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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Tanaman Seledri  

2.1.1 Klasifikasi Ilmiah Tanaman Seledri 

Klasifikasi tanaman seledri menurut Peter (2006) adalah sebagai berikut:  

Kingdom : Plantae  

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida  

Ordo : Apiales  

Famili : Apiaceae  

Genus : Apium  

Spesies : Apium graveolens L. 

 

 

 
 

 

  

Gambar 2.1. Tanaman Seledri (Apium graveolens L.) 

Sumber : https://www.kampustani.com/ (diakses pada 27 Juli 2019)  

 

2.1.2 Morfologi Tanaman Seledri  

 

Gambar 2.2 Morfologi Tanaman Seledri (Apium graveolus L.) 

Sumber : http://belajar-di-rumah.blogspot.com/2013/06/seledri-apium-graveolens-l.html (diakses 

pada 26 Januari 2020) 
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Tanaman seledri merupakan tanaman yang berbentuk rumput atau semak. 

Tanaman seledri termasuk golongan tanaman dikotil (berkeping dua). Tanaman 

seledri tidak bercabang, memiliki bagian yang terdiri dari daun, tangkai daun, 

batang, dan akar (Haryoto, 2009). Tanaman seledri memiliki ukuran sekitar 3-5cm 

sehingga seolah-olah tidak kelihatan. Sistem perakarannya menyebar kesemua 

arah sekitar 5-9 cm pada kedalaman tanah 30-40 cm. Daun tanaman seledri 

bersifat majemuk. Tepi daun pada umumnya beringgit pada pangkal maupu 

ujungnya runcing. Tulang daunnya menyirip yang memiliki ukuran panjang 2-

7,5cm dan lebarnya 2-5cm. Tangkai daun tumbuh tegak keatas/kepinggir batang 

dengan panjang sekitar 5cm berwarna hijau/keputihan (Rukmana, 1995). 

Seledri memiliki bunga yang berwarna putih, tumbuh dipucuk tanaman 

yang sudah tua. Setiap di ketiak daun dapat tumbuh 3 – 8 tangkai bunga. Seledri 

memiliki ujung tangkai bunga yang bergerombol membentuk bulatan. Tanaman 

seledri memiliki umur antara 2-4 bulan tergantung jenis varietasnya (Haryoto, 

2009; Rukmana, 1995). 

2.1.3 Syarat Tumbuh Tanaman Seledri  

2.1.3.1 Ketinggian Tempat dan Suhu 

Seledri bisa tumbuh dengan baik di dataran rendah ataupun dataran tinggi 

yakni dengan ketinggian 0 – 1200meter diatas permukaan laut (dpl). .Kelembaban 

udara yang dibutuhkan dalam pertumbuhan seledri berkisar 80% - 90% serta 

mendapatkan sinar matahari yang cukup (Rukmana, 1995). Pertumbuhan dan 

produksi yang tinggi, seledri membutuhkan suhu .15 - 24
o
C namun, ketika seledri 

berkecambah1 membutuhkan suhu lebih rendah yakni 10 - 18
o
C (Haryoto, 2009). 

2.1.3.2 Curah Hujan 

Seledri kurang tahan terhadap termpat yang memiliki curah hujan yang 

tinggi. Keadaan curah hujan yang dibutuhkan oleh tanaman seledri berkisar antara 

60-100mm/bulan, sehingga penanaman seledri dilakukan pada akhir musim hujan 

atau periode bulan-bulan tertentu.  

2.1.3.3 Sinar Matahari 

Seledri merupakan salah satu tanaman subtropis yang membutuhkan sinar 

matahari 8 jam per hari namun, seledri tidak tahan jika terkena matahari langsung 
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secara berlebihan. Tanaman seledri menajdi menguning atau layu jika 

mendapatkan sinar matahri yang berlebih, sebaliknya jika seledri kurang 

mendapat chaya matahari dapat menghambat proses pertumbuhannya, lemah, dan 

pucat (Haryoto, 2009). 

