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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Selada merupakan salah satu sayur yang digemari oleh masyarakat dunia 

begitu juga dengan Indonesia. Selada sendiri banyak dijadikan bahan utama untuk 

membuat salad. Selada (Latuca sativa l) adalah tumbuhan sayur yang biasa 

ditanam di daerah beriklim sedang maupun tropis. Selada mempunyai kandungan 

mineral, termasuk iodium, fosfor, besi, tembaga, kobalt, seng, kasium, mangan, 

dan potasium, sehingga mempunyai khasiat terbai dalam menjaga keseimbangan 

tubuh. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk serta kesadaran masyarakat 

terhadap kesehatan maka permintaan konsumen terhadap selada semakin 

meningkat. Menurut data USDA (2010), kandungan zat besi dalam 100 g selada 

daun sekitar 0,86 mg. Kandungan zat besi tersebut diduga masih dapat 

ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap zat besi setiap harinya. 

Permintaan selada di Indonesia saat ini belum dapat terpenuhi karena 

produksi selada masih rendah, dari Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional 

digambarkan bahwa ekspor selada pada tahun 2002 adalah 47.942 ton meningkat 

menjadi 55.710 ton pada tahun 2003.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

(2014) produksi tanaman selada di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2013 sebesar 

283.770 ton, 280.969 ton, 294.934 ton dan 300.961 ton. Data tersebut 

menunjukkan bahwa pada tahun 2011 sempat mengalami penurunan hasil 

produksi tanaman selada. Peluang ekonomi selada dapat dilihat dari semakin 



2 
 

 

berkembang jumlah hotel dan restoran-restoran asing bertaraf internasional yang 

banyak menyajikan masakan asing seperti salad dan hamburger (Cahyono,2006). 

Permintaan selada dipasar dunia juga meningkat tahun 2012 sebesar 2.792 ton dan 

impor selada tahun 2012 yaitu 145 ton (BPS, 2012). 

Hidroponik merupakan cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah 

sebagai media tanamnya sebagai gantinya menggunakan air yang ditambahkan 

cairan nutrisi sebagai sumber vitamin bagi tanaman. Hidroponik pada sayuran saat 

ini banyak dikembangkan. Hasil nya pun baik, kelebihan cara tanam hidroponik 

antara lain lebih bersih dan bebas dari pestisida, karena dalam budidaya cara ini 

tidak menggunakan pestisida dalam mengendalikan hama dan penyakit, sehingga 

dapat memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Saat ini sistem hidroponik 

banyak digunakan untuk membudidayakan berbagai jenis sayuran seperti selada, 

sawi, tomat, chinese vegetables, kangkung maupun bayam. Budidaya selada 

menggunakan sistem hidroponik sangat membantu dalam mengurangi masalah 

akibat penyempitan lahan yang terus terjadi. Selain mudah diaplikasi, 

pertumbuhan selada juga dapat dikontrol. 

Hidroponik DFT (Deep Flow Technique) adalah metode yang dilakukan 

dengan cara air dialiran ke dalam pipa secara terus menerus dengan pompa. 

Hidroponik sistem DFT merupakan salah satu metode kultur menggunakan air 

sebagai media dan persediaan nutrisi. Prinsip kerja teknologi DFT yaitu 

mensirkulasi larutan nutrisi dan aerasi secara kontinu selama 24 jam pada 

rangkaian aliran tertutup. Keuntungan sistem DFT adalah penanaman dengan 

kebutuhan nutrisi yang cukup sedikit dan memiliki sistem aerasi yang baik dengan 
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air setinggi 2 cm dan disertai adanya rongga udara yang menyediakan oksigen 

bagi tanaman dengan aerasi yang dibantu oleh mesin pompa air. Dengan adanya 

rongga udara di dalam sistem sangat membantu dalam mengurangi resiko tidak 

adanya pergerakan air akibat tidak ada daya listrik, sehingga tanaman tidak mudah 

terpengaruh dan dalam jangka pendek kebutuhan oksigen tetap dapat terpenuhi. 

