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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Selada 

2.1.1 Deskripsi Tanaman Selada 

Selada (Lactuca sativa L.) merupakan sayuran daun yang berumur semusim 

dan termasuk dalam famili Compositae. Lactuca sativa L. tumbuh baik di dataran 

tinggi, pertumbuhan optimal di lahan subur yang banyak mengandung humus, pasir 

atau lumpur dengan pH tanah 5-6,5. Di dataran rendah kropnya kecil-kecil dan 

cepat berbunga.  Waktu tanam terbaik pada akhir musim hujan, walaupun demikian 

dapat juga ditanam pada musim kemarau dengan pengairan atau penyiraman yang 

cukup (Edi & Bobihoe, 2010). 

Lactuca sativa L. digunakan sebagai sayuran pelengkap yang dimakan 

mentah (lalab), salad, dan disajikan dalam berbagai macam masakan Eropa dan 

Cina. Kandungan gizi yang ada di dalam selada yakni vitamin A dan C, serta kaya 

akan Ca dan P. Selain itu, di dalam selada juga mengandung: air, protein, lemak, 

karbohidrat, vitamin B1, vitamin B2, niasin, zat besi, magnesium, kalium, dan 

natrium (Duaja, Gusniwati, Gani, & Salim, 2012). Seiring dengan meningkatnya 

jumlah penduduk dan kesadaran penduduk, maka permintaan selada semakin 

meningkat (Fauzi, Putra, & Ambarwati, 2013). 

2.1.2 Klasifikasi Selada 

Sistematika pada tumbuhan selada dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Spermathophyta  

Sub divisio : Angiospermae 
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Class  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Asterales  

Famili  : Asteraceae  

Genus  : Lactuca  

Species : Lactuca sativa L.  

Varietas : Grand rapid (Adimihardja, Hamid, & Rosa, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Syarat Tumbuh Selada 

Tanaman Lactuca sativa L. dapat tumbuh dengan baik pada daerah yang 

mempunyai udara sejuk (dataran tinggi). Lactuca sativa L. jika ditanam pada 

dataran rendah akan memerlukan pemeliharaan yang intensif. Lactuca sativa L. 

tidak tahan bila terkena sinar matahari secara langsung, sehingga memerlukan 

tempat yang teduh. Daerah yang sesuai untuk penanaman Lactuca sativa L. di 

ketinggian sekitar 500-2000 mdpl dengan suhu rata-rata 15-200C. Curah hujan yang 

dibutuhkan antara 1000-1500 mm per tahun. Kelembapan sekitar 60-100% dan pH 

yang diperlukan tanaman Lactuca sativa L. berkisar antara 6,5-7 (netral). Bila pH 

terlalu asam, daun Lactuca sativa L. akan berubah warna menjadi kuning 

(Adimihardja et al., 2013). 

Gambar 1. Tanaman Lactuca sativa L. 

a. Selada Grand rapid (Adimihardja et al., 

2013) 
b. Selada Grand rapid (Dokumentasi 

pribadi, 2018) 
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2.2 Budidaya Tanaman dengan Hidroponik 

2.2.1 Deskripsi Hidroponik 

Hidroponik merupakan metode bercocok tanam tanpa tanah. Bukan hanya 

dengan air sebagai media pertumbuhannya, seperti makna leksikal dari kata hidro 

yang berarti air, tapi juga dapat menggunakan media-media tanam selain tanah 

seperti kerikil, pasir, sabut kelapa, zat silikat, pecahan batu karang atau batu bata, 

potongan kayu, dan busa (Siswadi & Yuwono, 2015). Hidroponik memerlukan 

nutrisi khusus sebagai sumber unsur hara untuk pertumbuhan serta perkembangan 

tanaman yang ditanam dengan cara hidroponik dimana tanah tidak dipakai sebagai 

media tanam. 

Sistem hidroponik dapat memberikan suatu lingkungan pertumbuhan yang 

lebih terkontrol. Pengembangan teknologi, kombinasi sistem hidroponik dengan 

membran mampu mendayagunakan air, nutrisi, pestisida secara nyata lebih efisien 

(minimalis system) dibandingkan dengan kultur tanah (terutama untuk tanaman 

berumur pendek). Penggunaan sistem hidroponik tidak mengenal musim dan tidak 

memerlukan lahan yang luas dibandingkan dengan kultur tanah untuk 

menghasilkan satuan produktivitas yang sama (Mas’ud, 2009). 

