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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Morfologi Tanaman Seledri 

Sistematika tanaman seledri menurut Mursito, (2002) adalah sebagai berikut 

: Kingdom : Plantae, Divisi: Spermatophyta, Subdivisi : Angiospermae, Kelas  : 

Dicotyledoneae, Ordo : Apiales, Famili : Apiaceae, Genus  : Apium Spesies  : 

Apium graveolens L. Tanaman seledri termasuk tanaman dikotil (berkeping dua) 

dan merupakan tanaman  setahun  atau  dua  tahun yang berbentuk rumput atau 

semak. Tanaman seledri tidak bercabang. Susunannya terdiri dari daun, tangkai 

daun, batang dan akar (Haryoto, 2009). Batang tanaman seledri sangat pendek 

sekitar 3 - 5cm, sehingga seolaholah tidak kelihatan. Sistem perakarannya 

menyebar  ke semua arah sekitar 5 - 9 cm, pada kedalaman 30 - 40 cm (Rukmana, 

1995). 

Daun seledri bersifat majemuk, menyirip ganjil dengan anakan antara 3 - 7 

helai. Tepi daun  pada umumnya beringgit pada pangkal maupun ujungnya runcing. 

Tulang daunnya menyirip dengan ukuran panjang 2 - 7,5 cm dan lebarnya 2 - 5 cm. 

Tangkai daun tumbuh tegak ke atas  atau ke pinggir batang dengan panjang sekitar 

5 cm, berwarna hijau atau keputihan ( Rukmana,1995). Bunga seledri berwarna 

putih, tumbuh di pucuk tanaman tua. Pada setiap ketiak  daun  dapat  tumbuh 3 - 8 

tangkai bunga. Pada  ujung tangkai bunga ini bergerombol membentuk bulatan. 

Setelah bunga dibuahi akan berbentuk bulatan kecil hijau sebagai buah muda. 

Setelah tua buah berubah warna menjadi coklat muda (Haryoto, 2009). Umur  

tanaman  seledri  antara 2 - 4 bulan tergantung pada varietasnya. Pertumbuhan telah  
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maksimal dengan jumlah daun yang beranak pinak dan menghasilkan tangkai daun 

cukup banyak (Rukmana, 1995). 

2.2   Syarat Tumbuh Tanaman Seledri 

2.2.1 Ketinggian Tempat dan Suhu 

Seledri dapat ditanam di mana saja, baik dataran rendah maupun  tinggi 

yaitu pada ketinggian 0 - 1200 meter di atas permukaan laut (dpl),  dengan 

kelembaban antara 80 - 90% serta cukup mendapat  sinar  matahari 

(Rukmana,1995). Sementara untuk pertumbuhan dan produksi yang tinggi 

seledri menghendaki suhu berkisar antara 15 - 24ºC. Namun, pada saat 

berkecambah seledri memerlukan suhu yang lebih rendah yaitu 10 - 18 ºC 

(Haryoto, 2009) 

2.2.2 Curah Hujan 

Seledri kurang tahan terhadap air hujan yang tinggi. Penanaman seledri 

sebaiknya pada akhir musim hujan atau peroide bulan-bulan tertentu yang 

keadaan curah hujanya berkisar antara 60 - 100 mm/bulan. 

2.2.3 Sinar Matahari 

Menurut Haryoto (2009), seledri merupakan tanaman sub tropis yang 

membutuhkan sinar matahari 8 jam per hari. Namun, seledri tidak tahan terkena 

matahari  langsung secara berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan layu atau 

menguning. Sebaliknya, jika tanaman seledri kurang mendapatkan cahaya 

pertumbuhannya akan terhambat, lemah dan pucat. 
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2.2.4 Tanah 

Tanah yang paling ideal untuk tanaman seledri adalah jenis tanah andosol. 

Jenis tanah yang baik untuk pertumbuhannya yaitu tanah yang  subur, gembur, 

banyak mengandung humus, tata aerasi yang baik, berwarna hitam atau coklat, 

bertekstur remah dengan berdebu sampai lempung (Rukmana,1995). 

