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Abstract 

Influence of [gift/giving] of organic manure to mustard crop result and growth (Juncea L Brasicca). 

This research aim to to know influence of  giving of organic manure to mustard crop result and growth 

(Juncea L Brasicca). Execution of research done in Garden Attempt Of Faculty Of Agriculture 

University of Baturaja Jl. A. Yani Km.8, executed in October up to December 2007. Method used at 

this research use random device of compiled group at random by 5 restating and 4 treatment. Peubah 

perceived by is high of  crop, amount of leaves, wide of leaf, heavy of wet berangkasan. This research 

result indicate that from entire/all treatment 4 singk per check (2 x 2 m) organic manure, that is 

treatment covering Oo= control, O1 = chicken dirt, O2 = goat dirt and of O3 = ox dirt, treatment of O2 

give good influence at mustard crop result and growth of caisim.  
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

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 (Kurniadi, 1992). Sawi (Brassica juncea 

L) merupakan salah satu jenis sayuran yang digemari oleh masyarakat Indonesia, mulai dari 

golongan masyarakat kelas atas sampai kelas bawah. Di Indonesia banyak terdapat jenis 

makanan yang menggunakan daun sawi baik sebagai bahan pokok (dimakan bersama nasi) 

maupun sebagai pelengkap (campuran makanan bakso) (Warsito, 1985). 

Selanjutnya Kurniadi (1992), mengatakan, sawi caisim selain sebagai sayuran juga dapat 

bermanfaat bagi kesehatan manusia, terutama yang mengkonsumsinya secara kontinyu. Sawi 

dapat menghilangkan rasa gatal di tenggorokkan pada penderita batuk, penyembuh sakit 

kepala karena mengandung vitamin dan zat gizi yang penting bagi kesehatan manusia. 

Produksi sawi dapat ditingkatkan melalui budidaya yang baik, yaitu pemeliharaan dan 

pemupukan yang tepat.  Pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang (kotoran ayam, 

kotoran sapi dan kotoran kambing) sangat baik untuk pertumbuhan sawi dengan kualitas yang 

baik dan dapat meningkatkan produksi sawi caisim (Lingga, 1991).   

Menurut Sutejo (2002), pupuk organik mempunyai fungsi yang penting dibandingkan 

dengan pupuk anorganik yaitu dapat menggemburkan lapisan permukaan tanah (topsoil), 

meningkatkan populasi jasad renik, mempertinggi daya serap dan daya simpan air, yang secara 
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keseluruhan dapat meningkatkan kesuburan tanah. Haryanto (2003) mengatakan bahwa 

tanaman sawi membutuhkan pupuk kandang sebanyak 10 ton/ha. 

Dari uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian pengaruh pemberian beberapa jenis 

pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi. 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai jenis pupuk 

organik (kotoran ayam, kotoran kambing dan kotoran  sapi) terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman sawi caisim (Brassica juncea L). 

 

Hipotesis 

Diduga pemberian pupuk organik (kotoran kambing) dapat meningkatkan pertumbuhan 

dan produksi tanaman sawi caisim (Brassica juncea L). 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Botani Tanaman Sawi 

Menurut Tina et al.,  (1994), Klasifikasi tanaman sawi adalah sebagai berikut : 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Rhoeadales 

Famili  : Cruciferae 

Genus  : Brassica 

Spesies : Brassica juncea L 

 

Deskripsi dan Morfologi Tanaman Sawi 

Sawi caisim termasuk jenis tanaman sayuran dan tergolong kedalam tanaman semusim 

(berumur pendek).  

1. Daun 

Daun tanaman sawi caisim berbentuk bulat dan lonjong, lebar dan sempit, ada yang 

berkerut-kerut (keriting), tidak berbulu, berwarna hijau muda, hijau keputih-putihan 

sampai hijau tua. Daun memiliki tangkai daun panjang dan pendek, sempit atau lebar 

berwarna putih sampai hijau, bersifat kuat dan halus.  Pelepah daun tersusun saling 

membungkus dengan pelepah-pelepah daun yang lebih muda tetapi tetap membuka.  Daun 

memiliki tulang-tulang daun yang menyirip dan bercabang-cabang (Kurniadi, 1992). 

