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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan manusia terhadap sayuran dari hari ke hari semakin meningkat, 

yang disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk. Sayuran merupakan 

tanaman hortikultura yang sangat memegang peranan penting dalam kehidupan 

manusia. Tanaman selada merah varietas red rapid merupakan sayuran daun yang 

banyak diminati oleh masyarakat akhir-akhir ini. Tanaman ini memiliki unsur 

estetika dengan bentuknya yang khas dan warna yang mencolok. Kelebihan selada 

merah selain dapat dimanfaatkan sebagai sayuran pelengkap seperti lalapan 

ataupun salad, selada merah memiliki manfaat kesehatan karena mengandung 

antioksidan dan mineral yang penting untuk tubuh manusia. Menurut 

Sastradiharja (2011) salah satu pertimbangan yang mendasari masyarakat 

mengkonsumsi selada merah, karena mempunyai penampilan yang menarik, dapat 

digunakan sebagai lalapan, mempunyai nilai tambah terhadap manfaat kesehatan 

yang mengandung gizi cukup tinggi terutama kandungan mineral dan antioksidan. 

Seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran 

masyarakat akan kesehatan, maka permintaan konsumen terhadap selada merah 

semakin meningkat. Melihat beberapa kelebihan yang dimiliki selada merah, para 

pelaku budidaya tanaman atau petani sayuran mulai mengetahui bahwa budidaya 

selada merah memiliki prospek dan peluang yang diminati konsumen. Untuk
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memenuhi kebutuhan konsumsi selada merah yang semakin besar, diperlukan 

penanganan teknik budidaya yang lebih efisien agar peningkatan produksi berjalan 

sesuai harapan.  

Penggunaan pupuk anorganik secara berkala dapat menyebabkan kerusakan 

tanah dan menurunnya produktivitas tanah. Upaya untuk menghindari terjadinya 

kerusakan tanah harus memperhatikan teknik budidaya yang baik serta perbaikan 

tanah yang efektif agar meningkatkan hasil tanaman. Frasetya (2014) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya intensitas penggunaan lahan tidak 

secara otomatis berdampak pada kerusakan tanah, manajemen pengelolaan tanah dan 

pemilihan teknik budidaya yang digunakan dalam budidaya tanaman memiliki peran 

dalam mengurangi dampak kerusakan tanah.  

Usaha perbaikan tanah dapat dilakukan dengan pemberian bahan organik, akan 

tetapi bahan organik harus dipastikan telah matang atau terdekomposisi sempurna. 

Pemberian bahan organik yang belum matang dapat menyebabkan kondisi tanah 

menjadi tereduksi. Dengan adanya hal tersebut, penggunaan pupuk organik sangat 

dibutuhkan karena bersifat ramah lingkungan dan menjaga ketersediaan bahan 

organik di dalam tanah sehingga dapat mengembalikan kondisi tanah yang rusak.  

Pupuk organik yang berbentuk cair, dapat diberikan untuk menutrisi daun, 

batang maupun akar, sehingga lebih efektif mudah larut, unsur hara lebih mudah 

tersedia dan cepat meresap ke tanah maupun tanaman serta dapat diaplikasikan 

langsung melalui daun atau bagian tanaman lainnya. Menurut Riyan (2010), pupuk 

organik cair merupakan salah satu pupuk yang berbentuk cair hasil fermentasi bahan 
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organik dengan bantuan mikroorganisme yang dapat berfungsi untuk menambah 

unsur hara bagi tanaman. Penggunaan pupuk organik cair dengan fermentasi bantuan 

mikroorganisme atau Effective Microorganism secara perlahan dapat mengurangi 

ketergantungan terhadap pupuk anorganik. Bahan yang dapat digunakan untuk 

pembuatan pupuk organik cair adalah dengan memanfaatkan bahan-bahan organik 

hijauan limbah sayuran yang paling banyak dibuang di pasaran seperti sayuran sawi 

yang melimpah jumlahnya.  

Sayuran sawi baik sawi putih maupun sawi hijau yang tidak laku dijual, 

umumnya tidak dimanfaatkan oleh petani atau pedagang pengumpul, sehingga sering 

dibuang begitu saja sebagai limbah yang terus menumpuk setiap harinya. Limbah 

sayur sawi memiliki kandungan air yang cukup tinggi serta unsur hara yang dapat 

menambah kebutuhan nutrisi tanaman sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk 

organik cair. Berdasarkan penelitian Latifah (2012), analisis kandungan pupuk 

organik cair asal limbah sayuran sawi mengandung nitrogen 0,16 %, fosfor 0,014 %, 

kalium 0,25 %, C/N 33, C-Organik 5,20 %. Penelitian Novriani (2014) menambahkan 

kandungan pupuk organik cair limbah sayuran sawi diantaranya nitrogen 1,23 %, 

fosfor 0,18 %, kalium 0,21 %, C/N 19, S 0,31 %, C 22,77 %, Fe 7,67 % dan Zn 3,87 

%.  

