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BAB II 

SISTEM HIDROPONIK SKALA RUMAH TANGGA DENGAN MODEL 

BERTINGKAT 

 

Pada bab ini  akan dibahas mengenai hidropnik, model hidroponik, dan sistem 

hidroponik. 

2.1. Hidroponik 

Gambar 2.1. Hidroponik. 

 

Hidroponik di terjemahkan dari bahasa asing hydroponics yang merupakan 

istilah yang digunakan untuk menjelaskan beberapa cara bercocok tanam tanpa 

menggunakan tanah sebagai media tumbuh tanaman. Hydro artinya air dan ponics 

artinya pengerjaan. Istilah lain yang digunakan adalah “bercocok tanam tanpa 

tanah”. Sistem tanam hidroponik memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah 

kebersihan lebih mudah terjaga, pengolahan media dan gulma lebih mudah 

dilakukan, penggunaan pupuk dan air sangat efisien, dan tanaman dapat diusahakan 

terus tanpa bergantung musim dan tanaman dapat berproduksi dengan kualitas 

tinggi [2]. 

 

2.2. Model Hidroponik 

Hingga saat ini terdapat berbagai model penanaman hidroponik, bertingkat, 

NFT (Nutrient Film Technique), drip irrigation, aeroponik dan water culture. 

Model yang digunakan adalah model bertingkat. Pada model bertingkat ini secara 

singkat terdapat sebuah penampungan air dan sebuah media penanaman bertingkat. 

Penampungan air diisi air secukupnya untuk jangka waktu yang telah ditentukan 

yang kemudian air pada penampungan air akan dialirkan pada media penanaman 

dan air hanya akan mengaliri bagian akar dari tanaman. Air akan mengalir dengan 

sendirinya dengan memanfaatkan kemiringan media penanaman hingga air kembali 
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pada penampungan air. Air pada penampungan air harus diisi kembali ketika air 

habis. 

 

2.3. Media Tanam 

Media tanam merupakan sebuah media dimana tanaman dapat bertumbuh 

dan berkembang. Media tanam pada hidroponik merupakan sebuah media untuk 

menggantikan tanah sebagai media tanam. Arang sekam, spons, rockwool, 

cocopeat, perlite, pumice dan hydroton merupakan beberapa contoh media tanam 

yang dapat digunakan pada hidroponik. 

 

2.4. Sistem Hidroponik 

Terdapat beberapa bagian sistem dari sistem hidropnik ini seperti pada blok 

diagram berikut. 

Gambar 2.2. Blok Diagram Sistem Hidroponik 

 

Terdapat sebuah penampungan air yang digunakan untuk menampung air 

selama proses penanaman berlangsung. Sistem diawali dengan pembacaan sensor 

ultrasonik untuk mengetahui ketinggian level air pada penampungan air. Apabila 

air habis maka LED indikator menyala dan proses pengisian air akan berlangsung, 

namun apabila air tidak habis maka LED indikator tidak menyala dan proses 

pengisian air tidak akan berlangsung. Kemudian akan  dilanjutkan dengan 

pembacaan sensor suhu yang bertujuan untuk mengurangi penguapan dan menjaga 

suhu pada suhu dimana tanaman selada dapat bertumbuh dengan baik. Kemudian 

akan dilakukannya pengambilan nilai dari RTC (Real Time Clock) untuk proses 
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pengadukan berkala. Proses pengadukan berkala dilakukan supaya nutrisi yang 

telah dicampurkan tidak mengendap pada penampungan air. 


