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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sampah  

 

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu 

proses.  Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, 

dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya 

produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut 

berlangsung (Supadi 1987, dalam Happy Suryati, 2003).  Akan tetapi karena 

dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan maka Sampah dapat 

dibagi menurut jenis-jenisnya. 

 

Sampah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, berdasarkan sumbernya, 

menurut Soewedo Hadiwiyoto (1983) sampah di bedakan menjadi: 

 Sampah alam 

Sampah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur 

ulang alami, seperti halnya daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi 

tanah. Di luar kehidupan liar, sampah-sampah ini dapat menjadi masalah, 

misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman. 

 Sampah manusia 

Sampah manusia (Inggris: human waste) adalah istilah yang biasa digunakan 

terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Material
http://id.wikipedia.org/wiki/Proses
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Proses_fisik_dan_kimia_di_alam&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Daur_ulang
http://id.wikipedia.org/wiki/Daur_ulang
http://id.wikipedia.org/wiki/Daur_ulang
http://id.wikipedia.org/wiki/Daun
http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemukiman&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Feses
http://id.wikipedia.org/wiki/Urin
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manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat digunakan 

sebagai vektor (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan virus dan 

bakteri.  Salah satu perkembangan utama pada dialektika manusia adalah 

pengurangan penularan penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup 

yang higienis dan sanitasi.  Termasuk didalamnya adalah perkembangan teori 

penyaluran pipa (plumbing).  Sampah manusia dapat dikurangi dan dipakai 

ulang misalnya melalui sistem urinoir tanpa air. 

 Sampah konsumsi 

Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh (manusia) 

pengguna barang, dengan kata lain adalah sampah-sampah yang dibuang ke 

tempat sampah.  Ini adalah sampah yang umum dipikirkan manusia.  

Meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini pun masih jauh lebih kecil 

dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan dan 

industri. 

 Sampah nuklir 

Sampah nuklir merupakan hasil dari fusi nuklir dan fisi nuklir yang 

menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan 

hidupdan juga manusia.  Oleh karena itu, sampah nuklir disimpan ditempat-

tempat yang tidak berpotensi tinggi untuk melakukan aktivitas tempat-tempat 

yang dituju biasanya bekas tambang garam atau dasar laut (walau jarang 

namun kadang masih dilakukan. 

 Sampah industri 

Sampah ini umumnya  dihasilkan dalam skala besar dan merupakan bahan-

bahan buangan dari sisa-sisa proses industri. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Vektor
http://id.wikipedia.org/wiki/Virus
http://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Higienis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sanitasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sampah_nuklir
http://id.wikipedia.org/wiki/Nuklir
http://id.wikipedia.org/wiki/Fusi_nuklir
http://id.wikipedia.org/wiki/Fisi_nuklir
http://id.wikipedia.org/wiki/Uranium
http://id.wikipedia.org/wiki/Thorium
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tambang_garam&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Dasar_laut
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sampah_industri&action=edit&redlink=1
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 Sampah pertambangan 

Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan pertambangan. 

 

Jenis-jenis  sampah berdasarkan sifatnya (Mahida 1992, dalam Suryati, H., 2003)  

adalah : 

1. Sampah organik - dapat diurai (degradable) 

yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-

daun kering, dan sebagainya.  Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi 

kompos. 

2. Sampah anorganik - tidak dapat diurai (undegradable) 

Sampah Anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti 

plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas 

minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya.  Sampah ini dapat dijadikan sampah 

komersil atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya.  

Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah 

pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan 

kertas, baik kertas koran, HVS, maupun karton. 

 

Menurut Soewedo Hadiwiyoto (1983) jenis-jenis  sampah berdasarkan bentuknya  

dapat dibedakan menjadi : 

1. Sampah Padat 

Dapat berupa sampah rumah tangga: sampah dapur, sampah kebun, plastik, 

metal, gelas dan lain-lain.  Menurut bahannya sampah ini dikelompokkan 

menjadi sampah organik dan sampah anorganik.  Sampah organik Merupakan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sampah_pertambangan&action=edit&redlink=1
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sampah yang berasal dari barang yang mengandung bahan-bahan organik, 

seperti sisa-sisa sayuran, hewan, kertas, potongan-potongan kayu dari 

peralatan rumah tangga, potongan-potongan ranting, rumput pada waktu 

pembersihan kebun dan sebagainya. 

