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ABSTRACT 

This experiment aims to study the interaction and look for doses of biological   fertilizers that give 

the best influence on the growth and yield of lettuce plants This experiment was conducted in 

October to November2020, in the experimental land sukamanah cavity village West Bandung 

Regency. The experiment design used is Random Group Plan (RAK) Simple Pattern consists of 6 

Treatments and 4 Deuteronomy. So as to obtain 24 experiments,used dose 0  kg.ha
-1

,5 kg.ha
1
,10 

kg.ha
-1

, 15 kg.ha
-1

, 20 kg.ha
-1

and 25  kg.ha
-1

 . The results of this experiment showed that at the age 

of 7 HST to 21 HST has not had an influence between biological fertilizers to the height of plants. 

At the age of28 HST and 35 HST the application of various doses of biological fertilizers exerts a 

noticeable influence on the height of plants. Dose5 kg.ha
-1

and dose 15  kg.ha
-1

provide the best 

plant height at the age of 28 HST up to 35 HST. 

Keywords:Lettuce,Biological Fertilizer Various Doses. 

 

 

ABSTRAK 

Percobaan ini bertujuan untuk mempelajari interaksi dan mencari dosis pupuk hayati yang 

memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada Percobaan ini 

dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan bulan November 2020, di lahan  percobaan  Desa 

Sukamanah Rongga Kabupaten Bandung Barat. Rancangan percobaan yang digunakan adalah 

Rancanagan Acak Kelompok (RAK) Pola Sederhana terdiri dari 6 Perlakuan dan 4 Ulangan. 

Sehingga memperoleh  24 percobaan, dosis yang digunakan 0 kg.ha
-1

,5 kg.ha
-1

,10 kg.ha
-1

, 15 

kg.ha
-1

, 20 kg.ha
-1 

dan 25 kg.ha
-1 .

Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa pada umur 7 HST 

sampai dengan 21 HST belum memberikan pengaruh antara pupuk hayati terhadap tinggi tanaman. 

Pada umur 28 HST dan 35 HST aplikasi berbagai dosis pupuk hayati memberikan pengaruh yang 

nyata  terhadap tinggi tanaman. Dosis 5kg.ha
-1 

dan dosis 15 kg.ha
-1 

 memberikan tinggi tanaman 

terbaik pada umur 28 HST sampai dengan 35 HST. 

Kata kunci :Selada, Pupuk Hayati Berbagai Dosis. 

 

 



PENDAHULUAN 

Selada (Lactuca sativa L.) 

termasuk dalam kelompok tanaman 

sayuran daun yang dikenal di 

masyarakat. Jenis sayuran ini 

mengandung zat - zat gizi khususnya 

vitamin dan mineral yang lengkap untuk 

memenuhi syarat kebutuhan gizi 

masyarakat. Selada sebagai bahan 

makanan sayuran bisa konsumsi dalam 

bentuk mentah sebagai lalapan bersama-

sama dengan bahan makanan lain. 

Selain berguna untuk bahan makanan, 

selada juga berguna untuk pegobatan 

(terapi) berbagai macam penyakit. 

Sehingga dengan demikian, selada 

memiliki peranan yang sangat penting di 

dalam menunjang kesehatan masyarakat. 

(Mas’ud, 2009) 

Selada adalah tanaman yang 

paling banyak digunakan untuk salad. 

Daun selada kaya antioksidan seperti 

betakarotin, fosfat dan mengandung 

indol yang berkhasiat melindungi tubuh 

dari serangan kanker. Kandungan serat 

alaminya dapat menjaga kesehatan 

organ-organ pencernaan. Keragaman zat 

kimia yang dikandungnya menjadikan 

selada tanaman multikhasiat.  

Tanaman selada yang banyak 

dibudidayakan saat ini adalah jenis 

selada keriting dengan jenis daunnya 

yang keriting mulai dari ujung sampai 

tepi daun, serta daun berwarna 

hijau/merah.Untuk mendapatkan hasil 

selada yang cukup tinggi dan berkualitas 

baik, selain memperhatikan syarat 

tumbuh yang ideal, tanaman ini juga 

memerlukan pemeliharaan yang baik, 

diantaranya suplai unsur hara. Tanaman 

harus terus-menerus mendapat unsur 

hara yang cukup selama 

pertumbuhannya. 