Sistem ini merupakan salah satu metode bercocok tanam yang mudah dan tidak 

membutuhkan biaya yang besar dan sangat ideal untuk menanam sayuran (leafy 

vegetables). Cara kerja sistem DFT hampir sama dengan NTF, hanya saja pada 

sistem DFT akan mengalami penggenangan air pada pipa sehingga membuat akar 

lebih menyerap nutrisi dengan maksimal. Salah satu kelebihan DFT dibandingkan 

NTF adalah jika sewaktu waktu listrik mati, tanaman tidak akan kekurangan air 

karena masih ada sisa air yang tergenang.  Selain itu DFT dapat tersikuasi dengan 

baik karena ada aliran atau flow (Sumiati, 2000). Sedangkan untuk kekurangannya 

pada sistem DFT memerlukan nutrisi yang lebih banyak dari pada sistem NFT 

(Atus, 2013). 

Media tanam merupakan bagian terpenting dari mekanisme hidroponik 

yang berfungsi sebagai pengganti tanah pada sistem hidroponik. Penggunaan 

media pun sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan tanaman,karena 

media berfungsi membantu akar dalam menyerap air dan nutrisi bagi 

pertumbuhan tanaman. Kini ada banyak media yang dapat digunakan sebagai 

penopang akar pada sistem hidroponik. Penggunaan media yang tepat dapat 

mempengaruhi laju dan hasil dari suatu tanaman. Bentuk karakteristik media akan 

berpengaruh terhadap hasil dan kualitas serta terhadap kebutuhan larutan hara 
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tanaman. Oleh karena itu pemilihan media yang tepat dapat meningkatkan 

produksi sayuran. Secara umum, media tanam harus dapat menjaga kelembaban 

daerah sekitar akar, menyediakan cukup udara, dan dapat menahan ketersediaan 

unsur hara. Gully merupakan salah satu  bagian terpenting dalam rangkaian 

hidroponik. Pada sistem hidroponik ada dua jenis pipa yang sering digunakan 

sebagai gully, diataranya pipa paralon berbentuk bulat dan pipa talang berbentuk 

kotak. Oleh karena itu penggunaan pipa dan media tanam  yang tepat diharapkan  

dapat meningkatkan pertumbuhan selada. 

1.2. Rumusan Masalah 

a. Apakah jenis gully paralon berbentu bulat dan gully talang berbentuk 

kotak berpengaruh terhadap pertumbuhan selada pada sistem hidroponik 

Deep Flow Technique (DFT) ? 

b. Apakah jenis media organik (cocopeat) dan media anorganik (rockwool) 

berpengaruh terhadap pertumbuhan selada pada sistem hidroponik Deep 

Flow Technique (DFT) ? 

1.3. Tujuan 

 Mengetahui pengaruh jenis gully paralon berbentuk bulat dan gully 

talang berbentuk kotak terhadap pertumbuhan selada pada sistem 

hidroponik berpengaruh terhadap pertumbuhanselada pada sistem 

hidroponik Deep Flow Technique(DFT). 

 Mengetahui pengaruh jenis media tanam organik (cocopeat) dan 

anorganik (rockwool) terhadap pertumbuhan selada Mengetahui 

pengaruh pemberian jenis gully paralon berbentuk bulat dan gully 
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talang berbentuk kotak terhadap pertumbuhan selada pada sistem 

hidroponik berpengaruh terhadap pertumbuhan selada pada sistem 

hidroponik Deep Flow Technique (DFT). 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil peneitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat 

tentang pengunaan jenis gully dan penggunaan media tanam hidroponik 

baik media tanam organik maupun media tanam anorganik. Selain itu dapat 

memberikan alternatif dalam meningkatkan  produktivitas sayuran dengan 

memanfaatkan lahan yang ada tanpa musiman, sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan sayuran yang meningkat setiap tahunnya.  

1.5.Hipotesis 

1. Diduga pengunaan jenis gully dan media tanam yang digunakan 

berpengaruh pada pertumbuhan tanaman selada.. 

2. Diduga jenis gully yang digunakan memberikan pengaruh pada 

pertumbuhan tanaman selada. 

3. Diduga pengaruh media tanam hidroponik yang digunakan mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman selada.


