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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Botani Tanaman Sawi

Sawi (Brassica juncea L.) merupakan tanaman semusim yang berdaun

lonjong, halus, tidak berbulu, dan tidak berkrop. Tanaman sawi berbeda dengan

petsai (Brassica chinensis). Petsai adalah tanaman dataran tinggi sementara sawi juga

bisa ditanam di dataran rendah batang sawi lebih ramping dan lebih hijau sedangkan

batang petsai gemuk dan berkelompok dengan daun putih kehijauan. Sawi yang

banyak ditanam di Indonesia sebenarnya dikenal dengan nama caisim (Nazaruddin,

2003). Klasifikasi tanaman sawi dalam (Rukmana, 2002) sebagai berikut: Divisi:

Spermatophyta, Kelas: Angiospermae, Sub-kelas: Dicotyledonae, Ordo: Papavorales,

Famili: Brassicaceae, Genus: Brassica, Spesies: Brassica juncea L.

Sawi dapat tumbuh dengan baik pada tempat yang berhawa panas maupun

dingin. Umumnya sawi ditanam pada daerah dengan ketinggian < 1000 m dpl dan

tanaman ini sangat mudah dibudidayakan serta bersifat responsif terhadap perubahan

lingkungan dan pemberian pupuk (Sunarno & Rismunandar, 1981). Menurut

Sunarno dan Rismunandar (1981), syarat-syarat yang penting untuk bertanam sawi

ialah tanahnya gembur, banyak mengandung humus (subur) dan keadaan

pembuangan (drainase) baik, dengan derajat keasaman (pH) antara 6-7. Lina (2006)

menambahkan bahwa kondisi lain yang dikehendaki oleh tanaman sawi adalah

daerah yang memiliki suhu 21,1 °C sampai 27 °C, serta penyinaran antara 10-13

jam/hari.

Tanaman sawi mempunyai batang pendek hampir tidak kelihatan, karena dari

pangkal batang tumbuh tangkai daun dan daunnya bulat panjang dan berbulu halus.
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Pada tanaman sawi yang dimanfaatkan untuk sayuran adalah daunnya. Jika dimasak

dan dimakan maka daun sawi akan terasa lunak (Suprayitna, 1996). Rukmana (2002)

menjelaskan tanaman sawi memiliki akar tunggang (radix primaria) dan cabang-

cabang akar yang bentuknya bulat panjang (silindris) menyebar ke semua akar pada

kedalaman antara 30-50 cm. Akar-akar ini berfungsi antara lain menghisap air dan

zat makanan dari dalam tanah, serta menguatkan berdirinya batang tanaman.

Penyerbukan bunga sawi dapat berlangsung dengan bantuan serangga lebah

dan manusia. Dari hasil penyerbukan ini terbentuk buah yang berisi biji. Buah sawi

termasuk tipe buah polong, yakni bentuknya memanjang dan berongga. Tiap buah

(polong) berisi 2-8 butir biji. Biji sawi bentuknya bulat kecil berwarna coklat atau

coklat kehitam-hitaman (Rukmana, 2002).

Batang semu pada sawi berfungsi sebagai alat pembentuk dan penopang

daun. Batang tanaman sawi pendek sekali dan beruas-ruas sehingga hampir tidak

kelihatan. Batang ini berfungsi sebagai alat pembentuk dan penopang daun. Selain

batang, sawi memiliki daun-daun bersayap, bertangkai panjang yang bentuknya

pipih, mudah berbunga dan berbiji secara alami, baik di dataran tinggi maupun di

dataran rendah. Selanjutnya, struktur bunga sawi tersusun dalam tangkai bunga

(inflorescentia) yang tumbuh memanjang (tinggi) dan bercabang banyak. Tiap

kuntum sawi terdiri atas empat helai daun kelopak, empat helai daun mahkota,

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

berongga dua (Rukmana, 2002).

Arifin (2000) menyatakan tanaman sawi pada umumnya diperbanyak dengan

biji, dimana pembibitan di persemaian merupakan salah satu tujuan mendapatkan
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bahan tanaman yang cepat dan banyak serta mempunyai persentase hidup yang lebih

tinggi setelah dipindahkan ke lapangan.

