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II. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1. Kompos Limbah Pasar 

Kompos merupakan hasil perombakan bahan organik oleh mikroba dengan 

hasil akhir adalah kompos. Pengomposan merupakan salah satu alternatif 

pengolahan limbah padat organik yang banyak tersedia disekitar kita. Dari sisi 

kepentingan lingkungan, pengomposan dapat mengurangi volume sampah 

dilingkungan kita, karena sebagian besar sampah tersebut adalah sampah  organik. 

Ditinjau dari segi ekonomi, pengomposan sampah padat organik berarti, bahwa 

barang yang semula tidak memiliki nilai ekonomis bahkan memerlukan biaya 

yang cukup mahal untuk menanganinya dan sering menimbulkan masalah sosial, 

ternyata dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat (Surtinah, 2013). 

Penggunaan kompos memiliki manfaat jangka panjang yang sangat baik. 

Pemberian kompos akan meningkatkan kandungan bahan organik tanah sehingga 

tanah yang kritis dengan kandungan bahan organik kurang dari 1% akan dapat 

menjadi normal lagi dengan kadar bahan organik lebih besar dari 2% dalam waktu 

4-5 tahun. Kandungan bahan organik yang cukup akan dapat memperbaiki 

struktur tanah sehingga menjadi gembur dan dapat menyimpan air dengan baik. 

Selain itu bahan organik yang tinggi juga akan meningkatkan jumlah dan aktivitas 

mikroba tanah yang bermanfaat untuk penyediaan unsur hara bagi tanaman (Isroi 

dan Yuliarti, 2009). 

Penggunaan kompos sebagai sumber nutrisi tanaman merupakan salah satu 

program bebas bahan kimia, walaupun kompos tergolong miskin unsur hara jika 

dibandingkan dengan pupuk kimia. Namun, karena bahan-bahan penyusun 

kompos cukup melimpah maka potensi kompos sebagai penyedia unsur hara 

kemungkinan dapat menggantikan posisi pupuk kimia, meskipun dosis pemberian 

kompos menjadi lebih besar dari pada pupuk kimia, sebagai penyetaraan terhadap 

dosis pupuk kimia (Santi, 2006). 

Hidayati dkk. (2010) menyatakan proses pengomposan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu  C/N rasio, kadar air, suhu, derajat keasaman (pH), oksigen 

dan aktivitas mikroorganisme. C/N rasio digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

nutrisi bagi mikroorganisme untuk melakukan aktivitasnya dalam merombak 
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substrat. Karbon digunakan sebagai sumber energi dan Nitrogen untuk 

membangun struktur sel mikroorganisme. Perbedaan kandungan C dan N akan 

menentukan kelangsungan proses pengomposan yang pada akhirnya 

mempengaruhi kualitas kompos yang dihasilkan. 

Saat ini kualitas kompos hanya ditentukan oleh faktor kimia yang meliputi 

pH, C/N dan kandungan C-organik, N-total, P, K, beberapa unsur hara makro 

lainnya serta logam dan logam berat. Persyaratan mikrobiologis hanya berupa 

keberadaan patogen oportunistik Eschericia coli dan Salmonella. Padahal secara 

alami kompos akan mengandung sejumlah mikroba yang berperan penting dalam 

siklus unsur hara di dalam tanah dan selanjutnya menyediakan unsur hara bagi 

tanaman. Keberadaan mikroba di dalam kompos selain berasal dari bahan kompos 

juga diinduksi oleh proses pengomposan (Hindersah dkk., 2011). 

Menurut Musnamar (2007), tingkat kandungan hara kompos sangat 

ditentukan oleh bahan dasar, cara pengomposan, dan cara penyimpanan. Namun, 

kandungan haranya masih tetap lebih kecil dibandingkan dengan pupuk kandang. 

Perlu disadari bahwa untuk daerah-daerah tertentu yang pupuk kandangnya sangat 

sulit diperoleh, pengadaan kompos akan lebih mudah. Adapun kandungan hara 

dari kompos secara umum dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1. Kandungan hara kompos secara umum 

Komponen Kandungan (%) 

Kadar air 41,00-43,00 

C organik  4,83-8,00 

N 0,10-0,51 

P2O5 0,35-1,12 

K2O 0,32-0,80 

Ca 1,00-2,09 

Mg 0,10-0,19 

Fe 0,50-0,64 

Al 0,50-0,92 

Mn 0,02-0,04 
Sumber : Musnamar (2007). 