2.2.2 Jenis Tanaman 

Umumnya jenis tanaman yang ditanam pada media hidroponik yakni 

sayuran daun, sayuran buah, dan buah. Tanaman yang berupa sayuran daun 

sepertitanaman selada, pakcoy, sawi, kangkung, seledri, dan kemangi. Tanaman 

yang berupa sayuran buah yaitu cabai, tomat, timun, dan terong. Tanaman yang 
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berupa buah yang dikembangkan melalui hidroponik adalah semangka dan 

goldenmelon (Sastro & Rokhmah, 2016). 

2.2.3 Media Tanam 

Media tanam dalam hidoponik selain air, ada beberapa media yang lainnya 

yakni: pasir, kerikil, pecahan batu bata, arang sekam, spons, dan sebagainya. Arang 

sekam (kuntan) adalah sekam bakar yang berwarna hitam yang dihasilkan dari 

pembakaran yang tidak sempurna, dan paling banyak digunakan sabagai media 

tanam secara komersial pada sistem hidroponik (Siswadi & Yuwono, 2015). 

2.2.4 Nutrisi Hidroponik 

Nutrisi sangat dibutuhkan untuk budidaya tanaman sistem hidroponik, baik 

unsur hara esensial makro maupun mikro. Larutan nutrisi yang diberikan terdiri atas 

garam-garam makro dan mikro yang dibuat dalam larutan A dan B yang 

dicampurkan (Wahyuningsih, Fajriani, & Aini, 2016). Nutrisi AB Mix 

mengandung 16 unsur hara esensial yang diperlukan tanaman, dari 16 unsur 

tersebut 6 diantaranya diperlukan dalam jumlah banyak (makro) yaitu N, P, K, Ca, 

Mg, S, dan 10 unsur diperlukan dalam jumlah sedikit (mikro) yaitu Fe, Mn, Bo, Cu, 

Zn, Mo, Cl, Si, Na, Co (Sesanti & Sismanto, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Nutrisi AB Sayuran (Sastro & Rokhmah, 2016) 
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Nutrisi AB mix adalah nutrisi yang digunakan dibagi menjadi dua stok yaitu 

stok A dan stok B. Stok A berisi senyawa yang mengan di Ca, sedangkan Stok B 

berisi senyawa yang mengandung sulfat dan fosfat. Pembagian tersebut 

dimaksudkan agar dalam kondisi pekat tidak terjadi endapan, karena Ca jika 

bertemu dengan sulfat atau fosfat dalam keadaan pekat menjadi kalsium sulfat atau 

kalsium fosfat dan membentuk endapan (Sesanti & Sismanto, 2016). 

2.2.5 Metode Hidroponik 

Prinsip dasar hidroponik dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Hidroponik Substrat 

Hidroponik substrat tidak menggunakan air sebagai media, tetapi 

menggunakan media padat (bukan tanah) yang dapat menyerap atau menyediakan 

nutrisi, air, dan oksigen serta mendukung akar tanaman seperti halnya fungsi 

tanah.Media yang dapat digunakan seperti apung, pasir, serbuk gergaji, atau gambut 

(Roidah, 2014). 

2. Hidroponik NFT (Nutrient Film Technique)  

NFT merupakan model budidaya dengan meletakkan akar tanaman pada  

lapisan air yang dangkal. Air tersebut tersikulasi dan mengandung nutrisi sesuai 

kebutuhan tanaman. Perakaran dapat berkembang didalam larutan nutrisi, karena 

disekitar perakaran terdapat selapis larutan nutrisi maka sistem dikenal dengan 

nama NFT. Kelebihan air akan mengurangi  jumlah oksigen, oleh sebab itu lapisan   

nutrisi dalam system NFT dibuat maksimal tinggi larutan 3mm, sehingga kebutuhan 

air (nutrisi) dan oksigen dapat terpenuhi (Roidah, 2014). 
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2.2.6 Penanaman Tanaman dengan Hidroponik 

Penanaman tanaman dengan menggunakan hidroponik dibedakan menjadi 

dua cara, yakni penanaman secara langsung menggunakan bibit tanaman dan 

penanaman dengan menggunakan bibit tanaman yang telah disemaikan terlebih 

dahulu pada unit semai mapun langsung. Penanaman menggunakan benih secara 

langsung dilakukan dengan cara memasukkan benih kedalam media tanam dengan 

menggunakan pinset (Sastro & Rokhmah, 2016). 

