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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman sayuran merupakan salah satu tanamann hortikultura yang memiliki peluang 

yang baik untuk dikembangkan. Hal tersebut dikarenakan kesadaran masyarakat yang meningkat 

tentang kesehatan dalam mengkonsumsi makanan. Sayur merupakan salah satu bahan pangan 

yang memilliki kandungan gizi tinggi yang bermanfaat bagi tubuh. 

Tanaman selada berpotensi bagi kehidupan manusia karena jenis sayuran daun yang 

dimanfaatkan atau dikonsumsi segar sebagai lalapan dan sayuran penyegar. Menurut Rukmana 

(1994) pada bukunya Sayuran ini banyak mengandung vitamin A dan vitamin C serta sumber 

mineral terutama fosfor dan kalsium yang sangat dibutuhkan bagi tubuh manusia. Banyak jenis 

makanan baik makanan dalam negeri maupun luar negeri yang membutuhkan selada sebagai 

bahannya.  

Di Indonesia kebutuhan akan selada semakin meningkat dengan semakin bertambahnya 

restoran, hotel, dan tempat lain yang menyediakan masakan asing seperti selada, hamburger 

sehingga peru adanya upaya peningkatan produksi selada baik secara kuantitas maupun 

kualitasnya melalui teknik budidaya yang baik. 

Dewasa ini sayuran komersial yang berkembang dan dihasilkan di Indonesia baru 18 

jenis, yaitu: cabai, kacang panjang, bawang merah, ketimun, kubis, bawang merah, terong, 

tomat, kentang, sawi, bayam, buncis, bawang daun, kangkung, bawang putih, wortel, labu siam, 

dan lobak. Berdasarkan hasil survei pertanian oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1991, luas 

areal panen sayuran nasional dari ke-18 jenis tersebut mencapai 799.806 hektar dengan total 

produksi 1.661.389 ton. 
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Selada belum dimasukkan ke dalam daftar produksi sayuran nasional. Demikian pula 

dalam program penelitian dan pengembangan sayuran Puslitbang Hortikultura pada tahun 

1989/90 – 1993/94, selada belum termasuk skala prioritas, baik sebagai komoditas utama, 

potensial maupun introduksi yang dikembangkan di Indonesia. 

Istilah media tanam sudah familiar dalam bercocok tanam karena merupakan salah satu 

elemen penting dalam menunjang kelangsungan hdup suatu tanaman. Sebagian besar pasokan 

unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman berasal dari media tanam. Unsur hara tersebut 

selanjutnya akan diserap oleh sistem perakaran tanaman untuk digunakan dalam berbagai proses 

fisiologis. Berhasil tidaknya pertumbuhan tanaman, baik secara kualitas maupun kuantitas, 

berpengaruh pada kondisi media tanam yaitu kondisi fisik, kimia, dan biologi. 

Berkebun tanaman sayuran membutuhkan lahan ataupun media tanam yang cocok dan 

baik. Selain menggunakan pot, kini pohon pisang dapat digunakan sebagai media untuk 

menanam sayuran. Keunggulan cara ini mampu mempertahankan kebutuhan air, namun 

mengingat diameter batang pisang dari ujung hingga pangkal, dan hingga sekarang info tentang 

hal tersebut masih sangat kurang. Pohon pisang yang digunakan adalah  pohon pisang yang 

tandan buahnya selesai dipanen. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara khusus dimaksudkan untuk mengetehaui respon pertumbuhan dan 

produktivitas tanaman selada dengan mengkaji media tanam batang pisang sebagai komposisi 

media. 

1.3 Hipotesis 

a. Diduga ada interaksi antara tanaman sayur selada dengan diameter batang pisang 

dan komposisi media yang berbeda. 
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b. Diduga ada pengaruh diameter batang pisang terhadap kualitas terhadap

pertumbuhan tanaman sayur selada.

c. Diduga ada pengaruh pada jenis komposisi media tanam  terhadap pertumbuhan dan

hasil tanaman selada.

1.4 Urgensi dan Keutamaan Penelitian 

Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk maka kebutuhan akan konsumsi sayuran 

khususnya tanaman selada semakin meningkat. Di sisi lain luas lahan yang dapat digunakan 

sebagai lahan produktif  semakin menurun karena alih fungsi.  Selain itu, ketersediaan  lahan 

yang semakin menipis menuntut petani memanfaatkan lahan sempit untuk mengembangkan jenis 

pertanian di lahan sempit (pekarangan). Menurut Agus et al (2002), pekarangan merupakan 

lahan atau halaman di sekitar rumah dengan batas yang jelas dan memiliki fungsi multiguna 

antara lain sebagai tempat dipraktekkannya sistem agroforesti, konservasi sumberdaya genetik, 

konservasi tanah dan air, produksi bahan pangan dari tunbuhan dan hewan, tempat 

terselenggaranya aktifitas yang berhubungan dengan sosial & budaya. 

Batang pisang dapat menjadi alternatif pilihan yang dapat bertujuan untuk memanfaatkan 

limbah batang pisang yang tidak terpakai zero waste.  Batang pisang bisa menggantikan bambu 

dan talang air untuk berkebun sayuran. Bahkan batang pisang memiliki kelebihan yakni banyak 

mengandung pati sebagai sumber nutrisi tanaman dan mikroorganisme di dalam batang pisang 

bisa menjadikan media tanam yang ditaruh pada saat menanam lama-kelamaan menjadi kompos. 

Menurut Tidi Dhalika et al (2011) batang pisang juga memiliki senyawa penting seperti 

antrakuinon, saponin, dan flavanoid. Pada manusia antrakuinon bermanfaat untuk menyuburkan 

rambut. Peran senyawa itu pada tanaman juga bisa menyuburkan pertumbuhan bulu-bulu akar 

yang berguna membantu tanaman menyerap unsur-unsur hara. 




