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11. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Umum Tanaman Sawi 

Tanaman sawi (Brasicca juncea L.) telah dikenal oleh masyarakat 

Indonesia. Aneka hidangan yang menggunakan sawi sebagai bahan baku yang 

digunakan sebagai campuran sayur seperti lodeh, capcay, bakmi rebus dan lain-

lain. Sawi merupakan  satu  diantara jenis sayuran yang digemari oleh masyarakat 

Indonesia, Di Indonesia banyak terdapat jenis makanan yang menggunakan daun 

sawi baik sebagai bahan pokok (dimakan bersama nasi) maupun sebagai 

pelengkap (campuran makanan bakso) daunnya digunakan sebagai sayur dan 

bijinya dimanfaatkan sebagai minyak serta pelezat makanan. Klasifikasi tanaman 

sawi adalah Devisi: Spermatophita, Subdivisi: Angiospermae, Kelas: 

Dicotyledonae, Ordo: Rhoeadales, Family: Cruciferae, Genus: Brassica, Spesies: 

Brassica Juncea L. (Arief, 1990). 

Tanaman sawi berbatang pendek hampir tidak kelihatan, kerena dari 

pangkal batang tumbuh  tangkai daun dan Sawi (Brassica juncea L.) merupakan 

tanaman semusim yang berdaun  lonjong, halus, tidak berbulu dan tidak berkrop. 

Tanaman sawi yang dimamfaatkan untuk sayuran adalah daunnya. Jika di masak 

dan di makan terasa lunak dan segar (Margiyanto, 2005). 

Tanaman sawi umumnya mudah berbunga secara alami,baik didataran 

tinggi maupun di dataran rendah. Struktur bunga sawi tersusun dalam tangkai 

bunga yang tumbuh memanjang (tinggi) dan bercabang banyak. Tiap kuntum 

bunga terdiri atas empat helai daun  kelopak, empat helai daun mahkota, bunga 

berwarna kuning cerah, empat helai benang sari dan satu buah putik yang 

berongga dua (Nurshanti, 2010). 

Di Indonesia dikenal tiga jenis sawi yaitu: sawi putih atau  sawi jabung, 

sawi hijau dan sawi huma. Sawi putih (B. juncea L. Var. rugosa Roxb. & Prain) 

memiliki batang pendek, tegap dan daun lebar berwarna hijau tua, tangkai daun 

panjang dan bersayap melengkung ke bawah. Sawi hijau, memiliki ciri-ciri batang 

pendek, daun berwarna hijau keputih-putihan, rasanya manis, sedangkan sawi 

huma memiliki ciri batang kecil-panjang dan langsing, daun panjang-sempit 

berwarna hijau keputih-putihan, serta tangkai daun panjang dan bersayap dan sawi 

diperbanyak dengan generatif yaitu biji. Tanaman sawi membutuhkan pupuk N 
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sebanyak 60-112 kg ha
-1

, P sebanyak 60-85 kg ha
-1 

 dan K sebanyak 60-85 kg ha
-1

, 

yang setengahnya diberikan saat tanam (atau dapat diberikan 2 minggu setelah 

dipindahkan ke lapang) sedangkan sisanya diberikan segera setelah penjarangan 

atau 2 minggu setelah pemupukan pertama (Rukmana, 2007). 

Daerah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman sawi adalah dimulai dari 

ketinggian 5 meter sampai 1.200 meter dpl. Namun, biasanya tanaman sawi 

dibudidayakan di daerah yang berketinggian 1.00-5.00 m dpl, tanaman sawi 

menyukai tanah yang gembur  (Nasution dkk., 2014). 

Tanaman sawi tergolong tanaman yang tahan terhadap hujan, sehingga 

penanaman pada musim hujan masih bisa memberikan hasil yang cukup baik. 

Curah hujan yang sesuai untuk pembudidayaan tanaman sawi adalah 1.000-1.500 

mm/tahun dan dapat dijumpai pada dataran tinggi. Akan tetapi tanaman sawi tidak 

tahan terhadap air yang tergenang (Cahyono, 2003). 

Tanah yang cocok untuk ditanami sawi adalah tanah yang gembur, banyak 

mengandung humus, subur serta pembuangan airnya baik. Derajat kemasaman 

(pH) tanah yang optimum untuk pertumbuhannya adalah antara pH 6 sampai 7 

(Perwitasari dkk., 2012). 

 

2.2. Manfaat dan Kandungan Tanaman Sawi  

Menurut Fahrudin (2009) manfaat sawi sangat baik untuk menghilangkan 

rasa gatal di tenggorokan pada penderita batuk. Penyembuh penyakit kepala, 

bahan pembersih darah, memperbaiki fungsi ginjal, serta memperbaiki dan 

memperlancar pencernaan. Sedangkan kandungan yang terdapat pada sawi adalah  

kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, Ca, P, Fe, Vitamin A, Vitamin B dan 

Vitamin C. 

