
 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tanaman Selada (Lactuca sativa L.) 

 

Selada merupakan tanaman yang berasal dari negara beriklim sedang.  Tanaman 

selada sudah dibudidayakan sejak 500 tahun sebelum masehi.  Peranan komoditas 

hortikultura berperan penting terhadap perkembangan gizi masyarakat, 

peningkatan pendapatan petani, perluasan kesempatan kerja, pengembangan 

agribisnis dan agroindustri, peningkatan ekspor dan pengurangan impor.  Nilai 

ekonomi selada cukup tinggi sehingga tanaman ini menjadi salah satu tanaman 

prioritas nasional untuk mendukung perkembangan di Indonesia (Rukmana, 

1994). 

 

Menurut  Edi dan Bobihoe (2010), selada (Lactuca sativa L.) merupakan sayuran 

daun yang berumur semusim dan termasuk dalam famili compositae yang biasa 

dikonsumS/cmi sebagai lalapan atau salad.  Menurut jenisnya, selada ada yang 

dapat membuat krop dan ada yang tidak.  Jenis yang tidak membentuk krop daun-

daunnya berbentuk ”rosete”.  Jenis selada yang banyak dibudidayakan adalah 

selada mentega dan selada krop.  Selada mentega disebut juga dengan selada 

bokor atau selada daun, bentuk kropnya bulat lepas.  Selada (heading lettuce) atau 

selada krop, bentuk krop bulat dan lonjong, kropnya padat atau kompak. Warna 

daun selada hijau terang sampai putih kekuningan. 



5 

2.1.1  Taksonomi Tanaman Selada (Lactuca sativa L.) 

Kedudukan tanaman selada dalam sistematik tumbuhan adalah sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Famili  : Compositae (Asteraceae) 

Genus  : Lactuca 

Spesies  : Lactuca sativa L.  

 

2.1.2 Persyaratan Iklim 

Selada cultivar Grand Rapids  baik ditanam di dataran rendah dengan suhu 

optimal 15–25
o
C.  Jenis tanah yang baik adalah tanah lempung berdebu atau 

lempung berpasir dengan pH netral (Susila, 2006).   

 

Menurut Edi dan Bobihoe (2010), waktu tanam terbaik untuk tanaman selada 

adalah pada akhir musim hujan, walaupun demikian dapat juga ditanam pada 

musim kemarau dengan pengairan atau penyiraman yang cukup dengan pH 5-6,5.  

Menurut Susila  (2013), intensitas cahaya tinggi dan hari panjang dapat 

meningkatkan laju pertumbuhan dan mempercepat perkembangan luas daun.  

Selada yang dibudidayakan secara hidroponik dapat tumbuh dengan baik dan 

dapat dipanen lebih cepat.  Penggunaan larutan hara dalam sistem hidroponik 

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tanaman.  Electrical Conductivity ( 

EC) yang sesuai untuk mendapatkan pertumbuhan optimal tanaman selada pada 

interval 1.09-1.5 mS/cm.cm
-1 

. 
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2.1.3 Manfaat Tanaman Selada (Lactuca sativa L.) 

Selada memiliki banyak kandungan gizi dan mineral.  Menurut Lingga (2010),  

selada memiliki nilai kalori yang sangat rendah.  Selada kaya akan vitamin A dan 

C yang baik untuk menjaga fungsi penglihatan dan pertumbuhan tulang normal.  

Kandungan nutrisi dalam daun selada dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan Gizi dalam 100g Daun Selada 

Komponen Gizi Jumlah  Komponen Gizi Jumlah  

Air  94,91 g Seng  0,25 mg 

Energi  14 kcal Tembaga  0,037 mg 

Protein  1,62 g Mangan  0,636 mg 

Lemak  0,2 g Selenium  0,2 mg 

Karbohidrat  2,37 g Vitamin C 24 mg 

Serat  1,7 g Vitamin B1 0,1 mg 

Abu  0,9 mg Vitamin B2 0,1 mg 

Kalsium  36 mg Vitamin B3 0,5 mg 

Zat besi 1,1 mg Vitamin B5 0,17 mg 

Magnesium  6 mg Vitamin B6 0,047 mg 

Fosfor  45 mg Folat  135,7 mg 

Kalium  290 mg Vitamin A 2600 mg 

Natrium  8 mg Vitamin E 0,44 mg 

Sumber Lingga, 2010 

 

2.2 Hidroponik 

 

Hidroponik adalah cara bercocok tanam tanpa tanah sebagai media tanamnya.  