Semua unsur tersebut mempunyai fungsi yang bisa membantu dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta sangat baik dijadikan sebagai bahan 

baku pembuatan pupuk organik cair selain mudah terdekomposisi, bahan ini juga 

kaya akan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Oleh karena itu, permasalahan limbah 
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sawi dapat diatasi dengan mengolahnya menjadi pupuk organik cair sehingga dapat 

mengurangi penumpukan sampah juga dapat membantu petani dalam menyediakan 

pupuk.  

Pemupukan terhadap tanaman selada merah dapat menggunakan pupuk organik 

cair limbah sawi. Limbah sayur sawi yang digunakan untuk penelitian adalah limbah 

sawi putih dan sawi hijau. Beberapa cara pemberian pupuk organik di masyarakat 

umumnya disemprotkan melalui daun tanaman sebagai kebutuhan pupuk daun 

dibanding dengan disiramkan melalui tanah. Kelebihan pemupukan melalui daun 

yaitu cepat diserap oleh jaringan tanaman penyerapan hara berjalan efektif melalui 

mulut daun (stomata), sehingga perbaikan atau perkembangan tanaman lebih cepat 

terlihat dan tidak menyebabkan kerusakan tanah sedangkan kekurangannya adalah 

harus memperhatikan dosis, konsentrasi dan waktu pemberian aplikasi penyemprotan 

yang tepat, karena pemupukan melalui daun mempunyai sifat cepat menguap.  

Pemberian pupuk organik cair melalui tanah dapat memperbaiki kualitas dan 

sifat fisik tanah serta lebih cepat diserap oleh akar tanaman dalam bentuk ion K
+
 

untuk menunjang kebutuhan hara tanaman dari dalam tanah, akan tetapi kelemahan 

pemberian pupuk organik cair melalui tanah harus memperhatikan sifat fisik tanah, 

mudah tercuci oleh air dan tererosi bersama butir-butir tanah sehingga pemberian 

tidak dapat efektif untuk diserap akar tanaman. Oleh karena itu, cara pemberian 

pemupukan dapat dilakukan berulang sesuai waktu pemberian aplikasi penyiraman 

yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian untuk 
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menguji konsentrasi pupuk organik cair limbah sawi dan cara pemberian terhadap 

pertumbuhan tanaman selada merah. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah terjadi interaksi antara konsentrasi dengan cara pemberian pupuk organik 

cair limbah sawi terhadap pertumbuhan tanaman selada merah. 

2. Berapakah kombinasi konsentrasi dan cara pemberian pupuk organik cair limbah 

sawi yang paling baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman selada 

merah. 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mempelajari pengaruh interaksi antara konsentrasi dengan cara pemberian 

pupuk organik cair limbah sawi terhadap pertumbuhan tanaman selada merah. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi dan cara pemberian pupuk organik cair yang 

memberikan pengaruh paling baik terhadap pertumbuhan tanaman selada merah. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Secara ilmiah untuk mempelajari pengaruh interaksi antara konsentrasi dengan 

cara pemberian pupuk organik cair limbah sawi terhadap pertumbuhan tanaman 

selada merah. 

2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi petani 

maupun instansi/lembaga terkait untuk pengembangan budidaya tanaman dalam 

upaya meningkatkan produksi tanaman selada merah. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

Selada merah merupakan tanaman sayuran dengan bentuk daun bergelombang 

dan berwarna merah dan memiliki potensi untuk ditanam di Indonesia yang beriklim 

tropis. Banyaknya manfaat dan kandungan yang dimilikinya, saat ini kebutuhan 

konsumsi sayuran selada merah tentunya akan terus diminati oleh para konsumen. 

Hal ini juga akan meningkatkan petani untuk menanam selada merah. Banyak faktor 

yang perlu diperhatikan dalam mengusahakan tanaman agar mendapatkan hasil yang 

optimum dan mutu yang baik, salah satu diantaranya adalah faktor budidaya yaitu 

melalui pemupukan bahan organik. Penambahan bahan organik yang berasal dari 

limbah sayuran pasar yang terbuang selain menambah bahan organik tanah juga 

memberikan kontribusi terhadap ketersediaan hara yang nantinya akan diserap 

tanaman.  

Pupuk organik merupakan hasil penguraian bahan organik yang dilakukan jasad 

renik atau mikroorganisme yang berupa zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh 

tanaman. Salah satunya adalah pupuk organik cair yang dapat menjadi alternatif 

untuk mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Pupuk organik cair memiliki 

kandungan unsur hara makro dan mikro yang lengkap untuk pertumbuhan tanaman 

walaupun dalam jumlah sedikit. Pupuk organik dalam bentuk cair lebih cepat diserap 

dan diurai oleh tanah. Kemudian bisa diaplikasikan ke tanaman dengan cara 

disemprotkan ke bagian tanaman dan disiramkan ke tanah  serta kepekatannya dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan tanaman itu sendiri. Dengan demikian pupuk organik 

cair dinilai lebih efektif dan efisien daripada pupuk organik padat. 
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Menurut Hadisuwito (2012), kelebihan lain dari pupuk organik cair adalah 

mampu memperbaiki struktur tanah, menaikkan daya serap tanah terhadap air, 

menaikan kondisi kehidupan di dalam tanah. Pengolahan terhadap limbah sawi sangat 

