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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Potensi Tanaman Sawi Caisin  

Sayuran merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki 

peranan strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan berperan 

sebagai  sumber bahan makanan bergizi bagi masyarakat, sebagai sumber 

pendapatan dan kesempatan kerja, sebagai komoditas potensial ekspor yang 

merupakan sumber devisa negara, dan memiliki peluang pasar bagi sektor non 

pertanian, khususnya industri hulu. Menurut Kementrian Pertanian Direktorat 

Jenderal Hortikultura Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, (2018) kontribusi 

agribisnis sayuran pada tahun 2012 terhadap pembentukan PDB sub sektor 

hortikultura cukup besar, yaitu sebesar 50,73% sehingga pengembangan sayuran 

merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian wilayah, yang 

pada akhirnya akan meningkatkan daya saing wilayah tersebut. Dapat diketahui 

bahwasanya sayuran memiliki potensi sebagai komoditas unggulan yang dapat 

menjadi penyokong finansial bagi yang membudidayakannya. Saat ini, kebutuhan 

akan sawi hijau semakin lama semakin meningkat seiring dengan peningkatan 

populasi manusia dan manfaat mengkonsumsi bagi kesehatan. 

 
Sumber : www.tanihidroponik.com 

Gambar 1. Sawi caisin hidroponik 
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Produk agribisnis yang menguntungkan salah satunya adalah sawi caisin 

karena tanaman ini merupakan sayuran yang banyak diminati oleh konsumen di 

Indonesia, sehingga tanaman tersebut memiliki peluang besar dan dapat 

memberikan keuntungan yang menjanjikan. Menurut Haryanto et al, (2007) 

semakin meningkatnya kesadaran penduduk Indonesia akan kebutuhan gizi 

menyebabkan bertambahnya permintaan sayuran termasuk sawi hijau. Ditinjau dari 

aspek bisnis dan ekonomi sawi hijau layak dibudidayakan untuk memenuhi 

permintaan pasar nasional maupun internasional. Didalam negeri banyak sekali 

jenis masakan yang menggunakan sawi hijau baik sebagai bahan pokok ataupun 

bahan pelengkap , sebagai contoh adalah bakso, mie ayam dan nasi goreng. 

Berdasarkan gambaran diatas pengusahaan tanaman sawi hijau akan cukup 

berpotensi untuk memberikan keuntungan bagi petani. 

Sebagai tanaman yang berpotensi, sawi hijau merupakan tanaman yang 

diminati banyak orang, hal ini akan membuat tanaman sawi hijau menjadi tanaman 

yang memilki prospek bagus kedepannya. Menurut data indikator pertanian dari 

BPS ( Badan Pusat Statistik) indeks produksi tanaman sawi telah menunjukan 

peningkatan, terhitung dari tahun 2011 yaitu 99,52 hingga 2015 bisa mencapai 

angka 102,81(Badan Pusat Statistik, 2016). Hal ini menunjukan bahwa minat 

masyarakat terhadap tanaman sawi cukup tinggi. Selain itu setiap tahunnya tanaman 

sawi juga mengalami kenaikan produksi terhitung dari 2016 sebesar 601.200 ton 

menjadi 627.598 ton ditahun 2017 (Badan Pusat Statistik, 2017). 
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2.2 Syarat Tumbuh Tanaman Sawi Caisin 

Iklim tropis merupakan iklim yang baik untuk adapatasi tanaman sawi 

caisin (Brassica juncea L.) dimana tanaman ini tergolong tanaman yang toleran 

terhadap suhu tinggi (panas). Sawi caisin pada umumnya banyak ditanam dataran 

rendah, namun dapat pula didataran tinggi. tetapi  paling  baik  tanaman  sawi  

dibudidayakan pada  dataran  tinggi  dengan  ketinggian 1.200  meter  dpl. Namun 

biasanya  sawi caisin dibudidayakan  pada  daerah  yang  mempunyai  ketinggian  

100  meter  sampai 500  meter  dpl, tanaman sawi caisin tumbuh baik pada tanah 

yang subur, gembur, mudah mengikat air dan kaya bahan organik. Menurut 

Istarofah dan Salamah, ( 2017) keasaman tanah yang baik untuk pertumbuhan 

tanaman ini adalah pH 6-7 pada pH ini tanaman sawi dapat tumbuh dengan optimal 

dan mampu melakukan produktivitas dengan baik.  

