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ABSTRAK 

Kemiringan talang pada sistem hidroponik berpengaruh pada pertumbuhan 

dan hasil dari tanaman pakcoy merah. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

kemiringan talang yang tepat pada pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy merah 

dengan sistem hidroponik NFT (Nutrient Film Technique). Penelitian menggunakan 

Rancangan Acak Sederhana dengan perlakuan berupa perbedaan kemiringan talang 

(P) yang terdiri dari empat level meliputi: P1= 0%; P2= 2,5%; P3= 5%; P4= 7,5%. 

Setiap unit percobaan diulang 3 kali dan setiap unit perlakuan digunakan 4 sampel, 

sehingga didapatkan 48 sampel. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan P3 dan P4 

menunjukkan respon yang sama dan baik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

pakcoy merah. Pada akhir pengamatan umur 35 Hst didapatkan panjang tanaman 

dan jumlah daun berturut-turut sebesar 23,01 cm dan 22,81 cm dan jumlah daun 

11,04 helai dan 10,41 helai. Pada parameter hasil bobot segar total tanaman 

(berturut-turut sebesar 41,09 gram/tanaman dan 46,93 gram/tanaman) dan juga 

menunjukkan respon yang sama dan bagus terhadap bobot segar konsumsi (berturut-

turut sebesar 34,71 gram/tanaman dan 40,70 gram/tanaman) pada saat panen. Pada 

variabel indeks panen berturut-turut sebesar 85,59% dan 87,93%. Hasil penelitian 

ini belum didapatkan kemiringan talang yang tepat karena hasil uji regresi masih 

menunjukkan bobot segar tanaman yang terus meningkat dengan meningkatnya 

kemiringan talang yang dicobakan. 
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ABSTRACT 

The gutter slope on hydroponic system affects to the growth and result of red 

pakchoy plants.  The purpose of this result is for determining the gutter slope in 

exact position to the growth and result of red bok choy by using NFT (Nutrient Film 

Technique) hydroponic. This research used Simple Random Sampling with 

treatment in the form of differences for the gutter slope (P) which consists of four 

levels include: P1 = 0%; P2 = 2,5%; P3 = 5%; P4 = 7,5%. For each unit of the 

trials were repeated 3 times and each unit of the treatments used 4 samples, 

therefore, obtained 48 samples. The result of this research shows the treatments of 

P3 and P4 showed the same response and proper to the growth and result of red 

pakchoy. Then, at the end of the observation of 35 Hst, obtained the plant length and 

number of leaves consecutively by 23,01 cm and 22,81 cm and the number of leaves 

11,04 blade and 10,41 blade. On the result parameter of the fresh weight 

(consecutively by 41,09 gram/plant and 46,93 gram/plant) also showed the same 

respond and decent to the fresh weight consumption (consecutively by 34,71 

gram/plant and 40,70 gram/plant) while harvesting. On the harvest index variable 

consecutively by 85,59% and 87,93%. The result of this research is still have not 

obtained the exact slope of the gutter because the regression result was still showing 

that the fresh weight were increasing continuously as increasing the gutter slope 

that had been tested. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pakcoy adalah salah satu komoditas tanaman hortikultura yang dimanfaatkan 

daunnya yang masih muda. Dalam kehidupan sehari-hari tanaman pakcoy tidak 

hanya dimanfaatkan sebagai bahan masakan tetapi bisa juga sebagai obat untuk 

mencegah penyakit kanker, menurunkan tekanan darah, mengurangi resiko penyakit 

jantung dan meningkatkan kesehatan mata. Menurut data BPS dan Direktorat 

Jenderal Hortikultura, (2017) kebutuhan konsumsi pakcoy di Indonesia tahun 2015 

dan 2016 berturut-turut 532,370 ton dan 539,800 ton, sedangkan produktivitas 

pakcoy di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 10,23 t/ha dan pada tahun 2016 

mencapai 9,92 t/ha. Data diatas menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat 

peningkatan konsumsi pakcoy, namun produktivitas pakcoy setiap tahun mengalami 

penurunan. Belum tercapainya peningkatan produktivitas pakcoy tersebut 

disebabkan beberapa hal, meliputi: berkurangnya luas panen, teknik budidaya belum 

efektif, iklim yang kurang mendukung untuk budidaya dan rendahnya kesuburan 

tanah. Oleh karena itu salah satu upaya untuk mengatasinya dengan beralih ke urban 

farming. 

