
 

6 

BAB I  

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

1.1 Tinjauan Pustaka 

1.1.1 Klasifikasi Botani dan Morfologi Tanaman Seledri  

 Tanaman seledri termasuk tanaman semusim yang berbentuk rumput atau 

semak. Menurut Rukmana (1995), tanaman seledri diklasifikasikan sebagai berikut:  

Kingdom  : Plantae  

Divisi   : Spermatophyta  

Sub-Divisi  : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledonae  

Ordo   : Umbelliferales  

Famili  : Umbelliferae (Apiaceae)  

Genus   : Apium  

Species  : Apium graveolens L.  

 

 

Gambar 1. Seledri (Apium graveolens L.) (Sumber: id.wikipedia)  
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Daun seledri berwarna hijau dengan lembaran daun bergerigi atau berupa 

daun majemuk menyirip dengan lima atau tujuh anak daun. Daun melekat pada 

batang dengan tangkai daun panjang dan berdaging. Tangkai daun tegak dan lebar 

dengan pangkal melingkup atau membentuk talang. Tangkai daun yang lebih muda 

lebih lembut (Halfacre dan Barden, 1979, dalam Budiyanto, 2011).  

 Tepi daun seledri umumnya bergerigi dengan pangkal maupun ujungnya 

runcing. Tulang-tulang daun menyirip dengan ukuran panjang 2-7,5 cm, dan lebar 

2-5 cm. Tangkai daun tumbuh tegak ke atas atau ke pinggir batang, panjang sekitar 

5 cm, berwarna hijau keputihan. Batang seledri sangat pendek sehingga tidak  

kelihatan (Haryoto, 2009).  

 Bunga tanaman seledri adalah bunga majemuk yang bentuknya menyerupai 

payung. Buah kecil-kecil berwarna putih, dan tumbuh di bagian pucuk tanaman. 

Disetiap ketiak daun, bisa tumbuh sekitar 3-8 bunga, dan pada ujung tangkai bunga 

ini membentuk bulatan (Maulidya, 2018). Tanaman seledri membuahi seledri tetapi 

sebagian besar penyerbukannya dibantu oleh serangga dan menghasilkan buah 

berukuran 1 mm berbentuk oval yang sangat kecil sekitar 2500 biji per gramnya 

(Halfacre dan Barden, 1979, dalam Budiyanto, 2011). 

 Sistem perakaran tanaman seledri termasuk akar tunggang dengan cabang-

cabang akar (Budianto, 2006, dalam Agus, 2008). Akar seledri bercabang dan 

berongga dengan banyak akar adventif yang mendekati permukaan tanah, sehingga 

akar-akar ini akan kelihatan dari luar (Halfacre dan Barden, 1979, dalam Budiyanto, 

2011).  

1.1.2 Syarat Tumbuh Tanaman Seledri  

 Seledri dapat tumbuh dan berkembang baik di dataran rendah dan 

pegunungan, tanaman seledri yang ditanam di dataran rendah menghasilkan batang 

yang lebih kecil daripada yang ditanam di dataran tinggi (Listyari, 2006). 

Berdasarkan indikator daerah sentral penanaman seledri di berbagai wilayah, 

tanaman ini cocok dikembangkan didaerah dengan ketinggian 1000-1200 meter 

diatas permukaan laut, suhu harian 18-24 0C, udara sejuk dengan kelembaban antara 

80-90%, serta cukup mendapatkan sinar matahari dan curah hujan optimum 

berkisar 60-100 mm/bulan (Budiyanto, 2011).  
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Syarat penting tumbuhnya seledri yang lainnya yaitu tanah yang banyak 

mengandung humus (subur), gembur, mengandung garam dan mineral, kandungan 

bahan organik tinggi, berdraenase baik, tekstur lempung berpasir atau lempung 

berdebu, serta kisaran pH 5,5 – 6,5. Jenis tanah yang paling dikehendaki untuk 

tanaman seledri yaitu tanah Andosol (Listyari, 2006). Jika tanaman kekurangan 

natrium akan menjadi kerdil, kekurangan kalsium menyebabkan kuncup seledri 

menjadi kering, dan apabila kekurangan unsur boron menyebabkan batang dan 

tangkainya menjadi retak-retak (Sunarjono, 2003).  

1.1.3 Media Tanam 

 Media tanam merupakan komponen utama dalam kegiatan bercocok tanam. 

Media tanam merupakan unsur penting dalam menunjang pertumbuhan tanaman, 

karena sebagian besar unsur hara yang dibutuhkan tanaman, dipasok melalui media 

tanam, selanjutnya diserap oleh akar dan digunakan untuk pertumbuhan tanaman. 