 

Kompos sampah kota merupakan hasil pelapukan dari berbagai bahan yang 

berasal dari perdagangan atau pasar berbentuk organik (Siregar dkk., 2014) 

Sumber sampah terbanyak dari pemukiman dan pasar tradisional. Sampah pasar 

khusus seperti pasar sayur mayur, pasar buah, pasar ikan, jenisnya relatif seragam, 
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sebagian besar (95%) berupa sampah organik sehingga lebih mudah ditangani. 

Sampah yang berasal dari pemukiman umumnya sangat beragam, tetapi secara 

umum minimal 75% terdiri dari sampah organik dan sisanya anorganik 

(Sudradjat, 2007). 

Sampah organik pasar merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup 

dan dapat diuraikan oleh mikroorganisme pengurai, contohnya sisa sayuran dan 

buah. Mendaur ulang limbah perkotaan dari sampah rumah tangga menjadi pupuk 

organik (kompos) penting untuk mengurangi dampak pencemaran oleh adanya 

sampah (Ratih dan Utami, 2014). Sampah banyak mengandung mineral nitrogen 

(N), fosfor (P), kalium (K), dan vitamin B12. 

Kotoran ternak merupakan sumber mineral terutama N, P, K. Selain itu, 

kadar kasar kotoran ternak bernilai tinggi. Kotoran ayam mengandung N tinggi 

dan sedikit kering (Djaja, 2013). Pembuangan kotoran ternak sembarangan dapat 

menyebabkan pencemaran pada tanah, air dan udara (bau), berdampak pada 

penurunan kualitas lingkungan, kualitas hidup peternak dan ternaknya serta dapat 

memicu konflik sosial. Pengembangan peternakan ramah lingkungan dan berbasis 

sumberdaya lokal merupakan langkah strategis dalam mewujudkan peningkatan 

kualitas dan kuantitas produk peternakan. Sistem pemanfaatan limbah ternak 

sebagai pupuk organik pada tanaman pertanian semakin lama semakin 

berkembang. Pengelolaan limbah yang dilakukan dengan baik selain dapat 

mencegah terjadinya pencemaran lingkungan juga memberikan nilai tambah 

terhadap usaha ternak (Kusuma, 2012). 

Kotoran ayam merupakan limbah yang dihasilkan dari peternakan ayam 

yang dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan. Untuk mengurangi limbah 

tersebut, kotoran ayam dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Pupuk yang dihasilkan 

disebut pupuk kompos yang disiapkan melalui proses fermentasi untuk 

mempercepat proses dekomposisi oleh berbagai macam bakteri, menggunakan 

starter EM4 selama 8 hari. Pupuk kompos yang dihasilkan dianalisis kandungan 

hara N, C-Organik dan C/N. Hasil observasi yang dilakukan peneliti memperoleh 

temuan bahwa pupuk kandang hasil fermentasi kotoran ayam banyak digunakan 

untuk berbagai jenis tanaman (Sholikah dkk., 2013). Kotoran ayam mengandung 

50.0% protein kasar, 10.0% protein yang langsung dicerna, 1.3% P2O5 dan 0.9% 
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k2O (Palungkun,1999). Kandungan kotoran hewan menurut Lingga dan Marsono, 

(2007) dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 

Tabel. 2.2. Kandungan N, P, K pada Kotoran Hewan 

Jenis Ternak 
Kadar Hara (%) 

Nitrogen Fosfor Kalium 

Kuda     

- Padat 0,55 0,30 0,40 

- Cair  1,40 0,02 1,60 

Sapi    

- Padat 0,40 0,20 0,10 

- Cair  1,00 0,50 1,50 

Kerbau    

- Padat 0,60 0,30 0,34 

- Cair  1,00 0,15 1,50 

Kambing    

- Padat 0,60 0,30 0,17 

- Cair  1,50 0,13 1,80 

Domba    

- Padat 0,75 0,50 0,45 

- Cair  1,35 0,05 2,10 

Babi    

- Padat 0,95 0,35 0,40 

- Cair  0,40 0,10 0,45 

Ayam    

- Padat 1,00 0,80 0,40 

- Cair  1,00 0,80 0,40 
Sumber : Lingga & Marsono, (2007) 

