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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tanaman Sawi

Sawi merupakan tanaman hortikultura yang dapat memperbaiki dan

memperlancar pencernaan. Hampir setiap orang gemar akan sawi karena rasanya

segar dan banyak mengandung vitamin A, vitamin B dan sedikit vitamin C

(Yuniarti et al., 2000).

Menurut Haryanto et al. (2003), klasifikasi sawi termasuk ke dalam

Kingdom: Plantae; Divisio: Spermatophyta; Kelas: Dicotyledonae; Ordo:

Rhoeadales; Family: Cruciferae; Genus: Brassica; Spesies : Brassica juncea L.

Tanaman sawi mempunyai batang semu yang pendek hampir tidak

kelihatan karena dari pangkal batang tumbuh tangkai daun dan daunnya bulat

panjang dan berbulu halus. Tanaman sawi yang dimanfaatkan untuk sayuran

adalah daunnya. Jika dimasak dan dimakan terasa lunak dan segar. Tanaman sawi

memiliki akar tunggang (radix primaria) dan cabang akar yang bentuknya bulat

panjang (silindris) menyebar ke semua akar pada kedalaman antara 30-50 cm.

Akar-akar ini berfungsi antara lain untuk menyerap air dan zat makanan dari

dalam tanah, serta menguatkan berdirinya batang tanaman (Yulia et al., 2011).

Batang sawi berfungsi sebagai alat pembentuk dan penopang daun. Pada

umumnya daun-daun sawi bersayap, bertangkai panjang yang bentukknya pipih,

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

dataran rendah. Struktur bunga sawi tersusun dari dalam tangkai bunga

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

kuntum sawi terdiri atas empat helai daun kelopak, empat helai daun mahkota,
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bunga berwarna kuning cerah, empat helai benang sari, dan satu buah putik yang

berongga dua (Rukmana, 1994).

Penyerbukan bunga sawi dapat berlangsung dengan bantuan serangga lebah

dan manusia. Hasil dari penyerbukan ini terbentuk buah berupa biji. Buah sawi

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

(polong) berisi dua sampai delapan butir biji. Biji sawi berbentuk bulat kecil yang

berwarna coklat atau coklat kehitam-hitaman. Produksi utama dari sawi adalah

daun-daunnya. Sawi dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk masakan, sebagai

sayur daun (Rukmana, 1994).

Nazaruddin (2003) menyatakan bahwa ada tiga jenis sawi yang banyak

dibudidayakan. Pertama, sawi putih (sawi jabung), memiliki daun berwarna hijau

keputihan dan lebar, batang berwarna hijau dan pendek serta tegap, rasa enak.

Kedua, sawi hijau, sawi ini berbatang pendek dan tegap, daunnya lebih hijau dari

sawi putih, tangkai daun pipih, rasa agak pahit, tapi banyak disukai konsumen.

Ketiga, sawi huma (sawi ladang), memiliki batang yang panjang dan langsing,

daunnya panjang sempit, warnanya hijau keputih-putihan. Jenis sawi ini lebih

menyukai tanah yang kering atau ladang. Menurut penelitian Nurshanti (2010),

sawi varietas tropika merupakan varietas terbaik untuk parameter tinggi tanaman,

pertambahan jumlah daun, bobot berangkasan basah, dan indeks panen yang

masing-masing adalah 18,59 cm; 2,30 helai; 85,96 g; 83,52%.

Tanaman sawi dapat tumbuh baik di tempat yang berhawa panas maupun

berhawa dingin, sehingga dapat diusahakan di daerah dataran tinggi maupun

dataran rendah. Meskipun begitu, tanaman sawi akan lebih baik jika ditanam di

dataran tinggi. Daerah penanaman yang sesuai adalah mulai dari ketinggian 5 m
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sampai 1200 m dpl. Namun biasanya tanaman ini dibudidayakan pada daerah

yang berketinggian antara 100 sampai 500 m dpl. Sebagian besar daerah-daerah di

Indonesia memenuhi syarat ketinggian tersebut (Yulia et al., 2011).

Tanaman sawi juga tahan terhadap air hujan, sehingga dapat ditanam

sepanjang tahun. Pada musim kemarau, jika penyiraman dilakukan dengan teratur

dan dengan air yang cukup, tanaman ini dapat tumbuh sebaik pada musim

penghujan. Jadi, jika budidaya sawi dilakukan pada dataran tinggi, tanaman ini

tidak perlu air yang banyak, sebaliknya jika ditanam di dataran rendah diperlukan

air yang lebih banyak. Berhubung dalam pertumbuhannya tanaman ini

memerlukan hawa yang sejuk, maka akan lebih cepat tumbuh apabila ditanam

dalam suasana lembab. Akan tetapi tanaman ini juga tidak senang pada air yang

menggenang. Sehingga, tanaman sawi sesuai ditanam pada akhir musim

penghujan (Nurshanti, 2010).

Tanah yang sesuai untuk penanaman sawi adalah tanah gembur, banyak

mengandung humus, subur, serta drainase yang baik. Derajat kemasaman (pH)

tanah yang optimal untuk pertumbuhan tanaman sawi berkisar antara 6-7

(Perwitasari et al., 2012).

