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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Selada (Lactuca sativa L.) ialah tanaman sayuran yang berumur pendek. 

Tanaman selada selada mampu beradaptasi pada dataran rendah dan pada dataran 

tinggi (Sunarjono 2014). Selada mempunyai ukuran bentuk dan warna daun yang 

berbeda sesuai dengan varietasnya. Selada memiliki panjang tanaman antara 30 sampai 

dengan 40 cm, sedangkan tinggi tanaman selada krop antara 20 sampai dengan 30 cm 

dengan sistem perakaran akar tunggang dan akar serabut. Akar serabut tumbuh pada 

batang dan menyebar ke seluruh arah dengan  20-50 cm bahkan lebih menmbus tanah 

(Novriani 2014). 

Menurut Nang (2014) daun selada termasuk rendah kalori. Selada memiliki 

kandungan vitamin berupa vitamin A dan C yang berperan baik untuk memelihara 

fungsi penglihatan dan pertumbuhan tulang normal. Selada mempunyai kandungan Air 

94,91 g, Energi 14 kkal, protein 1,62 gr, Lemak 0,2 gr, Karbohidrat 2,37 gr, kalsium 

36 mg, Serat 1,7 gr, Zat besi 1,1 mg, dan Vitamin diantaranya:  B1 0,1 mg, B2 0,1 mg, 

B3 0,5 mg, B6 0,047 mg, C 24 mg, A 2600 mg, E 0,44 mg, Natrium 8 mg, Ca 290 mg, 

Fosfor 45 mg, Mg 6 mg. 

Selada dapat dikomsumsi meskipun masih dalam keadaan mentah/segar, salah 

satunya sebagai komposisi utama pada saat pembuatan salad. Sebagai komposisi utama 

pada salad, selada mengandung cukup tinggi air, sedangkan kandungan karbo serta 
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protein selada tergolong rendah, selada juga memiliki kandungan yang mampu 

memelihara organ bagian dalam, mengatasi panas dalam, membantu kelancaran 

metabolisme, memelihara kesehatan rambut, mengatasi kulit kering, serta mampu 

mengatasi insomnia (Supriyati and Herlina 2014). Pangsa pasar selada mengalami 

peningkatan selaras dengan bertambah banyaknya jumlah hotel serta restoran modern 

yang banyak memanfaatkaan selada sebagai komposisi masakan seperti salad, 

hamberger, hotdhog dan juga sebagai menu makanan sehat (Cahyono 2014). 

Selada termasuk salah satu komoditas pada hortikultura yang berprospek dan 

mengomersialkan. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk Indonesia dan 

masyarakat semakin sadar akan kebutuhan gizi sehingga permintaan akan sayuran 

bertambah. Hampir seluruh penduduk Indonesia (97,29 %) mengkomsumsi sayur, 

namun jumlah komsumsi sayur masih setengah dari yang direkomendasikan  Food and 

Agriculture Organization (FAO), sebagian penduduk mengkomsumsi buah dan sayur 

sebanyak 173 gr per hari, lebih kecil dari angka kecukupan gizi (AKG) yang 

direkomendasikan sebesar 400 gr per kapita per hari (BPS 2016). Hal ini meng 

indikasikan bahwa tingkat produksi selada dengan kandungan gizi yang tinggi di dalam 

negeri harus ditingkatkan. 

Upaya yang dapat dilakukan dalam meninggikan produktivitas tanaman yaitu 

melalui perbaikan varietas, teknik  dalam budidaya, dan sistem dalam menangani panen 

dan pasca panen. Untuk  meninggikan produktivitas tanaman selada salah satu caranya 

ialah dengan perbaikan unsur hara melalui pemberian pupuk. Pupuk merupakan faktor 

penentu  dari keberhasilan dalam berbudidaya tanaman. Menurut Hadisuwito (2007) 
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Pupuk berbeda berdasarkan asalnya yaitu pupuk non-organik dan pupuk organik. 

Pupuk non-organik dapat dikatakan pupuk yang bersumber dari bahan mineral yang 

sudah melalui proses produksi menjadi senyawa yang gampang diserap tanaman, 

sedangkan pupuk organik tersusun dari bahan organik maupun makhluk hidup yang 

mati, dan sudah mengalami proses penyederhanaan oleh mikroorganisme sehingga 

akan terurai dan bermanfaat bagi  tanaman. Pada dasarnya memberikan pupuk 

nonorganic dan organik memliki tujuan untuk melengkapi kebutuhan hara yang 

dibutuhkan tanaman. Namun pemberian pupuk nonorganik secara berkelanjutan dapat 

memberikan dampak yang negatif terhadap ekosistem pertanian. Pada saat ini 

masyarakat Indonesia mulai menyadari produk pertanian yang bebas dari dampak 

pestisida maupun pupuk kimia supaya produk tersebut aman dikomsumsi dan 

tumbuhnya lingkungan yang sehat. Pupuk  kascing adalah pupuk yang bersumber dari 

penyederhanaan bahan-bahan organik oleh mikroorganisme dan cacing. Secara 

agronomi peran kascing adalah sebagai suplay bahan organik untuk tanaman, dan 

sangat bermanfaat pada pemulihan kemampuan lahan yang bertujuan untuk produksi. 

Kascing merupakan pupuk yang termasuk dalam kategori ramah lingkungan, sehingga 

aman saat digunakan, sebagai pemacu dalam fase pertumbuhan dan fase produksi pada 

tanaman (Arifah, 2014). 

Pemberian Kascing dapat meningkatkan penyerapan N hingga 30-50% (Lestari, 

2007), Menurut Sathianarayanan & Khan (2008) pada kascing terdapat zat perangsang 

tumbuh (ZPT) sitokinin, auksin, giberlin dan memiliki unsur N,P,K, Mg, Ca,serta 
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bakteri azotobacter sp yang merupakan bakteri penambat N non simboltik yang akan 

membantu menambat unsur N sehingga berguna bagi tanaman. 

Berdasarkan uraian diatas, untuk meningkatkan produktivitas tanaman selada 

dan meningkatkan minat komsumsi sayur penduduk Indonesia diperlukan pengetahuan 

tentang respon tanaman selada terhadap pemberian konsentrasi kascing. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana respon varietas tanaman selada (Lactuca sativa) akibat pemberian 

konsentrasi pupuk kascing cair? 

2. Bagaimana respon tiga varietas tanaman selada (Lactuca sativa)? 

3. Bagaimana respon tanaman selada (Lactuca sativa) akibat pemberian pupuk 

kascing cair?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon tiga varietas selada 

terhadap pemberian konsentrasi pupuk kascing cair. 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Diduga terjadi respon antara varietas tanaman selada akibat pemberian 

konsentrasi pupuk kascing cair 

2. Diduga respon ke 3 varietas tanaman selada berbeda. 

3. Diduga respon selada akibat pemberian konsentrasi pupuk kascing cair 

berbeda. 


