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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Deep Flow Technique (DFT) 

Sistem budidaya sayuran yang dilakukan masyarakat Indonesia umumnya 

secara konvensional. Upaya peningkatan produktivitas dan kualitas sayuran secara 

konvensional telah banyak dilakukan oleh petani meskipun hasilnya kurang 

memuaskan. Hidroponik merupakan salah satu sistem budidaya pertanian yang 

digunakan untuk memperbaiki kualitas sayuran yang dihasilkan. 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). 

Vertical farming merupakan salah satu hidroponik, yang 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). Gambar 2.1. merupakan rak penelitian yang digunakan. 

 

Gambar 2.1 Rak Deep Flow Technique 

Sumber : Dokumentasi penelitian 

2.2.  Media Tanam 

Media yang digunakan dalam penanaman secara hidroponik adalah 

rockwool, cocopeat, hidrogel, hidroton dan perlite. Media tanam tersebut 

memiliki manfaat sebagai pengganti tanah dalam penanaman secara hidroponik. 

Berdasarkan beberapa penelitian hidroponik yang telah dilakukan menunjukkan 
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bahwa macam media padat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

(Perwatasari dkk., 2012). Menurut Azizah (2009) dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa perlakuan antara media tanam pasir dan arang sekam 

dengan jenis pupuk atonik dan gandasil B dan  D berpengaruh sangat nyata 

terhadap semua variabel pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat. 

Kelebihan dari media tanam yang digunakan adalah mudah dalam menyerap 

unsur hara, sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat digunakan secara terus 

menerus. Media yang dapat digunakan untuk hidroponik hendaknya bersifat 

porous dan ringan.  

Cocopeat merupakan media tanam hidroponik yang terbuat dari serbuk 

sabut kelapa. Media tanam ini bersifat organik sehingga bisa dikatakan cocopeat 

adalah media tanam yang ramah lingkungan. Cocopeat merupakan media tanam 

yang memiliki daya serap air yang sangat tinggi, memiliki rentang pH antara 5,0-

6,8 dan cukup stabil, sehingga bagus untuk pertumbuhan perakaran. Dalam 

penggunaannya, biasanya cocopeat dicampur dengan media tanam lain seperti 

sekam bakar dengan perbandingan 50 : 50. Tujuan dari pencampuran ini adalah 

untuk mempertinggi aerasi pada media tanam, karena daya serap air cocopeat 

sangat besar sehingga tingkat aerasi kecil. Tingkat aerasi ini berfungsi agar akar 

dapat bernafas (menyerap oksigen) lebih baik (Permanasari dkk., 2012) 

Rockwool merupakan salah satu media tanam hidroponik yang paling 

banyak digunakan oleh petani hidroponik khususnya di Indonesia. Rockwool 

merupakan media tanam anorganik yang berbentuk menyerupai busa, memiliki 

serabut-serabut halus dan bobotnya sangat ringan. Busa ini terbentuk dari batuan 

basalt yang dipanaskan dengan suhu sangat tinggi hingga meleleh, kemudian 

mencair dan terbentuklah serat-serat halus. Dalam proses produksinya, hasil 

pemanasan ini menghasilkan lempengan atau blok-blok rockwool dengan ukuran 

besar. Lempengan atau blok besar ini kemudian dipotong-potong dan dibentuk 

sesuaikan dengan tujuan dan fungsinya sebagai media tanam hidroponik. Di 

pasaran (khususnya pasar Eropa dan Amerika), dapat ditemukan rockwool dengan 

berbagai ukuran dan bentuk. Dalam budidaya hidroponik, rockwool biasa 

digunakan untuk media tanam sejak saat penyemaian hingga panen (Susila, 2013) 

