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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Selada 

Klasifikasi ilmiah Selada adalah sebagai berikut (Rubatzky dan Yamaguchi, 

1999) (Haryanto dkk., 2007) : 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo   : Asterales 

Famili   : Asteraceae 

Genus   : Lactuca 

Spesies   : Lactuca sativa L.  

Salah satu tanaman sayur yang pemasarannya meningkat seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan konsumsi per kapita adalah selada 

(Cahyono, 2014). Selada merupakan tanaman yang kini umum dibudidayakan oleh 

petani di Indonesia. Selada merupakan sayuran daun yang berumur pendek dan 

dapat ditanam di dataran tinggi maupun dataran rendah. Selada memiliki daun 

dengan panjang daun 20-25 cm dan lebar daun 15 cm (Wicaksono, 2008).  

Tinggi tajuk selada mampu mencapai 30-40 cm dengan bobot tanam yang 

beragam, mulai dari 100-400 g (Saparinto, 2013). Selada memiliki warna hijau 

segar (Ilustrasi 1). Selain karena warna, tekstur dan aroma yang segar, selada 
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menjadi banyak diminati karena memiliki kandungan gizi yang baik untuk 

dikonsumsi.  

 
Sumber : Haryanto dkk., 2007. 

Ilustrasi 1. Selada Keriting 

Selada memiliki protein 1,2 g, lemak 0,2 g, karbohidrat 2,9 g, Ca 22,0 g, P 

25,0 g, Fe 0,5 g, vitamin A 162 mg, vitamin B 0,04 g dan vitamin C 0,8 g setiap 

1000 g selada (Wasonowati dkk., 2013). Selada merupakan tanaman musiman (4 

kali masa tanam dalam setahun) yang banyak mengandung air (herbaceous) (Kirani, 

2011). Produksi selada Indonesia tahun 2005 yaitu dibawah 1000 ton sedangkan 

nilai konsumsi selada sebesar 300 ribu ton (FAO, 2007). Pemenuhan permintaan 

pasar, dapat dicapai dengan peningkatan kandungan gizi dan meningkatkan kualitas 

produksi, selada dibudidayakan dengan teknologi hidroponik.  

 

2.2. Syarat Tumbuh Selada 

Tanaman Selada dapat tumbuh di dataran tinggi maupun dataran rendah. 

Hampir semua tanaman selada lebih baik diusahakan di dataran tinggi. Hal yang 

baik untuk selada tumbuh di dataran tinggi adalah waktu untuk berbunga yang 
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cepat. Ketinggian yang baik untuk selada adalah sekitar 500-2000 mdpl dan suhu 

optimum bagi pertumbuhannya adalah 15o-20o C (Sunarjono, 2003). Jika tidak pada 

suhu yang sesuai dan tepat, maka selada tidak mampu membuat krop dengan baik. 

Waktu tanam yang paling cocok yaitu pada waktu musim kemarau atau akhir 

musim hujan dengan penyiraman yang cukup (Pracaya, 2009). Selada memerlukan 

sinar matahari yang cukup (tidak banyak awan) dan tempat yang terbuka 

(Sastradihardja, 2011). 

Selada dapat tumbuh baik pada medium tanah atau tidak pada medium tanah 

dengan kondisi kemasaman yang sesuai dan tepat. Syarat penting agar selada dapat 

tumbuh dengan baik yaitu media tumbuh memiliki derajat keasaman (pH) 5-6.5 

(Sunarjono, 2014). Selada dapat tumbuh pada jenis tanah lempung berdebu, 

berpasir, tanah (liat berpasir, tanah andosol dan tanah latosol) maupun tanpa 

medium tanah seperti hidroponik selama itu masih mengandung humus. Hal ini 

dikarenakan selada toleran terhadap tanah-tanah yang miskin hara dan ber-pH 

netral. Jika tanah terlalu asam, maka daun selada akan menjadi berwarna kuning. 

Oleh sebab itu, pengapuran direkomendasikan terlebih dahulu sebelum penanaman 

pada medium tanah (Nazaruddin, 2000). 

