
1 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman Sawi (Brassica juncea L.) merupakan satu diantara komoditas 

hortikultura sayuran daun yang banyak digemari oleh masyarakat karena rasanya 

enak. Sawi termasuk tanaman sayuran daun yang berasal dari keluarga cruciferae 

yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Daerah asal tanaman sawi berasal dari 

Tiongkok (cina), menyebar luas ke Filipina dan negara-negara Asia lainnya. Sawi 

juga sebagai bahan makanan sayuran yang mempunyai zat gizi yang cukup 

lengkap dan apabila dikonsumsi sangat baik untuk kesehatan tubuh, daun tanaman 

sawi digunakan sebagai sayur dan sebagai pelengkap campuran makanan bakso. 

(Rukmana, 2007). 

Sawi adalah salah satu sayuran yang mempunyai zat gizi seperti protein, 

lemak, karbohidrat, serat fosfor, zat besi, natrium, kalium dan sumber vitamin A. 

Sawi berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pendapatan petani (Syahputra, 2007). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2015), produksi sawi di Kota 

Pekanbaru dari tahun 2011–2014 mengalami penurunan yang dapat dilihat secara 

berturut-turut (Badan Pusat Statistik, 2015) : 5,406 ton (2011), 4,920 ton (2012), 

3,180 ton (2013) dan 1,020 ton (2014). Masalah penurunan produksi tanaman 

sawi di Pekanbaru kebanyakan karena kurangnya pemahaman petani cara 

budidaya tanaman sawi yang benar dan banyaknya penggunaan pupuk kimia yang 

membuat tanah rusak. Daerah penghasil sawi di Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan 

Tampan, Payung Sekaki, Bukit Raya dan Marpoyan. 

Safei dkk. (2014) menyatakan rendahnya tingkat produksi yang dialami 

oleh petani Indonesia, membuat masyarakat kurang mengkonsumsi sayur. 

Produksi tanaman sayur-sayuran merupakan bagian penting dari usaha 

peningkatan produksi hasil pertanian yang bermanfaat, baik dari sumber zat gizi 

dalam menunjang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tani pada khususnya. 

Satu diantara  usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

hasil tanaman yang baik yaitu dengan cara pemupukan. Menurut Sriyanto dkk. 

(2015) pemupukan adalah satu diantara upaya yang dapat ditempuh dalam 
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memaksimalkan hasil tanaman. Pupuk yang menghasilkan produk yang sehat 

yaitu pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari pelapukan 

bahan-bahan organik berupa makhluk hidup atau makhluk hidup yang telah mati, 

meliputi kotoran hewan, sisa-sisa tanaman, sampah dan berbagai produk dari 

organisme hidup dan pupuk organik mempunyai fungsi yang penting yaitu dapat 

menggemburkan lapisan permukaan tanah (topsoil), membantu mencegah 

terjadinya erosi, kualitas produksi yang diberikan sehat untuk kesehatan, 

mempertinggi daya serap dan daya simpan air, yang secara keseluruhan dapat 

meningkatkan kesuburan tanah (Sutejo, 2002). Satu diantara pupuk organik adalah 

pupuk cair ekstrak daun lamtoro. 

Pupuk cair ekstrak daun lamtoro (Leucaena leucocephala L.) adalah 

pupuk yang memberikan pengaruh  baik terhadap pertumbuhan dan 

perkermbangan tanaman, karena mampu memupuk tanah dan bagian-bagian 

tanaman seperti daun, tangkai dan batang. Pemberian pupuk ekstrak lamtoro cair 

melalui daun memberikan pertumbuhan dan hasil tanaman yang lebih baik dari 

pada pemberian pupuk melalui tanah (Subin, 2016). 

 Soerodjotanoso (1993) menyatakan bahwa daun lamtoro (Leucaena 

leucocephala L.) mengandung 3,84% N, 0,2% P, 2,06% K, 1,31% Ca, 0,33% Mg. 

Unsur hara yang terkandung merupakan unsur hara essensial yang sangat 

dibutuhkan oleh tanaman dalam  pertumbuhan dan perkembangannya. Unsur hara 

makro sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan bagian-bagian vegetatif tanaman 

seperti akar, batang dan daun, dan apabila ketersediaan unsur makro dan mikro 

tidak lengkap dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

 Pada penelitian Subin (2016) di Yogyakarta, menyatakan bahwa 

pemberian pupuk organik cair daun lamtoro dengan konsentrasi 10% dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman sawi caisim (Brassica 

Juncea L).  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis telah melakukan 

penelitian di kampus UIN yang berjudul  “Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Sawi 

(Brassica juncea L.) yang diberi Pupuk Cair Ekstrak Daun Lamtoro dengan  

Konsentrasi Berbeda”. 
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1.2. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

konsentrasi   pupuk cair ekstrak daun  lamtoro terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman  sawi (Brassica juncea L.) 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang pengaruh ekstrak daun lamtoro dengan konsentrasi yang berbeda terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman sawi (Brassica juncea L.) 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

Pemberian konsentrasi pupuk cair ekstrak daun lamtoro dapat 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