Media tanam pada sistem hidroponik menggunakan air atau bahan porous lainnya 

seperti arang sekam, pecahan genting, pasir, kerikil, maupun gabus putih (Lingga,  

2005).  Sistem hidroponik pada dasarnya merupakan modifikasi dari sistem 

pengelolaan budidaya tanaman di lapangan secara lebih intensif untuk 

meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi tanaman serta menjamin 

kontinyuitas produksi tanaman.  Sistem ini dikembangkan berdasarkan alasan 

bahwa jika tanaman diberi kondisi pertumbuhan yang optimal, maka potensi 
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maksimum untuk berproduksi dapat tercapai.  Larutan nutrisi yang langsung 

diberikan pada zona perakaran, mengandung komposisi garam-garam organik 

yang berimbang untuk menumbuhkan perakaran dengan kondisi lingkungan 

perakaran yang ideal (Rosliani dan Sumarni, 2005). 

 

Menurut Persatuan Hidroponik Terengganu dalam Sibarani (2005), ada dua sistem 

hidroponik yaitu hidroponik pasif dan hidroponik aktif.  Hidroponik aktif adalah 

sistem hidroponik yang larutan nutrisinya ditampung dalam tangki dan dialirkan 

ke tanaman.  Larutan akan bersirkulasi selama masa tumbuh tanaman sampai 

tanaman bisa dipanen.  Pada sistem hidroponik pasif, larutan nutrisi akan diam 

dalam bak penampung yang tepat berada di bawah tanaman.  Sistem ini umum 

digunakan untuk tanaman jenis sayuran karena sistem ini hanya dapat digunakan 

dalam waktu pendek.  

 

Menurut Lingga, (2005) budidaya sayuran secara hidroponik memiliki beberapa 

kelebihan.  Kelebihan utama sistem ini adalah keberhasilan tanaman untuk 

tumbuh dan berproduksi lebih terjamin.  Kelebihan hidroponik yang lain yaitu :  

(1) perawatan lebih praktis dan membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja,  (2) 

pemakaian pupuk lebih effisien,  (3) tanaman dapat tumbuh lebih pesat dengan 

kebersihan yang terjamin,  (4) penanaman dapat dilakukan terus menerus tanpa 

tergantung musim,  (5) dapat dilakukan penjadwalan pemanenan sehingga dapat 

memproduksi tanaman secara kontinyu,  serta (6) harga jual sayuran hidroponik 

lebih mahal. 
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2.2.1 Teknik Hidroponik Sistem Sumbu 

Teknologi hidroponik dengan sistem sumbu merupakan salah satu sistem 

budidaya tanaman secara hidroponik yang menggunakan media tanam.  Teknologi 

ini dapat dioperasikan tanpa tergantung adanya energi listrik karena tidak 

memerlukan pompa untuk re-sirkulasi larutan hara.  Hal ini menyebabkan sistem 

ini menjadi lebih sederhana, mudah dioperasikan, dan murah, sehingga berpotensi 

untuk dikembangkan pada tingkat petani kecil.  Pada sistem ini, larutan nutrisi 

disampaikan ke akar tanaman melalui sumbu.  Hidroponik dengan sistem ini 

cocok digunakan untuk budidaya tanaman rendah seperti sayuran.  Budidaya 

selada dengan sistem hidroponik dapat dipanen setelah 4 minggu setelah tanam 

dengan menghasilkan produksi maksimal pada interval EC yang sesuai
 
(Lingga, 

2005). 

