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 Abstrak: Tujuan penelitian, mengetahui pengaruh limbah baglog jamur tiram 

putih, ekstrak daun mimba dan interaksi antara limbah baglog jamur tiram putih 

dan ekstrak daun mimba yang optimal untuk pertumbuhan tanaman sawi (Brassica 

rapa var). Teknik pengumpulan data deskriptif kuantitatif. Metode yang 

digunakan, rancangan acak lengkap dengan dua, faktor tiga ulangan. Data dari 

perlakuan dianalisis dengan (ANAVA) dua jalur. Jika ada perbedaan secara 

signifikan akan di lanjutkan dengan uji pendekatan rerata perlakuan atau Estimated 

Marginal Means. Hasil yang diperoleh dari pengaruh indikator, diukur dari jumlah 

daun, luas daun dan biomassa masing-masing: F hitung 0,665< F tabel 2,508; F 

hitung 0,215< F tabel 2,508; F hitung 0,921< 2,58 F tabel, Pertumbuhan jumlah 

daun yang paling optimal, pada media tanam L3 (400gram limbah baglog jamur 

tiram) dan pertumbuhan luas daun yang paling optimal pada penyemprotan E1 

(25% ekstrak daun mimba), disimpulkan interaksi limbah baglog jamur tiram dan 

ekstrak daun mimba tidak ada pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sawi 

(Brassica rapa var). 

Kata kunci: limbah baglog jamur tiram putih, ekstrak daun mimba, 

pertumbuhan tanaman sawi (Brassica rapa var) 
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1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Tanaman sawi (Brassica rapa var.) merupakan salah satu tanaman sayur 

yang sangat mudah dikembangkan baik pada daerah dingin maupun panas, yaitu 

pada ketinggian 500–1200m diatas pemukaan laut. Tanaman tersebut dapat 

ditanam setiap tahun, karena tergolong dalam tanaman yang toleran terhadap 

suhu tinggi dan akan lebih baik lagi jika di tanam dalam  keadaan tanah yang 

gembur, kaya dengan bahan organik, dan drainase yang baik dengan drajat 

keasaman (pH) 6-7.  

Sayuran sawi banyak disukai karena rasanya yang enak dan banyak 

mengandung: protein, lemak, karbohidrat, Ca, P, Fe, Vitamin A,Vitamin B, dan 

Vitamin C. Selain itu  tanaman tersebut juga dapat menghilangkan rasa gatal di 

tenggorokan pada penderita batuk, sebagai obat sakit kepala dan dapat berfungsi 

sebagai pembersih darah (Haryanto, 2001). 

Tanaman sawi yang berkwalitas baik dapat diperoleh dengan berbagai 

cara, misalnya dengan pemberian pupuk, pestisida yang ramah terhadap 

lingkungan dan tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Dalam hal ini limbah 

baglog jamur tiram dan ekstrak daun mimba dapat dijadikan sebagai media  

tanam serta pestisida yang ramah lingkungan. 

Media  pertumbuhan jamur tiram biasanya dibuat dari campuran serbuk  

gergaji, bekatul, kapur dan gips atau sering disebut dengan baglog. Media 

tersebut hanya bisa di gunakan 1 kali dalam pertumbuhan jamur tiram, setelah  

itu  diganti dengan yang baru, untuk mendapatkan pertumbuhan jamur yang 

baik. Baglog yang sudah tidak terpakai, sebagian besar belum dimanfaatkan oleh 
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masyarakat, maka  didalam penelitian ini, peneliti  ingin memanfaatkan limbah 

baglog sebagai media tanam, karena  didalam limbah baglog jamur tiram 

terdapat unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman, seperti: N, P, K untuk 

membantu pertumbuhan tanaman (Yuyun, 2006). 

Mimba (Azadirachta indicus A. Juss.) merupakan jenis  tanaman yang 

mudah dijumpai karena pohon tersebut sering digunakan untuk penghijauan dan 

dapat tumbuh diberbagai tempat, terutama ketinggian 300m di atas permukaan 

laut. Daun mimba mempunyai manfaat yang besar bagi manusia baik dalam 

bidang pertanian (pestisida dan pupuk), maupun farmasi (kosmetik dan obat-

obatan), karena mengandung azadirachtin, salanin, meliatriol, dan nimbin 

(Teguh, 2009). 