2.1.3.4 Tanah  

Jenis tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman seledri yakni tanah 

andosol dengan kriteria subur, banyak mengandung humus, berwarna 

hitam/coklat, tekstur remah dengan berdebu sampai dengan lempung, tata aerasi 

yang baik (Rukmana, 1995; Nurlela et al., 2016). 

2.1.3.5 Keasaman Tanah (pH) 

Kisaran pH tanah antara 5,6 - 6,7 atau pada pH optimum 6,0 - 6,8 tanaman 

seledri dapat tumbuh dengan baik. Tanah yang mengandung garam, Natrium, dan 

Boron merupakan tanah yang baik dalam pertumbuhan seledri (Rukmana, 1995). 

 

2.2 Pembuatan Pupuk Organik Cair dari Urin Sapi dengan Penambahan 

EM4 dan Molase (Tetes Tebu) 

Urin sapi merupakan hasil metabolisme sapi yang berbentuk cair. Urin 

dikeluarkan untuk menjaga proses homeostatis dan membuangkan sisa 

metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Urin sapi mengalami proses 

urinasi dan berasal dari metabolism nitrogen didalam tubuh (urea, asam urat, dan 

keratin) serta 90% terdiri dari air. Urin yang dihasilkan oleh ternak dari hasil 

metabolisme memiliki kadar N dan K yang sangat tinggi (Huda, 2013). Menurut 

Santoso (2018) urine pada sapi terdiri dari air 92%, nitrogen 1,00%, fosfor 0,2%, 

dan kalium 0,35% sedangkan kandungan urin setelah difermentasi nilai nitrogen 

2,7%, fosfor 2,4%, dan kalium 3,8% (Rizki dkk, 2014). 

Urin sapi mengandung hormon IAA (Indole Acetate Acid) yang berfungsi 

sebagai hormon untuk perkembangan sel sehingga pertumbuhan tanaman akan 

tumbuh lebih cepat (Alvi, Ariyanti, & Maxiselly, 2018). Urin sapi dapat diserap 

oleh tanaman karena mempunyai hormon pertumbuhan pada tanaman, sehingga 

dapat memicu proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Urin sapi 

menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan ketersediaan serapan unsur hara 
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bagi tanaman secara organik dengan melakukan pengolahan urin sapi 

(fermentasi).  

Fermentasi merupakan suatu proses metabolisme dari senyawa organik 

dipecah menjadi senyawa sederhana dengan melibatkan mikroorganisme. Prinsip 

proses fermentasi merupakan penghancuran limbah organik dibantu oleh mikroba 

dengan kondisi dan suhu tertentu (Huda, 2013). Suhu dan pH adalah faktor yang 

memengaruhi fermentasi urin secara anaerob,  proses fermentasi awal suhu dapat 

mencapai 38
0
C dan suhu menurun saat fermentasi urin berakhir sebesar 36,5

0
C. 

Mikroba menguraikan bahan organik urin sapi menjadi CO2, panas, dan uap air. 

Bahan organik yang mengalami penguraian dapat menyebabkan suhu menurun 

dalam proses fermentasi urin. Fermentasi awal mempunyai  pH berkisar 6,3 

namun meningkat menjadi 6,7 setelah proses fermentasi, hal ini dikarenkan bahan 

organik dirombak saat fermentasi oleh mikroba menjadi asam organik (Fa’izin, 

2018). 

Pembuatan fermentasi urin sapi menurut Sari et al., (2017) dilakukan 

dengan beberapa tahapan, yaitu meletakkan urin sapi ke dalam wadah 

penampungan. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan aktivator EM4 dan 

molase ke dalam wadah. Effective Microorganism 4 merupakan inokulan yang 

digunakan dalam meningkatkan keanekaragaman dan populasi mikroorganisme 

didalam tanah, yang nantinya untuk meningkatkan pertumbuhan, kuantitas dan 

kualitas produksi suatu tanaman. Manfaat penambahan EM4 dalam pupuk organik 

cair, diantaranya 1) memperbaiki struktur dan tekstur tanah; 2) menyuplai unsur 

hara yang dibutuhkan tanaman; 3) menghambat pertumbuhan hama dan penyakit 

tanaman dalam tanah; 4) meningkatkan kualitas bahan organik sebagai pupuk; dan 

5) meningkatkan kualitas pertumbuhan vegetative dan generative tanaman (Nur et 

al., 2016).  

