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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Selada (Lactuca sativa L.) merupakan salah satu komoditi hortikultura 

yang memiliki prospek dan nilai komersial yang cukup baik. Semakin 

bertambahnya jumlah penduduk Indonesia serta meningkatnya kesadaran 

penduduk akan kebutuhan gizi menyebabkan  bertambahnya  permintaan akan 

sayuran. Kandungan gizi pada sayuran terutama vitamin dan mineral tidak 

dapat disubstitusi melalui bahan makanan  pokok (Nazaruddin, 2003). Selada 

merupakan jenis sayuran yang sangat dikenal konsumen. Dengan khasiatnya 

untuk kesehatan menjadikan peluang yang sangat tinggi bagi jenis sayuran 

tersebut (Harianto et al., 2003 dalam Lusiana, 2015). 

Cahyono (2005), menyatakan tanaman selada memiliki berbagai macam 

kandungan yaitu mineral, vitamin, antioksidan, potassium, zat besi, folat, 

karoten, vitamin C dan vitamin E. Tanaman selada juga bermanfaat bagi tubuh 

seperti membantu pembentukan sel darah putih dan sel darah merah dalam 

susunan sum-sum tulang, mengurangi resiko terjadinya kanker, tumor dan 

penyakit katarak, membantu kerja pencernaan dan kesehatan organ-organ di 

sekitar hati serta mengobati penyakit anemia. 

Prospek tanaman sayuran di Indonesia mengalami peningkatan. 

Permintaan tanaman selada terus meningkat di Indonesia, setiap bulan 

dibutuhkan hingga 800 kg selada kriting untuk restoran. Penanaman selada 

tahun 2010 hanya dapat menyuplai 150 kg/bulan selada kriting ke pasar, 

sehingga masih terdapat peluang untuk pengusaha selada. 

Tanaman Selada belum membudaya pengembangannya, tetapi prospek 

ekonominya cukup cerah. Permintaan terhadap komoditas selada terus 

meningkat antara lain berasal dari pasar swalayan, rumah makan, hotel 

berbintang di kota-kota besar, serta masyarakat luar negeri yang tinggal di 

Indonesia (Guring, 2009), oleh karena itu masih diperlukan peningkatan 

produksi selada. Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam mengusahakan 

tanaman agar mendapat hasil yang optimum dan mutu yang baik, salah satu 

diantaranya adalah faktor budidaya yaitu melalui pemupukan dengan bahan 

organik atau anorganik (Harjadi, 1982 dalam Wardhana et al., 2015). 
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Unsur hara merupakan salah satu faktor yang menunjang pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman yang optimal. Penggunaan pupuk sebagai salah 

satu usaha untuk meningkatkan produksi tanaman sudah sangat membudaya 

dan para petani telah menganggap bahwa pupuk dan cara pemupukan sebagai 

suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan usaha taninya. 

Penggunaan pupuk anorganik pada mulanya akan meningkatkan hasil panen 

atau produktifitas tanaman, tetapi bila digunakan dalam jangka waktu panjang 

oleh petani akan memberikan pengaruh buruk pada tanah berupa kerusakan 

biologis, fisik, dan kimia sehingga menyebabkan penurunan produktivitas 

tanaman (Subin, 2016). 

Penggunaan pupuk organik mampu menjadi solusi dalam memperbaiki 

sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik cair menjadi alternatif 

yang lebih baik dibanding pupuk organik dalam bentuk padat seperti kompos. 

Kelebihan pupuk organik cair yaitu mampu menyediakan unsur hara lengkap 

yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh, memperbaiki struktur tanah, 

memperbaiki kehidupan mikroorganisme dalam tanah, pembagianya dapat 

lebih merata dan mudah digunakan (Azwar Anas, 2017).  

Pupuk organik cair dapat lebih bermanfaat jika menggunakan bahan sisa 

tanaman yang mudah didapatkan di sekitar pemukiman masyarakat, sisa 

tanaman yang mudah didapat dan potensial untuk dijadikan pupuk organik cair 

adalah daun lamtoro.Tanaman lamtoro(Leucaena leucocephalaL.) merupakan 

leguminosa pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan 

daunnyamengandung protein kasar yang cukup tinggi yakni 27-34% dari bahan 

kering (Rehman dan Zafar, 2007 dalam Pane et al., 2014). Daun lamtoro juga 

dapat digunakan sebagai sumber bahan organik pada pertanian organik. 

Keunggulan dari daun lamtoro adalah memiliki kandungan protein, 

karbohidrat, tanin, mimosin, kalsium, fosfor, b-karotin dan energi(Devi et al., 

2013dalam Pane et al., 2014). Daun lamtoro yang memiliki unsur hara yang 

majemuk menjadi alternatif sebagai pupuk organik cair hayati(Suddhiyam et 

al., 2009dalam Pane et al.,2014). 

Menurut (Budelman dalam Palimbungan et al., 2006) kandungan unsur 

hara daun lamtoro terdiri atas N, P, K, Ca, Mg. Beberapa penelitian yang telah 
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dilakukan adalah pemanfaatan ekstrak daun lamtoro sebagai pupuk organik 

cair yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman sawi, 

pertumbuhan dan produksi kedelai varietas Grobogan (Monica, 2015), serta 

pertumbuhan bibit kelapa sawit (Afrianto, 2014). 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukan 

konsentrasi ekstrak daun lamtoro yang berpengaruh terhadap tanaman adalah 

konsentrasi 10%. Pada penelitian Roidi (2016) dari tiga jenis konsentrasi 10%, 

30%, 50% masing-masing mempunyai perbedaan pertumbuhan pada tanaman 

sawi pakcoy. Konsentrasi yang paling berpengaruh terhadap tinggi tanaman, 

jumlah daun, berat basah dan berat kering adalah 10%. 

Berdasarkan hal diatas,akan dilakukan penelitian tentang pengaruh 

konsentrasi dan interval waktu pemberian ekstrak daun lamtoro (Leucaena 

leucocephala L.)terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada (Lactuca 

sativa L.). 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah konsentrasi ekstrak daun lamtoro (Leucaena leucocephala L.) 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada (Lactuca 

sativa L.)? 

2. Apakah interval waktu pemberian ekstrak daun lamtoro (Leucaena 

leucocephala L.) berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

selada (Lactuca sativa L.)? 

3. Apakah terdapat interaksi antara konsentrasi dan interval waktu pemberian 

ekstrak daun lamtoro (Leucaena leucocephala L.) terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman selada (Lactuca sativa L.)? 

C. Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak daun lamtoro (Leucaena 

leucocephala L.) terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada (Lactuca 

sativa L.). 

2. Mengetahui pengaruh interval waktu pemberian ekstrak daun lamtoro 

(Leucaena leucocephala L.) terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

selada (Lactuca sativa L.). 
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3. Mengetahui interaksi antara konsentrasi dan interval waktu pemberian 

ekstrak daun lamtoro (Leucaena leucocephala L.) terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman selada (Lactuca sativa L.). 

D. Hipotesis 

1. Diduga konsentrasi ekstrak daun lamtoro (Leucaena leucocephala L.) 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada (Lactuca 

sativa L.). 

2. Diduga interval waktu pemberian ekstrak daun lamtoro (Leucaena 

leucocephala L.) berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

selada (Lactuca sativa L.). 

3. Diduga terdapat interaksi antara konsentrasi dan interval waktu pemberian 

ekstrak daun lamtoro (Leucaena leucocephala L.) terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman selada (Lactuca sativa L.). 

 

  


