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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon pemberian
macam nutrisi dengan sistem hidroponik NFT, untuk mengetahui media apa yang
cocok untuk pertumbuhan tanaman selada (Lactuca sativa) dengan sistem
hidroponik NFT, untuk mengetahui interaksi antara pemberian macam nutrisi dan
media tanam pada pertumbuhan tanaman selada dengan sistem hidroponik NFT.
Penelitian ini dilaksanakan di Greenhouse Fakultas Pertanian Universitas
Muhammadiyah Jember yang bertempat dijalan Karimata No 49, Kecamatan
Sumbersari, Kabupaten Jember. Dimulai 17 Juli sampai dengan 31 Agustus 2019
Dengan ketingggian tempat ±89 meter di atas permukaan laut (dpl).
Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
Rancangan Split Plot RAL yang terdiri dari petak utama nutrisi yakni N1 (AB
Mix), N2 (Npk Mutiara, growmore), N3 ( Urea, TSP, KCl dan Gandasil D) dan
anak petak adalah media tanam yang terdiri dari M0 (Rockwool), M1( Arang
sekam), M2 (Batu bata) pada satu varietas tanaman selada dan diulang sebanyak
tiga kali.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan N1 (AB Mix) berpengaruh
terhadap pertumbuhan tanaman selada pada variabel pengamatan tinggi tanaman
umur 14 hst,35 hst, 42 hst, panjang daun 28 hst, 35 hst,42 hst dan lebar daun.
Perlakuan N2 (NPK Mutiara dan Growmore) berpengaruh terhadap tinggi
tanaman umur 35 hst, 42 hst, panjang daun umur 28 hst, 35 hst, 42 hst. Perlakuan
M0 (rockwool) berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman selada pada variabel
pengamatan jumlah helai daun umur 14 hst, 21 hst, 35 hst, dan 42 hst. Perlakuan
M2 (batu bata) berpengaruh terhadap tinggi tanaman umur 14 hst, 21 hst, 28 hst,
35 hst, 42 hst, jumlah helai daun 28 hst, panjang daun, berat berangkasan basah,
dan berat akar basah. Pengaruh interaksi nutrisi dan media, berpengaruh pada
variabel pengamatan jumlah helai daun 21 hst, dan panjang daun 21 hst. Variabel
pengamatan jumlah helai daun 21 hst pada interaksi N1M0 dan N3M0, variabel
pengamatan panjang daun 21 hst pada interaksi N1M0 dan N2M0.

Kata Kunci : Hidroponik nft, Nutrisi, Media.

PENDAHULUAN
Indonesia termasuk negara dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk
yang cukup tinggi. Jumlah keseluruhan penduduk Indonesia pada tahun 2013
adalah sebesar 250 juta jiwa dengan persentase pertumbuhan penduduk per tahun
sebesar 1,49%. Keadaan jumlah penduduk yang semakin meningkat menuntut
adanya pemenuhan kebutuhan yang lebih besar. Tanaman selada merupakan
tanaman yang cukup banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia saat ini.
Dilihat dari permintaan pasar dalam dan luar negeri terhadap tanaman selada yang
semakin meningkat, maka komoditas ini mempunyai prospek cerah untuk
dikembangkan. Daya tarik utama tanaman ini adalah memiliki masa panen yang
pendek, pasar yang terbuka luas dan harga yang relatif stabil (Rukmana, 2005).
Sayur adalah komoditas hasil pertanian yang memiliki peningkatan
produksi yang tinggi, karena dibutuhkan sehari-hari dan permintaannya cenderung
terus menerus meningkat. Sayuran adalah makanan yang dikonsumsi setiap saat
oleh masyarakat sehingga sayuran mempunyai nilai komersial yang cukup tinggi.
Sayuran juga termasuk komoditas nabati yang sangat diperlukan oleh tubuh
(Irwan dkk, 2005).
Tanaman selada umumnya dimakan mentah ataupun disajikan sebagai
penghias hidangan. Daunnya mengandung vitamin A, B, dan C yang berguna
untuk kesehatan tubuh (Sunarjono, 2007). Menurut Harjono (2001), tanaman
selada memiliki fungsi sebagai zat pembangun tubuh, dengan kandungan zat gizi
dan vitamin yang cukup banyak dan baik untuk kesehatan masyarakat.
Indonesia terus mengalami peningkatan jumlah penduduk terutama dalam
satu dekade terakhir. Hasil proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan
bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 akan mencapai 271,1 juta
jiwa dan akan terus meningkat hingga 15 tahun mendatang (Bappenas dkk., 2013).
Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, permintaan pasar pada sektor
pangan juga akan semakin meningkat (Roidah, 2014). Hal tersebut tidak diikuti
dengan ketersediaan lahan pertanian yang cukup. Penurunan luas lahan pertanian
terutama pada sawah mencapai 0,25% pada tahun 2013 (Pusat Data dan Sistem
Informasi Pertanian, 2014).
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Greenhouse Fakultas Pertanian Universitas
Muhammadiyah Jember yang bertempat dijalan Karimata No 49, Kecamatan
Sumbersari, Kabupaten Jember. Dimulai 17 Juli sampai dengan 31 Agustus 2019
Dengan ketingggian tempat ±89 meter di atas permukaan laut (dpl). Penelitian ini
menggunakan Rancangan Split Plot RAL yang terdiri dari petak utama nutrisi
yakni N1 (AB Mix), N2 (Npk Mutiara, growmore), N3 ( Urea, TSP, KCl dan
Gandasil D) dan anak petak adalah media tanam yang terdiri dari M0
(Rockwool), M1( Arang sekam), M2 (Batu bata) pada satu varietas tanaman
selada dan diulang sebanyak tiga kali.