2. Akar 

Tanaman sawi memiliki sistem perakaran akar tunggang (radix primaria) dan cabang-

cabang akar yang bentuknya bulat panjang (silendris), menyebar ke seluruh arah pada 

kedalaman antara 30 – 50 cm. Akar-akar ini berfungsi menyerap unsur hara dan air dari 

dalam tanah, serta menguatkan berdirinya batang tanaman (Haryanto, 2003). 

3. Batang 

Tanaman sawi memiliki batang (caulis) yang pendek dan beruas, sehingga hampir tidak 

kelihatan. Batang berfungsi sebagai alat pembentuk dan penopang berdirinya daun. Sawi 

umumnya berdaun dengan struktur daun halus, tidak berbulu. Daun sawi membentuk 

seperti sayap dan bertangkai panjang yang berbentuk pipih (Rahmat, 2007). 
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4. Bunga 

Bunga sawi tersusun dalam tangkai bunga yang tumbuh memanjang (tinggi) dan 

bercabang banyak. Setiap kuntum bunga terdiri dari empat helai kelopak, empat helai 

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

berongga dua. Penyerbukan bunga sawi dapat berlangsung dengan bantuan serangga lebah 

maupun bantuan manusia. Hasil penyerbukan ini akan membentuk buah yang berisi biji 

(Haryanto, 2003). 

5. Buah 

Buah sawi termasuk tipe buah polong yakni berbentuk memanjang dan berongga 

(Haryanto, 2003). 

 

Jenis-Jenis Sawi 

Secara umum tanaman sawi biasanya mempunyai daun  lonjong, halus, tidak berbulu. 

Dahulu hanya dikenal tiga macam jenis sawi putih, sawi hijau dan sawi huma. Semarang ini 

masyarakat lebih mengenal caisim alias sawi bakso, selain itu masih ada jenis sawi keriting 

dan sawi monumen. 

 

1. Sawi Monumen 

Sawi monumen tumbuh amat tegak dan berdaun kompak, penampilan sawi ini sekilas 

mirip dengan petsai. Tangkai daun putih berukuran agak lebar denga tulang daun dan juga 

berwarna putih. Daunnya sendiri berwarna hijau segar, jenis sawi ini tergolong terbesar 

dan terberat diantara jenis sawi lainnya (Haryanto, 2003). 

2. Sawi Putih atau Sawi Jabung 

Tanaman sawi jenis ini adalah tanaman sawi yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, 

karena memiliki rasa yang paling enak di antara jenissawi lainnya. Beberapa varietas 

tanaman sawi jenis ini diantaranya adalah rugosa roxb dan prain. Jenis ini cocok ditanam 

di Indonesia pada daerah dengan ketinggian 500 – 1000 m dpl (Haryanto, 2003). 

3. Caisim atau Sawi Bakso 

Caisim atau sawi bakso merupakan jenis sawi yan paling banyak dijajakan di pasar-pasar. 

Tangkai daun panjang langsing berwarna putih kehijauan. Daunnya lebar memanjang tipis 

dan berwarna hijau. Mempunyai rasa yang renyah, segar dengan sedikit sekali rasa pahit. 

Selain ditumis atau dioseng caisim banyak dibutuhkan oleh pedagang mie dan restoran 

makanan Cina sehingga permintaannya akan sawi caisim cukup tinggi (Haryanto, 2003). 

4. Sawi Hijau atau Sawi Asin 

Sawi jenis ini kurang banyak dikonsumsi sebagai sayur karena rasanya agak pahit, namun 

rasa pahit yang ada dapat dihilangkan dengan proses pengasinan. Masyarakat pada 

umumnya mengolah terlebih dahulu menjadi sawi asin sebelum digunakan untuk 

campuran aneka makanan. Sawi asin ini memiliki harga yang cukup mahal di pasaran.  

Bentuk yang sudah jadi biasanya diikat dan berwarna hijau coklat kebasahan. 

5. Sawi  Huma 

Jenis sawi ini akan tumbuh baik jika ditanam di tempat-tempat kering seperti tegalan.  

Tanaman ini biasa ditanam setelah akhir musim hujan karena tidak menyukai genangan 

air. Sawi jenis ini memiliki bentuk daun yang sempit, panjang dan berwarna hijau keputih-

putihan. Memiliki batang yang panjang dan kecil tangkainya bersayap. Dinilai dari harga 

jual dibandingkan harga sawi putih lebih murah. 
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6. Sawi Kriting 

Ciri khas sawi ini adalah memiliki daun yang keriting. Bagian daun yang  hijau sudah 

mulai tumbuh dari pangkal tangkai daun. Tangkai daunnya berwarna putih, selain daunnya 

yang keriting jenis sawi ini mirip dengan sawi hijau biasa. 

