
II .TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi  Tanaman Pakcoy (Brassica rapa var. chinensis) 

Pakcoy merupakan tanaman genus Brassica, tanaman ini memiliki banyak 

jenis. Pakcoy adalah salah satu jenis sawi introduksi yang memiliki nilai 

ekonomis yang lebih tinggi dari golongan keluarga Brassicaceae  yang lain. 

Pakcoy atau yang lebih dikenal dengan sebutan sawi daging merupakan tanaman 

yang mudah untuk dibudidayakan. Sawi jenis ini dapat tumbuh baik di dataran 

rendah maupun dataran tinggi (Haryanto, Tina, Estu, dan Hendro, 1995). 

 

2.1.1 Morfologi Tanaman  Pakcoy 

Menurut Paat ( 2009 ) tanaman pakcoy adalah tanaman yang berasal dari 

daratan Cina lalu menyebar ke semenanjung malaya, termasuk Indonesia. Jadi 

tanaman ini bukan merupakan tanaman asli Indonesi namun saat ini banyak 

dibudidayakan di Indonesia. Tanaman pakcoy memiliki batang dan daun yang 

lebih lebar dari pada sawi biasa, sehingga memberikan prospek bisnis yang cukup 

baik karena permintaan pasar yang besar dan mudah untuk dibudidayakan 

(Sukmawati, 2012). Tanaman ini memiliki ciri daun bertangkai, berwarna hijau 

tua dan mengkilat, tersusun dalam spiral rapat, tumbuh agak tegak dan setengah 

mendatar, tangkai daun berwarna putih atau hijau muda, gemuk dan berdaging, 

serta memiliki tinggi 15-30 cm. Pakcoy kurang peka terhadap suhu jika 

dibandingkan dengan sawi putih, sehingga mudah untuk beradaptasi  

(Simanjuntak, 2012). 

 

2.1.2 Syarat Tumbuh Tanaman Pakcoy (Brassica rapa var. chinensis) 

Tanaman pakcoy  mudah untuk dibudidayakan di  Indonesia karena 

didukung dengan kondisi geografis Indonesia yang subur, serta perawatan 

tanaman yang cukup mudah sehingga tanaman ini banyak dikembangkan. Pakcoy  

dapat dibudidayakan di dataran rendah maupun  tinggi, tetapi sebaiknya dilakukan 

di daerah yang memiliki suhu  30°C, dengan curah hujan 200 mm/bulan. 
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2.1.3 Manfaat dan Kandungan Tanaman Pakcoy 

Pakcoy termasuk tanaman berumur pendek, tetapi memiliki kandungan 

gizi yang sangat  berguna  bagi tubuh diantaranya protein, lemak nabati,  

karbohidrat, serat, Ca, Mg, Fe, sodium, vitamin A, vitamin C, dan betakaroten 

(Prasetyo, 2010). Kandungan betakaroten yang tinggi dari pakcoy dapat 

mencegah katarak,  sehingga dapat dikatakan  bahwa pakcoy merupakan sayuran 

kaya gizi. 

Tabel 1 Kandungan gizi setiap 100 g pakcoy (Kamnio,1992) 

No Komposisi Jumlah 

1 Vitamin C 102,00 mg 

2 Besi (Fe) 2,90 mg 

3 Fosfor (P) 38,00 mg 

4 Kalsium (Ca) 220,00 mg 

5 Karbohidrat 4,09 g 

6 Lemak 0,39 g 

7 Protein 2,39 g 

 

2.2 Budidaya Tanaman Pakcoy 

Pakcoy dapat dipanen sekitar umur 3-5 minggu setelah tanam, namun 

untuk mendapatkan hasil panen yang optimum dapat dipanen setelah berumur 30-

45 hari setelah tanam (Supena dan Permana,  2014).  Tanaman ini memiliki nilai 

aspek ekonomi dan bisnis yang layak  dikembangkan untuk memenuhi permintaan 

pasar yang semakin lama semakin tinggi. Kelebihan pakcoy yaitu dapat tumbuh 

dengan baik di dataran rendah maupu dataran tinggi. Firmansyah, Anngo, dan 

Akyas (2009) menyatakan bahwa pakcoy merupakan tanaman sayur daun 

berumur pendek yang berasal dari China,  hal ini terbukti dengan budidaya 

tanaman ini yang telah dikembangkan sejak  2500 tahun lalu,  kemudian 

menyebar luas ke Filipina dan Taiwan serta ke negara Asia lainnya. Menurut 

Maharani (2003) panen pakcoy dilakukan dengan cara memotong tanaman tepat 

diatas permukaan tanah atau dapat dilakukan mencabut tanaman sampai akarnya. 
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Tanaman pakcoy yang ditanam di dataran tinggi dengan cara tanam yang baik 

akan memiliki kualitas yang lebih bagus. Syarat lain yang perlu diketahui adalah 

PH tanah berkisar antara 5,5 sampai 6,  aerasi lahan sempurna dan tanaman cukup 

mendapat sinar matahari. 