 

2.2. Tanah Gambut 

Gambut secara harfiah diartikan sebagai onggokan sisa tanaman yang 

tertimbun dalam masa dari ratusan sampai bahkan ribuan tahun. Menurut 

epistimologi, gambut adalah material atau bahan organik yang tertimbun secara 

alami dalam keadaan basah berlebihan atau jenuh air, bersifat tidak mampat dan 

hanya sebagian yang mengalami perombakan (decomposed). Menurut konsep 

pedologi, gambut adalah bentuk hamparan daratan yang morfologi dan sifat-

sifatnya sangat dipengaruhi oleh kadar bahan organik yang dikandungnya.  Dalam 

pengertian teknis dan praktis, gambut dapat diartikan sebagai lahan pertanian, 

lahan pengembalaan, hutan alam, hutan rawa, bahan tambang, bahan media 

tumbuh, bahan kompos, bahan bakar, dan bahan industri (Noor, 2010). 
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Menurut Mubekti (2010), gambut merupakan tanah yang terbentuk dari 

bahan organik pada fisiografi cekungan atau rawa, di mana akumulasi bahan 

organik pada kondisi jenuh air, anaerob, menyebabkan proses perombakan bahan 

organik berjalan sangat lambat, sehingga terjadi akumulasi bahan organik yang 

membentuk tanah gambut. Di dataran rendah dan daerah pantai, mula-mula 

terbentuk gambut tipis (topogen), karena kondisi anaerobik yang dipertahankan 

oleh tinggi permukaan air sungai, kemudian penumpukan seresah tanaman yang 

semakin bertambah menghasilkan pembentukan hamparan gambut ombrogen 

yang berbentuk kubah (dome). 

 

2.3. Karakteristis Sifat Kimia Tanah Gambut 

Lahan gambut memiliki karakteristik sifat kimia yang bervariasi tergantung 

pada tingkat kesuburan dan kematangannya, kedalaman lapisan, jenis bahan 

organik pembentuknya dan jenis lapisan di bawahnya. Karakteristik ini yang 

membedakannya dengan tanah mineral, sehingga membutuhkan penanganan 

khusus dalam pengelolaannya. Pengukuran sifat kimia gambut dalam menilai 

tingkat kematangan menunjukkan keragaman yang sangat tinggi hal ini di 

pengaruhi oleh proses tranformasi bahan kimia yang ada dalam gambut. Sifat 

kimia gambut dapat meningkat seiring terjadinya perombakan bahan organik 

(Kurnain, 2010). 

Karakteristik kimia lahan gambut sangat ditentukan oleh kandungan, 

ketebalan, dan jenis mineral pada substratum (di dasar gambut), serta tingkat 

dekomposisi gambut. Kandungan mineral gambut di Indonesia umumnya kurang 

dari 5% dan sisanya adalah bahan organik. Fraksi organik terdiri dari senyawa-

senyawa humat sekitar 10 hingga 20% dan sebagian besar lainnya adalah senyawa 

lignin, selulosa, hemiselulosa, lilin, tannin, resin, suberin, protein, dan senyawa 

lainnya. Komposisi kimia gambut sangat dipengaruhi oleh bahan induk 

tanamannya, tingkat dekomposisi dan sifat kimia lingkungan aslinya. Berbeda 

dengan tanah mineral, bagian yang aktif dari tanah gambut adalah fase cairnya, 

bukan padatan yang terdiri dari sisa tanaman. Fase cair dari gambut terdi dari 

asam-asam organik alifatik maupun aromatik yang memiliki gugus fungsional 

yang aktif seperti karboksil, hidroksil dan amine. Karateristik dari asam-asam 

organik ini akan menentukan sifat kimia dari gambut. Sebagai akibat dari 
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tingginya asam organik, maka reaksi tanah pada umumnya masam. Namun karena 

asam organik adalah asam lemah, maka pH tanah biasanya berkisar antara 4-5. pH 

tanah biasa lebih rendah bila ada lapisan sulfidik yang teroksidasi atau gambut 

yang terbentuk di atas lapisan tanah yang sangat miskin seperti pasir kuarsa. 