 

2.2.2 Larutan Nutrisi 

Menurut Siregar (2015), nutrisi yang paling cocok untuk selada keriting Grand 

Rapids adalah nutrisi goodplant dan nutri mix.  Kedua nutrisi ini lebih banyak 

mengandung unsur nitrogen (N) yang mampu memacu peningkatan jumlah daun 

dan tinggi tanaman.  Menurut Perwtasari (2012), larutan nutrisi yang tepat untuk 

sayuran seperti pakcoy adalah larutan nutrisi goodplant dengan media tanam 

arang sekam.  Dalam penelitiannya, pertumbuhan dan hasil produksi pakcoy terus 

mengalami peningkatan dan dapat dipanen pada 4 MST.  Pertumbuhan sayuran  

yang diberi nutrisi goodplant  dan media arang sekam menghasilkan rata-rata 

bobot, tinggi, dan indeks luas daun tertinggi. 
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Pertumbuhan tanaman dalam hidroponik salah satunya dipegaruhi oleh kandungan 

nutrisi yang diberikan.  Semakin sesuai kandungan nutrisi, maka pertumbuhan dan 

hasil produksi tanaman semakin baik.  Komposisi nutrisi yang umum digunakan 

dalam hidroponik seperti pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Komposisi larutan hara yang digunakan dalam sistem hidroponik 

Larutan hara Komposisi larutan hara (ppm) 

Ca2+ 177,00 

Mg2+ 24,00 

K+ 210,00 

NH4+ 25,00 

NO3- 233,00 

SO4 113,00 

PO4 60,00 

Fe 2,14 

B 1,20 

Zn 0,26 

Cu 0,048 

Mn 0,18 

Mo 0,046 

Sumber Susila, 2013 

 

2.3 Intensitas Cahaya 

 

Tumbuhan hijau menghasilkan karbohidrat dari proses fotosintesis.  Fotosintesis 

sangat bergantung pada intensitas cahaya yang diperoleh tanaman.  Proses 

fotosintesis dapat berlangsung karena adanya organ pada tumbuhan yang disebut 

klorofil (klorofil A dan B).  Menurut Handoko dan Fajariyanti (2008), sinar 

matahari menghasilkan cahaya polikromatik yang dapat dibiaskan menjadi cahaya 

monokromatik.  Cahaya monokromatik inilah yang digunakan tanaman untuk 

berfotosintesis.  Klorofil mampu menangkap cahaya monokromatik dari matahari 

pada panjang gelombang tertentu.  Cahaya yang mampu diserap tanaman pada 

kisaran panjang gelombang antara 400 sampai 700 nm.  Klorofil A berfungsi 
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dengan baik dalam proses fotosintesis pada panjang gelombang 660 nm pada sinar 

merah dan paling buruk pada panjang gelombang 430 nm pada sinar  biru.  Sinar 

kuning dan hijau dipantulkan tanaman, namun jika diteruskan kembali ke tanaman 

akan terserap dan mampu membantu proses fotosintesis. 

 

2.3.1 Light Emitting Diodes (LED) 

LED adalah suatu semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik yang 

tidak koheren ketika diberi tegangan maju.  LED merupakan lampu pertama yang 

diuji coba untuk hidroponik karena memiliki panjang gelombang yang cocok 

untuk proses fotosintesis tanaman.  Lampu ini mampu meningkatkan proses 

pertumbuhan tanaman sehingga memberikan produksi yang lebih optimal.  LED 

lebih aman untuk digunakan karena tidak menggunakan lapisan kaca, tidak 

menghasilkan suhu tinggi, dan tidak mengandung merkuri (Morrow, 2008). 

 

Menurut Mickens dan Wheeler (2012), penggunaan lampu LED merah, biru dan 

lampu neon yang memancarkan sedikit sinar hijau baik digunakan juga dalam 

pembudidayaan selada dan lobak.  Hasil produksi tanaman dengan lampu LED 

merah biru mengalami pertumbuhan lebih baik, sedangkan tanaman dengan lampu 

neon menghasilkan berat yang lebih besar.  

 

Menurut Lin et al. (2012), LED memberikan effek yang baik dalam menjaga 

proses fotosintesis dan proses pertumbuhan selada.  Spektrum, intensitas, dan 

durasi cahaya yang diberikan  dapat dengan mudah dikendalikan dalam 

lingkungan tumbuh buatan.  Lin membandingkan pertumbuhan selada dengan 

bantuan LED merah biru putih, LED merah biru, dan lampu neon.  Kombinasi 

LED merah biru putih memberikan banyak efek positif pada pertumbuhan, 
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perkembangan, kandungan nutrisi, penampilan, dan kualitas konsumS/cmi dari 

pertumbuhan selada. 

