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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Petumbuhan Tanaman Bayam Merah (Alternanthera amoena) 

Bayam merah berasal dari Amerika, dikenal sebagai tanaman hias, namun 

dalam perkembangan selanjutnya bayam dipromosikan sebagai bahan pangan. 

Bayam memiliki gizi yang lengkap seperti vitamin A, vitamin C, Vitamin E, 

karbohidrat, protein, zat besi, mangan, kalium, dan kalsium, magnesium, menurut 

Sunarjono (2006). 

Tabel 1.Kandungan gizi tanaman bayam merah yang terkandung tiap 100 gram 
No. Zat gizi Bayam merah 

1. Kalori (kal) 52 

2. Kabohidrat 10 

3. Lemak (g) 0,5 

4. Protein (g) 4,6 

5. Kalsium (mg) 368 

6. Fosfor (mg) 111 

7. Besi (mg) 2,2 

8. Vitamin A  (mg) 5800 

9. Vitamin B1 (mg) 0,08 

10 Vitamin C (mg) 80 

11. Air 82 

Sumber : (Bandani dan Nasarudin,2001) 

 Bayam merah merupakan sayuran yang dikonsumsi masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan sayur sehari-hari, oleh masyarakat Indonesia. Bayam merah 

salah satu sayuran yang mengandung antosianin serta mengandung vitamin C dan 

senyawa  flavonoid yang tinggi yang dimanfaatkan sebagai sumber antiosidan 

yang dapat menghambat radikal bebas sehingga mencegah DNA sel bermuntasi 

menjadi ganas, menurut Bambang (2004). 
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 Bayam merah memiliki tinggi ± 1½ meter memiliki ciri-ciri yaitu memiliki 

daun tunggal, ujung runcing, lunak, dan lebar. Batangnya lunak dan berwarna 

kemerah-merahan. Bunga bayam merah ukurannya kecil, bijinya banyak, bulat, 

dan mudah pecah. Bayam merah memiliki akar tunggang dan berakar samping. 

Bayam merah, dipanen pada saat tanaman berumur muda 20-30 hari HST dengan 

tinggi 15-20 cm(Handayani, 2012). Tanaman bayam merah dapat tumbuh 

didaerah iklim tropis atau sub tropis. Bayam Merah Tumbuh  Di Indonesia bayam 

dengan ketinggian 5-2000 mdpl, Tumbuh didaerah panas maupun dingin tetapi 

lebih bagus di dataran rendah pada lahan terbuka yang udaranya sedikit panas, 

karena bayam merah sangat memerlukan cahaya matahara penuh. Suhu udara 

yang sesuai untuk tanaman bayam berkisar antara 16-20oC. Kelembaban udara 

yang cocok untuk tanaman bayam antara 40-60%.  Menurut Wuisan et al (2004) 

Bayam  merahdengan Ph  6-7, dapat juga tumbuh dengan tanah 8,5 atau tanah 

masam. Temperature antara 35-40 0C dengan curah hujan 1000-2000 milimeter, 

menurut Lestari (2007). 

 Bayam merah  selain memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi 

tubuh, bayam merah dapat menurunkan resiko kanker usus besar, mengurangi 

kolestrol, memperlancar sistem pencernaan, menurunkan berat badan, 

meningkatkan kerja ginjal (Wuisan et.al.,2004) mencegah penyakit kuning, 

osteoporosis, membersihkan darah sehabis bersalin, memelihara kesehatan kulit 

mengobati kepala pusing. Selain itu, bayam dapat mengobati sakit karena 

sengatan lipan, gigitan ulat bulu, terkena luka bakar. Akar tanaman bayam  merah 
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bermanfaat sebagi obat disentri.  Dapat dijadikan Infus darurat bayam  merah 30% 

dapat meningkatakan kadar besi serum, haemoglobin. 

2.2 Sistem Hidroponik 

Hidroponik  merupakan  budidaya tanaman dengan mengunnakan air tanpa 

penggunaan tanah sebagai media tanam. Budidaya tanaman sistem hidroponik 

menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi untuk dapat tumbuh. Kebutuhan 

nutrisi sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tananam 

hidroponik. Jika kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi, pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman akan terhambat.  Tanaman hidroponik dapat ditanam 

dengan media bata merah, rockwool, kerikil arang sekam, dan sebagainya.  Hasil 

penelitian Izzuddin (2016), bahwa hidroponik merupakan  metode bercocok 

tanam tanpa menggunakan media tanah, melainkan dengan  larutan bernutrisi atau 

bahan lainnya yang mengandung unsur hara seperti, sabut kelapa, serat mineral, 

pasir pecahan batu bata, serbuk kayu, dan lain-lain sebagai pengganti media tanah. 