(Ratmini, 2012). 

 

2.3.1. Kemasaman Tanah (pH) 

Keasaman tanah disebabkan oleh ion H
+
 yang dihasilkan pada saat terjadi 

pelindian kation-kation dalam tanah. Kation-kation dilepaskan pada saat terjadi 

pelapukan dan KTK dari koloid tanah dijenuhi oleh kation sampai konsentrasi 

tertentu. Faktor lain seperti iklim, perkembangan tanah dan lain-lain juga akan 

berpengaruh pada pH tanah. Ion H
+
 dapat dihasilkan melalui kegiatan perakaran. 

Humifikasi bahan organik menghasilkan asam sulfat dan humat. Senyawa ini 

mempunyai pengaruh yang lebih besar dari pada CO2 dan mempunyai pH yang 

luar biasa asam (pH<3), dan kemungkinan besar hanya dapat dicapai oleh tanah 

gambut atau tanah podzol (Sutanto, 2005). 

Pada umumnya, kemasaman tanah dibedakan atas asam, netral dan basa. 

Nilai pH berkisar dari 0-14 dengan pH 7 disebut netral sedangkan pH kurang dari 

7 disebut masam dan pH lebih dari 7 disebut alkalis. Di Indonesia umumnya 

tanahnya bereaksi masam dengan pH 4–5,5 sehingga tanah dengan pH 6-6,5 

sering telah dikatakan cukup netral meskipun sebenarnya masih agak masam 

(Hardjowigeno, 2010). Kriteria pH tanah menurut Balai Penelitian Tanah Bogor 

(BPT Bogor) (2005), dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3. Kriteria pH Tanah 

pH Reaksi 

< 4,5 Sangat Masam 

4,5 –5,5 Masam 

5,5 – 6,5 Agak Masam 

6,6 – 7,5 Netral 

7,6 – 8,5 Agak Alkalis 

>8,5 Alkalis 

Sumber: Sulaeman dkk., (2005). 
 

2.3.2.  Nitrogen (N) 

Nitrogen adalah Unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah 

besar. Nitrogen tersedia dalam bentuk urea, ammonium, dan nitrat. Secara 
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sederhana, nitrogen digunakan tanaman untuk pertumbuhan tanaman. Namun 

secara lengkap nitrogen digunakan tanaman untuk pembentukan asam amino, 

pembentukan protein, pembentukan klorofil, pembentukan nukleutida, dan 

pembentukan enzim (Soeryoko, 2011). 

Sumber utama nitrogen untuk tanaman adalah gas nitrogen bebas di uadara 

yang menempati 78% dari volume atmosfir. Dalam bentuk unsur, nitrogen tidak 

dapat digunakan oleh tanaman, sedangkan dalam bentuk gas, agar dapat 

digunakan oleh tanaman harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk nitrat atau 

ammonium. Jumlah nitrogen yang terdapat di dalam tanah sedikit, sedangkan 

yang diserap tanaman setiap musim cukup banyak. Oleh karena itu, unsur ini 

harus diawetkan dan diefisiensikan penggunaannya (Usman, 2012). 

Menurut Sholikah dkk. (2013) nitrogen organik merupakan bentuk 

cadangan N didalam tanah. N organik tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh 

tanaman yang menghisap N dalam bentuk mineral. Kriteria nitrogen menurut BPT 

Bogor (2005), dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4. Kriteria Nitrogen 

Nitrogen Reaksi 

< 0,1 Sangat Rendah 

0,1-0,2 Rendah 

0,21-0,5 Sedang 

0,51-0,75 Tinggi 

>0,75 Sangat Tinggi 

Sumber: Sulaeman dkk., (2005). 

 

2.3.3. Fosfor (P) 

Fosfor terdapat dalam bentuk phitin, nuklein dan fosfor fatide, merupakan 

bagian dari protoplasma dan inti sel. Sebagai bagian dari inti sel sangat penting 

untuk pembelahan-pembelahan sel (Sutedjo, 2008). Unsur P pada tanah gambut 

sebagian besar dijumpai dalam bentuk P-organik yang nantinya akan mengalami 

proses mineralisasi menghasilkan P dalam bentuk tersedia bagi tanaman (Barchia, 

2006). 

