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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Tanaman Selada 

Selada adalah salah satu sayuran yang umum dimakan mentah dengan 

kandungan gizi yang cukup tinggi. Selada meskipun belum membudaya 

perkembangannya, tetapi prospeknya cukup cerah (Rahmawati et al. 2013). Tanaman 

selada (Lactuca sativa L.) termasuk tanaman semusim/setahun yang banyak 

mengandung air. Sebagai tanaman sayuran, selada memiliki cita rasa yang khas, 

memiliki kandungan gizi cukup tinggi. Selain itu, selada bermanfaat bagi kesehatan 

manusia karena mengandung zat besi, betakaroten dan phytonutrient sebagai 

antioksidan serta isothyocynate yang mampu menghambat kanker dan enzim perusak 

DNA (Nazari, 2010). Nugrahini (2013), Menyatakan bahwa Dari 100 gram bahan 

segar selada mengandung 94,30% air; 1,20% protein; 2,90% karbohidrat; 0,20% 

lemak; 6% serat; 1.500 IU vitamin A; 200 IU vitamin B; dan 15 mg vitamin C 

(Nugrahini, 2013). 

Selada termasuk kedalam famili compositae. Tanaman selada berakar serabut 

dengan bulu-bulu akar menyebar didalam tanah. Ada hubungan antara perkembangan 

sistem perakaran dengan struktur tanah. Pada tanah yang padat perkembangan 

akarnya kurang baik dan pendek. Selada ditanam dengan bijinya dan dikonsumsi 

daun nya. Untuk konsumsi daun, sayuran ini dipanen ketika sudah membentuk krop, 

akan tetapi apabila sudah terbentuk  krop dibiarkan terus tumbuh, maka satu bulan 

kemudian akan muncul batang dan membentuk bunga (Nurmawati, 2000). 

Taksonomi dari tanaman selada adalah : Divisi, Spermatophyta : Sub divisi, 

Angiospermae : Kelas, Dicotyledonae : Famili, Compositae : Genus, Lactuca : 

Species, Lactuca sativa L. (Anggraini, 2010). 

Tanaman selada ( Lactuca sativa L ), merupakan tanaman sayuran yang 

banyak dibudidayakan di Pekanbaru, namun produksi di Kota ini tidak setinggi 

produksi selada yang berasal dari Kota lain. Hal ini antara lain disebabkan oleh 

kondisi tanah daerah ini didominasi oleh tanah ultisol yang mengandung sedikit unsur 

hara, permeabelitas rendah, pH rendah, dan bahan organik tanah juga rendah. 
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Sedangkan tanaman selada untuk berproduksi maksimal menghendaki tanah yang 

subur, gembur, banyak mengandung humus dengan pH 6,0 – 6,8 (Surtinah, 2009). 

Produksi tanaman selada di provinsi Riau sampai saat ini belum lagi mencukupi 

kebutuhan masyarakat, dimana sampai saat ini permintaan pasar untuk komoditi 

tersebut akhir-akhir ini terus meningkat, sehingga dengan demikian untuk memenuhi 

kebutuhan penduduk harus didatangkan dari daerah lain, seperti Sumatera Barat dan 

Medan (Mildaerizanti, 2005). 

 Tanaman selada dapat tumbuh baik didataran rendah maupun dataran tinggi 

(pegunungan). Beberapa daerah di Indonesia cocok untuk daerah penanaman selada 

karena kondisi lingkungannya (iklim dan tanah) yang mendukung pertumbuhan yang 

optimal pada tanaman selada (Anggraini, 2010). Tanaman selada dapat tumbuh baik 

pada daerah yang beriklim sejuk yaitu didataran tinggi. Namun demikian, tanaman 

selada juga dapat ditanam pada dataran rendah dengan hasil baik jika dilakukan 

pemeliharaan yang intensif. Tanah yang sesuai untuk pertumbuhan selada adalah 

tanah yang subur mengandung bahan organik atau humus, lembab, struktur dan aerasi 

tanahnya baik, pH tanah antara 5,5 – 6,5 (Nurmawati, 2000). 

