegah penyakit katarak. Selain mengandung betakaroten yang tinggi, 

pakcoy juga mengandung banyak gizi diantaranya protein, lemak nabati, 

karbohidrat, serat, Ca, Mg, Fe, sodium, vitamin A, vitamin B, vitamin B2, vitamin 

B6, vitamin C, serat, fosfor, tembaga dan protein (Simanjuntak, 2012). 

  Kelopak daun memanjang yang mirip dengan daun selada, daun duduk 

(sesil) agak berkerut, kasar, rapuh dan berambut halus dengan tulang daun utama 

berwarna cerah. Kedudukan daun sawi berpola roset membentuk batangnya 

menjadi beruas-ruas dengan sangat pendek (Zulkarnain, 2013). 

  Bungannya tersusun dalam malai yang tumbuh memanjang dan bercabang-

cabang. Setiap kuntum bunga terdiri atas empat helai kelopak (sepal), empat helai 

daun mahkota (petal) berwarna kuning cerah, empat helai benang sari (filamen) 

dan satu kepala putik berongga dua. Buah sawi berupa polong, panjang dan 

didalam setiap polong terdapat 2-8 biji-bijian kecil berbentuk bulat, berdiameter 

0,5-2,0 mm, berwarna coklat kehitaman dan sistem perakarannya tergolong akar 

tunggang dengan cabang-cabang akar yang menyebar kesemua arah pada 

kedalaman 5-30cm  (Zulkarnain, 2013). 

  Pakcoy bukanlah tanaman asli Indonesia, karena Indonesia mempunyai 

kecocokan iklim, cuaca dan tanahnya sehingga dikembangkan di Indonesia. 

Daerah penanaman yang cocok mulai dari ketinggian 5 meter sampai  dengan 

1200 meter di atas permukaan laut. Namun tumbuh optimal jika dibudidayakan di 

daerah yang mempunyai ketinggian 100 meter sampai 500 meter dpl. Tanaman 
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pakcoy dapat tumbuh baik di tempat yang berhawa panas maupun yang berhawa 

dingin, sehingga dapat diusahakan dari daratan rendah maupun daratan tinggi 

(Musliman, 2014). 

 Menurut Sukmawati (2012), budidaya pakcoy sebaiknya dipilih daerah 

yang memiliki suhu 15-30 °C dan memiliki curah hujan lebih dari 200 mm/bulan, 

sehingga tanaman ini cukup tahan untuk dibudidayakan di dataran rendah. 

 

2.2 Budidaya Tanaman Pakcoy 

 Perbanyakan sawi umumnya menggunakan benih, karena lebih efesien, 

lebih ekonomis dan menghemat banyak tenaga kerja. Benih sawi berbentuk bulat, 

kecil (diameter ± 1,0 mm), keras, berwarna coklat kehitaman dan permukaan yang 

licin mengkilap. Benih yang akan ditanam hendaklah berkualitas baik, jelas 

varietasnya dan dikemas secara utuh (Sutarminingsih, 2007). 

 Benih pakcoy disemaikan dengan media semai tanah dan pupuk kandang 

dengan perbandingan 1:1. Sebelum disemai benih direndam dalam larutan 

fungisida dengan merek dagang captan selama 15 menit agar benih tidak terserang 

jamur pada saat penyemaian. Benih yang telah direndam siap untuk disemai pada 

media persemaian. Persemaian dilakukan dengan menggunakan polybag ukuran 

7x12 cm. Tiap polybag disemaikan 2-3 benih pakcoy ( Musliman, 2014 ). 

 Tanaman disemai pada bedengan tersendiri hingga berumur 14 hss. 

Bedengan berukuran 0,6x1 m², yang telah diolah dan dicampur pupuk kandang 

sesuai dengan perlakuan, diratakan dan dibalik menggunakan cangkul kemudian 

dibentuk dengan ketinggian 25 cm dan jarak antar bedengan 50 cm. Setelah 

berumur 2 minggu, bibit yang telah siap dipindah, ditanam dengan jarak tanam 

10x10 cm² dengan populasi total 54 tanaman dalam satu bedeng (Andreeilee, 

2013). 

