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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Ragam Jenis Sayuran 

 

 

Setiap jenis sayuran memiliki karakteristik dan manfaat kandungan gizinya 

masing-masing.  Jenis sayuran dapat dikelompokkan dalam tiga macam 

berdasarkan bagian yang dikonsumsi yaitu : 

1. Sayuran Buah 

Sayuran buah memilki waktu yang lama untuk pertumbuhannya karena tanaman 

ini harus mengalami dua tahap dalam pertumbuhannya dimulai dari fase vegetatif 

terlebih dahulu kemudian ke masa berbuah.  Untuk sayuran buah yang dimakan 

yaitu bagian buahnya maka dari itu disebut sayuran buah.  Yang termasuk dalam 

sayuran buah yaitu tomat, terong, dan cabai. 

2. Sayuran Daun 

Jenis tanaman sayuran daun merupakan sayuran yang memanfaatkan bagian 

daunnya untuk dikonsumsi.  Pada umumnya ada bagian – bagian sayuran daun 

yang digunakan untuk dikonsumsi.  Sayuran daun yang dapat dikonsumsi banyak 

sekali diantaranya selada, sawi, bayam, dan kangkung. 

3. Sayuran Umbi 

Sayuran umbi yang dimanfaatkan bagian umbinya yaitu wortel, kentang, dan 

lobak.  Sayuran umbi tumbuh dibawah tanah sehingga perlu dicuci sebelum 

dikonsumsi. 
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2.1.1 Manfaat Sayuran Bagi Tubuh 

 

Sayuran memiliki kadar air yang tinggi dan banyak mengandung vitamin dan 

mineral, rendah kalori, serta kaya akan serat.  Dengan kandungan gizi yang 

dimiliki sayuran maka sayuran dipercaya memiliki banyak manfaat bagi tubuh.  

Berbagai khasiat sayuran bagi tubuh seperti yang terkadung pada bayam yaitu 

dapat membantu meningkatkan kerja ginjal dan melancarkan pencernaan.  Untuk 

mendapatkan khasiat dari sayuran maka perlu adanya pengolahan yang benar 

sebelum dikonsumsi.  Biasanya pengelolahan sayuran jangan terlalu matang 

karena zat-zat yang berkhasiat yang terkandung didalamnya akan hilang atau 

rusak (Supriati dan Herliana, 2014). 

 

2.1.2 Hubungan antara Larutan Nutrisi dan Jenis Tanaman 

 

Batasan jenis tanaman yang dapat dihidroponikkan sampai saat ini masih belum 

jelas.  Jenis sayuran yang dapat dihidroponikkan antara lain paprika, tomat, 

mentimun, selada, sawi, kangkung dan bayam (Prihmantoro dan Indriani, 1999).  

Budidaya hidroponik sama seperti halnya dengan budidaya secara konvensional 

yang menggunakan pupuk.  Tetapi dalam budidaya secara hidroponik, pupuk 

disebut sebagai larutan nutrisi.  Larutan nutrisi yang dibutuhkan harus 

mengandung unsur makro dan mikro.  Unsur makro merupakan unsur yang 

banyak dibutuhkan bagi tanaman seperti Nitrogen (N) 250 ppm, Posfor (P) 62 

ppm, Kalium (K) 300 ppm, Kalsium (Ca) 175 ppm, dan Magnesium (Mg) 62 

ppm.  Sedangkan unsur mikro yaitu unsur yang sedikit dibutuhkan bagi tanaman 

tetapi keberadaanya harus terpenuhi seperti mangan (Mn), cuprum (Cu), molibdin 

(Mo), Zincum (Zn) dan besi (Fe).  Untuk sayuran daun pemberian unsur N 
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biasanya lebih banyak digunakan agar daunnya berukuran besar.  Namun, jika 

daunnya berukuran sangat besar maka laju evapotranspirasinya besar juga 

sehingga daunnya bisa menjadi cepat layu.  Saat musim hujan biasanya udara 

akan lembab sehingga intensitas cahaya matahari berkurang sebaiknya kandungan 

Mg harus ditingkatkan.  Peningkatan ini akan menyebabkan kualitas klorofil 

meningkat sehingga fotosintesisnya dapat berlangsung walaupun tidak optimal.  

