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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanaman yang tergolong kedalam sayuran sangat bermanfaat, karena 

memiliki sumber vitamin, mineral serta serat yang dibutuhkan untuk 

kesehatan tubuh. Pakchoy (Brassica rapa L.) atau sering disebut dengan 

sawi sendok adalah jenis sayur golongan sawi-sawian yang berasal dari 

China. Menurut Rizal (2017)  kandungan vitamin K, A, C, E dan asam folat 

tergolong sangat tinggi. Tanaman ini kaya akan nutrisi, seperti karbohidrat 

(3%), protein (1,7%), serat (0,7%) dan berbagai vitamin serta mineral 

seperti ß-karoten, vitamin Ca, P dan Fe, sehingga bernilai ekonomis tinggi 

(Utomo et al., 2014). Pakchoy memiliki masa panen yang relatif singkat, 

yaitu 40 hingga 60 hari dari benih, atau 25 hingga 30 hari setelah pindah 

tanam (Prastio, 2015). 

Budidaya pakchoy umumnya dilakukan dengan menggunakan sistem 

konvensional di lahan. Seiring dengan berkurangnya lahan pertanian, 

budidaya secara konvensional kini mulai bergeser ke arah sistem budidaya 

hidroponik, cara tersebut dapat menjadi solusi untuk keterbatasan lahan 

serta dapat dilakukan dilahan yang rusak sekalipun. Hidroponik merupakan 

sistem budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tumbuh 

tanaman, sehingga hidroponik adalah alternatif yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan produksi tanaman. Cara tersebut dapat menghasilkan produk 

sayuran secara kontinyu dengan kualitas yang tinggi per tanaman (Siregar, 

2017). 

 Budidaya tanaman dengan cara hidroponik ini tidak bergantung pada 

musim tanam, sehingga budidaya dapat dilakuakan diluar musim sehingga 

dapat menghindari fluktuasi harga, selain itu kebersihan tanaman lebih 

mudah dijaga serta tidak perlu melakukan pengolahan lahan. Sistem 

budidaya hidroponik memiliki beberapa jenis, menurut Hendra dan Agus 

(2014) jenis sistem hidroponik yang umum digunakan antara lain: sistem 

sumbu (wick system), nutrient film technique system (NFT), deep flow 
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technique system (DFT), sistem pasang surut (ebb and flow system), sistem 

irigasi tetes (drip irrigation system), sistem aeroponik dan sistem rakit 

apung (floating raft system). Beberapa sistem tersebut yang memiliki tingkat 

kesulitan rendah dalam hal perawatan adalah sistem sumbu dan rakit apung, 

selain itu sistem tersebut juga tidak bergantung dengan listrik sehingga 

dapat dilakukan di wilayah yang tidak terjangkau aliran listrik. Kedua 

sistem tersebut juga dapat dikatakan sebagai sistem yang sederhana akan 

tetapi memiliki perbedaan. 

Perbedaan dari sistem sumbu dan rakit apung diantaranya adalah 

sistem sumbu merupakan sistem hidroponik yang memanfaatkan sumbu 

sebagai daya kapilaritas dalam menyerap air dan nutrisi untuk mencapai 

akar tanaman. Sedangkan untuk sistem rakit apung, akar tanaman tergenang 

langsung kedalam air dan nutrisi sehingga tanaman dapat menyerap nutrisi 

secara terus menerus.  

Penerapan sistem hidroponik selain membutuhkan air juga 

membutuhkan nutrisi, karena tanaman membutuhkan unsur hara esensial 

baik makro maupun mikro (Wahyuningsih et al., 2016) nutrisi yang sering 

digunakan adalah nutrisi AB Mix, dalam nutrisi tersebut terdapat larutan 

stok A dan stok B sesuai dengan kebutuhan tanaman. Menurut Rahmat 

(2015) untuk tanaman pakchoy membutuhkan nutrisi berkisar 1.050 ppm 

sampai 1400 ppm. Sehingga selain dari sistem hidroponik yang digunakan, 

nutrisi juga dapat mempengaruhi  pertumbuhan suatu tanaman. 

Penelitian Tripama (2018) tanaman sawi hidroponik pada sistem 

sumbu dengan konsentrasi AB Mix 1150 ppm mampu mempengaruhi bobot 

tanaman sawi sebesar (55,29 g) sedangkan untuk jumlah daun terdapat pada 

konsentrasi 1250 ppm (21,40 helai). Hasil penelitian Furoidah (2018) pada 

tanaman sawi yang menggunakan sistem rakit apung dengan konsentrasi 

nutrisi AB Mix 1100 ppm berpengaruh nyata pada tinggi tanaman umur 40 

hari setelah tanam sebesar 28,22 cm dibanding 1150 ppm (25,68 cm) dan 

1050 ppm (24,44 cm). 
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Sedangkan pada penelitian Ramadhani (2018) pada tanaman pakchoy 

dengan menggunakan sistem floating raft dan konsentrasi nutrisi AB Mix 

2000 ppm menghasilkan rerata tinggi tanaman (23,90 cm), panjang daun 

(20,32 cm), panjang akar (9,74 cm), jumlah daun (21,70 helai), bobot segar 

daun (16,33 g), dan indeks panen 0,91.  

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Sistem Hidroponik dan Konsentrasi Nutrisi AB Mix 

terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Pakchoy (Brassica rapa L.)”.  

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah sistem hidroponik berpengaruh  terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman pakchoy (Brassica rapa L.)   

2. Apakah konsentrasi nutrisi AB Mix berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman pakchoy (Brassica rapa L.)   

3. Apakah terdapat interaksi antara sistem hidroponik dan konsentrasi 

nutrisi AB Mix terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakchoy  

(Brassica rapa L.)   

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem hidroponik terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman pakchoy (Brassica rapa L.)   

2. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi nutrisi AB Mix terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman pakchoy (Brassica rapa L.)   

3. Untuk mengetahui interaksi antara sistem hidroponik dan konsentrasi 

nutrisi AB Mix terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakchoy 

(Brassica rapa L.)   

D. Hipotesis 

1. Diduga sistem hidroponik berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman pakchoy (Brassica rapa L.)   

2. Diduga konsentrasi nutrisi AB Mix berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman pakchoy (Brassica rapa L.)   
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3. Diduga terdapat interaksi antara sistem hidroponik dan konsentrasi 

nutrisi AB Mix terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakchoy 

(Brassica rapa L.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


