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II. TINJAUAN PUSTAKA 

1.2. Tinjauan Pustaka 

Pakcoy (Brassica rapa L.) adalah tanaman jenis sayur-sayuran yang 

termasuk keluarga Brassicaceae. Tumbuhan pakcoy berasal dari China dan telah 

dibudidayakan setelah abad ke-5 secara luas di China Selatan dan China Pusat 

serta Taiwan. Sayuran ini merupakan introduksi baru di Jepang  dan masih 

sefamili dengan Chinesse vegetable. Saat ini pakcoy dikembangkan secara luas di 

Filipina, Malaysia, Indonesia dan Thailand. Taksonomi dari tanaman pakcoy 

adalah Kingdom : Plantae, Divisio : Spermatophyta, Kelas : Dicotyledonae,    

Ordo : Rhoeadales, Famili : Brassicaceae, Genus : Brassica, Spesies : Brassica 

rapa L. (Suhardiyanto dan Purnama, 2011). 

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. Tahapan budidaya pakcoy di 

dataran rendah dan dataran tinggi juga tidak terlalu berbeda yaitu meliputi 

penyiapan benih, pengolahan lahan, teknik penanaman, penyediaan pupuk dan 

proses pemeliharaan tanaman (Sukmawati, 2012). 

Menurut Perwitasari (2012) 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, sodium, vitamin A, dan Vitamin C.  

Suhardianto dan Purnama (2011) menguraikan bahwa sebagai sayuran daun, 

pakcoy kaya akan sumber vitamin dan mineral. Pakcoy kaya akan sumber vitamin 

A sehingga berdaya guna dalam upaya mengatasi masalah kekurangan vitamin A 

atau penyakit rabun ayam (xerophthalmia). Kegunaan pakcoy dalam tubuh 

manusia antara lain dapat mendinginkan perut. Fahrudin (2009) menambahkan 

bahwa pakcoy dapat menghilangkan rasa gatal di tenggorokan pada penderita 

batuk, penyembuh penyakit kepala, bahan pembersih darah, memperbaiki fungsi 

ginjal, serta memperbaiki dan memperlancar pencernaan. 
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1.3. Pupuk Kandang Ayam 

Kotoran ayam merupakan limbah yang dihasilkan dari peternakan ayam 

yang dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan jika tidak diolah lebih lanjut. 

Kotoran ayam adalah sumber hara yang penting karena mempunyai kandungan 

nitrogen yang tinggi. Beberapa hasil penelitian aplikasi pupuk kandang ayam 

selalu memberikan respon tanaman terbaik pada musim pertama. Hal ini terjadi 

karena pupuk kandang ayam relatif lebih cepat terdekomposisi serta mempunyai 

kadar hara yang cukup pula dibanding dengan jumlah unit yang sama dengan 

pupuk kandang lainnya. Pupuk kandang ayam yang kering mengandung kadar air 

kurang dari 15%, hal ini akan mengurangi amonia dan akan menghasilkan pupuk 

kandang baik dan tidak terlalu bau sehingga mudah proses pendistribusiannya. 

Pupuk kandang ayam beratnya jauh lebih ringan dibanding pupuk kandang 

lainnya, tetapi kadar unsur hara yang cukup tinggi yaitu 24 kg N/ton, 20 kg 

P₂O₅/ton dan 15 kg K₂O/ton (Soepardi, 1989). 

Penelitian Widodo (2011) memperlihatkan pemberian pupuk kandang 

ayam hingga dosis 60 ton/ha memberikan respon linier terhadap bobot per bedeng 

tanaman kangkung dan masih dapat dilakukan penambahan dosis yang lebih 

tinggi, sedangkan untuk pertumbuhan tanaman selada didapatkan dosis optimum 

yaitu 58,86 ton/ha. Penelitian Polii (2009) memperlihatkan bahwa waktu 

pemberian pupuk kandang ayam 3 sampai 4 minggu sebelum tanam pada tanaman 

kangkung darat mempengaruhi pertumbuhan jumlah daun dan berat segar 

tanaman. 

