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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pupuk organik sebagian besar terdiri atas bahan organik yang berasal dari 

tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau 

cair. Pupuk organik tersebut digunakan untuk menyuplai bahan organik untuk 

memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologis tanah. Pupuk organik sangat bermanfaat 

bagi peningkatan produksi pertanian baik kualitas maupun kuantitas, mengurangi 

pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan (Maso dan 

Blasi, 2008).  

 Menurut Yovita (2007), limbah organik dapat digunakan sebagai media 

tanam setelah diproses menjadi kompos. Proses pembuatan kompos sangat ditentukan 

oleh jenis, jumlah bahan dan jasad pengurai serta kondisi lingkungan bagi pengurai. 

Mengingat setiap jenis dan jumlah bahan yang diproses menjadi kompos secara alami 

membutuhkan waktu penguraian yang lama, dan agar waktu penguraiannya lebih 

cepat maka perlu penambahan kotoran ternak dan jasad pengurai atau cacing. 

Berdasarkan penelitian Mashur (2001), proses pengomposan secara alami 

untuk mendapatkan pupuk organik dari kotoran sapi dan limbah pasar memerlukan 

waktu yang cukup lama dan dianggap kurang dapat mengimbangi kebutuhan pupuk 

yang terus meningkat. Proses pengomposan dengan kotoran sapi dilakukan dengan 

mikroba yang mendegradasi komponen yang terdapat dalam kotoran sapi menjadi 
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kompos. Lamanya produksi kompos disebabkan karena adanya kandungan selulosa 

yang terdapat pada kotoran sapi yang tidak mampu terdegradasi oleh mikroba 

pengompos. Selain itu, selulosa yang tidak terdegradasi juga dapat menghambat 

perakaran tanaman, dan teknologi ini kurang efisien dilihat dari segi ekonomi. Untuk 

itu penambahan cacing pengurai sangat diperlukan dalam proses pengomposan. 

Proses produksi pupuk organik dengan aktivator cacing tanah menggunakan 

kotoran sapi sebagai bahan baku, yang akan dicampurkan dengan cacing tanah. 

Dalam hal ini cacing tanah memakan selulosa dari kotoran sapi yang tidak dapat 

dimakan oleh bakteri pengompos. Hasil dari pencernaan cacing berupa kotoran 

cacing, dan kotoran ini akan menjadi tambahan makanan bagi bakteri pengompos 

(Singh et al, 2008; Sathianarayanan, 2008). Penambahan cacing yang dikenal dengan 

nama pupuk kascing atau vermicomposting dapat mempersingkat waktu produksi 

pupuk kompos. Menurut Munroe (2003), dengan bantuan cacing dalam pembuatan 

pupuk kompos, hanya diperlukan separuh waktu dari pembuatan pupuk kompos 

konvensional. 

Tanaman selada (Lactuca sativa L.) ialah sayuran daun yang banyak 

dikonsumsi  masyarakat.  Selada  banyak  dipilih oleh  masyarakat  karena  warna, 

tekstur dan aromanya yang menyegarkan penampilan makanan sehingga mampu 

menambah selera makan. Selada dikenal sebagai sumber mineral, pro-vitamin A, 

vitamin C dan serat. Selada merupakan komoditas yang memiliki nilai komersial dan 

prospek yang baik. Ditinjau dari aspek klimatologis, aspek teknis, ekonomis, serta 
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sosial juga sangat prospektif untuk diusahakan di Indonesia (Rubatzky dan 

Yamaguchi. 1999). 

Berdasarkan uraian tersebut, diharapkan pemberian pupuk kascing dengan 

perbandingan media tanam yang berbeda dan diaplikasikan pada beberapa jenis 

tanaman selada dapat meningkatkan pertumbuhan selada. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pupuk 

kascing yang baik dan dapat diaplikasikan pada tiga jenis tanaman selada sehingga 

memicu pertumbuhan tanaman selada. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji aplikasi pemberian pupuk 

kascing dengan perbandingan media yang berbeda terhadap tiga jenis tanaman selada. 

1.4 Hipotesis 

Adapun hipotesa dari penelitian ini adalah: 

1. Diduga, terdapat interaksi antara pemberian pupuk kascing dengan perbandingan 

media yang berbeda terhadap beberapa jenis tanaman selada. 

2. Diduga, terdapat jenis selada yang menunjukkan pertumbuhan baik setelah 

diaplikasikan pupuk kascing. 

3. Diduga, terdapat pemberian pupuk kascing dengan perbandingan media yang 

berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan beberapa jenis tanaman selada. 

 