2.2. Budidaya Tanaman Sawi

2.2.1. Benih

Perbanyakan tanaman sawi dilakukan dengan benih. Benih sawi diperoleh

dari tanaman yang dibiarkan hingga berkembang dan akhirnya tua, berbuah dan

menghasilkan benih. Kebutuhan benih sawi per hektar hanya 700 gram. Sebelum
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dikebunkan benih sawi disemaikan dahulu pada media tanam yang sesuai. Bibit

yang sudah berdaun 4 helai dapat dipindah ke lahan (Nazaruddin, 2003).

2.2.2. Penanaman

Akhir musim hujan merupakan pilihan yang tepat untuk bertanam sawi.

Apabila terpaksa, dapat juga ditanam pada musim kemarau, tetapi harus bisa

memberikan air dalam jumlah yang cukup bagi tanaman. Bibit yang sudah layak

pindah bisa langsung ditanam pada media yang diinginkan. Angkat bibit dari

media persemaian dengan tidak merusak akarnya, kemudian ditanam dengan jarak

tanam 30 x 40 cm. Penanaman dilakukan sore hari (Yulia et al., 2011).

2.2.3. Pemeliharaan

Tindakan pemeliharaan untuk tanaman sawi yang rutin ialah penyiraman.

Penyiraman dilakukan sejak dari persemaian hingga di lahan. Gunakan gembor

yang air siramannya halus. Saat curah hujan sedikit, penyiraman dilakukan pada

pagi dan sore hari. Melakukan penyulaman pada tanaman yang mati sangat perlu

dilakukan paling tidak satu minggu setelah tanam. Selanjutnya pembersihan lahan

dari rumput yang menganggu agar tidak ada persaingan dalam perebutan unsur

hara. Pembersihan dapat dilakukan secara manual dengan mencabut rumput

menggunakan tangan (Yuniarti et al., 2000).

2.2.4. Pemupukan

Tanaman sawi menyukai tanah yang gembur dan subur, maka harus

ditambahkan pupuk kandang sebanyak 10-15 ton/ha. Selain pupuk kandang, sawi
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juga membutuhkan pupuk tambahan terutama yang banyak mengandung unsur

nitrogen, pupuk urea dengan dosis 3 gram per tanaman sudah memadai. Dosis ini

setara dengan 60 kg kadar nitrogen per hektar. Pupuk KCl dan TSP juga bisa

diberikan dengan dosis cukup sepertiganya. Akan tetapi, yang lebih penting ialah

pupuk urea saja karena penting untuk pertumbuhan sayuran daun ini (Nazaruddin,

2003).

2.2.5. Hama dan Penyakit

Hama yang banyak menyerang tanaman sawi terutama ulat yang memakan

daun. Gejalanya terlihat pada bekas-bekas gigitan berupa robekan tidak merata di

daun sawi atau lubang-lubang. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan

mengambil ulat yang terlihat pada tanaman sawi apabila penyerangan belum

terlalu banyak (Sukmabuana et al., 2011). Sedangkan penyakit yang umum

ditemukan pada tanaman sawi adalah penyakit akar pekuk, bercak daun, dan rebah

semai. Pengendalaian dapat dilakukan dengan penyemprotan larutan WT

Bakterisida dosis 10 ml/liter air dan WT Glio dosis 10 ml/liter air (Nazaruddin,

2003).

2.2.6. Panen

Tanaman sawi dapat dipanen pada umur 30-40 hari setelah tanam dan

memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Bila pertumbuhan tanaman kurang baik, sawi

rata-rata dipanen saat umur dua bulan. Pemanenan dilakukan dengan cara

mencabut semua bagian tanaman di atas permukaan tanah (Yuniarti et al., 2000).
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2.3. Bokashi

Bokashi adalah suatu kata dalam bahasa Jepang yang berarti “bahan organik

yang telah difermentasi”. Pupuk bokashi dibuat dengan memfermentasikan bahan-

bahan organik. Bokashi sangat berguna bagi petani sebagai sumber pupuk organik

yang siap pakai, mudah dan efisien. Petani palawija, sayuran, buah dan bunga

sangat banyak memerlukan pupuk organik, sehingga bokashi dapat merupakan

kunci  keberhasilan produksi pertanian dengan biaya murah. Bahan bokashi

banyak terdapat disekitar lahan pertanian. Bokashi hampir sama dengan kompos,

tetapi bokashi dibuat dengan memfermentasikan bahan organik dengan

menggunakan Effective Microorganisms-4 atau yang biasa disebut EM-4

(Kusuma, 2012).

Dalam  bidang pertanian dan perkebunan biasanya bokashi digunakan untuk

menambah unsur hara pada media tumbuh tanaman. Namun, yang tidak kalah

penting kegunaan bokashi adalah untuk meningkatkan proses fotosintesis

tanaman, sehingga mampu mengubah unsur hara yang berada di tanah menjadi

bahan makanannya, dapat meningkatkan perkecambahan dalam pembibitan

karena bokashi dapat mempercepat masa dormansi biji-bijian yang disebabkan

karena asam organik yang terbentuk. Bokashi dapat memperbaiki pembungaan,

memperbaiki percabangan serta dapat memperbanyak jumlah dan menghijaukan

daun (Soplanit, 2012).