Hydroton merupakan media tanam hidroponik yang terbuat dari bahan 
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dasar lempung yang dipanaskan, berbentuk bulatan-bulatan dengan ukuran 

bervariasi antara 1 cm-2,5 cm. Dalam bulatan-bulatan ini terdapat pori-pori yang 

dapat menyerap air (nutrisi) sehingga dapat menjaga ketersediaan nutrisi untuk 

Hydroton memiliki pH netral dan stabil. Dengan bentuk yang bulat (tidak 

bersudut), maka dapat mengurangi resiko merusak akar, dan ruang antar bulatan-

bulatan ini bagus untuk ketersediaan oksigen bagi akar.Hydroton dapat dipakai 

berulang-ulang, cukup dicuci saja dari kotoran/lumut/alga jika akan digunakan 

untuk penanaman selanjutnya (Chirino dan Vilagrosa, 2011) 

Perlite merupakan media tanam hidroponik yang dibuat dari batuan silika 

yang dipanaskan pada suhu tinggi. Perlite memiliki aerasi yang bagus, pH netral 

dan bobot yang sangat ringan (mirip busa/styrofoam). Perlite memiliki daya serap 

air cukup baik sehingga bagus untuk perakaran. Dalam penggunaannya, biasa 

dicampur dengan media tanam hidroponik lain seperti cocopeat atau vermiculite 

dengan perbandingan tertentu (Olle et al., 2012) 

Media tanam hidroponik hidrogel memiliki daya serap air lebih tinggi dan 

bobot lebih berat dari perlite. Dalam penggunaannya, biasa dicampur dengan 

perlite dengan perbandingan tertentu. Penggunaan jenis media tanam hidroponik 

harus disesuaikan dengan tanaman hidroponik yang akan ditanam (Nurlaeny, 

2014) 

 

2.3. Nutrisi Tanaman 

 Budidaya sayuran daun secara hidroponik umumnya menggunakan larutan 

hara berupa larutan hidroponik standar (AB mix), (Nugraha & Susila, 2015). 

Ramadiani dan Susila (2014) menyimpulkan bahwa pupuk majemuk NPK 

15:15:15 dengan konsentrasi N yang disetarakan dengan larutan hara AB mix 

dapat digunakan pada budidaya kangkung, caisin, dan kailan secara hidroponik. 

Kebutuhan hara berdasar suplai dari luar, larutan nutrisi yang diberikan terdiri atas 

garam-garam makro dan mikro yang dibuat dalam larutan stok A dan B. Larutan 

nutrisi stok A terdiri atas unsur N, P, K, Ca, dan Fe, sedangkan stok B terdiri atas 

unsur Mg, S, B, Mn, Cu, Na, Mo, dan Zn. Selain itu, nutrisi yang terdiri dari unsur 

hara makro dan mikro merupakan hara yang mutlak diperlukan untuk 

memperbaiki pertumbuhan tanaman (Karsono dkk., 2002). 
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Laju pertumbuhan tanaman diatur oleh adanya faktor yang berada dalam 

jumlah minimum dan besar kecilnya laju pertumbuhan ditentukan oleh 

peningkatan dan penurunan faktor yang berada dalam jumlah minimun tersebut, 

contoh apabila N, P dan K dicukupi maka untuk mencapai hasil yang tinggi 

belerang dan sulfur menjadi faktor pembatas (Agustina, 2004) 

Nutrisi AB mix adalah nutrisi yang digunakan dibagi menjadi dua stok 

yaitu stok A dan stok B. Stok A berisi senyawa yang kalsium hidroksisda di Ca, 

sedangkan Stok B berisi senyawa yang mengandung sulfat dan fosfat. Pembagian 

tersebut dimaksudkan agar dalam kondisi pekat tidak terjadi endapan, karena Ca 

jika bertemu dengan sulfat atau fosfat dalam keadaan pekat menjadi kalsium 

sulfat atau kalsium fosfat dan membentuk endapan (Sutiyoso, 2004).  