Fosfor termasuk unsur hara yang sangat  penting untuk pertumbuhan 

tanaman dan kandungan didalam tanah sangat rendah nitrogen (N), kalium (K), 

kalsium (Ca). Ketersediaan fosfor didalam tanah dapat ditentukan oleh beberapa 
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faktor, tetapi faktor yang sangat penting adalah pH tanah. Fosfor akan bereaksi 

dengan ion besi dan alumunium pada tanah memiliki pH rendah dan reaksi ini 

membentuk besi fosfat atau alumunium fosfat yang sukar larut dalam air sehingga 

tidak dapt digunakan pada tanaman. Pada tanah memiliki pH tinggi, fosfor akan 

bereaksi dengan ion kalsium. Dengan demikian reaksi yang membentuk ion 

kalsium bersifat sukar larut dan tidak dapat digunakan untuk tanaman (Sutedjo, 

2010). Kriteria fosfor menurut BPT Bogor (2005), dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

 

Tabel 2.5. Kriteria Fosfor 

Fosfor Reaksi 

< 15 Sangat Rendah 

15-20 Rendah 

21-40 Sedang 

41-60 Tinggi 

>60 Sangat Tinggi 

Sumber: Sulaeman dkk., (2005). 
 

2.3.4. Kalium (K) 

Unsur K merupakan unsur hara makro kedua setelah N yang paling banyak 

diserap tanaman, tetapi untuk tembakau, jerami, padi dan jagung, buah apel, jeruk 

dan tomat, umbi lobak dan kentang, serta batang tebu merupakan unsur hara 

terbanyak. Kadar unsur K dalam larutan tanah merupakan hasil keseimbangan 

antara suplai dari hasil pelarutan mineral-mineral K, K tertukar dari permukaan 

koloid-koloid tanah dan K hasil mineralisasi bahan organik/pupuk dengan 

kehilangan akibat adanya serapan tanaman (immobilisasi), K-terfiksasi akibat 

terjerap oleh ruang dalam koloid-koloid dan pelindian (Hanafiah, 2010). 

Kalium diserap oleh tanaman dalam bentuk K
+
 (terutama pada tanaman 

muda). K tersedia di dalam tanah dijumpai dalam bentuk K dapat dipertukarkan 

dan diserap oleh koloid dan dalam bentuk larutan tanah. K dalam laru tan tanah 

lebih mudah diserap oleh akar tanaman dan lebih mudah terhadap pencucian. 

Kebutuhan akan K cukup tinggi dan apabila kebutuhan akan K tidak tercukupi 

akan terjadi translokasi K dari bagian-bagian yang tua ke bagian yang muda 

(Sutedjo, 2010). Kriteria kalium menurut BPT Bogor (2005), dapat dilihat pada 

Tabel 2.6. 
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Tabel 2.6. Kriteria Kalium 

Kalium Reaksi 

< 10 Sangat Rendah 

10-20 Rendah 

21-40 Sedang 

41-60 Tinggi 

>60 Sangat Tinggi 

Sumber: Sulaeman dkk., (2005). 
 

2.3. Tanaman Selada 

Menurut Rukmana (1994), tanaman selada diduga berasal dari Asia Barat. 

Meskipun demikian sumber lain memastikan bahwa genetik (plasma nutfah) 

tanaman selada adalah dari kawasan Amerika. Hal ini antara lain dibuktikan 

bahwa Christoper Columbus pada tahun 1943 menemukan tanaman selada 

tumbuh di daerah Hemisphere bagian barat serta Filipina. 

Lettuce (Lactuca sativa) merupakan tanaman yang paling populer di antara 

tanaman salad lainnya. Pada tahun 1952, di Amerika Serikat, nilai komersial 

tanaman lecttuce hanya dapat dilampaui oleh kentang dan tomat dalam hal sayur-

sayuran. Lettuce kemungkinan besar adalah tanaman asli Eropa dan Asia, yang 

mulai diusahakan kurang lebih 2.500 tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya tulisan-tulisan purbakala mengenai lettuce yang diperkiran sekitar 500 

tahun sebelum masehi (Tim penulis PS,1992). 

