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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di era modern ini, sayuran merupakan sumber makanan yang memiliki gizi seimbang, 

termasuk selada. Selada sekarang ini lebih banyak ditanam dengan metode secara 

hidroponik karena memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan selada yang ditanam 

ditanah biasa. Metode hidroponik merupakan metode menumbuhkan tanaman di dalam 

larutan nutrisi tanpa menggunakan media tanah (Harjoko, 2009). Hidroponik merupakan 

metode yang efektif dalam membuat tanaman selada tumbuh dengan subur, serta 

memiliki zat unsur hara yang tinggi dalam menanam sayuran khususnya selada 

(Nurfinayati, 2004). Oleh karena itu, perlu adanya pengamatan atau survey mengenai 

GAP (Good Agriculture Practices) dan GHP (Good Handling Practices) pada selada itu 

sendiri pasca dipanen dari media hidroponik tersebut. 

 

Pentingnya untuk mengetahui GAP dan GHP pada makanan khususnya selada adalah 

untuk supaya selada yang dihasilkan aman bagi konsumen, memberi informasi yang jelas 

bahwa selada tersebut sudah terlindungi dari segala kontaminasi dan kerusakan, serta 

mempertahankan kepercayaan ditingkat nasional, maupun internasional bahwa selada 

yang diproduksi di Indonesia, khususnya baik di HAB dan Granari terpercaya aman bagi 

konsumen. Tentunya hal ini merupakan sesuatu yang baru bagi perusahaan PT. 

Hidroponik Agrofarm Bandungan (HAB) maupun Granari Fresh, Semarang dalam 

meningkatkan kualitas produk tanaman mereka khususnya selada berjenis romaine. 

Tujuan penelitian GAP dan GHP menurut USDA (United States Departement of 

Agricluture), (2014) adalah untuk mengetahui seberapa besar resiko terkontaminasinya 

suatu produk pangan dan mengetahui seberapa sering dilakukanya praktik kebersihan dan 

keamanan pangan didalam suatu produk pangan tersebut. 

 

Pengamatan GAP dan GHP itu sendiri meliputi penanganan selada tersebut dalam proses 

penyiraman, pengairan, kebersihan pekerja kebun, dan pengecekan secara berkala agar 

selada tumbuh dengan baik dan segar hingga sampai pada penyajianya dalam tempat 

pengolahan selada tersebut (USDA, 2014).  
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1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Selada 

Selada (Lactuca sativa) merupakan sayuran yang biasa dikonsumsi dalam keadaan 

mentah. Kandungan nutrisi yang terdapat pada selada yaitu vitamin C, mineral, dan serat 

(Koudela & Petříková 2008). Selain itu, selada juga mengandung senyawa antioksidan 

alami seperti flavonoid, polifenol, vitamin E, dan karotenoid (Gan dan Azrina, 2016). 

Selada merupakan salah satu syarat utama yang berkontribusi gizi seimbang, termasuk 

selada. Pada umumnya selada ditanam menggunakan media berupa tanah, namun saat ini 

banyak dikembangkan tanamans selada berupa hidroponik.  

 

Kelebihan dari sayuran yang dimakan dalam keadaan mentah yaitu tidak adanya 

perubahan zat-zat gizi yang terkandung didalamnya (Purba et al., 2012). Selada berfungsi 

sebagai bahan pangan bergizi serta mendinginkan perut. 

 

1.2.2. Kualitas dan Standar Mutu Selada 

Adapun standar mutu selada segar untuk 2 klasifikasi menurut CAC (Codex Alimentarius 

Commision), (2009) dalam USDA tahun 2014 adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Standar Mutu Selada menurut CAC tahun 2009 dalam USDA tahun 2014 

Jenis Produk Kategori Standar yang mengacu 

batas cemaran logam 

dalam selada 

Buah sayur serta hasil 

olahanya 

Sayuran daun CAC (2009) : 0,3 mg/kg 

  

1.2.3. Hidroponik 

Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan 

tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan 

air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. 

Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien, jadi cocok diterapkan pada daerah yang 

memiliki pasokan air yang terbatas seperti didaerah perkotaan (Douglas, 1975). Teknik 

bercocok tana mini biasanya dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi 

tanaman, atau bercocok tanam menggunakan media berupa air. Air yang ada pada 
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tanaman merupakan pelarut nutrisi, untuk kemudian bisa diserap tanaman (Purba, et al., 

2012). 

1.2.4. Ciri ciri Tanaman Sayuran Hidroponik 

Tanaman Hidroponik Umumnya memiliki ciri yaitu warna dasar apabila ditanam 

berwarna cerah dibandingkan organik dan konvensional, umur simpanya lebih pendek 

dibandingkan tanaman konvensional maupun organik, usia terlamanya adalah ±6 bulan, 

kemudian teksturnya lebih basah, dan mudah dipatahkan dibandingkan dengan tanaman 

jenis lain. Lalu adanya sistem NFT (Nutrient Film Technique), dimana sistem ini tumbuh 

pada lapisan yang dangkal, tersirkulasi dan cukup air sehingga oksigen lebih banyak yang 

masuk (USDA, 2014). 

 

1.2.5. GAP (Good Agricultural Practices) dan GHP (Good Handling Practices) 

Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP) adalah audit 

sukarela yang memverifikasi bahwa buah dan sayuran diproduksi, dikemas, ditangani, 

dan disimpan seaman mungkin untuk meminimalkan risiko bahaya keamanan pangan 

mikroba. Audit GAP & GHP memverifikasi kepatuhan terhadap rekomendasi yang dibuat 

dalam Panduan Administrasi Makanan dan Obat AS untuk Meminimalkan Bahaya 

Keselamatan Pangan Mikroba untuk Buah Segar dan Sayuran dan praktik keamanan 

pangan yang diakui industri (USDA, 2014). Dalam GAP sendiri, hal yang diamati 

meliputi pengelolaan kegiatan panen di kebun, mulai dari pembibitan, hingga selada 

tersebut tumbuh dan siap dipanen. Lalu dalam GHP sendiri meliputi pengelolaan pasca 

panen, diruang packing, penyimpanan, dan pendistribusian ke kios-kios. 

 

1.2.6. Perlakuan Pascapanen dan Komponen GHP Selada 

Perlakuan pascapanen selada meliputi kebersihan tempat packing (house packing 

facilities), pengemasanya harus dilakukan dengan baik, tidak terlalu tertutup, dan ada 

rongga agar selada tidak cepat busuk, serta dengan kondisi mesin pengemas dan ruangan 

yang baik dengan suhu yang optimal sesuai standar. Kemudian ada pada saat 

penyimpanan (storage) dan transportasi, dimana tempat penyimpanan harus dalam 

keadaan bersih dari kontaminan luar yang  secara fisik yaitu adanya hama seperti tikus, 

serangga, dan sebagainya, lalu kimia seperti terpapar bahan berbahaya ataupun secara 

http://www.usda.gov/
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biologis oleh mikroorganisme. Selain itu fasilitas yang ada perlu dijaga kebersihanya 

dengan air yang tidak terkontaminasi dan jernih sesuai standar yang sesuai. (USDA, 

2014). 

 

1.2.7. Faktor Penentu Kualitas Selada 

Menurut USDA, (2014), fakor penentu kualitas selada dapat disebabkan oleh tiga hal  

diantaranya bruising (memar), dirt (kotoran), dan discoloration (warna). 

 

1.2.7.1. Bruising (Memar) 

Kepala daun harus dinilai sebagai rusak ketika lebih dari dua daun kepala memar (bruish) 

secara material. Kepala yang telah sangat memar, dipaksa keluar dari bentuk dalam 

kemasan dan proses penutupan bahwa struktur kepala yang sudah rusak bisa dinilai 

sebagai kerusakan yang serius. Ketika  pada saat scoring memar yang juga berubah warna 

dapat dilanjutkan pada bagian discoloration. 

