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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Budidaya Sawi System Hidroponik  

Penurunan luasan lahan pertanian di Indonesia akibat konversi dari sektor 

pertanian ke sektor non pertanian menyebabkan kegiatan budidaya pertanian 

mengalami kendala dalam penyediaan lahan, degradasi lahan atau tanah yang 

disebabkan oleh penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan juga membuat 

kualitas produk pertanian yang dihasilkan semakin menurun. Berkaitan dengan hal ini, 

kegiatan produksi tanaman pangan di Indonesia hingga saat ini sudah relatif 

berkembang di mana sudah banyak digunakan teknologi budidaya yang berhasil di 

adopsi dari negara-negara maju. Diantara sistem pertanian lahan sempit yang saat ini 

diterapkan adalah sistem budidaya secara hidoponik. Hidroponik merupakan teknologi 

bercocok tanam yang menggunakan air, nutrisi dan oksigen, dengan kata lain teknik 

ini tidak menggunakan tanah sebagai medianya.  

Dalam penggunaan sistem hidroponik sayuran harus memperhatikan berbagai 

macam factor seperti media tanam dan penggunaan nutrisi. Hal ini dikarenakan faktor-

faktor tersebut merupakan faktor penentu dalam keberhasilan budidaya dengan sistem 

hidroponik. Sayuran yang dibudidayakan akan menunjukkan respon pertumbuhan 

yang baik apabila nutrisi yang diberikan sesuai sehingga dapat diserap dengan baik 

oleh tanaman tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui pertumbuhan dan produksi sawi (Brassica juncea L.) terhadap 

pemberian nutrisi AB Mix secara hidroponik (Furoidah, 2018). 
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Permintaan sayuran oleh masyarakat relati tinggi karena masyarakat sudah 

sadar akan menjaga kesehatan. Salah satu sayuran yang diminati oleh masyarakat 

adalah sayur sawi (Fuad, 2010).  Tanaman sawi termasuk dalam salah satu jenis 

sayuran yang banyak diminati oleh masyarakat karena kandungan gizi yang ada pada 

tanaman sawi (Salamah & Ahmad, 2017). Kandungan gizi pada tanaman sawi adalah 

sebagai berikut: protein 2,3 g, lemak 0,3 g, karbohidrat 4,0 g, Ca 220,0 mg, P 38,0 mg, 

Fe 2,9 mg, Vitamin A 1940 mg, Vitamin B 0,09 mg, dan Vitamin C 102 mg (O Siahaan, 

2006).   

2.2 Hidroponik Sistem Rakit Apung  

 Dalam dunia pertanian ada beberapa system pertanian yang digunakan, seperti 

system budidaya hidroponik. System budidaya hidroponik telah berkembang sejak 

adanya penelitian yang berhubungan dengan unsur hara esensial yang dibutuhkan oleh 

tanaman (Aisyah, 2014). System budidaya hidroponik ini sangat bagus digunakan pada 

daerah perkoaan atau daerah yang tidak memiliki lahan untuk becocok tanam. System 

hidroponik sangat bergantung dengan air, karena air pada system hidroponik sudah 

dicampur dengan nutrisi yang berungsi untuk sumber nutrisi bagi pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman yang dibudidayakan (Surtinah, 2016). System hidroponik rakit 

apung memiliki prinsip hampir sama dengan system hidroponik lainnya akan tetapi 

sitem hidroponik memiliki beberapa kelebihan anatara lain ukuran dari alat yang 

digunakan kecil sehingga mudah dipindah dan diletakkan pada area yang sempit, bahan 

rangkaian hidroponik rakit apung mudah ditemukan dan dengan harga yang relative 

murah, hidroponiki rakit apung lebih hemat karena tidak membutuhkan pompa untuk 
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mengalirkan air, dan pada system hidroponik rakit apung tidak khawatir saat listrik 

padam karena akar tanaman masih tenggelam pada larutan nutrisi (Natalia et al., 2017). 

 System budidaya hidroponik memiliki kelebihan dibanding dengan system 

budidaya memakai tanah (konensional), beberapa kelebihan tersebut adalah 

pertumbuhan tanaman yang dibudidayakan dapat dikontrol sesuai keinginan, tanaman 

budidaya jarang terkena hama, tanaman yang dibudidayakan dengan menggunakan 

system hidroponik dapat berpoduksi secara maksimal (Aisyah, 2014).  

