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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

 Provinsi Riau adalah provinsi yang berkembang dan mempunyai jumlah 

penduduk yang sangat banyak. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 

(2013) pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahun mengalami peningkatan. 

Peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ke tahun menimbulkan 

dampak negatif, salah satunya yaitu peningkatan alih fungsi lahan pertanian 

menjadi lahan pemukiman sehingga lahan pertanian berkurang (Wartapa et al. 

2010).  

Pekarangan pada umumnya belum dimanfaatkan secara optimal, baik 

dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun sebagai sarana 

untuk menambah penghasilan keluarga, sehingga sebagian besar  pekarangan 

selama ini hanya berfungsi sebagai sarana estetika saja. Padahal jika 

dioptimalkan, pemanfaatan pekarangan dapat memberikan banyak keuntungan 

sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan peningkatan 

pendapatan keluarga (Duaja, et.al 2011). Pemanfaatan pekarangan dapat 

mendukung penyediaan aneka ragam pangan di tingkat rumah tangga, sehingga 

terwujud pola konsumsi pangan keluarga yang beragam, bergizi seimbang dan 

aman, pekarangan dapat ditanam berbagai jenis tanaman yang dibutuhkan sehari-

hari seperti tanaman buah, sayuran, bunga, tanaman obat dan lain-lain (Afrinis, 

2009). Untuk mendukung usaha pemenuhan pangan dan gizi keluarga, 

pemanfataan pekarangan saat ini lebih dititikberatkan pada usaha budidaya 

sayuran yang berumur relatif pendek sehingga dapat dengan segera dimanfaatkan 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau dijual untuk menambah pendapatan 

keluarga (Sujitno, 2012). 

 Semakin sedikitnya lahan produktif menuntut adanya cara untuk 

memaksimalkan pemanfaatan lahan tersebut agar tetap produktif, satu diantaranya 

dengan cara budidaya tanaman sistem vertikultur. Vertikultur adalah cara 

bertanam dalam susunan vertikal ke atas menuju ruang udara bebas, dengan 

susunan media tanam yang juga disusun secara vertikal (Wartapa et al.  2010). 

Sistem ini cocok diterapkan  di lahan-lahan sempit atau  di pemukiman yang 
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padat. Budidaya tanaman secara vertikultur di daerah perkotaan dapat 

menciptakan keasrian, konservasi sumber daya tanah dan sumber daya air, 

memperbaiki iklim mikro perkotaan, serta dapat memenuhi kebutuhan pangan dan 

gizi keluarga, juga meminimalisir pengeluaran keluarga. Pada penanaman secara 

vertikultur dari satu titik dengan luasan tertentu dapat ditanam beberapa tanaman. 

Sementara itu, apabila pertanaman tersebut diusahakan dengan cara biasa 

(horizontal), maka dari satu titik tumbuh hanya akan dapat tumbuh satu tanaman. 

Dengan demikian, vertikultur ini dapat diterapkan pada daerah-daerah dengan 

lahan sempit (Sutarminingsih, 2007). Hasil penelitian Nugrahini, (2013) 

perlakuan vertikultur secara vertikal menghasilkan tanaman selada yang lebih 

tinggi  dan berat segar dengan berat 81.23 gram, sedangkan vertikultur secara 

horizontal menghasilkan tanaman selada yang lebih pendek dan berat segar yang 

lebih rendah yaitu 79,17 gram. 

 Pada pertanian secara vertikultur salah satu komponen yang perlu 

diperhatikan adalah media tanam, media tanam yang digunakan harus bisa 

menunjang pertumbuhan tanaman diantaranya adalah tanah mineral top soil. 

Berdasarkan volumenya, tanah terdiri dari 50 % padatan, 45 % bahan mineral dan 

5 % bahan organik (Hanafiah, 2010).  

  Haryanto et al. (1995) kekurangan sistem vertikultur antara lain rawan 

terhadap serangan jamur sehingga pemantauan kondisi tanaman harus sering 

dilakukan karena populasi tanaman yang tinggi menyebabkan kelembaban udara 

tinggi dan penyiraman dilakukan secara kontinyu. Karena penyiraman yang 

kontinyu maka air penyiram tanaman akan tercuci atau mengendap pada bagian 

paling bawah paralon. Hal ini tidak cocok untuk aplikasi pupuk pada tanah 

ataupun akar tanaman. Salah satu pupuk yang sesuai dengan keadaan ini adalah 

pupuk daun organik. Zuhry et al. (2009) menyatakan keuntungan pemberian 

pupuk daun yaitu dapat menghindari kerusakan akar akibat pemupukan berat dan 

tidak merata dalam tanah. Disamping itu juga penyerapan hara lebih capat 

sehingga lebih cepat menumbuhkan tunas. Pemupukan melalui daun, unsur hara 

mudah diabsorpsi dan digunakan oleh daun, oleh karenanya penggunaan pupuk 

daun pada tanaman sawi memungkinkan untuk meningkatkan pertumbuhan 

tanaman sawi.  
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  Pupuk Hantu (Hormon Tanaman Unggul ) merupakan pupuk organik cair  

berbentuk cream cair / pekat kelabu yang dibuat khusus untuk merangsang 

pertumbuhan dan kesuburan tanaman sehingga aman terhadap lingkungan. 

