
JKPTB 
 

doi https://doi.org/10.21776/ub.jkptb.2020.008.02.04 

 

Jurnal Keteknikan Pertanian Tropis dan Biosistem 8(2) 2020 143 

Variasi Bentuk Penampang Saluran yang Sesuai untuk Pertumbuhan 
Tanaman Bayam Merah (Amaranthus Tricolor L.) pada Hidroponik 
Sistem NFT 
 

Ansar1*, Sukmawaty1, Guyup Mahardian Dwi Putra1, Baiq Desi Eka Mawarni2 
 

1Dosen Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram 
2Alumni Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram 
 

email: ansar72@unram.ac.id 

 

   
RIWAYAT ARTIKEL 

Penerimaan 22 Juli 2020 

Terbitan 13 Agustus 2020 

 

 ABSTRAK 

Lahan pertanian selalu berkurang akibat adanya alih fungsi yang terus terjadi 

setiap saat. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah menerapkan budidaya 

pertanian secara hidroponik. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengaruh 

variasi bentuk penampang saluran yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman 

bayam merah (Amarantus tricolor L.) pada hidroponik sistem NFT (Nutrient Film 

Technique). Parameter penelitian yang diamati adalah luas penampang, 

kecepatan  aliran debit aliran, tinggi tanaman, dan jumlah daun. Data penelitian 

dianalisis menggunakan analisis sidik ragam pada taraf signifikansi 5%. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa bentuk penampang saluran yang paling sesuai 

untuk pertumbuhan tanaman bayam merah adalah trapesium karena memiliki 

hasil pertumbuhan tanaman yang paling baik dibandingkan dengan bentuk 

penampang setengah lingkaran dan persegi panjang. Hasil penelitian ini perlu 

didesiminasikan agar petani bisa menerapkan metode hidroponik sistem NFT 

untuk menghasilkan sayur bayam merah yang layak dikonsumsi. 
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1. Pendahuluan 

Sayuran merupakan salah satu kebutuhan pangan yang harus tersedia setiap hari sebagai sumber protein dan 

vitamin [1]. Upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sayuran secara konvensional selalu dilakukan 

oleh petani, namun hasilnya kurang optimal karena berbagai masalah, seperti serangan penyakit dan hama, juga 

kurang aman dan sehat untuk dikonsumsi karena masih menggunakan pestisida dan pupuk kimia [2]. Selain itu, 

lahan pertanian yang tersedia semakin berkurang akibat alih fungsi yang terus-menerus terjadi setiap saat [3]. 

Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah menerapkan budidaya pertanian secara hidroponik dengan hanya 

memanfaatkan lahan yang sempit [4].  

Sistem hidroponik menjadi solusi bagi petani yang memiliki lahan pertanian sempit atau kesuburan tanahnya 

berkurang karena pada sistem hidroponik ini unsur hara disediakan dalam bentuk larutan dan mengandung 
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semua unsur hara esensial yang dapat meningkatkan kesuburan tanah secara alamiah [4, 5]. Faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dengan sistem hidroponik adalah kondisi lingkungan, air, nutrisi, 

cahaya, pembibitan, dan media tanam [6]. 

Beberapa peneliti telah mengembangkan budidaya pertanian sistem hidroponik, salah satu yang terkenal 

adalah nutrient film technique (NFT) [7]. Pada sistem ini, sebagian akar tanaman terendam ke dalam air yang 

sudah mengandung hara dan sebagian lagi berada di atas permukaan air yang bersirkulasi selama 24 jam secara 

terus-menerus [8]. Debit air yang digunakan sangat tipis (film) yaitu sekitar 3 mm, sehingga metode ini disebut 

NFT [9]. Beragam jenis tanaman sayuran dapat dibudidayakan pada sistem ini dan memungkinkan tanaman dapat 

berproduksi sepanjang tahun [10]. 

Mekanisme hidroponik sistem NFT adalah larutan nutrisi dialirkan ke dalam akar tanaman secara dangkal [11]. 

Jadi, akar tanaman hanya berada pada lapisan dangkal yang mengandung nutrisi sesuai dengan kebutuhan 

tanaman. Perakaran dapat berkembang di dalam larutan nutrisi dan sebagian lainnya berkembang di atas 

permukaan larutan [1]. Karena aliran air sangat dangkal, maka perakaran tanaman dapat berkembang di atas 

permukaan air [12].  

Tanaman bayam merah (Amaranthus tricolor L.) adalah tanaman yang sangat bermanfaat bagi kesehatan 

karena memiliki kandungan vitamin dan serat yang tinggi [13]. Selain itu, bayam merah ini juga dapat 

dimanfaatkan sebagai obat, sehingga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi [14]. Permintaan bayam merah di 

berbagai daerah terus meningkat khususnya di daerah perkotaan [15]. Kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi saat ini juga semakin memudahkan informasi mengenai manfaat tanaman bayam merah menyebar ke 

berbagai lapisan masyarakat, sehingga peluang bisnis tanaman bayam merah menjadi terbuka lebar [16]. 

