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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengamatan Selintas 

Pertumbuhan dan hasil tanaman dipengaruhi oleh faktor internal yaitu sifat 

genetis tanaman dan faktor eksternal yaitu lingkungan tempat penanaman. Salah satu 

faktor lingkungan yang penting adalah iklim. Unsur iklim yang mempengaruhi 

pertumbuhan selada antara lain : suhu, kelembaban udara, cahaya matahari dan curah 

hujan. Suhu udara optimum untuk pertumbuhan tanaman selada yaitu antara 15
o
 C – 

20
o 
C dan kelembaban udara optimumnya adalah sekitar 80 % (Sastradihardja, 2011). 

Selama penelitian berlangsung, suhu udara minimum 14,2
o 

C dan suhu udara 

maksimum adalah 35
o
 C, serta kelembaban udara sekitar 68,4 %(data selengkapnya 

disajikan pada lampiran tabel 1). Meskipun kelembaban udara relatif lebih rendah 

dari kelembaban optimum dan suhu selama penelitian relatif lebih tinggi dari suhu 

yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman selada, akan tetapi tanaman masih bisa 

beradaptasi dengan suhu disekitar lingkungan penelitian. Hal ini ditunjukkan dengan 

selada yang tumbuh sekitar 98% dari selada yang ditanam hingga panen, serta bobot 

biologis tanaman bisa mencapai 93,19 gram/ tanaman. Bobot biologis selada pada 

penelitian ini tergolong lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian 

Koerniawati dan Susila (2004) yaitu 66,33 gram, sedangkan hasil penelitian Perayanti 

(2012), bobot selada tertinggi hanya mencapai 49,5 gram.  

Tabel 4.1. Hasil Analisis Tanah dan Kompos  

 N Total 

 

(%) 

((Kjeldahl) 

P 

Tersedia 

(ppm) 

(Bray II) 

K Tersedia 

(ppm) 

(K larut 

dalam air) 

C Organik 

(%) 

(Spektro-

fotometer) 

pH 

(H2O 

(1:1) 

KA 

Kapasitas 

Lapang 

(%) 

Tanah 0,057 

[ sangat 

rendah] 

0,955 

[ sangat 

rendah] 

0,003 

[ sangat  

 rendah] 

3,647 

[tinggi] 

6,51 

[ agak 

masam] 

46,19 

Kompos 0,469 

[ rendah] 

4,030 

[ sangat 

rendah] 

0,010 

[ sangat  

rendah] 

11,492 

[ sangat 

tinggi] 

7,00 

[netral] 

93,15 

Sumber : Harkat Tanah Hardjowigeno 2007 
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Menurut (Sastradihardja, 2011), pH yang dikehendaki untuk tanaman selada 

adalah pH 5,0 – 6,8. Hasil analisis menunjukkan bahwa pH tanah yang digunakan 

sebagai komposisi media vertikultur tegak masih memenuhi pH optimum, sedangkan 

pH kompos relatif lebih tinggi. Kandungan N, P, dan K pada tanah dan kompos 

tergolong rendah – sangat rendah, sehingga untuk menambah unsur hara diberikan 

pupuk daun pada semua perlakuan dengan dosis 2 ml/liter dengan frekuensi 

pemupukan yaitu 10 hari setelah tanam dan 14 hari setelah tanam. Harkat tanah 

disajikan pada lampiran tabel 2. 

 

Tabel 4. 2. Hasil Analisis Kapasitas Lapang  

Perlakuan 
Kapasitas Lapang 

(%) 

Tanah + Pasir + Kompos (1 : 1 : 0) 28.30 

Tanah  + Pasir + Kompos (1 : 0 : 1) 64.54 

Tanah + Pasir + Kompos (0 : 1 : 1) 41.21 

Tanah + Pasir + Kompos (1 : 1 : 1) 35.22 

Tanah + Pasir + Kompos (1 : 2 : 1) 30.47 

Tanah + Pasir + Kompos (2 : 1 : 1 ) 32.05 

Tanah + Pasir + Kompos (1 : 1 : 2) 48.90 

 

Dari tabel 4.2. terlihat perlakuan komposisi media tanam tanpa kompos 

memberikan kapasitas lapang terendah yaitu 28, 30 % dibandingkan dengan 

perlakuan yang mengandung kompos yaitu 30,47 % - 64, 54%, hal ini menunjukkan 

bahwa peranan kompos sebagai salah satu komposisi media tanam sangat penting 

dalam meningkatkan kapasitas lapang media tanam. Hal ini diduga karena adanya 

pencampuran media tanam yang memiliki kapasitas lapang cukup tinggi yaitu 

kompos 93,15 % dan tanah 46, 19 % (tabel 4.1). 
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Tabel 4.3. Air yang terdrainase 