Sebaliknya jika cuaca dalam keadaan cerah maka tanaman akan cepat dan banyak 

meyerap unsur hara (Sutiyoso, 2003). 

 

2.2 Hidroponik 

 

 

Hidroponik merupakan cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah tetapi 

menggunakan media tanam selain tanah seperti kerikil, pasir, gambut, vermiculite, 

dan serbuk gergaji, yang diberi tambahan larutan nutrisi yang mengandung unsur 

essensial yang dibutuhkan tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang dengan 

baik (Resh, 2004).  Menurut Wijayani dan Widodo (2005), menyatakan bahwa 

hidroponik merupakan salah satu teknik budidaya tanaman yang diharapkan dapat 

meningkatkan hasil dan kualitas tanaman.  Dalam budidaya hidroponik tanaman 

yang biasa dibudidayakan yaitu tanaman hortikultura seperti tanaman sayuran, 

tanaman hias dan tanaman buah (Prihmantoro dan Indriani, 1998). 

Beberapa keuntungan dari budidaya tanaman secara hidroponik dibandingkan 

dengan budidaya tanaman secara konvensional adalah sebagai berikut : 

1.  produksi tanaman lebih tinggi 

2. tanaman lebih terjamin bebas dari serangan hama dan penyakit 

3.  pemakaian pupuk lebih hemat 
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4. proses penyulaman lebih mudah 

5. tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit 

6. budidaya tanaman tidak bergantung iklim 

7. lebih efisien karena dapat dilakukan di lahan yang sempit 

Berdasarkan jenis media tanam yang digunakan dalam hidroponik dibagi menjadi 

tiga macam yaitu kultur air, kultur pasir, dan kultur bahan porous seperti kerikil 

dan pecahan genting (Lingga, 2005).  Menurut Karsono (2013) terdapat enam tipe 

dasar dari sistem hidroponik, yaitu wick system (sistem sumbu), water culture 

(kultur air), nutrient film technique (NFT), aeroponic, ebb and flow (flood and 

drain), drip irrigation (irigasi tetes). 

 

2.2.1 Teknologi Hidroponik Sistem Sumbu (Wick System) 

 
Sistem sumbu (Wick system) juga dikenal dengan istilah capillary wick system 

(CWS) yang merupakan suatu sistem pengairan dengan menggunakan prinsip 

kapilaritas.  Sistem sumbu dalam teknik hidroponik dikenal sebagai sistem pasif 

karena tidak ada bagian yang bergerak, kecuali air yang mengalir melalui saluran 

kapiler dari sumbu yang digunakan.  Sistem sumbu memanfaatkan prinsip 

kapilaritas dimana larutan nutrisi diserap langsung oleh tanaman melalui sumbu.  

Sistem ini merupakan sistem yang paling sederhana.  Beberapa kelebihan dari 

sistem ini yaitu tidak memerlukan biaya investasi yang besar, dapat 

memanfaatkan barang bekas, dan bahan yang digunakan mudah dicari.  Namun 

sistem ini memiliki kelemahan yaitu apabila tanaman yang ditanam membutuhkan 

air dalam jumlah yang banyak, maka diperlukan daya kapilaritas yang besar untuk 

mengalirkan air (larutan nutrisi) ke akar tanaman tersebut.  Pada sistem ini tidak 
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terjadi resirkulasi larutan karena proses kapilarisasi hanya terjadi dari media 

larutan ke media tanam saja (Lee et al., 2010).  

 

2.3 Larutan Nutrisi 

 

 

Pada teknologi hidroponik larutan nutrisi merupakan faktor penting dalam 

pertumbuhan dan kualitas hasil tanaman sehingga pemberian larutan nutrisi harus 

sesuai dengan jumlah komposisi yang dibutuhkan.  Larutan nutrisi dibagi menjadi 

dua yaitu unsur makro (N, P, K, Ca, Mg, dan S) dan unsur mikro (Fe, Mn, Cu, Zn, 

B, dan Mo) (Sutiyoso, 2003). 