Berdasarkan beberapa data hasil penelitian terungkap bahwa pertumbuhan tanaman dengan sistem 

hidroponik lebih baik dari pada tanaman yang terkontrol [17]. Hal ini disebabkan oleh ruang pori pada media 

tanam untuk tanaman terkontrol tidak terisi penuh oleh larutan nutrisi. Akibatnya akar tanaman sulit untuk 

mendapatkan unsur hara [18]. pada sistem hidroponik, tanaman sangat mudah untuk mendapatkan unsur hara 

karena larutan nutrisi telah memenuhi seluruh ruang pori media tanam, sehingga dapat meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil tanaman [19].  

Model konstruksi bangunan untuk sistem hidroponik NFT telah berkembang sedemikian rupa dengan 

menggunakan paralon berbentuk lingkaran sebagai penampang saluran untuk media tanaman, namun belum 

ditemukan kajian tentang penggunaan variasi bentuk penampang saluran terhadap pertumbuhan tanaman untuk 

bayam merah. Dengan demikian, penting dilakukan penelitian untuk mengkaji pengaruh variasi bentuk 

penampang saluran yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman bayam merah pada hidroponik sistem NFT. 

 
2. Metode Penelitian 

2.1. Alat dan bahan penelitian 
Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain, pipa, thermometer, gelas ukur, netpot, nutrisi 

pupuk AB mix, benih tanaman bayam merah, dan media tanam. 

 
2.2. Prosedur penelitian 

Langkah pertama adalah merancang konstruksi hidroponik sistem Nutrient Film Technique (NFT) seperti 

terlihat pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Desain konstruksi sistem hidroponik NFT 

 
Selanjutnya, merangkai pipa dengan 3 bentuk variasi penampang, yaitu persegi panjang, trapezium, dan 

setengah lingkaran. wadah larutan nutrisi di bawah penampang saluran outlet. wadah dengan larutan nutrisi 

pupuk AB mix, kemudian diaduk hingga tercampur rata. pompa di dalam wadah nutrisi yang disambung dengan 

pipa saluran inlet.  pompa agar larutan nutrisi dapat mengalir ke masing-masing penampang saluran dari inlet 

menuju outlet.  pemindahan tanaman dari persemaian ke masing-masing saluran penampang sistem hidroponik 

NFT.  

Pengamatan data debit aliran dengan cara menampung air pada saluran inlet dan outlet sebanyak 500 ml.  

pengamatan data kecepatan dan debit aliran dengan cara mencatat waktu yang dibutuhkan aliran dari 

penampang saluran inlet menuju ke penampang saluran outlet sampai 3 kali ulangan. Pengamatan berikutnya 

adalah mengukur pertumbuhan tanaman dengan parameter tinggi tanaman dan jumlah daun hingga tanaman 

dapat dipanen.  

 
2.3. Analisis data 

Data penelitian dianalisis menggunakan analisis sidik ragam untuk mengetahui pengaruh bentuk penampang 

saluran terhadap pertumbuhan tanaman [20].  

 
3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Luas penampang saluran 
Hasil pengukuran 3 variasi luas penampang saluran seperti terlihat pada Tabel 1. Data pada tersebut terlihat 

bahwa penampang saluran persegi panjang memiliki luas penampang paling besar dibandingkan dengan saluran 

trapesium dan setengah lingkaran. Perbedaan luas penampang saluran dapat berpengaruh terhadap ketebalan, 

debit, dan kecepatan aliran. Kecepatan aliran yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman bayam merah pada 

sistem hidroponik adalah penampang saluran trapesium karena menghasilkan kedalaman aliran yang sesuai 

kebutuhan pertumbuhan tanaman bayam merah yaitu sebesar 0.004 m. Data ini sejalan dengan hasil penelitian 

Candra dkk. [21] bahwa akar tanaman dapat tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal yaitu kurang dari 0,003-

0,004 m dan tersirkulasi, sehingga tanaman dapat memperoleh nutrisi dan oksigen yang cukup.  
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Tabel 1. Luas penampang pada masing-masing perlakuan 

Bentuk penampang 
Lebar 
(m) 

Kedalaman 
(m) 

Luas Penampang 
(m2) 

Persegi 
panjang 

0,13 0,003 0,00039 

0,13 0,003 0,00039 

0,13 0,004 0,00052 

Trapesium 

0,09 0,003 0,00027 

0,09 0,004 0,00036 

0,09 0,004 0,00036 

Setengah 
lingkaran 

0,07 0,006 0,00022 

0,07 0,007 0,00027 

0,07 0,007 0,00027 

 
3.2. Kecepatan aliran 

Kecepatan aliran diukur dengan cara menutup saluran inlet dan menguras sisa air yang tersisa di dalam saluran 

penampang, kemudian saluran inlet dibuka. Nilai rata-rata kecepatan aliran selama pengamatan pada ketiga 

variasi bentuk penampang memperlihatkan bahwa penampang setengah lingkaran mempunyai nilai kecepatan 

aliran tertinggi dan penampang persegi yang terendah (Gambar 2).  