2.2. Pupuk Kandang Ayam 

Kotoran ayam merupakan limbah yang dihasilkan dari peternakan ayam yang 

dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan jika tidak diolah lebih lanjut. Kotoran 

ayam adalah sumber hara yang penting karena mempunyai kandungan nitrogen yang 

tinggi. Beberapa hasil penelitian aplikasi pupuk kandang ayam selalu memberikan 

respon tanaman terbaik pada musim pertama. Hal ini terjadi karena pupuk kandang 

ayam relatif lebih cepat terdekomposisi serta mempunyai kadar hara yang cukup pula 

dibanding dengan jumlah unit yang sama dengan pupuk kandang lainnya. Pupuk 

kandang ayam yang kering mengandung kadar air kurang dari 15%, hal ini akan 

mengurangi amonia dan akan menghasilkan pupuk kandang baik dan tidak terlalu bau 

sehingga mudah proses pendistribusiannya (Soepardi, 1989). Menurut Zulkifli et al. 

(2009), bahwa kotoran ayam mengandung 29 % senyawa organik, 1,0 – 2,1 % N, 8,9 – 

10,01 % P, dan 0,4 % K. Melihat kandungan hara yang dimiliki oleh kotoran ayam 
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tersebut dinilai sangat berpotensi sebagai bahan baku pupuk organik. Pupuk ini biasanya 

digunakan sebagai pupuk dasar yaitu dicampurkan ke tanah 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).  

Maryam et al. (2015), menambahkan pemberian pupuk 20 ton/ha pupuk 

kandang kotoran ayam dapat menaikan semua peubah yang diteliti tinggi tanaman, 

jumlah daun, lebar daun, dan berat basah tanaman pada 4 minggu setelah tanam. 

Penelitian Polii (2009) memperlihatkan bahwa waktu pemberian pupuk kandang 

ayam 3 sampai 4 minggu sebelum tanam pada tanaman kangkung darat 

mempengaruhi pertumbuhan jumlah daun dan berat segar tanaman. 

Berdasarkan penelitian Intara et al. (2011), pemberian pupuk organik dapat 

meningkatkan kadar air yang tersedia dalam tanah sehingga mengurangi besarnya 

penguapan. Tanah yang diberi pupuk kandang ayam mampu meningkatkan kadar air 

tersedia dalam tanah dibandingkan tanah yang tidak diberikan pupuk kandang ayam. 

Hal ini diduga dengan meningkatnya pupuk kandang ayam dalam tanah akan 

meningkatkan daya pegang tanah terhadap air dan akan mengurangi laju evaporasi 

yang berarti meningkatkan volume air yang terkandung di dalam tanah. 

Menurut penelitian Yusrianti (2012), pupuk kandang ayam mempengaruhi 

pertumbuhan khususnya pertambahan tinggi pada tanaman selada. Laju pertumbuhan 

tinggi pada tanaman pada fase vegetatif sangat dipengaruhi oleh jumlah unsur hara 

yang terakumulasi didalam jaringan sel tanaman sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

proses fisiologisnya. Jumlah akumulasi unsur hara  rendah dalam sel tanaman 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cahaya, ketersediaan air dalam tanah dan 

pemupukan. 

Menurut Adil et al. (2006), aplikasi kompos kotoran ayam dapat 

meningkatkan hasil yang berupa bobot biomassa  tajuk hingga 70,6%. Bobot kering 

tanaman menurun dengan bertambahnya waktu tanam dan penanaman setelah 

keempat memberikan bobot kering tanaman hanya tinggal sekitar setengahnya. 

Kompos dari kotoran ayam yang dikombinasikan dengan urea mempunyai efisiensi 
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serapan N yang lebih tinggi dibanding kompos kotoran sapi. Penanaman bayam 

setelah  3 tanam berturut-turut mempunyai efisiensi serapan N yang lebih rendah 

dibanding penanaman 3 kali di awal. Hal ini berarti kompos hanya baik untuk 

tanaman bayam sampai 3 kali penanaman atau sekitar 4 bulan. Pada penelitian Saragi 

(2008), pemberian pupuk kandang ayam pada tanaman peleng memberi pengaruh 

yang nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun total, bobot basah tanaman, bobot 

kering tanaman, laju asimilasi dan produksi per tanaman. 

2.3. Pupuk Kandang Sapi 

 Pupuk kandang kotoran sapi adalah pupuk yang berasal dari kandang ternak 

sapi, baik berupa kotoran padat (faeces) yang bercampur sisa makanan maupun air 

kencing (urine), sehingga kualitas pupuk kandang kotoran sapi beragam bergantung 

pada jenis, umur serta kesehatan ternak, jenis dan kadar serta jumlah pakan yang 

dikonsumsi, jenis pekerjaan dan lamanya ternak bekerja, lama dan kondisi 

penyimpanan, jumlah serta kandungan haranya (Tawakkal, 2009). Kotoran sapi 

banyak mengandung hara yang dibutuhkan tanaman seperti Nitrogen, Fosfor, Kalium, 

Kalsium, Magnesium, Belerang, dan Boron (Nurmawati, 2000).  