Menurut Lingga (2005) tanaman memerlukan unsur makro lebih banyak 

dibandingkan dengan unsur mikro.  Meskipun demikian, dalam budidaya 

hidroponik unsur mikro tidak dapat digantikan dengan unsur yang lain karena 

apabila tanaman kekurangan salah satu unsur tersebut maka, akan berpengaruh 

langsung terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman.  

 

2.3.1 Daya Hantar Listrik Larutan Nutrisi 

 

Kualitas larutan nutrisi pada umumnya dapat diketahui dengan mengukur daya 

hantar listrik/electrical conductivity (EC) larutan.  Kepekatan kadar garam yang 

terkandung dalam nutrisi mempengaruhi nilai electrcal conductivity (EC) dan 

sebaliknya (Lingga, 2005).  Electrical conductivity (EC) untuk sayuran daun 

berkisar 1,5-2,5 mS/cm.  Tanaman tidak dapat menyerap unsur hara yang bersifat 

jenuh jika EC yang digunakan terlalu tinggi.  Batasan jenuh untuk sayuran daun 

adalah EC 4,2 mS/cm di atas angka tersebut, pertumbuhan tanaman akan stagnan.  
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EC yang terlalu tinggi akan menyebabkan toksisitas atau keracunan dan sel-sel 

akan mengalami plasmolisis (Sutiyoso, 2003). 

 

2.3.2 Kualitas Larutan Nutrisi dalam Sistem Hidroponik 

 

Menurut Lingga (2005) kepekatan pupuk organik cair dalam sejumlah air yang 

dilarutkan harus tepat sesuai kebutuhan tanaman.  Jika kepekatan larutan nutrisi 

rendah akan mengakibatkan efektivitas pupuk menjadi berkurang sedangkan jika 

berlebihan mengakibat tanaman menjadi layu bahkan mati.  Larutan yang pekat 

tidak dapat diserap oleh akar secara maksimal hal ini dikarenakan oleh tekanan 

osmose sel lebih kecil dibandingkan tekanan osmose di luar sel akibat dari aliran 

balik cairan dari sel – sel tanaman (plasmolisis) (Wijayani dan Widodo, 2005). 

Untung (2004) menyatakan bahwa untuk tanaman yang masih kecil, pengaturan 

EC berkisar antara 1-1,5.  Namun, setelah menjelang berbunga atau berbuah, EC 

bisa ditingkatkan sampai 2,5-4.  Pada umumnya nilai EC lebih dari 4 akan 

menimbulkan toksisitas atau keracunan pada tanaman. 

Selain EC, pH juga menentukan tingkat keberhasilan dari budidaya hidroponik.  

Umumnya untuk derajat keasaman (pH) suatu larutan pupuk dalam budidaya 

hidroponik berkisar antara 5,5-6,5 atau bersifat asam.  Kisaran tersebut memiliki 

daya larut unsur-unsur hara makro dan mikro yang baik.  Apabila nilai pH kurang 

dari 5,5 atau lebih dari 6,5 maka daya larut unsur hara tidak sempurna lagi 

bahkan, unsur hara mulai mengendap sehingga tidak bisa diserap oleh akar 

tanaman.  pH yang lebih dari 6,5 menyebabkan kondisi larutan menjadi basa yang 

akhirnya mengendapkan larutan sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh 
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tanaman.  Hal ini disebabkan oleh unsur Mn yang menggantikan unsur Fe di 

dalam selimut EDTA yang menyelubungi Fe.  Akibatnya Fe bergerak bebas di 

dalam larutan sehingga membentuk ferrifosfat yang mengendap sehingga Fe tidak 

dapat diserap oleh akar tanaman (Sutiyoso, 2003). 

 

2.4 Media Tanam 

 

 

Dalam teknologi hidroponik, media tanam merupakan salah satu bagian yang 

penting untuk mendukung keberhasilan pertumbuhan tanaman.  Media tanam 

yang digunakan harus disesuaikan dengan tanaman yang akan ditanam.  Secara 

umum, media yang baik harus menjaga kelembaban daerah disekitar akar, 

menyediakan cukup oksigen, dan dapat menahan ketersediaan unsur hara. 

