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ABSTRACT 

The purpose of this experiment was to determine an appropriate dose of liquid 

organicfertilizerto growth and yield of pakchoy mustard on Inland Peat Soil.  This experiment 

laid on Completely Randomized Design with liquid organicfertilizer dose as a single factor : 

P0=control, P1=2,5 mLL water ֿ◌¹, P2=5,0 mLL water ֿ◌¹, P3=7,5 mLL water ֿ◌¹.  Each 

treatment was repeated 5 times.  The results showed that 7,5mLL water ֿ◌¹ ofliquid organic 

fertilizer is the appropriate dose to produce a better plant height (25,19 cm) , leaf number 

(20,78), leaf area (2057,84 cm²) and fresh weight (173,59 g) of pakchoy mustard compere to 

others, while the control, resulted the lowest yield. 

 

Key words :liquid organic fertilizer,pakchoy mustard,Inland Peat Soil. 
  

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dosis pupuk organik cair yang tepat dalam 

pertumbuhan dan hasil tanaman sawi pakchoy pada tanah gambut pedalaman.  Penelitian ini 

diatur dalam Rancangan Acak Lengkap dengan faktor tunggal.  berupa dosis pupuk organik 

cair : P0 = tanpa pupuk organik cair (kontrol), P1 = 2,5 mLL air ֿ◌¹, P2 = 5,0 mLL air ֿ◌¹dan P3 

= 7,5 mLL air ֿ◌¹.  Setiap perlakuan diulang limakali.  Hasil menunjukkan bahwa dosis pupuk 

organik cair 7,5mLL air ֿ◌¹ merupakan dosis yang tepat dari semua dosis yang dicoba, dimana 

dapat menghasilkan tinggi tanaman (25,19 cm), jumlah daun (20,78 helai), luas daun (2057,84 

cm²) dan bobot segar (173,59 g) tanaman sawi pakchoy yang lebih besar dibandingkan dosis 

lainnya, sedangkan tanpa pemberian pupuk organik cair memberikan hasil pakchoy yang 

paling rendah. 

 

Kata kunci :pupuk organik cair,sawi pakchoy, tanah gambut pedalaman 

 
PENDAHULUAN 

 

Sawi pakchoy sejenis sayuran yang 

penampilannyaamat mirip sawi, tetapi lebih 

pendek dan kompak.  Tangkai daunnya lebar 

dan kokoh, tulang daun dan daunnya mirip 

dengan sawi hijau, tetapi daunnya lebih tebal. 

Sawi pakchoy ada yang bertangkai daun putih 

dan ada juga yang bertangkai daun hijau 

(Haryanto, Suhartini, Rahayu dan Sunarjon., 

2003).  Sawi jenis ini toleran terhadap suhu 

panas dan dapat berproduksi baik di daerah 

yang bersuhu 27-32ºC (Rukmana, 2007). Sawi 

pakchoy merupakan tanaman introduksi baru 

yang belum banyak di budidayakan di kota 

Palangka Raya.  Padahal sawi pakchoy ini, 
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selain kaya vitamin, mineral dan protein, 

memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan 

budidayanya relatif  mudah, masa panen cukup 

singkat, hanya sekitar 45 hari (1,5 bulan). 