Kelebihan dari pupuk organik cair ini adalah dapat mempercepat dan 

memperbaiki proses pertumbuhan dan perkembangan unsur hara. Berdasarkan 

kandungan unsur haranya, Hormon Tanaman Unggul mengandung N – 63 %, P – 

6 %, K – 14 % serta unsur hara mikro lainnya seperti Na, Cu, Fe, Mn, Zn, Co, Cd 

dan Pb. Kandungan lain di dalam pupuk organik cair ini seperti Azospirrilium sp, 

Rhizobium sp, Azoctobacter sp, Bacillus sp, Bradyrhizobhium sp, Mikroba pelarut 

Fospat, Mikroba pendegradasi Selulose, Pseudomonas sp, Microccus sp, 

Fitohormon alami (Giberellin, Kinetin, Zeatin, IAA) dan Enzim alami (Riadi, 

2012).   

Menurut penelitian Tumanggor (2002) Perananan pupuk daun organik 

lebih besar dibandingkan dengan pupuk melalui tanah terhadap kandungan N, P 

dan serapan Mg, jumlah daun dan bobot panen. Pengaruh konsentrasi POC 

berbeda nyata terhadap tinggi tanaman pada umur 21 hari setelah tanam dan pada 

saat panen, jumlah daun pada umur 21 hari setelah tanam dan berat tanaman sawi 

(Manullang et al., 2014).  

 Pada sistem vertikultur dengan menggunakan pupuk daun, tanaman yang 

tepat dibudadayakan diantaranya adalah pakcoy. Pakcoy mudah diperoleh dan 

cukup ekonomis. Saat ini pakcoy dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbagai 

masakan. Hal ini cukup meningkatkan kebutuhan masyarakat akan tanaman 

pakcoy. Tanaman pakcoy cukup mudah untuk dibudidayakan dan hanya 

memerlukan waktu yang pendek berkisar 3 sampai 4 minggu. Perawatannya juga 

tidak terlalu sulit dibandingkan dengan budidaya tanaman yang lainnya (Prasasti 

et al., 2014). 

 Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2013) produksi tanaman 

sejenis sawi dan petsai mengalami kenaikan rata-rata setiap tahunnya, namun 

kenaikan produksi tersebut tidak berimbang dengan perkembangan jumlah 

masyarakat Provinsi Riau yang setiap tahunnya mengalami kenaikan ±190.000 

jiwa. 
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 Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka penulis telah 

melakukan penelitian tentang “Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Pakcoy 

(Brassica rapa L.) yang diberi Pupuk Organik dengan Konsentrasi yang 

Berbeda pada  Dua Metode Vertikultur”  

1.2. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :  

1. Model vertikultur yang terbaik terhadap pertumbuhan tanaman pakcoy. 

2. Konsentrasi pupuk organik daun yang sesuai untuk pertumbuhan 

tanaman pakcoy secara vertikultur vertikal dan vertikultur horizontal. 

3. Interaksi antara model vertikultur dan dosis pupuk organik cair terhadap 

pertumbuhan tanaman pakcoy. 

1.3.   Manfaat Penelitian  

1. Memberi informasi kepada para petani dan masyarakat supaya dapat 

memanfaatkan lahan secara optimal dengan menanam secara 

vertikultur. 

2. Mengetahui budidaya tanaman pakcoy secara vertikultur. 

3. Memberikan informasi tentang pupuk organik yang tepat untuk 

tanaman pakcoy. 

1.4.   Hipotesis Penelitian 

  1.  Model vertikultur horizontal dapat memberikan hasil yang optimal pada 

tanaman pakcoy. 

  2.  Konsentrasi pupuk organik cair 2 ml/l dapat meningkatkan 

pertumbuhan tanaman pakcoy pada vertikultur. 

  3. Interaksi antara model vertikultur horizontal dengan konsentrasi pupuk 

organik cair 2 ml/l dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman pakcoy 

pada vertikultur. 

 

 

 

 