 

Berdasarkan kemampuan diurai oleh alam (biodegradability), maka dapat 

dibagi lagi menjadi: 

1. Biodegradable: yaitu sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh 

proses biologi baik aerob atau anaerob, seperti: sampah dapur, sisa-sisa 

hewan, sampah pertanian dan perkebunan. 

2. Non-biodegradable : yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses 

biologi. Sampah non-biodegradable ini dapat dibagi lagi menjadi 2, yaitu :  

a. Recyclable: sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena 

memiliki nilai secara ekonomi seperti plastik, kertas, pakaian dan lain-

lain. 

b. Non-recyclable: sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak 

dapat diolah atau diubah kembali seperti tetra packs, carbon paper, 

thermo coal dan lain-lain. 

2. Sampah Cair 

Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan 

kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. 

a. Limbah hitam: sampah cair yang dihasilkan dari toilet.  Sampah ini 

mengandung patogen yang berbahaya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Limbah_hitam
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b. Limbah rumah tangga: sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar 

mandi dan tempat cucian.  Sampah ini mungkin mengandung patogen. 

 

Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas 

industri (dikenal juga dengan sebutan limbah), misalnya pertambangan, 

manufaktur, dan konsumsi.  Hampir semua produk industri akan menjadi 

sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip 

dengan jumlah konsumsi.  Untuk mencegah sampah cair adalah pabrik pabrik 

tidak membuang limbah sembarangan misalnya membuang ke selokan. 

 
B. Kompos  

 

Kompos adalah hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari campuran bahan-bahan 

organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam 

mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau 

anaerobik (Modifikasi dari J.H. Crawford, 2003 dalam ensiklopedia kompos, 

2012).  Pengomposan adalah proses dimana bahan organik mengalami penguraian 

secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan 

organik sebagai sumber energi.  Membuat kompos adalah mengatur dan 

mengontrol proses alami tersebut agar kompos dapat terbentuk lebih cepat. Proses 

ini meliputi membuat campuran bahan yang seimbang, pemberian air yang cukup, 

mengaturan aerasi, dan penambahan aktivator pengomposan. 

 

Sampah terdiri dari dua bagian, yaitu bagian organik dan anorganik. Rata-rata 

persentase bahan organik sampah mencapai ± 80%, sehingga pengomposan 

merupakan alternatif penanganan yang sesuai.  Kompos sangat berpotensi untuk 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Limbah_rumah_tangga&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Limbah
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Manufaktur
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsumsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sampah
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dikembangkan mengingat semakin tingginya jumlah sampah organik yang 

dibuang ke tempat pembuangan akhir dan menyebabkan terjadinya polusi bau dan 

lepasnya gas metana ke udara.  DKI Jakarta menghasilkan 6000 ton sampah setiap 

harinya, dimana sekitar 65%-nya adalah sampah organik.  Dan dari jumlah 

tersebut, 1400 ton dihasilkan oleh seluruh pasar yang ada di Jakarta, dimana  

95%-nya adalah sampah organik.  Melihat besarnya sampah organik yang 

dihasilkan oleh masyarakat, terlihat potensi untuk mengolah sampah organik 

menjadi pupuk organik demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat 

(Rohendi, 2005). 

 

Kompos memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan 

organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan 

kandungan air tanah.  Aktivitas mikroba tanah yang bermanfaat bagi tanaman 

akan meningkat dengan penambahan kompos.  Aktivitas mikroba ini membantu 

tanaman untuk menyerap unsur hara dari tanah.  Aktivitas mikroba tanah juga 

diketahui dapat membantu tanaman menghadapi serangan penyakit. 

 

Tanaman yang dipupuk dengan kompos juga cenderung lebih baik kualitasnya 

daripada tanaman yang dipupuk dengan pupuk kimia, misal: hasil panen lebih 

tahan disimpan, lebih berat, lebih segar, dan lebih enak. 