Unsur hara yang tersedia dalam 

tanah, jumlahnya kurang mencukupi 

untuk kebutuhan tanaman selada. Untuk 

mengatasi itu, maka perlu ditambah dari 

luar yaitu dengan pemupukan. Oleh 

karena selada dikonsumsi dalam bentuk 



segar, maka budidayanya harus bebas 

dari penggunaan bahan kimia baik 

pupuk maupun pestisida. Artinya dalam 

budidaya selada harus secara organik. 

Pupuk organik sangat sesuai untuk 

tanaman sayuran, karena pupuk organik 

mengandung unsur makro dan mikro 

yang lengkap meskipun dalam jumlah 

sedikit. Salah satu jenis pupuk organik 

adalah pupuk hayati. untuk merangsang 

dan memacu terjadinya pembentukan 

akar, tunas dan daun, sehingga 

perakaran setek akan lebih baik dan 

lebih banyak. Pupuk hayati merupakan 

mikroorganisme hidup yang diberikan 

ke dalam tanah sebagai inokulan untuk 

membantu tanaman memfasilitasi atau 

menyediakan unsurhara tertentu bagi 

tanaman. Akhir-akhir ini banyak 

diproduksi pupuk organik dan pupuk 

hayati alternative yang telah beredar di 

masyarakat, serta banyak dijualdi toko-

toko pertanian. (Studi et al., 2019)

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian akan dilaksanakan di 

Desa Sukamanah, Kecamatan Rongga, 

Kabupaten Bandung Barat dengan 

ketinggian tempat 1000 meter diatas 

permukaan lautdengan ordo tanah 

Andisol. Tipe curah hujan di wilayah 

Rongga termasuk tipe curah hujan C 

(agak basah).Percobaan dilaksanakan 

dari bulan September 2020 sampai bulan 

Oktober 2020 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah cangkul,kapak,golok, 

meteran, bambu, penggaris, kertas label, 

steropom, timbangan, ember, 

gembor,alat pelubang mulsa diameter 10 

cm, alat tulis, alat hitung, kamera, mulsa 

plastik hitam perak, dan berbagai 

peralatan lainnya yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini. 

 



 Adapun bahan yang digunakan 

adalah benih selada keriting Varietas 

Arista, arang sekam,pupuk kandang 

domba,bionutrisi, pupuk hayati , 

curacron 500 EC, decis 2,5 EC, dan 

Antracol 70 WP. 

 

Rancangan lingkungan yang 

digunakan dalam penelitian kali ini yaitu 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

sederhana terdiri dari 6 perlakuan dan 4 

ulangan sehingga memperoleh 24 

percobaan, dosis yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari : 

A= 0,kg/hektar 

B= 5 kg/hektar 

C= 10 kg/hektar  

D= 15 kg/hektar 

E= 20 kg/hektar 

F= 25 kg/hektar 

  

 

Pengamatan utama adalah 

pengamatan yang datanya diuji  secara 

statistik, pengamatan utama yang 

diamati dalam percobaan ini meliputi : 

1. Tinggi tanaman (cm), 

Tinggi tanaman adalah rata 

rata tanaman sampel  diukur 

dari pangkal batang 

tanaman sampai ujung daun 

dengan menggunakan 

penggaris pengukuran 

tinggi tanaman dilakukan 

pada 7 HST, 14 HST, 21 

HST,28 HST, dan 35 HST. 

Diambil sebanyak 3 sampel 

2. Jumlah daun (helai), jumlah 

daun yang dihitung adalah 

rata rata tanaman sampel, 

daun yang di ukur adalah 

daun yang telah terbuka 

sempurna. Pengamatan 

dilakukan pada 7HST, 14 

HST, 21 HST, 28 HST, dan 

35 HST. Diambil sebanyak 

3 sampel 



3. Lebar kanopi (cm), diukur 

secara langsung diatas 

tanam itu sendiri 

menggunakan penggaris 

secara diagonal . 