Selain memiliki kandungan vitamin dan zat gizi yang penting bagi 

kesehatan sawi dipercaya dapat menghilangkan rasa gatal di tenggorokan pada 

penderita batuk, menyehatkan kulit dan rambut. Sawi yang dikonsumsi berfungsi 

pula sebagai penyembuh sakit kepala juga dapat membersihkan darah dan dapat 

membantu mengendalikan kolesterol pada tubuh (Haryanto dkk., 2003) 
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Tabel 2.1. Kandungan gizi setiap 100 g sawi 

No     Komposisi             Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Kalori   

Protein                      

Lemak                       

Karbohidrat              

Serat                         

Kalsium (Ca)            

Fosfor(p)                  

Besi(Fe)                    

Vitamin A                

Vitamin B1              

Vitamin B2              

Vitamin B3              

Vitamin C                

22,00k 

2,30 g 

0,30 g 

4,00 g 

1,20 g 

220,50 mg 

38,40 mg 

2,90 mg 

969,00 SI 

0,09 mg 

0,10 mg 

0,70 mg 

102,00 mg 

Sumber: Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI, 1979.  

 

2.3. Budidaya Tanaman Sawi 

2.3.1. Benih  

Benih sawi berkembang biak melalui biji. Benih sawi disemaikan dulu di 

dalam polibeg persemaian berukuran 6 x 15. Setelah usia bibit 2 minggu setelah 

semai atau setelah mulai muncul 3 helai daun, baru di pindahkan ke lahan 

penanaman yang diinginkan (Tafajani, 2011). 

2.3.2. Persemaian 

Persemaian dilakukan didalam polybag dengan ukuran 6 X 10 cm.  polybag 

diisi dengan tanah yang sudah diberi pupuk kandang ayam 20 ton/ha (Kasi, 2014) 

dan di aduk merata kemudian dimasukkan ke dalam polybag ukuran 6 X 10 cm 

setelah itu dibiarkan dua minggu sebelum penanaman (Renawati, 2012). 

Setiap polybag ditanam tiga tanaman sawi, semua polybag yang telah terisi 

benih ditempatkan pada tempat yang teduh. Benih tanaman sawi terus dirawat 

sampai menjadi bibit. Setelah umur 14 hari atau sudah muncul 3 helai daun 

dipindahkan ke polybag besar ukuran 35 X 40 cm (Renawati, 2012). 

2.3.3. Penanaman 

  Bibit tanaman sawi dipindahkan dengan cara hati-hati ke polibeg yang 

sebelumnya sudah di isi dengan tanah, bibit tanaman yang dipindahkan 

sebelumnya sudah diseleksi guna untuk penyeragaman diawal perlakuan. 

Pemindahan bibit tanaman sawi dari persemain  ke polybag dilakukan dengan cara 
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mendorong secara beansur-ansur dari bawah polibeg ukuran 6 x 10 cm sampai 

media tanah keluar sebelumnya telah disiram dengan air agar media menjadi 

longgar dan untuk menghindari putusnya akar bibit tanaman sawi. Setelah semua 

tanah keluar  padatkan tanah tersebut dengan cara menggenggam agar tanah dan 

akar bibit menyatu  kembali,  kemudian tanaman  sawi siap di tanam ke polybag. 

Tiap polibeg terdapat satu tanaman sawi, jarak antar polybag 20 cm x 20 cm dan 

selanjutnya dilakukan penyiraman (Nurfalah, 2015). 

2.3.4. Pemeliharaan 

Pemeliharaan tanaman sawi perlu dilakukan supaya pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman sawi optimal. Satu diantara pemeliharaannya yaitu  

pemberian pupuk, penyiangan, penyiraman dilakukan dilakukan pagi dan sore, 

jika musim hujan tidak dilakukan penyiraman dan pengendalian hama penyakit 

(Renawati, 2012).  

2.3.5. Pemupukan  

Menurut Bachtiar dkk. (2013) Pupuk organik cair merupakan pupuk 

organik yang berbentuk cairan yang mengandung unsur hara yang bermanfaat 

bagi pertumbuhan tanaman, cara penggunaan pupuk cair dapat disiramkan atau 

disemprotkan pada bagian tanaman. Berdasarkan penelitian Ohorella (2012), 

pupuk organik cair yang disemprotkan pada daun tanaman untuk meningkatkan 

hasil dan kualitas tanaman sawi hijau tanpa memberikan pengaruh negatif 

terhadap lingkungan dan efek residu pada tanaman sawi. Pupuk organik cair lebih 

mudah terserap oleh tanaman karena unsur unsur di dalamnya sudah terurai. 

2.3.6. Pengendalian hama dan penyakit  

Pada tanaman sawi ( Brassica juncea L.), hama yang sering menyerang 

pada tanaman sawi adalah belalang dan semut. Pengendaliannya yaitu dengan 

menggunakan decis dengan cara menyemprotkan dosis sebanyak 0,5 ml/liter air 

tiga hari sekali (Nurfalah, 2015). 

2.3.7. Panen 

Menurut Nazaruddin (2003), tanaman sawi dapat dipanen pada umur 30-

40 hari setelah tanam. Sunarjono (2007), menambahkan bahwa sawi di pungut 

dengan cara tanaman dicabut bagian batang bawah di atas tanah. Sebagian orang 

memungut hasilnya dengan memetik daunnya satu persatu-satu. Untuk 
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menghasilkan hasil yang bagus makanya membutuhkan pupuk yang baik, yaitu 

pupuk organik cair ekstrak daun lamtoro. 