Produktivitas tanaman sawi caisin akan optimal pada curah hujan  yang 

cukup (sepanjang tahun), curah hujan pada taraf  ini dapat mendukung 

kelangsungan hidup tanaman  sawi caisin, karena ketersediaan air tanah yang dapat 

mencukupi kebutuhan tanaman ini. Curah hujan yang sesuai untuk  pembudidayaan 

tanaman sawi adalah 1000 – 1500 mm/tahun. Sawi dapat tahan terhadap air hujan, 

berhubung dalam pertumbuhannya  tanaman ini membutuhkan hawa yang sejuk 

maka akan lebih cepat tumbuh apabila ditanam  dalam suasana lembab. Akan tetapi 

tanaman ini juga tidak toleran pada air yang  menggenang, dengan demikian, 

tanaman ini cocok bila di tanam pada akhir  musim penghujan. Kondisi iklim yang  
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dikehendaki untuk pertumbuhan tanaman sawi adalah daerah yang mempunyai  

suhu malam hari 15,6°C dan siang hari 21,1°C (Rakhmiati, 2015) 

Tanaman sawi caisin memiliki tingkat toleransi terhadap cekaman garam 

(NaCl)  yang relatif tinggi, tanaman sawi caisin masih dapat hidup pada kisaran 

8000 ppm NaCl. Menurut Asih et al, (2015) pada keadaan konsentrasi 8000 ppm 

NaCl tidak memberikan respon yang berbeda nyata terhadap tanaman kontrol hal 

tersebut disebabkan karena tanaman sawi caisin dapat mensintesis senyawa 

metabolit sekunder untuk menurunkan tekanan osmotik. Tanaman dari famili 

Brassicaceae memiliki kemapuan untuk melakukan sintesis senyawa glukosinolat 

untuk mengatasi adanya cekaman tekanan osmotik. Senyawa metabolit sekunder 

glukosinolat meningkat dalam keadaan cekaman salinitas, dan akan disintesis oleh 

tanaman ketika tanaman berada dalam cekaman lingkungan sampai batas toleransi 

tertentu. Baru pada konsentrasi 10.000 ppm seluruh parameter pertumbuhan 

menunjukkan hasil yang berbeda nyata dengan kontrol. Hal tersebut dikarenakan 

konsentrasi garam yang sudah sangat tinggi menyebabkan senyawa glukosinolat 

sudah tidak dapat bekerja untuk menurunkan tekanan osmotik dalam sel tumbuhan. 

Konsentrasi garam NaCl yang berada di atas ambang batas toleransi menyebabkan 

jumlah senyawa glukosinolat dapat berkurang. 

2.3 Manfaat dan Kandungan Gizi Tanaman Sawi Caisin 

  Tanaman sayur yang memiliki cukup nilai ekonomi selain kubis crop, kubis 

bunga dan brokoli adalah tanaman sawi caisin. Menurut Irmawati, (2018) tanaman 

sawi caisin mengandung banyak manfaat, kandungan yang terdapat pada sawi 

caisin adalah protein, lemak, karbohidrat, Ca, P, Fe, Vitamin K, Vitamin A, Vitamin 
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B, dan Vitamin C. Selain mempunyai nilai ekonomi tinggi sawi caisin memiliki 

