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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Tomat (Lycopersicum esculentum M.) merupakan sayuran buah yang 

tergolong tanaman semusim berbentuk perdu dan termasuk dalam familli 

Solanaceae. Buahnya merupakan sumber vitamin dan mineral. Belakangan ini 

tomat cherry penggunaannya semakin luas, karena selain  dikonsumsi sebagai 

tomat segar dan untuk masakan juga dapat diolah sebagai bahan baku industri 

makanan. Tomat cherry memiliki kelebihan dari buahnya kecil yang biasanya 

berdiameter 3-4 cm, mudah dalam pengemasan dan dapat tumbuh dengan baik 

dengan metode hidroponik (Wasnowati, 2011). 

Hidroponik merupakan salah satu sistem budidaya pertanian yang 

digunakan untuk memperbaiki kualitas sayuran yang dihasilkan dengan 

menggunakan media tanam selain tanah, tetapi menggunakan media bersifat inert 

seperti kerikil, pasir, gambut, vermikulit, batu apung atau serbuk gergaji dan 

ditambahkan larutan hara yang berisi seluruh unsur yang dibutuhkan bagi 

pertumbuhan tanaman Serta dengan memberikan pupuk AB mix memberikan 

hasil yang terbaik bagi pertumbuhan vegetatif tanaman (Nugraha dan Susila, 

2015).  

Pada budidaya tanaman sistem hidroponik, pemberian air dan pupuk 

memungkinkan dilaksanakan secara bersamaan. Manajemen pemupukan 

(fertilization) dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan manajemen irigasi 

(irrigation) yang selanjutnya disebut fertigasi (fertilization and irrigation). Dalam 

sistem hidroponik, pengelolaan air dan hara difokuskan terhadap cara pemberian 

yang optimal sesuai dengan kebutuhan tanaman, umur tanaman dan kondisi 

lingkungan sehingga tercapai hasil yang maksimum (Mas’ud, 2009).  

Sistem hidroponik terbagi atas Nutrient Film Technique (NFT), aquaponik, 

rakit apung, wick, fertigasi, dan Deep Flow Techniqie (DFT). Keuntungan teknik 

DFT antara lain mampu menyediakan air dan oksigen bagi tanaman. DFT sangat 

ideal untuk menanam sayuran (leafy vegetables) (Marhaba, 1998) kelemahan dari 

teknik DFT ini adalah biaya investasi awal yang tinggi dan perawatan sistem. 

Penggunaan  vertical farming merupakan salah satu hidroponik, yang 
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penanamannya dilakukan secara vertikal. Keuntungan vertical farming antara lain 

bahwa intensitas atau kepadatan tanaman per satuan luas lahan sangat tinggi 

sehingga sangat cocok untuk areal perkotaan (Mansyur dkk., 2014). Lama aerasi 

mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman sawi (Brassica juncea L.), 

berdasarkan nilai DO, EC dan pH, laju aliran nutrisi sebesar 0,27 cm/detik sudah 

cukup membuat larutan nutrisi relatif homogen di sepanjang talang (Ningrum 

dkk., 2014), dan pemilihan media tanam sangat berpengaruh dalam pertumbuhan 

tanaman tomat (Ferguson et al., 2014). Berdasarkan media tanam terbagi menjadi 

dua yaitu media tanam organik dan media tanam anorganik. Berdasarkan hasil 

penelitian Islam et al., (2013) pengunaan media tanam tanah, menghasilkan hasil 

buah tanaman tomat yang lebih baik jika di bandingkan dengan penggunaan 

rockwool. Hal ini disebabkan tanah lebih baik dalam penyerapan unsur hara pada 

hasil tanaman tomat. Tomat juga dapat dibudidayakan dengan media tanam 

peatmoss dan rockwool dengan menerapakan metode hidroponik. Hasil penelitian 

Jarosz (2014) bahwa hasil buah total tomat dengan penggunaan media pasir lebih 

baik dibandingkan dengan buah yang tumbuh  pada media rockwool. Buah tomat 

yang ditanam dipasir terbukti memiliki bahan kering, jumlah gula dan Kalium 

yang lebih tinggi, dibandingkan dengan yang ditanam di media rockwool.  

Pertumbuhan tanaman tomat dengan menggunakan cocopeat, perlite, dan 

hidrogel dapat tumbuh dengan baik dan menunjukkan pertumbuhan akar, tinggi 

tanaman, diameter batang dan berat basah buah dibandingkan dengan penggunaan 

media non organik (Olle et al., 2012). Pertukaran air memegang peranan penting 

dalam media tanam. Pencampuran antara hidroton dan persediaan hidrogel di 

dalam pot dapat menjadi pencampuran yang baik dalam pertumbuhan akar pada 

tanaman tomat (Chirino dan Vilagrosa, 2011).   

Berdasarkan beberapa penelitian hidroponik yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa macam media padat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman (Perwatasari dkk., 2012). Menurut hasil penelitian Azizah (2009) 

perlakuan antara media tanam pasir, sekam mentah dan arang sekam dengan jenis 

pupuk berpengaruh sangat nyata terhadap semua variabel pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman tomat seperti tinggi tanaman, luas daun, jumlah daun, 

diameter bonggol, kandungan klorofil, berat basah dan berat kering. Kelebihan 
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dari media tanam rockwol yang digunakan adalah mudah dalam menyerap unsur 

hara, sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat digunakan secara terus 

menerus. Penanaman tanaman tomat dengan menggunakan media tanam cocopeat 

yang dicampurkan dan perlite dengan perbandingan 3:1 menunjukkan hasil yang 

lebih baik dibandingkan dengan media tanam cocopeat dan perlite dengan 

perbandingan 1:1 (Olle et al., 2012) 

Berdasarkan uraian tersebut telah dilakukan penelitian pada tanaman 

Tomat (Lycopersicum esculentum M.) dengan sistem Deep Flow Technique 

(DFT) untuk mengetahui media tanam terbaik pada pertumbuhan dan hasil 

tanaman Tomat dengan sistem hidroponik. 

 

1.2.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui media tanam yang terbaik, 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat pada metode Deep Flow 

Technique (DFT). 

 

1.3.  Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan produksi tanaman 

tomat (Lycopersicum esculentum Mill) dengan menggunakan media tanam selain 

tanah. Hasil terbaik diharapkan dapat diterapkan di daerah perkotaan untuk 

memanfaatan lahan sempit bagi masyarakat perkotaan.  

 

1.4.  Hipotesis Penelitian 

Dengan menggunakan sistem Deep Flow Technique (DFT) pada berbagai 

media tanam rockwol, cocopeat, perlite, hydroton dan hydrogel mempunyai 

pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat 

(Lycopersicum esculentum Mill). Penggunaan media tanam cocopeat memiliki 

hasil lebih baik dibandingkan dengan media tanam lainnya. 

 


