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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Produksi tanaman dengan cara organik kini merupakan suatu metode yang 

sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas dan mulai dikembangkan di Indonesia 

khususnya pulau jawa. Karakteristik umur tanaman yang singkat dan cepat serta 

produktifitas yang tinggi dalam pemanenan merupakan pilihan tepat bagi pegiat 

petani sayur , sayur pada saat sekarang ini juga sudah memiliki harga yang cukup 

tinggi dan memiliki peminat yang cukup tinggi pula. Tanaman sayur - sayuran 

yang berdaun lebar seperti sawi (Brassicaeae) menjadi komoditas yang potensial 

dan menguntungkan dalam budidaya sayur. Dan tanaman yang sudah cukup 

terkenal dan cukup mudah untuk dibudidayakan pada saat sekarang ini ialah 

tanaman sawi sendok atau biasa disebut pakcoy (Brassica rapa L.) (Brian et al, 

2014).  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2014) produksi sayuran pakcoy di 

Indonesia dari tahun 2010 sampai 2013 sebesar 583.770 ton, 580.969 ton, 594.934 

ton dan 600.961 ton.  Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2011 sempat 

mengalami penurunan hasil produksi tanaman pakcoy.  Salah satu penyebab 

rendahnya tingkat produktivitas tanaman ini adalah tekstur tanah yang kurang 

baik dan  mudah mengalami erosi pada saat terkena air hujan sehingga unsur hara 

yang terkandung akan mudah tercuci karena penggunaan pupuk kimia yang terus 

menerus. (Rukmana, 1994) 
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Dalam upaya perbaikan tanah dapat menggunakan penambahan bahan 

organik sebagai upaya meningkatkan ketersediaan N, memperbaiki kualitas tanah 

dan memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Karena bahan organik 

sendiri merupakan sumber koloid organik yang memiliki banyak keunggulan 

seperti mampu menyediakan hara makro dan mikro, dapat menghelat unsur logam 

yang bersifat racun, meningkatkan kapasitas menyangga air, meningkatkan nilai 

KTK, merupakan sumber energi bagi aktivitas organisme tanah, serta bersifat 

ramah lingkungan karena berasal dari residu makhsluk hidup dan limbah 

pertanian seperti jerami padi kulit kakao atau limbah peternakan seperti kotoran 

hewan. (Intan et al, 2013) 

    Di Indonesia dalam penggunaan pupuk untuk budidaya tanaman sayur 

khususnya sawi pakcoy masih sangat umum menggunakan pupuk kimia buatan 

atau pupuk kimia sintetis, penggunaan pupuk kimia sintetis secara terus menerus 

dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan struktur tanah 

mengeras daya serap air mengurang dan kehidupan mikro organisme di dalam 

tanah menjadi rendah serta kandungan nutrisi di dalam tanah yang terlalu banyak 

akibat endapan pupuk kimia dapat menjadi bersifat racun bagi tanaman atau 

menghambat pertumbuhan tanaman (Kadek, 2013). 

Dengan permasalahan yang ada menurut (Frobel, 2013) penggunaan pupuk 

organik dapat memperbaiki struktur tanah, mengembalikan daya serap tanah 

terhadap air menjadi lebih baik, menaikan kondisi kehidupan mikroorganisme di 

dalam tanah, dan sebagai sumber nutrisi dan  zat makanan bagi tanaman.  
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Salah satu bahan organik yang dapat mendukung kesuburan tanah dan 

memperbanyak unsur kehidupan di dalam tanah adalah pupuk organik cair (POC) 

dari urin hewan ternak dan dari tanaman. Pupuk organik cair dari urin hewan 

ternak dan tanaman ada bermacam-macam, salah satunya adalah urin kelinci dan 

bonggol pisang.  Kelinci mampu menghasilkan feses atau kotoran dan urin dalam 

jumlah yang cukup banyak namun peternak belum banyak yang mampu untuk 

memanfaatkanya sebagai bentuk usaha pertanian seperti budidaya maupun 

produksi pupuk organik cair secara masal. Sedangkan masih banyak petani yang 

membuang bonggol pisang setelah pisang sudah melewati masa panen, padahal 

masih ada manfaat lain dari bonggol pisang daripada harus dibuang dengan 

percuma. Urin kelinci merupakan bahan organik yang sangat bermanfaat 

meskipun memiliki bau amonia yang cukup menyengat. Untuk  memanfaatkan 

urin kelinci diperlukan pengolahan sehingga urin kelinci tersebut dapat diubah 

menjadi pupuk organik cair yang sangat berguna bagi  tanaman serta tidak 

memiliki bau yang tidak menyengat dan salah satu cara yang dapat digunakan 

adalah penggunaan starter E4.  Feses atau kotoran dan urin kelinci lebih tepat 

diolah atau diubah menjadi pupuk organik sehingga memiliki daya ekonomis 

daripada terbuang percuma. Dalam penggunaan urin kelinci sebagai pupuk 

penyubur dapat juga bermanfaat untuk biaya produksi atau biaya yang harus 

dikeluarkan pada saat budidaya tanaman sayur berlangsung bahkan dapat 

menambah pendapatan peternak dengan menjual pupuk yang diproduksi jika 

sudah mencapai sekala lebih dari cukup (Melda et al, 2017).   
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Menurut  (Sajimin, 2003). Pupuk organik cair yang berasal dari urin kelinci 