 Urban Farming diperkirakan memproduksi 15–20% dari kebutuhan pangan 

dunia sehingga sangat berperan penting dalam memenuhi ketahanan pangan dunia 

dimasa mendatang. Lahan pertanian yang terus berkurang ini dapat menyebabkan 

kebutuhan pangan berkurang apabila produktivitas lahan tidak bertambah. Sistem 

hidroponik menjadi solusi disaat degradasi tanah di lahan pertanian yang semakin 
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berkurang kesuburannya, hal ini dikarenakan pada sistem hidroponik hara 

disediakan dalam bentuk larutan. Pemeliharaan tanaman hidroponik lebih mudah 

karena tempat budidayanya relatif bersih, media tanamnya steril, tanaman 

terlindungi dari intensitas hujan yang tinggi, serangan hama dan penyakit, serta 

tanaman lebih sehat dan produktivitasnya lebih tinggi (Hartus, 2008). 

 Salah satu metode hidroponik adalah Nutrient Film Technique (NFT). Sistem 

Nutrient Film Technique (NFT) adalah meletakkan akar tanaman pada lapisan air 

yang dangkal dan air tersebut tersirkulasi serta mengandung nutrisi sesuai kebutuhan 

tanaman. Perakaran akan berkembang di dalam larutan nutrisi, karena disekeliling 

perakaran terdapat aliran larutan nutrisi, maka sistem ini dikenal dengan nama 

Nutrient Film Technique (NFT) (Lingga, 2011). 

 Kemiringan talang sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan hasil dari 

tanaman, semakin besar kemiringan talang akan meningkatkan debit aliran nutrisi, 

begitu juga sebaliknya semakin landai kemiringan talang maka debit aliran nutrisi 

akan melambat. Pergerakan aliran nutrisi didalam talang berpengaruh terdapat 

kandungan oksigen terlarut yang terkandung dialam air nutrisi, hal tersebut 

dikarenakan munculnya gelombang air yang timbul pada saat larutan nutrisi 

bertabrakan dengan akar tanaman.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang 

penerapan metode hidroponik NFT terhadap pertumbuhan dan hasil dua varietas 

pakcoy (Brassica rapa L.).  
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana menemukan interaksi kemiringan yang dikombinasikan dengan 

2 varietas tanaman pakcoy yang tepat pada teknik hidroponik dengan sistem 

NFT?  

2. Bagaimana secara terpisah perbedaan respon 2 varietas pakcoy yang ditanam 

secara hidroponik dengan sistem NFT? 

3. Bagaimana secara terpisah perbedaan kemiringan talang yang cocok untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy dengan sistem NFT? 

4. Bagaimana analisis usaha tani tanaman pakcoy dengan menggunakan teknik 

hidroponik NFT? 

 

1.3. Tujuan Pelaksanaan 

1. Untuk mengetahui interaksi kemiringan instalasi yang dikombinasikan 

dengan 2 varietas tanaman pakcoy pada sistem hidroponik NFT.  

2. Untuk mengetahui secara terpisah perbedaan respon 2 varietas pakcoy yang 

ditanam secara hidroponik dengan sistem NFT. 

3. Untuk mengetahui secara terpisah perbedaan kemiringan talang yang cocok 

sehingga menunjukkan titik optimal terhadap tanaman pakcoy dengan sistem 

NFT. 