Menurut Kusmarwiyah dan Erni (2011) media tanam adalah tempat akar tanaman 

tumbuh dan menghisap zat makanan untuk pertumbuhannya serta tempat 

memperkokoh berdirinya tanaman, sehingga di dalam media tanam harus tersedia 

unsur hara yang dibutuhkan.  

 Media tanam dapat berasal dari bahan tunggal atau campuran dari beberapa 

bahan. Komposisi campuran media tanam tidak memiliki patokan baku tergantung 

pada selera masing-masing. Menurut Safriani (2007) media tanam dengan 

kandungan 50% tanah, 30% pasir, dan 20% bahan organik sudah memenuhi syarat, 

namun ada beberapa tanaman yang menghendaki bahan organik yang lebih tinggi. 

Tanah, sekam, dan pupuk kandang merupakan campuran yang paling sering 

dipakai. Selain bahannya mudah didapat, bobotnya cukup ringan, dan relatif tahan 

lama. 

a) Tanah  

Media tanam untuk bercocok tanam selalu identik dengan tanah. 

Penggunaan tanah sebagai media tanam lebih disebabkan kemudahan dalam 

mendapatkan dan menggunakannya. Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang 

secara fisik, kimia, dan biologi secara integral mampu menunjang produktivitas 

tanaman untuk menghasilkan biomassa dan produksi baik tanaman pangan, pakan, 
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obat-obatan, industri, perkebunan, maupun kehutanan (Roni, 2015). Dalam bidang 

pertanian, tanah memiliki peranan khusus yaitu sebagai media tanam tanaman 

darat. Tanah berasal dari hasil pelapukan batuan bercampur dengan sisa bahan 

organik dari organisme (vegetasi atau hewan) yang hidup diatasnya atau di 

dalamnya. Proses pembentukan tanah, selain bercampur bahan mineral dan bahan 

organik terbentuk pula lapisan-lapisan tanah yang disebut horizon.  

Horison yang terdapat di dalam tanah dinamakan sebagai horison O, A, E, 

B, C, dan R. Horizon tanah yang biasa dipakai sebagai media tanam yaitu horizon 

O dan A. Menurut Fiantis (2007) horizon O merupakan horizon yang mengandung 

kadar bahan organik tinggi sedangkan fraksi mineralnya sangat tinggi dan pada 

horizon ini terjadi aktivitas biologi yang tinggi, sedangkan  horizon A terbentuk 

akibat akumulasi bahan organik halus yang telah melapuk dan bercampur dengan 

bahan mineral tanah dan aktivitas biologi dapat diamati dengan jelas serta dijumpai 

perakaran kasar, halus dan sedang. Sehingga dua lapisan horizon tanah tersebut baik 

digunakan sebagai media tanam. 

Menurut Endriyati (2019) tanah berfungsi sebagai tempat berkembangnya 

perakaran tanaman, karena tanah pada umumnya memiliki pori-pori yang 

menyediakan tempat untuk pertumbuhan akar, dan tanah juga berfungsi sebagai 

penopang tegak tumbuhnya tanaman. Empat penyusun komponen utama tanah 

yaitu bahan organik (5%), bahan mineral (45%), air (25%), dan udara (25%).  

Tanah yang digunakan sebagai media tanam harus terdapat dalam jumlah 

banyak. Selain itu, penggunaan tanah dalam jangka waktu lama tanpa adanya 

perawatan secara intensif juga bisa menurunkan kualitasnya. Akibatnya, 

pertumbuhan tanaman akan menurun. Kombinasi penggunaan bahan lain selain 

tanah untuk media tanam mulai dilakukan. Humus, kompos, dan pupuk kandang 

merupakan beberapa bahan yang kerap dicampurkan ke dalam tanah sebagai media 

tanam (Safriani, 2018).  

b) Sekam dan Arang Sekam  

Sekam merupakan kulit biji padi yang diperoleh dari proses penggilingan 

bulir padi. Sekam dikategorikan sebagai biomassa yang dapat digunakan untuk 

berbagai kebutuhan seperti bahan baku industri, pakan ternak, dan energi. Ditinjau 
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dari komposisi kimiawinya, sekam memiliki kadar air 9,02%; protein kasar 3,03%; 

lemak 1,18%; serat kasar 35,68%; abu 17,71%; dan karbohidrat kasar 33,71% 

(Surdianto, et al, 2015). 