banyak manfaat. Manfaat sawi caisin adalah untuk menghilangkan rasa gatal di 

tenggorokan pada penderita batuk, penyembuh sakit kepala, bahan pembersih 

darah, memperbaiki fungsi ginjal, serta memperbaiki dan memperlancar 

pencernaan. Vitamin K pada sawi hijau dapat mengurangi resiko patah tulang, 

mengkonsumsi vitamin K adalah hal penting bagi kesehatan, karena Vitamin K 

bertindak sebagai pengubah protein matriks tulang, meningkatkan penyerapan 

kalsium dan dapat mengurangi ekskresi kalsium. Satu cangkir rebus sawi caisin 

mengandung 770 mikrogram vitamin K, yaitu lebih dari 100% dari kebutuhan 

harian yang direkomendasikan. Pada tanaman sawi caisin juga terdapat karoten, 

diketahui semakin tua warna hijau dari daun tanaman sawi maka akan semakin 

banyak mengandung karoten (Aksa et al, 2016). 

Kandungan gizi pada tanaman sawi caisin memiliki peran masing masing 

dalam menjaga dan meingkatkan daya tahan tubuh, vitamin A pada tanaman sawi 

caisin berfungsi untuk kesehatan mata (cornea dan retina) yang kemudian akan 

sangat penting untuk kelangsungan kemampuan melihat, menjaga sel pitel ,menjaga 

paru-paru, lambung dan ginjal, pertumbuhan dan perkembangan pada tulang dan 

gigi, fungsi sistem imun serta kesehatan kulit. Sedangkan vitamin B pada tanaman 

ini dapat mengubah folat menjadi aktif, fungsi system saraf normal, kesehatan 

tulang, Bag dari Co-enzym, termasuk untuk metabolisme energi, lemak dan protein. 

Kandungan karbohidrat dalam sayuran merupakan sumber energi, fungsi lain dari 

karbohidrat adalah untuk menjaga perimbangan antara gula dan asam (Hamidah, 

2015). 
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2.4  Air Laut  

Air laut merupakan zat pelarut yang memiliki kemampuan untuk 

melarutkan zat-zat lain dalam jumlah lebih besar daripada zat cair lain, kemampuan 

air laut tersebut disebabkan karena air laut mempunyai sifat daya guna. Menurut 

Nur, (2012)  sifat daya guna pada air laut dapat dilihat dari banyaknya unsur-unsur 

pokok yang terkandung didalamnya. Diperkirakan hampir sebesar 48.000 triliun 

ton garam yang larut dalam air laut. Garam- garam tersebut teridiri dari sodium 

chlorida 38.000 triliun ton, sulphates 3.000 triliun tonm magnesium1.600 triliun 

ton, potassium 480 triliun ton dan bromide 83 triliun ton. Clorida merupakan zat 

yang paling banyak terkandung dalam air laut. Sodium (NaCl) atau garam dapur 

merupakan zat clorida yang presentasenya paling besar. 

Tabel 1. Presentase air laut menurut Clarke dan Lyman-Fleming 

Unsur  Presentase (%) Unsur  Presentase (%) 

CaCl3 0.34 NaCl 68.1 

NaCl 77.70 MgCl 14.4 

MgCl2 10.88 CaCl 3.2 
MgSO4 4.74 KCl 1.9 

CaSO4 3.60 NaCO4 11.4 

K2SO4 2.64 NaHCO4 0.6 

MgBr 0.22 K Br 0.3 

Sumber : Nur, (2012) 

2.5 Salinitas Air Laut 

Barang padat yang ada didalam laut disebut dengan garam - garaman. 

Garam- garaman ini yang kemudian memengaruhi tingkat salinitas dari air laut. 