 Ekstrak daun mimba merupakan pestisida alami, yang aman bagi mahluk 

hidup dan lingkungan, serta telah diaplikasikan pada tanaman terong       

(Solanum melongena  L)  untuk mengatasi dari hewan penggangu seperti belalang 

dan ulat, dalam ekstrak daun mimba terdapat senyawa azadirachtin yang 

merupakan penurun nafsu makan dan ecdyson blocker  atau penghambat hormon 

pertumbuhan serangga (Dzakiya, 2010). 

Penggunaan limbah baglog jamur tiram putih dan ekstrak daun mimba 

diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif, karena keduanya 

merupakan pupuk organik dan pestisida yang aman bagi kesehatan. Limbah 

baglog dan ekstrak daun mimba perlu di kaji lebih jauh dengan melakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruhya terhadap pertumbuhan tanaman sawi. 
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Menurut hasil penelitian Aip (2011), menunjukkan bahwa limbah 

budidaya jamur tiram berpengaruh nyata dalam meningkatkan serapan hara, 

pertumbuhan, dan produksi tanaman kedelai dan padi gogo. Dosis limbah yang 

terbaik untuk produksi tanaman kedelai adalah 450 g/kg tanah dan hasil produksi 

terbaik pada tanaman padi secara signifikan ditunjukkan oleh perlakuan limbah 

300 g/kg tanah. 

Menurut hasil penelitian Dessy (2006), menunjukan bahwa pada 

percobaan penambahan 1,5% dan 1,0% ekstrak daun mimba terhadap 

perkembangan serangga hama gudang (Sitophilus zeamais M),  secara nyata 

dapat menurunkan jumlah populasi serangga, memperpanjang periode 

perkembangan dan memperkecil nilai dari indeks perkembangan, laju 

perkembangan intrinsik serta kapasitas multiplikasi mingguan. 

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian terdahulu maka penulis tertarik 

melakukan penelitian  dengan judul “PEMANFAATAN LIMBAH BAGLOG 

JAMUR TIRAM PUTIH DENGAN PENAMBAHAN EKSTRAK DAUN 

MIMBA (Azadirachta indicus A. Juss.) TERHADAP PERTUMBUHAN 

TANAMAN SAWI (Brassica rapa var.)”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh limbah baglog jamur tiram putih dan ekstrak 

daun mimba terhadap pertumbuhan tanaman sawi. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara limbah baglog jamur tiram putih 

dan ekstrak daun mimba yang  paling tepat untuk pertumbuhan tanaman sawi. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

A. Sawi  

Tanaman sawi dapat tumbuh diudara panas maupun dingin, sehingga 

dapat ditanam di dataran tinggi maupun rendah, walaupun begitu sawi lebih 

banyak ditanam di dataran tinggi, daerah yang cocok untuk ditanami mulai dari 

ketinggian 500–1200m dpl. Biasanya tanaman ini dibudi dayakan pada 

ketinggian 100–500m dpl, sebagian besar daerah di indonesia memenuhi syarat 

ketinggian tersebut, tanaman sawi juga tahan terhadap air hujan sehingga dapat 

ditanam sepanjang tahun, pada musim kemarau jika dilakukan penyiraman  

secara teratur dengan air yang cukup, tanaman tersebut akan tumbuh baik seperti 

pada musim penghujan (Eko, 2003). 

B. Limbah baglog jamur tiram 

Penggunaan media limbah baglog jamur tiram sebagai media semai 

tanaman mempunyai beberapa keunggulan, yaitu menambah daya ikat air pada 

tanah, memperbaiki drainase dan tata udara dalam tanah terhadap zat hara, dan 

membantu pelapukan bahan mineral (Indriani, 2005). 

C. Daun mimba  

Daun pada tanaman mimba bersirip genap (majemuk), berbentuk lonjong 

dengan tepi bergerigi dan ujung runcing. Anak daun berbentuk memanjang 

(lanset) dan agak melengkung seperti bulan sabit, bagian tepi bergerigi 

meruncing, berukuran panjang 3cm dan lebar 0,5–3,5cm daun berwarna hijau 
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muda sampai hijau tua dengan permukaan daun bagian atas mengkilap 

(Rukmana, 2002). 