 

 

Gambar 2. Kecepatan aliran pada berbagai bentuk penampang 

 
Hasil pengamatan pada Gambar 2 menunjukkan bahwa penggunaan penampang saluran persegi panjang, 

trapesium, dan setengah lingkaran memberikan pengaruh yang signifikan (P<0,05) terhadap kecepatan aliran. 

Kecepatan aliran yang terlalu kencang, ternyata dapat mengganggu perakaran tanaman, sehingga tanaman sulit 

untuk berkembang biak. Nilai kecepatan aliran menggunakan waktu tunggu pada penampang saluran persegi 

panjang, trapesium, dan setengah lingkaran cenderung semakin menurun dengan bertambahnya waktu 
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penanaman. Hal yang sama pernah dilaporkan oleh Asmana dkk. [22] bahwa semakin lama waktu penanaman, 

kecepatan aliran semakin melambat karena adanya lumut yang mulai bermunculan dari awal penanaman dan 

bertambah banyak hingga akhir penanaman dan dapat mengurangi laju aliran nutrisi.  

Kecepatan aliran juga diduga dipengaruhi oleh gesekan antara permukaan air dengan dinding penampang. 

Maulido dkk. [23] juga melaporkan bahwa semakin besar tanaman,  maka akar tanaman dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik, sehingga laju aliran semakin lambat karena terhambat oleh akar tanaman.  

Hasil perhitungan kecepatan aliran yang paling optimal terdapat pada penampang trapezium yakni sebesar 

0.3869 m/s. Kecepatan aliran ini memberikan penyerapan akar tanaman sudah sesuai untuk tanaman bayam 

merah. Hal yang sama telah dilaporkan oleh Sari dkk. [24] bahwa kecepatan aliran nutrisi dapat berpengaruh 

terhadap penyerapan akar tanaman. Semakin cepat aliran nutrisi, semakin sulit akar tanaman untuk menyerap 

larutan nutrisi.  

 
3.3. Debit aliran 

Besar kecilnya debit aliran sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Pada penelitian ini, debit 

diukur pada dua sisi yaitu debit inlet dan outlet. Keduanya diukur dengan perlakuan yang sama yaitu menampung 

air sebanyak 500 ml menggunakan gelas ukur kemudian dihitung waktu tampungan air menggunakan stopwatch. 

Berdasarkan data pada Gambar 3 dan Gambar 4, nilai debit inlet dan outlet cenderung menurun seiring dengan 

pertumbuhan tanaman. Debit inlet dan outlet yang terbesar terjadi pada awal pertumbuhan tanaman, sedangkan 

debit yang terendah terjadi pada akhir pertumbuhan tanaman. Perbedaan debit ini disebabkan oleh faktor 

tanaman yang masih berukuran kecil pada awal pertumbuhan. Berbeda dengan diakhir pertumbuhan, debit inlet 

dan outlet menjadi kecil karena dipengaruhi oleh jumlah akar yang semakin banyak serta adanya lumut yang ada 

pada talang.  

 

 

Gambar 3. Grafik debit aliran inlet pada masing-masing perlakuan. 
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Gambar 4. Grafik debit aliran outlet pada masing-masing perlakuan. 

 
Data pada Gambar 3 dan Gambar 4 juga menunjukkan bahwa penampang setengah lingkaran memiliki nilai 

debit inlet tertinggi dan penampang persegi panjang yang terendah, sedangkan pada debit outlet, penampang 

setengah lingkaran memiliki nilai debit tertinggi dan penampang persegi panjang yang terendah. Fenomena yang 

sama telah dilaporkan oleh Saptono [25] bahwa debit aliran yang terlalu deras dapat menghambat proses 

pertumbuhan tanaman karena akar tanaman sulit untuk menyerap unsur hara dan tidak terjadi sirkulasi dengan 

baik. Selain itu, menurut Muharomah dkk. [26] debit aliran yang terlalu cepat menyebabkan akar tanaman tidak 

optimal untuk menyerap unsur hara karena aliran nutrisi hanya melewati talang menuju outlet tanpa pengikatan 

unsur hara oleh akar tanaman. Debit aliran juga tidak boleh terlalu rendah karena akar tanaman tidak mendapat 

aliran nutrisi yang dapat menyebabkan tanaman layu yang pada akhirnya mati.  