Set pot di hidroponik langsung diletakkan dalam set hidroponik yang akan 

digunakan. Penanaman dengan menggunakan bibit dilakukan dengan cara 

mengambil bibit tanaman secara hati-hati dari wadah pembibitan tanaman. 

Kemudian bagian akar tanaman diselimuti menggunakan media tanam. Selanjutnya 

akan diletakkan kedalam set pot yang sudah diatur pada set hidroponik. Bila bibit 

sudah ditanam langsung didalam media pembibitan (khususnya bila menggunakan 

rockwool), maka bibit akan langsung diangkat bersama dengan medianya dan 

diletakkan secara langsung dalam wadah hidroponik (Sastro & Rokhmah, 2016). 

 

2.3 Keuntungan Budidaya Hidroponik 

Keuntungan bercocok tanam sistem hidroponik yaitu kebersihan tanaman 

lebih mudah dijaga, tidak perlu melakukan pengolahan lahan dan pengendalian 

gulma, media tanam steril, penggunaan air dan pupuk sangat efisien, tanaman dapat 

dibudidayakan terus tanpa tergantung musim, dapat dilakukan pada lahan yang 

sempit, serta terlindung dari hujan dan matahari langsung (Wahyuningsih et al., 

2016). 
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2.4 Problematika Budidaya Hidroponik 

Budidaya tanaman secara hidroponik memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Kekurangan tersebut menjadi problematika yang dihadapi oleh masyarakat yang 

menerapkan budidaya secara hidroponik. Problematika tersebut yakni: 

1. Investasi awal yang mahal 

Biaya awal dan biaya operasionalnya yang mengakibatkan hidroponik tidak 

berkembang dimasyarakat tani. Media hidroponik membutuhkan biaya yang sangat 

mahal, terutama untuk nutrisi yang diberikan untuk tanaman (70% biaya produksi 

digunakan untuk hal yang itu). 

2. Memerlukan keterampilan khusus untuk menimbang dan meramu bahan kimia 

3. Ketersediaan dan pemeliharaan perangkat hidroponik agak sulit (Roidah, 

2014). 

Untuk mengatasi hal-hal itu, maka memerlukan suatu alternatif yang 

digunakan untuk sistem pertanian dilahan sempit dengan penggunaan nutrisi dalam 

larutan hidroponik yang berfungsi mengurangi penggunaan larutan hara buatan 

secara berlebih. Penggunaan larutan hara buatan diharapkan berkurang atau bahkan 

hilang. Jadi akan didapatkan suatu sistem budidaya hidroponik menggunakan 

larutan hara yang alami (Adimihardja et al., 2013). 

 

2.5 Budidaya Tanaman Selada dengan Hidroponik 

Selada banyak dibudidayakan secara hidroponik karena akan menghasilkan 

kualitas yang lebih baik dan harga jual yang lebih tinggi di pasaran dibandingkan 

dengan selada yang dibudidayakan secara konvensional. Produk selada yang 

dibudidayakan secara hidroponik terlihat lebih segar, bersih, higienis dan menarik 



16 
 

 
 

sehingga dapat menembus supermarket. Selain itu, selada yang ditanam secara 

hidroponik tidak membutuhkan lahan yang luas, sehingga dapat dibudidayakan di 

lahan yang sempit (Fauzi et al., 2013). 

 

2.6 Nutrisi Hidroponik dari Ampas Teh dengan Air Cucian Beras 

2.6.1 Nutrisi Hidroponik dari ampas teh 

Ampas teh merupakan limbah yang berasal dari industri minuman ringan 

yang tersedia banyak yaitu mencapai 470 ton/tahun (PT. Sosro Bekasi) dan belum 

dimanfaatkan secara optimal (Simon, 2010). Ampas teh mengandung tembaga (Cu) 

20%, magnesium (Mg) 10% dan kalsium 13% (Pangihutan et al., 2017). Tidak 

hanya itu, didalam ampas teh juga terdapat kandungan berupa: seng, fluorida, 

nitrogen, kalium dan mineral yang membantu mempertahankan kesehatan tanaman 

serta terdapat kandungan Vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, E dan K (Adikasari, 

2012). Pemberian ampas teh ke dalam tanah dapat memperbaiki kesuburan tanah, 

merangsang pertumbuhan akar, batang dan daun (Hariani et al., 2013).Ampas teh 

mengandung unsur N yang mudah diserap oleh tanaman, sehinggadapat memacu 

pertumbuhan vegetatif tanaman yaitu: pada bagian batang, akar, dan daun 

(Dyasmara et al., 2016).  