 

Syarat Tumbuh 

Sawi caisim bukan merupakan tanaman asli Indonesia, akan tetapi keadaan alam 

Indonesia dengan iklim, cuaca serta keadaan dan sifat tanah memungkinkan untuk 

dikembangkan dengan baik. Tanaman sawi dapat tumbuh di tempat yang berhawa panas 

maupun hawa dingin, tetapi dapat tumbuh baik dengan iklim yang kering pada suhu 15-20
o
C 

dan ketinggian 5 – 1200 m dpl. 

Tanah yang baik untuk ditanami sawi adalah tanah gembur, banyak mengandung humus 

dan kaya akan bahan organik, jenis tanah andosol dan regosol, memiliki pembuangan air yang 

baik dengan derajat keasaman (pH) tanah yang optimum untuk pertumbuhannya berkisar 

antara 6 – 7 (Nurhayati, et al., 1984). 

Tanaman ini memerlukan hawa yang sejuk akan lebih baik tumbuh ditanam pada 

suasana yang lembab, tanaman ini tidak menyukai air yang menggenang.  Jarak tanam yang 

baik untuk tanaman sawi adalah 20 x 20 cm (Haryanto, 2003). 

 

Pupuk Kandang 

Pupuk kandang adalah pupuk organik yang berasal dari kotoran ternak. Kualitas pupuk 

kandang sangat tergantung pada jenis ternak, pakan ternak dan cara penampungan pupuk 

kandang.  Pupuk kandang dapat membuat tanah menjadi subur, gembur dan mudah diolah.  

Manfaat ini tidak dapat digantikan oleh pupuk buatan. 

Kandungan unsur hara dalam kotoran ternak yang penting untuk tanaman antara lain 

unsur nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K).  Ketiga unsur inilah yang paling banyak 

dibutuhkan oleh tanaman. Ketiga jenis unsur hara ini sangat penting diberikan karena masing-

masing memiliki fungsi yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman (Lingga, 1991). 

 

Peranan Pupuk Kandang (Kotoran Kambing) Terhadap Pertumbuhan dan Hasil 

Tanaman Sawi Caisim 

Pupuk kandang mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan tanaman, selain 

menambah unsur hara makro dan mikro tanah dapat juga memperbaiki struktur tanah.  

Menurut hasil penelitian Handoko (2000), pemberian pupuk kandang 50 gr/batang 

memberikan pengaruh yang terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Tempat, Waktu, Bahan dan Alat 

Penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Baturaja, 

dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan Desember 2007. Sedangkan Bahan-bahan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih sawi caisim, pupuk kandang (kotoran ayam, 

kotoran kambing dan kotoran sapi) dan insektisida. Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah papan percobaan, papan perlakuan, parang, garu ember, gayung, cangkul, sprayer, 

meteran, timbangan, bak persemaian dan alat-alat tulis. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) masing-masing terdiri 

dari 4 perlakuan dan 5 ulangan, dengan 20 petak perlakuan dan setiap perlakuan terdapaat 10 

tanaman contoh. Takaran pupuk kandang yang digunakan adalah: O0 = kontrol (tanpa pupuk 

kandang), O1 = 4 kg kotoran ayam, O2 = 4 kg kotoran kambing dan O3 = 4 kg kotoran sapi. 

 

Peubah yang diamati pada penelitian ini adalah tinggi tanaman, jumlah daun, berat 

berangkasan kering dan indeks panen. Data dari semua peubah dianalisis secara statistik 

dengan menggunakan analisis keragaman, kemudaian dilakukan uji beda nyata jujur (BNJ). 

 
Tabel 1.  

Daftar Analisis Keragaman 
Sumber 

Keragaman 
Derajat Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah 

Fhit Ftab 

Kelompok 
Perlakuan  
Galat 
Total 

V1 = (k-1) 
V2 = (t-1) 
V3 = Vt-V1-V2 
Vt = (k-t) 

JKK 
JKT 
JKG 
Jk total 

JKK/(k-1) 
JKP/(t-1) 
JKG/V3 
- 

KTK/(k-1) 
KTP/(t-1) 
- 
- 

V1,V3 
V1,V3 
- 
- 

Sumber : Hanafiah, K.A.  2003.   