Sekam banyak digunakan sebagai media tanam tanaman, baik dalam 

keadaan mentah maupun sudah dibakar. Menurut Bernardius, T, dan Wiryanta 

(2008) sekam mentah dan sekam bakar memiliki porositas yang baik, sebagai media 

tanam keduanya memiliki peranan penting dalam perbaikan struktur tanah sehingga 

sistem aerasi dan drainase di media tanam menjadi lebih baik. Menurut Hakim 

(2013) kelebihan sekam sebagai media tanam yaitu mudah mengikat air, tidak 

mudah lapuk, merupakan sumber kalium (K), dan tidak mudah menggumpal atau 

memadat sehingga akar tanaman dapat tumbuh dengan sempurna. Namun, sekam 

padi mentah cenderung miskin unsur hara.  

Menurut Gustia (2013) sekam bakar adalah media tanam yang porous dan 

steril atau tidak membawa mikroorganisme patogen. Sekam bakar hanya dapat 

dipakai untuk satu musim tanam dengan cara membakar kulit padi kering diatas 

pembakaran, dan sebelum bara sekam menjadi abu disiram dengan air bersih. 

Secara kimia, arang sekam memiliki kandungan unsur hara penting seperti N, P, K, 

Ca, dan Mg. Keasamannya netral sampai alkalis dengan kisaran pH 6,5 – 7. Arang 

sekam padi tidak mengandung garam-garam yang merugikan tanaman. Kekurangan 

arang sekam yaitu mudah lapuk. 

1.1.4 Pupuk Kandang Sapi 

 Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari campuran kotoran-kotoran 

ternak, urine, serta sisa-sisa makanan ternak tersebut. Pupuk kandang berupa padat 

dan cair yang memiliki kelebihannya masing-masing. Setiap hewan menghasilkan 

kotoran dalam jumlah dan komposisi yang beragam. Kandungan hara pada pupuk 

kandang dipengaruhi oleh jenis ternak, umur ternak, pakan, dan air (Pranata, 2010).   

Menurut Neltriana (2015) pupuk kandang sapi merupakan pupuk kandang 

yang berasal dari kotoran sapi yang baik untuk memperbaiki kesuburan, sifat fisika, 

kimia, dan biologi tanah, meningkatkan unsur hara makro dan mikro, meningkatkan 

daya pegang air dan meningkatkan kapasitas tukar kation. Menurut Hartatik dan 

Widowati (2006) di Balai Penelitian Tanah diantara jenis pupuk kandang, kotoran 
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sapilah yang mempunyai kadar serat yang tinggi seperti selulosa, hal ini terbukti 

dari hasil pengukuran parameter C/N rasio yang cukup tinggi >40. Pupuk kandang 

sapi yang baru mengandung C/N rasio yang cukup tinggi, kadar air yang tinggi, dan 

masih terjadi pelepasan amoniak. Sehingga menurut Hartatik dan Widowati (2006) 

menyatakan bahwa penggunaan pupuk kandang sapi perlu dilakukan pengomposan 

terlebih dahulu.  Menurut Pranata (2010) pupuk kandang sapi juga mengandung 

unsur hara makro seperti N 0,5%; P2O5 0,25%; K2O 0,5% dengan kadar air 0,5% 

dan juga mengandung unsur mikro esensial lainnya. 

1.1.5 Pupuk Organik Cair (POC) 

 Pupuk organik merupakan pupuk alami yang memiliki unsur hara di dapat 

dari sisa-sisa metabolisme makhluk hidup melalui proses penguraian 

mikroorganisme. Penggunaan pupuk organik aman digunakan sebagai pupuk pada 

tanaman karena pupuk organik tidak memiliki residu yang tertinggal di tanah, 

sehingga produk yang dihasilkan lebih sehat dan tidak mengandung bahan kimia 

yang berbahaya bagi kesehatan (Abduh, 2018) . Pupuk organik dapat berbentuk 

padat maupun cair. POC adalah larutan hasil dari pembusukan bahan-bahan organik 

yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, dan manusia yang kandungan unsur 

haranya lebih dari satu (Puspadewi, Sutari, dan Kusumiyati, 2016). Menurut 

Pranata (2004) POC dapat dibuat dari berbagai macam limbah tanaman, limbah 

ternak, limbah industri, limbah ikan, dan limbah alam lainnya. Menurut Marjenah, 

et al (2017) bahan utama pupuk cair yang sangat bagus dari sampah organik yaitu 

bahan organik basah atau bahan organik yang mempunyai kandungan air tinggi 

seperti sisa buah-buahan atau sayur-sayuran, bahan tersebut kaya akan nutrisi yang 

dibutuhkan tanaman. 