Pengamatan dilakukan 

setelah panen, yaitu 

tanaman berumur 35 HST.  

4. Bobot segar per  tanaman ( g 

),yaitu adalah rata rata  bobot 

keseluruhan bagian tanaman 

segar, tanpa pengeringan, 

penimbangan ini dilakukan pada 

umur 35 HST. 

5. Bobot segar per petak 

adalah yaitu bobot 

keseluruhan bagian 

tanaman segar tanpa 

pengeringan, penimbangan 

ini dilakukan pada 35 HST. 

6. Bobot kering per tanaman 

yaitu, bobot tanaman 

setelah dikeringkan dalam 

suhu tertentu  menggunakan 

oven. Diambil sebanyak 3 

sampel yang berbeda 

pengamatan dilakukan pada 

akhir penelitian, dioven 

dengan suhu 80
o
 C selama 3 

x 24 jam. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Tinggi tanaman 

Table 4. pengaruh aplikasi berbagai dosis pupuk hayati terhadap tinggi tanaman selada 

pada umur 14 HST, 21 HST, 28 HST dan 35 HST 

perlakuan 
rata-rata tinggi tanaman 

7 HST 14 HST 21 HST 28 HST 35 HST 

A 4,63 a 7,08 a 9,70 a 12,20 a 15,73 a 

B 5,38 a 7,73 a 10,12 a 13,48 b 17,30 ab 

C 6,65 a 7,88 a 10,65 a 13,30 ab 16,38 c 

D 6,23 a 7,40 a 10,15 a 13,33 b 17,20 bc 

E 7,23 a 8,05 a 9,80 a 13,63 b 19,48 d 

F 8,38 a 8,03 a 10,22 a 13,23 ab 16,65 d 



 

Keterangan : angka rata-rata yang diikuti huruf yang sama menunjukan berbeda tidak 

nyata menurut uji DMRT pada taraf 5%. 

Berdasarkan tabel diatas, pada umur 7 

HST sampai dengan umur 21 HST 

aplikasi berbagai dosis pupuk hayati 

belum memberikan pengaruh terhadap 

tinggi tanaman. Pada umur 28 HST dan 

35 HST aplikasi berbagai dosis pupuk 

hayati memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap tinggi tanaman. 

 

2. Jumlah daun 

Table 5. pengaruh aplikasi berbagai dosis pupuk hayati terhadap jumlah daun tanaman 

selada pada umur 14 HST, 21 HST, 28 HST dan 35 HST 

perlakuan 
rata-rata tinggi jumlah daun 

7 HST 14 HST 21 HST 28 HST 35 HST 

A 3,30 a 4,55 a 6,03 a 9,15 a 11,78 a 

B 3,13 a 4,58 a 5,73 a 10,15 a 12,40 a 

C 3,35 a 4,73 a 6,55 a 9,90 a 11,78 a 

D 3,80 a 5,15 a 6,05 a 9,78 a 12,55 a 

E 3,55 a 4,63 a 5,63 a 9,28 a 12,40 a 

F 2,53 a 4,63 a 6,38 a 9,63 a 11,98 a 

Keterangan : angka rata-rata yang diikuti huruf yang sama menunjukan berbeda tidak 

nyata menurut uji DMRT pada taraf 5%. 

 

Berdasarkan tabel diatas, pada 

umur 7 HST sampai dengan umur 35 

HST aplikasi berbagai dosis pupuk 

hayati memberikan pengaruh yang sama 

terhadap jumlah daun.

 

3. Lebar kanopi 

Table 6. pengaruh aplikasi berbagai dosis pupuk hayati terhadap lebar kanopi pada 

umur  35 HST 

 



Perlakuan 
rata-rata lebar kanopi 

35 HST 

 A 21,63 a 

 B 22,42 a 

 C 23,04 a 

 D 22,50 a 

 E 22,83 a 

 F 21,79 a 

 Keterangan : angka rata-rata yang di ikuti huruf yang sama menunjukan berbeda tidak   

nyata menurut uji DMRT pada taraf 5%.