2.2.5 Keasaman Tanah (PH) 

Tanaman seledri dapat tumbuh pada pH tanah berkisar antara 5,6 sampai 

6,5 atau pada pH optimum 6,0 - 6,8. Tanaman seledri  menyukai tanah yang 

mengandung garam Natrium, Kalsium, dan Boron (Rukmana,1995).  

2.3  Vertikultur 

Sesuai dengan asal katanya dari bahas inggris, yaitu vertical dan culture 

maka maka vertikultur adalah system budidaya pertanian yang dilakukan secara 

vertical atau bertinggkat, baik indoor mau pun outdoor. System budidaya pertanian 

secara vertical ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah 

perkotaan dan lahan terbatas. Misalnya, lahan 1 m mungkin hanya bisa menanam 5 

tanaman dengan, system vertical bisa untuk 20 batang tanaman. Vertikultur tidak 

hanya kebun vertical namun ide ini muncul untuk menciptakan khasanah 

biodiversitas dipekarangan yang sempit sekalipun. Struktur vertical, memudahkan 

pengguna membuat dan memeliharanya (Liferdi, 2011) 

Pertanian vertikultur tidak hanya sebagai sumber pangan tetapi juga 

menciptakan suasana alami yang menyenangkan. Model, bahan, ukuran, wadah 

vertikultur yang sangat banyak,tinggal di sesuaikan dengan kondisi dan keinginan. 

Pada umumnya adalah berbentuk segi panjang,atau mirip anak tangga dengan 
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berapa undak-undakan atau sejumlah rak. Bahan dapat berupa bambu atau pipa 

paralon, kaleng bekas, bahkan lebaran karung beraspun bisa,karena salah satu 

filosofinya dari vertikultur adalah memanfaatkan benda-benda bekas di sekitar kita. 

(Liferdi ,2011) 

Persyaratan vertikultur adalah kuat dan mudah dipindah-pindahkan. 

Tanaman yang akan ditanam sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kepemilikan nilai ekonomis yang tinggi, berumur pendek dan berakar pendek. 

Tanaman yang sering dibudidayakan secara vertikultur antara lain, selada, 

kangkung, bayam, kangkung, bayam, pakcoy, caisim, katuk, kemangi, tomat, pare, 

pace, kacang, panjang, mentimun dan tanaman sayuran daun lainya. Untuk tujuan 

komersial, pengembangan vertikulur ini perlu dipertimbangan aspek ekonominya 

agar biaya produksinya jangan sampai melebihi pendapatan dari hasil penjualan 

tanaman. Sedangkan untuk hobi, vertikultur dapat dijadikan sebagai media 

kreativitas dan memperoleh panenan yang sehat dan berkualitas (Liferdi, 2011). 

Untuk memulai budidaya tanaman vertikultur sebenarnya tidak terlalu repot 

dengan menghabiskan peralatan dan menghabiskan biaya yang begitu besar., 

karena hal yang terpenting adalah wadah yang dipakai dapat menyediakan ruang 

yang baik bagi tanaman. Namun kita terkadang menginginkan hasil yang tidak 

hanya berupa panen, tetapi juga keindahan tanaman yang ditanam secara vertikultur 

dan setruktur bangunan tanaman tahan lama. Untuk alas an-alasan itu maka terdapat 

beberapa pilihan bahan yang nantinya bisa dipilh, seperti paralon, bambu, talang, 

pot, dll. Banyak sedikitnya alat dan bahan yang digunakan bergantung pada 
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bangunan dan model wadah yang akan kita pilih. Ukuran panjang-pendek, tinggi-

rendah, serta besar-kecilnya tergantung pada lahan yang kita miliki (Banfad, 2008) 

Sebagai persiapan awal jika kita memulai budidaya vertikultur ada beberapa 

lang kah yang haru kita lakukan, yaitu anatara lain: 

1. Pembuatan wadah tanaman vertikultur. 

2. Bahan yang kita gunakan, serperti yang sudah dikatakan tadi yaitu: bisa 

memanfaatkan barang-barang bekas seperti paralon, talang, pot dan 

bambu. 