Menurut Mahulette (2012) bahwa dosis bokashi limbah ampas tahu

200 g/polibag memberikan hasil terbaik untuk tanaman sawi terhadap semua

parameter pengamatan yang meliputi tinggi tanaman (51,21 cm), jumlah daun

(17,84 helai), luas daun (235,74 cm2), dan bobot segar tanaman (624,90 g).
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Menurut Rohyanti et al. (2011) pemberian bokashi jerami padi dengan dosis

yang berbeda berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi, berat kering, dan

kadar klorofil tanaman tomat. Perlakuan pemberian beberapa macam bokashi

terhadap tanaman tomat menunjukkan bahwa bokashi pupuk kandang sapi

merupakan perlakuan terbaik untuk tanaman tomat (Sorveda et al., 2008)

Menurut Ruhukail (2011) ada beberapa kelebihan pupuk organik yaitu dapat

memperbaiki sifat kimia tanah, fisik, meningkatkan daya serap tanah terhadap air,

meningkatkan efektivitas mikroorganisme tanah, sumber makanan bagi tanaman,

lebih murah dan meningkatkan kualitas produksi. Dari hasil penelitian Budianto et

al. (2007) menunjukkan bahwa pemberian bokashi kirinyu dapat meningkatkan

hasil tanaman jagung dan tampilan organ vegetatif tanaman dibandingkan dengan

perlakuan pupuk NPK.

2.4. Vertikultur

Pada prinsipnya, cara bercocok tanam vertikultur ini tidak berbeda dengan

cara bercocok tanam di kebun atau di lahan datar. Perbedaan mendasar adalah

dalam penggunaan lahan produksi tanaman. Teknik vertikultur memungkinkan

dilakukan dalam luasan satu meter persegi untuk dapat ditanami dengan jumlah

yang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan penanaman di lahan mendatar

(Lukman, 2011).

Bertanam secara vertikultur dapat dilakukan di pekarangan rumah. Tujuan

budidaya bisa untuk memenuhi kebutuhan dapur sendiri dan dapat juga untuk

dijual. Beberapa jenis vertikultur berdasarkan letak media tanam yaitu vertikultur
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bertingkat, vertikultur berdiri dan vertikultur bergantung (Noverita, 2005).

Beberapa model rak vertikultur dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Jenis-jenis tanaman yang dapat dibudidayakan dengan teknik vertikultur

pada umumnya jenis sayuran karena tanaman tidak terlalu tinggi dan besar serta

akan lebih mudah ditangani dan lebih cepat dipanen, sehingga modal yang

digunakan lebih cepat kembali. Apalagi jika tanaman yang dipilih adalah tanaman

yang sedang tren dan memiliki nilai jual yang ekonomi tinggi. Jenis tanaman

sayuran dan buah-buahan yang dapat dipilih antara lain seledri, caisim, sawi, baby

kailan, tomat, cabai hias, cabai keriting, kemangi, bayam, kangkung cabut, selada,

daun ginseng, dan strawberi (Sanusi,  2010).

Bertanam secara vertikultur sebenarnya bukan sekedar penanaman vertikal,

namun penerapannya akan merangsang seseorang untuk menciptakan keragaman

hayati di pekarangan yang sempit. Struktur yang dibuat secara vertikal akan

memudahkan dalam pembuatan dan pemeliharaannya. Sistem pertanian secara

vertikultur tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga dapat menciptakan

suasana alami yang menyenangkan (Wartapa et al., 2010).

Sistem bertanam secara vertikultur memiliki beberapa kelebihan. Pertama,

populasi tanaman per satuan luas jauh lebih besar. Kedua, dengan melakukan

sterilisasi media tanam akan dapat menghindari pemakaiaan pestisida yang dapat

mencemari  sayuran dan mengganggu kesehatan. Ketiga, kehilangan pupuk  yang

terbawa aliran air hujan dapat dikurangi karena jumlah media tanam yang

digunakan sudah diperhitungkan cukup di sekitar perakaran tanaman saja dan

dalam struktur wadah terbatas. Keempat, mudah dibuat dengan menggunakan

bahan dasar yang disesuaikan dengan bahan yang tersedia. Kelima, bahan dasar
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yang dipakai dapat menggunakan barang bekas atau sudah tidak dipakai lagi.

Keenam, mudah dipelihara dan dapat menambah nilai estetika lahan serta mudah

untuk dipindah-pindahkan. Ketujuh, mendatangkan keuntungan ekonomis karena

bangunan unit vertikultur dan media tanaman dapat dipakai lebih dari satu kali

penanaman. Kedelapan, kualitas dan kuantitas produk lebih baik (Desiliyarni et

al., 2003).

(a) Model Piramid (b) Model Anak Tangga (c) Model Segitiga

Gambar 2.1. Beberapa Model Rak Vertikultur