PEMBAHASAN
Hasil analisis ragam terhadap masing-masing variabel pengamatan
disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Rangkuman hasil analisis ragam terhadap semua variabel pengamatan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Variabel pengamatan
Tinggi Tanaman 14 hst
Tinggi Tanaman 21 hst
Tinggi Tanaman 28 hst
Tinggi Tanaman 35 hst
Tinggi Tanaman 42 hst
Jumlah Helai Daun14 Hst
Jumlah Helai Daun 21 Hst
Jumlah Helai Daun 28 Hst
Jumlah Helai Daun 35 Hst
Jumlah Helai Daun 42 Hst
Panjang Daun 14 Hst
Panjang Daun 21 Hst
Panjang Daun 28 Hst
Panjang Daun 35 Hst
Panjang Daun 42 Hst
Lebar Daun
Panjang Akar
Berat Berangkasan Basah
Berat Akar Basah

F Hitung
N
7.95
2.85
3.53
5.97
5.52
3.20
0.68
1.58
0.39
3.87
3.53
3.20
18.85
7.36
6.75
5.50
1.96
0.95
0.83

*
ns
ns
*
*
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
**
*
*
*
ns
ns
ns

M
4.52
9.18
7.20
7.17
7.44
20.86
12.44
20.83
6.39
5.14
3.65
13.26
2.19
1.88
3.90
0.38
3.40
4.54
6.95

*
**
**
**
**
**
**
**
*
*
ns
**
ns
ns
*
ns
ns
*
*

NxM
2.32
ns
2.24
ns
1.44
ns
2.38
ns
3.02
ns
2.00
ns
4.00
*
0.39
ns
1.80
ns
0.25
ns
2.32
ns
4.65
*
1.95
ns
0.79
ns
0.85
ns
0.84
ns
0.99
ns
0.46
ns
0.30
ns

Tabel 5%

5.14

3.89

3.26

Tabel 1%

10.92

6.93

5.41

Keterangan: ns : tidak berbeda nyata, * : berbeda nyata, ** : berbeda sangat nyata
Tinggi Tanaman
Tabel 4. Rata-rata tinggi tanaman pada perlakuan nutrisi (N) umur 14, 35
dan 42 hst
Tinggi Tanaman (cm)
Perlakuan Nutrisi
14 hst
35 hst
42 hst
N1 ( AB Mix )
6.22 a
16.56 a
21.67 a
N2 (NPK Mutiara, Growmore)
6.19 b
16.41 a
21.54 a
N3 (Urea, TSP, KCl, Gandasil D)
5.00 b
13.78 b
17.74 b
Keterangan : Angka-angka yang disertai dengan huruf yang sama menunjukkan
berbeda tidak nyata pada uji Duncan 5%
Tabel 4, menunjukkan bahwa hasil analisis ragam tinggi tanaman selada
pada perlakuan pengaruh nutrisi terhadap tinggi tanaman umur (14, 35 dan 42)
hst sebagai perlakuan terbaik yakni N1 (AB Mix). Perlakuan N1 ( AB Mix )
berbeda nyata dengan perlakuan N2 (NPK Mutiara, Growmore) dan N3 (Urea,
TSP, KCl, Gandasil D). Hal ini dikarenakan nutrisi AB Mix mengandung unsur
hara makro dan mikro yang cukup lengkap yang mana sangat berpengaruh pada
masa vegetatif tanaman. Unsur hara makro dalam nutrisi AB mix sangat
berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman terutama pada unsur hara N dan P
(Subandi dkk, 2014).
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Gambar 1. Pengaruh perlakuan nutrisi terhadap tinggi tanaman pada umur 21 hst
dan 28 hst
Gambar 1, dapat diketahui bahwa pengaruh tinggi tanaman pada perlakuan
nutrisi menunjukkan tidak berbeda nyata, tanaman cenderung lebih tinggi pada
umur 21 hst yaitu N2 (NPK dan Growmore) 9,24 cm, dan pada umur 28 hst tinggi
tanaman cenderung lebih tinggi yaitu N1 (AB Mix) 12,33 cm. Keterlambatan
pemberian nutrisi atau perbandingan unsur yang tidak tepat akan berakibat fatal
terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman bahkan dapat menyebabkan
kematian pada tanaman (Aisyah, 2013).
Tabel 5. Rata-rata tinggi tanaman pada perlakuan media (M)
Tinggi Tanaman (cm)
Perlakuan Media
14 hst