3. Pengadaan media tanam. 

4. Media tanam adalah tempat tumbuhnya tanaman untuk menunjang 

perakaran. Dari media tanam inilah tanaman menyerap makanan berupa 

unsur hara melalui akarnya. Media tanam yang digunakan adalah 

campuran antara tanah, pupuk kompos, dan sekam dengan perbandingan 

1:1:1. Setelah semua bahan terkumpul, dilakukan pencampuran hingga 

merata. Tanah dengan sifat koloidnya memiliki kemampuan untuk 

mengikat unsur hara, dan melalui air unsur hara dapat diserap oleh akar 

tanaman dengan prinsip pertukaran kation. Sekam berfungsi untuk 

menampung air di dalam tanah sedangkan kompos menjamin tersedianya 

bahan penting yang akan diuraikan menjadi unsur hara yang diperlukan 

tanaman. 

5. Campuran media tanam kemudian dimasukkan ke dalam bambu hingga 

penuh. Untuk memastikan tidak ada ruang kosong, dapat digunakan 

bambu kecil atau kayu untuk mendorong tanah hingga ke dasar wadah 
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(ruas terakhir). Media tanam di dalam bambu diusahakan agar tidak terlalu 

padat supaya air mudah mengalir, juga supaya akar tanaman tidak 

kesulitan “bernafas”, dan tidak terlalu renggang agar ada keleluasaan 

dalam mempertahankan air dan menjaga kelembaban.( Lifedi, 2011) 

2.4   Bahan Organik 

Bahan Organik merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan, di daur ulang, 

dirombak oleh bakteri-bakteri tanah menjadi unsur yang dapat digunakan oleh 

tanaman tanpa mencemari tanah dan udara. Bahan organik tanah merupakan 

penimbunan dari sisa-sisa tanaman dan binatang yang sebagian telah mengalami 

pelapukan dan pembentukan kembali. Bahan organik demikian berada dalam 

lingkungan dan menjadi mangsa serangan jasad mikro. Karena akibatnya bahan itu 

terus berubah dan tidak mantap jadi selalu selalu melalui barang sisa atau binatang 

(Utami dan Handayani, 2004). Bahan organik yang akan saya gunakan pada 

penelitian ini adalah pupuk kandang ayam, pupuk kandang kambing, dan pupuk 

kandang sapi. 

2.4.1 Pupuk Kandang Ayam 

Pupuk kandang kotoran ayam berasal dari kotoran ayam. Beberapa hasil 

penelitian aplikasi pupuk kandang kotoran ayam, selalu memberikan respon 

terbaik bagi pertumbuhan tanaman karena rasio C/N pupuk kotoran ayam lebih 

rendah serta memiliki kadar hara yang cukup dibanding pupuk kandang lain. 

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa pupuk kandang kotoran ayam yang 

dilarutkan dalam air, memiliki kadar hara yang cukup tinggi (Hartatik dan 

Widowati, 2006). Pupuk kandang ayam sebelum dikomposkan mengandung 
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unsur N 1.50%, C/N 28,12%, P 1.97%, K 0.68% dan setelah dikomposkan N 

1.70%, C/N 10.8%, P 2.12% dan K 1.45% (Hartatik dan Widowati, 2006).  

Hasil penelitian Karimuna (2015) pada kemuning diperoleh dosis 

optimum pupuk kandang ayam untuk menghasilkan bobot basah dan bobot 

kering daun pada umur 34 bulan setelah tanam yaitu sebesar 3.1 dan 6.5 kg per 

tanaman. Penelitian Mulyana (2015) pada tanaman menunjukkan bahwa 

pemberian kombinasi pupuk (15 ton ha-1 pupuk kandang ayam + 5.5 ton ha-1 

abu sekam) menghasilkan konsentrasi hara pucuk yang paling baik. Pemberian 

kombinasi pupuk (15 ton ha-1 pupuk kandang ayam + 2 ton ha-1 pupuk guano 

+ 5.5 ton ha- 1 abu sekam) menghasilkan konsentrasi dan produksi metabolit 

sekunder saponin yang paling baik pada torbangun. Penambahan pupuk kandang 

ayam pada pembibitan kemuning telah dilakukan oleh Syahadat (2012) 