Menurut Juwita et al, (2018) salinitas adalah nilai garam terlarut dalam air dengan 

satuan persen permil. Salinitas merupa- kanbagian dari sifat fisik dan kimia dari 

suatu perairan, selain pH dan subtansi lainnya, salinitas juga dapat mengacu pada 

kandungan garam dalam tanah. Sedangkan menurut Nur, (2012) salinitas adalah 
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bilangan yang menunujukkan berapa gram garam-garaman yang larut dalam air laut 

pada tiap-tiap kilogram garam (gr/kg). Salinitas dinyatakan dapat dengan persen 

(%) atapun permil (%0) (Nur, 2012). Konsentrasi rata-rata seluruh garam yang 

terdapat dalam air laut sebesar 3 % dari berat seluruh (berat air ). Pada laut yang 

saling berdekatan ( jarak ) cenderung memilki tingkat salinitas yang sama besar, 

namun akan berbeda dengan laut yang jaraknya jauh, maka tingkat salinitasnya 

akan berbeda. Menurut Nur, (2012)  ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi 

tingkat salinitas dari air laut, faktor tersebut adalah sebagi berikut : 

1. Penguapan , penguapan berpengaruh maka tingkat salinitas, semakin 

tinggi penguapan maka akan semakin tinggi pula tingkat salinitasnya, 

dan begitu pula dengan sebaliknya. 

2. Curah hujan, makin tinggi curah hujan maka salinitas pada air laut  akan 

semakin rendah , sebaliknya jika curah hujan rendah maka semakin 

tinggi tingkat salinitas dari air laut.  

3. Air sungai yang bermuara ke laut , makin banyak air sungai yang 

bermuara ke laut maka salinitas akan rendah 

4. Arus laut, laut – laut yang dipengaruhi oleh arus panas maka salinitasnya 

akan naik dan begitu pula dengan sebaliknya. 

5. Angin dan kelembaban udara, angin dan kelembaban udara 

berhubungan dengan pengupan yang  terjadi pada air laut.  

Salinitas air laut pada setiap daerah dan kedalaman tertentu akan mengalami 

perbedaan, hal ini disebabkan oleh penyebaran salinitas yang merupakan penyebab 

dari salinitas itu sendiri. Teori dari Nur, (2012) menyatakan bahwa penyebaran 
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salinitas dapat terjadi secara horizontal dan vertikal. Berikut adalah 2 cara dari 

penyebaran air laut. 

Penyebaran salinitas pada air laut secara horizontal dapat dibagi menjadi 4 yaitu : 

1. Daerah ekuator, pada daerah ini temperatur tinggi, penguapan tinggi, curah 

hujan tinggi, maka salinitas pada daerah ini akan rendah yaitu sebesar 34-

35 %. 

2. Daerah lintang 200 – 250 LU/LS, pada daerah ini pengupan tinggi, curah 

hujan kurang , maka salinitas pada daerah ini akan tergolong tinggi yaitu 

36-37 %. 

3. Daerah lintang sedang , pada daerah ini penguapan kurang, kelembaban 

besar maka salinitas pada daerah ini tergologn rendah yaitu 33-37 %. 

4. Daerah kutub, pada daerah ini temperatur rendah, penguapan kecil, adanya 

pencairan es, maka salinitas pada daerah ini tergolong rendah yaitu 32-34 

%. 

Penyebaran salinitas pada air laut seacara vertikal dapat dibagi menjadi 3 yaitu : 

1. Pada permukaan, terjadi penguapan yang disebabkan karena angin atau 

karena perbedaan temperatur antara air dan udara ( temperatur air lebih 

tinggi dari temperatur udara) atau dapat disebabka karena kelembaban udara 

kecil , oleh karena itu salinitas permukaan tergolong tinggi. 

2. Makin ke bawah, salinitas pada daerah ini relatif kecil dibanding dengan 

salinitas pada permukaan, salinitas pada daerah ini disebabkan oleh 
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temperatur yang rendah. daerah ini berada pada kedalaman antara 800-1200 

meter dan merupakan daerah yang memiliki tingkat salinitas paling rendah. 

3. Lebih dari 1200 meter, pada daerah ini salinitas naik maksimum sampai 

34.9 %, karena pada daerah ini terdapat turbulensi ( tidak ada gerakan yanh 

disebabkan oleh angin ). 

