
4

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Morfologi Pakcoy

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).

Yogiandre et al. (2011) menyatakan tanaman pakcoy merupakan salah satu

sayuran penting di Asia, atau khususnya di China. Daun pakcoy bertangkai,

berbentuk oval, berwarna hijau tua dan mengkilat, tidak membentuk kepala,

tumbuh agak tegak atau setengah mendatar. Tersusun dalam spiral rapat, melekat

pada batang yang tertekan. Tangkai daun berwarna putih atau hijau muda, gemuk

dan berdaging. Bunga berwarna kuning pucat. Tinggi tanaman mencapai 15-30

cm. Keragaman morfologis dan periode kematangan cukup besar pada berbagai

varietas.

Pakcoy kurang peka terhadap suhu dibanding sawi putih, sehingga tanaman

ini memiliki daya adaptasi lebih tinggi. Pakcoy ditanam dengan kerapatan tinggi

yaitu sekitar 20-25 tanaman/meter². Pakchoy memiliki umur panen singkat, tetapi
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kualitas produk dapat dipertahankan selama 10 hari pada suhu 0 ºC dan RH 95%

(Rubatzky dan Yamaguchi,1998 cit. Yogiandre et al., 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.

2.2. Pupuk Kandang

Permasalahan pertanian dan lingkungan beberapa tahun terakhir ini

menjadikan perhatian masyarakat meningkat. Keadaan ini disebabkan oleh

penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Walaupun dampak positif dari bahan

kimia tersebut menjanjikan untuk produktivitas tanaman yang lebih tinggi, tapi

para pembudidaya harus mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan

oleh bahan kimia tersebut. Penggunaan pupuk, pestisida dan bahan kimia lainnya

dapat merusak biota tanah, keresistenan hama dan penyakit serta dapat mengubah

vitamin dan mineral beberapa komoditi sayuran dan buah. Jika dibiarkan lebih

lanjut akan sangat berpengaruh bagi siklus keberlangsungan kehidupan, bahkan

jika sayuran dan buah yang tercemar dikonsumsi terus menerus oleh manusia

akan merusak jaringan dan menyebabkan kematian (Ryan, 2010).
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Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan dan

kelestarian lingkungan menyebabkan berkembangnya sistem pertanian organik.

Penggunaan bahan kimia dalam budidaya organik diganti dengan bahan organik

yang aman bagi manusia dan lingkungan. Upaya pemupukan dengan bahan

organik perlu digalakkan untuk menghemat biaya produksi karena pupuk organik

relatif murah, mudah didapat dan efek negatif minimum dan baik bagi kesehatan

maupun lingkungan. Syarifudin  dan Abdurrahman (1993) cit. Yogiandre et al.

(2011) menyatakan bahwa pupuk telah memainkan peranan menentukan dalam

menghasilkan peningkatan produksi. Perananan pupuk dimasa depan akan

semakin menonjol apabila kita mengingat keterbatasan lahan untuk perluasan area

pertanian  pangan.

Pemupukan merupakan hal penting untuk meningkatkan hasil, dimana

dalam budidaya secara organik pemupukan menggunakan pupuk organik padat

maupun cair. Pupuk merupakan semua bahan yang ditambahkan ke dalam tanah

untuk menyediakan unsur seperti nitrogen, fosfor, kalium dan unsur hara esensial

lainnya bagi pertumbuhan tanaman (Sukmawati, 2012).

Pupuk kandang berasal dari pembusukan kotoran hewan baik itu berbentuk

padat (feaces) ataupun cair (urine) sehingga warna, rupa, tekstur, bau dan kadar

airnya tidak lagi seperti aslinya. Biasanya pupuk kandang tidak murni 100%

kotoran hewan, tetapi termasuk juga sisa makanan dan alas tidurnya. Kandungan

unsur hara yang terkandung di dalam pupuk kandang sangat tergantung pada jenis

hewan, kondisi pemeliharaan, lama atau barunya kotoran dan tempat

penyimpanannya. Pupuk kandang dari hewan peliharaan yang dikandangkan dan
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diberi makan teratur akan memiliki unsur hara lebih banyak dibanding hewan

peliharaan yang dibiarkan berkeliaran mencari makan sendiri (Agromedia, 2007).