 

2.4. Pupuk Organik Cair 

Menurut Arinong (2011) mengatakan bahwa pupuk organik cair adalah 

pupuk yang dapat memberikan unsur hara yang sesuai dengan kebutuhan tanaman 

pada tanah, karena bentuknya yang cair, pupuk organik cair akan menambah 

variasi penggunaan pupuk sehingga akan memberikan beberapa pilihan kepada 

masyarakat. Menurut Pardosi dkk. (2014) Pupuk organik yang berbentuk cair 

(ekstrak) dalam pemupukan jelas lebih merata, tidak akan terjadi penumpukan 

konsentrasi pupuk di satu tempat pupuk organik cair  mempunyai kelebihan dapat 

secara cepat mengatasi defesiensi hara dan mampu menyediakan hara secara 

cepat. Tanaman menyerap hara terutama melalui akar, namun daun juga punya 

kemampuan menyerap hara. Sehingga ada manfaatnya apabila pupuk cair berupa 

ekstrak tidak hanya diberikan di sekitar tanaman, tapi juga di atas daun-daun.  

Menurut Evita dkk. (2009), pupuk organik cair dapat disiramkan ke tanah dan 

disemprotkan pada daun atau batang tanaman tetapi, pemmberian pupuk organik 

cair melalui daun lebih efektif karena unsur hara yang terkandung lebih cepat 

diserap. Pupuk organik cair umumnya tidak merusak tanah dan tanaman walau 

digunakan sesering mungkin karena tidak meninggalkan residu kimia yang 

berbahaya. pupuk organik cair dapat disiramkan ke tanah dan disemprotkan pada 

daun atau batang tanaman.  

  

2.5. Pengaruh Pupuk Cair Ekstrak Daun Lamtoro pada Tanaman. 

 Menurut Setiawan (2009) Penggunaan pupuk organik dapat menjadi bahan 

alternatif untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dalam upaya melestarikan 

dan mengembalikan kesuburan tanah perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan 

unsur hara dengan cara pemberian bahan organik. Manullang dkk. (2014), 

mengatakan penggunaan pupuk organik yang lebih efektif adalah dalam bentuk 

cair karena pupuk cair lebih mudah dimamfaatkan oleh tanaman. 

Pupuk organik cair adalah jenis pupuk berbentuk cair, mudah larut pada tanah 

dan membawa unsur-unsur penting untuk pertumbuhan tanaman. Secara garis 
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besar keuntungan diperoleh dari pemanfaatan pupuk organik cair adalah perbaikan 

sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, sifat biologi tanah, dan  kondisi sosial 

(Bunyamin, 2008). 

Pupuk cair ekstrak daun lamtoro memberikan pengaruh yang baik terhadap 

pertumbuhan dan perkermbangan tanaman, karena mampu memupuk tanah dan 

bagian-bagian tanaman seperti daun, tangkai dan batang. Pemberian pupuk 

ekstrak lamtoro cair  dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman 

karena mempunyai unsur  nitrogen yang cukup tinggi (Subin, 2016). 

Tabel  2.2. Hasil analisis ekstrak daun lamtoro 

Sumber : Hasil Pengujian di Balai PenelitianTanaman Rempah dan Obat, Bogor. 2012. 

Menurut Sutejo (2002), mengemukakan bahwa unsur hara makro dan 

mikro sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan bagian vegetatif tanaman seperti 

akar, batang dan daun. Ketersedian unsur hara makro dan mikro tidak lengkap 

dapat menghambat dan perkembangan tanaman.  

Menurut penelitian Nurshanti dkk. (2009) Penambahan nitrogen yang 

cukup akan mempercepat laju pembelahan, pemanjangan sel, pertumbuhan akar, 

batang dan daun, nitrogen berperan besar dalam pembentukan sebagian besar 

komposisi bagian tanaman dibandingkan nutrisi mineral lain karena nitrogen 

berperan penting dalam pembentukan asam amino, protein, asam nukleat dan 

fitokrom. Tersedianya unsur N menyebabkan adanya keseimbangan rasio antara 

daun dan akar, maka pertumbuhan vegetatif berjalan manual dan sempurna. 

                Kandungan unsur hara                    ekstrak daun lamtoro 

               N (%)                                              0,06 

 P (ppm)                                             20,07 

                           K (%)                                                    0,24 

                           Na (ppm)                                              9,84 

                           Ca (%)                                                  0,02 

 Mg (ppm)                                           46,88 

 C- Organik (%)                                   0,23 

                           PH                                                        6,14 

 Fe (ppm)                                            52,40 

                           Mn (ppm)                                             8,23 

                           Cu  (ppm)                                             1,59 

                           Zn (ppm)                                              2,09 

                           Cd (ppm)                                              2,22 

                           B (ppm)                                                60,14 

   S (ppm)                                              573,13 

 