 

2.3. Fotoperiodisme 

Fotoperiodisme merupakan lamanya hari dihitung dari matahari terbit hingga 

terbenam. Setiap tanaman memiliki respon yang berbeda terhadap pengaruh 

intensitas, kualitas, dan lama penyinaran cahaya matahari. Selada merupakan 

tanaman hari panjang, dimana pertumbuhannya dan perkembangannya melebihi 
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dari 12 jam intensitas penyinaran cahaya (Waycott, 1995). Perlakuan terhadap 

fotoperiodisme (penambahan cahaya di malam hari) dapat mempengaruhi 

pertumbuhan vegetatif dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman hari panjang, (Sutoyo, 2011). Beberapa diantaranya adalah 

pembentukan umbi, pembentukan cabang, pembentukan daun, pembentukan 

pigmen, pembentukan rambut, perkembangan akar, dormansi biji dan kematian 

(Stirling dkk., 2002). Selada merupakan tanaman sayur daun hari panjang, maka 

dalam meningkatkan produksi dapat dilakukan dengan perlakuan pada 

fotoperiodisme tanaman dengan bantuan cahaya tambahan (Waycott, 1995). 

Seiring dengan perkembangan teknologi, ada beberapa teknologi yang dapat 

diterapkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan vegetatif tanaman 

hari panjang pada sistem hidroponik. 

 

2.4. Sistem Hidroponik 

Hidroponik adalah salah satu metode dalam pertanian yang melakukan 

budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya, melainkan 

air yang dicampurkan nutrisi dan oksigen untuk pertumbuhan bagi tanaman 

(Samanhudi dan Harjoko, 2006). Penggunaan sistem hidroponik dapat 

menghasilkan tanaman budidaya dengan penggunaan air dan pupuk yang tepat. 

Selain itu, hidroponik tidak terkendala oleh musim sehingga hal ini memberikan 

keuntungan dalam menciptakan produksi berkelanjutan dan berkualitas (Mas’ud, 

2009). Budidaya sayuran daun hidroponik umumnya menggunakan larutan hara 
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berupa larutan hidroponik standar (AB mix) yang terdiri dari larutan A (hara makro) 

dan larutan B (hara mikro) (Nurlaeny, 2014). 

Teknologi hidroponik pada umumnya dilaksanakan dalam greenhouse, 

dimana dapat melindungi tanaman dari gangguan luar, seperti cuaca dan iklim yang 

tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Greenhouse pada umumnya 

memiliki atap yang hanya dapat menahan 20% persen dari sinar matahari langsung 

(Brechner dan Both, 1996). Pemeliharaan tanaman hidroponik lebih mudah karena 

tempat budidayanya relatif  bersih, media tanamnya steril, tanaman terlindung dari 

terpaan hujan, serangan hama dan penyakit relatif kecil, serta tanaman lebih sehat 

dan produktivitas lebih tinggi (Hartus, 2008). Produktivitas tanaman sayur dengan 

penanaman hidroponik akan lebih tinggi dari penanaman non-hidroponik (Tabel 1). 

 

Tabel 1.  Produktivitas Sayuran Hidroponik dan Non-Hidroponik 

Tanaman 
Hidroponik Non-Hidroponik 

Total Panen 

 ………(ton/ha/tahun)……… 

Selada 313 52 

Lada 96 16 

Brokoli 97,5 10,5 

Kubis 172,5 30 
Sumber : Jensen dan Collins, 1985. 

Media tanam yang biasa digunakan pada penanaman hidroponik adalah 

rockwool, yaitu bahan non-organik yang dibuat dengan cara meniupkan udara atau 

uap ke dalam batuan dan sedikit pecahan kaca yang dilelehkan. Hasilnya adalah 

sejenis fiber yang memiliki rongga-rongga dengan diameter umumnya antara 6 – 

10 mikrometer (Sesanti dan Sismanto, 2016) 
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2.5. Teknologi Hidroponik Sistem Terapung (THST) 

Terdapat beberapa teknik atau sistem yang dapat digunakan dalam budidaya 

tanaman hidroponik. Hidroponik memiliki berbagai sistem yang telah digunakan 

sejak lama, lalu salah satu yang biasa digunakan adalah Teknologi Hidroponik 

Sistem Terapung (Ilustrasi 2). 

 

 
Sumber : Kratky, 2009. 

Ilustrasi 2. Teknologi Hidroponik Sistem Terapung (THST) 

Terdapat 6 dasar dari sistem hidroponik, yaitu Sistem Sumbu (Wick), Sistem 

Kultur Air (Water culture), Sistem Pasang Surut (Ebb and Flow/ Flood and Drain), 

Sistem Irigasi Tetes (Drip Irrigation), Sistem Nutrient film technique (NFT), dan 

Sistem Aeroponik (Lestari, 2009). Salah satu yang dapat digunakan dalam 

hidroponik adalah Teknologi Hidroponik Sistem Terapung (THST) dimana sistem 

ini mampu menyediakan oksigen terlarut bagi tanaman (Siregar dkk., 2015), lalu 

oksigen terlarut diberikan melalui selang angin dengan sumber aerator (Ilustrasi 3). 
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Sumber : www.thehydroponicum.com, 2017. 