Tanaman selada memiliki sistematika botani menempati kedudukan sebagai 

berikut. Divisi : Spermatofita, subdivisi : Angiospermae, kelas : dikotil, ordo : 

asterales, famili : asteraceae, genus : lactuca, spesies : Lactuca sativa L. 

(Zulkarnain, 2013). Selada (Lactuca sativa) merupakan tanaman yang biasa 

ditanam di daerah dingin maupun tropis. Selada daun memiliki daun yang 

berwarna merah. Tepi daun bergerigi atau berombak. Daunnya lebih enak 

dikonsumsi mentah (Supriati dan Herliana, 2012). 

 Selada dikonsumsi dalam bentuk masakan dan lalapan, selada juga 

berfungsi sebagi obat tradisional, untuk penyakit : demam, sakit kepala, rasa pahit 

di mulut, infeksi paru-paru, mual, dan muntaber (Suhaeni, 2008). Selada juga 

mempunyai kandungan mineral, termasuk iodium, fosfor, besi, tembaga, kobalt, 

seng, kalsium, mangan dan potassium, sehingga selada mempunyai mempunyai 

khasiat terbaik dalam menjaga keseimbangan tubuh (Novalinda, 2012). 



13 

 

 Di daerah yang beriklim sedang (subtropis), tanaman selada mudah 

berbunga. Bunganya berwarna kuning, terletak pada rangkaian yang lebat dan 

tangkai bunganya dapat mencapai ketinggian 90 cm. Bunga ini menghasilkan 

buah berbentuk polong yang berisi biji. Biji selada berbentuk pipih, berukuran 

kecil-kecil serta berbulu tajam (Sastradiharja, 2011). 

Tanaman selada membutuhkan lingkungan tempat tumbuh yang beriklim 

dingin dan sejuk yakni pada suhu udara antara 15
°
-20

°
C. Di daerah yang 

temperaturnya tinggi (panas), tanaman selada tipe kubis (berkrop) akan gagal 

membentuk krop. Apabila kropnya terbentuk, ukurannya kecil-kecil. Di dataran 

rendah, tanaman selada juga bisa tumbuh, tetapi krop yang terbentuk kurang 

baik.Tanaman selada tidak tahan bila terlalu banyak hujan, kelembaban terlalu 

tinggi, dan tergenang air. Dalam kondisi sepeti itu, tanaman akan mudah terserang 

penyakit. Waktu tanam paling cocok pada musim kemarau dengan penyiraman 

yang cukup. Selada memerlukan sinar matahari yang cukup (tidak banyak awan) 

dan tempat terbuka (Sastradiharja, 2011). 

Menurut Zulkarnain (2013), jenis tanah yang baik untuk pertanaman selada 

adalah lempung berdebu, lempung berpasir, dan tanah-tanah yang kaya akan 

humus. Meskipun demikian, tanaman masih dapat diusahakan di tanah–tanah 

dengan kandungan hara rendah asalkan diberi pupuk organik yang memadai dan 

tanaman diberi air yang cukup. Ketersediaan air yang terus-menerus sangat 

penting untuk mendapatkan hasil panen yang berkualitas tinggi karena sebagian 

besar tanaman terdiri atas air dan kualitasnya ditentukan oleh kadar air yang 

dikandungnya. Oleh karena itu, kelembaban tanah yang tinggi harus selalu dijaga 

selama pertumbuhan selada. Menurut wahyudi (2010), pH tanah yang optimal 

untuk tanaman selada adalah 6,0-6,8, dengan ketinggian tempat 500-1.800 m dpl. 

Jenis selada yang banyak dibudidayakan adalah selada mentega disebut juga 

dengan selada bokor atau selada daun, bentuk kropnya bulat tapi lepas. Selada 

(heading lettuce) atau selada krop, bentuk krop bulat dan lonjong, kropnya padat 

atau kompak (Edi dan Bobihoe, 2010). 