21 hst

28 hst

35 hst

42 hst

M0 (Rockwoll)
6.15 a
9.24 a
12.37 a
16.51 a 20.81 a
M1 (Arang sekam)
5.15 b
7.40 b
10.07 b
14.11 b 18.81b
M2 (Batu bata)
6.11 a
9.41 a
12.22 a
16.11 a 21.31 a
Keterangan : Angka-angka yang disertai denggan huruf yang sama menunjukkan
berbeda tidak nyata pada uji Duncan 5%
Tabel 5, menunjukkan bahwa hasil analisis ragam tinggi tanaman selada
umur 14, 21, 28, 35, dan 42 hst pada perlakuan media tanam M0 (rockwoll)
berbeda nyata dengan perlakuan media M1 (arang sekam) dan tidak berbeda
nyata dengan perlakuan M2 (batu bata). Hal ini di duga arang sekam kurang baik
dari sisi aerasi dan irigasi. Arang sekam menunjukkan kurang baik
kelembabannya pada media tanam yang cukup tinggi sehingga tidak dapat
dimanfaatkan akar tanaman untuk menyerap air, nutrisi dan oksigen dari dalam
media tanam (Mechram, 2006).
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Gambar 2. Pengaruh perlakuan interaksi nutrisi dan media tanam pada tinggi
tanaman.
Gambar 2, dapat diketahui bahwa pengaruh tinggi tanaman pada perlakuan
interaksi nutrisi dan media menunjukkan tidak berbeda nyata. Tinggi tanaman
pada perlakuan N2M0 yang cenderung lebih tinggi pada umur 14 hst yaitu 7,22
cm, tinggi tanaman pada perlakuan N2M0 umur 21 hst tinggi tanaman yang
cenderung lebih tinggi yaitu 10,77, tinggi tanaman pada perlakuan N2M0 umur 28
hst cenderung lebih tinggi yaitu 13,89 cm, tinggi tanaman pada perlakuan N2M2
umur 35 hst cenderung lebih tinggi yaitu 18,67 cm, dan tinggi tanaman pada
perlakuan N2M2 umur 42 hst cenderung lebih tinggi yaitu 23,67 cm. Sutiyoso
(2013) menjelaskan bahwa konsentrasi yang terlalu rendah akan menampakkan
gejala defisiensi sehinggga pertumbuhan tanaman tidak sempurna, sedangkan
konsentrasi nutrisi yang berlebihan akan menyebabkan keracunan.
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Gambar 3. Pengaruh perlakuan nutrisi pada jumlah helai daun umur 14 hst, 21 hst,
28 hst, 35 hst, dan 42 hst.
Gambar 3, dapat diketahui bahwa pengaruh perlakuan nutrisi pada jumlah
helai daun menunjukkan tidak berbeda nyata. Jumlah helai daun umur 14 hst yaitu

4 helai daun (N1), pada umur 21 hst jumlah helai daun yaitu 6 helai daun (N2),
pada umur 28 hst jumlah helai daun yaitu 7 helai daun (N1), pada umur 35 hst
jumlah helai daun yaitu 10 helai daun (N1), dan pada umur 42 hst jumlah helai
daun terbaik yaitu 12 helai daun (N1). Hal ini diduga perlakuan nutrisi pada
parameter jumlah helai daun tidak memberikan pengaruh nyata, hal itu
dikarenakan pencahayaan yang terlalu tinggi sehingga berdampak pada proses
fotosintetik. Menurut Gardner dkk, (2010), bahwa penambahan tinggi tanaman
secara langsung dapat meningkatkan jumlah daun yang mengandung pigmen
klorofil yang berfungsi menyerap cahaya untuk digunakan dalam proses
fotosintesis untuk menghasilkan karbohidrat (glukosa) dan oksigen.
Tabel 6. Pengaruh media tanam terhadap jumlah helai daun
Jumlah helai daun
Perlakuan Media
14 hst

