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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hidroponik merupakan teknik budidaya tanaman tanpa 

menggunakan media tanah, melainkan menggunakan air sebagai media 

tanamnya. Keuntungan hidroponik adalah: (a) tidak memerlukan lahan yang 

luas (b) mudah dalam perawatan (c) memiliki nilai jual yang tinggi. 

Sedangkan kelemahan hidroponik adalah: (a) memerlukan biaya yang mahal 

(b) membutuhkan keterampilan yang khusus (Roidah, 2014). Jenis 

hidroponik sangat beragam yaitu sistem irigasi tetes, sistem wick, sistem 

Nutrient Film Tehnique (NFT). Jenis hidroponik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sistem wick (Hendra, 2014).  

Hidroponik sistem wick sangat tepat digunakan bagi pemula yang 

ingin bertanam dengan cara hidroponik, karena prinsipnya yang mendasar 

hanya memanfaatkan kapilaritas air. Keunggulan lainnya adalah tidak 

memerlukan perawatan khusus, mudah dalam merakit, portabel (dapat 

dipindahkan), dan cocok di lahan terbatas (Diah, 2015). Berdasarkan 

penelitian Embarsari (2015), pertumbuhan tanaman seledri pada sistem 

hidroponik sumbu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hidroponik 

sumbu berpengaruh pada hasil dan pertumbuhan tanaman seledri, sumbu 

yang digunakan adalah jenis sumbu wol.  

Media tanam tidak hanya sebatas menggunakan tanah dan air 

sebagai nutrisi pertumbuhan tanaman. Media tanam dapat menggunakan 

teknik hidroponik dengan menggunakan nutrisi A ataupun nutrisi B. Era 

modern seperti saat ini, media tanam hidroponik sangat membantu bagi skala 

rumah tangga yang tidak memiliki lahan kosong untuk bercocok tanam 

sehingga lahan yang sempit sekalipun dapat dimanfaatkan untuk menanam 

sayuran seperti bayam, tomat, sawi dan cabai. Selain tanah sebagai media 

tanam, sistem hidroponik dapat menggunakan media sabut kelapa sebagai 
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media tanam ataupun dapat menggunakan rockwoll yang umum digunakan 

dalam sistem hidroponik. Media sabut kelapa dapat digunakan seperti halnya 

rockwoll untuk pertumbuhan tanaman. Berdasarkan penelitian Paputungan 

(2014), pertumbuhan sawi hijau pada berbagai media tanam hidroponik 

menunjukkan bahwa pada umur 2 MST (minggu setelah tanam) pertumbuhan 

tinggi tanaman sawi yang tertinggi pada perlakuan media sabut kelapa 

dengan rerata mencapai 16,30 cm.    

