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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seledri merupakan salah satu tanaman sayuran penting dan memiliki nilai 

ekspor. Selain sebagai tanaman sayuran, seledri juga digunakan sebagai bumbu 

yang sangat digemari masyarakat, baik di Indonesia maupun di negara-negara 

Eropa, Amerika dan Asia. Tanaman ini juga dimanfaatkan sebagai bahan obat-

obatan  dan  kosmetik,  karena  dalam daunnya banyak mengandung  saponin, 

flavonoida  dan  polifenol. Untuk  obat-obatan, misalnya  untuk  mengobati tekanan  

darah  tinggi, pencegah masuk angin dan penghilang  rasa  mual (Permadi,  2006). 

Pada dasarnya budidaya seledri masih jarang dilakukan di kota besar karena 

kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan syarat pertumbuhannya. Informasi 

dari Statistik Produksi Hortikultura tahun 2014 melaporkan jenis sayuran yang 

sering dibudidayakan adalah sawi, bayam, kangkung  dan  mentimun  (Direktorat 

Jenderal Hortikultura, 2014). Budidaya  seledri  tidak  hanya  pada kebun  yang  

luas, tetapi pada  lahan yang sempit seperti pada lahan perkarangan masih dapat  

diusahakan dalam pot atau polybag. Menanam seledri dalam pot atau polibeg, selain 

kondisinya lebih mudah dikontrol juga dapat  difungsikan  sebagai tanaman hias 

(Salvia, 2012). 

Tanah merupakan media atau tempat tumbuh tanaman, selain tanah juga 

sebagai tempat berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan mahluk hidup 

lainnya.Tanaman memerlukan makanan yang disebut hara tanaman atau unsur yang 

diserap untuk pertumbuhan dan metabolisme tanaman. Menurut Supranoto, (2006) 

bahwa tanah gambut (histosol) terbentuk oleh lingkungan yang khas, yaitu rawa 
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atau suasana genangan yang terjadi hampir sepanjang tahun. Indonesia adalah 

Negara keempat yang mempunyai lahan gambut terluas di dunia, tetapi 

pemanfaatan dan pengembangannya masih sangat terbatas. Dibalik potensinya 

yang masih cukup besar, lahan gambut termasuk lahan piasan (marginal) dan 

mudah mengalami degradasi. 

Lahan gambut umumnya disusun oleh sisa-sisa vegetasi yang terakumulasi 

dalam waktu yang  cukup  lama  dan  membentuk  tanah  gambut. Tanah gambut 

bersifat rapuh (fragile) relatif kurang subur, dan bersifat tak balik (irreversible). 

Luas total lahan gambut di tiga pulau utama Indonesia sebesar 14.905.574 ha yaitu 

Sumatera 6.436.649 ha, Kalimantan 4.778.004 ha, dan Papua 2.644.438 ha (Ritung 

et al. 2012). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesuburan 

tanah gambut adalah dengan pemupukan. Pemilihan jenis pupuk harus diperhatikan 

segi ekonomis dan segi agronomisnya bagi menunjang pertumbuhan tanaman. 

Pupuk kandang merupakan salah satu alternatif yang baik dalam mengatasi 

kekurangan unsur hara yang dibutuhkan oeh tanaman, mengingat pupuk kandang 

memiliki beberapa keunggulan.  

Menurut Setyamidjadja (1986) fungsi pupuk kandang terhadap tanah pertanian 

adalah menambah kandungan bahan organik (humus), meningkatkan kesuburan 

tanah dengan menambah unsur hara tanaman, memperbaiki kehidupan 

mikroorganisme tanah, dan melindungi tanah terhadap kerusakan akibat erosi. 

Sarief (1986) menyatakan bahwa pupuk kandang memiliki sifat yang lebih dari 

pupuk alam lain maupun pupuk buatan, kelebihan itu antara lain: merupakan bunga 

tanah (humus), merupakan sumber hara nitrogen, fosfor, dan kalium yang amat 
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penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, banyak mengandung 

mikroorganisme serta dapat menaikkan daya menahan air (water holding capacity). 

Menurut Novizan (2007) pemberian pupuk kandang berfungsi sebagai perekat butir 

- butir tanah pada lahan gambut sehingga struktur lahan menjadi lebih baik. Pupuk

kandang merupakan salah satu alternatif yang baik dalam mengatasi kekurangan 

unsur hara yang dibutuhkan oeh tanaman, mengingat pupuk kandang memiliki 

beberapa keunggulan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk memperbaiki unsur-unsur hara di dalam media gambut agar 

meningkatkan pertumbuhan tanaman seledri menjadi lebih baik. Maka perlu 

komposisi media gambut yang sesuai untuk tanaman seledri dengan mencampurkan 

beberapa komposisi bahan organik dengan pola tanam vertikultur. 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji komposisi bahan gambut dan bahan 

organik terhadap pertumbuhan seledri dengan pola tanam vertikultur. 

1.4 Hipotesis 

Diduga salah satu komposisi media gambut dan bahan organik 

memberikan pengaruh yang baik pada tanaman seledri. 