2.6.2 Nutrisi Hidroponik dari Air Cucian Beras 

Air cucian beras merupakan limbah yang berasal dari proses pembersihan 

beras yang akan dimasak. Limbah cair ini biasanya dibuang percuma, padahal 

kandungan senyawa organik dan mineral yang dimiliki sangat beragam (Wardiah 

et al., 2014). Proses pencucian beras biasanya dicuci atau dibilas sebanyak 3 kali 

sebagai upaya untuk membersihkan beras dari kotoran. Air cucian beras atau sering 
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disebut sebagai leri (bahasa Jawa) berwarna putih susu, hal itu berarti bahwa protein 

dan vitamin B1 yang banyak terdapat dalam beras juga ikut terkikis (Baning, 

Rahmata, & Supriatno, 2016). 

Kandungan yang berada dalam air cucian beras antara lain: karbohidrat, 

nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, besi, Vitamin B1 (Wardiah et al., 

2014). Vitamin BI (thiamin) larut dalam air ketika mencuci beras. Vitamin B1 yang 

ada didalam air cucian beras memiliki peranan dalam metabolisme untuk 

mengkorversikan karbohidrat menjadi energi yang berfungsi menggerakkan 

aktivitas yang ada didalam tanaman. Vitamin B1 juga berfungsi meransang 

pertumbuhan serta metabolisme akar tanaman (Wulandari et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

Air cucian beras berpengaruh pada peningkatan jumlah daun, tinggi 

tanaman, dan pertumbuhan akar. Salah satu kandungan yang ada pada air cucian 

beras adalah fosfor yang merupakan unsur hara makro untuk kebutuhan tanaman. 

Fosfor mempunyai peran dalam meningkatkan pertumbuhan akar dan 

meningkatkan pembentukan system perakaran dari benih tanaman muda. Selain 

kandungan fosfor, terdapat juga unsur sulfur yang mendominasi air cucian beras 

Gambar 3. Air cucian beras (Wulandari et al, 2013) 
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untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman (Wulandari et al., 

2013). 

 

2.7 Pertumbuhan Tanaman dalam Budidaya Hidroponik 

Pertumbuhan tanaman merupakan peristiwa berlangsungnya pertambahan 

jumlah sel atau peningkatan berat kering tanaman. Secara fisik pertumbuhan 

tanaman dapat dilihat dari bertambahnya tinggi tanaman, jumlah daun atau diameter 

batang. Suatu proses pertumbuhan tanaman dapat diamati mulai dari biji, lalu biji 

berkecambah, selanjutnya tumbuh menjadi bibit atau tanaman muda, kemudian 

tanaman menjadi dewasa (Ginting, 2010). Tanaman sayur yang dibudidayakan 

dengan sistem hidroponik biasanya memiliki kandungan air yang lebih tinggi 

dibanding pada pertanaman di lahan (Fariudin, Sulistyaningsih, & Waluyo, 2012). 

Pemberian nutrisi hidroponik yang tepat akan memberikan hasil yang optimal bagi 

pertumbuhan tanaman. Selain itu pertumbuhan tanaman tidak lepas dari lingkungan 

tumbuh (Mas’ud, 2009).  

 

2.8 Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, 

menganalisis, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan (Jailani 

& Hamid, 2016). Penelitian ini berisi tentang pengaruh pemberian ampas teh 

dengan air cucian beras pada media tanam hidroponik terhadap pertumbuhan 

tanaman selada (Lactuca sativa L.) dan kajian pemanfaatannya sebagai sumber 

belajar Biologi SMA/MA yng digunakan pada materi pertumbuhan dan 

perkembangan tumbuhan dengan KD 4.1 “Merencanakan dan melaksanakan 
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percobaan tentang faktor eksternal yang memengaruhi faktor internal dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan melaporkan secara tertulis dengan 

menggunakan tatacara penulisan ilmiah yang benar”. Hasil penelitian ini digunakan 

sebagai sumber belajar Biologi SMA/MA berupa handout untuk praktikum tentang 

pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. 

Sumber belajar adalah semua sumber seperti pesan, orang, bahan, alat, 

teknik, dan latar yang dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan 

belajar dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya (Abdullah, 2012). Menurut 

Jailani dan Hamid, (2016) sumber belajar adalah segala sesuatu baik yang sengaja 

dirancang (by design) maupun yang telah tersedia (by utilization) yang dapat 

dimanfaatkan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membuat 

atau membantu peserta didik belajar. 