Penggunaan pupuk kandang sudah cukup lama diidentifikasikan dengan

keberhasilan pemupukan dari pertanian berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena

pupuk kandang memang dapat menambah tersedianya unsur hara bagi tanaman.

Selain itu pupuk kandang juga mempunyai pengaruh positif terhadap sifat fisik

dan kimiawi tanah serta mendorong perkembangan jasad renik (Saragi, 2008).

Menurut Hanafiah (2005) cit. Marlina (2010) secara langsung bahan organik

merupakan sumber senyawa-senyawa organik yang dapat diserap tanaman

meskipun dalam jumlah sedikit. Secara fisik bahan organik berperan dalam

memperbaiki struktur tanah menjadi lebih remah, meningkatkan daya pegang

tanah terhadap air (water holding capacity) sehingga drainase tidak berlebihan,

secara kimia sebagai bagian yang mudah terurai melalui proses mineralisasi dan

akan menyumbangkan sejumlah ion-ion hara tersedia, dapat meningkatkan

kapasitas tukar kation (KTK) yang dapat menyebabkan ketersediaan basa-basa

meningkat.

Menurut Intara et al. (2001) penambahan bahan organik dalam tanah dapat

menekan lajunya evaporasi yang terjadi di dalam tanah, memperbaiki aerasi,

mempengaruhi atau mengatur keadaan temperatur tanah dan menyediakan suatu

zat hasil perombakan yang dapat membantu pertumbuhan tanaman. Penanaman

pakcoy secara organik selalu memerlukan pupuk. Sejalan dengan perkembangan

zaman, pemakaian pupuk dari bahan alami diharapkan untuk lebih ditingkatkan.

(Yogiandre et al, 2011). Hasil penelitian  Nurshanti (2009) menerangkan bahwa
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pemberian pupuk kandang ayam dan kambing memberikan pengaruh yang nyata

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi.

2.2.1. 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. Pemanfaatan pupuk kandnag ayam ini bagi pertanian

organik menemui kendala karena pupuk kandang ayam mengandung beberapa

hormon atau bahan kimia yang berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan ayam

(Hartatik dan Widowati, 2005).

Pemanfaatan pupuk kandang ayam termasuk luas. Umumnya

dipergunakan oleh petani sayuran dengan cara mengadakan dari luar wilayah

tersebut, misalnya petani kentang di Dieng mendatangkan pupuk kandang ayam

yang disebut dengan chicken manure (CM)  atau kristal dari Malang, Jawa Timur

(Hartatik dan Widowati, 2005). Menurut Supriati dan Herliana (2010), kandungan

unsur hara pupuk kandang ayam terdapat 1,5% N, 1,5% P₂O₅ dan 0,85% K₂O.

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
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hara yang cukup tinggi yaitu 24 kg N/ton, 20 kg P₂O₅/ton dan 15 kg K₂O/ton

(Soepardi, 1989).

Hasil penelitian Dewi (2013) menunjukkan berat basah tajuk pertanaman

kangkung darat yang diberi pupuk kandang ayam lebih tinggi dibanding dengan

berat basah tajuk pertanaman yang diberi pupuk kandang sapi pada panen pertama

dan kedua. Pemberian pupuk kandang menaikkan berat basah tajuk pertanaman

sampai dosis 40 ton/ha pada panen pertama dan sampai 60 ton/ha pada panen

kedua. Penelitian Renawati (2012) menunjukkan bahwa penggunaan jenis pupuk

kandang yang berbeda pada tanaman sawi memberi pengaruh yang berbeda nyata

terhadap berat basah tajuk. Berat basah tajuk tanaman dengan pemberian pupuk

kandang ayam (33,29 g/tanaman) lebih tinggi dari berat basah tajuk dengan

pemberian pupuk kandang sapi (19,71 g/tanaman). Dosis optimum pupuk

kandang didapat pada 75, 21 ton/ha.