 

Warna dan jenis lampu memberikan efek yang berbeda terhadap pertumbuhan 

tanaman, karena setiap lampu memiliki spektrum dan panjang gelombang yang 

berbeda.  LED merah mampu meningkatkan proses pertumbuhan tanaman.  LED 

biru baik digunakan sebagai media untuk mempertahankan proses vegetatif 

tanaman.  Hidroponik selada menggunakan cahaya lampu neon akan 

menghasilkan produksi yang lebih besar (Kobayashi et al., 2012).  

 

2.3.2 Lampu Neon 

Lampu neon adalah lampu yang sistem kerjanya menggunakan kawat pijar 

tungsten sebagai katoda.  Tabung neon di dalamnya mengeluarkan uap merkuri 

bertekanan rendah dan memancarkan sinar ultraviolet.  Untuk mengurangi radiasi 

ultraviolet, pada bagian luar tabung lampu dilapisi fosfor tipis (Susanta dan 

Aditama, 2007).  Menurut Armynah dkk (2013), panjang gelombang yang 

dihasilkan lampu neon berkisar antara 351,4 nm sampai dengan 698,2 nm.  

Spektrum warna cahaya lampu neon yang diambil dengan kamera menghasilkan 

warna sesuai panjang gelombangnya seperti pada Gambar 1. 

 

Gambar 1.  Spektrum warna (a) lampu neon spiral 20 W dan (b) lampu neon 

esensial 18 W (Armynah dkk,  2013). 
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2.3.3 Lampu Pijar 

Lampu pijar adalah jenis lampu sebagai sumber cahaya buatan yang 

memanfaatkan aliran arus listrik ke kawat wolfram sehingga terbentuk panas dan 

cahaya.  Kawat ini tahan panas, titik leburnya sampai 3.655 
o
K.  lampu pijar juga 

dapat dikatakan sebagai jenis lampu yang memproduksi cahaya dengan 

pemanasan filament oleh arus listrik sehingga berpijar (Susanta dan Aditama, 

2007).  Menurut Widiastuti dkk (2004), tanaman akan tumbuh dengan baik pada 

tingkat pencahayaan 75%.  Widiastuti menggunakan lampu pijar 100 W dengan 

jarak 1 meter  untuk mempertahankan fase vegetatif  bunga krisan.  Lampu pijar 

menghasilkan sinar  inframerah yang bisa dimanfaatkan pada pertumbuhan 

tanaman maupun hewan.  Kasiyati dkk (2009), menggunakan kombinasi lampu 

pijar dan lampu LED sebagai sumber cahaya monokromatik untuk pertumbuhan 

puyuh.  Menurut Armynah dkk (2013), panjang gelombang lampu pijar berkisar 

antara 381,5 nm sampai dengan 751,2 nm.  Spektrum warna yang dihasilkan dari 

empat lampu pijar dengan warna yang berbeda seperti pada Gambar 2.

 

Gambar 2.  Spektrum warna lampu pijar 15 W (a) Lampu Pijar putih, (b) Lampu 

Pijar Orange, (c) Lampu Pijar Kuning, (d) Lampu Pijar Hijau, (e) Lampu Pijar 

Biru (Armynah dkk,  2013). 
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2.3.4 Lampu Halogen 

Lampu halogen memiliki prinsip dan cara kerja yang sama dengan lampu pijar.  

Cahaya lampu ini dihasilkan dari pemijaran filament dalam tabung yang berisi 

beberapa jenis gas halogen, seperti iodine, chlorine, dan bromine. Namun, dengan 

daya yang sama dengan lampu pijar, cahaya yang dihasilkan oleh lampu halogen 

umumnya lebih terang dan lebih putih (Dwimirnani dan Rahman, 2010). 

 

Lampu halogen merupakan lampu yang banyak digunakan sebagai simulator 

pengganti sinar matahari, salah satunya sebagai penguji solar sel, karena lampu 

halogen mampu menghasilkan cahaya polikromatik dengan panjang gelombang 

antara 360-500 nm (Kumara dan Prajitno, 2012). Menurut Armynah dkk (2013), 

lampu halogen memiliki panjang gelombang dari 371,3 nm sampai dengan 697,7 

nm dengan spektrum warna cahaya seperti pada Gambar 3. 

 
 

Gambar 3.  Spektrum warna lampu halogen 25 W (Armynah dkk,  2013) 