Mengembangkan sayuran potensial ini di 

daerah khususnya Palangka Raya yang memiliki 

jenis tanah-tanah marjinal, salah satunya adalah 

tanah gambut pedalaman.  Tanah gambut 

pedalaman merupakan faktor pembatas yang 

relatif banyak dalam pemanfaatannya untuk 

budidaya tanaman.  Reaksi tanah masam sampai 

sangat masam dengan kapasitas tukar kation 

sangat tinggi dan kejenuhan basa yang sangat 

rendah (Hardjowigeno, 1995).  Kondisi tersebut 

tidak menunjang terciptanya laju absorbsi dan 

tersedianya hara yang mencukupi untuk 

pertumbuhan tanaman terutama kation-kation 

basa K, Mg, dan Ca, juga unsur hara N dan P 

(Halim, 1989).  Keadaan tersebut merupakan 

kendala dalam budidaya tanaman sawi pakchoy 

karena untuk tumbuh dan berkembang dengan 

baik, diperlukan tanah dengan pasokan hara 

yang cukup. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

pemberian pupuk organik cairyang dibuat dari 

bahan organik pilihan, yaitu ikan, tanaman dan 

mineral yang ramah lingkungan, bukan bahan 

sampah/limbah, sehingga kandungan isinya 

lebih berkualitas serta tidak mengandung bahan 

beracun atau mikroba/bibit penyakit yang 

berbahaya bagi kesehatan (PT. Health Wealth 

International,  2014).Pemberian pupuk organik 

cair ini dipertimbangkan sesuai untuk tanah 

gambut yang diketahui unsur haranya banyak 

terdapat dalam bentuk terikat.Pupuk organik 

cair digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, 

kimia, dan biologi tanah serta lingkungan. 

Selain itu, pupuk organik ini juga berfungsi 

meningkatkan kapasitas tukar kation tanah dan 

membentuk senyawa kompleks dengan ion 

logam yang meracuni tanaman seperti 

aluminium, besi, dan mangan (PT. Health 

Wealth International,  2014).  Penelitian ini 

bertujuan untuk menentukan dosis pupuk 

organik cair yang tepat dalam pertumbuhan dan 

hasil tanaman sawi pakchoy pada tanah gambut 

pedalaman. 

BAHAN DAN METODE 

 

Penelitian  dilaksanakan mulai bulan 

April sampai Nopember 2012, di Laboratorium 

Dasar dan Analitik Universitas Palangka Raya. 

Bahan penelitian berupa sampel tanah dari areal 

lahan kritis pasca tambang emas desa Hampalit 

Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan 

Tengah, Media Nutrien Agar (NA), Media 

limbah air kelapa, konsorsium mikroorganisme 

Pseudomonas sp., dan Klebsiella sp, serta 

limbah sawit, yang diambil dari perusahaan 

sawit PT. Windu Nabatindo, Samba, Kabupaten 

Kasongan, Kalimantan Tengah. Karakteristik 

limbah sawit yang digunakan sebelum 

perlakuan pengomposan menggunakan isolat 

bakteri, adalah  (i) Limbah cair kelapa sawit; (ii) 

Serat sawit yang sudah mengalami pelapukan, 

dan dikomposkan menggunakan 

mikroorganisme; dan (iii) tandan kosong kelapa 

sawit, yang sudah direbus, dan telah mengalami 

pelapukan selama beberapa bulan. 

Kegiatan penelitian di awali dengan pra-

teatment dengan komposisi bahan perlakuan, 

sebagai berikut: (a) Kombinasi tandan kosong 

sawit dengan konsorsium mikroorganisme; (b) 

Kombinasi serat sawit dengan konsorsium 

mikroorganisme; (c) Kombinasi limbah cair 

sawit dengan konsorsium mikroorganisme dan  

(d) kontrol , setiap satuan percobaan di ulang 6 

(enam) kali. Pada perlakuan a, b, c, dilakukan 

proses pengomposan secara aerob, selama 2 

minggu.  Setelah itu diaplikasikan pada tanah di 

polibag dengan diameter 50 cm. Kompos 

maupun limbah cair diberikan dengan cara 

mencampurkan langsung pada tanah.  

Perbandingan kompos dengan tanah adalah 1:3.  

Pemberian dilakukan satu bulan sekali, selama 

tiga bulan berturut-turut. 

Variabel yang diamati adalah sifat fisik 

tanah, pH tanah, kandungan unsur hara N, P K 

dan Mg dan kelimpahan mikroorganisme tanah. 

Kandungan unsur hara tanah dianalisis  di 

Laboratorium Dasar dan Analitik Universitas 

Palangka Raya, yang diukur berdasarkan 

sampel tanah yang diambil dari tiap plot 

perlakuan, pada akhir bulan ke tiga perlakuan. 

Pengamatan  populasi mikrobial tanah 
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dilakukan di laboratorium, menggunakan media 

Nutrient Agar (NA), dan penanaman pada 

pengenceran 10
-4. 

