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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia biasa mengkonsumsi berbagai jenis bahan makanan 

seperti bahan makanan hewani dan bahan makanan nabati. Pola konsumsi makanan 

masyarakat terdiri dari banyaknya keragaman bahan makanan, jumlah bahan makanan, 

selain itu factor lain yang mempengaruhi adalah kondisi masyarakat, letak wilayah, 

potensi wilayah tempat tinggal dan kondisi internal dari masyarakat tersebut (Hamidah, 

Sartono, Kusuma, dan Semarang, 2008). Sayuran merupakan komoditas tanaman yang 

mampu berkontribusi bagi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat, seperti pemenuhan gizi masyarakat sebagai pelengkap 

makanan empat sehat lima sempurna, juga sangat potensial dan prospektif untuk 

diusahakan karena metode pembudidayaan cenderung mudah dan sederhana.  

Tanaman sayuran yang mudah dibudidayakan adalah sawi (Brassica juncea L.). 

Pada budidaya tanaman dengan media tanah, tanaman dapat memperoleh unsur hara 

dari dalam tanah, tetapi pada budidaya tanaman secara hidroponik, tanaman 

memperoleh unsur hara dari larutan nutrisi yang dipersiapkan khusus. Larutan nutrisi 

dapat diberikan dalam bentuk genangan atau dalam keadaan mengalir (Hamli, 

Lapanjang, dan Yusuf, 2015).  

Peningkatan kebutuhan air bersih menjadikan air laut layak digunakan sebagai 

sumber alternatif. Konsentrasi salinitas (Total Dissolved Solid: TDS) yang tinggi 

memerlukan teknologi pengolahan yang mampu memisahkan bahan-bahan terlarut. 
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Teknologi desalinasi bertujuan untuk memisahkan kontaminan di dalam air laut 

seperti partikel padat, kekeruhan, cyst, bakteri, virus, warna, senyawa organik, dan 

padatan terlarut (Aliffia dan Widiasa, 2016). Air asin atau air payau adalah larutan yang 

mengandung beberapa jenis zat terlarut seperti garam-garam, yang jumlahnya rata-rata 

3 sampai 4,5 %. Desalinasi berarti pemisahan air tawar dari air asin (Said, 2003). 

Proses pengolahan air laut menjadi air tawar disebut dengan proses desalinasi. 

Desalinasi adalah proses pengurangan kadar garam yang ada pada air. Desalinasi 

dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu, Reverse Osmosis (RO), Elektrodialisis, Multi-

Effect Distilation (MED), dan Multi-Stage Flash (MSF) serta Capacitive Deionization 

(CDI). Reverse osmosis merupakan suatu metode pembersihan melalui membran 

semipermeable dengan menerapkan konsep perbedaan konsentrasi. Elektrodialisis 

adalah proses dialisis dengan menggunakan bantuan medan listrik dalam bejana untuk 

mempercepat pembebasan ion dari kantung permeabel. MSF adalah proses 

pengembunan uap air hasil pemanasan air laut dengan menggunakan tekanan yang 

semakin lama semakin rendah. MED hampir sama dengan MSF tetapi proses 

pemanasannya dilakukan berulang-ulang (Januardi, Rosi, & Handayani, 2016). 

Hidroponik adalah sistem budidaya tanaman dengan media tanam tanpa tanah. 

Sistem ini dapat diaplikasikan di perkotaan maupun di pedesaan. Sistem budidaya 

hidroponik merupakan teknik budidaya yang hemat air dan tempat. Pemeliharaannya 

mudah dan dapat dipanen sepanjang tahun. Sistem budidaya hidroponik sangat 

bergantung pada air, dan air yang digunakan adalah air yang sudah diberi nutrisi 
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lengkap untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pada umumnya instalasi 

hidroponik dirakit dengan kemiringan tertentu, sehingga air dapat mengalir yang 

kecepatannya sesuai dengan kemiringan. Bersamaan dengan mengalirnya air maka 

kebutuhan oksigen pada media tanam akan tercukupi. 

Sistem budidaya hidroponik yang wadahnya diletakan pada tempat datar, 

biasanya diberi aerator untuk memenuhi kebutuhan oksigen pada media tanam tersebut. 

Artinya bahwa oksigen memang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Pada 

beberapa percobaan yang sudah dilakukan dilaporkan, bila tanaman kekurangan 

oksigen, maka tanaman tersebut akan terhambat pertumbuhannya bahkan tanaman bisa 

mati (Surtinah, 2016). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang diatas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Berapa normalitas  H2SO4 yang tepat untuk menurunkan kadar salinitas air laut? 

2. Bagaimana respon tanaman sawi terhadap air hasil desalinasi air laut ? 

3. Kandungan apa saja yang terdapat pada air laut hasil desalinasi dan 

pengaruhnya bagi tanaman sawi ? 

1.3 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui respon pertumbuhan tanaman sawi terhadap desalinasi air laut 

dengan menggunakan system hidroponik rakit apung.   
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1.4 Hipotesis  

 Diduga proses desalinasi air laut dengan zeolite yang diaktivasi H2SO4 pada 

konsentrasi yang berbeda dapat menurunkan salinitas air laut. 