 Menurut Tosin (2015) POC dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan 

biologi tanah serta mampu meningkatkan produksi tanaman, meningkatkan kualitas 

tanaman dan mengurangi penggunaan mengurangi penggunaan pupuk organik. 

Menurut Febrianna, Sugeng, dan Novalia (2018) pupuk cair lebih mudah diserap 

oleh tanaman karena unsur-unsur di dalamnya sudah terurai. Kelebihan dari pupuk 

cair adalah kandungan haranya bervariasi yaitu mengandung hara makro dan mikro, 

penyerapan haranya berjalan lebih cepat karena sudah terlarut (Hadisuwito 2007). 
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Menurut Marjenah, et al (2017) pupuk organik mempunyai kelebihan dapat secara 

cepat mengatasi defisiensi hara dan tidak bermasalah dalam pencucian hara juga 

mampu menyediakan hara secara cepat.  

 Hasil penelitian Rahmah, Munifatul, dan Sarjana (2014) menunjukkan 

adanya pengaruh nyata pemberian pupuk organik cair limbah sawi putih (Brassica 

chinensis L.) pada pertumbuhan tanaman jagung manis (Zea mays L. var. 

saccharata). Penelitian Anggraeni (2018) melaporkan adanya pengaruh pemberian 

pupuk organik cair berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sawi (Brassica 

juncea) pada tinggi tanaman, jumlah daun, lebar daun, panjang akar, berat basah 

dan berat kering tanaman.  

 Pupuk organik cair mengandung banyak sekali unsur hara makro 

diantaranya N, P, dan K. Nitrogen berfungsi sebagai perangsang pertumbuhan akar, 

batang dan daun, berperan penting sebagai penyusun klorofil. Fosfor berfungsi 

untuk memperpanjang akar, mempercepat pemasakan buah, serta berperan dalam 

proses fotosintesis, respirasi, transfer dan penyimpanan energi, pembelahan dan 

pembesaran sel. Kalium berfungsi untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman, 

meningkatkan ketahanan serangan hama dan memperbaiki mutu hasil. Kekurangan 

unsur hara makro dapat mengakibatkan tanaman menjadi kerdil dan 

pertumbuhannya terhambat. Kelebihan unsur hara makro juga dapat 

mengakibatkan keracunan pada tanaman (Sulastri 2017) .  

Pembuatan pupuk organik cair dapat dilakukan dengan fermentasi. 

Fermentasi merupakan proses pemecahan senyawa organik menjadi senyawa 

sederhana yang melibatkan mikroorganisme. Fermentasi dilakukan tanpa 

memerlukan oksigen (anaerob) dengan memecah karbohidrat dan asam amino. 

Karbohidrat dipecah oleh enzim amilase dan enzim gluksidase menjadi unit-unit 

kecil glukosa, kemudian glukosa diubah oleh khamir menjadi alkohol (Sulastri 

2017). Proses pembuatan POC dapat dipersingkat dengan penambahan 

mikroorganisme (aktivator) yang dapat membantu menguraikan unsur hara yang 

terkandung didalam limbah sayuran (Febriyantiningrum. et al., 2018). Penambahan 

EM-4 sebagai bioaktivator dapat mempercepat proses fermentasi, bioaktivator 

EM4 mengandung 90% bakteri fermentasi dari genus Lactobacillus, bakteri 
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fotosintetik, Actinomycetes, jamur fermentasi dan ragi (Sitepu, 2018) Penambahan 

molase atau larutan gula pasir pada proses fermentasi diharapkan memberikan 

makanan yang cukup untuk bakteri pengurai tersebut. 

1.1.6 Limbah Sayuran 

 Limbah sayuran adalah bagian dari sayuran atau sayuran yang sudah tidak 

dapat digunakan atau dibuang. Limbah sayuran diperoleh dari hasil kegiatan pasar, 

terutama pasar tradisional. Penumpukan limbah sayuran yang terlalu lama dapat 

mengakibatkan pencemaran, tempat hama penyakit, dan timbulnya bau yang tidak 

diinginkan. Oleh karena itu, pengolahan limbah sayuran perlu dilakukan agar lebih 

bermanfaat yaitu dengan memprosesnya menjadi pupuk organik cair seperti hasil 

fermentasi limbah sayuran. Limbah sayuran ketersediaannya melimpah dan mudah 

didapatkan. 