Ilustrasi 3. Teknologi Hidroponik Sistem Terapung (THST) Termodifikasi 

2.6. Nutrisi Hidroponik 

Nutrisi menjadi komponen penting dalam teknologi hidroponik, karena 

sumber makanan satu-satunya terdapat pada larutan nutrisi. Nutrisi juga diharuskan 

dalam kedaan sesuai dengan kebutuhan tanaman sayur, termasuk pH dan EC 

(Electrical Conductivity)  (Tabel 1). 

 

Tabel 2. Kebutuhan pH dan EC Selada 

Tanaman pH EC 

Lettuce 6,0-6,5 2,0-3,0 

Lettuce head 6,0-6,5 0,9-1,6 
Sumber : Untung, 2004. 

Pemberian air dan pupuk untuk tanaman dapat dilakukan secara bersamaan. 

Hara disesuaikan dengan kebutuhan tanaman yang ingin dibudidayakan pada 

teknologi hidroponik,. Formulasi pupuk dalam larutan nutrisi teknologi hidroponik 

sama untuk tanaman sayuran pada umumnya, tetapi perbedaan kebutuhan hara 

setiap tanaman tetap berbeda. Berdasarkan kebutuhan dasar tanaman sayur daun, 

http://www.thehydroponicum.com/


12 

 

 

larutan nutrisi yang baik mengandung unsur hara makro dan mikro yang lengkap 

(Tabel 3). 

 

Tabel 3. Kandungan Nutrisi Hidroponik Tanaman Sayur yang Tepat 

Hara Unsur Garam Komposisi Hara 

  ……………….(ppm)…….….……… 

Makro 

N 250 

P 75 

K 350 

Ca 200 

Mg 75 

S 135 

Mikro 

Fe 5 

Mn 2 

Cu 0,1 

Zn 0,3 

B 0,7 

Mo 0,05 
Sumber : Sutiyoso, 2006. 

2.7. Lampu LED 

Pemberian berupa perlakuan pada fotoperiodisme tanaman hari panjang, 

dapat dilakukan dengan memanipulasi panjang hari menggunakan lampu. Salah 

satu lampu yang dapat digunakan adalah Light Emitting Diode (LED), selain 

menghabiskan tegangan listrik yang sangat rendah, LED dapat digunakan untuk 

meningkatkan pertumbuhan tanaman karena tidak mengeluarkan suhu tinggi 

(Morrow, 2008). Light Emitting Diode merupakan perangkat keras dan padat (solid-

state component) sehingga memiliki kelebihan yang sangat unggul, yaitu pada 

perihal ketahanan yang mampu mencapai 50.000 jam (Calderóna dkk., 2015). Hal 

ini dikarenakan tegangan kerja arus searah (VDC) konstan, meski di suplai dari AC, 

tetapi dalam LED terdapat stabiliser yang menstabilkan suplai AC tersebut 
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(Pringatun dkk., 2011). Light Emitting Diode sudah ditemukan sejak lama dan 

seiring perkembangan teknologi, Light Emitting Diode dapat memberikan manfaat 

lebih baik dengan biaya produksi lebih murah (Gang dkk. 2015). 

 

 
Sumber : Suhardi, 2014 

Ilustrasi 4. Perpindahan elektron pada sebuah LED 

Light Emitting Diode tersedia dalam beberapa warna dan panjang gelombang 

tertentu, sedangkan tanaman memiliki klorofil yang hanya mampu menyerap dan 

memanfaatkan sinar matahari pada panjang gelombang tertentu. Panjang 

gelombang yang biasa di serap tanaman berada pada 700 hingga 400 nm (Pringatun 

dkk., 2011). Tanaman dapat diberikan perlakuan lampu yang tidak menghasilkan 

suhu tinggi, yaitu Light Emitting Diode dengan panjang gelombang dan lama 

penyinaran sesuai dalam menyediakan manipulasi fotoperiodisme tanaman hari 

panjang dan memberikan pertumbuhan maksimum,. Sinar biru baik untuk 

meningkatkan proses vegetatif tanaman dan sinar merah baik untuk meningkatkan 

proses generatif (Kobayashi dkk., 2013). 
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Tabel 4. Intensitas Pencahayaan Lampu LED berdasarkan Jarak Sinar 

Jarak Penyinaran Intensitas Cahaya 

……………….(cm)…….….……… ……………….(cd)…….….……… 

0 155,33 

30 153,67 

60 151,33 

90 148,67 

120 147,67 

150 148,33 

180 148,00 

210 148,67 

240 147,33 

270 143.33 
Sumber : Slamet dan Budiono, 2016. 