21 hst

28 hst

35 hst

42 hst

M0 (Rockwool)
4.67 a
5.81 a
7.04 a
9.85 a 12.48 a
M1 (Arang sekam)
3.96 b
5.33 b
6.33 b
9.26 b 12.11 b
M2 (Batu bata)
3.74 b
5.25 b
6.22 a
9.15 b 11.81 b
Keterangan : Angka-angka yang disertai denggan huruf yang sama menunjukkan
berbeda tidak nyata pada uji Duncan 5%
Tabel 6, menunjukkan bahwa hasil analisis ragam jumlah helai daun
tanaman selada umur (14, 21, 28, 35, dan 42) hst pada perlakuan media M0
(rockwool) berbeda nyata dengan rata-rata jumlah helai yaitu 5 helai daun (14
hst), 6 helai daun (21 hst), 7 helai daun (28 hst), 10 helai daun (35 hst), 13 helai
daun (42 hst) dan rata-rata terendah yakni M2 (Batu bata). Hal ini diduga pada
media tanam rockwool dapat mengatur air dan udara (porositas) lebih baik
dibanding media lainnya. Sesuai dengan penelitian Mckennie (2004), media
rockwool merupakan media hidroponik yang paling baik karena memiliki
porositas yang baik sehingga media dapat mengatur air dan udara yang diserap
oleh tumbuhan.
Tabel 7. Pengaruh interaksi nutrisi dan media terhadap jumlah helai daun
umur 21 hst
Interaksi Nutrisi (N) dan
Jumlah helai daun umur 21 hst
Media (M)
N1M0
6.00 a
N1M1
5.22 ef
N1M2
5.11 fg
N2M0
5.56 c
N2M1
5.44 cd
N2M2
5.67 b
N3M0
5.89 a
N3M1
5.33 de
N3M2
5.00 g
Keterangan : Angka-angka yang disertai denggan huruf yang sama menunjukkan
berbeda tidak nyata pada uji Duncan 5%
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Hasil analisis ragam jumlah helai daun tanaman selada pada umur 21 hst
pada perlakuan interaksi Nutrisi dan media menunjukkan berbeda nyata, pada
perlakuan N1M0 dan N3M0 rata-rata hasil tertinggi yaitu 6 helai daun, sementara
pada perlakuan N3M2 menunjukkan rata-rata hasil terendah yakni 5 helai daun.
Hal ini di duga jumlah daun yang tinggi disebabkan oleh unsur hara nitrogen
yang terkandung di dalam larutan nutrisi, karena nitrogen adalah komponen utama
dari berbagai substansi penting di dalam pembentukan daun tanaman. Nitrogen
juga dibutuhkan untuk membentuk senyawa penting seperti klorofil, asam
nukleat, dan enzim (Novizan, 2011). Sementara itu menurut Saroh dkk (2016),
penggunaan media tanam rockwool meberikan pengaruh terbaik jumlah helai
daun tanaman selada pada minggu ketiga pengamatan.
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Gambar 4. Pengaruh perlakuan interaksi nutrisi dan media pada jumlah helai daun
umur 14 hst, 28 hst, 35 hst dan 42 hst
Gambar 4, Dapat diketahui jumlah helai daun tidak berbeda nyata pada
umur 14 hst menunjukkan rata-rata jumlah helai daun cenderung lebih tinggi
dengan perlakuan N1M0 yaitu 5 helai daun, jumlah helai daun pada umur 28 hst
cenderung lebih tinggi dengan perlakuan N1M0 yaitu 7 helai daun, pada umur 35
hst jumlah helai daun cenderung lebih tinggi N1M0 yaitu 11 helai daun, dan pada
umur 42 hst jumlai helai daun cenderung lebih tinggi dengan perlakuan N2M0
yaitu 13 helai. Menurut Schwart (2008) konsentrasi hara yang tidak mampu
memenuhi kebutuhan tanaman dalam melaksanakan proses fisiologisnya,
menyebabkan proses pertumbuhan dan perkembangan yang lambat dan secara
visual menunjukkan gejala yang abnormal dalam warna dan atau struktur.

Panjang Daun
Tabel 8. Pengaruh nutrisi terhadap panjang daun
Panjang daun (cm)
28 hst
35 hst
42 hst
N1 (AB Mix)
8.39 a
11.83 a
13.91 a
N2 (NPK Mutiara, Growmore)
8.33 a
11.43 a
13.49 a
N3 (Urea, TSP, KCl Gandasil D)
7.23 b
9.76 b
12.30 b
Keterangan : Angka-angka yang disertai denggan huruf yang sama menunjukkan
berbeda tidak nyata pada uji Duncan 5%
Tabel 8, menunjukkan bahwa hasil analisis ragam rata-rata panjang daun
selada pada umur (28, 35, dan 42) hst pemberian nutrisi terbaik yakni N1 (AB
Mix), dan N2 (NPK mutiara, Growmore). Hal ini dikarenakan nutrisi AB Mix
mengandung unsur hara makro dan mikro yang cukup lengkap yang mana sangat
berpengaruh pada masa vegetatif tanaman. Unsur hara makro dalam nutrisi AB
Mix sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman terutama pada unsur
hara N dan P (Subandi dkk, 2014).
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Gambar 5. Pengaruh perlakuan nutrisi terhadap panjang daun umur (14 dan 21
hst)
Gambar 5, dapat di ketahui bahwa pada perlakuan nutrisi terhadap panjang
daun umur (14 dan 21) hst menunjukkan tidak berbeda nyata, panjang daun
cenderrung lebih tinggi pada umur 14 hst yaitu (N2) 4,86 cm, dan panjang daun
cenderung lebih tinggi pada umur 21 hst (N1) 6,63 cm. Perlakuan penambahan
nutrisi pada parameter panjang daun tidak memberikan pengaruh nyata. Hal itu
dikarenakan intensitas cahaya yang berpengaruh pada proses fotosintesis. Sesuai
dengan pernyataan Gardner dkk, (2010), bahwa penambahan tinggi tanaman
secara langsung dapat meningkatkan jumlah daun yang mengandung pigmen
klorofil yang berfungsi menyerap cahaya untuk digunakan dalam proses
fotosintesis untuk menghasilkan karbohidrat (glukosa) dan oksigen.

