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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Vertikultur merupakan cara budidaya tanaman yang dilakukan dengan 

menempatkan media tanam dalam wadah - wadah (seperti paralon, bambu besar, 

talang, ember besar dan lain-lain) disusun secara vertikal (Sutarminingsih, 2003). 

Menurut Damastuti (1996), kelebihan vertikultur antara lain : efisiensi 

penggunaan lahan, menghemat pupuk dan pestisida, mudah dalam pemeliharaan 

tanaman. Selain itu, menggunakan sistem vertikultur dapat meningkatkan populasi 

tanaman per satuan luas lahan serta dapat meningkatkan sinar matahari yang 

diterima oleh tanaman. 

Kriteria tanaman sayuran yang cocok ditanam secara vertikultur tegak 

dengan menggunakan paralon adalah tanaman sayuran semusim, berbatang 

pendek, sistem perakaran dangkal dan menyebar, tajuk serta ukuran tanaman 

sedang. Tanaman sayuran yang memiliki ciri – ciri tersebut antara lain adalah 

selada keriting hijau. 

Media pertumbuhan berperan penting dalam menjaga tanaman agar tetap 

tegak, menyediakan nutrisi bagi tanaman, menyediakan oksigen, dan 

menyediakan air selama proses pertumbuhan (Hardjowigeno 1989). Selain itu, 

media tanam merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya sistem perakaran 

tanaman. Media tanam dalam paralon diusahakan tidak mudah padat, 

menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, drainase dan aerasi baik. 

Salah satu kekurangan vertikultur tegak yang menggunakan paralon adalah 

membutuhkan sistem penyiraman yang continue, namun hal ini dapat 

mengakibatkan terjadinya pemadatan media. Ketika media tanam menjadi padat, 

aerasi dan drainase dalam media menjadi terhambat, hal tersebut menyebabkan  

berkurangnya atau terbatasnya ketersediaan air dan oksigen dalam media. Bagi 

tanaman, air berperan sebagai pelarut unsur hara, komponen penyusun sel 

tanaman, translokasi unsur hara, dan untuk proses fotosintesis. Sedangkan oksigen 

dalam media tanam dibutuhkan untuk proses respirasi akar tanaman. Keterbatasan 
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air dan oksigen dalam media tanam akan menghambat pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. 

Agar diperoleh sifat – sifat media tanam yang ideal untuk vertikultur selada, 

perlu dilakukan pencampuran berbagai jenis media tanam sebagai contoh : tanah, 

pasir dan kompos. Tanah terdiri dari campuran berbagai bahan antara lain mineral 

– mineral tanah dan bahan organik. Pasir merupakan bahan mineral yang 

berukuran besar (5 µ - 2 mm) yang dapat membentuk pori - pori makro dalam 

media tanam, sehingga membantu memperbaiki aerasi dan drainase media tanam 

(Hardjowigeno, 2007). Penggunaan pasir diharapkan dapat memperbanyak pori – 

pori makro, sehingga dalam media tersedia oksigen yang cukup untuk respirasi 

akar tanaman. Salah satu bahan organik yang mudah diperoleh adalah kompos. 

Menurut Harianto (2007), kelebihan kompos adalah memperbaiki struktur tanah, 

daya simpan dan daya serap air tinggi.  

Dengan mencampurkan tanah, pasir, dan kompos diharapkan menghasilkan  

komposisi media tanam yang ideal untuk vertikultur selada serta mampu 

memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada. 

Namun, sejauh ini belum ditemukan komposisi yang ideal untuk vertikultur selada 

sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh komposisi media tanam 

terhadap pertumbuhan dan hasil selada.  

 

1.2. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh komposisi media tanam (tanah, pasir dan kompos) 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada  (Lactuca sativa L.) yang 

ditanam secara vertikultur. 

2. Menentukan komposisi media tanam yang memberikan hasil selada paling 

tinggi yang ditanam secara vertikultur. 
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1.3. Manfaat Penelitian 

Dari segi ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan wawasan di bidang agronomi terutama dalam vertikultur selada. 

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat yang tinggal dikota dalam memanfaatkan lahan yang sempit 

serta dapat membuat komposisi media tanam yang baik untuk vertikultur selada. 

 

1.4. Batasan Masalah 

 Untuk menghindari pemahamanyang berbeda-beda, maka ruang lingkup 

penelitian ini dibatasi pada bidangkegiatan yang ditinjau dari : 

1. Komposisi media tanam yang digunakan adalah tanah, pasir dan 

kompos, perbandingan volume ditentukan sesuai dengan masing – 

masing perlakuan. 

2. Penelitian dilakukan di Kebun Kartini Fakultas Pertanian dan Bisnis 

UKSW, dengan ketinggian tempat 584 mdpl. 

3. Tanaman yang digunakan adalah selada keriting hijau (Lactuca sativa 

L. var. crispa) produsen benih Sakata Seed Jepang. 

4. Penelitian dilakukan pada waktu bulan (September – Oktober 2012) 

5. Dalam penelitian ini pertumbuhan selada yang diukur adalah tinggi 

tanaman, jumlah daun, dan bobot biologis. 

6. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan hasil selada adalah organ 

atau bagian dari tanaman selada yang berada dipermukaan tanah yang 

bernilai ekonomis atau layak dijual. 

7. Selada dipanen pada umur 25 hari setelah tanam. 
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1.5. Model Hipotetis 

Untuk memperjelas tujuan penelitian, maka dibuat model hipotetis sebagai 

berikut: 

 

    

 

 

 

Gambar 1.1. Model Hipotetis 

Keterangan: 

X :  Perlakuan komposisi  media tanam 

Y1: Pertumbuhan tanaman selada (tinggi tanaman, jumlah daun, dan bobot 

biologis) 

Y2:  Hasil tanaman selada (bobot ekonomis) 
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