 

Kompos memiliki banyak manfaat yang ditinjau dari beberapa aspek: 

Aspek Ekonomi : 

1. Menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah. 

2. Mengurangi volume/ukuran limbah. 

3. Memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari pada bahan asalnya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/DKI_Jakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
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Aspek Lingkungan : 

1. Mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah dan pelepasan gas 

metana dari sampah organik yang membusuk akibat bakteri metanogen di 

tempat pembuangan sampah. 

2. Mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan. 

 

Aspek bagi tanah/tanaman: 

1. Meningkatkan kesuburan tanah. 

2. Memperbaiki struktur dan karakteristik tanah. 

3. Meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah. 

4. Meningkatkan aktivitas mikroba tanah. 

5. Meningkatkan kualitas hasil panen (rasa, nilai gizi, dan jumlah panen). 

6. Menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman. 

7. Menekan pertumbuhan/serangan penyakit tanaman. 

8. Meningkatkan retensi/ketersediaan hara di dalam tanah. 

 

Selain mengurangi jumlah sampah, ada beberapa keuntungan dalam pemanfaatan 

sampah untuk kompos ini, yaitu : 

a)  Keuntungan pembuatan kompos untuk lingkungan : 

 Mengurangi tumpukan sampah yang akan mencemarkan udara, tanah, 

sumber air ; 

 Memberikan kemudahan untuk proses daur ulang, begitu pula kualitas 

hasil daur ulang lebih baik karena tidak tercemari sampah organik ; 

 Memperbaiki tekstur tanah sehingga menjadi media tumbuh yang lebih 

baik ; 
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 Bisa dimanfaatkan untuk penghijauan sehingga udara kota terasa segar. 

b)  Keuntungan pembuatan kompos untuk masyarakat: 

 Menciptakan lapangan kerja, 

 Memungkinkan dibuat sistem pertanian dengan lahan sempit dengan 

memanfaatkan kompos sebagai media tumbuh, 

 Memberi keamanan kerja bagi lapak dan pemulung yang berperan penting 

dalam system daur ulang. 

c)  Keuntungan pembuatan kompos bagi Pemerintah Daerah 

 Mengurangi biaya operasional untuk pengumpulan, pengangkutan dan 

pengelolaan TPA sampah. 

 Menambah umur TPA sampah, mengurangi jumlah timbunan sampah dan 

juga mengurangi kebutuhan lahan untuk TPA sampah. 

 

C. Metode Pengomposan 

 

 

Pengomposan pada dasarnya merupakan upaya mengaktifkan kegiatan mikrobia 

agar mampu mempercepat proses dekomposisi bahan organik.  Pengertian dari 

mikrobia  ini adalah bakteri, fungi dan jasad renik lainnya.  Bahan organik disini 

merupakan bahan untuk baku kompos ialah jerami, sampah kota, limbah 

pertanian, kotoran hewan/ternak dan sebagainya.  Cara pembuatan kompos 

bermacam-macam tergantung: keadaan tempat pembuatan, budaya orang, mutu 

yang diinginkan, jumlah kompos yang dibutuhkan, macam bahan yang tersedia 

dan selera si pembuat. 
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Yang perlu diperhatikan dalam proses pengomposan ialah: 

a) Kelembaban timbunan bahan kompos.  Kegiatan dan kehidupan mikrobia 

sangat dipengaruhi oleh kelembaban yang cukup, tidak terlalu kering maupun 

basah atau tergenang. 

b) Aerasi timbunan.  Aerasi berhubungan erat dengan kelengasan. Apabila terlalu 

anaerob mikrobia yang hidup hanya mikrobia anaerob saja, mikrobia aerob 

mati atau terhambat pertumbuhannya.  Sedangkan bila terlalu aerob udara 

bebas masuk ke dalam timbunan bahan yang dikomposkan umumnya 

menyebabkan hilangnya nitrogen relatif banyak karena menguap berupa NH3. 

c) Temperatur harus dijaga tidak terlampau tinggi (maksimum 60oC).  Selama 

pengomposan selalu timbul panas sehingga bahan organik yang dikomposkan 

temparaturnya naik; bahkan sering temperaturnya mencapai 60oC.  Pada 

temperatur tersebut mikrobia mati atau sedikit sekali yang hidup.  Untuk 

menurunkan temperatur umumnya dilakukan pembalikan timbunan bakal 

kompos.  