Penelitian Riyawati (2012) sebagai penelitian lanjutan Renawati

memperlihatkan bahwa penggunaan jenis residu pupuk kandang berbeda sangat

nyata terhadap berat basah tajuk tanaman sawi. Berat basah tajuk tanaman dengan

residu pupuk kandang ayam (5,11 g/tanaman) lebih tinggi dari berat basah tajuk

tanaman dengan residu pupuk kandang sapi (3,91 g/tanaman). Dosis optimum

didapat pada 65,15 ton/ha. Selanjutnya penelitian Yohanes (2013) sebagai

penelitian lanjutan dari penelitian Riyawati memperlihatkan bahwa residu yang

ditinggalkan setelah dua kali penanaman sawi tidak dapat meningkatkan berat

basah tajuk tanaman kangkung.

Penelitian Widodo (2011) memperlihatkan pemberian bahan organik

hingga dosis 60 ton/ha memberikan respon linier terhadap bobot per bedeng
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tanaman kangkung dan masih dapat dilakukan penambahan dosis yang labih

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 bahan

organik 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

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.

Perbedaan kotoran ayam dan sapi dapat dilihat dari pH, kadar C-organik,

total N dan N-organiknya.  Karakteristik kotoran ayam adalah: pH = 7, N total=

5,59%, C-organik = 30,2%, C:N = 6 dan N-anorganik = 6430 mg/kg. Sedangkan
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kotoran sapi adalah pH = 5,2, C-organik = 45,5%, N total = 2,32%, C:N = 23, dan

N-anorganik = 2840 mg/kg (Al dan Sudarsono, 2004).

Hasil penelitian Jamilah (2003) menunjukkan bahwa nitrogen total tanah

dipengaruhi faktor tunggal dosis pupuk kandang sapi 30 ton/ha sebesar 0,087%

dengan tingkat kelengasan kapasitas lapangan. Hasil penelitian Al dan Sudarsono

(2004), tanah pasir dikawasan pantai Samas, Bantul Yogyakarta memperlihatkan

bahwa tanaman sawi dan kangkung darat dipengaruhi oleh pemberian pupuk

kandang dari kotoran ayam dan sapi. Dosis aplikasi pasir : pupuk kandang = 2:1

atau 1:1 mendukung pertumbuhan sawi dan kangkung dengan baik terlihat dari

warna daun yang hijau segar dan produksi yang tinggi.

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.
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2.2.2. Pupuk Kandang Sapi

Pupuk kandang kotoran sapi adalah pupuk yang berasal dari kandang

ternak sapi baik berupa kotoran padat (faeces) yang bercampur sisa makanan

maupun air kecing (urine), sehingga kualitas pupuk kandang kotoran sapi

beragam  tergantung pada jenis, umur dan kesehatan ternak, jenis dan kadar serta

jumlah pakan yang dikonsumsi, jenis pekerjaan  dan lamanya ternak bekerja, lama

dan kondisi penyimpanan, jumlah serta kandungan haranya. Kandungan hara

pupuk kandang sapi adalah 0,5% N, 0,25% P₂O₅ dan 0,5 K₂O (Supriati dan

Herliana, 2010). Sedangkan menurut Soepardi (1983) cit. Tawakkal (2009) pupuk

kandang sapi padat dengan kadar air 85% mengandung 0,40% N, 0,25% P₂O₅ dan

0,1% K₂O dan yang cair dengan kadar air 95% mengandung 1% N, 0,2% P₂O₅

dan 1,35% K₂O.

Menurut Rivaie (2006) cit. Tawakkal (2009) pemberian pupuk kandang

sapi selalu diikuti peningkatan hasil tanaman. Peningkatan hasil tersebut

tergantung beberapa faktor diantaranya  tingkat kematangan pupuk kandang sapi

itu sendiri, sifat-sifat tanah, cara aplikasi, dan sebagainya. Pengaruh pupuk

kandang sapi terhadap hasil dapat disebabkan oleh pengaruh yang

menguntungkan terhadap sifat-sifat fisik, kimia dan biologi tanah.