Tabel 9. Pengaruh media tanam terhadap panjang daun
Panjang daun (cm)
21 hst
42 hst
M0 (Rockwool)
6.73 a
13.87 a
M1 (Arang sekam)
5.56 b
12.68 b
M2 (Batu bata)
6.57 a
13.15 ab
Keterangan : Angka-angka yang disertai denggan huruf yang sama menunjukkan
berbeda tidak nyata pada uji Duncan 5%
Tabel 9, hasil analisis ragam panjang daun rata-rata pada perlakuan media,
penggunaan media rockwool dan batu bata memberikan hasil tidak berbeda nyata
pada umur 21 hst yakni M0 (Rockwool) 6,73 cm, pada umur 42 hst yakni M0
rockwool 13,87 cm. Hal ini disebabkan media tanam rockwool memiliki substrat
partikel halus dan drainase baik sehingga memudahkan akar menyerap nutrisi.
Panjang akar pada media arang sekam menunjukkan hasil terendah. Sesuai dengan
penelitian Mckennie (2004), media rockwool merupakan media hidroponik yang
paling baik karena memiliki porositas yang baik sehingga media dapat mengatur
air dan udara yang diserap oleh tumbuhan.
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Gambar 6. Pengaruh perlakuan media terhadap panjang daun umur (14, 28, dan
35) hst
Gambar 6, dapat diketahui bahwa pengaruh media terhadap panjang daun
pelakuan media M0 (rockwool), M1 (arang sekam), M2 (batu bata) umur (14, 28,
dan 35) hst menunjukkan tidak berbeda nyata. Pada umur 14 hst panjang daun
pada M2 (batu bata) cenderung lebih tinggi yakni 4,87 cm, pada umur 28 hst pada
perlakuan M0 (rockwool) cenderung lebih tinggi yakni 8,24 cm, dan pada umur
35 hst pada perlakuan M0 (rockwool) cenderung lebih tinggi yakni 11,64 hst. Hal
ini di duga karena 2-4 minggu pertama, kelembapan dan aerasi pada media tanam
kurang baik, hal tersebut diperkuat dengan penelitian Gardner dkk (2010) yang
menyatakan bahwasanya kelembapan dan aerasi yang baik dari suatu media
sangat diperlukan untuk pertumbuhan akar yang maksimal karena efektivitas
pemupukan atau pemberian larutan nutrisi dengan komposisi media tanam.
Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwasanya pengaruh kelembapan dan
aerasi pada media tanam (rockwool, arang sekam dan batu bata) dapat

mempengaruhi laju penyerapan nutrisi yang bisa berakibat pada proses fisiologi
tanaman.
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Tabel 10. Interaksi nutrisi dan media tanam terhadap panjang daun umur 21 hst
Interaksi Nutrisi (N) dan Media (M)
Panjang daun 21 hst
N1M0
7.50 a
N1M1
5.88 de
N1M2
7.06 b
N2M0
7.33 ab
N2M1
5.48 f
N2M2
6.49 c
N3M0
5.36 f
N3M1
5.59 ef
N3M2
6.17 cd
Keterangan : Angka-angka yang disertai denggan huruf yang sama menunjukkan
berbeda tidak nyata pada uji Duncan 5%
Tabel 10, menunjukkan hasil analisis ragam panjang daun rata rata pada
perlakuan interaksi (NxM) pada umur 21 hst yakni N1M0 7,50. Panjang daun
yang tinggi disebabkan oleh unsur hara nitrogen yang terkandung di dalam larutan
nutrisi, karena nitrogen adalah komponen utama dari berbagai substansi penting
di dalam pembentukan
daun tanaman. Nitrogen juga dibutuhkan untuk
membentuk senyawa penting seperti klorofil, asam nukleat, dan enzim (Novizan,
2011). Sementara itu menurut Saroh dkk (2016), penggunaan media tanam
rockwool memberikan pengaruh terbaik jumlah helai daun tanaman selada pada
minggu ketiga pengamatan.
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Gambar 7. Pengaruh interaksi nutrisi dan media terhadap panjang daun umur (14,
28, 35, dan 42) hst
Gambar 7, dapat diketahui bahwa pengaruh interaksi nutrisi dan media
(NxM) terhadap panjang daun tidak berbeda nyata pada umur (14, 28, 35 dan 42)
hst. Panjang daun pada umur 14 hst pada perlakuan N2M0 cenderung lebih tinggi
yaitu 5,57 cm, panjang daun umur 28 hst pada perlakuan N2M0 cenderung lebih
tinggi yaitu 8,89 cm, panjang daun umur 35 hst pada perlakuan N2M0 cenderung
lebih tinggi yaitu 12,59 cm, dan sedangkan pada umur 42 hst perlakuan N1M0
cenderung lebih tinggi yaitu 14,92 cm. Hal ini diduga panjang daun yang tinggi