System budidaya hidroponik terapung digunakan karena beberapa factor yang 

mendasari yaitu kebersihan tanaman terjaga, instalasi murah, tanaman yang 

dibudidayakan bisa lebih banyak daripada system hidroponik lainnya, lebih hemat 

tempat, dan instalasi sederhana (Yoditya, Sartini, & Nuriadi, 2014). Syarat dari 

hidroponik rakit apung adalah ketersediaan nutrisi yang tepat  bagi tanaman yang 

dibudidayakan, kondisi pH yang ideal sekitar 5,5 – 6,5 , ketersediaan oksigen yang 

cukup bagi perkembangan akar sehingga diperlukan aerator untuk memberikan suplay 

oksigen pada larutan nutrisi seperti pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Instalasi Hidroponik Rakit Apung (Sumber : Google images ) 

Konsentrasi larutan nutrisi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam 

system hidroponik. Konsentrasi larutan dipresentasikan dalam nilai EC (electrical 
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conductivity), nilai EC yang besar dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman 

terhambat dan biaya produksi semakin tinggi dan sebaliknya jika nilai EC terlalu 

rendah maka produktifitas tanaman yanag dibudidayakan semakin menurun (Heliadi et 

al., 2018).   

2.3 Pemanfaatan Air laut 

Jumlah air yang terdapat di bumi ini cukup banyak, prosentasenya mencapai 71 

% dari luas permukaan bumi. Dari sejumlah itu permukaan bumi sebagian besar 

ditutupi oleh air laut, yaitu sekitar dua-per-tiga (70 %) permukaan bumi. Luas 

keseluruhan wilayah laut yang menutupi bumi adalah 3,61 x 108 km2, dengan 

kedalaman rata-rata 3800 m. Jadi air laut merupakan 97 % dari jumlah air yang ada di 

bumi dan bagian terbesarnya terdapat di belahan bumi Selatan (Susana, 2003). Air laut 

di bumi memiliki persentase jumlah yang paling banyak di bumi dibanding air sungai 

dan air tawar akan tetapi air laut tidak dapat diminum karena kadar garam yang tinggi 

yang dapat menggangu metabolisme tubuh manusia. Air laut memiliki kadar garam 

rata – rata 3,5 % yang artinya dalam 1 liter air laut terdapat 35 gram garam dan bahan 

organic lainnya.  

Komponen utama air laut adalah unsur-unsur khlor (Cl), natrium (Na), 

magnesium (Mg), belerang (S), kalsium (Ca) dan kalium (K). Keenam unsur tersebut 

dalam air laut konsentrasinya bervariasi, yaitu antara 380 ppm -19.000 ppm. 

Komponen yang lebih rendah konsentrasinya > 1 ppm dan < 100 ppm, terdiri dari 

unsur-unsur brom (Br), karbon (C), stronsium (Sr), boron (B), silikon (Si) dan fluor 

(F). Sisanya adalah komponen kecil yang konsentrasinya < 1 ppm, biasa disebut 

sebagai unsur runutan (trace element) yang terdiri dari unsur-unsur nitrogen (N), litium 
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(Li), rubidium (Rb), fosfor (P), yod (I), besi (Fe), seng (Zn), dan molibden (Mo). Di 

samping ke tiga komponen tersebut, terdapat 50 unsur yang konsentrasinya < 10 ppb, 

antara lain adalah helium (He), kobal (Co), sesium (Cs), mangan (Mn), raksa (Hg), 

timbal (Pb) dan Iain-lain (Susana, 2003).  

Salinitas merupakan jumlah garam garam terlarut dalam satu kilogram air laut. 

Garam garam tersebut antara lain natrium klorida, magnesium, kalsium, dan lain 

sebagainya, namun yang paling banyak nterdapat pada air laut adalah garam natrium 

klorida. Air laut harus diperhatikan pH, alkalinitas air laut, salinitas, asiditas, dan lain 

sebagainya. pH air laut relative stabil yaitu sekitar 7,6 – 8,4 , pH air laut dipengaruhi 

oleh temperature dan salinitas. Tinggi rendahnya pH dapat disebabkan oleh banyaknya 

bahan organic yang terbawa dari aliran sungai. Alkalinitas air laut adalah pengukuran 

kemamapuan air menetralkan asam asam lemah, alkalinitas dinyatakan dalam satuan 

ppm. Asiditas adalah kemmpuam air untuk menetralisir ion OH- , asiditas merupakan 

hasil dari adanya asam lemah H2PO4
-, CO2, H2S. Asiditas sukar ditemukan 

dibandingkan alkalinitas karena dua senyawa penting CO2, H2S yang segera hilang dari 

sampel (Dwi Yanti, 2016).      