d) Suasana.  Proses pengomposan kebanyakan menghasilkan asam-asam organik, 

sehingga menyebabkan pH turun.  Pembalikan timbunan mempunyai dampak 

netralisasi kemasaman. 

e) Netralisasi kemasaman sering dilakukan dengan menambah bahan pengapuran 

misalnya kapur, dolomit atau abu.  Pemberian abu tidak hanya menetralisasi 

tetapi juga menambah hara Ca, K, dan Mg dalam kompos yang dibuat.  

f) Kadang-kadang untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas kompos, 

timbunan diberi pupuk yang mengandung hara terutama P.  Perkembangan 
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mikrobia yang cepat memerlukan hara lain termasuk P.  Sebetulnya P 

disediakan untuk mikrobia sehingga perkembangannya dan kegiatannya 

menjadi lebih cepat.  Pemberian hara ini juga meningkatkan kualitas kompos 

yang dihasilkan karena kadar P dalam kompos lebih tinggi dari biasa, karena 

residu P sukar tercuci dan tidak menguap. 

 

Berdasarkan prosesnya, beberapa metode pengomposan yang dapat 

dikembangkan antara lain : 

a) Pengomposan dengan proses anaerobic. 

Merupakan proses pengomposan yang tidak memerlukan oksigen.  

Pengomposan ini biasanya dilakukan dengan diperam dalam tanah, di dalam 

tempat yang tertutup rapat, dsb.  Proses pengomposan ini biasanya 

membutuhkan waktu total sekitar 3-4 bulan atau lebih. 

b) Pengomposan dengan proses aerobic. 

Merupakan proses pengomposan yang memerlukan oksigen.  Pengomposan ini 

biasanya dilakukan dengan membuat terowongan (windrow) yang akan 

melewatkan udara dingin yang mengandung oksigen, sehingga terjadi 

pelapukan sampah.  Proses pengomposan ini biasanya membutuhkan waktu 

yang lebih pendek daripada proses pengomposan secara anaerob, yaitu sekitar 

55 hari. 

c) Pengomposan dengan proses fermentasi menggunakan EM4 (bioactivator). 

Merupakan metode pengomposan dengan bantuan zat EM4 untuk fermentasi 

dan waktu pengomposan dapat dipercepat sehingga hanya memerlukan waktu 

3-4 hari dan bahkan bisa ekspress 24 jam.  Salah satu metode ini juga dikenal 
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dengan nama Bokashi. Ada 3 macam Bokashi yaitu Bokashi Biasa, Bokashi 

Pupuk Kandang Tanah dan Bokashi Ekspress.  

d) Pengomposan dengan menggunakan cacing (Vermi Composting). 

Merupakan proses pengomposan yang menggunakan cacing. Dalam proses ini 

sampah-sampah yang mengandung bahan organik akan menjadi bahan 

makanan cacing dan kompos akan dihasilkan dari kotoran-kotoran hasil 

pencernakan cacing tersebut.  Metode ini telah berhasil dikembangkan di 

Bandung oleh Listyawan, B. dari PT.Kartika Pradiptaprisma dalam berbagai 

skala yaitu skala Rumah Tangga atau Modul Persada dengan jumlah sampah 

terserap 0,10 m
3
/hari, Modul Alam dengan sampah terserap 0,50 m

3
/hari, 

Modul Asri dengan sampah terserap 2 m
3
/hari, Modul Lestari dengan sampah 

terserap 10 m3/hari dan skala Kawasan dengan sampah terserap 15 m
3
/hari. 

 

D. Unsur Hara pada Kompos 

 

Pupuk Kompos berfungsi untuk memperbaiki kesuburan tanah dan sekaligus 

meningkatkan produktivitas lahan dan tanaman. 