 

1.2.7.2. Dirt (Kotoran) 

Kotoran biasanya ditemukan setelah hujan, kabut tebal, atau irigasi berat. Jika masih 

masuk akal perawatan dilakukan dalam pasca panen, kondisi ini dapat dihindari. Kepala 

daun harus dinilai sebagai kerusakan jika ada kotoran yang cukup untuk secara material 

mempengaruhi penampilan atau yang dapat dimakan kualitas kepala (quality of head) 

 

1.2.7.3. Discoloration (Warna) 

Ada beberapa jenis perubahan warna yang tercantum dalam standar AS untuk selada. 

Perubahan warna ini umumnya disebabkan oleh penyakit, gangguan tanaman, 

pertumbuhan yang merugikan dan kondisi penanganan. Setiap tipe atau kombinasi dari 

dua atau lebih jenis harus dipertimbangkan ketika memutuskan apakah kepala harus 

dinilai sebagai cacat atau tidak. 

 

Berikut adalah Klasifikasi cacat dari diskolorisasi (selain disebabkan oleh pembekuan): 

Kerusakan ketika salah satu dari tipe berikut atau kombinasi dari 2 atau lebih banyak jenis 

keseriusan yang melebihi batas maksimum yang diizinkan untuk setiap 1 jenis: 
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(a) Kuning atau coklat, mempengaruhi setiap bagian daun, atau kapan serius mengurangi 

penampilan daun pembungkus. 

(b) Kuning atau coklat, secara material mengurangi penampilan kepala eksklusif dari 

daun pembungkus. 

(c) Perubahan warna setelah memar material secara material dari penampilan lebih dari 2 

daun kepala luar. 

 

Kerusakan serius saat salah satu dari 1 jenis berikut, atau kombinasi dari 2 atau lebih jenis 

keseriusan yang melebihi maksimum diperbolehkan untuk setiap 1 jenis: 

(a) Kuning atau coklat, mempengaruhi setiap bagian daun, atau sangat serius mengurangi 

penampilan daun pembungkus. 

(b) Kuning atau coklat, benar-benar mengurangi penampilan kepala daun eksklusif dari 

daun pembungkus. 

(c) Perubahan warna setelah memar sangat mengganggu dari penampilan lebih dari 2 

daun kepala luar. 

 

 

 

1.2.7.3.1. Perubahan Warna Daun Pembungkus 

Ketika perubahan warna kuning atau coklat dari penyebab apapun secara serius 

mengurangi dan penampilan daun bungkus kepala, itu dinilai sebagai kerusakan. Sebagai 

panduan, skor sebagai kerusakan ketika perubahan warna kuning atau coklat 

mempengaruhi 50% atau lebih dari daun pembungkus dan memanjang lebih dari 3/4 

permukaan setiap daun yang terkena. Perubahan Warna Daun Pembungkus Dari Setiap 

Penyebab Selain Pembekuan Lapangan 

 

Ketika perubahan warna kuning atau coklat dari penyebab apapun selain dari pembekuan 

lapangan, sangat serius mengurangi penampilan bungkus kepala yang dicetak sebagai 

kerusakan serius. Sebagai panduan, skor sebagai kerusakan serius ketika warna kuning 

atau coklat berubah mempengaruhi 90% atau lebih dari daun pembungkus dan 

memanjang lebih dari 3/4 dari permukaan setiap daun yang terkena. 
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1.2.7.3.2. Perubahan Warna Daun Pembungkus dari Setiap Penyebab selain 

Pembeukan Lapangan 

Sedikit Perubahan Warna Daun Pembungkus Tidak Mempengaruhi Grade Kehadiran 

margin cokelat sedikit, sedikit berubah warna dan sedikit compang-camping Penampilan 

tidak cukup parah untuk mempengaruhi kelas 1 AS tidak boleh dinilai sebagai cacat. 