Berdasarkan penelitian Istiqomah (2010),  Pupuk kandang sapi merupakan 

pupuk padat yang banyak mengandung air dan lendir, termasuk pupuk dingin karena 

perubahan dari bahan yang terkandung dalam pupuk menjadi tersedia dalam tanah, 

berlangsung secara perlahan-lahan. Pukan sapi mengandung 85% H2O, 0,40% N, 

0,20 % P2O5 dan K2O 0,10% dan persentasi cairan 30% yang mengandung 92% 

H2O, 1,00% N, 1,35% K2O A. Peningkatan hasil produksi tanaman dengan 

pemberian pupuk kandang bukan saja karena pupuk kandang merupakan sumber hara 

N dan juga unsur har lainnya untuk pertumbuhan tanaman, selain itu pupuk kandang 

juga berfungsi dalam meningkatkan daya pegang tanah terhadap pupuk yang 

diberikan dan meningkatkan kapasitas tukar kation (KTK) tanah (Kasi, 2013). 

Pupuk kandang kotoran sapi merupakan salah satu alternatif untuk menambah 

unsur hara. Penggunaan pupuk anorganik untuk lahan pertanian terhitung sangat 

mahal harganya dan terkadang sulit untuk didapatkan. oleh karena itu penggunaan 
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pupuk kandang sapi dapat menjadi salah satu alternatif pengganti pupuk anorganik 

tersebut. Selain itu penggunaan pupuk kandang kotoran sapi yang ramah lingkungan 

dapat membantu kelestarian lahan pertanian, sehingga dapat mendukung pertanian 

yang berkelanjutan (Merismon, 2014). 

Pupuk organik padat dari kotoran hewan lebih banyak dikomersialkan 

daripada yang cair, sebab oleh ketersediaan di lapangan. Kotoran hewan bentuk padat 

lebih tersedia dibandingkan dengan kotoran hewan cair. Namun, perbandingan 

penyebaran kandungan unsur kotoran padat dan kotoran cair tidak jauh berbeda  

(Suwandiyati, 2009). 

2.4.  Analisis Produksi Usahatani  

Menurut Soekartawi (2005), ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari 

bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien 

untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Usahatani 

dikatakan efektif apabila dapat mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki 

sebaik-baiknya, dan dikatakan efisien apabila pemanfaatan sumberdaya tersebut 

menghasilkan output yang melebihi input. 

 Usahatani yang bagus adalah usaha yang efektif dan efisien. Usahatani yang 

produktif berarti usahatani itu produktifitasnya tinggi. Efisiensi usahatani 

menunjukan banyaknya hasil produksi fisik yang dapat dihasilkan dari satu kesatuan 

faktor produksi. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu usahatani yang efisien 

diperlukan kombinasi beberapa faktor produksi sekaligus seperti tanah, modal dan 

tenaga kerja, dengan jumlah yang tepat (Mubyarto, 1989). 

 Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-

bahan mentah yang digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi. 

Biaya produksi yang dikeluarkan dapat dibedakan dua jenis yaitu biaya eksplisit 

(explicit cost) dan biaya tersembunyi (imputed cost) biaya eksplisit (explicit cost) 

adalah pengeluaran-pengeluaran yang berupa pembayaran dengan uang untuk 

mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan seperti upah 
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tenaga kerja luar keluarga (TKLK), pengadaan semua benih/bibit, pupuk, obat-

obatan, dan lain-lain. Biaya tersembunyi (imputed cost) adalah tafsiran pengeluaran 

terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki antara lain biaya lahan milik sendiri, 

upah tenaga kerja dalam keluarga (TKDK), bunga dana modal sendiri, alat-alat 

produksi yang dibuat sendiri dan benih/bibit dari usaha yang lalu. Sebagai imbalan 

dari pengeluaran atau korbanan yang dikeluarkan pada waktu proses produksi 

diterima dalam bentuk penerimaan. Adapun pengertian penerimaan tunai usahatani 

(farm receipt) didefinisikan sebagai nilai uang yang diterima dari penjualan produk 

usahatani Sementara itu pengertian pendapatan adalah penerimaan yang sudah 

dikurangi dengan biaya yang secara riil dikeluarkan oleh petani. Dengan pendapatan 

yang besar memungkinkan petani dapat mengembangkan usahataninya (Budiwati et 

al, 2011). 

 

 