menunjukkan hasil tertinggi pada pengamatan jumlah daun, jumlah anak daun, 

jumlah bunga, jumlah cabang, dan hasil skoring bbit berkualitas baik degan 

kombinasi media tanam berupa tanah latosol Dramaga + arang sekam + pupuk 

kandang ayam (1:1:1 v/v) dan fertigasi 1 kg pupuk kandang ayam dalam 1 liter 

air, dengan dosis 60 mL per bibit kemuning. 

2.4.2 Pupuk Kandang Sapi 

Pupuk kandang merupakan hasil sampingan yang cukup penting, terdiri 

atas kotoran padat dan cair dari hewan ternak yang bercampur sisa makanan, 

serta dapat menambah unsur hara di dalam tanah. Pemberian pupuk kandang 

selain dapat menambah tersedianya unsur hara, juga dapat memperbaiki sifat 

fisik tanah (Mayadewi, 2007). Satu ekor sapi setiap harinya menghasilkan 
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kotoran berkisar 8-10 kg per hari atau 2.6-3.6 ton per tahun atau setara dengan 

1.5-2 ton pupuk organik sehingga akan mengurangi penggunaan pupuk 

anorganik dan mempercepat proses perbaikan lahan. Potensi jumlah kotoran sapi 

dapat dilihat dari populasi sapi.  

Pupuk kandang sapi sebelum dikomposkan mengandung unsur N 1.53%, 

C/N 41.46%, P 0.67%, K 0.70% dan setelah dikomposkan N 2.34%, C/N 16.8%, 

P 1.08%, K 0.69% (Hartatik dan Widowati, 2006). Ketersediaan media tumbuh 

pupuk kandang sapi di lapangan dapat diperoleh dari peternakan sapi dengan 

jalan dikomposkan. Menurut Peni dan Purwanto (2007) hewan ternak sapi muda 

kebiri menghasilkan kotoran basah sebanyak 15-30 kg/ekor/hari. Dalam sekala 

peternakan sapi 100 ekor menghasilkan 1 500 kg kotoran sapi/hari dikalikan 30 

hari mencapai 45 000 kg/bulan kotoran sapi basah. Kotoran sapi tersebut 

dikomposkan menjadi pupuk kandang sapi matang mendapatkan 50% selama 

satu bulan atau sebanyak 22 500 kg yang dapat digunakan sebagai media tumbuh 

pembibitan awal kelapa sawit sebanyak 22 500 8 bibit (1 bibit = 1kg media 

tumbuh = 0.001 m3 ) atau setara dengan 22.5 m3 media tumbuh. Di pembibitan 

utama bibit kelapa sawit membutuhkan media tumbuh untuk 1 bibit sebanyak 

0.017 m3 setara 17 kg, artinya 22 500 kg pupuk kandang sapi dapat 

dimanfaatkan sebagai media tumbuh untuk 1 323 bibit. 

2.4.3 Pupuk Kandang Kambing 

Pupuk kandang kambing adalah pupuk yang berasal dari kotoran dan 

limbah ternak kambing. Tekstur dari kotoran kambing adalah khas, karena 

berbentuk butiran-butiran yang agak sukar dipecah secara fisik sehingga sangat 
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berpengaruh terhadap proses dekomposisi dan proses penyediaan haranya. Nilai 

rasio C/N pupuk kandang kambing umumnya masih di atas 30. Pupuk kandang 

yang baik harus mempunyai rasio C/N20, sehingga pupu kandang kambing akan 

lebih baik penggunaannya bila dikomposkan terlebih dahulu. Kalaupun akan 

digunakan secara langsung, pupuk kandang ini akan memberikan manfaat yang 

lebih baik pada musim kedua pertanaman. Kadar air pukan kambing relatif lebih 

rendah dari pukan sapi dan sedikit lebih tinggi dari pukan ayam (Hartatik dan 

Widowati, 2006). 