Tanaman hidroponik ini dapat dilakukan dirumah yang tidak memiliki 

perkarangan luas dengan sekala kecil, jika digunnakan sekala besar dapat 

digunnakan sebagai bisnis tanaman pertanian  atau yang lain. Terdapat beberapa 

tipe hidroponik yaitu drip sistem (sistem tetes),  Ebb and flow (flood and drain), 

NFT (nutrient film technique), deep water culture (sistem rakit apung), aeroponic, 

dan wick sytem ( sistem sumbu). Selain itu, sistem hidroponik bisa 

dikombinasikan dari satu atau lebih dari sistem-sistem tersebut (Tallei dan Adam, 

2018). 
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2.3  Sistem Hidroponik Rakit Apung 

Sistem  Rakit Apung (Floating Raft System) adalah sistem yang sangat 

sederharna dari pada sitem hidroponik yang lain. Menurut  penelitan Izzuddin 

(2016), Bahwa  sistem rakit apungb (Floating Raft System) sistemnya dengan cara  

tanaman di tancapkan pada lubang Styrofoam yang mengapung diatas permukaan 

larutan nutrisi dalam suatu bak penampung dalam larutan nutrisi dalam suatu bak 

penumpang atau kolam sehingga akar tanaman terapung atau terendam dalam 

larutan nutrisi.  Hasil penelitian Tallei dan Adam (2018) bahwa pada sistem rakit 

apung sebaiknya menggunakan pompa udara untuk aquarium untuk memberikan 

oksigen pada larutan nutrisi. Wadah yang digunnakan dalam sistem ini sebaiknya 

wadah yang tertutup pula untuk menghindari  pertumbuhan alga. Wadah nutrisi 

dibuat dengan bentuk reservoir yang besar, dan tumbuhan diapungkan 

menggunkan bahan yang mengapung. Keuntungan dari sistem rakit apung ini 

bahwa tidak banyak menggukan pompa untuk mempompa nutrisi kecuali untuk 

aerasi. 

Gambar 1. Hidroponik Rakit Apung 

Sumber : Izzuddin(2016) 
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2.4  Nutrisi Hidroponik 

 Nutrisi hidroponik sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman. Nutrisi Hidroponik banyak dijual dipasaran yang dapat langsung 

digunakan dan yang biasa petani gunakan untuk pemupukan tanaman. Larutan 

nutrisi yang diberikan terdiri atas garam-garam makro dan mikro yang dibuat 

dalam larutan stok A dan B (Samanhudi dan Harjoko, 2010). 

Larutan unsur hara atau nutrisi ini digunnakan  sebagai sumber pasokan air 

dan mineral yang  merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan kualitas hasil 

tanaman pada budidaya hidroponik. Unsur hara yang diberikan harus mengandung 

unsur makro (N, P, S, K, Ca, dan Mg) dan mikro (B, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, dan Zn). 

Sebagian besar  budidaya hidroponik, larutan dipertahankan konstan pada kisaran 

pH 5,5 – 6,5 (Tallei dan Adam, 2018). Larutan nutrisi dapat diberikan dalam 

bentuk genangan atau dalam keadaan mengalir. Ada cara lain dapat juga dengan 

dialirkan ke media tanaman hidroponik sebagai tempat berkembangnya akar, 

menurut Suryani (2015).Laruatan nutrisi yang diberikan dalam bentuk genangan 

atau lewat media tanam yang dialiri. Media tanam hidroponik ini berasal dari 

kerikil, pasir, sabut kelapa, arang sekam, batu apung, gambut, potongan kayu, 

pecahan batu-bata  atau bahan lain, (Suhardiyanto, 2011). Nutrisi  berperan  

penting untuk keberhasilan dalam menanam secara hidroponik, tanpa nutrisi, tidak 

bisa menanam hidroponik, nutrisi  merupakan hara makro dan mikro yang harus 

ada untuk pertumbuhan tanaman,( Perwitasari dkk, 2012). 
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Tabel 2. Kandungan Komposisi nutrisi AB-MIX antara lain : 
Komposisi A Komposisi B 

Kalsium nitrat  (1176 gram) 

Kalsium nitrat (616 gram ) 

Fe-EDTA (38 gram) 