Langkah-langkah dalam melakukan  budidaya tanaman pakcoy yaitu, 

1.Pemilihan Benih 

Pemilihan benih yang baik merupakan salah satu faktor penting 

penentu keberhasilan budidaya. Benih yang baik memiliki ciri – ciri bulat, 

kecil-kecil,  permukaan licin mengkilap dan agak keras,  warna kulit benih 

coklat kehitaman. 

2. Persemaian 

Persemaian dapat dilakukan dengan menggunakan wadah atau 

dibedengan yang terpisah dari media utama. Persemaian dilakukan dengan 

media campuran antara kompos dengan arang sekam (1 ; 1). Benih 

ditaburkan pada permukaan wadah hingga tanaman berumur 2 minggu. 

Selama benih disemaikan dilakukan penyiraman 2 kali sehari setiap pagi 

dan sore hari, setelah tumbuh dengan memiliki 3 sampai 4 helai helai 

benih siap ditanam dilahan. 

 3.Persiapan Lahan 

Tanah digemburkan serta dibuat bedengan, tetapi sebelumnya lahan 

benar - benar bersih dan tidak boleh ternaungi, lalu diberi pupuk kandang 

sebagai pupuk dasar. Lebar bedengan 120 cm, panjang sesuai ukuran petak 

tanah,  tinggi 20-30 cm, dan  jarak antar bedengan 30 cm. 

4.Penanaman 

Bibit yang telah disemaikan dan telah mempunyai 3-4 helai daun 

dipindahkan kelubang tanam pada lahan yang mempunyai ukuran 4x 6 cm. 

Bibit dipindahkan ke lubang tanam dengan hati-hati dan dirapikan dengan 

tanah. 

5.Pemeliharaan 

 Pemeliharaan tanam meliputi meliputi pemupukan, pengendalian 

hama dan penyakit, penyiraman, serta penyiangan. Berdasarkan penelitian 

Feri, Santoso, dan Nugroho (2014) pemberian pupuk kompos 25 
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ton/hektar dapat meningkatkan produksi pakcoy ditanah latosol dari pada 

yang tidak diberikan perlakuan kompos. 

6.Panen 

Panen dilakukan jika umur tanaman pakcoy sudah mencapai masak 

fisiologis dengan memiliki bentuk, ukuran daun, dan warna daun yang 

sudah siap untuk dipanen. 

 

Gambar 1. Tanaman Pakcoy (Brassica rapa var. chinensis) 

(Baswarsiati dan Yuwoko, 2012). 

2.3 Manfaat Air Cucian Beras  

Air cucian beras atau yang lebih umum disebut air leri adalah salah satu 

limbah rumah tangga yang belum termanfaatkan secara optimal, air ini hanya 

terbuang secara percuma. Air leri merupakan salah satu limbah yang dapat 

digunakan sebagai zat pengatur tumbuh pada tanaman. Menurut Abidin ( 1990 ) 

zat pengatur tumbuh sangat berperan dalam memacu pertumbuhan dan pemasakan 

buah serta bunga dalam perkembangan tanaman. Proses pencucian beras biasanya 

akan menghasilkan cairan berwarna putih susu, cairan ini masih banyak 

mengandung karbohidrat, vitamin, protein, dsb. Salah satu vitamin yang 

terkandung adalah vitamin B1, vitamin ini berfungsi dalam meningkatkan  

aktifitas metabolisme dan pertumbuhan akar. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Andrianto ( 2007 )  Air cucian beras dapat merangsang pertumbuhan akar 

tanaman Adenium. 
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Vitamin B1 berperan bagi tanaman untuk merombak karbohidrat menjadi 

