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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanaman selada merupakan salah satu sayuran yang banyak disukai

masyarakat, mempunyai nilai komersil dan prospek yang baik untuk

dikembangkan di Indonesia. Tanaman selada ini memiliki kandungan gizi yang

cukup baik, setiap 100 g terdapat protein 1,20 g; lemak 0,20 g; karbohidrat 2,90 g;

Ca 22 mg; P 25 mg; Fe 0,50; vitamin A 162 mg; vitamin B 0,04 mg; dan vitamin

C 8,00 mg (Yelianti, 2011).

Tanaman selada memiliki masa panen yang pendek dan pasar yang

terbuka luas merupakan daya tarik utama. Selain itu juga karena harga yang relatif

stabil, mudah diusahakan serta dapat tumbuh pada berbagai tipe lahan, selada

akan mengalami peningkatan sesuai pertumbuhan jumlah penduduk, daya beli

masyarakat dan pengetahuan gizi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan

perbaikan teknologi budidaya selada yang berorientasi ke budidaya bebas bahan

kimia (Duaja et al., 2012).

Dalam budidaya selada diperlukan unsur hara untuk meningkatkan

pertumbuhannya. Unsur hara ini dapat berasal dari sumber organik atau

anorganik. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara terus menerus dapat

mengakibatkan rusaknya biota tanah, resistensi hama dan penyakit serta dapat

menurunkan kandungan vitamin dan mineral dari sayuran dan buah (Ryan, 2010).

Pemupukan dengan menggunakan bahan organik dapat dijadikan sebagai

alternatif untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Pupuk organik

yang dapat digunakan antara lain; pupuk kandang ayam, pupuk kandang sapi,

bokashi dan kompos tandan kosong kelapa sawit (TKKS). Pupuk kandang ayam
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memiliki kandungan 1,70% N; 1,90% P2O5; dan 1,50% K2O (Hardjowigeno,

2007). Kotoran sapi mengandung 0,40% nitrogen; 0,20% fosfor; 0,10% kalium

dan 85% air (Budiyanto, 2011). Bokashi mengandung 1,96% N dan 1,90% K

(Yulia dan Murniati, 2010). Pupuk kompos tandan kosong kelapa sawit

merupakan limbah agroindustri yang melimpah dengan kandungan 34% C; 0,80%

N; 0,80% P2O5; 5,00% K2O; 1,70% CaO; 4,00% MgO (Yelianti et al., 2009).

Yulia dan Murniati (2010) melaporkan bahwa tanaman selada yang

diberikan pupuk kompos tandan kosong kelapa sawit menghasilkan luas daun,

jumlah daun dan bobot segar per plot yang terbaik pada penanaman kedua,

berturut-turut sebagai berikut: 139,4 cm2, 11,19 helai, dan 1.827,50 g. Nazari

(2010) melaporkan bahwa pemberian bokashi kotoran  sapi pada tanaman selada

dengan dosis 150 g/polibeg merupakan hasil terbaik pada pengamatan tinggi

tanaman (19,97 cm), pertambahan jumlah daun (8,80 helai), luas daun (151,01

cm2), dan bobot segar (109,51 g). Annisava (2013) juga melaporkan bahwa

pemberian bokashi 5 ton/ha + ekstrak daun sirsak terfermentasi terhadap tanaman

kailan memberikan hasil terbaik untuk tinggi tanaman (27,70 cm), jumlah daun

per tanaman (8,58 g), dan bobot basah per tanaman (88,94 g).

Sebagaimana diketahui lahan pertanian semakin lama semakin sempit,

pertambahan penduduk yang pesat disertai dengan kemajuan teknologi dan

industri pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian

menjadi lahan pemukiman dan industri. Lahan yang luas semakin sulit didapat,

salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara bercocok tanam

secara vertikultur. Vertikultur adalah cara bertanam dalam susunan vertikal ke

atas menggunakan wadah media tumbuh yang disusun secara vertikal pula.
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Wadah yang digunakan antara lain adalah kaleng, paralon, maupun papan kayu

dan talang air. Tanaman yang sering dibudidayakan secara vertikultur antara lain

selada, kangkung, bayam, pakcoy, caisim, katuk, kemangi dan lain-lain (Noverita,

2005).

Budidaya selada secara organik dengan sistem vertikultur diharapkan

dapat menghasilkan sayur selada yang sehat, berkualitas dan cukup secara

kuantitas. Berdasarkan alasan tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul:

“Respon Tanaman Selada (Lactuca sativa L.) Menggunakan Beberapa Jenis

Pupuk Organik dengan Dua Kali Penanaman Secara Vertikultur.”

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

a. Jenis pupuk organik yang terbaik pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan

hasil tanaman selada pada penanaman secara vertikultur.

b. Frekuensi penanaman yang terbaik pengaruhnya terhadap pertumbuhan

dan hasil tanaman selada pada penanaman secara vertikultur.

c. Interaksi jenis pupuk organik dan frekuensi penanaman yang terbaik

pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada pada

penanaman secara vertikultur.

1.3. Manfaat Penelitian

a. Mengetahui cara budidaya sayuran selada secara organik.

b. Pemenuhan gizi keluarga dengan pemanfaatan lahan sempit sebagai

tempat budidaya sayuran secara vertikultur.
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1.4. Hipotesis Penelitian

a. Jenis pupuk organik yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada secara vertikultur.

b. Frekuensi penanaman memberikan pengaruh yang berbeda terhadap

pertumbuhan dan hasil tanaman selada secara vertikultur.

c. Interaksi frekuensi penanaman dan jenis pupuk organik berpengaruh

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada secara vertikultur.