EM4 mengandung mikroorganisme fermentasi dan sintetik yang terdiri dari 

bakteri asam laktat (Lactobacillus sp.), bakteri Fotosintetik (Rhodopseudomonas 

sp.), Actinomycetes sp., Streptomycetes sp. dan ragi (Yeast) (Sundari, Maruf, & 

Dewi, 2014). Berikut merupakan fungsi mikroorganisme di dalam EM4 yang 

tertera pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Fungsi Mikroorganisme di Dalam Larutan EM4 
Nama Fungsi 

Bakteri fotosintetis  1. Membentuk zat-zat bermanfaat dari sekresi 

akar tumbuhan, bahan organik, dan gas-gas 

berbau (misalnya hydrogen sultida) dengan 

menggunakan sinar matahari dan panas bumi 

sebagai sumber energi. Zat-zat bermanfaat itu 

antara lain asam amino, asam nukleik, zat-zat 

bioaktif, dan gula. Semuanya mempercepat 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

2. Meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme 

lainnya.  

Bakteri asam laktat  1. Menghasilkan asam laktat dari gula.  

2. Menekan pertumbuhan mikroorganisme yang 

merugikan misalnya fusarium.  

3.  Meningkatkan percepatan perombakan 
bahan-bahan organik.  

4. Dapat menghancurkan bahan-bahan organik 

seperti lignin dan selulosa, serta 

memfermentasikannya tanpa menimbulkan 

pengaruh-pengaruh merugikan yang 

diakibatkan oleh bahan-bahan organik yang 

tidak terurai.  

Ragi  1. Membentuk zat antibakteri dan bermanfaat 

bagi pertumbuhan tanaman dari asam-asam 

amino dan gula yang dikeluarkan oleh bakteri 

fotosintesis.  

2. Meningkatkan jumlah sel aktif dan 
perkembangan akar.  

Actinomycetes  1. Menghasilkan zat-zat antimikrobe dari asam 

amino yang dihasilkan oleh bakteri 

fotosintesis dan bahan organik.  

2. Menekan pertumbuhan jamur dan bakteri.  

Jamur fermentasi  1. Menguraikan bahan organik secara cepat 

untuk menghasilkan alkohol, ester,dan zat-zat 

antimikrobe.  

2. Menghilangkan bau serta mencegah serbuan 

serangga dan ulat yang merugikan. 

(Yuniwati, Iskarima, & Padulemba, 2012) 

 EM-4 perlu diaktifkan dahulu karena mikroorganisme di dalam larutan 

EM-4 berada dalam keadaan tidur (dorman). Pengaktifan mikroorganisme di 

dalam EM-4 dapat dilakukan dengan cara memberikan air dan makanan (molase) 

bagi mikroorganisme (Yuniwati et al., 2012). 

Molase dapat dijadikan sebagai bahan alternative untuk sumber energi 

dalam media fermentasi karena mengandung nutrisi yang cukup tinggi untuk 

kebutuhan mikroorganisme. Karbohidrat dalam molase siap digunakan untuk 

fermentasi tanpa perlakuan terlebih dahulu karena sudah berbentuk gula (Algus, 

2014). Kandungan gula pada molase terutama sukrosa berkisar 48-55%, sehingga 
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dapat digunakan untuk fermentasi asam asetat yang merupakan sumber glukosa 

utama bagi bakteri (Huda, 2013). Proses fermentasi urin sapi membutuhkan 

molase karena molase mengandung gula dan asam organik yang berfungsi sebagai 

sumber energy (pertumbuhan sel) bagi mikroorganisme (Kusmiati, Tamat, Jusuf, 

& Istiningsih, 2007). 

