
1 

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

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 

disubtitusi melalui makanan pokok, Nazaruddin (2003). Selada merupakan 

komoditas yang memiliki nilai komersial dan prospek yang baik. Ditinjau dari 

aspek klimatologis, aspek teknis, ekonomis, serta sosial juga sangat prospektif 

untuk diusahakan di Indonesia (Rubatzky dan Yamaguchi. 1999). 

Dengan permintaan  selada yang semakin meningkat, maka untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas, perlu 

dilakukan peningkatan produksi.  Salah satu upaya peningkatan hasil yang dapat 

dilakukan adalah melalui pemupupuk.  

Penggunaan pupuk di Indonesia terus meningkat sesuai dengan 

pertambahan luas areal pertanian, pertambahan penduduk, serta makin 

beragamnya penggunaan pupuk sebagai usaha peningkatan hasil pertanian. Usaha 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman sayuran tersebut 

salah satu diantaranya dengan pemberian pupuk. Pemupukan dilakukan dalam 

rangka untuk memenuhi kebutuhan unsur hara bagi tanaman, sehingga dapat 

memberikan hasil yang tinggi (Manullang, 2014)..  
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Pemberian pupuk NPK terhadap tanah dapat berpengaruh baik pada 

kandungan hara tanah dan dapat berpengaruh baik bagi tanaman karena unsur hara 

makro yang terdapat dalam unsur N. P. dan K diperlukan bagi pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman (Sutejo, 2002).  Berdasarkan uraian tersebut di atas maka 

penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul ”  Respon tanaman selada 

(lactuca sativa L.)  pada beberapa pupuk npk majemuk dengan perbandingan 

dosis yang berbeda. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana respon tanaman 

selada (lactuca sativa L.) pada beberapa jenis pupuk NPK majemuk dengan 

perbandingan dosis yang berbeda sehingga memicu pertumbuhan tanaman selada. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji bagaimana respon tanaman 

selada (lactuca sativa L.) pada beberapa jenis pupuk NPK majemuk dengan 

perbandingan dosis yang berbeda sehingga memicu pertumbuhan tanaman selada. 

1.4 Hipotesis 

Adapun hipotesa dari penelitian ini adalah: 

1. Diduga, terdapat interaksi antara pemberian jenis pupuk NPK dengan 

perbandingan dosis yang berbeda terhadap tanaman selada. 

2. Diduga, terdapat jenis pupuk NPK dan peningkatan dosis yang akan diikuti 

peningkatan  pertumbuhan tanaman selada sehinngga menunjukkan 

pertumbuhan baik . 
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3. Diduga, terdapat pemberian pupuk NPK dengan perbandingan dosis yang 

berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman selada 

 