Penghitungan koloni 

menggunakan colony counter.  Koloni yang 

dihitung dibatasi pada koloni bakteri. Data yang 

diperoleh disajikan menggunakan analisis 

statistik deskriptif.. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tinggi tanaman 

Tinggi tanaman sawi pakchoy umur 5 

hingga 35 hst pada berbagai dosis pupuk 

organik cair disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Rata-rata tinggi tanaman sawi pakchoy 

(cm) pada umur 5, 15, 25, dan 35 hst 

Dosis 

Pupuk 

Organik 

Cair 

Tinggi Tanaman (cm) 

5 hst 15 hst 25 hst 35 hst 

P0 

(Kontrol) 
3,67 a 8,48 a 13,90 a 19,58 a 

P1  

(2,5 mLL 

air ֿ◌¹) 

4,49 a 9,31 a 18,07 ab 22,31 ab 

P2  

(5,0 mLL 

air ֿ◌¹) 

4,97 ab 12,91 b 18,43 b 22,11 ab 

P3  

(7,5 mLL 

air ֿ◌¹) 

6,69 b 13,19 b 20,45 b 25,19 b 

BNJ 5% 1,90 3,01 4,15 5,29 

Keterangan :  Angka-angka yang diikuti huruf 

yang sama pada kolom yang 

sama, tidak berbeda nyata 

menurut uji BNJ 5% 

 

Tabel 1 menunjukkan perlakuan dosis 7,5 

mLL air ֿ◌¹ merupakan dosis yang menghasilkan 

tanaman lebih tinggi disbanding kan dosis 

lainnya, walaupun secara statistik hal ini tidak 

berbeda jauh dengan tinggi tanaman pada dosis 

2,5 mLL air ֿ◌¹dan 5,0 mLL air ֿ◌¹sedang tanpa 

pemberian pupuk organik cair menghasilkan 

tinggi tanaman sawi pakchoy yang terendah. 

 

Jumlah Daun  

Jumlah daun tanaman sawi pakchoy umur 

5  hingga 35 hst pada berbagai dosis pupuk 

organik cair disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Rata-rata jumlah daun tanaman sawi 

pakchoy (helai tanaman ֿ◌¹) pada 

umur 5, 15, 25, dan 35 hst 

Dosis 

Pupuk 

Organik 

Cair 

Jumlah Daun Tanaman (helai 

tanaman ֿ◌¹) 

5 hst 15 hst 25 hst 35 hst 

P0 

(Kontrol) 
4,97 5,77 a 9,78 a 14,98 a 

P1  

(2,5 mLL 

air ֿ◌¹) 

5,13 7,09 ab 12,37 ab 18,26 ab 

P2  

(5,0 mLL 

air ֿ◌¹) 

5,50 7,78 b 13,97 b 20,17 b 

P3  

(7,5 mLL 

air ֿ◌¹) 

5,57 8,90 b 14,98 b 20,78 b 

BNJ 5% - 1,73 2,63 4,72 

Keterangan :  Angka-angka yang diikuti huruf 

yang sama pada kolom yang 

sama, tidak berbeda nyata 

menurut uji BNJ 5% 

 

Hasil penghitungan jumlah daun 

dibandingkan dengan kontrol, menunjukkan 

bahwa rerata hasil pertambahan jumlah daun 

yang signifikan,ditunjukkanoleh nilai tanaman 

terhadap perlakuan pupuk organik cair pada 

umur 15-35 hst, dimana rerata pertambahan 

jumlah daun paling tinggi ditunjukkan oleh 

perlakuanpupuk organik cair dengandosis 7,5 

mLL air ֿ◌¹, walaupun secara statistik tidak 

berbeda nyata dengan dosis  5,0 mL L air ֿ◌¹, 

sedangkan tanpa pemberian pupuk organik cair 

menghasilkan jumlah daun tanaman sawi 

pakchoy yang paling sedikit (Tabel 2). 
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Luas Daun 

Luas daun tanaman sawi pakchoy pada 

saat panen, yaitu umur 35 hst pada berbagai 

dosis pupuk organik cair disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3.  Rata-rata luas daun (cm² tanaman ֿ◌¹) 

dan bobot segar (g tanaman ֿ◌¹) 

tanaman sawi pakchoy pada saat 

panen, yaitu umur 35 hst 

Dosis 

Pupuk 

Organik 

Cair 

Variabel Pengamatan 

Luas daun (cm² 

tanaman ֿ◌¹) 