D.  Pertumbuhan  

Semua mahluk hidup dalam hidupnya mampu berubah ukuran, bentuk 

dan jumlah asalkan diberikan kondisi yang cocok, ke tiga proses tersebut sangat 

mempengaruhi kehidupan itu sendiri dan dapat membedakan mahluk hidup 

dengan mahluk tak hidup, pertumbuhan dapat didefinisikan secara sederhana 

yaitu sebagai suatu perubahan yang terjadi pada suatu dimensi tertentu dan juga 

dapat dinyatakan secara abstrak sebagai perubahan searah dalam ukuran, bentuk 

dan jumlah (Suwasono, 2001). 

 

II. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunaakan metode rancangan acak lengkap (RAL), faktorial yang 

terdiri dari 2 faktor. 

 Faktor 1 {media tanam Sawi  (Brassica rapa var.)}: 

L0 : 0gram  tanpa di beri limbah baglog jamur tiram 

L1 : 150gram limbah baglog jamur tiram putih  

L2 : 300gram limbah baglog jamur tiram putih  

L3 : 400gram limbah baglog jamur tiram putih  

   Faktor 2 {Ekstrak daun mimba (Azadirachta indicus A. Juss.)}: 

E0 : 0% tanpa ekstrak daun mimba  

E1 : 25% ekstrak daun mimba  

E2 : 50% ekstrak daun mimba  
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Adapun unit percobaannya sebagai berikut: 

Penelitian ini diulang sebanyak 3 ulangan, sehingga unit percobaan adalah 3 x 4 x 

3= 36 

  Analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis varian (anva) dua jalur 

karena terdapat dua faktor, ini di gunakan untuk menganalisis pertumbuhan 

tanaman sawi (Brassica rapa var) dan ekstrak daun mimba. Jika daa pengaruh di 

antara perlakuan maka  diuji lanjut dengan uji beda nyata DMRT atau Estimated 

Marginal Means (Hanafiah, 2005). 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Jumlah Daun 

Tabel 3.4. Hasil uji anava dua jalur jumlah daun minggu ke - 0 sampai ke - 4 

Sumber variasi Db JK KT F hit 
F table  5 

% 
Sig Keputusan 

A = Limbah   3       61,861     20,620     4,316*          3,009 0,014  H0ditolak 

B = Ekstrak           2      0,722       0,361       0,076 3,403 0,927  H0diterima 

AB = Interaksi      6               19,056      3,176      0,665 2,508 0,679  H0diterima 

Galat                     24    114,667    4,778 

 Total                     35              196,306       
Keterangan: * Berbeda secara nyata pada taraf signifikansi 5% 

 Dari Tabel 3.4 di atas menunjukan bahwa nilai sig, pada limbah 

adalah 0,014 yang kemudian dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05 

maka nilai sig  0,014< 0,05. Hal ini juga dapat dilihat pada F hitung media 

>F tabel taraf signifikan 5% yaitu 4,316>3,009 artinya signifikan 

penggunaan media limbah baglog jamur tiram terhadap pertumbuhan 

jumlah daun tanaman sawi. Nilai sig pada ekstrak daun mimba adalah 

0,927  yang kemudaian di bandingkan dengan taraf signifikansi 0,05 maka 
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nilai sig 0,927 > 0,05. Hal ini juga dapat dilihat dalam F hitung ekstrak < F 

tabel pada tara signifikansi 5% yaitu 0,076 < 3,403 artinya tidak signifikan 

penggunaan ekstrak daun mimba terhadap pertumbuhan tanaman sawi. 

Nilai sig interaksi 0,679 yang kemudian dibandingkan dengan taraf 

signifikansi 0,05 maka nilai sig 0,679>0,05. Hal ini juga dapat dilihat pada 

F hitung interaksi < F tabel pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,665< 2,508. 

Artinya tidak ada interaksi antara limbah baglog jamur tiram dan ekstrak 

daun mimba terhadap pertumbuhan tanaman sawi.  

2. Luas Daun 

Tabel 3.5 Hasil uji anava dua jalur luas daun pada minggu ke-0 sampai ke- 4 

Sumber variasi Db JK KT F hit 
F table  

5 % 
Sig Keputusan 

A= Limbah    3 366,792    122,264      3,114       3,009       0,04     H0ditolak 

B=Ekstrak    2 648,871     324,435     8,264*     3,403       0,002   H0ditolak 

AB=Interaksi    6      50,615       8,436         0,215       2,508       0,968 H0diterima 

Galat    24     942,210     39,259 

Total    35 2008,489       

Keterangan: * Berbeda secara nyata pada taraf   signifikansi 5% 

 