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa pertumbuhan tanaman terbaik ditemukan pada tanaman yang 

dekat dengan inlet. Hal ini disebabkan karena tanaman yang berada didekat inlet lebih dahulu mendapatkan 

larutan nutrisi, sehingga tanaman mampu menyerap unsur hara dengan maksimal dibandingkan tanaman yang 

ada di outlet. Tripama & Yahya [27] juga menyatakan bahwa tanaman didekat outlet cenderung lebih kecil karena 

tanaman tersebut kurang mendapatkan unsur hara dengan maksimal.  

 
3.4. Tinggi tanaman  

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan setiap hari selama periode pertumbuhan sampai tahap panen 
menggunakan mistar. Data tinggi tanaman diperlihatkan pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Tinggi tanaman selama pertumbuhan pada berbagai bentuk penampang. 

 
Berdasarkan data pada Gambar 5 diketahui bahwa tinggi tanaman mengalami pertumbuhan setiap hari hingga 

masa pemanenan. Variasi penampang saluran memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman yang berbeda-

beda (P<0,05). Tanaman tertinggi terjadi pada saluran penampang trapesium, kemudian persegi panjang, dan 

setengah lingkaran. Pada penampang saluran trapesium dari awal sampai periode masa pertumbuhan mengalami 

peningkatan yang lebih tinggi dibanding penampang saluran persegi panjang dan setengah lingkaran.  

Pada periode pertumbuhan sampai masa pemanenan, penampang saluran trapesium mengalami peningkatan 

yang lebih tinggi dibanding penampang saluran persegi panjang dan setengah lingkaran. Pada akhir periode, 

tanaman bayam merah mampu menyerap nutrisi secara sempurna karena kecepatan aliran dan tebal nutrisi yang 

sesuai yakni 4 mm dan 0.3869 m/s. Larutan nutrisi pada penampang saluran trapesium dapat terdifusi dengan 

baik dan menyebabkan tanaman bayam merah mengalami pertumbuhan yang lebih cepat sampai masa 

pemanenan. Data ini linier dengan hasil penelitian Nirmalasari & Fitriana (2018) bahwa kunci kesuburan tanaman 

pada sistem hidroponik NFT terletak pada kecepatan aliran air agar oksigen terdifusi dengan cepat. Dengan 

membuat air bergerak, maka oksigen terdifusi secara terus-menerus. 

 
3.5. Jumlah daun  

Jumlah daun merupakan variabel utama pada pertumbuhan tanaman bayam merah. Jumlah daun pada 

tanaman mengindikasikan pertumbuhan tanaman. Untuk tanaman bayam merah, semakin banyak jumah 

daunnya berarti tanaman ini subur. Jumlah daun dapat diamati dengan mudah dan dapat dihitung secara manual 

sampai panen.  
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Gambar 6. Jumlah daun tanaman bayam merah selama pertumbuhan pada berbagai variasi bentuk 

penampang. 

 
Gambar 6 memperlihatkan pengaruh variasi bentuk penampang saluran terhadap pertumbuhan jumlah daun 

tanaman bayam merah. Jumlah daun terbanyak terdapat pada penampang saluran trapesium, kemudian saluran 

persegi panjang dan setengah lingkaran. Hal ini diduga terjadi karena penyerapan air melalui akar tanaman sangat 

baik pada penampang saluran trapezium, jika dibandingkan dengan bentuk penampang persegi panjang dan 

setengah lingkaran. Penelitian yang sama telah dilaporkan oleh Wulandari dkk. [28] bahwa kebutuhan air yang 

cukup dapat menyebabkan pembukaan stomata pada tanaman dan meningkatkan penyerapan CO2 untuk 

fotosintesis, sehingga pertumbuhan dan jumlah daun meningkat. Lebih lanjut Akib [29] juga menyatakan bahwa 

apabila ketersediaan air yang cukup, maka tanaman dapat membentuk daun dalam jumlah yang banyak.  

 
4. Kesimpulan 

Bentuk penampang saluran trapesium memiliki performansi yang lebih baik jika dibandingkan dengan 

penampang persegi panjang dan setengah lingkaran. Beberapa keunggulan penampang saluran trapesium adalah 

dapat menghasilkan ketebalan aliran nutrisi yang optimal dan dapat diserap oleh tanaman dengan baik. 

Kecepatan aliran pada penampang saluran  trapesium sebesar 0.3869 m/s sangat sesuai untuk pertumbuhan 

tanaman bayam merah. Debit aliran inlet pada penampang saluran trapesium sebesar 0.300 liter/menit dan debit 

aliran outlet sebesar 0.29 liter/menit juga sesuai untuk pertumbuhan tanaman bayam merah pada hidroponik 

sistem NFT. 
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