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ABSTRACK
Pagoda mustard (Brassica narinosa L.) is a plant with a crunchy leaf texture and
the leaves are arranged like a blooming flower. Pagoda mustard requires N
nutrients for leaf growth. Combined with soil improver to determine the effect of
soil enhancer on pagoda mustard and reduce the use of chemical fertilizers,
namely urea fertilizer. The design used is a factorial RAK which consists of two
factors. The first factor in the application of soil improver is T0: without soil
enhancer and T1: using soil improver. The second factor is the dose of urea
fertilizer, namely U0: without urea fertilizer (0%), U1 (25% urea fertilizer), U2
(50% urea fertilizer), U3 (75% urea fertilizer) and U4 (100% urea fertilizer).
From the results of the study, it was found that soil improver was able to reduce
the dominant dose of urea fertilizer, the results were better in the treatment of
T1U3 on plant height and total fresh weight of plants, T0U2 on number of leaves,
and T1U4 on leaf area. As for the results of the Pagoda mustard, better results
were obtained the T1U3 treatment.

Key words : Pagoda mustard, soil improver, urea

ABSTRAK
Sawi pagoda (Brassica narinosa L.) merupakan tanaman dengan tekstur daun
renyah dan daunnya bersusun menyerupai bunga yang mekar. Sawi pagoda
membutuhkan unsur hara N untuk pertumbuhan daunnya. Dilakukan kombinasi
dengan pembenah tanah bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembenah tanah
pada sawi pagoda dan mengurangi penggunaan pupuk kimia yaitu pupuk urea.
Rancangan yang digunakan adalah RAK faktorial yang terdiri dari dua faktor.
Faktor pertama aplikasi pembenah tanah yaitu T0 : tanpa pembenah tanah dan T1 :
menggunakan pembenah tanah. Faktor kedua dosis pupuk urea yaitu U0 : tanpa
pupuk urea (0%), U1 (pupuk urea 25%), U2 (pupuk urea 50%), U3 (pupuk urea
75%) dan U4 (pupuk urea 100%). Dari hasil penelitian diperoleh bahwa
pembenah tanah mampu menurunkan dosis pupuk urea yang dominan didapatkan
hasil lebih baik pada perlakuan T1U3 pada tinggi tanaman dan bobot segar total
tanaman, T0U2 pada jumlah daun, dan T1U4 pada luas daun. Sedangkan untuk
hasil sawi pagoda didapatkan hasil lebih baik yaitu pada perlakuan T1U3.

Kata kunci : Sawi pagoda, pembenah tanah, urea



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Di Indonesia kebanyakan petani sangat mengandalkan pupuk kimiawi sebagai

nutrisi untuk tanaman dan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Hal itu

akan berdampak buruk jika dilakukan dengan berlebihan. Misalnya seperti

kerusakan pada tanah karena penggunaan bahan kimia yang berlebihan.

Pada penelitian ini, menggunakan tanaman sawi pagoda (Brassica narinosa

L.), karena sawi pagoda merupakan tanaman yang masih belum cukup dikenal

oleh masyarakat dan penanaman sawi pagoda pada media tanah masih jarang

dilakukan. Menurut badan pusat statistik, produksi sayuran jenis sawi secara

keseluruhan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan hanya

30% yaitu 31,483 ton/ha. Guntara, Isnaeni, dan Rosmala., (2021) menjelaskan

bahwa pagoda merupakan sayuran yang memiliki rasa yang lezat, tekstur daun

berbeda dengan sawi pada umumnya dan juga mengandung banyak nutrisi. Sawi

pagoda memiliki kandungan mineral kalsium, vitamin A serta mengandung

vitamin C. Tanaman sawi pagoda membutuhkan nutrisi atau unsur hara untuk

mendukung pertumbuhan tanaman, terutama pada unsur N karena bagian sawi

pagoda yang dipanen adalah daunnya. Oleh karena itu, perlu ditambahakan pupuk

N secara bertahap.

Pupuk merupakan suatu material yang ditambahkan ke dalam media tanam

yang memiliki kandungan unsur hara atau nutrisi yang dapat mendukung

pertumbuhan tanaman. Apabila tanaman mengalami defisiensi unsur hara maka

dapat menghambat pertumbuhan tanaman seperti tanaman kerdil, lambat panen,

dan juga tanaman bisa mati.



Pupuk kimia merupakan pupuk yang dibuat dari senyawa-senyawa kimia.