Bobot Segar (g 

tanaman ֿ◌¹) 

P0 

(Kontrol) 
634,49 a 87,25 a 

P1 (2,5 

mLL air ֿ◌¹) 
885,47 a 124,07 ab 

P2 (5,0 

mLL air ֿ◌¹) 
1426,69 b 152,03 bc 

P3 (7,5 

mLL air ֿ◌¹) 
2057,84 c 173,59 c 

BNJ 5% 422,69 48,52 

Keterangan :  Angka-angka yang diikuti huruf 

yang sama pada kolom yang 

sama, tidak berbeda nyata 

menurut uji BNJ 5% 

 

Tabel 3dapat dilihat bahwa dosis 7,5 

mLL air ֿ◌¹ menghasilkan luas daun tanaman 

sawi pachoy yang palingluas dari dosis yang 

lainnya, sedangkantanpa pemberian pupuk 

organik cair menghasilkan luas daun sawi 

pakchoy yang paling kecil. 

 

Bobot Segar Tanaman 

Bobot segar tanaman sawi pakchoy pada 

saat panen, yaitu umur 35 hst pada berbagai 

dosis pupuk organik cair disajikan pada Tabel 3.  

Pada Tabel 3 dapat dilihat bobot segar hasil 

panen tanaman sawi pakchoy pada dosis 7,5 

mLL air ֿ◌¹menunjukkan bobot segar tanaman 

sawi pachoy yang paling besar dari dosis yang 

lainnya, walaupun secara statistik tidak berbeda 

jauh dengan bobot segar pada dosis 5,0 mLL 

air ֿ◌¹, sedangkan tanpa pemberian pupuk 

organik cair menghasilkan bobot segar hasil 

panen sawi pakchoy yang paling kecil. 

 

Pembahasan  

Fese pertumbuhan tanaman meliputi 

pertumbuhan vegetatif dan generatif (komponen 

hasil).  Komponen hasil tanaman menyangkut 

dua hal, yaitu kualitas dan kuantitas.  Hasil yang 

tinggi sangat berkaitan erat dengan 

pertumbuhan vegetatif dan generatif yang baik.  

Fase vegetatif terutama terjadi pada 

perkembang akar, batang dan daun baru 

(Harjadi, 1986).  Fase ini berhubungan dengan 

pembelahan sel, perpanjangan sel dan tahap 

pertama dari fase diferensiasi sel (pembelahan 

jaringan).  Menurut Sitompul dan Guritno 

(1995), pertambahan ukuran tubuh tanaman 

secara keseluruhan merupakan hasil dan 

pertambahan ukuran bagian-bagian (organ-

organ) tanaman sebagai akibat pertambahan 

jaringan sel yang dihasilkan oleh pertambahan 

ukuran sel. 

Secara garis besar pertumbuhan dan hasil 

tanaman sawi pakchoy yang baik dapat 

digambarkan dari kondisi tinggi tanaman, 

jumlah daun, dan luas daun serta bobot segar 

tanaman.  Pemberian pupuk organik cair dengan 

berbagai dosis, jika dibandingkan dengan 

kontrol, menunjukkan hasil hubungan yang 

signifikan terhadap semua komponen 

pengamatan vegetatif pada tanaman sawi 

pakchoy.Hal ini dapat dilihat dari respon 

tanaman setelah diberi pupuk organik cair 

tersebut mulai awal pengamatan.  Setelah di 

gunakan tidak membutuhkan proses penguraian 

dan langsung cepat dapat diserap tanaman.   

Penambahan bahan organik di samping sebagai 

sumber hara bagi tanaman, juga sebagai sumber 

energi dan hara bagi mikroba.  Pupuk organik 

cair ini mengandung hormon pengatur 

tumbuhan seperti zeatin, giberellin (GA3) serta 

14 bentuk mineral esensial (hara makro dan 

mikro lengkap) dan juga 17 bentuk asam amino, 

vitamin dan berbagai mikroflora (PT. Health 

Wealth International,  2014). 