Dilihat dari perancangannya, secara garis besar sumber belajar dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

1. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design) yakni sumber-

sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen 

sistem instruksionaluntuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan 

bersifat formal (Jailani & Hamid, 2016). 

2. Sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources by utililization) yakni 

sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan 

keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran (Jailani & Hamid, 2016). 
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Pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar perlu memperhatikan 

syarat-syarat sebagai berikut: (1) kejelasan potensinya, (2) kejelasan sasarannya,(3) 

kesesuaian dengan tujuan belajar, (4) kejelasan informasi yang dapat diungkap, (5) 

kejelasan pedoman eksplorasinya, (6) kejelasan hasil yang diharapkan. 

Kejelasan potensi dapat ditunjukkan dari hasil penelitian. Kejelasan sasaran 

dalam penelitian ini yaitu sasaran subjek untuk siswa SMA kelas XII dengan materi 

pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup semester I, sedangkan sasaran 

objek atau sasaran pengamatan adalah pertumbuhan tanaman selada (Lactuca sativa 

L.) pada media tanam hidroponik. Kesesuaian dengan tujuan yaitu penelitian ini 

sesuai dengan KD 4.1 “Merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor 

eksternal yang memengaruhi faktor internal dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman, dan melaporkan secara tertulis dengan menggunakan 

tatacara penulisan ilmiah yang benar”. 

Kejelasan informasi dari penelitian ini yaitu berupa fakta hasil penelitian 

yang dapat dijadikan suatu konsep informasi diantaranya yaitu proses pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman, dan melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kejelasan eksplorasi 

dari penelitian ini yaitu terdapat prosedur pembuatan, alat dan bahan, pengolahan 

data, serta kesimpulan. Kejelasan perolehan dari penelitian ini dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar adalah pengembangan konsep, pengembangan sikap 

pengembangan keterampilan  
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2.9 Kerangka Konseptual 

Berikut ini kerangka konseptual dari penelitian tentang pengaruh pemberian 

ampas teh dengan air cucian beras pada media tanam hidroponik terhadap 

pertumbuhan tanaman selada (Lactuca sativa L.) dan kajiannya sebagai sumber 

belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka Konseptual 

Pertumbuhan selada 

maksimal (berat segar dan 

jumlah daun) 

Budidaya selada 

dengan Hidroponik 

Sumber Belajar 

Biologi 

Nutrisi 

Organik 

Air Cucian 

Beras 

Ampas 

Teh 

Kandungan: tembaga 

(Cu) 20%, magnesium 

(Mg) 10%, kalsium 

13%, seng (Zn), 

fluorida (F), nitrogen 

(N), kalium (K), 

vitaminA, B1, B2, B6, 

B12, C, E dan K 

Kandungan:  

vitamin B1, 

karbohidrat, fosfor, 

nitrogen dan zat besi. 

Ampas teh dengan 

air cucian beras 

Kandungan: tembaga (Cu) 20%, magnesium 

(Mg) 10%, kalsium 13%, seng (Zn), fluorida 

(F), nitrogen (N), kalium (K), vitamin (A, B1, 

B2, B6, B12, C, E), K dan vitamin B1 80%, 

karbohidrat, fosfor (P) 50%, zat besi (Fe) 60%, 

nitrogen. 

Mengandung unsur N yang 

mudah diserap oleh tanaman, 

sehingga dapat memacu 

pertumbuhan vegetatif tanaman 

yaitu, batang, akar, dan daun. 

Air cucian beras berfungsi sebagai zat 

pengatur tumbuh, karena didalam air 

cucian beras terkandung karbohidrat yang 

menjadi perantara terbentuknya hormon 

auksin dan giberelin. 
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2.10 Hipotesis 

1. Tidak terdapat pengaruh pemberian ampas teh pada media tanam hidroponik 

terhadap pertumbuhan tanaman selada (Lactuca sativa L.) 

2. Tidak terdapat pengaruh pemberian air cucian beras pada media tanam 

hidroponik terhadap pertumbuhan tanaman selada (Lactuca sativa L.) 

3. Terdapat pengaruh pemberian ampas teh dengan air cucian beras pada media 

tanam hidroponik terhadap pertumbuhan tanaman selada (Lactuca sativa L.). 

 

 

 

 

 

 

 