Berdasarkan penelitian Intara et al. (2011), pemberian pupuk organik 

dapat meningkatkan kadar air yang tersedia dalam tanah sehingga mengurangi 

besarnya penguapan. Tanah yang diberi pupuk kandang ayam mampu 

meningkatkan kadar air tersedia dalam tanah dibandingkan tanah yang tidak 

diberikan pupuk kandang ayam. Hal ini diduga dengan meningkatnya pupuk 

kandang ayam dalam tanah akan meningkatkan daya pegang tanah terhadap air 

dan akan mengurangi laju evaporasi yang berarti meningkatkan volume air yang 

terkandung di dalam tanah. 

Menurut penelitian Yusrianti (2012) pupuk kandang ayam mempengaruhi 

pertumbuhan khususnya pertambahan tinggi pada tanaman selada. Laju 
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pertumbuhan tinggi pada tanaman pada fase vegetatif sangat dipengaruhi oleh 

jumlah unsur hara yang terakumulasi di dalam jaringan sel tanaman sehingga 

dapat dimanfaatkan untuk proses fisiologisnya. Jumlah akumulasi unsur hara  

rendah dalam sel tanaman dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cahaya, 

ketersediaan air dalam tanah dan pemupukan. 

Menurut Adil et al. (2006), aplikasi kompos kotoran ayam dapat 

meningkatkan hasil yang berupa bobot biomassa  tajuk hingga 70,6%. Bobot 

kering tanaman menurun dengan bertambahnya waktu tanam, dan penanaman 

setelah keempat memberikan bobot kering tanaman hanya tinggal sekitar 

setengahnya. Kompos dari kotoran ayam yang dikombinasikan dengan urea 

mempunyai efisiensi serapan N yang lebih tinggi dibanding kompos kotoran sapi. 

Penanaman bayam setelah  3 tanam berturut-turut mempunyai efisiensi serapan N 

yang lebih rendah dibanding penanaman 3 kali di awal. Hal ini berarti kompos 

hanya baik untuk tanaman bayam sampai 3 kali penanaman atau sekitar 4 bulan. 

Pada penelitian Saragi (2008), pemberian pupuk kandang ayam pada tanaman 

peleng memberi pengaruh yang nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun total, 

bobot basah tanaman, bobot kering tanaman, laju asimilasi dan produksi per 

tanaman 

 

1.4.  Air Cucian Beras 

Air cucian beras adalah limbah dari kegiatan rumah tangga yang sering kali 

terbuang dengan percuma. Padahal air cucian beras mengandung karbohidrat, 

nutrisi, vitamin dan zat-zat mineral lainnya. Semua kandungan yang ada pada air 

cucian beras itu umumnya berfungsi untuk membantu pertumbuhan tanaman. 

Dapat dikatakan bahwa air cucian beras berfungsi sebagai zat pengatur tumbuh 

karena karbohidrat yang ada dalam kandungan air cucian beras ini menjadi 

perantara terbentuknya hormon auksin dan giberellin (istiqomah, 2012). 

Menurut Wulandari (2011), dalam pengolahannya menjadi nasi, beras 

mengalami proses pencucian sebelum  dimasak. Pada proses pencucian beras  

biasanya  dicuci atau dibilas sebanyak 3 kali sebagai upaya  untuk membersihkan 

beras  dari kotoran. Air cucian beras  atau sering disebut sebagai leri  (bahasa  

Jawa)  berwarna  putih susu, hal itu berarti bahwa protein dan vitamin B1 yang 

banyak terdapat dalam beras juga ikut terkikis. Secara tidak langsung  protein  dan 
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vitamin B1 banyak terkandung  di dalam air  leri atau air cucian beras. Vitamin 

B1 merupakan kelompok vitamin B, yang mempunyai peranan didalam 

metabolisme tanaman dalam hal mengkonversikan karbohidrat menjadi energi 

untuk menggerakkan aktifitas didalam tanaman. Dalam penelitiannya penyiraman 

air cucian beras meningkatkan perakaran tanaman selada tetapi tidak 

meningkatkan pertumbuhan tajuk dan hasil tanaman selada. 

              Hasil penelitian Andri (2011), konsentrasi pemberian air cucian beras 

100% berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau. 

hal ini sejalan dengan Bukhari (2012) bahwa air cucian beras berpengaruh nyata 

terhadap pertumbuhan terung dan konsentrasi air cucian beras terbaik dijumpai 

pada pemberian 300 liter/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