Koefisien Keragaman (kk)  =           KTG    x 100% 

                                                           y 

Keterangan :  

KK  = Koefisien Keragaman 

KTG = Kuadrat Tengah Galat 

y  = Jumlah Rata-rata 

 

Hasil perlakuan berpengaruh nyata atau tidak nyata dapat diketahui dengan 

membandingkan F hitung dengan F tabel. Perlakuan dikatakan berpengaruh tidak nyata bila F 

hitung lebih kecil dari F tabel 0,05 % dan dikatakan berpengaruh nyata bila F hitung lebih 

besar dari F tabel 0,05 %. 

Beda masing-masing taraf perlakuan dapat dilihat, bila perlakuan yang berpengaruh 

nyata pada uji F dilanjutkan dengan uji beda nyata jujur. Menurut Hanafiah (2003), rumus uji 

BNJ (W) adalah : 

W   (r.v). Sy dan Sy  =                KTG        = Sd 

                                                          y                 2 

Keterangan : 

r = Ulangan / kelompok 

p = Jumlah perlakuan 

v = Derajat bebas (galat) 

q  = Nilai baku q pada taraf uji  

 

Cara Kerja 

1. Pengolahan tanah 

Tanah dibersihkan dari bebatuan, gulma dan pepohonan. Pengolahan tanah dibarengi 

dengan penggemburan tanah. Setelah bersih tanah tersebut dicangkul sedalam 20 cm – 40 

cm, agar tanaman sawi dapat tumbuh dengan baik setelah tanah digemburkan dibuat 
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petakan seluas 2 x 2 m, setiap petak memiliki 50 tanaman dan diambil 10 tanaman sebagai 

tanaman contoh. 

2. Penyemaian 

Benih sawi yang baik ditanam diatas bak penyemaian, kemudian dilapisi dengan tanah 

tipis. Penyiraman dilakukan pada kapasitas lapang, apabila bibit telah berdaun 5, siap 

untuk dipindahkan ke lahan. 

3. Penanaman 

Bibit sawi ditanam ke lahan dengan jarak 25 cm x 25 cm bibit diusahakan tertanam tegak 

lurus dengan medianya. 

4. Pemupukan 

Pemupukan dilakukan seminggu sebelum tanam dengan cara dimasukkan pada lubang 

tanaman pada masing-masing petakan.  Pupuk yang diberikan pada tanaman sawi adalah 

10 ton per ha, sehingga untuk lahan seluas 2 x 2 m membutuhkan pupuk kandang sebesar 

4 kg per petak. 

5. Pemeliharaan 

Pada fase pertumbuhan penyiraman dilakukan 1-2 kali sehari menggunakan gembor atau 

selang sampai pada kapasitas lapang (apabila hujan tidak dilakukan penyiraman).  

Penyulaman dilakukan jika ada tanaman yang mati.  

6. Pemanenan 

Pemanenan dilakukan setelah tanaman sawi berumur 25 hari di lapangan dengan cara 

memotong bagian pangkal batang dengan pisau. 

 

Peubah yang Diamati 

1. Tinggi Tanaman (cm) 

Diamati pada akhir penelitian, dengan cara diukur dari pangkal batang sampai ke ujung 

daun dan dilakukan pada semua tanaman contoh. 

2. Jumlah Daun (Helai) 

Dihitung pada akhir penelitian pada semua tanaman contoh. 

3. Luas Daun (cm
2
) 

Luas daun diukur dengan menggunakan metode blue print.  Daun yang diukur adalah daun 

tanaman contoh, pengukuran dilakukan pada akhir penelitian. 

 

    Luas daun  =  Berat pola   x  Luas kertas cm
2
 

                                     Berat kertas 

Keterangan : 

Berat Pola : Kertas yang sudah dibuat mal/gambar 

Berat Kertas : Berat kertas yang belum digambar 

Luas Kertas : Kertas yang pertama kali digunakan kertas milimeter 

 

4. Berat Berangkasan Basah (gr) 

Pengukuran dilakukan pada semua bagian tanaman yang meliputi akar, batang dan daun 

per petak, dilakukan pada akhir penelitian pada semua tanaman contoh. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Penelitian 

Dari hasil analisis sidik ragam pengaruh pemberian pupuk organik terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman sawi caisim pada semua peubah yang diamati menunjukkan 

pengaruh yang nyata dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini. 
 