Pupuk kandang kambing sebelum dikomposkan mengandung unsur N 

1.41%, C/N 32.98%, P 0.54%, K 0.75% dan setelah dikomposkan N 1.85%, C/N 

11.3%, P 1.14% K 2.49% (Hartatik dan Widowati, 2006). Salah satu penelitian 

yang dilakukan Tama (2017) memberikan hasil kombinasi penambahan pupuk 

kandang kambing dan arang tempurung kelapa memberikan pengaruh terbaik 

bagi pertumbuhan tanaman mindi pada media tanah bekas tambang pasir, 

dengan kombinasi 50 g pupuk kandang kambing dan 20 g arang tempurung 

kelapa. Pada penelitan Osiana (2016) pemberian pupuk kandang kambing 

dengan dosis pupuk 20 ton ha-1 cenderung meningkatkan pertumbuhan (panjang 

daun terpanjang, lebar daun terpanjang, jumlah anakan, diameter batang, bobot 

tanaman umur 9 MST dan kandungan fosfor daun) dan perkembangan tanaman 

tempuyung (jumlah biji per bunga, jumlah total bunga per tanaman, dan waktu 

berbunga). 
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2.5 Tanah Gambut 

2.5.1 Klasifikasi Tanah Gambut 

Klasifikasi tanah gambut secara umum merupakan tanah organosol atau 

histosol. Tanah organosol atau histosol adalah  tanah  yangn  memiliki  lapisan 

bahan organik dengan berat jenis dalam keadaan lembab < 0,1 g/cm3 dengan 

tebal >  60  cm  atau  lapisan  organik  dengan  berat  jenis  >   0,1  g/cm3 dengan  

tebal >  40  cm. Darmawijaya  (1990)  membedakan  klasifikasi tanah organik 

menjadi tiga: (1) Tanah Gambut, mengandung bahan organik lebih dari 65%, (2) 

Tanah Bergambut (peat soil), kandungan bahan organiknya antara 65% - 35%,  

dan  (3)  Tanah  Humus,  kandungan  bahan  organiknya antara  35% -15%. Agus 

dan Subiksa (2008) menyatakan bahwa gambut dapat diklasifikasikan lagi  dari  

sudut  pandang  yang  berbeda  berdasarkan  tingkat  kematangan, kedalaman, 

kesuburan, dan posisi pembentukannya. Menurut  Nursanti & Rohim (2009)  dan  

Darmawijaya  (1990)  tingkat kematangan gambut dapat dibedakan atas tiga 

macam, pertama fibrik yaitu bahan organik  tanah  yang  sedikit  terdekomposisi  

yang  memiliki  serat  sebanyak  2/3 volume,  porositas  tinggi,  daya  memegang  

air  tinggi. Kedua hemik  yaitu  bahan organik  yang  memiliki  tingkat  

kematangan  antara  fibrik  dan  saprik  dengan kandungan  seratnya  1/3-2/3  

volume. Ketiga saprik yaitu sebagian  besar  bahan organik telah mengalami 

dekomposisi yang memiliki serat kurang dari 1/3 dengan bobot  isi  yang  lebih  

besar  dari  fibrik.  Untuk  membedakan  ketiga tingkat kematangan  gambut  

tersebut  terdapat  beberapa  cara  salah  satunya  yaitu  melalui mengamati warna 
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tanah. Jenis tanah gambut fibrik berwarna hitam muda, gambut hemik hitam 

agak gelap, dan gambut saprik berwarna hitam gelap. 

2.5.2 Deskripsi Tanah Gambut 

Berdasarkan taksonomi tanah komprehensif USDA tahun  1975, tanah 

gambut masuk ke dalam ordo tanah. Ordo histosol memiliki empat subordo, 

yaitu fibrik, folik, hemik, dan saprik. Diantara lain : 1). Histosol fibrik 

merupakan tanah gambut (organik) yang sangat sedikit atau baru mulai 

terdekomposisi. Tanah ini tersusun atas beragaman vegetasi, cenderung 

memiliki kerapatan dan kandungan endapan yang rendah serta memiliki  

kapasitas menahan air yang tinggi, 2). Histosol folik merupakan  tanah  organik  

yang  tergenang  dan  sudah  mulai terdekomposisi, 3). Histosol hemik 

merupakan tanah organik yang sudah mengalami dekomposisi sebagian, 4). 

