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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sawi Pakchoy ( Brassica rapasinensi L.) merupakan kelompok tanaman 

sayuran daun yang mana memiliki jenis varietas diantaranya yaitu sawi pakchoy 

green, pakchoy white, dan pakchoy f-1 hybrid ayu. Tanaman sawi pakchoy 

mengandung zat-zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, Ca, Fe, P, vitamin A, 

vitamin B, dan vitamin C (Cahyono, 2003). Kondisi yang optimal untuk pertumbuhan 

sawi yaitu pada suhu 27–32°C dengan ketinggian 5 mdpl – 1,200 mdpl (Rukmana, 

2004). Berdasarkan informasi Departemen Pertanian tahun (2013), produksi sayuran 

pada Th. 2013 sebesar 12,82 ton  sedangkan kebutuhan sayuran di Indonesia pada 

tahun 2013 mencapai 57.664 kg/kapita/ tahun. Hal ini disebabkan semakin 

meningkatnya jumlah penduduk dan kosumsi  per kapita. Semakin pesatnya 

pembangunan di Indonesia dan meningkatnya kesejahteraan penduduk menyebabkan 

banyak lahan produktif pertanian beralih fungsi dijadikan lahan pembangunan. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2011), lahan produktif pertanian dijawa 

hanya tersisa 3,5 juta hektare hal ini disebabkan oleh banyaknya lahan produktif 

pertanian yang beralih fungsi menjadi bangunan. Berdasarkan data Departemen 

Pertanian tahun (2012) lahan produktif pertanian yang beralih fungsi menjadi 

bangunan sebesar 200 ha/ th. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan sayur semakin 



2 

sulit dipenuhi sehingga diperlukan alternatif teknik budidaya yang menggunakan 

lahan sempit antara lain budidaya hidroponik dengan sistem NFT.  

Hidroponik merupakan alternatif solusi yang dipandang mampu mengatasi 

beberapa masalah yang muncul. Suhardiyanto (2002), menyatakan salah satu 

kelebihan hidroponik adalah tanaman yang diusahakan dapat ditanam di lahan yang 

sempit, kebersihan lebih mudah terjaga, tidak ada masalah berat seperti pengolahan 

tanah serta gulma, penggunaan pupuk dan air efisien dan tidak tergantung musim. 

NFT (Nutrient Film Technique) merupakan jenis hidroponik yang berbeda dengan 

hidroponik substrat.  Pada hidroponik NFT air bersirkulasi selama 24 jam terus 

menerus tanpa terputus dan sebagian akar terendam air sebagian lagi berada di atas 

permukaan air (Untung, 2000). Tanaman yang dibudidayakan secara hidroponik NFT 

sama dengan tanaman yang dibudidayakan secara konvensional membutuhkan nutrisi 

baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Nutrisi tersebut dibagi kedalam dua bagian 

yaitu, unsur mikro dan unsure makro. Oleh karena itu dalam budidaya secara 

hidroponik perlu mempertimbangkan jenis nutrisi yang digunakan sehingga unsur 

hara yang terkandung dalam nutrisi dapat digunakan oleh tanaman secara efisien. 

(Sahat, 2005). Berdasarkan hasil penelitian Hidayati (2009), pemberian nutrisi  

menggunakan nutrisi AB mix untuk tanaman sawi pakchoy memperoleh hasil 

pertumbuhan yang baik. Selanjutnya hasil penelitian Sudaryanto (2013) menunjukan 

bahwa pupuk biokompos cair dan pupuk organik cair dapat digunakan sebagai nutrisi 

dalam budidaya hidroponik. Mengigat tiap varietas sawi pakchoy daya respon 
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terhadap jenis nutrisi berbeda dan masih kurangnya informasi tentang jenis nutrisi 

yang tepat untuk tiap kultivar sawi pakchoy pada budiadaya secara hidroponik sistem 

NFT, maka perlu ada penelitian yang mengkaji tentang pengaruh jenis nutrisi 

terhadap tiga kultivar sawi pakchoy (Brassica rapasinesi L.) pada budidaya  

hidroponik sistem NFT.         

1.2 Tujuan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh jenis nutrisi terhadap 

prtumbuhan  tiga kultivar  sawi pakchoy (Brassica rapasinensi L.)  pada budidaya 

hidroponik sistem NFT.   

1.3 Hipotesis 

1 Diduga, setiap jenis nutrisi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap 

kultivar sawi pakchoy. 

2 Diduga, setiap kultivar sawi pakchoy menunjukan respon yang berbeda 

terhadap jenis nutrisi. 