mempunyai kandungan unsur hara yang cukup tinggi yaitu N 4%; P2O5 2,8%; 

dan K2O 1,2% relatif lebih tinggi daripada kandungan unsur hara pada sapi ( N 

1,21%; P2O5 0,65%; K2O 1,6%) dan kambing ( N 1,47%; P2O5 0,05%; K2O 

1,96%) (Balittanah, 2006).   Pupuk organik yang bersal dari sisa kotoran kelinci 

memiliki kandungan bahan organik C/N : (10–12%) dan pH 6,47–7,52. Pupuk 

organik yang berasal dari urin kelinci juga mempunyai manfaat yaitu membantu 

meningkatkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas ataupun hasil  

tanaman. 

Menurut Suhastyo (2011) bahwa bonggol pisang mengandung karbohidrat 

(66%), protein, air, dan mineral-mineral penting. Bonggol pisang mempunyai 

kandungan pati 45,4% dan kadar protein 4,35%. Bonggol pisang mengandung 

mikroba pengurai bahan organik antara lain Bacillus sp, Aeromonas sp, 

Aspergillus nigger, Azotobacter dan Azospirillium serta hormone sitokinin dan 

giberelin. (Ragil, 2016). Mikrobainilah yang biasa menguraikan bahan organik, 

atau akan bertindak sebagai dekomposer bahan organik yang akan dikomposkan. 

Pupuk Organik Cair (POC) bonggol pisang memiliki peranan dalam masa 

pertumbuhan vegetatif tanaman dan tanaman toleran terhadap penyakit, kadar 

asam fenolat yang tinggi membantu pengikatan ion-ion Al, Fe dan Ca sehingga 

membantu ketersediaan fosfor (P) tanah yang berguna pada proses pembungaan 

dan pembentukan buah (Setianingsih, 2009).  

Berdasarkan ulasan di atas maka penulis merasa perlu melakukan penelitian 

mengenai peran pupuk organik cair (POC) urin kelinci dan bonggol pisang apakah 
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dengan keunggulan dan kekurangan masing masing dari kedua pupuk tersebut 

dapat saling melengkapi untuk pertumbuhan dan hasil tanaman pakchoy yang 

lebih baik, Menurut Musnamar (2003) Penggunaan pupuk organik secara terus-

menerus dalam rentan waktu yang lama akan menjadikan kualitas tanah lebih 

baik. Dan hal inilah yang membuat peneliti merasa harus melakukan penelitian 

dari aplikasi pupuk organik cair (POC) urin kelinci. 

B. Rumusan masalah  

      Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat dikaji dari 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh konsentrasi pupuk organik cair (POC) urin kelinci 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy? 

2. Bagaimana pengaruh konsentrasi pupuk organik cair (POC) bonggol pisang 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy? 

3. Berapa interkasi yang tepat pada pemberian pupuk organik cair (POC) urin 

kelinci dan bonggol pisang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy? 

C. Tujuan penelitian 

      Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai 

pada penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pupuk organik cair (POC) urin 

kelinci terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy. 

2. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pupuk organik cair (POC) bonggol 

pisang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy. 
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3. Untuk mengetahui interkasi yang tepat pada pemberian pupuk organik cair 

(POC) urin kelinci dan bonggol pisang terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman pakcoy. 

D. Manfat penelitian 

      Manfaat dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi petani 

dalam mengelola lahan untuk melakukan budidaya tanaman pakchoy 

dengan produksi yang meningkat. 

2. Menambah pengetahuan untuk para petani agar mengetahui cara 

pemberian konsentrasi pupuk organik cair (POC) urin kelinci dan bonggol 

pisang guna  meningkatkan hasil dalam budidaya tanaman pakcoy. 

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk diteliti oleh 

peneliti selanjutnya. 

E. Hipotesis 

1. Diduga konsentrasi pemberian pupuk organik cair (POC) urin kelinci 

mampu mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman pakchoy . 

2. Diduga konsentrasi pemberian pupuk organik cair (POC) bonggol pisang 

dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman pakchoy . 

3. Diduga interaksi konsentrasi pupuk organik cair (POC) urin kelinci dan 

bonggol pisang berpengaruh pada pertumbuhan dan hasil tanaman. 
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