Unsur hara makro dan mikro yang 

dikandung pupuk organik cair tersebut sangat 
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dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman, karena 

memiliki fungsi kimia yang pentingseperti 

penyediaan hara makro (nitrogen, fosfor, 

kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur) dan 

mikro seperti zink, tembaga, kobalt, barium, 

mangan, dan besi, meskipun jumlahnya relatif 

sedikit 

Tinggi tanaman merupakan ukuran 

tanaman yang sering diamati sebagai indikator 

pertumbuhan maupun sebagai parameter yang 

digunakan untuk mengukur pengaruh 

lingkungan atau perlakuan yang diterapkan.  

Menurut Sitompul dan Guritno, 1995, tinggi 

tanaman merupakan ukuran pertumbuhan 

tanaman yang paling mudah dilihat.  Adanya 

peningkatan tinggi tanaman sawi pakchoy 

akibat pemberian pupuk organik cair jika 

dibandingkan dengan tanpa pemberian pupuk 

organik cair (kontrol) disebabkan karena adanya 

perbaikan lingkungan tumbuh.  Selain dengan 

adanya bantuan pemberian kapur dolomit 

dengan dosis 2 t ha ֿ◌¹ maka pemberian pupuk 

organik cair dengan dosis meningkat mampu 

meningkatkan pH awal tanah gambut sebelum 

pemberian kapur dolomit (pH 3,41), menjadi 

pH 4,24 (dosis 2,5 mLL air ֿ◌¹), pH 4,31 (dosis 

5,5 mLL air ֿ◌¹) dan pH 4,68 (dosis 7,5 mLL 

air ֿ◌¹) pada akhir penelitian.  Dengan adanya 

peningkatan pH tanah tersebut maka unsur hara 

yang semula terikat menjadi terlepas dan 

tersedia bagi tanaman.  Menurut Agus dan 

Subiksa (2008) pemberian bahan amelioran 

seperti pupuk organik mampu meningkatkan pH 

tanah dan basa-basa tanah.  Dengan adanya 

kenaikkan pH tanah akan meningkatkan 

aktifitas mikroorganisme tanah dalam hal 

penyediaan hara bagi tanaman terutama 

nitrogen.  Menurut Hanafiah (2005) pH tanah 

mempengaruhi perkembangan mikroorganisme 

tanah, terutama bakteri yang berperan dalam 

penyediaan nitrogen baik yang bersifat 

simbiotik maupun non simbiotik. 

Nitrogen pada tanah gambut sebagian 

besar dalam bentuk N organik.  Nitrogen tanah 

yang terdapat dalam bentuk komplek organik 

menjadi tersedia bagi tanaman apabila sudah 

diubah menjadi bentuk N anorganik, yaitu 

melalui proses mineralisasi yang meliputi tiga 

proses utama yaitu proses aminisasi, 

amonifikasi, dan nitrifikasi.  Proses-proses  

tersebutberlangsung bila ada bantuan dari 

mikroorganisme tanah terutama bakteri 

heterotrop yang berasal dari pemberian pupuk 

kompos (Stevenson, 1982; Tisdale dkk, 1985; 

Foth dan Ellis, 1988). 

Tersedianya nitrogen dalam tanah bagi 

tanaman akan meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman.  Fungsi unsur hara 

makro N antara lain, akan merangsang 

pertumbuhan tanaman secara keseluruhan bagi 

tanaman dan merangsang pertumbuhan 

vegetatif (warna hijau daun, panjang daun, lebar 

daun) dan pertumbuhan vegetatif batang (tinggi 

dan ukuran batang).  Sedangkan menurut 

Hanafiah (2005) nitrogen berperan sebagai 

penyusun semua protein (asam-asam amino dan 

enzim) dan klorofil, dalam koenzim dan asam-

asam nukleat, serta hormon tumbuh seperti 

sitokinin dan auksin sehingga diperoleh kualitas 

dan kuantitas batang berdaun meningkat.  