Nazarudin (2003) menyatakan ada 3 jenis sawi yang banyak ditanam yaitu: 1)

sawi putih, sawi jenis ini memiliki batang dan daun yang berwarna hijau keputihan.

Nama lainnya adalah sawi jabung. Daunnya lebar dan batangnya pendek serta tegap,

sawi ini rasanya enak, 2) sawi hijau, sawi jenis ini berbatang pendek dan tegap,

daunnya lebih hijau dari sawi putih, tangkai daunnya pipih, rasanya agak pahit, tetapi

banyak disukai konsumen, 3) sawi huma atau sawi ladang, sawi ini memiliki batang

yang panjang dan langsing, daunnya anjang sempit, warnanya hijau keputih-putihan,

jenis sawi ini lebih menyukai tanah yang kering atau perladangan.

2.2. Tanah Gambut

Gambut adalah tanah yang mengandung bahan organik lebih dari 30%,

gambut terbentuk dari hasil dekomposisi bahan-bahan organik seperti dedaunan,

ranting serta semak belukar yang berlangsung dalam kecepatan yang lambat dan

dalam keadaan anaerob. Tanah gambut secara umum memiliki pH yang rendah,

memiliki kapasitas tukar kation yang rendah, kejenuhan basa rendah, memiliki

kandungan unsur K, Ca, Mg, P yang rendah dan juga memiliki kandungan unsur

mikro seperti (Cu, Zn, Mn serta B) yang rendah pula. Menurut Syarifmawahib

(2007), berdasarkan ketebalannya, gambut dibedakan menjadi empat tipe pertama

adalah gambut dangkal, dengan ketebalan 0,5-1,0 m. Kedua adalah gambut sedang,

memiliki ketebalan 1,0-2,0 m. Ketiga adalah gambut dalam, dengan ketebalan 2,0-

3,0 m. Keempat adalah gambut sangat dalam yang memiliki ketebalan melebihi 3,0

m.
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Potensi sumberdaya lahan gambut di Provinsi Riau, Sumatera Barat dan

Jambi cukup beragam karena karena adanya perbedaan iklim, bahan induk tanah, dan

topografi/relief. Keragaman potensi sumberdaya lahan gambut tersebut

mengindikasikan perlunya suatu perencanaan penggunaan lahan yang tepat, optimal

dan berkelanjutan. Diperlukan data dan informasi lahan yang meliputi distribusi,

potensi dan kendala pengembangan serta teknologi pengelolaan lahan yang sesuai

dengan sifat dan karakteristik lahan (Nurdin, 1994).

Kegiatan awal dari pemanfaatan gambut adalah pembangunan saluran

drainase untuk mengatur air, agar tanah memiliki kondisi rhizosphere yang sesuai

bagi tanaman. Pengolahan air harus sesuai dengan kebutuhan perakaran tanaman.

Kedalaman permukaan air tanah pada parit kebun diusahakan tidak terlalu jauh dari

akar tanaman Hanafiah (2005). Sagiman (2007) menambahkan bahwa kesuburan

lahan gambut sangat bergantung pada ketebalan gambut. Gambut tipis memiliki

kesuburan yang lebih baik dari gambut tebal. Keragaman sifat gambut sangat

berpengaruh pada kesesuaian gambut bagi tanaman pertanian. Ketebalan gambut

akan berhubungan erat dengan jenis komoditas yang akan dikembangkan. Tingkat

kemasaman  gambut yang sangat tinggi dan kesuburan tanah yang sangat rendah

merupakan masalah para petani palawija.

Sementara itu, tanah gambut yang sesuai untuk tanaman pertanian semusim

adalah gambut dangkal dan gambut sedang. Pengelolaan air perlu diperhatikan agar

air tanah tidak turun drastis untuk mencegah terjadinya gejala layu permanen.

Tingkat kesuburan lahan gambut alami dengan cepat mengalami penurunan.

Pemberian bahan ameliorasi berupa kapur, fosfat alam, pupuk organik merupakan
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salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi sifat buruk dari tanah gambut

(Sutedjo, 2002).