Kalium dihidro fosfat (335 gram) 

Ammonium sulfat (122 gram) 

Kalium sulfat (36  gram) 

Magnesium sulfat (36  gram) 

Cupri sulfat (790 gram) 

Zinc sulfat (1,5 gram) 

Asam borat (4,0 gram) 

Mangan sulfat (8 gram) 

Amonium hepta molibdat (0,1 gram) 

Larutan pupuk sebagai nutrisi tanaman yang biasa digunakan dengan 

perbandingan 5ml pupuk A + 5 ml pupuk B + 1 liter air. Untuk pemakaian dalam 

jumlah yang banyak, 50 ml pupuk A + 50 ml pupuk B + 1 L air (Sastro dan 

Rokhmah, 2016). Menurut penelitian  (Sutiyoso dkk, 2002 ) Larutan nutrisi  5 ml 

A+5 ml B/liter EC sekitar 2,5 Ms., larutan 4 ml+4ml /liter EC seitar 2,50 Ms 

untuk masa vegetatif,  sedangkan 3ml+3ml /liter, EC sekitar 1,5 Ms untuk 

tanaman remaja. Sebaiknya, setiap 3 hari sekali larutan nutrisi dicek nilai EC dan 

pH nya. Jika nilai EC turun maka tambahkan nutrisi. 

 Menurut  Endang (2017 ) Larutan hara hidroponik bukan hanya campuran 

pupuk dan air. Ada sejumlah organisme dan senyawa yang biasa ditemukan dalam 

sistem perairan.  Salah satu yang paling penting adalah oksigen terlarut (DO), 

yang sangat penting untuk kesehatan dan kekuatan sistem akar serta diperlukan 

untuk penyerapan hara. Tanaman bernapas seperti semua organisme melalui 

respirasi. Tanaman menghasilkan oksigen dari CO2,  jumlah yang dihasilkan oleh 

fotosintesis. Oksigen memiliki peran penting untuk sistem akar tanaman Beberapa 
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penelitian melaporkan kekurangan oksigen mengakibatkan pertumbuhan akar 

terhambat karena penyerapan air dan hara yang rendah.   

Status larutan hara harus selalu dimonitor dan dikontrol secara kontinyu. Pada 

saat ini penggunaan kontrol elemen secara individual belum banyak diterapkan 

pada sistem hidroponik untuk tujuan komersial. Biasanya larutan hara dikontrol 

dengan mengukur total konsentrasi garamnya, dan dibaca dalam satuan (EC). 

Sebagaian besar tanaman dapat tumbuh baik dalam larutan hara yang mempunyai 

level EC antara 1.8-3.5 (Endang, 2009). Nutrsi AB-mix ini  nutrisi yang sering 

diberikan ke tanaman hidroponik, dan bawasannya nutrsi AB-mix lebih baik dari 

pada nutrisi yang lain seperti NPK plus, karena dapat memberikan tambahan  

tinggi tanaman dan jumlah daun.  Dosis yang biasa  yang digunnakan  yaitu kadar 

5 ml/l sedangkan  dosis yang tinggi biasa yang digunnakan 10 ml (Hanafi et.al., 

2017 ). Menurut ( Endang, 2009) bahwa larutan hara atau nutrisi yang diperlukan 

pada  keadaan salinitas maka nutrsi yang digunnakan yaitu larutan pekat.  

2.5  Hasil Tanaman Dengan  Media Air Laut 

  Menurut (Mindari, 2009), Garam  dalam air laut  tersusun oleh sodium (Na+), 

kalsium (Ca 2+), magnesium (Mg2+),  Klor (Cl-), dan sulfat (SO4
2 ). Sodium 

klorida (NaCl) adalah garam yang terlarut yang sering dijumpai .Garam yang 

menimbulkan stress tanaman  antara lain NaCl, NaSO4, CaCl2,MgSO4,MgCl2 

yag terlarut dalam air, Sipayung (2003) dalam  Mindari (2009). 
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Tabel 3. Kandungan air laut (Clarke dan Lyman-Fleming) 

Unsur  Presentase (%) Unsur  Presentase (%) 

CaCl3 0.34 MgCl 14.4 

NaCl 77.70 CaCl 3.2 

MgCl2 10.88 KCl 1.9 

MgSO4 4.74 NaCO4 11.4 

CaSO4 3.60 NaHCO4 0.6 

K2SO4 2.64 K Br 0.3 

MgBr 0.22   

Sumber : Nur (2018) 

 Salinitas juga mempengaruhi jumlah daun pertanaman, tinggi tanaman 

akumulasi kalsium (Ca) dan zat besi (Fe) dalam daun berkurang dengan adanya 

salinitas, sedangkan untuk akumulasi kalium (K), nitrogen (N),  tembaga (Cu), 

Mangan (Mn), dan seng (Zn) dalam daun tidak bepengaruh adanya salinits.  