Ketersediaan nitrogen yang cukup dalam tanah 

akan meningkatkan pertumbuhan vegetatif 

tanaman.  Itulah sebabnya pertumbuhan tinggi 

tanaman lebih meningkat dengan adanya 

pemberian pupuk organik cair dengan dosis  

meningkat yang diketahui mampu memberikan 

ketersediaan nutrisi berupa unsur N, dan 

mengubah N organik menjadi N anorganik yang 

dapat diserap oleh tanaman sawi pakchoy 

melalui aktifitas mikroorganisme.   

Mulai awal pengamatan terlihat 

perbedaan peningkatan pertumbuhan jumlah 

daun, hal ini menunjukkan bahwa pemberian 

pupuk organik cair mampu memperbaiki sifat-

sifat buruk tanah gambut sehingga tanaman 

sawi pakchoy dapat tumbuh dan berkembang 

dengan baik.  Semakin banyaknya daun yang 

dihasilkan oleh tanaman sawi pakchoy maka 

akan berakibat meningkatnya luas daun secara 

keseluruhan.  Daun sebagai tempat fotosintesis 

sangat penting dalam pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman.  Daun merupakan 

komponen yang paling menentukan kualitas 

tanaman.  Apalagi untuk tanaman sawi pakchoy 

yang merupakan jenis sayuran yang dikonsumsi 

bagian daunnya.Apabila daun mengalami 
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pertumbuhan yang terhambat mengakibatkan 

bentuk daun menjadi tidak normal sehingga 

ukuran daun menjadi berbeda apalagi dalam 

menerima cahaya matahari untuk melakukan 

proses fotosintesis.  Semakin luas daun yang 

dihasilkan maka semakin banyak sinar matahari 

yang dapat diserap untuk melakukan proses 

fotosintesis. Karena itu ketersediaan unsur hara 

yang cukup bagi tanaman sangat penting, agar 

tanaman dapat melakukan aktivitas bagi 

pertumbuhannya. Menurut Sitompul dan 

Guritno (1995), penyediaan nitrogen 

mempunyai pengaruh terhadap peningkatan 

perkembangan daun tanaman.Lakitan 

(1996)menyatakan bahwa saat pertumbuhan 

tanaman, diketahui tidak semua unsur hara yang 

diperlukan dan berperan langsung terhadap 

pembentukkan daun.  Unsur hara yang paling 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan daun adalah nitrogen.  Sutedjo 

(2002) dan Sutedjo dan Kartasapoetra (2002) 

menjelaskan bahwa nitrogen lebih banyak 

diperlukan pada fase vegetatif tanaman karena 

sebagai penyusun klorofil pada daun untuk 

fotosintesis dan proses metabolisme di dalam 

tubuh tanaman. 

Adanya kandungan fosfor dan kalium 

dalam pupuk organik cair yang juga merupakan 

unsur esensial yang diperlukan oleh tanaman 

dalam pertumbuhan dan perkembangannya 

khususnya juga dalam pembentukan daun.  

Fosfor merupakan bahan pembentuk inti sel, 

selain itu mempunyai peranan penting bagi 

pembelahan sel, perkembangan jaringan 

meristematik, dan berperan dalam proses 

fotosintesis dan respirasi.  Sedangkan unsur 

kalium diperlukan tanaman berkaitan dengan 

fungsinya memacu proses fotosintesis pada 

daun.  Fotosintesis meningkat maka meningkat 

pula energi yang dihasilkan dan energi tersebut 

dimanfaatkan oleh tanaman untuk 

pertumbuhannya (Sutedjo dan Kartasapoetra, 

2002).  Pada perlakuan tanpa pemberian pupuk 

organik cair jumlah daun tanaman sawi pakchoy 

cenderung lebih rendah karena rendahnya 

ketersediaan unsur hara N, P, dan K ditambah 

lagi pH tanahnya rendah sehingga banyak diikat 

oleh asam-asam organik sehingga tidakdapat 

tersedia bagi tanaman. 

