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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman selada (Lactuca sativa L.)  merupakan salah satu tanaman sayuran 

yang penting di Indonesia. Diantara sayuran daun, selada merupakan komoditas 

yang memiliki nilai komersial yang tinggi. Bagi petani masa panen yang pendek 

dan pasar yang terbuka luas merupakan daya tarik utama selain itu juga karena 

harga yang relatif stabil dan mudah diusahakan serta dapat tumbuh pada berbagai 

tipe lahan (Duaja dkk., 2012).  

Kebutuhan selada di dalam negeri terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal 

ini sangat ditunjang oleh semakin banyaknya restoran, hotel, dan tempat-tempat 

lain yang menyajikan masakan internasional, sehingga terbuka peluang pasar yang 

semakin besar terhadap selada. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, 

produksi selada Indonesia juga telah memasuki pasaran internasional guna 

memenuhi kebutuhan selada di luar negeri. Prospek ekspor selada cukup bagus, 

mengingat tidak semua tempat di dunia cocok untuk ditanami selada serta makin 

menurunnya produksi sayur tersebut di negara-negara maju akibat industrialisasi 

(Prastowo dkk., 2013). Upaya peningkatan produksi tanaman selada perlu terus 

dilaksanakan guna memenuhi permintaan pasar (Nurmayulis dkk., 2014). 

Faktor yang penting diperhatikan dalam budidaya tanaman adalah tanah. 

Namun tanah tidak bersifat mutlak, artinya meskipun tidak sesuai, tetapi masih 

bisa dikelola hingga sesuai untuk penanaman (Warisno dan Dahan, 2009). Tipe 

atau jenis tanah yang memiliki kesesuaian dengan syarat tumbuh tanaman dapat 

mengurangi pengaruh buruk dari keadaan iklim yang kurang menguntungkan 

(Warisno, 2003). Tanah gambut adalah jenis tanah yang mempunyai banyak 

kendala dalam budidaya diantaranya pH masam, ketersediaan hara seperti N, P, 

dan K rendah (Noza dkk., 2014). Upaya mengatasi kesuburan tanah yang rendah 

pada tanah gambut dapat dilakukan dengan penambahan bahan organik. Bahan 

organik seperti kompos selain sebagai sumber hara bagi tanaman, juga dapat 

memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah (Puspitasari dkk., 2013). 

Salah satu pupuk organik adalah pupuk kandang. Pupuk kandang  

merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Hewan yang kotorannya 
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sering digunakan untuk pupuk kandang adalah hewan yang bisa dipelihara oleh 

masyarakat, seperti kambing, sapi, domba, dan ayam (Manurung, 2016).       

Pupuk kandang mengandung hara yang lebih sedikit dibandingkan dengan pupuk 

kimia buatan, akan tetapi memiliki kelebihan dapat mempertinggi humus, 

memperbaiki struktur tanah dan mendorong populasi mikroba di dalam tanah 

(Syahputra, 2014). 

Pupuk kandang merupakan sumber beberapa hara seperti nitrogen, fosfat, 

kalium, dan lainnya. Nitrogen adalah salah satu hara utama bagi sebahagian besar 

tanaman yang dapat diperoleh dari pukan. Nitrogen dari pukan umumnya diubah 

menjadi bentuk nitrat tersedia. Nitrat mudah larut dan bergerak ke daerah 

perakaran tanaman, bentuk yang bisa diambil oleh tanaman secara langsung. 

Selain itu pukan dapat mengurangi unsur hara yang bersifat racun bagi tanaman 

(Hamzah, 2014). 

Hasil penelitian Nugroho (2005) dosis urea 1,8 g/tanaman memberikan hasil 

tertinggi terhadap tanaman selada. Dosis urea 1,8 g/tanaman setara dengan 360 kg 

urea/ ha yang mengandung N sebanyak 162 kg/ha. Dimana 162 kg N/ ha setara 

dengan 6 ton/ ha pupuk kandang ayam (Lampiran 5). 

Pupuk kandang dapat digunakan dalam bentuk padat dan cair. Penggunaan 

pupuk kandang cair akan meningkatkan efisiensi penggunaan fospat oleh 

tanaman. Pupuk cair lebih mudah terserap oleh tanaman karena unsur-unsur 

didalamnya sudah terurai. Tanaman menyerap hara terutama melalui akar 

(Yuliarti, 2009).  

Duaja (2012), menyatakan bahwa aplikasi pupuk padat dan cair kotoran 

ayam memberikan pengaruh nyata terhadap C-organik, Kerapatan isi tanah, tinggi 

tanaman, jumlah daun, bobot segar tanaman dan bobot akar selada, namun tidak 

berpengaruh terhadap kandungan N total tanah. Dosis pupuk padat kotoran ayam 

setara 50,0 gram memberikan hasil terbaik terhadap C-organik, Kerapatan isi 

tanah, tinggi tanaman, jumlah daun, bobot segar tanaman dan bobot akar selada 

dibanding perlakuan lainnya.  
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Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut tentang “Pengaruh Dosis Pupuk Kandang Ayam yang Diberikan 

dengan Cara yang Berbeda Terhadap Sifat Tanah dan Hasil Tanaman 

Selada (Lactuca sativa L.) di Media Gambut” sehingga dapat diketahui cara 

pemberian pupuk yang baik untuk digunakan dalam mempengaruhi sifat tanah 

gambut dan hasil tanaman selada. 

 

1.2. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui dosis dan cara yang tepat didalam pemberian pupuk kandang ayam 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada. 

2. Mengetahui kandungan N total, C organik, serta kerapatan isi tanah gambut 

setelah dilakukan pemberian pupuk kandang ayam. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi kepada petani tentang cara pemberian pupuk kandang 

ayam yang baik pada tanah gambut dalam budidaya tanaman selada.
 

2. Memberikan pengetahuan kepada peneliti bahwa cara pemberian pupuk 

kandang ayam akan mempengaruhi sifat tanah khususnya tanah gambut serta 

mempengaruhi hasil tanaman selada.
 

3. Mengurangi kesalahan dalam cara pemberian pupuk kandang ayam yang tidak 

tepat sasaran pada budidaya tanaman selada di tanah gambut.
 

 

1.4.   Hipotesis Penelitian 

 Diduga ada perbedaan sifat tanah gambut dan hasil tanaman selada terhadap 

dosis dan cara pemberian pupuk kandang ayam. Pada pemberian pupuk kandang 

ayam akan memberi pengaruh nyata terhadap sifat tanah gambut dan hasil 

tanaman selada.  

 

 

 

 

 