disebabkan oleh unsur hara nitrogen yang terkandung di dalam larutan nutrisi,
karena nitrogen adalah komponen utama dari berbagai substansi penting di
dalam pembentukan daun tanaman. Nitrogen juga dibutuhkan untuk membentuk
senyawa penting seperti klorofil, asam nukleat, dan enzim (Novizan, 2011).
Lebar Daun
Tabel 11. Pengaruh Nutrisi terhadap lebar daun
Perlakuan nutrisi
Lebar daun
N1 (AB Mix)
10.56 a
N2 (NPK Mutiara, Growmore)
8.48 b
N3 (Urea, TSP, KCl, Gandasil D)
9.01 b
Keterangan : Angka-angka yang disertai dengan huruf yang sama menunjukkan
berbeda tidak nyata pada uji Duncan 5%
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Tabel 11, menunjukkan uji analisis pada pengaruh perlakuan nutrisi
terhadap lebar daun tanaman selada nutrisi N1 (AB Mix) berbeda nyata dengan
perlakuan nutrisi N2 (NPK Mutiara, Growmore) dan perlakuan N3 (Urea, TSP,
KCl dan Gandasil D). Rata-rata jumlah lebar daun pada nutrisi N1 (AB Mix)
yaitu 11 cm. Hal ini disebabkan ketersediaan unsur hara AB mix lengkap sehingga
dapat menunjang pertumbuhan tanaman. Muhadiansyah dkk (2016) menyatakan
unsur hara yang tersedia dalam jumlah cukup akan membantu mendorong proses
metabolisme dalam pembentukan daun sehingga pertumbuhannya dapat optimal.
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Gambar 8. Pengaruh media tanam terhadap lebar daun
Gambar 8, dapat diketahui bahwa pengaruh media terhadap lebar daun
(cm) menunjukkan tidak berbeda nyata, lebar daun pada (M0) rockwoll
menunjukkan hasil yang tertinggi yaitu 9,64 cm, pada media (M2) batu bata hasil
yang diperoleh yaitu 9,47 cm, sedangkan (M1) arang sekam menunjukkan hasil
yang terendah yaitu 8,94 cm. Hal ini di duga karena kelembapan dan aerasi pada
media tanam kurang baik, hal tersebut diperkuat dengan penelitian Gardner dkk
(2010) yang menyatakan bahwasanya kelembapan dan aerasi yang baik dari suatu
media sangat diperlukan untuk pertumbuhan akar yang maksimal karena
efektivitas pemupukan atau pemberian larutan nutrisi dengan komposisi media
tanam. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwasanya pengaruh
kelembapan dan aerasi pada media tanam (rockwool, arang sekam dan batu bata)
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dapat mempengaruhi laju penyerapan nutrisi yang bisa berakibat pada proses
fisiologi tanaman.
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Gambar 9. Pengaruh interaksi nutrisi dan media terhadap lebar daun
Gambar 9, dapat diketahui bahwa pengaruh lebar daun terhadap perlakuan
interaksi nutrisi dan media (NxM) menunjukkan tidak berbeda nyata. Lebar daun
pada perlakuan N1M2 menunjukkan hasil yang cenderung lebih tinggi yaitu 11,89
cm. Diduga karena tinggi nya intensitas cahaya pada rumah kaca membuat
rendahnya aerasi dan kelembapan pada media dan ruangan sehingga dapat
berpengaruh terhadap suplai hara terhadap tanaman kurang maksimal. Hal
tersebut diperkuat dengan penelitian Gardner dkk (1991) yang menyatakan
bahwasanya kelembapan dan aerasi yang baik dari suatu media sangat diperlukan
untuk pertumbuhan akar yang maksimal karena efektivitas pemupukan atau
pemberian larutan nutrisi dengan komposisi media tanam. Berdasarkan hal
tersebut, dapat dikatakan bahwasanya pengaruh kelembapan dan aerasi pada
media tanam (rockwool, arang sekam dan batu bata) dapat mempengaruhi laju
penyerapan nutrisi yang bisa berakibat pada proses fisiologi tanaman.
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Gambar 10. Pengaruh nutrisi terhadap panjang akar
Gambar 10, dapat diketahui bahwa pengaruh perlakuan nutrisi terhadap
panjang akar menunjukkan tidak berbeda nyata, panjang akar pada perlakuan N1

20,44

25

17,59

Panjang akar (cm)