Menurut Kusumawardhani dan Widodo (2003), larutan nutrisi untuk 

budidaya hidroponik dapat diramu sendiri dari berbagai bahan kimia, namun 

memerlukan ketelitian dan keterampilan yang tinggi. Biaya yang harus 

dikeluarkan relatif besar bila hanya digunakan dalam skala kecil. Bahan kimia 

untuk meramu nutrisi yang tersedia di pasaran biasanya dalam kemasan besar atau 

paket minimal tertentu, sehingga bagi petani dan masyarakat umum, budidaya 

dengan sistem hidroponik masih dinilai mahal. Penggunaan pupuk majemuk 

NPK, pupuk majemuk lengkap, serta pupuk organik cair sebagai nutrisi 

hidroponik diduga dapat dilakukan dengan catatan mengandung nutrisi yang 

cukup dan sesuai kebutuhan tanaman. 

Pupuk daun dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif sumber larutan 

nutrisi. Selain praktis, pupuk daun juga mudah diperoleh di pasaran. Penggunaan 

pupuk daun ini dapat dimodifikasi dengan pupuk majemuk yang telah tersedia di 

pasaran. Pengembangan jenis substrat terutama untuk mengantisipasi 

kemungkinan penggunaan limbah yang tersedia di daerah, misal sekam padi, 

jerami padi, serbuk gergaji atau sabut kelapa. Berdasarkan analisis hasil dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa macam media arang sekam dapat 

mempercepat terjadinya pembungaan, dan interaksinya  dengan nutrisi N1 (Mix A 

dan B standart Joro) memberikan hasil yang lebih baik terhadap tinggi tanaman, 

jumlah buah, bobot buah, dan diameter buah tomat. Sistem hidroponik NFT lebih 

baik dibandingkan sistem hidroponik DFT untuk budidaya pakchoi dan kombinasi 
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sistem hidroponik NFT dan AB Mix menunjukan hasil pakchoi terbaik, namun 

demikian kombinasi sistem hidroponik NFT X NPK dapat dapat menjadi 

alternatif dalam budidaya pakchoy hidroponik untuk mengatasi kelangkaan nutrisi 

AB mix dipasaran (Sesanti dan Sismanto, 2016). 

 

2.4. Tanaman Tomat 

Tanaman tomat termasuk tanaman sayuran yang sudah dikenal sejak 

dahulu. Peranannya yang penting dalam pemenuhan gizi masyarakat sudah sejak 

lama diketahui, tomat merupakan tanaman sayuran yang termasuk dalam famili 

Solanaceae. Kata tomat dari bahasa Aztek, salah satu suku Indian yaitu xitomate 

atau xitotomate. Tomat berasal dari Amerika Latin dan merupakan tumbuhan asli 

Amerika Tengah dan Selatan, pada awal abad ke-16, tanaman tomat ini mulai 

masuk ke Eropa, sedangkan penyebaran ke benua Asia dimulai dari Filipina 

melewati jalur Amerika Selatan, Tanaman ini sudah muncul di Malaysia sekitar 

tahun 1650 (Annisava dan Solfan, 2014) 

Klasifikasi tanaman tomat adalah Kingdom: Plantae, Divisi:  

Spermatophyta, Subdivisi: Angiospermae, Kelas:  Dicotyledonae (berkeping dua), 

Ordo: Tubiflorae, Famili: Solanaceae (berbunga seperti terompet), Genus: 

Solanum (Lycopersicum), Species: Lycopersicum esculentum Mill (Sunarjono, 

1997) 

Tomat kaya akan vitamin A, vitamin C, mineral dan zat fitonutrien. Buah 

tomat mengandung alkaloid solanin (0,007 %), saponini, asam folat, asam malat, 

asam sitrat, bioflavonoid (termasuk rutin), protein, lemak, gula (glukosa fruktosa), 

adenin, trigonelin, kholin, tomatin, mineral (Ca, Mg, P, K, Na, Fe, S, Cl), vitamin 

(B1, B2, B6, C, E, likopen, niasin) dan listasin. Likopen adalah pigmen kuning 

beta karoten pada tomat, sedangkan daun tomat mengandung pektin, arbutin, 

amigdalin dan alkaloid (Nursahedah, 2008) 