  Perawatan dilakukan dengan melakukan penyiraman rutin menggunakan 

air tanah pada pagi dan sore hari. Aplikasi kompos kotoran ternak hanya 

diaplikasikan pada awal bersamaan dengan waktu pengolahan lahan dan 

pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara mekanik dan preventif 

menggunakan pestisida nabati (Andreeilee, 2013).  
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 Pada waktu  pengolahan tanah dilakukan pemupukan dengan pupuk 

kandang sebanyak 10-15 ton per hektar, disamping itu dianjurkan untuk 

memberikan pupuk N sebanyak 60-112 kg per hektar, pupuk P sebanyak 60-85 kg 

per hektar dan pupuk K sebanyak 60-85 kg per hektar (Zulkarnain, 2013) dan 

Sutedjo (2008) menambahkan pada tananam berumur dua minggu dapat diberi 

pupuk daun dan pemupukan kedua dilakukan pada tanaman berumur empat 

minggu.  

 Menurut Musliman (2014) Pengendalian organisme pengganggu tanaman 

dilakukan dengan cara mekanik yaitu mengambil langsung hama pengganggu 

dengan tangan. Selain itu pada penelitian ini pengendalian OPT juga dilakukan 

dengan menyemprotkan pestisida pada umur 10 hari setelah tanam dan 20 hari 

setelah tanam. Pemberantasan gulma dilakukan secara manual dengan 

menggunakan tangan. Pemberantasan gulma bertujuan agar tidak ada persaingan 

dalam penyerapan unsur hara pada tanaman pakcoy. 

 Pemanenan pakcoy dilakukan pada umur 40 hari setelah penanaman. 

Pemanenan dilakukan dengan cara mengambil seluruh bagian tanaman secara 

utuh menggunakan pisau (Prasasti, 2014). 

2.3 Pupuk Organik Cair 

  Secara langsung bahan organik tanah merupakan sumber senyawa-

senyawa organik yang dapat diserap tanaman meskipun dalam jumlah sedikit, 

seperti alanin, glisin, asam amino perangsang tumbuh dan vitamin (Hanafiah, 

2010). Pemupukan melalui tanah tersebut kadang-kadang kurang efektif karena 

beberapa unsur hara harus larut terlebih dahulu dan dapat hilang bersama air 

perkolasi atau mengalami pengikatan (fiksasi) oleh koloid tanah sehingga tidak 

dapat diserap oleh tanaman (Isnaini, 2014). 

 Surtinah (2010) menyatakan viabilitas benih, kecepatan berkecambah, 

tinggi bibit dan waktu pindah tanam pada tanaman selada yang berbeda sangat 

nyata antara benih yang direndam pupuk hantu dengan benih yang direndam air 

biasa. Ralahalu et al. (2013) menambahkan selama enam kali panen dapat dilihat 

bahwa nilai rataan tertinggi yaitu 70,58 dan sangat berbeda nyata dengan 

perlakuan tanpa pupuk organik yaitu 25,92 unggul memberikan pengaruh 

terhadap pertumbuhan dan produksi cabai besar (Capsicum annuum L.). 
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Pemupukan melalui tanah tersebut kadang-kadang kurang bermanfaat, 

karena beberapa unsur hara telah larut lebih dahulu dan hilang bersama air 

perkolasi atau mengalami fiksasi oleh koloid tanah, sehingga tidak dapat diserap 

oleh tanaman. Upaya yang dapat ditempuh agar pemupukan lebih efektif dan 

efisien adalah dengan menyemprotkan larutan pupuk melalui daun tanaman 

(Rahmi, 2007). Wachjar et al. (2007) menambahkan pemupukan melalui daun 

dapat mengurangi kerusakan akibat pemberian pupuk melalui tanah. 

2.4 Vertikultur 

Vertikultur adalah sistem budidaya pertanian yang dilakukan secara 

vertikal atau bertingkat. Sistem ini sangat cocok diterapkan, khususnya bagi para 

petani atau pengusaha yang memiliki lahan terbatas (Hatta, et al 2009). 