23,36

(AB Mix) menunjukkan hasil yang cenderung lebih tinggi yaitu 23,7 cm. Hal ini
diduga karena tanaman kekurangan atau defisiensi hara N dan P, yang mana hal
tersebut dapat menghambat penyerapann nutrisi melalui akar. Menurut
Setyamidjaja (1986), kekurangan N dan fosfor dapat mempengaruhi pertumbuhan
akar. Pada tingkat konsentrasi yang rendah, perakaran mengalami defisiensi
unsur hara tertentu dan penghambatan distribusi hara (Sonneveld dan De Kruji,
1999), serta penyerapan air yang terhambat sebagai akibat defisiensi hara yang
terjadi (Dorais dkk, 2001). Defisiensi unsur hara tersebut dapat diakibatkan oleh
kondisi larutan nutrisi dengan pH yang cenderung basa. Pada kultur hidroponik
yang dianjurkan antara 6,0-7,0. Pada kondisi dilapangan, nilai pH larutan nutrisi
melebihi 7,0. Hal ini menimbulkan pengendapan unsur-unsur mikro dalam nutrisi,
sehingga akar tidak dapat menyerap unsur hara makro tersebut. Salah satunya
unsur hara mikro yang tidak dapat diserap secara optimal oleh akar adalah Cl
(Khlorin). Cl berperan sebagai aktivator enzim selama produksi oksigen dari air.
Hal ini mengakibatkan kurangnya pertumbuhan akar (Resh, 2013).
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Gambar 11. Pengaruh media terhadap panjang akar
Gambar 11, dapat diketahui bahwa pengaruh media terhadap panjang akar
menunjukkan tidak berbeda nyata, panjang akar pada perlakuan M0 (rockwool)
menunjukkan hasil rata-rata cenderung lebih tinggi 23,36 cm. Ti dak terlihatnya
pengaruh media terhadap pemanjangan akar diduga disebabkan oleh kondisi
lingkungan, kandungan P yang terserap oleh akar tidak optimal untuk
pertumbuhan dan perkembangan akar. Seperti yang dikemukakan oleh Baccera
dkk (2005) Noerjahyani (2008) bahwa kandungan C (>2%) dan P yang tinggi
akan menghambat pertumbuhan hifa propagaul, perkecambahan spora dan
inisiasi kolonisasi akar.
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Gambar 12. Pengaruh interaksi nutrisi dan media terhadap panjang akar
Gambar 12, dapat diketahui bahwa pengaruh interaksi nutrisi dan media
terhadap panjang akar taanaman selada menunjukkan tidak berbeda nyata,
panjang akar pada interaksi N1 (AB Mix) dan M0 (rockwool) menunjukkan
cenderung lebih tinggi yaitu 27 cm. Hal ini dikarenakan nutrisi AB mix
mengandung unsur hara lengkap dan dalam jumlah banyak. Warman dkk (2016)
menyatakan bahwa nutrisi AB mix mengandung unsur hara esensial dalam
bentuk ion sehingga dapat lebih mudah diserap oleh akar tanaman. Hal ini
disebabkan media tanam rockwool memiliki substrat partikel halus dan drainase
baik sehingga memudahkan akar menyerap nutrisi panjang akar pada media batu
bata menunjukkan hasil terendah. Ramadhan dkk (2015) media tanam terlalu
lembab menyebabkan tanaman terserang oleh cendawan sehingga
pertumbuhannya menjadi terganggu.
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Gambar 13. Pengaruh nutrisi terhadap berat berangkasan basah
Gambar 13, dapat diketahui bahwa pengaruh nutrisi terhadap berangkasan
basah tidak berbeda nyata, paaada perlakuan N1 (AB Mix) menunjukkan hasil
yang cenderung lebih tinggi yaitu 52,35 gram. Warman dkk (2016) menyatakan
bahwa nutrisi AB mix mengandung unsur hara esensial dalam bentuk ion
sehingga dapat lebih mudah diserap oleh akar tanaman. Di kemukakan pula oleh

Fitter dkk (2004), rendahnya ketersediaan unsur hara akan memperlambat
pertumbuhan tanaman. Masing-masing mempunyai fisiologis tanaman, seperti
nitrogen yang mempunyai peranan sangat besar dalam pertumbuhan tanaman.

Tabel 12. Pengaruh media terhadap berat berangkasan basah
Perlakuan Media
Berat berangkasan basah (g)
M0 (Rockwool)
47.87 b
M1 (Arang sekam)
28.93 c
M2 (Batu bata)
53.63 a
Keterangan : Angka-angka yang disertai dengan huruf yang sama menunjukkan
berbeda tidak nyata pada uji Duncan 5%
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Tabel 12, menunjukkan hasil analisis ragam rata-rata berat berangkasan
basah menunjukkaan berbeda nyata. Pada perlakuan M2 (batu bata) yaitu
menunjukkan hasil cenderung lebih tinggi yaitu 53,63 gram berbeda nyata
dengan perlakuan M1 (arang sekam), akan tetapi tidak berbeda nyata dengan
perlakuan M0 (rockwoll). Semakin kecil ukuran pecahan batu bata maka semakin
bagus daya serapnya terhadap air atau larutan nutrisi. Semakin kecil ukurannya
juga dapat membuat sirkulasi udara dan kelembapan udara disekitar perakaran
lebih baik. Menurut Wagiman dan Sitanggang (2007), Unsur kimia pada
pecahan batu bata adalah AI2O3, Fe, P dan SiO2. Semakin kecil ukuran pecahan
batu bata, kemampuan menahan air semakin besar.