 

Tabel 1. Kandungan unsur hara pada berbagai pupuk organik 

No Jenis pupuk Unsur hara dalam 10 ton 

    N P2O5 K2O 

1 Pupuk Kandang 24 30 27 

2 Kompos 22 4 43 

3 Jerami 40 30 50 

 

Ada 13 unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman, jika tidak ada satu saja, maka 

tanaman ini akan mengalami masalah pertumbuhan akibat kekurangan unsur  
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hara, seperti : 1) Daunnya menguning, 2) Mudah terserang penyakit, 3) Hasilnya 

menurun (tidak produktif), 4) Tumbuh kerdil, dan 5) Mati.  

Unsur hara ini  terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu:  

1. Kelompok Unsur Hara Makro (ada 6 unsur), artinya dibutuhan dalam jumlah 

yang banyak, yaitu : N, P, K, Ca, S dan Mg.  Keenam unsur ini adalah unsur 

pokok yang dibutuhkan tanaman (dalam jumlah banyak), maka disebut unsur 

hara makro.  

2. Kelompok Unsur Hara Mikro (ada 7 unsur), artinya dibutuhkan dalam jumlah 

yang sedikit, tetapi wajib ada. Unsur mikro ini antara lain Fe, Mn, Zn, Cu, B, 

Mo, dan Cl.  Unsur hara mikro ini terdapat pada pupuk organik.  Pupuk 

organik yang selama ini dikenal petani adalah pupuk kandang dan pupuk 

kompos. 

 

E. Sawi 

 

Sawi merupakan sayuran daun, dikenal oleh petani sebagai sawi hijau atau sawi 

bakso.  Jenis sayuran ini mempunyai bentuk mirip caisin, bedanya ialah tangkai 

daun panjang, daun tanaman lebar berwarna hijau tua, tidak berbulu dan rasanya 

agak getir.  Mengingat usaha tani sayuran sawi makin meningkat sesuai dengan 

perkembangan jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat terhadap mutu gizi 

sayuran, mendorong peningkatan produksi.  Untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi dan permintaan pasar, diperlukan teknologi produksi yang tepat agar 

diperoleh kuantitas dan kualitas hasil (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 

Jakarta,2011). 
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1. Jenis sawi 

 

Pada dasarnya ada tiga jenis sawi, yaitu: 1) Sawi putih, berbatang pendek, 

daunnya lebar berwarna hijau tua, halus tangkai panjang, dan bersayap merupakan 

jenis sawi yang paling banyak dikonsumsi sebagai sayuran segar, karena rasanya 

paling enak diantara jenis sawi lainnya. Sawi jenis ini dapat hidup dilahan kering.  

2) Sawi hijau, berbatang pendek, daun lebar tetapi tidak bersayap, berwarna hijau 

keputih-putihan, rasanya agak pahit.  Sayuran ini banyak dibudidayakan dilahan 

kering dengan pengairan yang cukup.  3) Sawi huma, berbatang tinggi kecil, 

daunnya panjang berwarna hijau keputihputihan, dan bersayap, rasanya juga enak.  

Jenis ini akan tumbuh baik jika ditanam ditempat yang agak kering atau ditegalan 

(Eko Margiyanto, S.Pd. 2007). 

 

Jenis sawi yang banyak digemari adalah sawi putih, sawi hijau.  Kedua jenis sawi 

tersebut cocok ditanam untuk daerah Jakarta. 

 

2. Teknologi Produksi Sawi 

a. Pesemaian 

Tempat persemaian perlu dipilih pada tempat yang bebas hama penyakit, dekat 

dengan air dan bukan bekas persemaian untuk menghindari adanya hama dan 

penyakit tanah yang berbahaya.  Tanah persemaian terdiri dari campuran tanah 

olah yang halus dicampur dengan pupuk kandang yang telah masak dengan 

perbandingan volume 1:1.   Bedengan persemaian lebarnya 100-120 cm, tinggi  

20-25 cm, diberi atap menghadap timur untuk mendapatkan sinar matahari pagi.  

Biji sawi disemaikan dengan jarak (5-10) cm x 10 cm, dalamnya tanam0,5-1 cm, 
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kemudian ditutup tanah tipis-tipis.  Bibit dapat ditanam pada umur 3-4 minggu 

setelah semai.   Untuk 1 ha lahan dibutuhkan 500 gram biji sawi                    

(BPTP Jakarta, 2005). 