Pada umumnya nutrisi hidroponik menggunakan nutrisi A dan 

nutrisi B ataupun campuran nutrisi A dan B. Nutrisi ini kita dapatkan dalam 

keadaan siap pakai di toko khusus hidroponik. Kandungan yang terdapat 

dalam nutrisi A yaitu kalsium amonium nitrat, kalium nitrat dan Fe-EDTA 

serta Fe sedangkan nutrisi B berisi kalium dihidro sulfat, amonium sulfat, 

magnesium sulfat, mangan sulfat, tembaga sulfat, seng sulfat, asam borat, dan 

amonium molibdat (Sutiyoso, 2003). Nutrisi pertumbuhan tanaman tidak 

harus mahal, melainkan dapat menggunakan limbah rumah tangga dan untuk 

menghemat biaya dapat menggunakan air cucian beras (leri) sebagai nutrisi 

hidroponik. Air cucian beras (leri) merupakan sisa air pencucian beras yang 

umumnya langsung dibuang dan tidak dimanfaatkan. Air cucian beras 

mengandung vitamin B1 0,043%, fosfor 16,306%, nitrogen 0,015%, kalium 

0,02%, kalsium 2,944%, magnesium 14,252%, sulfur 0,027%, dan besi 

0,0427% yang dapat digunakan sebagai nutrisi pertumbuhan tanaman 

(Wulandari, 2012). Berdasarkan penelitian Zakaria (2013), terjadi 

pertumbuhan pada tanaman tomat dengan pemanfaatan kulit telur dan air 

cucian beras dengan penambahan CMA . Hasil paling optimal untuk tinggi 

tanaman adalah perlakuan 100 ml air cucian beras dengan kulit telur 20 gram 

dan CMA 4 gram, tinggi tanaman menjadi 32,2 cm dan rata-rata jumlah daun 

adalah 6,0 helai. Berdasarkan penelitian Ariwibowo (2012), terjadi pengaruh 

pemanfaatan kulit telur ayam dan air cucian beras pada pertumbuhan tanaman 

tomat. Hasil terbaik yaitu pada konsentrasi kulit telur 15 gram dan air cucian 

beras 1000 ml, rata-rata pertumbuhan tomat adalah 18,83 cm dalam waktu 1 

bulan. 
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Air cucian beras dapat dimanfaatkan sebagai nutrisi pertumbuhan 

bagi tanaman. Kandungan yang ada pada air cucian beras dapat membantu 

dalam pertumbuhan tanaman. Berdasarkan penelitian Wulandari (2012), 

terjadi pengaruh air cucian beras merah dan beras putih terhadap 

pertumbuhan selada. Pada 15 hari setelah tanam (HST) penyiraman air cucian 

beras nyata meningkatkan berat segar akar selada (dibandingkan dengan 

tanpa pemberian air cucian beras). Air cucian beras putih secara nyata 

meningkatkan berat segar akar dibandingkan dengan air cucian beras merah. 

Daun kelor merupakan tanaman yang memiliki sejuta manfaat 

sehingga kelor mendapat julukan sebagai “The Miracle Tree”. Manfaat yang 

luar biasa ini, menyebabkan kelor dapat dimanfaatkan menjadi pupuk 

ataupun pakan ternak. Daun kelor yang segar mengandung banyak nutrisi per 

100 gram bahan diantaranya fosfor 70,0 mg, mineral 2,3 mg dan sulfur 137,0 

mg yang dapat digunakan sebagai nutrisi pertumbuhan tanaman. Ekstrak 

daun kelor dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman secara 

alami. Hal ini dikarenakan daun kelor kaya akan zeatin, sitokinin, askorbat, 

fenolik dan mineral seperti Ca, K dan Fe yang dapat memicu pertumbuhan 

tanaman. Mengingat kandungan nutrisinya, ekstrak daun kelor merupakan 

pupuk organik yang paling baik untuk semua jenis tanaman (Krisnadi, 2015). 

Pemanfaatkan kelor saat ini belum terlalu banyak, terlebih lagi sebagai nutrisi 

pertumbuhan dengan teknik hidroponik. Berdasarkan penelitian Kartika 

(2013), terdapat pengaruh pemberian pupuk organik cair daun kelor terhadap 

pertumbuhan tanaman pakchoy (Brassica rapa L.). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair (ektrak daun kelor 40% 

dan air 60%) berpengaruh baik pada setiap parameter pertumbuhan. 

Pertumbuhan tanaman dapat dilihat dari tinggi tanaman, luas daun 

dan panjang akar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kalsum (2011), 

terjadi pengaruh pemberian air leri terhadap pertumbuhan jamur tiram. 

Pemberian air leri sebayak 40 ml setiap 2 hari mengakibatkan jumlah tubuh 

buah pada jamur tiram putih lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan 

lain. Sedangkan menurut Purnami (2014), terjadi pengaruh jenis dan 
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frekuensi penyemprotan leri pada pertumbuhan bibit anggrek. Jenis leri 

berpengaruh sangat nyata terhadap pertambahan tinggi tanaman, panjang akar 

dan jumlah akar. Menurut penelitian Istiqomah (2012), terjadi pengaruh 

pemberian air cucian beras coklat terhadap produktivitas tanaman kacang 

hijau. Air cucian beras mampu mempengaruhi jumlah cabang produktif 

(buah) pada tanaman kacang hijau dengan menggunakan 1 Liter air cucian 

beras coklat dan menghasilkan jumlah cabang produktif yaitu 7,625 buah. 

