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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan sayuran semakin meningkat dengan semakin tingginya

kesadaran masyarakat terhadap gizi makanan yang bersumber dari sayuran.

Masyarakat semakin sadar bahwa kandungan gizi dan vitamin dari sayuran

merupakan unsur esensial di dalam tumbuhan. Bahkan beberapa jenis vitamin

tertentu hanya dapat ditemukan pada sayuran dan tidak dapat ditemukan pada

sumber makanan lainnya. Salah satu sayuran yang diminati oleh konsumen adalah

selada.

Tanaman selada (Lactuca sativa L.) merupakan tanaman sayuran semusim

yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Tingkat konsumsi tanaman selada

diperkirakan terus meningkat. Tanaman selada mengandung vitamin A, B, dan C

yang berguna untuk kesehatan tubuh (Sunarjono, 2007). Menurut Harjono (2001),

tanaman selada memiliki fungsi sebagai zat pembangun tubuh, dengan kandungan

zat gizi dan vitamin yang cukup banyak dan baik untuk kesehatan masyarakat.

Secara umum produksi nasional tanaman selada masih rendah bila

dibandingkan dengan besarnya kebutuhan dalam negeri. Selain itu, permintaan

ekspor selada juga terus mengalami kenaikan. Upaya peningkatan produksi masih

menemui beberapa hambatan diantaranya adalah masih sedikitnya petani yang

menanam selada. Penanaman selada pada umumnya dilakukan petani pada daerah

dataran tinggi, padahal luas lahan kering dataran rendah masih cukup potensial

untuk peningkatan produktivitas sayuran. Sayuran dataran tinggi peka terhadap

suhu yang tinggi karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman. Sifat

khas sayuran dataran tinggi adalah akan berproduksi lebih baik apabila ditanam di

dataran tinggi. Faktor yang kedua yaitu tidak efisiennya penggunaan pupuk pada

pertanaman selada selama ini, sehingga produksi tanaman selada relatif rendah.

Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem budidaya yang mampu meningkatkan

produksi sayuran selada dengan menggunakan sistem budidaya hidroponik.

Hidroponik merupakan salah satu alternatif cara bercocok tanam tanpa

menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Hidroponik berasal dari kata Hydro

(air) dan ponics (pengerjaan), sehingga hidroponik bisa diartikan bercocok tanam
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dengan menggunakan media tanam air. Selain media tanam air juga dipakai media

pasir dan bahan porous seperti kerikil, pecahan genteng, pecahan batu bata, serbuk

kayu, arang sekam dan lain-lain (Aminuddin, 2003). Suhardiyanto (2002)

menyatakan beberapa kelebihan hidroponik adalah kebersihannya lebih mudah

terjaga, tidak ada masalah berat seperti pengolahan tanah serta gulma, penggunaan

pupuk dan air efisien, tanaman diusahakan tanpa tergantung musim, tanaman

berproduksi dengan kualitas dan produktivitas tinggi serta tanaman mudah

diseleksi dan dikontrol.

Keberhasilan budidaya secara sistem hidroponik, selain ditentukan oleh

media yang digunakan, juga ditentukan oleh larutan nutrisi yang diberikan, karena

tanaman tidak mendapatkan unsur hara dari medium tumbuhnya. Oleh karena itu

budidaya selada secara hidroponik harus mendapatkan hara melalui larutan nutrisi

yang diberikan (Silvina dan Syafrinal, 2008). Tanaman selada memerlukan unsur

hara makro terdiri atas C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, dan S dan unsur hara mikro

yaitu Mn, Cu, Fe, Mo, Zn, dan B sesuai kebutuhan yang telah tersedia di dalam

larutan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman yang terkandung di dalam pupuk

majemuk kemasan A dan B. Pupuk majemuk merupakan pupuk campuran yang

umumnya mengandunglebih dari satu macam unsur hara tanaman (makro maupun

mikro) terutama N, P, dan K (Rosmarkam dan Yuwono, 2002).

Berdasarkan beberapa penelitian hidroponik yang telah dilakukan,

menunjukkan bahwa media berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil

tanaman. Nurtika (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perlakuan

antara media tanam dengan jenis pupuk berpengaruh sangat nyata terhadap semua

variabel pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat. Menurut hasil penelitian

Mas’ud (2009) nutrisi dan media tanam yang berbeda memberikan hasil yang

berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada. Hasil penelitian pada

sawi menunjukkan bahwa pertumbuhan sawi akan lebih baik jika sistem

hidroponik yang digunakan mengunakan pasir dengan nutrisi AB mix atau nutrisi

buatan sendiri (Yusuf dan Mas’ud, 2007). Siti (2006) menambahkan bahwa

komposisi media tanam menunjukkan pengaruh yang sangat nyata pada tinggi

tanaman, jumlah daun, lebar daun, panjang daun, luas daun, bobot basah dan

bobot kering, dan menunjukkan pengaruh yang nyata pada panjang akar secara
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hidroponik irigasi tetes. Sedangkan Pradtyo (2011) menambahkan bahwa

konsentrasi larutan nutrisi yang berpengaruh paling baik terhadap laju

pertumbuhan adalah sebesar 2,87 g/l pada tanaman sawi daging, 2,39 g/l pada

tanaman sawi hijau, dan 2,28 g/l pada tanaman kangkung.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka penulis tertarik

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemberian Pupuk Majemuk

terhadap Pertumbuhan Tanaman Selada Secara Hidroponik”.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pupuk majemuk

terhadap pertumbuhan tanaman selada yang ditanam secara hidroponik serta

mengetahui konsentrasi terbaik.

1.3. Manfaat

Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat dan

peneliti selanjutnya tentang penggunaan pupuk majemuk dalam budidaya tanaman

secara hidroponik dengan menggunakan sistem rakit apung.

1.4. Hipotesis

Pemberian pupuk majemuk dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman

selada. Semakin tinggi konsentrasi yang diberikan, maka semakin tinggi pula

tingkat pertumbuhan  tanaman selada.