Pupuk kimia ditambahkan pada tanah untuk meningkatkan kandungan unsur hara

serta untuk menggantikan unsur hara yang telah diserap oleh tanaman atau yang

telah hilang karena leaching. Pupuk kimia sangatlah beragam, adapun salah satu

pupuk kimia yang sering digunakan adalah pupuk urea. Urea merupakan salah

satu jenis pupuk yang mengandung unsur hara N dan merupakan pupuk yang

dibutuhkan oleh tanaman terutama pada masa pertumbuhan vegetatif. Selain

menyerap unsur hara N dari udara, tanaman juga mampu menambat N dari udara

dengan adanya bantuan bintil akar yang bekerja sama dengan bakteri Rhizobium

(Permanasari, Irfan, dan Abizar., 2014).

Penggunaan pupuk kimia yang berlebih dapat mengakibatkan kerusakan pada

struktur tanah dan juga dapat mengurangi kesuburan tanah karena kandungan

kimianya yang menyebabkan mikroorganisme di sekitar tanaman berkurang.

Pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme dipengaruhi oleh

konsentrasi ion hidrogen, misalnya pH tanah. Hanya sebagian kecil bakteri yang

mampu hidup pada pH 3 atau dibawahnya. Contohnya, bakteri kelompok

asidofilik, yaitu Thiobacillus thiooxydans dan Thiobacillus ferrooxidans dapat

bertahan pada pH 1. Dosis pupuk kimia yang berlebihan juga akan

menimbulkan racun pada tanah sehingga tanaman akan mati (Mudatsir., 2007).

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan tanah untuk mengembalikan kesehatan dan

juga kesuburan tanah agar dapat maksimal saat ditanami. Salah satunya adalah

dengan menggunakan pembenah tanah Novelgro Terra (Peremaja tanah).

Novelgro Terra merupakan pembenah tanah yang dapat memperbaiki kondisi

tanah seperti kesuburan tanah, struktur tanah dan dapat meningkatkan kandungan



unsur hara. Menurut (Andalasari., 1997, dalam Laisina., 2010) Novelgro Terra

ini mengandung asam-asam humik. Yang berguna dalam pertumbuhan dan

perkembangan untuk mengikat unsur hara mikro (Fe, Zn, Mg) dan beberapa hara

makro (K, Ca, P), memacu pertumbuhan akar, meningkatkan respirasi akar,

memacu kerja enzim tanaman yaitu sebagai katalis organik.

Untuk itu dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar sawi pagoda dapat

lebih dikenal oleh masyarakat sehingga produksi bisa meningkat. Selain itu,

dengan penelitian ini diharapkan dapat menekan penggunaan pupuk kimia dengan

menggunakan pembenah tanah agar tanah menjadi lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pengaplikasian pembenah tanah terhadap penggunaan

pupuk urea pada tanah ?

2. Bagaimana pengaruh pembenah tanah terhadap pertumbuhan dan hasil

tanaman sawi pagoda (Brassica narinosa L.) ?

3. Bagaimana pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman

sawi pagoda (Brassica narinosa L.) ?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengurangan penggunaan pupuk kimia yaitu pupuk Urea

dengan menggunakan pembenah tanah.

2. Untuk mengetahui efektivitas pembenah tanah terhadap tanaman sawi pagoda

(Brassica narinosa L.)



1.4 Hipotesis

1. Diduga pemberian pembenah tanah mampu menurunkan penggunaan pupuk

urea dan memperbaiki kesuburan tanah

2. Terdapat respon pembenah tanah terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman

sawi pagoda (Brassica narinosa L.)

3. Terdapat respon pupuk urea terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi

pagoda (Brassica narinosa L.)



BAB V
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

1. Kombinasi antara pembenah tanah dan pupuk urea memberikan hasil yang

baik pada beberapa parameter tanaman yaitu T1U3 pada tinggi tanaman dan

bobot segar total tanaman, T0U2 pada jumlah daun, dan T1U4 pada luas

daun.

2. Secara umum pembenah tanah memberikan respon dengan hasil yang baik

pada beberapa parameter tanaman dengan dosis pupuk urea yang lebih sedikit.

3. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum penggunaan pupuk urea

memberikan hasil dan pertumbuhan tanaman sawi pagoda yang baik dengan

dosis yang kurang dari 200 kg (100%) yaitu pada perlakuan T1U3.

5.2 Saran

Saran untuk penelitian yang menggunakan pembenah tanah Novelgro Terra

adalah sebaiknya diaplikasikan pada tanaman yang panen dalam jangka waktu

yang panjang dan menghindari pengaplikasian saat musim hujan.
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