N1M0 N1M1 N1M2 N2M0 N2M1 N2M2 N3M0 N2M1 N3M2

Perlakuan interaksi nutrisi dan media (NxM)

Gambar 14. Pengaruh interaksi terhadap berat berangkasan basah
Gambar 14, dapat diketahui bahwa pengaruh interaksi (nutrisi dan media)
terhadap berangkasan basah menunjukkan tidak berbeda nyata, berat berangkasan
pada N1 (AB Mix) dan M2 (batu bata) menunjukkan hasil yang cenderung lebih
tinggi yaitu 68,5 gram. Azis dkk., (2015) mengatakan bahwa penambahan
nitrogen yang cukup pada tanaman selada akan mempercepat laju pembelahan sel
dan pemanjangan sel, pertumbuhan akar dan daun berlangsung dengan cepat.
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Gambar 15. Pengaruh nutrisi terhadap berat akar basah
Gambar 15, dapat diketahui bahwa berat akar basah pada perlakuan
nutrisi menunjukkan tidak berbeda nyata, perlakuan N1 (AB Mix) menunjukkan
hasil yang cenderung lebih tinggi yaitu 13,28 gram, sedangkan perlakuan N2
(NPK Mutiara, Growmore) menunjukkan hasil yang terendah. Nutrisi AB mix
mengandung unsur hara lengkap dan dalam jumlah banyak. Menurut Warman
dkk (2016) menyatakan bahwa nutrisi AB mix mengandung unsur hara esensial
dalam bentuk ion sehingga dapat lebih mudah diserap oleh akar tanaman.
Tabel 13. Pengaruh media terhadap berat akar basah
Perlakuan Media
Berat akar basah (g)
M0 (Rockwool)
13.07 b
M1 (Arang sekam)
5.15 c
M2 (batu bata)
15.06 a
Keterangan : Angka-angka yang disertai dengan huruf yang sama menunjukkan
berbeda tidak nyata pada uji Duncan 5%
Tabel 13, dapat diketahui bahwa pengaruh media terhadap berat akar
basar menunjukkan berbeda nyata, perlakuan M2 (batu bata) sebagai perlakuan
terbaik yaitu 15,06 gram, sedangkan perlakuan M1 (arang sekam) menunjukkan
hasil yang terendah. Semakin kecil ukuran pecahan batu bata maka semakin
bagus daya serapnya terhadap air atau larutan nutrisi. Semakin kecil ukurannya
juga dapat membuat sirkulasi udara dan kelembapan udara disekitar perakaran
lebih baik. Menurut Wagiman dan Sitanggang (2007), unsur kimia pada pecahan
batu bata adalah AI2O3, Fe, P dan SiO2. Semakin kecil ukuran pecahan batu bata,
kemampuan menahan air semakin besar.
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Gambar 16. Pengaruh interaksi nutrisi dan media terhadap berat akar basah
Gambar 16, dapat diketahui bahwa pengaruh interaksi nutrisi dan media
terhadap berat akar basah menunjukkan tidak berbeda nyata, berat akar basah
pada nutrisi N1 (AB Mix) dan M0 (rockwool) menunjukkan hasil yang cenderung
lebih tinggi yaitu 17,89 gram, sedangkan N2 (NPK Mutiara, Growmore) dan M1
(arang sekam) menunjukkan hasil yang terendah. Akar berfungsi menyerap unsur
hara dari dalam larutan dimana semakin panjang akar maka jumlah rambut akar
semakin banyak menyebabkan unsur hara yang terserap akan semakin banyak
sehingga kebutuhan akan unsur hara semakin tercukupi, Guritno dan Sitompul
(2006). Hal ini disebabkan media tanam rockwool memiliki substrat partikel halus
dan drainase baik sehingga memudahkan akar menyerap nutrisi panjang akar pada
media arang sekam menunjukkan hasil terendah. Ramadhan dkk (2015) media
tanam terlalu lembab menyebabkan tanaman terserang oleh cendawan sehingga
pertumbuhannya menjadi terganggu.

KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data respon pertumbuhan tanaman selada (lactuca
sativa) terhadap pemberian nutrisi dan beberapa macam media tanam sistem
hidroponik nft (nutrient film technique) , dapat disimpulkan bahwa :
1. Perlakuan nutrisi N1 (AB Mix) berpengaruh terhadap pertumbuhan
tanaman selada pada variabel pengamatan tinggi tanaman umur 14 hst,35
hst, 42 hst, panjang daun 28 hst, 35 hst,42 hst dan lebar daun. Perlakuan
N2 (NPK Mutiara dan Growmore) berpengaruh terhadap tinggi tanaman
umur 35 hst, 42 hst, panjang daun umur 28 hst, 35 hst, 42 hst.
2. Pengaruh perlakuan media
tanam rockwool berpengaruh terhadap
pertumbuhan tanaman selada pada variabel pengamatan jumlah helai daun
umur 14 hst, 21 hst, 35 hst, dan 42 hst. Pengaruh perlakuan media tanam
batu bata berpengaruh terhadap tinggi tanaman umur 14 hst, 21 hst, 28 hst,
35 hst, 42 hst, jumlah helai daun 28 hst, panjang daun, berat berangkasan
basah, dan berat akar basah.
3. Pengaruh interaksi nutrisi dan media, berpengaruh pada variabel
pengamatan jumlah helai daun 21 hst, dan panjang daun 21 hst. Variabel
pengamatan jumlah helai daun 21 hst pada interaksi N1M0 dan N3M0,
variabel pengamatan panjang daun 21 hst pada interaksi N1M0 dan N2M0.
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