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I. PENDAHULUAN 

1.1. LatarBelakang 

Selada (Lactuca sativa L) merupakan salah satu komoditi hortikultura yang 

memiliki prospek dan nilai komersial yang cukup baik. Semakin bertambahnya 

jumlah penduduk Indonesia serta meningkatnya kesadaran penduduk akan kebutuhan 

gizi menyebabkan bertambahnya permintaan akan sayuran. Kandungan gizi pada 

sayuran terutama vitamin dan mineral tidak dapat disubstitusi melalui makanan 

pokok (Mas'ud, 2009). 

Menurut Hana et al. (2010), selada mempunyai kandungan mineral, termasuk 

iodium, fosfor, besi, tembaga, kobalt, seng, kalsium, mangan, dan potasium Sehingga 

selada mempunyai khasiat dalam menjaga keseimbangan tubuh terutama pada kulit 

luar yang berwarna hijau. Tanaman selada yang banyak dibudidayakan saat ini adalah 

jenis selada keriting dengan ciri khas daunya yang keriting mulai dari ujung sampai 

tepi daun, serta daun berwarna hijau. 

Kesadaran masyarakat akan kesehatan semakin lama semakin meningkat, 

Kebutuhan vitamin dan mineral untuk menunjang kesehatan mendapatkan perhatian. 

Vitamin dan mineral banyak terdapat dalam sayuran, sehingga komoditas ini 

sekarang semakin menjadi perhatian dan dibutuhkan oleh masyarakat (Sriwijaya, 

2013). Selada merupakan komoditas sayuran yang memiliki prospek ekonomi yang 

cukup cerah dan berperan sebagai sumber karbohidrat, protein nabati, vitamin, dan 

mineral (Heddy et al. 2014). 

Budidaya sayuran memerlukan media tanam yang kaya akan unsur hara, 

Upaya peningkatan pertumbuhan dan produksi tanaman dapat dilakukan melalui 

perbaikan cara bercocok tanam mulai dari penggunaan bibit yang baik, perbaikan 

sistem irigasi, sampai dengan penggunaan pupuk buatan dan pemberian bahan 

organik ke dalam tanah (Sarief, 1994). Namun saat ini hampir 75% lahan pertanian di 

Indonesia kritis karena penurunan kualitas tanah yang disebabkan pemakaian pupuk 

kimia secara terus menerus tanpa dibarengi penggunaan pupuk organik. Peranan 

pupuk organik sangat penting karena dapat menyuburkan tanah dan meningkatkan 
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pertumbuhan serta produksi tanaman (Simarmata dan Hamdani, 2003). Pupuk 

organik yang umum digunakan petani yaitu pupuk organik bokashi. 

Pupuk kandang adalah salah satu pupuk organik yang memiliki kandungan 

hara yang dapat mendukung kesuburan tanah dan pertumbuhan mikroorganisme 

dalam tanah (Hermawansyah, 2013). Pupuk kandang ayan merupakan jenis pupuk 

organik yang berasal dari bahan-bahan organik. Pupuk ini biasa digunakan sebagai 

pupuk dasar yaitu dicampurkan ketanah pada saat masa tanam, meskipun hanya 

menyediakan unsur-unsur dalam jumlah sedikit tetapi pupuk ini sangat baik untuk 

memperbaiki sifat tanah menjadi gembur dan dapat ditembus akar dengan mudah 

serta dapat menyimpan udara atau air yang cukup (Anisa, 2011). Simanungkalit et al. 

(2012), menambahkan pemberian 20 ton/ha pupuk kandang kotoran ayam dapat 

memberikan hasil yang baik dan efisien pada pertumbuhan dan hasil tanaman cabai 

rawit. Penelitian Kasi (2014) menunjukan bahwa pemberian dosis 20 ton/ha dapat 

menaikan semua peubah yang diamati panen pertama.  

Perbedaan kotoran ayam dan sapi dapat dilihat dari pH, kadar C-organik, total 

N dan N-organiknya.  Karakteristik kotoran ayam adalah: pH = 7, N total= 5,59%, C-

organik = 30,2%, C:N = 6 dan N-anorganik = 6430 mg/kg. Sedangkan kotoran sapi 

adalah pH = 5,2, C-organik = 45,5%, N total = 2,32%, C:N = 23, dan N-anorganik = 

2840 mg/kg (Kasi, 2013). 

Keistimewaan lain pupuk kandang adalah pupuk yang lengkap karena mengandung 

semua unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman serta mempunyai pengaruh 

susulan karena berpengaruh untuk jangka yang lama dan merupakan gudang makanan bagi 

tanaman yang penyediaanya berangsur-angsur. Selain itu pemberian pupuk kandang dapat 

memperbaiki struktur tanah sehingga aerasi dan drainase tanah semakin baik serta mencegah 

hilangnya unsur hara dari dalam tanah akibat pencucian yang dapat memacu pertumbuhan 

tanaman (Yanni, 2012). 

Petani yang maju dalam melakukan usahatani akan selalu berfikir bagaimana 

mengalokasikan input atau faktor produksi seefisien mungkin untuk memperoleh 

produksi yang maksimum. Cara pemikiran yang demikian sangat wajar mengingat 

petani melakukan konsep memaksimumkan keuntungan (profit maximum). Selain itu, 
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adapula yang dikenal dengan istilah meminimumkan biaya (cost minimization). Jika 

dihadapkan dengan keterbatasan biaya dalam melaksanakan usahataninya, petani 

perlu mencoba meningkatkan keuntungan dengan faktor biaya usahatani yang 

terbatas (Rahim dan Astuti, 2007). 

Dari alasan-alasan tersebut penulis telah melakukan penelitian tentang 

tanaman selada dengan judul “Perbandingan Aplikasi Pupuk Organik Ayam Terhadap 

Pertumbuhan Selada (Lactuca Sativa L.) Serta Analisis Produksi” 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

1. Membandingkan dosis pupuk kandang ayam dan sapi terhadap pertumbuhan 

dan hasil selada (Lactuca Sativa L.) untuk mendapatkan hasil yang lebih baik 

2. Analisis produksi selada di Balai Benih Induk (BBI) Hortikultura  

1.3. Manfaat  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukkan bagi 

pemerintah, pengusaha, petani dan peneliti juga sebagai bahan informasi bagi 

pihakyang berkepentingan dalam pengembangan suatu usahatani khususnya usahatani 

selada. 

1.4. Hipotesis 

1. Dosis pupuk organik ayam dapat memberi pertumbuhan yang optimal terhadap 

pertumbuhan dan hasil selada  

2. Tingkat produksi dan produktivitas yang diperoleh dari pengembangan 

usahatani selada di Kecamatan Marpoyan masih perlu dikembangkan 

 

 

 

 

 

 