Langkah berikutnya adalah menghomogenkan campuran urin sapi, EM4, 

dan molase. Langkah ini dilakukan dengan cara mengaduk campuran urin sapi, 

EM4, dan molase kemudian menutup rapat wadah penampungan  agar tidak ada 

udara yang masuk sehingga proses fermentasi dapat berlangsung (Firmaniar, 

2017). Langkah terakhir yakni didiamkan selama 14 hari, hal ini dikarenakan 

senyawa organik terdegradasi lebih cepat pada fase aktif (Pinandita, Biyantoro, & 

Margono, 2017). 

 

2.3 Proses Dekomposisi Urin Sapi Oleh Aktivator EM4 

Urin sapi mengandung unsur nitrogen (N) yang diperlukan oleh tumbuhan. 

Kandungan unsur hara nitrogen (N) yang lebih tinggi dibanding dengan unsur 

hara lainnya yang digunakan untuk merangsang proses perkembangan tanaman 

(Aisyah et al., 2011; Nawawi, Rahayub, & Mulyaningsih, 2016). Penguraian 

bahan organik urin sapi secara alami membutuhkan waktu yang lama, sehingga 

memerlukan bantuan mikroorganisme untuk mempercepat proses penguraian 

salah satunya adalah bakteri Effective Microoganism 4 (EM4) (Adhilaksma, 2018; 

Soewardi & Laksmita, 2018). Menurut Setiawan, Maghfoer, & Nihayati (2016) 

EM4 digunakan untuk mempercepat proses penguraian urin dan peningkatan 

penyerapan unsur hara nitrogen (N).  

Proses penguraian urin sapi menghasilkan senyawa nitrat dan nitrit dengan 

bantuan EM4 dengan cara nitrifikasi, asimilasi, dan denitrifikasi. Nitrifikasi 

adalah proses pengubahan amonium menjadi nitrat oleh aktivitas enzim 

nitrogenase yang di miliki oleh bakteri nitrifikasi. Proses nitrifikasi berlangsung 

melalui dua tahap, yaitu nitritasi dan nitratasi. Nitritasi adalah proses mengubahan 

amonium menjadi nitrit oleh bakteri nitritasi seperti Nitrosomonas, sedangkan 

nitratasi adalah proses pengubahan nitrit menjadi nitrat oleh bakteri nitratasi 
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seperti Nitrobacter (Bernhard, 2012). Beberapa bakteri dapat mengubah senyawa 

nitro yang telah tereduksi kembali ke alam dengan cara oksidasi.  

Nitrat yang dihasilkan melalui proses nitrifikasi selanjutnya akan digunakan 

kedalam jaringan biologis tumbuhan melalui proses asimilasi. Asimilasi adalah 

proses pengolahan ion nitrat dan amonium yang difiksasi oleh tumbuhan yang 

akan dibentuk menjadi asam amino essensial. Senyawa ion nitrogen tersebut 

kemudian direaksikan hingga terbentuk berbagai unsur organik seperti asam 

amino, asam nukleat, protein nabati dan bahkan ada senyawa ion nitrogen yang di 

sisipkan ke dalam klorofil (Bernhard, 2012).  

Nitrat yang terbentuk dapat berfungsi sebagai pupuk untuk tanaman. nitrat 

diproduksi melebihi kebutuhan hidup tanaman terbawa dalam air lalu meresap 

melalui tanah karena tanah tidak memliki kemampuan untuk menahan nitrat. Ini 

sring menghasilkan konsentrasi nitrat yang relative tinggi di tanah. Kondisi 

anaerob itrat direduksi menjadi nitrat, dan kemudian terjadi reduksi nitrit yang 

dinamakan proses denitrifikasi (Burghate & Ingole, 2014). 