Teori dari Nur, (2012) menyatakan bahwa salinitas yang berada didalam laut 

disebabkan oleh garam – garaman yang ada didalam laut, garam tersebut sudah ada 

sejak terbentuknya air laut hingga sekarang, hal ini dibuktikan dengan adanya  fosil 

organisme marine yang menunjukkan salinitas air laut tidak banyak berbuah setelah 

melewati waktu geologi yang lama. Teori selanjutnya menyatakan bahwa salinitas 

air laut bertambah secara berangsur-angsur yaitu merupakan hasil dari batu-batuan 

dikulit bumi dan dari pengangkatan mineral-mineral yang terbawa oleh air sungai. 

Jadi dari teori uamg dikemukaan oleh Nur, (2012) ini adalah air laut mula-mula 

adalah air tawar. Temperatur pada air laut umunya adaah sebesar -20 sanpai denga 

Tabel 2. Komposisi garam – garaman air laut dan air sungai 

Bahan-bahan Air laut (%) Air sungai (%) 

Chlorida 88.7 5.2 

Sulfat 10.8 9.9 

Carbonat 0.3 60.1 
Bahan-bahan lainnya 0.2 24.8 

Jumlah 100 100 

Sumber :Nur (2012) 

Tabel 3. Salinitas air berdasarkan (%) garam terlarut 

Salinitas air berdasarkan presentase garam terlarut (%) 

Air tawar  Air payau  Air salin  
<0.05  0.05- 3 > 5 

Sumber : Susanti (2017) 
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Tabel 4. Klasifikasi rasa air berdasarkan kadar garamnya dari teori AS Kapoor 

Kadar garam (mg/l) Klasifikasi air 

<500 Bersih/segar 

500-1500 Sedang 

1500-5000 Payau 

>5000 Asin 
350000 Sangan asin 

>350000 Pahit 

Sumber : Susanti (2017) 

2.6 Pengaruh Salinitas Pada Tanaman  

Terdapat tiga kelompok tanaman berdasarkan ketahanan terhadap lingkungan 

salinitas  yang pertama adalah kelompok halofit,kelompok tanaman ini adalah 

kelompok tanaman yang toleran terhadap salinitas, yang kedua adalah kelompok 

euhalofit , kelompok tanaman ini merupakan kelompok tanaman yang peka 

terhadap salinitas tinggi dan yang terakhir adalah kelompok glikofit, kelompok 

tanaman ini adalah tanamanyang rentan terhadap salinitas tinggi (Susanti, 2017). 

Tanaman yang termasuk dalam golongan Halofit ialah Padi dan Jagung. Tanaman 

yang termasuk dalam kelompok euhalofit ialah jenis tanaman Leguminosa. 

Sedangkan tomat, timun, bawang merah, wortel, kentang, dan selada merupakan 

tanaman yang rentan terhadap keadaan salin dan masuk dalam kelompok tanaman 

Glikofit. 

Salinitas dapat memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Tanda-tanda tanaman yang terkena stress garam antara 

lain menjadi kerdil, kesehatan tanaman terganggu, warna tanaman berubah dan 

hasil tanaman menurun (Lopez et al,  2009) . Stress garam dan stress air memiliki 

hubungan yang saling berkaitan (Nurmasari F, 2012). Stress pada kondisi garam 

akan memicu berbagai respon tanaman , mulai dari mengubah ekspresi dan 
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metabolisme untuk mempercepat penuaan daun dan layu permanen, semua hal 

tersbut mengarah pada perubahan tingkat pertumbuhan dan produksi tanaman. 

Tanaman yang ada pada kondisi salin, pertumbuhan dan perkembangannya 

akan terhambat, hal ini disebabkan oleh karena adanya akumulasi berlebihan Na 

dan Cl dalam sitoplasma, menyebabkan perubahan metabolisme didalam sel. 