Pertumbuhan tanaman dapat terganggu salah satunya dikarenakan tingginya 

kadar garam pada air maupun tanah. Pola pertumbuhan tanaman dapat dipengaruhi 

oleh beberapa factor, salah satunya dipengaruhi oleh unsur esensial yaitu NaCl, NaCl 

dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan tanaman, akan tetapi jika kadar NaCl berlebih 

dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan tanaman (Asih & Lovadi, 2015).  

Pertumbuhan pucuk tanaman lebih terlihat terhambat daripada pertumbuhan 

akar pada kondisi salinitas. Pertumbuhan akar sendiri akan mendadak berhenti karena 
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tingginya kadar garam. Kondisi garam NaCl yang tinggi melampaui kebutuhan 

tanaman dapat menyebabkan toksisitas bagi tanaman (Djukri, 2009).  Penelitian yang 

dilakukan (Asih & Lovadi, 2015) menunjukkan hasil bahwa pada konsentrasi garam 

NaCl 2000 ppm belum menunjukkan pengaruh nyata pada semua nilai parameter 

tanaman sawi. Tanaman sawi menunjukan pengaruh nyata pada konsentrasi garam 

NaCl 4000 ppm dengan ditunjukkan gejala terganggunya pertumbuhan tanaman sawi.  

2.4 Peranan Zeolit 

Aktivasi zeolit merupakan proses untuk menaikkan kapasitas adsorbs 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. Zeolite memiliki 

beberapa sifat kimia seperti   

 Dehidrasi pada zeolite bertujuan untuk melepaskan molekul air dari kisi Kristal 

sehingga terbentuk suatu rongga dengan permukaan yang lebih besar dan tidak lagi 

terlindungi oleh sesuatu yang berpengaruh terhadap proses adsorbsi. Jumlah molekul 

air sesuai dengan jumlah pori-pori atau volume yang hampa dan akan terbentuk bila 

unit sel kristal zeolit tersebut dipanaskan. Dehidrasi molekul air dapat terjadi karena 

pemanasan zeolit sampai 350oC sehingga memungkinkan adsorbsi reversibel molekul-

molekul yang kecil dari garis tegak saluran itu. Zeolite sebagai penukar ion, ion-ion 

pada rongga berguna untuk menjaga kenetralan zeolit. Ion-ion ini dapat bergerak bebas 
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sehingga pertukaran ion yang terjadi tergantung dari ukuran dan muatan maupun jenis 

zeolitnya. Sifat sebagai penukar ion dari zeolit antara lain tergantung pada sifat kation, 

suhu dan jenis anion.  

Zeolit sebagai katalis hanya mempengaruhi laju reaksi tanpa mempengaruhi 

keseimbangan reaksi karena mampu menaikkan perbedaan lintasan molekulnya dari 

reaksi. Katalis berpori dengan pori-pori sangat kecil akan memuat molekul-molekul 

kecil tetapi mencegah molekul besar masuk. Zeolit sebagai penyaring molekul maupun 

pemisah atas perbedaaan bentuk, ukuran dan polaritas molekul yang disaring. Sifat ini 

disebabkan oleh zeolit mempunyai ruang hampa yang cukup besar. Molekul yang 

berukuran lebih kecil dari ruang hampa dapat melintas sedangkan yang berukuran lebih 

besar hampa akan ditahan. 

Daya serap zeolite dalam keadaan normal mampu menyerap molekul air bebas 

yang membentuk bulatan di kristal zeolit. Bila kristal tersebut dipanaskan selama 

beberapa jam, biasanya pada temperatur 200 o C -3000o C, tergantung dari jenis mineral 

zeolitnya, maka molekul-molekul air pada rongga-rongga tersebut akan keluar, 

sehingga zeolit yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai penyerap gas atau cairan 

(Irnaningsih, 2015). 