 

2.4 Pengaruh Pupuk Organik Cair Dengan Pertumbuhan Tanaman Seledri 

Pupuk organik cair yang berbahan dasar urin sapi memiliki kandungan 

unsur hara makro, yakni nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K). Unsur nitrogen 

(N) berfungsi sebagai penyusun protein, klorofil, asam amino dan banyak 

senyawa organik lainnya. Unsur fosfor (P) berfungsi sebagai penyusun fosfolipid 

nukleoprotein, gula fosfat dan khususnya pada transport dan penyimpanan energy. 

Unsur hara kalium (K) berguna menjaga keseimbangan ion pada sel serta 

memiliki fungsi metabolisme karbohidrat, fotosintesis, dan translokasinya, 

mengatur keseimbangan ion - ion dalam sel berfungsi dalam pengaturan berbagai 

mekanisme metabolik seperti fotosintesis, metabolisme karbohidrat dan 

translokasinya, sintetik protein berperan dalam proses respirasi dan meningkatkan 

ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit (Firmansyah, Syakir, & 

Lukman, 2017;  Fahmi, Nuryani, Utami, & Radjagukguk, 2010). 

Unsur nitrogen (N) merupakan unsur hara makro yang banyak dibutuhkan 

dalam pertumbuhan tanaman seledri (Syahrudin, 2011). Nitrogen termasuk salah 
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satu unsur penyusun klorofil. Menurut Sholikhin, Nurbaiti, & Khoiri  (2014) 

apabila serapan nitrogen tinggi, maka kandungan klorofil ikut meningkat sehingga 

fotosintesis & fotosintat yang dihasilkan akan meningkatkan pertumbuhan 

tanaman. 

Menurut Jauhari (2008) pertumbuhan tanaman dapat dipengaruhi peran 

unsur nitrogen, sebab unsur N berfungsi dala proses pemanjangan dan 

pembelahan sel pada titik tumbuh batang. Proses pembelahan sel akan berjalan 

dengan cepat dengan adanya ketersediaan N yang cukup. Unsur N mempunyai 

peran utama untuk merangsang pertumbuhan secara keseluruhan dan khususnya 

pertumbuhan batang yang dapat memacu pertumbuhan tinggi bibit (Wahyono, 

Yetti, & Yoseva, 2015). 

 

2.5 Sumber Belajar Biologi  

Menurut Sanjaya (2016) yang dimzaksud sumber belajar yaitu segala 

sesuatu yang dapat dimanfaatkan siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman 

belajar sesuai tujuan yang akan dicapai. Jalinus & Ambiyar (2016), menambahkan 

jika sumber belajar merupakan segala daya yang dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan belajar mengajar, baik secara langsung atau tidak langsung. Sumber 

belajar dalam biologi dapat diperoleh di sekolah maupun di luar sekolah.  

Menurut Munajah & Susilo (2015), sumber belajar biologi adalah segala 

sesuatu baik benda maupun gejalanya yang dapat digunakan untuk memperoleh 

pengalaman dalam rangka pemecahan permasalahan biologi tertentu. Prinsipnya 

sumber belajar dapat dikategorikan menjadi sumber belajar yang siap digunakan 

dalam proses pembelajaran tanpa adanya penyederhanaan dan atau modifikasi (by 

utilization) misalnya pabrik dan museum serta sumber belajar yang 

disederhanakan atau di modifikasi (by design) untuk membantu kegiatan 

pembelajaran seperti buku paket, modul, film dan video pembelajaran. Sumber 

belajar dalam kegiatan belajar mengajar dapat memberikan manfaat positif 

terutama bagi siswa. Melalui sumber belajar, siswa dapat berpikir kritis karena 

adanya informasi yang lebih luas dan memberikan pengalaman belajar yang lebih 
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kongkret dalam proses belajar siswa (Navy, 2013). Berdasarkan hasil penelitian 

ini dapat kembangkan sebagai sumber belajar biologi berupa kajian teori.  