Tabel 2.   

Hasil Analisis Keragaman Terhadap Parameter yang Diamati 
 

No. Parameter yang diamati F.Hitung KK (%) 

1. 
2. 
3. 
4. 

Tinggi tanaman 
Jumlah daun 
Luas Daun 
Berat Berangkasan basah 

15,4 * 
19,1   * 
105,1 * 
18,48* 

2,7 
3,8 
3,4 
4,7 

Keterangan :  *  = berpengaruh nyata. KK = Koefisien Keragaman 

1. Tinggi Tanaman 

Hasil pengamatan rata-rata tinggi tanaman dan pengolahan data dapat dilihat pada 

lampiran 2. Hasil uji beda nyata jujur pengaruh pemberian pupuk organik terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman sawi caisim pada peubah tinggi tanaman dapat dilihat 

pada Tabel 3. 
Tabel 3.   

Hasil Uji Beda Nyata Jujur Pengaruh Pemberian Pupuk Organik  

Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Sawi Caisim  

Pada Peubah Tinggi Tanaman (cm). 
 

         Perlakuan                                      Rata-Rata Tinggi Tanaman (cm) 

            O0                                                                               20,72       a 
            O1                                                                               25,52         b 
            O3                                                                               28,52                    c 
            O2                                                                                32,58                 d 

BNJ 0,05 =                                                   2,72 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf-huruf yang sama berarti berbeda  
tidak nyata pada taraf uji beda nyata jujur 5%. 

 

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa perlakuan O2 (32,58 cm) berbeda nyata denga perlakuan 

O0, O1 dan O3. Tinggi tanaman yang tertinggi terdapat pada O2 yaitu (32,58 cm) dan 

terendah pada perlakuan O0 yaitu (20,72 cm). 

 

2. Jumlah Daun (Helai) 

Hasil pengaruh pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

pengamatan rata-rata jumlah daun dan pengolahan data dapat dilihat pada lampiran 3.  

Hasil uji beda nyata jujur pengaruh pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan dan 

tanaman sawi caisim pada peubah jumlah daun dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4.   

Hasil Uji Beda Nyata Jujur Pengaruh Pemberian Pupuk Organik  

Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Sawi Caisim  

Pada Peubah Jumlah Daun (helai). 

 
         Perlakuan                                      Rata-Rata Jumlah Daun (Helai) 

            O0                                                                               5,66       a 
            O1                                                                               6,62         b 
            O3                                                                               7,5                 b 
            O2                                                                                9,82          c 

BNJ 0,05 =                                                   1,02 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf-huruf yang sama berarti berbeda  
tidak nyata pada taraf uji beda nyata jujur 5%. 

 

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa perlakua O2 (9,82 helai) berbeda nyata denga perlakuan 

O0, O1 dan O3. Perlakuan O1 dan O3 menunjukkan pengaruh yang tidak nyata. 

Pertambahan jumlah daun yang tertinggi terdapat pada O2 yaitu 9,82 dan nilai terendah 

terdapat pada perlakuan O0 yaitu 4,64 helai. 

 

3. Luas Daun (cm
2
) 

Hasil pengamatan dan pengolahan data dapat dilihata pada lampiran 5.  Hasil Uji Beda 

Nyata Jujur pengaruh pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

sawi caisim dapat dilihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. 

Hasil Uji Beda Nyata Jujur Pengaruh Pemberian Pupuk Organik  

Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Sawi Caisim  

Pada Peubah Luas Daun (cm
2
) 

 
         Perlakuan                                      Rata-Rata Luas Daun (cm2) 

            O0                                                                       155,62        a 
            O1                                                                        227,98            b 
            O3                                                                        557,5                         c 
            O2                                                                       705,24                      d 
BNJ 0,05 =                                              53,9 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf-huruf yang sama berarti berbeda  
tidak nyata pada taraf uji beda nyata jujur 5%. 