Selain berpengaruh buruk bagi tanaman air laut  juga bermnfaat. Kandungan 

Nacl di Air laut dapat dijadikan alternative sumber hara bagi tanaman, karena 

dalam air laut banyak mengandung nutrisi  seperti Mg, Ca, K. Masalah 

salinitas pdapat diatasi dengan dilakukannya penanggulangan salinitas, 

misalnya pencucian garam, mengunnakan pupuk dan pengelolaan air dengan 

pencucian air bersih dengan terus-menerus, atau memilih   jenis tanaman yang 

toleran (Adeng, 1986).  
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 Manfaat positif dalam air laut dapat digunnakan sebagai pupuk untuk 

menyiram tanaman bahwa tanaman bisa subur jika disiram oleh air laut, tetapi 

dalam pengaplikasinanya dilihat dosis yang sesui untuk diaplikasikan tanaman 

tersebut. Menurut penelitian Hani (2011), bahwa penyiraman air laut dengan 

konsentrasi 75 % (air laut dan air tanah) dan konsentrasi 100% ( air laut) 

memberi respon terbaik terhadap tanaman nyamplung bahkan  berat kering 

bibit yang tertinggi diperoleh pada perlakuan penyiraman air laut 100%. 

Menurut penelitian Tahir (2015), Bahwa  penelitian ini menguji 10 bibit 

sayuran antara lain (terong, brokoli, kale, kubis, cina, tomat, bayam, mentimun, 

lobak, dengan digenai air laut  selama 24 jam.  Di dapat  hasil bahwa sayuran 

yang toleransi terhadap simulasi banjir air laut bayam, terong, tomat. Penelitian 

ini sejalan dengan  penelitian Amerecan for Horticultura Science  bahwa 

merekomondasikan untuk produsen sayuran di daerah  pesisir pantai 

mempertimbangkan tanaman sayuran yang toleran terhadap garam, seperti 

terong, tomat untuk meminimalkan kerusakan dan meningkatkan produksi 

sayuran. Hasil  Penelitian Merino et. al. (2012)  tanaman bayam terdapat 

sumbtrat K+ daun yag tinggi dari pada sayuran lain yang membuat tanaman 

bayam toleransi terhadap salinitas. Bahwa pada penelitian ini bayam merah 

cocok pada salinitas tinggi dari pada rendah. 

 Menurut Sharkawy (1968), tanaman bayam merah termasuk tanaman C4 

mampu mengikat CO2 dalam keadaan sebagaian lubang mulut daun tertutup 

akibat suhu udara tinggi, kelembaban rendah maupun   maupun cekaman 

lainnya. Dengan keadaan lubang stomata  yang tertutup menyebabkan tanaman 
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bayam merah mampu bertahan degan kecepatan laju proses fotosintesis pada 

kondisi lingkungan mencekam seperti suhu udara tinggi, kelembaban udara 

rendah, ataupun salinitas tanah dan air yang tinggi.  

Tabel 4. Tanaman yang memiliki toleransi tinggi atau sedang terhadap garam 

No. Kelompok  Tanaman Toleransi Tinggi Toleransi Sedang 

1. Field crops Barley, kapas 

Gandum, kedelai, 

sorghum, padi, 

kacang tanah 

2. Buah-buahan Kurma 

Zaitun, 

pomegranate, ara, 

anggur, rockmelon, 

mulbery 

3. Sayuran Asparagus,Bayam 

Tomat, brokoli, kol, 

bunga kol, jagung 

manism mentimun 

4. Tanaman pakan ternak 

Rumput 

Rhodes,Kikuyu,ALmom,Pangda, 

Wimmera ryeglais, Lucerne, 

phasey bean, sirantro, buffel, 

subi, guinea 

Berseem clover, 

snail medic, barrel 

media, blyane, 

perennial, 

strawberry clovers, 

paspalum, rumput 

saudan 

5. Tanaman hias Cornation, clematis 
Bougenvil,Krisant, 

Kembang sepato 

    

Sumber :FAO (2015) 

 

 

 

 


