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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (2015) pada tahun 

2005 sebanyak 219.8 juta jiwa, pada tahun 2007 meningkat menjadi 225.6 juta 

jiwa dan diperkirakan penduduk Indonesia berjumlah 248.8 juta jiwa pada tahun 

2013. Hal ini berbanding lurus dengan tingkat konsumsi sayuran yang terus 

meningkat , berdasarkan DEPTAN konsumsi sayur di Indonesia pada tahun 2005 

sebesar 35,30 kg/kapita/tahun, kemudian dan tahun 2007 meningkat sebesar 

40,90kg/kapita/tahun dan diperkirakan pada tahun 2013 kebutuhan sayuran 

mencapai 57,664 kg/kapita/ tahun. Akan tetapi kebutuhan yang tinggi tidak 

diimbangi dengan banyaknya produksi  sayuran dilihat dari total impor khususnya 

selada pada tahun 2013 mencapai 160.581 kg. Kurangnya produksi sayuran 

disebabkan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman 

mengingat semakin pesatnya pembangunan di Indonesia. 

Selada (Lactuca sativa L.) pada umumnya dikenal baik dan digemari oleh 

masyarakat Indonesia karena rasanya yang renyah dan dimakan dalam keadaan 

segar. Selada merupakan sayuran yang mempunyai nilai komersial dan prospek 

yang cukup baik. Jenis selada yang belum dikenal baik dimasyarakat adalah 

siomak atau dikenal juga dengan nama selada wangi, selada jenis ini memiliki 

rasa yang renyah dan aroma menyerupai pandan. Mengingat dari rasa dan 

aromanya yang enak siomak ini memiliki prospek yang lebih tinggi. Selada secara 

umum sendiri kaya akan antioksidan seperti betakarotin, folat dan lutein serta 

mengandung indol yang berkhasiat melindungi tubuh dari serangan kanker. 

Kandungan serat alaminya dapat menjaga kesehatan organ-organ pencernaan. 
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Keragaman zat kimia yang dikandungnya menjadikan selada tanaman 

multikhasiat. Selada juga dapat berfungsi sebagai obat pembersih darah, 

mengatasi batuk, radang kulit, sulit tidur serta gangguan wasir (Wahyudi, 2005). 

Salah satu alternatif agar produksi selada dapat mencukupi kebutuhan 

konsumsi masyarakat Indonesia tanpa terhalang oleh lahan pertanian yang 

semakin sempit adalah budidaya menggunakan sistem hidroponik. Hidroponik 

merupakan suatu metode bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai 

metode pertumbuhan tanaman melainkan dengan larutan mineral bernutrisi. 

Produk hidroponik lebih sehat karena dibudidayakan di tempat yang relatif bersih, 

media tanaman steril dan tanaman terlindung dari terpaan hujan sehingga tidak 

dilakukan pemberian pestisida. Selain itu produk hidroponik memiliki penampilan 

yang bebas dari kerusakan, lebih hijau dan lebih segar. Sehingga produk bermutu 

tinggi dan memiliki harga yang tinggi pula. Menurut Karsono (2014), kebun 

hidroponik Kunto Herwibowo seluas 1000 m2 yang menghasilkan 80 – 100 kg 

siomak per hari terjual dengan harga Rp 35.000 – 45.000 per kg. Sedangkan 

menurut Medan Bisnis (2014), harga selada tertinggi dengan budidaya secara 

tradisional mencapai Rp. 15.000/kg yaitu saat mendekati imlek. Salah satu jenis 

sistem hidroponik adalah Nutrient Film Technique (NFT) yaitu sebuah sistem 

yang menggunakan ‘film’ larutan nutrisi. Film atau lapisan tipis setebal 1-3 mm 

ini dipompa dan dialirkan melewati akar tanaman secara terus menerus dengan 

kecepatan aliran sekitar 1-2 liter per menit (Hochmuth,2001). 

 Mengingat dari hasil produk menggunakan sistem ini berharga tinggi, 

tentunya dapat membawa kesejahteraan bagi para petani. Akan tetapi dilihat dari 

biaya produksi menggunakan sistem ini sangat besar dapat menjadi kendala bagi 
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petani menengah ke bawah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

mengganti atau meminimalisir penggunaan nutrisi AB mix. Saat ini hidroponik 

masih menggunakan nutrisi yang berbahan anorganik seperti nutrisi AB mix 

dengan harga yang relatif mahal. Berdasarkan Kompas.com (2013), harga satu 

paket nutrisi AB mix Rp. 85.000 dengan berat 2,3 kg. Agar sistem ini dapat 

dibudidayakan oleh semua kalangan petani maka penambahan unsur organik 

dapat menjadi alternatif. Unsur organik tersebut dapat diambil dari tanaman yang 

mengandung nitrogen tinggi. Menurut Arinong (2015) nitrogen merupakan salah 

satu unsur hara utama yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman karena 

penyusun protein  dan asam nukleik yang merupakan penyusun protoplasma 

dalam sel tanaman. Selain itu menurut Torus (2012) nitrogen berperan penting 

dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman penghasil dedaunan seperti sayuran 

dan apabila kekurangan nitrogen tanaman akan tumbuh kerdil/lambat, daun 

kekuninan, daun sempit, pendek, jaringan tanaman mengering, buah kecil cepat 

masak dan rontok.  

Salah satu tanaman yang dapat menambatkan nitrogen dan mengandung 

nitrogen tinggi adalah  Azolla microphylla. Suatu penelitian internasional 

menggunakan 15N menunjukkan bahwa Azolla yang bersimbiosis dengan 

Cyanobacteria pemfiksasi N2: Anabaena Azollae dapat memfiksasi N2 -udara dari 

70-90%. N2 -fiksasi yang terakumulasi ini yang dapat digunakan sebagai sumber 

N bagi padi sawah (BATAN, 2011). Selain itu penambahan unsur organik dari 

tanaman penambat N juga dapat menghasilkan produk yang lebih sehat karena 

disamping budidaya secara hidroponik yang bersih digunakan pula nutrisi 

hidroponik yang organik, sehingga terciptalah hidroponik organik. 
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Budidaya hidroponik menggunakan nutrisi unsur organik dari tanaman 

khususnya Azolla microphylla masih belum diketahui dan diterapkan. Terutama 

berapakah konsentrasi yang tepat untuk pemberian ekstrak Azolla microphylla 

agar efisien dalam menunjang pertumbuhan tanaman siomak. Oleh karena itu 

diperlukan penelitian tentang hal tersebut dan apakah ekstrak Azolla microphylla 

dapat diberikan sepenuhnya atau hanya sebagai pendamping nutrisi hodroponik 

AB mix. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh ekstrak  Azolla microphylla 

berbagai konsentrasi pada berbagai konsentrasi nutrisi AB mix terhadap tanaman 

siomak (Lactuca sativa L.) sistem hidoponik NFT (Nutrient Film Technique).  

1.3. Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Diduga terdapat interaksi antara konsentrasi ekstrak  Azolla microphylla 

dan konsentrasi nutrisi AB mix pada tanaman siomak (Lactuca sativa L.) 

sistem hidoponik NFT (Nutrient Film Technique).  

2. Diduga dengan pemberian konsentrasi ekstrak Azolla microphylla yang 

berbeda-beda memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap tanaman 

siomak (Lactuca sativa L.) sistem hidoponik NFT (Nutrient Film 

Technique).  

3. Diduga dengan pemberian konsentrasi nutrisi AB mix yang berbeda-beda 

memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap tanaman siomak 

(Lactuca sativa L.) sistem hidoponik NFT (Nutrient Film Technique).  