 

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa perlakuan O2 (705,24 cm
2
) berbeda nyata denga 

perlakuan O0, O1 dan O3. Luas daun yang tertinggi terdapat pada O2  yaitu 705,24 cm
2 

dan 

nilai terendah terdapat pada perlakuan O0 yaitu 155,62 cm
2
. 

 

4. Berat Berangkasan Basah (gr) 

Hasil pengaruh pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi 

caisim pengamatan rata-rata berat berangkasan basah dan pengolahan data dapat dilihat 

pada lampiran 6. Hasil Uji beda Nyata Jujur pengaruh pemberian pupuk organik terhadap 

pertumbuhan dan tanaman sawi caisim pada peubah berat berangkasan basah dapat dilihat 

pada Tabel 6. 
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Tabel 6.  

Hasil Uji Beda Nyata Jujur Pengaruh Pemberian Pupuk Organik  

Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Sawi Caisim  

Pada Peubah Berat Berangkasan Basah (gr) 

 
         Perlakuan                                      Rata-rata berat berangkasan kering (gr) 

            O0                                                                               7,1               a 
            O1                                                                               10,2              b 
            O2                                                                               15,9                           c 
            O3                                                                               16,4                        d 

BNJ 0,05 =                                                   2,22 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf-huruf yang sama berarti berbeda 
tidak nyata pada taraf uji beda nyata jujur 5%. 

 

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa perlakuan O2 (16,4 gr) berbeda nyata denga perlakuan O0 

dan  O1 dan berbeda tidak nyata dengan perlakuan O3. Nilai berat berangkasan basah yang 

tertinggi terdapat pada O2 yaitu 16,4 gr
 
dan nilai terendah terdapat pada perlakuan O0 yaitu 

7,1 gr. 

 

Pembahasan 

Dari hasil Uji BNJ pada setiap peubah yang diamati, pemberian pupuk organik kotoran 

kambing, kotoran sapi dan kotoran ayam berpengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, 

luas daun dan berat berangkasan basah. 

Pada peubah tinggi tanaman pemberian pupuk organik kotoran kambing berpengaruh 

nyata apabila dibandingkan dengan pemberian pupuk kotoran sapi, dan kotoran ayam.  

Tanaman akan lebih banyak memperoleh unsur hara melalui kotoran kambing, karena mengan 

dung unsur hara yang lebih banyak dan bervariasi dibandingkan dengan kotoran sapi dan 

ayam. Sependapat dengan Sutejo (2002) yang menyatakan bahwa kebutuhan akan unsur hara 

N yang terdapat pada kotoran kambing pada tanaman sawi caisim tercukupi selama 

pertumbuhannya. Apabila kebutuhan unsur N tercukupi, maka dapat meningkatkan 

pertumbuhan tanaman. Seperti diketahui unsur N pada tanaman berfungsi untuk meningkatkan 

pertumbuhan daun sehingga daun akan menjadi banyak jumlahnya dan akan menjadi lebar 

dengan warna yang lebih hijau yang akan meningkatkan kadar protein dalam tubuh tanaman. 

Pupuk organik (kotoran kambing) memberikan pengaruh yang nyata pada luas daun pada 

tanaman sawi caisim, hal ini sejalan dengan pendapat Lingga (1991), bahwa kesuburan daun 

akan cepat berubah dan dapat menumbuhkan tunas baru karena dengan penyerapan hara N 

sehingga dapat meningkatkan pembentukan dan pertumbuhan daun pada tanaman. 

Pemberian pupuk organik (kotoran kambing) memberikan pengaruh terhadap berat 

berangkasan basah, apabila dibandingkan dengan pemberian pupk organik kotoran sapi dan 

kotoran ayam. Hal ini disebabkan karena tekanan turgor yang ada pada batang, daun dan akar 

sawi caisim tinggi akibat kandungan nitrogen yang banyak terdapat didalam tubuh tanaman 

akibat penyerapan unsur hara N. Hal ini menyebabkan air yang ada di batang, daun dan akar 

tidak dapat menguap dan akan menyebabkan bagian-bagian tersebut tetap basah. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemberian pupuk organik memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman sawi. 

2. Pemberian pupuk organik kotoran kambing 4 kg per petak (2 x 2 m) memberikan pengaruh 

terbaik terhadap peubah tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun dan berat berangkasan 

basah. 

 

Saran 

Penting untuk dilakukannya penelitian lanjutan pada tempat dan musim tanam yang 

berbeda. 
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