Aktivitas enzim akan terhambat oleh garam, kondisi ini akan mengakibatkan 

dehidrasi parsial sel dan hilangnya turgor sel karena berkurangnya potensial air 

didalam sel. Stomata yang memiliki peran penting sebagai alat untuk adaptasi 

tanaman terhadap cekaman kekeringan akan mengalami kerusakan yang signifikan. 

Pada kondisi ini stomata akan menutup sebagai upaya untuk menahan laju 

transpirasi. 

2.7 Desalinasi Air Laut 

Desalinasi merupakan proses pemisahan yang digunakan untuk mengurangi 

kandungan garam terlarut dari air garam hingga level tertentu sehingga air dapat 

digunakan, proses desalinasi melibatkan tiga aliran cairan, yaitu umpan berupa air 

garam (air laut), produk bersalinitas rendah, dan konsentrat bersalinitas tinggi. 

Menurut Redjeki, (2011) prinsip dasar desalinasi adalah pemurnian air laut dengan 

memisahkan garam dari air laut sehingga diperoleh air tawar. Desalinasi dengan 

metode sederhana adalah dengan menggunakan batu zeolit alam yang diaktivasi 

menggunakan zat tertentu. Hasil dari percobaan Kurniawan et al, (2015) yang 

dilakukan dengan pengontakkan zeolit modifikasi HDTMA-Br dengan air payau 

didapatkan bahwa zeolit hasil modifikasi HDTMA-Br dapat menurunkan 

konsentrasi klorida dan TDS, dengan penurunan klorida sebesar 0.84 g L-1 dan 
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penurunan TDS dalam air payau sebesar 2.14 g L-1 pada air payau dengan 

konsentrasi klorida awal sebesar 7.54 g L-1 dan TDS awal sebesar 13.11 g L-

1.Menurut Aidha, (2013) zeolit yang diaktivasi dengan HCL dapat meningkatkan 

penurunan kadar kesadahan pada air tanah. Semakin  tinggi kadar HCl yang 

digunakan semakin tinggi daya absorbs zeolit terhadap Ca dan Mg. Selain itu, hasil 

penelitian ini juga menunjukkan bahwa persentase penurunan kadar Ca dan Mg 

tertinggi didapat pada konsentrasi HCl sebesar 1N baik pada zeolit asal Blitar dan 

Malang. 

2.8 Zeolit Alam 

Zeolit adalah mineral alumino-silikat dengan struktur sangkar tiga dimensi, 

terdapat di Indonesia dalam jumlah besar dengan bentuk hampir murni dan harga 

murah. Menurut Las & Zamroni, (2012) Struktur kristal zeolit yang unik 

menyebabkan zeolit mempunyai sifat adsorpsi, penukar ion, dan katalis, yang dapat 

ditingkatkan dengan melakukan modifikasi kimia zeolit alam sehingga 

memungkinkan zeolit dapat digunakan dalam berbagai proses industri, pada 

pengolelolaan limbah industri dan bidang lingkungan. Zeolit alam bermuatan 

negatif dengan mempunyai gugus aktif penukar kation berupa kation alkali atau 

alkali tanah misalnya Na+, K+, atau Ca2+. Gugus aktif ini berperan sebagai 

penyeimbang muatannya yang dapat dipertukarkan dengan kation lain misalnya 

surfaktan kationik (Kurniawan et al, 2015). Penelitian dari Darmawangsa et al, 

(2010) menyebutkan bahwa zeolit yang telah diaktvasi mampu menyerap kadar 

garam Na+ sebesar 80%, selain itu zeolit yang sudah diaktivasi ini juga dapat 

mengurangi bau amoniak dalam air dan menyerap logam berat. Mekanisme zeolit 
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dalam menyerap ion negatif yaitu melalui ikatan ion yang terjadi di dalam proses 

tektosilikat,  yaitu senyawa silikat yang strukturnya  merupakan alumina silikat, 

dimana atom-  atom oksigen yang mengelilingi baik  atom Al ataupun atom Si 

membentuk jaringan tiga dimensi (Utama et al, 2017).  

