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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang dimana pada wilayah 

pesisir pantainya memiliki banyak potensi kekayaan hasil laut dan keragaman 

hayati yang melimpah. (Fitriah, 2015) menyatakan bahwa penduduk Indonesia 

mencapai 140 juta jiwa atau sekitar 60 persen penduduk tinggal dan bermukim di 

daerah pesisir. Untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat pada daerah pesisir 

mengandalkan hasil sumber daya laut seperti ikan segar untuk dikonsumsi. 

Sehingga kebutuhan konsumsi sayuran masih terbilang kurang, karena minimnya 

lahan pertanian pada daerah pesisir untuk itu diperlukan pemanfaatan sumber daya 

alam sekitar seperti pemanfaatan air laut untuk budidaya tanaman khususnya 

sayuran untuk daerah pesisir yang banyak akan air laut dan minim kebutuhan air 

tawar. 

Budidaya sayuran sebagai komoditi hortikultura yang merupakan sumber 

dari vitamin dan serat yang sangat penting dalam keseimbangan kesehatan manusia 

karena mengandung sejumlah besar mineral, vitamin dan asam amino esensial yang 

dibutuhkan dalam proses metabolis pertumbuhan pada masa anak-anak. 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 produktivitas tanaman sawi 

mencapai 61,133 kg/kapita/Tahun. Sedangkan di Jawa Timur produktivitas 

tanaman sawi pada tahun 2017 mencapai 139.10 kg/kapita//Tahun. Dengan 

demikian sawi dapat membantu dalam peningkatan pola pangan beragam, bergizi, 
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seimbang, dan aman yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian sehingga 

kualitas sumberdaya manusia juga akan meningkat. 

Dalam upaya budidaya tanaman sayuran juga dibutuhkan air tawar yang 

dimana sangat minim pada daerah pesisir, maka upaya yang dilakukan yaitu dengan 

memanfaatkan air laut sebagai pengganti air tawar, akan tetapi tingginya kandungan 

garam pada air laut dapat mengakibatkan salinitas. Salinitas atau konsentrasi 

garam-garam terlarut yang cukup tinggi akan menimbukan stres dan memberikan 

tekanan terhadap pertumbuhan tanaman (Mindari, 2009). Maka untuk mengetahui 

tingkat salinitas tanaman solusi yang dapat dilakukan dengan menggunakan air laut 

sebagai pengganti media air tawar pada sistem hidroponik. Hidroponik merupakan 

salah satu sistem budidaya pertanian yang digunakan untuk memperbaiki kualitas 

sayuran yang dihasilkan. Hidroponik merupakan budidaya tanaman yang 

memanfaatkan air dan melarutan nutrisinya, tanpa menggunakan tanah sebagai 

media tanam atau soilless. Tanaman yang telah dibudidayakan dengan sistem ini 

antara lain buah dan sayuran (tanaman semusim) seperti strawbery, bayam, 

kangkung, pakchoy, selada, tomat, sawi (Mushafi, 2016).  Dengan demikian 

peningkatan nilai gizi untuk memenuhi kebutuhan dan tingkat masyarakat pesisir 

pantai salah satu diantaranya adalah tanaman sawi pakcoy. 

Sawi pakcoy merupakan komoditas sayuran yang memiliki nilai komersial 

dan prospek yang baik, serta banyak diminati untuk dikonsumsi oleh masyarakat di 

Indonesia terutama dikarenakan tanaman tersebut memiliki banyak manfaat dan 

kegunaan yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Tanaman sawi dapat ditanam 

di dataran tinggi maupun dataran rendah. Sawi termasuk tanaman sayuran yang 
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tahan terhadap hujan, sehingga dapat ditanam disepanjang tahun. Kandungan 

vitamin A pada sawi sangat dibutuhkan dalam berbagai proses biologi berhubungan 

dengan pertumbuhan dan diferensiasi sel serta interaksi antar sel, (Ross, (1992) 

dalam (Hidayat, 2012) khususnya pertumbuhan pada masa anak-anak. Kekurangan 

vitamin A dapat menyebabkan penurunan imunitas tubuh. Konsumsi sayuran yang 

cukup akan memenuhi kebutuhan zat yang dibutuhkan oleh tubuh.  

Tujuan penelitian ini untuk memanfaatkan air laut sebagai sarana budidaya 

tanaman sayuran dalam memenuhi kebutuhan sayur pada daerah pesisir pantai dan 

mengetahui toleransi pertumbuhan tanaman dalam budidaya sayuran khususnya 

tanaman sawi pakcoy (Brassica rapa L.) dilahan pesisir pantai dalam sistem 

Hidroponik Rakit Apung (floating raft system). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana toleransi tanaman sawi pakcoy terhadap tingkat salinitas air laut 

dalam sistem hidroponik rakit apung (floating raft system)? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai 

berikut: 

1. Menguji toleransi tanaman sawi pakcoy terhadap tingkat salinitas air laut 

dalam system hidroponik rakit apung (floating raft system). 

1.4 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut: 

1. Tanaman sawi dapat tumbuh dan berproduksi sampai salinitas tertentu. 

 

 