Selada dikembangbiakan dengan bijinya, namun persentase perkecambahan 

benih selada berkisar antara 40%-75% (Surtinah, 2010). Selada diperbanyak 

secara generatif melalui biji. Biji selada berukuran kecil, lonjong, pipih, dan 
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berambut halus tapi tajam (Gambar 2.1). Kebutuhan benih selada untuk lahan 

seluas 1 ha adalah 600-800 gram. Benih dapat ditanam langsung di lapang atau 

disemaikan terlebih dahulu sebelum dipindah ke lapang. Meskipun demikian 

untuk mendapatkan pertumbuhan yang baik dan maksimal, akan lebih baik kalau 

benih selada disemaikan lebih dahulu. Penyemaian dapat dilakukan didalam kotak 

persemaian atau pada bedengan persemaian di lahan. Pemindahan bibit 

kelapangan sudah dapat dilakukan setelah bibit berumur 3-4 minggu di 

persemaian (Zulkarnain, 2013). 

 

 

Gambar 2.1.benih Selada 

 

Menurut Novalinda (2012), media tanam yang digunakan untuk menanam 

selada adalah campuran antara tanah, pupuk kompos dan sekam dengan 

pembandingan 1:1:1 di campur hingga merata. Campuran media tanam kemudian 

dimasukkan kedalam bambu atau polybag dan media tanam lainnya hingga penuh. 

Untuk memastikan tidak ada ruang kosong dapat digunakan bambu kecil atau 

kayu untuk mendorong tanah hingga kedasar wadah, media tanam di dalam 

bambu diusahakan agar tidak terlalu padat supaya air mudah mengalir, juga 

supaya akar tanaman tidak kesulitan bernafas dan tidak terlalu renggang agar ada 

keleluasaan dalam mempertahankan air dan menjaga kelembaban. Menurut Edi 

dan Bobihoe (2010), lahan yang asam (pH rendah) lakukan pengapuran dengan 

kapur kalsit atau dolomite, 3-4 minggu sebelum tanam, dosis 1,5 t/ha, kapur 

diaduk rata dengan tanah permukaan bedengan. 

Penyemaian dilakukan di dalam seedbed dengan cara mencapur tanah cara 

mencampur tanah dengan pasir dan pupuk kompos kotoran sapi dengan 

perbandingan 1 : 1 : 1 kemudian tanah campuran pasir dan pupuk kompos tersebut 

diaduk sampai rata dan setelah itu taburkan benih secara merata lalu tutup dengan 
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lapisan tanah tipis-tipis. Setelah berdaun 3 helai atau berumur 14 hari bibit siap 

dipindahkan ke polybag. Penanaman dilakukan setelah bibit berumur 14 hari 

dengan cara membuat lobang tanam pada tengah-tengah polybag 5 cm, kemudian 

ditanam bibit selada yang sudah mempunyai 3 helai daun dalam polybag lalu 

disiram sampai media tanam lembab (Ance, 2014). 

Pemeliharaan tanaman selada meliputi penyiraman, penyulaman, 

penyiangan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit. Penyiraman mulai 

dilakukan sejak penanaman setiap hari dilakukan pada pagi hari atau sore hari. 

Penyulaman dilakukan jika ada tanaman yang mati atau tidak tumbuh dilakukan 

sekitar 7-10 hari setelah tanam. Penyiangan dilakukan dengan mencabut gulma 

yang ada di sekitar polybag dengan tangan atau menggunakan alat. Pengairan 

dilakukan 2 kali sehari, setiap pagi dan sore hari. Pengendalian hama dan penyakit 

dilakukan tergantung Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang menyerang. 

Apabila diperlukan pestisida, maka menggunakan pestisia yang aman sesuai 

kebutuhan dengan memperhatikan ketepatan pemilihan jenis, dosis, volume 

semprot, waktu, interval aplikasi dan cara aplikasi (Nurmayulis dkk., 2014). 

Pemanenan selada dilakukan pada umur 30 hari setelah dipindahkan ke 

lapangan, dicirikan dengan daun berwarna hijau segar dan diameter batang lebih 

kurang 1 cm. Selada dipanen dengan cara mencabut seluruh bagian tanaman, 

termasuk akar (Zulkarnain, 2005). 

 