Namun, itu dapat dilaporkan pada permintaan pelamar dan dilaporkan pada sertifikat 

dalam istilah umum sebagai deskripsi kualitas lot, sehingga: "daun luar menunjukkan 

warna hijau muda tetapi banyak yang menunjukkan sedikit garis coklat tidak 

mempengaruhi nilai, dilaporkan pada permintaan pelamar. 

 

1.2.7.3.3. Perubahan Warna Daun Kepala 

Perubahan warna kuning, coklat, atau coklat kemerahan yang mempengaruhi daun kepala 

dinilai sebagai kerusakan ketika material mengurangi dari penampilan kepala, eksklusif 

dari daun pembungkus. Jenis perubahan warna yang sama ini dinilai sebagai kerusakan 

serius ketika mereka benar-benar mengurangi penampilan kepala eksklusif pembungkus 

Daun-daun. 

 

Sebagai panduan saat warna kuning atau coklat (selain disebabkan oleh lapangan 

pembekuan) membentang lebih dari setengah dari ubun-ubun kepala atau ketika pelepah 

pada lebih dari dua daun kepala yang berubah warna, penampilan kepala secara material 

terpengaruh. Ini harus dilaporkan sebagai "perubahan warna kuning atau coklat yang 

mempengaruhi kepala daun. "Perubahan warna kuning atau coklat dari daun kepala yang 

secara serius mengurangi dari. Kepala yang telah memar sejauh bahwa mereka akan 

sering rusak menunjukkan perubahan warna coklat kemerahan atau penampilan yang 

basah kuyup di daerah yang memar. 

 

Dalam menggambarkan memar yang menunjukkan perubahan warna coklat kemerahan, 

itu harus dilaporkan sertifikat sebagai "perubahan warna setelah memar" karena dalam 

banyak kasus perubahan warna akan menyebabkan kepala rusak (USDA, 2014).  

 

1.2.7.3.4. Puntung Berwarna 
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Oksidasi sering menyebabkan perubahan warna merah pada ujung potong pantat. Ini tidak 

merusak penampilan kepala dan tidak seharusnya dinilai sebagai cacat. Kadang-kadang 

selada menunjukkan kondisi pusat yang lebat dan berkaca-kaca bagian atau inti dari 

pantat. Perubahan warna biasanya berkisar dari keabu-abuan ke coklat gelap tetapi 

mungkin menunjukkan corak merah muda. Puntung yang terkena harus dipotong 

melintang pada titik ¼ inci di bawah titik terendah keterikatan pada daun terluar. Jika di 

watersoaked, kondisinya masih dinilai sekarang sebagai kerusakan serius (USDA, 2014). 

 

1.2.8. Standar Penentu Kualitas Selada 

Tabel 2. Standar penentu kualitas selada 

Jenis Bahan Bruish Dirt Discoloration 

Selada 0,5% 1% 0,5% 

Sumber : (USDA, 2014) 

 

1.2.9. Standar Kualitas Air yang digunakan menurut SNI 

Tabel 3. Standar Air menurut SNI 

Parameter Keterangan 

Bau Tidak Berbau 

Rasa Tidak Berasa 

Warna Tidak Berwarna 
Sumber : (SNI, 2006) 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Mengevaluasi penerapan GAP (Good Agriculture Practices) dan GHP (Good 

Handling Practices) pada tanaman selada hidroponik dari lahan atau kebun, 

panen, pasca panen hingga sampai ke tangan konsumen 

 Mengetahui kualitas selada sebagai hasil pengaruh penerapan GAP dan GHP 

sesuai dengan standar CAC dan USDA, dan faktor penentu kerusakan selada 

romanie dari USDA baik sebelum atau sesudah pemanenan, hingga ke tangan 

konsumen. 