diperlukan agar limbah sawi dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama tanpa 

mengalami kebusukan dan penurunan nilai nutrisinya. Menurut Aliudin (2000), 

bagian tanaman sawi yang tidak diambil sebagai produk tanaman (limbah sawi) 

mencapai 55,5% dari produksi tanaman. Limbah sayur sawi dapat dimanfaatkan 

sebagai pupuk organik cair. Berdasarkan penelitian Setyawati (2012), limbah organik 

sayur sawi mengandung unsur-unsur yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan 

pembuatan kompos cair. Jenis limbah sawi yang banyak di pasaran yaitu limbah sawi 

hijau dan sawi putih. Sawi memiliki kadar air yang cukup tinggi, mencapai lebih dari 

95%. Menurut Nurhidayat (2006), limbah sayuran sawi mengandung komposisi 

nutrien berupa kalori 22 g, protein 1,7 g, serat 0,7 g, Ca 100 mg, P 38,40 mg, Fe 2,6 

mg yang dibutuhkan tanaman. Semua unsur tersebut dapat dijadikan pupuk karena 

kaya akan nutrisi serta mempunyai fungsi yang bisa membantu dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman.  

Hasil penelitian Novriani (2014), pemberian pupuk organik cair yang berasal 

dari sampah organik sayuran pasar berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan 

produksi tanaman selada dengan perlakuan konsentrasi 20 ml L
-1

 air sebagai 

perlakuan terbaik dalam meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun, pertumbuhan 

tajuk dan akar tanaman selada dibandingkan dengan perlakuan konsentrasi 10 ml L
-1

, 

30 ml L
-1

, 40 ml L
-1

 dan 50 ml L
-1

. Penelitian lain yang dilakukan Fitriyatno (2012) 
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pemberian kombinasi organik cair limbah sayur dengan konsentrasi 20 ml L
-1 

dan 

buah dengan konsentrasi 20 ml L
-1

 memberikan hasil yang lebih baik terhadap luas 

daun tanaman selada dibandingkan dengan 10 ml L
-1

. Berdasarkan penelitian Duaja 

(2012), pemberian dosis pupuk cair Kirinyuh 5 ml tanaman
-1

, 10 ml tanaman
-1

 dan 15 

ml tanaman
-1

, didapatkan hasil selada tertinggi dicapai pada perlakuan pupuk cair 

Kirinyuh dengan dosis 15 ml tanaman
-1

 dengan parameter jumlah daun, luas daun, 

tinggi tanaman dan berat segar tajuk yang menunjukkan nilai tertinggi. Berkaitan 

dengan efektivitas penyerapan unsur hara oleh tanaman, maka perlu diperhatikan cara 

pemberian pupuk organik cair yang tepat.  

Untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan tanaman, umumnya pupuk organik 

cair diberikan ke tanaman melalui daun. Penelitian Evita (2009) mengemukakan, 

pemupukan melalui daun dapat memperbaiki nutrisi tanaman dan telah menjadi 

prosedur yang ditetapkan dalam produksi tanaman untuk meningkatkan hasil dan 

meningkatkan kualitas produk tanaman. Namun pupuk organik cair dapat pula 

diberikan dengan disiramkan ke tanah. Pemberian pupuk organik cair melalui tanah 

dapat memperbaiki atau mempertahankan kandungan C organik tanah, kesuburan 

tanah dan sifat fisik tanah yaitu salah satunya menggemburkan tanah.  

Hasil penelitian Hadisuwito (2012), pemberian pupuk organik ke dalam tanah 

mampu melakukan perbaikan terhadap sifat fisik yaitu menggemburkan tanah, 

memperbaiki aerasi dan drainase, meningkatkan ikatan antar partikel, meningkatkan 

kapasitas menahan air, mencegah erosi dan longsor, dan merevitalisasi daya olah 

tanah. Ketersediaan unsur hara di dalam tanah untuk kebutuhan tanaman tergantung 
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pada tingkat kesuburan tanah itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan kebutuhan 

pupuk tanaman dengan memperhatikan cara pemberian pupuk organik cair melalui 

penyemprotan ke daun dan penyiraman ke tanah dapat efektif dan efisien untuk 

menyediakan hara bagi tanaman dalam jumlah yang berimbang dengan dosis dan 

konsentrasi yang tepat untuk pertumbuhan dan hasil tanaman yang lebih baik. 

Pemupukan terhadap tanaman selada merah dengan menggunakan pupuk 

organik cair limbah sawi dapat dilakukan dengan cara disemprotkan ke bagian daun 

tanaman dan disiramkan ke tanah. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui 

bahwa limbah sawi dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair dengan 

memperhatikan konsentrasi dan cara pemberian pemupukan yang efektif untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman selada merah. 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian yang 

dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Terjadi interaksi antara konsentrasi dengan cara pemberian pupuk organik cair 

limbah sawi terhadap pertumbuhan tanaman selada merah. 

2. Terdapat salah satu kombinasi konsentrasi dan cara pemberian pupuk organik 

cair limbah sawi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman selada merah. 