Harjoko (2009) menyatakan bahwa penggunaan media dakron mampu 

mendukung pertumbuhan akar lebih baik dibandingkan dengan media krikil 

maupun kertas.  Selain itu, pendapat lain menyatakan bahwa media arang sekam 

memberikan hasil paling baik pada pertumbuhan dan hasil tanaman bayam secara 

hidroponik pada parameter tinggi tanaman umur 28 hst, luas daun, panjang akar, 

volume akar, bobot segar tanaman, bobot kering tanaman (Kirani, 2011). 

Media tanam hidroponik biasanya bermacam-macam seperti arang sekam, pasir, 

zeolit, rockwool, gambu (peat moss), dan serbuk sabut kelapa (Prihmantoro dan 

Indriani, 1999). 

 

1. Arang sekam 

Arang sekam merupakan sekam padi yang sudah dibakar dengan pembakaran 

yang tidak sempurna.  Pembuatan arang sekam dilakukan dengan dua cara yaitu 
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dengan cara disanggrai dan dibakar.  Arang sekam dapat dibuat sendiri maupun 

dibeli di toko saprotan atau kios penjual tanaman.  Arang sekam mengandung 

unsur Mangan (Mn) dan silikon (Si).  Tetapi arang sekam tidak memiliki nutrisi 

ataupun hara untuk pertumbuhan tanaman karena proses pembakaran (Supriati 

dan Herliana, 2014).   

Media arang sekam biasanya digunakan untuk tanaman hidroponik seperti tomat, 

mentimun, dan paprika.  Tetapi bukan berarti tanaman jenis sayuran lain tidak 

bisa menggunakannya.  Media arang sekam memiliki kelebihan dan kekurangan 

dalam penggunaannya.  Kelebihan dari arang sekam antara lain yaitu harganya 

relatif murah, bahannya mudah didapat, ringan, sudah steril, dan mempunyai 

porositas yang baik.  Kekurangannya yaitu jarang tersedia di pasaran, biasanya 

bahannya masih berupa kulit gabah yang belum diolah, hanya dapat digunakan 

dua kali dan jika digunakan dalam skala komersial harganya menjadi mahal 

(Prihmantoro dan Indriani, 1999).  Media arang sekam memiliki banyak rongga 

untuk bersirkulasi sehingga aerasi dan drainasenya baik.   

1. Tanah Liat 

Tanah liat merupakan jenis tanah yang bertekstur paling halus dan lengket atau 

berlumpur.  Karakteristik dari tanah liat itu sendiri adalah memiliki pori-pori 

berukuran kecil (pori-pori mikro) yang lebih banyak dari pada pori-pori yang 

berukuran besar (pori-pori makro) sehingga memilki kemampuan untuk menyerap 

air yang cukup kuat (Tim Karya Tani Mandiri, 2010). 

Menurut Islami dan Utomo (1995), tanah dengan partikel liat adalah clay atau 

lempung.  Tanah bertekstur liat memiliki mineral yang berukuran sangat kecil 
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kurang dari 2 µm dan terdiri dari mineral liat silikat, bahan amorf dan merupakan 

bahan aktif penyusun tanah.  Tanah disebut bertekstur liat jika kandungan liatnya 

>35%, porositasnya relatif tinggi 60% tetapi sebagian besar merupakan ruang pori 

kecil.  Akibatnya, daya hantar air lambat dan sirkulasi udara kurang lancar. 

 

2. Proses Granulasi 

Granulasi adalah proses pelekatan partikel serbuk menjadi partikel yang lebih 

besar.  Tujuan dari proses granulasi yaitu mencegah segresi campuran serbuk, 

memperbaik sifat alir campuran, memperbaiki kompresibilitas serbuk, mengontrol 

kecepatan pelepasan obat, memperbaiki penampilan produk, dan mengurangi 

terjadinya debu.  Efektifitas dan hasil granulasi tergantung pada beberapa sifat 

yaitu besarnya ukuran partikel bahan aktif dan tambahan, tipe bahan pengikatyang 

digunakan, jumlah bahan pengikat yang digunakan, efektivitas lamanya proses 

pengadukan pada saat pencampuran bahan pengikat dan kecepatan pengeringan 

(Hadisoewignyo dan Fadholi, 2013).   

 