Cabai merupakan tanaman yang banyak dibutuhkan masyarakat, 

terutama dalam skala rumah tangga. Bumbu dapur ini harus ada dalam daftar 

saat pergi ke pasar. Harga yang sering naik turun saat harga sembako lain 

meningkat, menyebabkan para ibu rumah tangga mengurangi jumlah dalam 

pembelian cabai. Padahal cabai mengandung vitamin C yang lebih banyak 

bila dibandingkan dengan buah-buahan seperti belimbing dan jeruk. Menurut 

Syukur (2013), pasar tradisional merupakan penyerap komoditas cabai 

terbesar, yakni mencapai 90% dari total pasokan. Sejumlah besar pasokan 

yang ada saat ini belum memenuhi kebutuhan pasar. Terbukti dengan harga 

yang mudah terombang-ambing. Saat pasokan seimbang dengan permintaan, 

harga cabai stabil. Tetapi saat pemasokan berkurang, harga cabai melonjak 

tinggi. Berdasarkan penelitian Lestari (2010), terjadi pengaruh efektivitas 

penyiraman air leri dan ekstrak sari kedelai terhadap pertumbuhan cabai 

hibrida, hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan paling optimal pada 

perlakuan PL.2 yaitu sebesar 3,7 cm. Penyiraman ekstrak sari kedelai dan air 

leri hanya berpengaruh terhadap tinggi tanaman cabai hibrida. Penelitian 

yang dilakukan Yusniwati (2004), terjadi pengaruh konsentrasi nutrisi pada 

budidaya paprika secara hidroponik. Hasil penelitian menujukkan hingga 

umur 5 minggu setelah tanam (MST) tanaman paprika masih tetap 

menunjukkan pertumbuhan yang meningkat. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan 

judul “Efektivitas Air Cucian Beras dan Ekstrak Daun Kelor Pada 

Pertumbuhan Tanaman Cabai Merah (Capsicum annum L.) Dengan Teknik 

Hidroponik”.  
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B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya masalah dan mempermudah dalam 

penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Objek penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah pertumbuhan tanaman Cabai merah 

(Capsicum annum L.) dengan teknik hidroponik. 

2. Subjek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah air cucian beras, ekstrak daun kelor, 

rockwoll dan sabut kelapa. 

3. Parameter 

Parameter dalam penelitian ini adalah Tinggi tanaman, luas daun dan 

panjang akar. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertumbuhan tanaman cabai merah secara hidroponik dengan 

pemberian nutrisi yang berbeda? 

2. Bagaimana pertumbuhan tanaman cabai merah secara hidroponik dengan 

media tanam yang berbeda? 

3. Adakah interaksi nutrisi dan media tanam yang berbeda tehadap 

pertumbuhan tanaman cabai merah dengan teknik hidroponik? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mengetahui pertumbuhan tanaman cabai merah secara hidroponik 

dengan pemberian nutrisi yang berbeda. 

2. Mengetahui pertumbuhan tanaman cabai merah secara hidroponik 

dengan media tanam yang berbeda. 

3. Mengetahui interaksi nutrisi dan media tanam yang berbeda terhadap 

pertumbuhan tanaman cabai merah dengan teknik hidroponik. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis: 

1. Pendidikan 

Menambah pengetahuan bahwa limbah air cucian beras dan tanaman 

kelor dapat digunakan sebagai nutrisi pada tanaman. 

2. Masyarakat 

Menambah pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan limbah air 

cucian beras dan ekstrak daun kelor sebagai nutrisi pada media tanam 

hidroponik sehingga mampu meningkatkan hasil pertanian. 

3. Peneliti 

Menambah pengetahuan mengenai nutrisi yang efektif bagi pertumbuhan 

tanaman dengan media hidroponik. 

 