Histosol saprik merupakan tanah organik yang telah mengalami dekomposisi 

sempurna. Tanah ini memiliki kerapatan yang relatif tinggi dan memiliki 

kapasitas menahan air yang rendah. Histosol jenis fibrik dan hemik akan 

melapuk menjadi saprik jika digenangi air. 

Menurut Sani (2011), menyatakan bahwa karakteristik kimia lahan gambut 

di Indonesia sangat ditentukan oleh kandungan mineral, ketebalan, jenis mineral 

pada substratum (di dasar  gambut), dan tingkat dekomposisi gambut. Secara 

kimiawi gambut bereaksi masam (pH di bawah 4). Gambut dangkal pH lebih 

tinggi  (4,0-5,1),  gambut  dalam  (3,1-3,9).  Kandungan  N  total  tinggi  tetapi  

tidak tersedia  bagi  tanaman  karena  rasio C/N yang  tinggi.  Kandungan  unsur  

mikro khususnya Cu,  B dan  Zn sangat rendah. Secara  alamiah lahan  gambut 
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memiliki tingkat  kesuburan  rendah  karena  kandungan  unsur  haranya  rendah  

dan mengandung  beragam  asam-asam  organik  yang  sebagian  bersifat  racun  

bagi tanaman. Namun demikian asam-asam tersebut merupakan bagian aktif dari 

tanah yang  menentukan  kemampuan  gambut  untuk  menahan  unsur  hara. 

Karakteristik dari asam-asam  organik  ini  akan  menentukan  sifat kimia 

gambut. Sifat dan ciri tanah gambut dapat ditentukan berdasarkan sifat fisik dan 

kimianya. Sifat Fisik dan kimia tersebut berupa: a). Warna Tanah gambut 

berwarna coklat tua sampai kehitaman, meski bahan dasarnya berwarna kelabu, 

cokelat atau kemerah-merahan, tetapi setelah mengalami dekomposisi muncul 

senyawa humik berwarna gelap, b). Berat isi. Berat isi tanah organik bila 

dibandingkan tanah mineral adalah rendah. Tanah  gambut  yang telah 

mengalami dekomposisi lanjut memiliki berat isi berkisar antara 0,2–0,3, c). 

Kapasitas  menahan  air.  Akibat berat isi yang rendah, maka gambut memiliki 

kapasitas menyimpan air yang besar, sekitar 2–4 kari dari berat bobot keringnya, 

bahkan gambut lumut yang belum terdekomposisi dapat menyimpan air 12 atau 

15 bahkan 20 kali dari bobotnya sendiri, d). Sifat kolidal. Tanah gambut 

memiliki luas adsorbs yang besar, yaitu sampai 4 kali lebih besar dibanding liat 

montmorillonit; e). Reaksi masam. Dekomposisi bahan organik akan akan 

menghasilkan asam-asam organik yang terakumulasi pada tubuh tanah, sehingga 

akan meningkatkan keasaman tanah gambut. 

Berdasarkan ciri kematangannya, tanah gambut dibedakan  atas fibrik, 

saprik dan hemik. Fibrik adalah bahan organik dengan tingkat penguraian yang 

masih rendah, kandungan serabut sangat banyak, kerapatan jenis < 0,1 g/cm3, 
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kadar air tinggi dan berwarna kuning sampai pucat: hemik adalah bahan organik 

dengan tingkat penguraian menengah, kandungan serabut masing banyak, 

kerapatan jenis 0,07 –0,18 g/cm3, kadar air tinggi dan berwarna cokelat muda 

sampai tua; sedang saprik adalah bahan organik dengan tingkat penguraian 

lanjut, kandungan serabut sedikit, kerapatan jenis > 0,2 g/cm3, kadar air tidak 

terlalu tinggi dan berwarna cokelat kelam sampai hitam (Hikmatullah & Al-

Jabary, 2007). 