Meningkatnya tinggi tanaman, jumlah 

daun, dan luas daun yang dihasilkan tanaman 

lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

dibandingkan faktor genetik dari tanaman sawi 

pakchoy itu sendiri.  Bila kondisi lingkungan 

tumbuhnya memenuhi kebutuhan tanaman 

dalam hal ini unsur hara, maka pertumbuhan 

akan maksimal, dan sebaliknya akan berkurang 

pada keadaan lingkungan tumbuh yang unsur 

haranya tidak mencukupi.  Meningkatnya 

pertumbuhan tanaman dengan meningkatnya 

pemberian dosis pupuk organik cair 

membuktikan bahwa pada pertumbuhan awal 

atau pertumbuhan vegetatif tanaman 

memerlukan jumlah unsur hara yang tinggi 

untuk pertumbuhannya.  Sesuai dengan 

pendapat Gardner et al (1991), pertumbuhan 

tanaman merupakan akibat adanya pengaruh 

dari berbagai faktor pendukung pertumbuhan 

yang berupa faktor kendali genetik dan 

lingkungan.  Faktor genetik merupakan faktor 

pertumbuhan yang tidak dapat berubah, 

sedangkan faktor lingkungan merupakan faktor 

pertumbuhan yang dapat berubah.   

Pupuk organik cair yang digunakan 

mengandung diantaranya adalah C-org (6%), N 

(5%), P2O5 (5%), K2O (5,8%), CaO (0,4%), 

MgO (0,4%), S04 (0,38%), C/N rasio (1,28%), 

dan hara mikro (B, Fe, Zn, Mn, Cu, Mo, Co), 

asam-asam amino dan senyawa bioaktif 

(Gibrellin)dan cepat diserap tanaman, serta aktif 

merangsang dan membantu tanaman untuk 

meningkatkan penyerapan unsur-unsur hara 

(PT. Health Wealth International,  2014).Pupuk 

organik cair ini, sekaligus juga berfungsi 

mengembalikan/merehabilitasi, meningkatkan 

dan mempertahankan kesuburan lapisan-lapisan 

tanah yang diolah, maka tanah akan semakin 

subur serta terjaga ketersediaan unsur-unsur 

hara bagi tanaman sehingga dapat 

meningkatkan pertumbuhan, hasil produksi dan 

kualitas tanaman secara signifikan (PT. Health 

Wealth International,  2014). 

Peningkatan bobot segar tanaman sawi 

pakchoy  berkaitan erat dengan peningkatan 

tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun dari 



Jurnal AGRIPEAT,  Vol. 15   No. 2 ,  September 2014 : 67 - 73   ISSN :1411 - 6782 

 73

masing-masing tanaman pada masa 

pertumbuhannya. Meningkatnya tinggi 

tanaman,jumlah daun, dan luas daun secara 

langsung juga mengakibatkan peningkatan 

bobot segar tanaman, sehingga tanaman yang 

pada awal masa pertumbuhannya memiliki 

tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun 

yang lebih besar maka bobot segarnya otomatis 

juga lebih berat.  Sesuai dengan pendapat 

Garner et al (1991), yang menyatakan bahwa 

hasil tanaman akan lebih tinggi apabila pada 

saat pertumbuhan tanaman, unsurhara dan 

faktor pendukung lainnya tersedia dan tidak 

menjadi faktor pembatas, hal ini akan 

meningkatkan aktivitas fotosintesis tanaman 

dan hasil fotosintesis yang dihasilkan lebih 

banyak, sehingga dapat mendorong untuk 

mentranslokasikan hasil fotosintat tersebut ke 

bagian-bagian reproduksi (organ hasil) sehingga 

membuat bobot tanaman menjadi bertambah 

berat. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa, dosis pupuk cair organik 

yang paling tepat adalah 7,5 mLL air ֿ◌¹.dari 

semua dosis yang dicoba, dimana pada akhir 

pengamatan dapat menghasilkan tinggi tanaman 

(25,19 cm), jumlah daun (20,78 helai), luas 

daun (2057,84 cm²) dan bobot segar (173,59 g) 

tanaman sawi pakchoy yang lebih besar 

dibandingkan dosis lainnya, sedangkan tanpa 

pemberian pupuk organik cair memberikan hasil 

pakchoy yang paling rendah 

 

SARAN 

Perlu dilakukan penelitian lanjutan di 

lapangan  dengan memperhatikan faktor 

lingkungan. 
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