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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Sampah adalah bahan buangan padat atau semi padat yang dihasilkan dari 

aktifitas manusia yang dibuang karena tidak diiginkan atau tidak digunakan lagi. 

Sampah adalah limbah yang bersifat padat salah satunya terdiri dari sampah 

organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terdegradasi sehingga 

mudah terurai. Contohnya sampah sayuran, daun-daunan, bagian tubuh hewan, 

sisa makanan, kertas, kayu dan lain-lain (Bahrin et al., 2011). 

Sampah organik salah satunya berasal dari limbah pasar, dikarenakan 

jumlah limbah pasar yang tinggi dan mudah didapat. Selain limbah pasar tersebut, 

usaha di bidang pertanian dalam arti luas juga menghasilkan hasil sampingan. 

Diantaranya, kotoran ternak ayam, kotoran ternak sapi, babi dan lain-lain. Semua 

limbah tersebut bila diolah atau diformulasi lebih lanjut akan dapat menghasilkan 

pupuk organik berupa pupuk kompos yang mempunyai kualitas lebih baik 

(Supadma dan Arthagama, 2008). 

Keunggulan kompos adalah kandungan unsur hara makro maupun 

mikronya yang lengkap. Unsur hara makro yang terkandung dalam kompos antara 

lain N, P, K, Ca, Mg, dan S, sedangkan kandungan unsur mikronya antara lain Fe, 

Mn, Zn, Cl, Cu, Mo, Na dan B (Yulianto et al., 2009). 

Kompos juga memiliki fungsi menyediakan makanan bagi tanaman. 

Selada merupakan tanaman hortikultura yang mempunyai nilai ekonomis yang 

tinggi. Tanaman ini dapat tumbuh baik di dataran tinggi maupun dataran rendah 

sesuai dengan varietasnya. Suhu optimum bagi pertumbuhan selada adalah 15-25
0
 

C. Dalam kondisi seperti ini selada akan mengalami pertumbuhan yang optimal 

(Duaja, 2012). 

Selada juga memiliki berbagai konsentrasi gizi, seperti serat, vitamin A 

dan C, serta kaya akan Ca dan P. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk 

dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, maka permintaan konsumen 

terhadap selada semakin meningkat (Fauzi et al., 2013). 

Upaya untuk mendapatkan hasil selada yang cukup tinggi dan berkualitas 

baik, selain memperhatikan syarat tumbuh yang ideal, tanaman ini juga 
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memerlukan pemeliharaan yang baik, diantaranya suplai unsur hara. Tanaman 

harus terus-menerus mendapat unsur hara yang cukup selama pertumbuhannya. 

Unsur hara yang tersedia dalam tanah, jumlahnya kurang mencukupi untuk 

kebutuhan tanaman selada (Duaja, 2012). 

Lahan gambut merupakan lahan marginal untuk pertanian karena 

kesuburannya yang rendah, pH sangat masam, dan keadaan drainasenya yang 

jelek (Nurida et al., 2011). Tanah gambut umumnya memiliki kesuburan yang 

rendah, ditandai dengan pH rendah (masam), ketersediaan sejumlah unsur hara 

makro (K, Ca, Mg, P) dan mikro (Cu, Zn, Mn, dan Bo) yang rendah (Najiyati et 

al., 2005). 

Penyebaran tanah gambut di Indonesia mencapai 17 juta hektar, dan 

dijumpai utamanya di pantai timur Sumatera dan Kalimantan (Wibowo, 2010). 

Berbagai kendala, baik teknis maupun sosial ekonomi, pemanfaatan lahan gambut 

sangat terbatas, sedangkan kontribusi lahan gambut untuk perluasan areal 

pertanian sangat penting. Kenyataan ini menyebabkan tanah gambut cukup 

potensial untuk perluasan areal pertanian (Nurhayati, 2011).  

Penggunaan bahan organik hingga saat ini dianggap sebagai upaya terbaik 

dalam perbaikan produktifitas tanah marginal termasuk tanah gambut (Tufaila et 

al., 2014). Aplikasi bahan organik seperti kompos mempunyai manfaat sangat 

besar bagi dunia pertanian diantaranya dapat membenahi (memperbaiki) mutu 

tanah, menyediakan makanan bagi tanaman (Soeryoko, 2011).   

Hasil penelitian Supadma dan Arthagama (2008), menunjukkan bahwa 

penambahan kotoran ternak ayam, sapi, babi dan tanaman pahitan pada sampah 

organik berpengaruh sangat nyata terhadap semua perlakuan yaitu nilai pH, kadar 

N, C/N, P, K, dan C-organik. Hasil penelitian Tufaila et al. (2014), aplikasi 

kompos kotoran ayam mampu meningkatkan hasil tanaman mentimun di tanah 

masam. Dosis terbaik kompos kotoran ayam 15 ton ha
-1

 mampu memberikan 

pengaruh lebih baik terhadap peningkatan hasil tanaman mentimun di tanah 

masam. Harneti (2014), penelitiannya juga menunjukkan bahwa pemberian 

kompos limbah pasar dengan takaran 10-15 ton/ha dapat meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah. 
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Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Kimia Kompos Limbah Pasar dari Jenis Kotoran 

Ternak yang Berbeda Terhadap Pertumbuhan Tanaman Selada  (Lactuca 

sativa L.) di Tanah Gambut”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis kotoran ternak terbaik 

terhadap kandungan kimia kompos limbah pasar pada pertumbuhan tanaman 

selada (Lactuca sativa L.) di tanah gambut  

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi tentang jenis kotoran ternak yang terbaik pada 

kandungan kimia kompos limbah pasar terhadap pertumbuhan tanaman selada 

(Lactuca sativa L.) di tanah gambut. 

 

1.4. Hipotesis 

Pemberian kompos limbah pasar dari jenis kotoran ternak yang berbeda di 

tanah gambut memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan 

tanaman selada (Lactuca sativa L.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