Perlakuan 
Air yang terdrainase (ml) 

7 HST 14 HST 21 HST 

Tanah + Pasir + Kompos (1 : 1 : 0) 1094,25  96,25  122,75  

Tanah  + Pasir + Kompos (1 : 0 : 1) 170,28  51,62  0  

Tanah + Pasir + Kompos (0 : 1 : 1) 692  46  104,25  

Tanah + Pasir + Kompos (1 : 1 : 1) 289,25  0  0  

Tanah + Pasir + Kompos (1 : 2 : 1) 766  0,25  0  

Tanah + Pasir + Kompos (2 : 1 : 1 ) 246,5  0  0  

Tanah + Pasir + Kompos (1 : 1 : 2) 210,5  0,75  0  

 

 Pada waktu tanaman berumur 7 hari setelah tanam, perlakuan tanpa pasir 

menghasilkan air terdrainase lebih rendah dibanding perlakuan dengan perlakuan 

menggunakan pasir, sedangkan perlakuan yang menggunakan pasir menghasilkan air 

terdrainase lebih tinggi dibanding dengan perlakuan tanpa pasir. Penggunaaan pasir 

sebagai salah satu komposisi media tanam dapat menambah pori – pori makro 

sehingga pasir sangat berarti dalam memperlancar drainase media tanam. 

 

4.2. Pengamatan Utama 

Tabel 4.4. Hasil analisis varian uji F perlakuan komposisi media terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman selada. 

Variabel pengamatan F Hitung 

Tinggi tanaman 5,59** 

Jumlah daun 4,51** 

Bobot biologis 13,23** 

Bobot ekonomis 13,37** 
Keterangan: ** FHitung lebih dari FTabel 5% dan 1%, artinya bahwa perlakuan berpengaruh sangat 

nyata terhadap variable yang diamati 

 

Berdasarkan hasil uji F (tabel 4.1) diketahui bahwa perlakuan komposisi 

media tanam berpengaruh sangat nyata terhadap variabel tinggi tanaman, jumlah daun, 

bobot biologis dan bobot ekonomis. Analisis selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran tabel 3, 4, 5, 6, dan 7. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi media tanam 

berperan penting bagi pertumbuhan dan hasil vertikultur tanaman selada.  
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Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antar perlakuan komposisi media 

tanam terhadap pertumbuhan dan hasil serta mencari komposisi media tanam yang 

memberikan hasil selada tertinggi, maka dilakukan uji BNJ pada taraf 5% . 

 

Tabel 4.5.  Tinggi Tanaman dan Jumlah Daun Pada Umur 21 HST serta Bobot 

Biologis dan Bobot Ekonomis Tanaman Selada Pada Waktu Panen. 

Perlakuan 

Tinggi 

Tanaman 

Jumlah 

Daun 

Bobot 

Biologis 

Bobot 

Ekonomis 

(cm) (helai) (gram) (gram) 

Tanah + Pasir + Kompos (1 : 1 : 0) 13,83 ab 6,88 ab 20,90 a 16,27 a 

Tanah  + Pasir + Kompos (1 : 0 : 1) 17,05 b 9,10 b 93,19 c 83,68 d 

Tanah + Pasir + Kompos (0 : 1 : 1) 11,73 a 6,72 a 39,17 ab 33,63 ab 

Tanah + Pasir + Kompos (1 : 1 : 1) 14,93 ab 8,54 ab 61,61 bc 51,56 bc 

Tanah + Pasir + Kompos (1 : 2 : 1) 16,89 b 9, 01 b 66,28 bc 54,64 bcd 

Tanah + Pasir + Kompos (2 : 1 : 1 ) 16,31 b 8,81 ab 74,88 c 63,19 bcd 

Tanah + Pasir + Kompos (1 : 1 : 2) 16,28 b 9,15 b 86,24 c 76,15 cd 
   Keterangan : Angka – angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata antar perlakuan, sedangkan angka – angka yang diikuti dengan huruf 

yang berbeda menunjukan pengaruh yang berbeda nyata antar perlakuan menurut Uji 

Beda Nyata Jujur pada taraf  5 %. 

  

Pada komponen tinggi tanaman, nampak bahwa perlakuan tanpa tanah lebih 

rendah dan berbeda nyata dengan perlakuan dengan tanah kecuali jika dibandingkan 

dengan perlakuan Tanah + Pasir + Kompos (1 : 1 : 1) dan Tanah + Pasir + Kompos 

(1 : 1 : 0). Pada perlakuan tanah + pasir + kompos (0 : 1 : 1). Hal ini diduga karena 

tidak ada tambahan unsur hara pada media tanam yaitu melalui penggunaan tanah 

sebagai salah satu komposisi media tanam meskipun kandungan unsur hara dalam 

tanah relatih rendah – sangat rendah (tabel 4.1).  