 

b. Persiapan dan Penanaman 

 

Tanah yang akan ditanami, diolah dengan cangkul sedalam 30 - 40 cm dan diberi 

pupuk kandang sebanyak 10 ton/ha sebagai pupuk dasar.  Buat dendengan selebar 

1 m dengan panjangnya disesuaikan lahan, dan jarak antar bedengan 30 cm yang 

berfungsi sebagain parit drainase.  Pindah bibit yang telah berumur 3 minggu atau 

lebih berdaun 4 heli disertai dengan sedikit tanah.  Lakukan penanaman pada sore 

hari dengan memasukkan akar tanaman sampai batas leher akar (5 cm) dan 

ditanam dengan jarak tanam 10 x 15m atau 20 x 20cm.   Kebutuhan bibit untuk     

1 ha pertanaman adakah 1,0 - 2 kg (BPTP Jakarta, 2005). 

 
 

c. Pemeliharaan 

 

Lakukan penyiraman sebanyak 2 kali sehari yakni pagi dan sore hari.  

Penyulaman perlu dilakukan bila ada tanaman yang mati.  Penyiangan dilakukan 2 

minggu sekali.  Pemupukan dilakukan dengan pupuk kandang sebanyak 10 ton/ha, 

SP-36 100 Kg/Ha, dan KCI 75 kg/ha sebagai pupuk dasar.  Sedangkan Urea 

diberikan sebanyak 150 kg/ha (BPTP Jakarta, 2005). 

 
 
 
 
 
 



22 

 

 

d. Pengendalian hama dan penyakit 

 

Hama dan penyakit yang biasa menyerang tanaman sawi adalah ulat daun, 

kumbang daun dan penyakit busuk akar.  Pengendalian hama penyakit dapat 

dilakukan secara mekanik.  Hindari pemakaian pestisida dan bila terpaksa 

usahakan pemakaiannya 2 minggu sebelum panen.  Gunakan insektisida nabati 

dari bahan culan ditambah kenikir masing-masing 100 gr/liter, Azadirachtin 

(ekstrak biji nimba) 1,5 ml/liter dan Regant 50% 2 ml/ liter efektif mengendalikan 

organisme penggangu tanaman (OPT) pada tanaman sawi (BPTP Jakarta, 2005). 

 

e. Panen dan Pasca 

 

Tanaman sawi dapat dipanen 40-50 hari dari umur semai, pada tanaman yang 

baik, dapat menghasilkan 1- 2 ton/ha.  Ada beberapa cara yang dilakukan untuk 

memanen sawi, yaitu mencabut seluruh tanaman, memotong pangkal batang, dan 

ada juga yang memetik daunnya satu per satu.  Segeralah hasil panen dibawa 

ketempat teduh agar tidak cepat layu karena terkena sinar matahari.  Lakukan 

pembersihan dengan cara memotong bagian yang tidak penting atau membuang 

tanah yang ikut pada sawi tersebut, kemudian dicuci untuk memperpanjang 

kesegaran sawi.  Lakukan sortasi dengan cara membuang sawi yang kurang baik 

dan kotoran gulma lainnya.  Susunlah sawi yang telah disortir dengan posisi 

berdiri, dan jangan terlalu rapat.  Lakukan percikan air secukupnya untuk 

menghindari kelayuan dan siap untuk dipasarkan (BPTP Jakarta, 2005). 

 

 



23 

 

 

F. Logam Berat 

 

Logam berasal dari bumi yang bisa berupa bahan organik dan bahan anorganik.  

Diantara sekian banyak logam, ada yang keberadaannya di dalam tubuh mahluk 

hidup baik pada tanaman, hewan atau ternak dan manusia merugikan hingga 

beracun.  Logam yang dimaksud umumnya digolongkan pada logam berat. 

Beberapa unsur yang termasuk dalam kategori logam seperti ferum (Fe), timbal 

(Pb), krom (Cr), cadmium (Cd), seng (Zn), tembaga (Cu), air raksa (Hg), mangan 

(Mn) dan arsen (As), Hg, Se, Sb, Co, dan Ni berasal dari limbah industri dan hasil 

aktivitas penduduk, khususnya di  kota besar (Saryati dan Siti Wardiyati. 2007).  