4. Untuk mengetahui analisis usaha tani tanaman pakcoy dengan menggunakan 

teknik hidroponik NFT.  

1.4. Hipotesis 

1. Kemiringan talang 5% dan varietas Hijau dapat mempengaruhi pertumbuhan 

dan hasil tanaman pakcoy yang terbaik karena kecepatan aliran larutan 

nutrisi dapat diserap dengan baik oleh tanaman pakcoy. 
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2. Varietas Pakcoy Hijau lebih unggul pertumbuhan dan hasilnya dari pakcoy 

Merah. 

3. Kemiringan talang 5% memberikan hasil terbaik dari semua perlakuan. 

4. Usaha tani secara hidroponik dengan sistem NFT yang dilakukan didalam 

green house sangat menguntungkan dikarenakan tanaman lebih sehat dan 

produktivitasnya tinggi (R/C Ratio = > 1). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

1. Interaksi terjadi pada semua variabel yang diamati dari parameter pertumbuhan 

diketahui bahwa perlakuan P3V1 menunjukkan respon yang tertinggi dan bagus 

terhadap panjang tanaman sebesar 28,56 cm, pada variabel jumlah daun sebesar 

13,00 helai, dan pada luas daun sebesar 17392,09 cm2 pada akhir pengamatan 

umur 35 Hst. Data dari parameter hasil diketahui bahwa perlakuan P3V1 

menunjukkan respon tertinggi dan bagus terhadap bobot segar total tanaman 

sebesar 208,87 gram/tanaman, bobot segar konsumsi berturut-turut sebesar 

190,95 gram/tanaman dan bobot segar akar sebesar 34,58 g pada saat panen. 

Perlakuan P3V1 menunjukkan respon yang bagus terhadap bobot kering tanaman 

(meliputi bobot kering total tanaman sebesar 35,29 gram/tanaman, bobot kering 

konsumsi sebesar 30,09 gram/tanaman dan bobot kering akar sebesar 5,20 g). 

Pada indeks panen perlakuan P1V1, P2V1, P3V1 dan P4V1 menunjukkan respon 

yang sama dan tinggi. Semua perlakuan menunjukkan kandungan klorofil yang 

sama kecuali perlakuan P2V1 menunjukkan kandungan klorofil terendah sebesar 

28,80 μg/cm2. Adapun perlakuan P3V2 menunjukkan kandungan vitamin C 

tertinggi dibanding perlakuan yang lain yaitu sebesar 0,06 mg. 

2. Tidak terjadi pengaruh terpisah pada semua variabel sehingga tidak dapat 

dibedakan perbedaan variabel, tetapi secara interaksi dapat dibedakan varietas 

pakcoy hijau lebih unggul dibanding varietas pakcoy merah. 
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3. Tidak terjadi pengaruh terpisah pada semua variabel sehingga tidak dapat 

dibedakan kemiringan talang pada NFT, tetapi secara interaksi dapat dibedakan 

dari data hasil uji regresi linier didapat hasil linier antara kemiringan talang (%) 

dan bobot segar total tanaman sehingga belum menemukan titik optimalnya. 

4. Nilai R/C Ratio usaha tani hidroponik pakcoy hijau adalah 1,70 dan R/C Ratio 

usaha tani hidroponik pakcoy merah adalah 0,63, hasil perhitungan analisis 

kelayakan usaha tani hidroponik pakcoy hijau dikatakan layak yaitu nilai R/C 

Ratio >1 dan hidroponik pakcoy merah dikatakan tidak layak karena R/C Ratio 

<1 artinya akan rugi. 

 

 

5.2. Saran 

     Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui kemiringan talang yang 

lebih tinggi lagi pada sistem Nutrient Film Technique (NFT) agar menujukkan titik 

optimalnya. Secara ekonomis tanaman pakcoy merah belum menguntungkan, maka 

untuk meningkatkannya harus dilakukan dengan memperpanjang umur tanaman 

tersebut. 
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