 Berdasarkan hasil kajian secara laboratoris Balai Penelitian Teknologi 

Pertanian Jakarta (2011), pupuk organik cair yang berasal dari saripati limbah 

sayuran dan buah-buahan memenuhi syarat sebagai pupuk, baik sebagai sumber 

unsur makro maupun mikro. Kandungan unsur makro yang meliputi N, P, K, Ca, 

Mg, dan S berkisar 101 – 3.771 mg/l, sedangkan unsur hara mikro meliputi Fe, Mn, 

Cu, dan Zn berkisar antara 0,2 – 0,62 mg/l.  

Berdasarkan hasil analisis penelitian Putri dan Kahar (2012) menunjukan 

bahwa kandungan POC limbah sayur kangkung: sawi: bayam mengandung unsur 

makro N-total 12950 ppm; P-total 1334 ppm; dan K-total 18554; sedangkan unsur 

hara mikro Mn 4,47 ppm; Zn 14,890 ppm; Cu 1,950 ppm; Co 0,200 ppm; dan logam 

yang terkandung Pb 3,510 ppm; Cd 0,670 ppm. 

1.2 Kerangka Berpikir  

Penggunaan media yang tepat serta pemberian pupuk organik dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil dari setiap jenis tanaman khususnya tanaman 

seledri. Perbaikan dan peningkatan kesuburan tanah antara lain dapat dilakukan 

dengan jalan pemupukan atau menambah bahan-bahan tertentu dengan jumlah 

takaran dan waktu yang tepat sehingga tanah mampu menyediakan unsur hara bagi 

tanaman dalam keadaan seimbang (Prihmantoro, 2006).  
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Hasil penelitian Yusuf (2017) menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara 

perlakuan media tanam dan pemberian pupuk organik cair (pupuk Hantu 

“Multiguna Exclusive”) terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman seledri. Media 

tanam dan pemberian POC yang tepat dapat memperbaiki kesuburan tanah secara 

fisik, kimia, biologi, dan meningkatkan ketersediaan unsur hara guna mendukung 

pertumbuhan tanaman seledri.  

Hasil penelitian Waborobo (2018) menyatakan pemberian pupuk kandang 

sapi pada media tanam memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman 

seledri. Menurut Bernardius, T, dan Wiryanta (2008) penambahan pupuk kandang 

sapi dan sekam atau arang sekam sebagi media tanam mempercepat dekomposisi 

hara dan penyerapan hara oleh akar, sehingga pertumbuhan tanaman akan 

maksimal. 

Pemberian pupuk organik cair harus memperhatikan dosis yang 

diaplikasikan terhadap tanaman. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

pemberian pupuk yaitu dosis atau konsentrasi, waktu pemupukan yang tepat, dan 

cara pemupukan yang tepat. Dosis atau konsentrasi diberikan sesuai anjuran atau 

sesuai kebutuhan tanaman. Waktu pemupukan paling baik dilakukan pagi atau sore 

hari. Pemberian pupuk dapat dilakukan melalui tanah langsung atau melalui daun. 

Aplikasi pupuk organik cair biasanya disemprotkan pada daun dan tanah di sekitar 

tanaman. Pada daun fungsi pupuk ini adalah untuk mendorong dan meningkatkan 

pembentukan klorofil sedangkan pada tanah pupuk ini bermanfaat untuk 

memperbaiki kesuburan tanah dan memacu aktivitas mikroorganisme tanah 

(Danang, 2015). 

Perbedaan dosis POC dan pupuk anorganik padat yang diberikan 

menghasilkan jumlah daun yang berbeda (Rahmat, 2015). Menurut hasil penelitian 

Yunita dan Sudrajat (2016) menunjukan ada pengaruh signifikan pemberian POC 

limbah sayuran terhadap pertumbuhan dan produksi cabai merah. Hasil penelitian 

Adawiyah dan Afa (2018) menunjukkan adanya pengaruh interaksi antara 

kombinasi media tanam dan pupuk organik cair yang nyata terhadap pertumbuhan 

tanaman seledri yaitu terhadap variabel jumlah anakan dan jumlah daun pada umur 

56 HST, jumlah anakan dan jumlah daun terbanyak diperoleh pada kombinasi 



15 
 

 

perlakuan arang sekam dan pupuk kandang (1:1) yang diberi pupuk organik cair 

buah-buahan 20 ml/liter/tanaman. 

1.3 Hipotesis  

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, diperoleh hipotesis sebagai berikut:  

a. Terdapat pengaruh interaksi antara jenis media tanam dengan dosis pupuk cair 

dari limbah sayuran terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman seledri.  

b. Terdapat interaksi jenis media tanam dan dosis pupuk cair limbah sayuran yang 

memberikan pengaruh paling baik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

seledri. 
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