Tinggi tanaman pada perlakuan tanpa pasir relatif lebih tinggi dan berbeda 

nyata dengan perlakuan tanpa tanah. Hal tersebut didukung oleh pernyataan (Kramer, 

1979) bahwa media tanam yang terbaik untuk pertumbuhan tanaman adalah tanah dan 

kompos dengan perbandingan 1 : 1, karena campuran media tersebut mempunyai 

kemampuan menyerap air yang tinggi dan dapat memperbaiki drainase media. Hal 

tersebut juga diduga karena tersedianya air yang cukup untuk pertumbuhan tanaman 
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pada perlakuan tanpa pasir yang ditunjukkan dengan kadar air kapasitas lapang yang 

cukup tinggi yaitu 64, 54 % (tabel 4.2).  

 

Gambar 4.1. Grafik Pertumbuhan (Tinggi Tanaman) 

 

Pada grafik 4.1. menunjukkan pada 21 hari setelah tanam perlakuan tanah + 

pasir + kompos (1 : 0 : 1) lebih tinggi dibanding dengan perlakuan lainnya, meskipun 

pada umur 7 dan 14 hari setelah tanam lebih rendah dibanding dengan perlakuan 

tanah + pasir + kompos (1 : 2 : 1) dan tanah + pasir + kompos (2 : 1: 1). Hal tersebut 

diduga karena pertambahan tinggi tanaman pada perlakuan perlakuan tanah + pasir + 

kompos (1 : 0 : 1) lebih cepat dibanding kedua perlakuan diatas yaitu 0,51 cm/14 hari 

(lampiran tabel 8). Sedangkan pertumbuhan selada mulai tanaman berumur 7 HST – 

21 HST dapat dilihat pada lampiran gambar 9, 10, 11. 

Pada komponen jumlah daun, perlakuan tanpa pasir memberikan jumlah daun 

lebih tinggi dan berbeda nyata dengan perlakuan tanpa tanah. Hal tersebut diduga 

karena tersedianya unsur hara dalam media tanpa pasir (tabel 4.1), kapasitas lapang 

yang relatif tinggi (tabel 4.2) dan tersedianya oksigen yang cukup (tabel 4.3). Pada 

perlakuan tanpa pasir, unsur hara yang terkandung dalam tanah dan kompos berperan 

dalam pertumbuhan vegetatif tanaman, air berperan sebagai komponen penyusun sel 

tanaman,dan oksigen berperan dalam respirasi akar tanaman sehingga membantu 

dalam proses pembentukan daun. 
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Berdasarkan uji korelasi bobot biologis dengan jumlah daun memberikan nilai 

(r = 0,664 dan n = 325), analisis uji korelasi selengkapnya disajikan pada lampiran 

tabel 9. Menurut Sugiyono (2007) kedua variabel tersebut menunjukkan hubungan 

yang kuat. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin banyak jumlah daun maka 

semakin meningkat pula bobot biologis tanaman selada. Perlakuan tanah + pasir + 

kompos (1 : 1 : 0) menghasilkan bobot biologis yang lebih rendah dan berbeda nyata 

dengan perlakuan lainnya kecuali dibandingkan dengan perlakuan tanah + pasir + 

kompos (0 : 1 : 1). Hal tersebut diduga karena pada perlakuan tanah + pasir + kompos 

(1 : 1 : 0) memberikan tinggi tanaman dan jumlah daun yang rendah juga. 

Komponen bobot ekonomis terdiri dari bobot biologis dikurangi dengan akar 

dan daun yang rusak atau tidak layak jual. Pada tabel 4.5. menunjukkan bahwa tanah 

+ pasir + kompos (1 : 1 : 0) memberikan bobot ekonomis lebih rendah dibandingkan 

dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya kecuali dibandingkan dengan perlakuan 

tanah + pasir + kompos (0 : 1 : 1). Hal ini dikarenakan bobot biologis perlakuan 

tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan lainya. Pada perlakuan 

tanpa pasir memberikan bobot biologis dan bobot ekonomis lebih tinggi  dan berbeda 

nyata dengan perlakuan tanpa kompos. Berdasarkan uji korelasi bobot biologis dan 

ekonomis yaitu (r = 0,986 dan n = 325), analisis uji korelasi selengkapnya disajikan 

pada lampiran tabel 9. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut 

memiliki hubungan yang sangat kuat, sehingga dapat dikatakan bahwa tinggi 

rendahnya bobot ekonomis itu dipengaruhi oleh tinggi rendahnya bobot biologis. 