Menurut Saeni (1989) dalam Damayanti 2004, yang dimaksud dengan logam 

berat adalah unsur yang mempunyai bobot jenis lebih dari 5 g/cm
3
 yang biasanya 

terletak di bagian kanan bawah sistem periodik diantaranya: ferum (Fe), timbal 

(Pb), krom (Cr), cadmium (Cd), seng (Zn), tembaga (Cu), air raksa (Hg), mangan 

(Mn) dan arsen (As). 

 

Adanya logam-logam berat dalam lingkungan termasuk dalam bahan makanan 

sangat berbahaya karena mempunya tingkat toksisitas yang tinggi dan apabila 

masuk dalam tubuh manusia mempunyai kecenderungan terkumpul dalam organ 

tubuh, tidak bisa keluar lagi melalui proses pencernaan.  Air, tanah dan udara 

adalah media yang dapat digunakan untuk penyebaran logam berat ke lingkungan.  

Tanaman yang berdaun lebar disamping menyerap logam berat dari tanah juga 

dapat menyerapkan logam berat dari udara (Saryati dan Siti Wardiyati, 2007). 

 

Beberapa logam berat merupakan zat pencemaran yang berbahaya.  Logam-logam 

ini beraksi dengan unsur belerang dalam enzim, sehingga enzim tersebut menjadi 
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inaktif.  Gugus karboksilat (-COOH) dan amino (-NH2) dalam asam amino juga 

bereaksi dengan logam berat.  Logam berat juga mengendapkan senyawa fosfat 

biologis atau dapat juga mengkatalis penguraiannya (Manahan 1994 dalam 

Damayanti 2004).  Namun tidak semua logam berat merugikan bagi makhluk 

hidup. Sebagian logam berat tertentu justru dibutuhkan dalam proses kehidupan.  

Contohnya adalah logam Co yang di butuhkan untuk pembentukan vitamin B12, 

Fe untuk pembuatan hemoglobin, dan Zn yang berfungsi dalam enzim-enzim 

hidrogenase. 

 

Besi merupakan salah satu mikroelemen esensial yang penting dalam sistem 

biologi makhluk hidup.  Logam ini banyak digunakan dalam pabrik dan 

merupakan logam multiguna.  Besi sangat berperan dalam proses fisologik dan 

telah banyak diketahui kepentingannya dalam proses biokimiawi.  Besi banyak 

ditemukan dalam makanan yang jumlahnya bervariasi dari rendah (dalam 

sayuran) dan  yang tinggi (dalam daging).  Kandungan yang rendah dari Fe dalam 

makanan akan menyebabkan naiknya efisiensi absorpsi Fe, disamping itu absorpsi 

logam lain juga meningkat baik esensial (Co, Mn, Zn) maupun toksik (Cd, Pb).  

Tetapi sebaliknya makanan yang banyak mengandung Fe dapat menurunkan 

absorb Zn pada manusia dan Cu pada ruminansia (Darmono, 1995 dalam 

Damayanti 2004). 

 

Salah satu alasan mengapa Fe toksik pada sel adalah karena Fe mengkatalis 

pembentukan hidroksi radikal. Radikal oksigen terkenal toksik pada sel-sel hidup 

karena mampu menginduksi peroksida membran lisosom, menyebabkan 

kerusakan endotel dan paru-paru serta agregasi platelet darah.  Kelebihan besi 
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dalam tubuh manusia dapat menyebabkan hemokromatesis, toksisitas akut, dan 

bantusiderosis dengan pusat akumulasi di hati (Merian, 1994 dalam Damayanti, 

2004). 

 

Bahan makanan yang banyak mengandung Fe adalah daging sapi, kerang, daging 

ayam, kuning telur, sayuran, sereal dan buah-buahan.  Batas maksimum cemaran 

logam Fe pada sayuran segar masih sulit ditemukan.  Namun menurut Kutsky 

(1981) dalam Damayanti 2004, Fe akan menjadi toksik bila dikonsumsi lebih dari        

100 mg per hari sedangkan konsentrasi Fe normal pada tanaman adalah 140 µg/g. 

 

 