 

Berdasarkan tabel diatas, pada umur  35 HST aplikasi berbagai dosis pupuk hayati 

memberikan pengaruh yang sama terhadap lebar kanopi 

 

4. Bobot segar per  tanaman 

Table 7 . pengaruh aplikasi berbagai dosis pupuk hayati terhadap bobot segar per tanaman  

pada umur 35 HST 

 

perlakuan 
rata-rata bobot per tanaman 

 35 HST 

 A 1,60 a 

 B 1,68 a 

 C 1,50 a 

 D 1,63 a 

 E 1,48 a 

 F 1,53 a 

 Keterangan : Angka rata-rata yang ditandai huruf yang sama menunjukan berbeda tidak 

nyata menurut Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf nyata 5 %. 

 

Berdasarkan tabel diatas, pada umur  35 HST aplikasi berbagai dosis pupuk hayati 

memberikan pengaruh yang sama terhadap bobot segar per tanaman 



5. Bobot segar per petak 

 

Table 8 . pengaruh aplikasi berbagai dosis pupuk hayati terhadap bobot segar per 

petak  pada umur 35 HST 

 

perlakuan 
rata-rata bobot per petak 

35 HST 

A 64,25 a 

B 76.00 a 

C 68,75 a 

D 81,58 a 

E 59,58 a 

F 62,58 a 

Keterangan : angka rata-rata yang diikuti huruf yang sama menunjukan berbeda tidak 

nyata menurut uji DMRT pada taraf 5%. 

 

Berdasarkan tabel diatas, pada umur  35 HST aplikasi berbagai dosis pupuk 

hayati memberikan pengaruh yang sma terhadap bobot segar per petak 

 

6. Bobot kerig pertanaman 

Table 9 . pengaruh aplikasi berbagai dosis pupuk hayati terhadap bobot kering 

per tanaman  pada umur 35 HST 

 

perlakuan 
rata-rata bobot kering per tanaman 

35 HST 

A 1,60 a 

B 1,68 a 

C 1,50 a 

D 1,63 a 

E 1,48 a 

F 1,53 a 

 



Keterangan : angka rata-rata yang diikuti huruf yang sama menunjukan berbeda t idak 

nyata menurut uji DMRT pada taraf 5%. 

Berdasarkan tabel diatas, pada umur  35 HST aplikasi berbagai dosis pupuk hayati  

memberikan pengaruh yang sama terhadap bobot kering per tanaman 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil percobaan 

mengenai pengaruh aplikasi berbagai 

dosis pupuk hayati terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman selada 

(Lactuca sativa L), dapat disimpulkan : 

1. Aplikasi pupuk hayati berbagai 

dosis memberikan pengaruh 

yang sama terhadap tinggi 

tanaman pada umur 7 HST 

sampai dengan 21 HST,dan 

memberikan pengaruh yang 

sama terhadap jumlah daun 

pada umur 7 HST - 35 HST, 

lebar kanopi 35 HST,bobot 

basah per petak 35 HST, bobot 

basah per tanaman35HST, 

bobot kering 35 HST. 

2. Aplikasi berbagai dosis pupuk 

hayati memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap tinggi 

tanaman pada umur 28 HST 

dan 35 HST. 

3. Pupuk hayati dengan dosis 30 

kg/ha
-1

 memberikan tinggi 

tanaman terbaik  terhadap 

pertumbuhan tinggi tanaman  

pada umur 28 HST dan 35 

HST. 

 

SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH 

1. Untuk mendapatkan informasi 

mengenai pengaruh aplikasi 

berbagai dosis pupuk hayati 

terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman selada (Lactuca sativa 

L), disarankan untuk 

menggunakan dosis pupuk hayati 

30 kg/ha
-1

 untuk daerah Rongga 

Kabupaten Bandung barat 

2. Diperlukan penelitian lebih lanjut 

dengan menggunakan perlakuan 

yang sama dan 

mengkombinasikan dengan pupuk 

N, P dan K terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman selada (Lactuca 

sativa L). 

. 
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