Vertikultur dapat diartikan sebagai teknik budidaya tanaman secara vertikal 

sehingga penanaman dilakukan secara bertingkat. Teknik budidaya ini tidak 

memerlukan lahan yang luas, bahkan dapat dilakukan pada rumah yang tidak 

memiliki halaman sekalipun. Pemanfaatan teknik vertikultur ini memungkinkan 

untuk berkebun dengan memanfaatkan tempat secara efisien (Kusmiati, 2015) 

 Bertanam vertikultur dapat memanfaatkan dinding rumah, tembok pagar, 

teralis pagar, kerangka atap rumah, dak rumah dan tempat lain yang 

memungkinkan aplikasi bertanam secara vertikultur. Sebagai wadah media tanam 

dapat memanfaatkan barang-barang bekas, peralatan rumah tangga yang sudah 

tidak terpakai misalnya kaleng bekas biskuit, kaleng bekas cat, books styrofoam 

dan lain-lain (Sanusi, 2011).  

Sutarminingsih (2007) menambahkan Kelebihan budidaya secara 

vertikultur adalah efisiensi penggunaan lahan, penghematan pemakaian air, pupuk 

dan pestisida, mendukung pertanian organik, umur tanaman relatif pendek, wadah 

media tanam dapat disesuaikan dengan kondisi setempat/ketersediaan bahan yang 

ada, pemeliharaan tanaman relatif sederhana.  

Untuk memulai budidaya tanaman secara vertikultur, sebenarnya tidak perlu 

direpotkan dengan peralatan dan bahan yang akan menghabiskan biaya yang 

besar, yang penting wadah yang dipakai dapat menyediakan ruang tumbuh yang 

baik bagi tanaman. Wadah yang dapat digunakan antara lain pralon, karpet talang, 

karung bekas, kaleng bekas atau bambu (Sutarminingsih, 2007). Fitriana (2014) 
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vertikultur sangat bermanfaat untuk memaksimalkan hasil karena jumlah tanaman 

yang dibudidayakan bisa lebih banyak. Vertikultur bisa dilakukan dilahan sempit 

maupun lahan yang luas dan sangat sesuai bila diterapkan pada pekarangan 

rumah. Jenis teknologi budidaya vertikultur dapat dikelompokkan menjadi 

beberapa macam. Berdasarkan letak media tanam maka dibagi menjadi vertikultur 

bertingkat (horizontal), vertikultur berdiri (vertikal) dan vertikultur gantung. 

Dapat dilihat pada gambar 2.1.  

 

      

  

Gambar 2.1. Model Vertikultur Berdasarkan Letak Media Tanam                   

 

 Peningkatan jumlah penduduk dan pesatnya perkembangan berbagai 

sektor pembangunan telah menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap 

sumber daya air, sehingga ketersediaan air dirasakan semakin terbatas. Sampai 

dengan tahun 2000, diperkirakan penggunaan air bagi sektor pertanian, masih 

menduduki peringkat tertinggi yaitu 93 %. Dalam pola tanam vertikultur setiap 

kali dilakukan penyiraman, beberapa tanaman dapat memperoleh air dari air 

utasan (tetesan) tanaman diatasnya. Dengan demikian, dirasakan pola vertikultur 

ini dapat menghemat penggunaan air (Sutarminingsih, 2007). 

Vertikultur Horizontal     Vertikultur Horizontal 

Vertikultur Gantung Vertikultur Vertikal 
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 Nugrahini (2013) menyatakan vertikultur secara vertikal dan vertikultur 

secara horizontal tidak berbeda nyata terhadap warna daun, tingkat kerenyahan 

dan tingkat kesukaan. Noverita (2005) menambahkan perlakuan jarak tanam 30 

cm antar lubang dalam satu tiang menghasilkan tanaman yang lebih tinggi, jumlah 

daun yang lebih banyak, diameter batang lebih besar dan bobot kotor dan bersih 

per tanaman lebih berat. Sejalan dengan penelitian Supriyadi (2013) berdasarkan 

letak lubang tanam pada paralon, berat umbi tanaman bawang merah pada setiap 

paralon berat tertinggi terdapat pada paralon bagian atas dengan rata-rata 

7,73gram dan yang terendah terdapat pada paralon bagian bawah dengan rata-rata 

6,41gram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