 

2.6 Kerangka Konsep Penelitian   

Urin sapi mengandung air 92%, nitrogen 1,00%, fosfor 0,2%, dan kalium 

0.35%. Hasil metabolisme sapi berupa urin memiliki kandungan nitrogen (N) 

yang tinggi dan terdapat hormon Indole Acetate Acid (IAA) yang berfungsi 

sebagai hormone untuk perkembangan sel sehingga dapat merangsang 

pertumbuhan tanaman. Pengolahan urin sapi menjadi pupuk organik melalui 

proses fermentasi dengan penambahan EM4 dan molase (tetes tebu). Penambahan 

EM4 dalam proses fermentasi dapat mempercepat proses dekomposisi bahan 

organik menjadi 7-14 hari. Pengaktifan EM4 sangat diperlukan karena 

mikroorganisme dalam larutan EM4 dalam keadaan dorman. Mikroorganisme 

dapat diaktifkan dengan cara pemberian makanan (molase) dan air.  

 Upaya peningkatan peningkatan pertumbuhan seledri dengan memberikan 

nutrisi yang mengandung unsur hara penting bagi pertumbuhan vegetatif tanaman, 

yaitu nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K). Tanaman seledri membutuhkan 

kandungan unsur hara nitrogen (N) yang tinggi. Pertumbuhan seledri dapat dilihat 

dari parameter tinggi tanaman dan jumlah daun. Pemberian pupuk organik cair 

dengan konsentrasi yang berbeda dapat memengaruhi pertumbuhan seledri. 

Konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30%, 35%, 40%, dan 

45% serta perlakuan kontrol (+). Konsentrasi ditentukan berdasarkan hasil 

penelitian terdahulu, peneliti menyatakan bahwa konsentrasi terbaik untuk pupuk 

organik cair kisaran 20%-45%.  

Pertumbuhan seledri dipengaruhi oleh faktor iklim dan kondisi tanah, selain 

itu juga dapat dipengaruhi oleh pemupukan. Pemupukan yang diterapkan oleh 

petani menggunakan pupuk anorganik. Penggunaan pupuk anorganik secara terus-

menerus akan menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi tanah, seperti 

menurunnya kandungan bahan organik tanah, rentannya tanah terhadap erosi, 

menurunnya permeabilitas tanah, dan menurunnya populasi mikroba tanah. Upaya 

pengembalian keadaan tanah dan pemulihan kesuburan tanah maka solusinya 
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dengan pemakaian pupuk organik. Pupuk organik berfungsi memperbaiki 

kesuburan kimia, fisik, dan biologis tanah, serta tidak meninggalkan bahan residu 

di dalam sayuran. Adapun skema kerangka berpikir penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 2.3.  
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Kerangka Konsep Penelitian 

 

 Penelitian ini secara garis besar dapat dituliskan secara skematis seperti 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

  

Keterangan: 

 Diteliti 

 Tidak diteliti 

Gambar 2.3 Kerangka Konsep  Penelitian 

Populasi Sapi Semakin Meningkat  

Feses Urin Limbah urin sapi dibuang 

dan dapat mencemari 

lingkungan. 

Pengolahan limbah urin 

menjadi pupuk organik 

cair 

Penambahan EM4 untuk 

mempercepat proses penguraian 

urin dan penyerapan unsur hara 

Proses penguraian urin dengan 

penambahan EM4 melalui proses 

nitrifikasi, asimilasi, dan denitrifikasi 

Pupuk organik cair urin sapi dengan 

penambahan EM4 dapat 

meningkatkan pertumbuhan seledri 

Pertumbuhan seledri dilihat 

berdasarkan tinggi tanaman 

Sumber belajar biologi 
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2.7 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka diatas dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh urin sapi sebagai pupuk organik cair dengan penambahan 

EM4 terhadap pertumbuhan tanaman seledri (Apium graveolus). 

2. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan sebagai sumber belajar biologi. 

 