energi yang berfungsi untuk menggerakkan aktivitas di dalam tanaman, sehingga 

tanaman dapat tumbuh dengan baik dan mampu menyerap unsur hara secara 

maksimal. Peranan lain vitamin B1 bagi tanaman yaitu memacu pertumbuhan 

akar untuk melakukan proses metabolisme secara baik, sehingga membuat 

tanaman cepat beradaptasi dan melakukan aktivitas metabolisme setelah 

mengalami stres akibat pemindahan lahan tanam ( Alip, 2010 ). Namun, perlakuan 

pemberian air cucian beras yang tepat pada tanaman juga turut berperan dalam 

penigkatan pertumbuhan dan hasil tanaman. Menurut penelitian Bukori ( 2013 ), 

air cucian beras 300 liter/ha berpengaruh nyata terhadap penigkatan tinggi 

tanaman terong pada umur 20 dan 30 hari.  Pemberian 200 ml/polybag air cucian 

beras dengan interval 3 hari sekali berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan 

tinggi tanaman, luas daun, jumlah polong per tanaman, dan hasil biji kering per 

polybag kacang hijau  ( Latief, Nurmi, dan Fauzan, 2011 ). Berdasarkan penelitian 

bahwa air cucian beras selain mengandung B1 juga banyak mengandung unsur 

hara lain yang dibutuhkan oleh tanaman. 

Tabel 2.Hasil Analisis Kandungan Air Cucian Beras (Wulandari et al.,2011)  

Kandungan Air Cucian Beras Merah Air Cucian Beras Putih  

Nitrogen (%) 0,014 0,015 

Fosfor (%) 14,452 16,306 

Kalium (%)  0,02 0,02 

Kalsium (%) 3,574 2,944 

Magnesium (%) 13,286 14,252 

Sulfur (%)  0,005 0,027 

Besi (%) 0,0698 0,0427 

Vitamin B1(%) 0,056 0,043 

Kandungan berbagai unsur diatas sangat berperan dalam pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Fosfor yang merupakan unsur terbesar dalam air cucian 

beras berperan dalam penyusunan asam amino dan energi ( NAD, NADPH, dan 

ATP ) sehingga merangsang pertumbuhan biji dan pembungaan. Unsur 

magnesium berperan dalam penyusunan protein, sebagai kofaktor dalam 
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menggiatkan proses fosforilasi dan menstabilkan partikel dalam sintesis protein. 

Sulfur berperan dalam metabolisme tanaman untuk sintesis protein dan asam 

amino ( biotin dan thimin ) yang berfungsi dalam pembentukan klorofil serta 

mengurangi terjadinya serangan penyakit pada tanaman. Peranan lain sulfur yang 

terdapat dalam air cucian beras adalah memacu kerja sintesis thiamin (vitamin B1) 

yang kemudian merespon giberilin untuk meningkatkan pertumbuhan akar.  Unsur 

yang tidak kalah penting dalam kandungan air cucian beras  adalah kalsium yang 

berfungsi dalam penyusunan dinding sel, integritas sel, dan permeabilitas 

membran ( Utami, 2003 ). Kandungan unsur yang banyak ini tidak hanya dimiliki 

oleh air bekas cucian beras putih dan merah saja tetapi juga oleh semua jenis 

beras. Salah satunya adalah air cucian beras coklat yang dapat meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau ( Istiqomah, 2012 ). Penelitian 

perlakuan lain menyatakan bahwa penyemprotan air cucian beras merah 4 hari 

sekali menghasilkan berat segar akar tertinggi dan berat segar total tanaman 

tertinggi pada tanaman anggrek ( Purnami dan Made Astingah, 2014 ). Selain 

pengaruh jumlah pemberian, perlakuan air leri juga memberikan pengaruh pada 

tanaman. Menurut Leonardo dalam Wulandari et al., (2011), air cucian beras 

bilasan pertama berpengaruh nyata terhadap peningkatan dan tinggi tanaman 

tomat dan terong. Berbagai penelitian dengan kombinasi perlakuan juga 

menunjukkan bahwa air bekas cucian beras dapat memberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman. Penggunaan air cucian beras 250 ml/tanaman 

pada jarak 25 x 25 cm memberikan pengaruh pada bobot basah sebesar 201,13 g 

dan bobot akar tanaman sebesar 14,69 g (Bahuwa, Nikmah, dan Fauzan, 2014). 

Penelitian Hikmah (2015)  menunjukkan pengaruh pertumbuhan yang positif bagi 

tinggi batang, jumlah daun, dan panjang akar tanaman sirsak terhadap pemberian 

campuran ekstrak kulit singkong dan air cucian beras konsentrasi 75 %. Penelitian 

yang lain dilakukan oleh Zakaria (2013), bahwa kulit telur 20 g dan CMA 4 g 

dengan penyiraman air cucian beras 100 ml memberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman tomat. 

 

 