Tomat cherry memiliki sistem perakaran tunggang dengan akar-akar 

cabang yang menyebar ke segala arah pada kedalaman 60-70 cm. Perakaran tomat 

cherry cukup kuat dan berwarna kecokelatan. Tomat cherry memiliki batang bulat 

dan pada bagian buku–bukunya membengkak. Bagian yang masih muda mudah 

patah dan dapat naik bersandar pada turus atau merambat pada tali. Ada bagian 
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batang yang dibiarkan melata menutupi tanah dengan rimbun. Ada juga yang 

bagian yang bercabang banyak sehingga secara keseluruhan berbentuk perdu, 

daun tomat cherry umumnya lebar, bersirip dan berbulu, panjangnya antara 2-3 

cm atau lebih. Tangkai daun bulat panjang sekitar 7-10 cm dan tebalnya antara 

0,3-0,5 cm. Daun tomat berjumlah antara 5-7 helai, umumnya diantara pasangan 

daun besar terdapat 1-2 daun kecil (Rukmana, 1994) 

Tomat cherry biasanya memiliki bunga berwarna kuning dan tersusun 

dalam dompolan dengan jumlah 5-10 bunga. Kuntum bunga terdiri dari lima helai 

daun kelopak dan lima helai daun mahkota. Serbuk sari bunga memiliki kantong, 

letaknya menjadi satu dan membentuk bumbung mengelilingi tangkai kepala 

putik. Bunga tomat cherry dapat melakukan penyerbukan sendiri karena tipe 

bunganya berumah satu. Buah tomat cherry berbentuk bulat dengan diameter1,5-3 

cm. Bobot buah sekitar 25-30 gram, serta memiliki kulit buah yang tipis. Kulit 

buah ada yang berwarna merah muda, merah, oranye atau kuning.  Biji tomat 

cherry umumnya berukuran kecil dan berbentuk pipih, berbulu serta diselimuti 

daging buah. Warna bijinya ada yang putih, putih kekuningan, serta kecoklatan. 

Biji ini umumnya digunakan untuk perbanyakan tanaman. Tomat di tanam pada 

jaarak tanam 50 X 60 cm atau 50 X 75 cm, jarak tanaman tanaman ini juga 

dipengaruhi oleh jenis tomat, pada setiap batang tomat diberikan tiang-tiang 

dengan tinggi 1,5 m (Rosadi et al., 2014) 

Tomat cherry berproduksi dengan baik pada daerah yang mempunyai 

ketinggian di atas 700 mdpl. Suhu yang optimum untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman tomat cherry adalah 21-24
o
C. Suhu di atas 27

0
C akan 

menghambat pertumbuhan dan pembentukan buah. Tomat cherry memerlukan 

sinar matahari minimal 8 jam per hari dengan curah hujan sekitar 5750-1250 mm 

per tahun. Keadaan temperatur dan kelembaban yang tinggi, berpengaruh kurang 

baik terhadap pertumbuhan, produksi dan kualitas buah tomat cherry. Tomat  

cherry dapat ditanam pada jenis tanah, seperti andosol, regosol, latosol, 

ultisol, dan grumusol. Tanah yang paling ideal adalah jenis lempung berpasir, 

subur, gembur, memiliki kandungan bahan organik tinggi, serta mudah mengikat 

air (porous). Jenis tanah berkaitan dengan peredaran dan ketersediaan oksigen di 

dalam tanah bagi kebutuhan akar tanaman. Ketersediaan oksigen penting bagi 
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pernapasan akar yang rentan terhadap kekurangan oksigen. Kadar oksigen harus 

mencukupi di sekitar akar sehingga pernapasan akar berlangsung dengan baik. 

Tanaman tomat cherry membutuhkan pH tanah sekitar 6-7 untuk pertumbuhan 

dan perkembangannya (Islam et al., 2013) 

 