Zeolit alam merupakan bahan yang efektif yang dapat digunakan sebagai 

bahan untuk menurunkan salinitas. Menurut Utama et al, (2017) zeolit merupakan 

mineral yang  memiliki rongga atau pori yang selektif  dalam melakukan adsorbsi. 

Zeolit yang diaktivasi memiliki pori-pori yang lebih besar  daripada zeolit yang 

tidak diaktivasi. Kegiatan aktivasi zeolit merupakan proses untuk menaikkan 

kapasitas adsorbsi  sehingga diperoleh sifat yang diinginkan sesuai dengan 

penggunaannya. Tujuan aktivasi zeolit adalah untuk menghasilkan permukaan yang 

lebih luas melalui pembentukan struktur berpori serta menghilangkan senyawa-

senyawa pengotor yang terkandung dalam zeolit tersebut misalnya Na, K, Ca dan 

Fe. Keberadaan pengotor - pengotor tersebut dapat mengurangi aktivitas dari zeolit 

sebagai katalis, adsorben atau aplikasi lainnya. Untuk itu, biasanya dilakukan 

aktivasi dan modifikasi terlebih dahulu. Hasil Utama et al, (2017) menyebutkan 

bahwasanya zeolit dan arang akitf dapat menurunkan kandungan logam berat 

timbale pada air tambak , 75 gram zeolit dan 25 gram arang aktif dapat melakukan 

penyerapan pada logam berat sebesar 69,48 %. Hal ini menunjukkan bahwa  zeolit 

dapat melakukan filtrasi terhadap  molekul yang bersifat nonpolar. Pori-  pori yang 

dimiliki zeolit lebih kecil  sehingga dapat melakukan filtrasi terahadap molekul 

polar. 
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2.8 Sistem Hidroponik Rakit Apung 

Hidroponik berasal dari kata hydro yang berarti air dan ponics yang 

berarti pengerjaan. Jadi Hidroponik dapat diartikan sebagai pada mulanya 

hidroponik diartikan sebagai kegiatan bercocok tanam dengan media air. Menurut 

Rakhman et al, (2015) hidroponik merupakan salah  satu cara bercocok  tanam  

yang memanfaatkan air sebagai media nutrisi yang akan langsung diserap oleh 

tanaman sebagai penunjang tumbuh tanaman. Hidroponik Bisa dilakukan di lahan 

terbatas perkotaan. Nurtris pada Hidroponik diperoleh dengan mencampurkan 

formula cair A dan B, biasa disebut dengan pupuk AB Mix. Dalam 

perkembangannya bertanam dengan media air ini meluas kepenggunaan media lain. 

Ide bahwa tanaman dapat tumbuh hanya pada air dapat  mendorong orang untuk 

mencoba bertanam dengan media pasir, kerikil, aneka bebatuan, sabut kelapa, 

jerami dan beberapa media lainnya lazimnya hidroponik dikenal dengan istilah 

berkebun tanpa tanah.  

Salah satu sistem hidroponik yang ada yaitu Sistem Hidroponik Rakit 

Apung. Sistem ini mampu menyediakan oksigen terlarut dengan baik bagi tanaman 

(Krisnawati, 2014). Di sisi lain Sistem Hidroponik Rakit Apung adalah hidroponik 

yang memiliki sistem sirkulasi air bersifat statik (nutrisi tidak mengalir), sehingga 

jika kualitas pupuk kurang bagus atau ada beberapa hara yang mengendap, maka 

penyerapan hara oleh tanaman juga akan terpengaruh. Floating Hydroponic System 

(Teknik Rakit Apung) dikenal juga dengan istilah raft system atau water culture 

system merupakan sistem hidroponik dengan prinsip tanaman ditanam dalam 
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keadaan terapung tepat di atas larutan nutrisi, dengan bantuan stirifom di atas 

larutan nutrisi tersebut (Rangian et al, 2017) 