2.3. Sludge (Limbah Padat Kelapa Sawit)

Sludge/lumpur adalah benda padat yang tenggelam di dasar bak pengendapan

dalam sarana pengelolaan limbah dan harus dibuang atau dikelola untuk mengurangi

pencemaran lingkungan. Tetapi sludge yang dihasilkan dari Pengolahan Minyak

Sawit (PMS) mengandung unsur hara nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan

kalsium yang cukup tinggi sehingga dapat digunakan sebagai pupuk.

Tabel 2.1. Hasil Analisis Padatan (Sludge) Tanpa Pemanasan di Kebun Dolok

Sinumbah.

Kandungan/Senyawa Sludge Baru (mg/100g) Sludge Umur 1 Bulan
(mg/100 g)

Nitrogen 2.770,00 3.400,00

P2O5 874,02 338,25

K2O 897,43 285,05

MgO 356,33 329,72

CaO 1.681,48 664,42

Sumber: Lubis et al., (1988).

Secara umum dapat dikatakan limbah sludge merupakan mikroorganisme

yang bekerja untuk mengurai komponen organik dalam sistem pengolahan air

limbah. Sludge akan terus diproduksi sebagai hasil dari pertumbuhan

mikroorganisme pengurai selama proses berlangsung. Jumlah sludge akan meningkat

sejalan dengan peningkatan beban cemaran terolah. Secara biologi, mikroorganisme

tersebut terdiri dari group prokariotik dan eukariotik. Komposisi dasar sel terdiri dari

90% organik dan 10% anorganik. Fraksi organik tersebut dapat dirumuskan sebagai

C5H7O2N atau perumusan yang lebih komplek lagi C60H87O23N12P, sehingga

kandungan 53% C dan C/N ratio empiris 4,3. Basis fraksi anorganik yang 10% terdiri
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dari 50% P2O5, 15% SO3, 11% Na2O, 9% CaO, 8% MgO, 6% K2O  dan 1%Fe2O3

(Supriyanto, 2001).

Selain produksi minyak kelapa sawit yang tinggi, produk sampingan atau

limbah kelapa sawit juga tinggi. Secara umum, limbah dari pabrik kelapa sawit

terdiri atas tiga bentuk yaitu padat, cair dan gas. Limbah padat pabrik kelapa sawit

dikelompokkan menjadi dua yaitu limbah yang berasal dari proses pengolahan dan

yang berasal dari proses basis pengolahan limbah cair (Utomo danWidjaja, 2004).

Ditinjau dari karakteristik padatan yang mengandung bahan organik dan

unsur hara, maka sludge kering ini dapat dipakai sebagai pupuk. Apabila dipakai

dalam jumlah besar padatan kering ini mempunyai sifat fisik dan kadar nutrisi

hampir sama dengan kompos (Loebis & Tobing, 1989). Sumbangan bahan organik

akan memberikan pengaruh terhadap sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Bahan

organik memiliki peranan kimia di dalam menyediakan nitrogen, fosofor, kalium,

magnesium dan sulfur bagi tanaman (Sarief, 1985).

Menurut De Datta (1981), pemberian lumpur kering kelapa sawit sebanyak

30% dari media tanam (tanah) dengan dosis NPK 100% memiliki tinggi tanaman

tertinggi. Pertumbuhan tinggi tanaman dipengaruhi oleh suplai N kedalam tanaman

padi.

Pemberian sludge terbaik adalah pada dosis 24 ton/ha menghasilkan produksi

kacang hijau sebesar 14,78 biji/tanaman. Jumlah polong pertanaman dosis yang

terbaik pada dosis 8 ton/ha yaitu 83,00 biji/tanaman. Sedangkan untuk bobot 100 biji

dosis yang terbaik adalah pada dosis 16 ton/ha yaitu 8,84 g. Daun terpanjang adalah

pada dosis 32 ton/ha menghasilkan 17,30 cm dan Diameter batang terbaik adalah

pada dosis 32 ton/ha menghasilkan 1,28 cm (Romlah, 2013).