Dari tabel 3.5 diatas menunjukan bahwa nilai sig pada limbah adalah 

0,045 kemudian di bandingkan dengan taraf signifikansi 0,05 maka nilai 

sig 0,045< 0,05. Pada Hal ini juga dapat dilihat pada F hitung media > F 

tabel pada taraf signifikansi 5%, yaitu 3,114>3,009 artinya signifikan 

penggunaan limbah baglog jamur tiram berpengaruh terhadap 

pertumbuhan luas daun tanaman sawi. Nilai sig pada ekstrak daun mimba 

adalah 0,002 yang di bandingkan dengan taraf signifikansi 0,05, maka nilai 

sig 0,002<0,05. Hal ini juga dapat dilihat pada F hitung ekstrak >F tabel 



10 
 

pada taraf sig 5%, yaitu 8,264>3,403 artinya intensitas penyemprotan 

ekstrak daun mimba berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sawi. 

Pada nilai sig interaksi adalah 0,968 yang kemudian dibandingkan 

dengan taraf signifikansi 0,05 maka nilai sig 0,968>0,05. Hal ini juga 

dapat dilihat pada F hitung interaksi< F tabel, taraf signifikansi 5% yaitu 

0,215< 2,508 artinya tidak ada interaksi penggunaan limbah baglog jamur 

tiram dan penyemprotan ekstrak daun mimba terhadap pertumbuhan luas 

daun tanaman sawi. 

3. Biomassa  

Tabel 3.6 Hasil uji anava dua jalur biomassa tanaman sawi pada minggu ke- 4 

Sumber variasi Db JK KT  F hit 
F   table  

5 % 
Sig Keputusan 

   A=Limbah 3      42,861      14,287     3,938     3,009       0,020       Hoditolak 

 B=Ekstrak 2     34,034       17,017     4,690*   3,403       0,019        Hoditolak 

 AB=Interaksi 6     20,048       3,341       0,921     2,508       0,497       Hoditerima 

 Galat   24   87,078       3,628 

 Total  35   184,022        

           Keterangan: * Berbeda secara nyata pada taraf signifikansi 5% 

   

 Dari Tabel 3.6 diatas menunjukkan bahwa nilai sig, pada limbah 

adalah 0,020 yang kemudian dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05 

maka nilai sig 0,020 < 0,05. Hal ini juga dapat dilihat pada F hitung media 

> F tabel pada taraf signifikan 5%, yaitu 3,938>3,009 artinya signifikan 

penggunaan media tanam limbah baglog jamur tiram berpengaruh terhadap 

biomassa tanaman sawi. Nilai sig pada ekstrak daun mimba adalah 0,019  

yang kemudian dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05 maka nilai sig 

0,019 < 0,05. Hal ini juga dapat dilihat pada F hitung penyiraman > F tabel 

pada taraf signifikan 5%, yaitu 4,690>3,403 artinya intensitas 
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pemyemprotan ekstrak daun mimba berpengaruh terhadap biomassa 

tanaman sawi. Nilai sig pada interaksi adalah 0,497 yang kemudian 

dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05 maka nilai sig 0,0497< 0,05. 

Hal ini juga dapat dilihat pada F hitung interaksi > F tabel pada taraf 

signifikan 5% yaitu 0,921>2,508 artinya tidak ada interaksi antara media 

tanam limbah baglog jamur tiram dan intensitas penyemprotan ekstrak 

daun mimba terhadap biomassa tanaman sawi.  

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan analisa data dan pembahasan dapat di ambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh limbah baglog jamur tiram putih dan ekstrak daun mimba 

terhadap pertumbuhan tanaman sawi (Brassica rapa var.), media tanam 

limbah baglog jamur tiram yang paling efektif pada jumlah daun adalah 

perlakuan L3 dan (400gram limbah baglog jamur tiram) dan ekstrak daun 

mimba paling efektif pada luas daun adalah perlakuan E2 (50% ekstrak 

daun mimba). 

2. Tidak ada pengaruh interaksi antara limbah baglog jamur tiram putih dan 

ekstrak daun mimba yang  paling tepat untuk pertumbuhan tanaman sawi. 

 

 

 

 



12 
 

B. SARAN 

1. Usahakan dalam penggunaan limbah baglog jamur tiram putih sesuai 

dengan kebutuhan nitrogen tanaman tersebut. 

2. Dalam pembuatan ekstrak daun mimba,usahakan menggunakan daun yang 

tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. 
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