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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Belakangan ini, banyak sekali metode yang digunakan untuk menanam 

sayuran, salah satunya adalah metode penanaman dengan menggunakan media air 

yang disebut dengan metode penanaman hidroponik. Sebagian orang berpendapat 

bahwa dengan metode tanam hidroponik dapat meningkatkan nutrisi pada 

sayuran, sehingga sayuran yang ditanam dengan metode hidroponik dianggap 

lebih sehat daripada sayuran yang ditanam dengan menggunakan media tanam 

tanah. 

Pengertian hidroponik itu sendiri adalah budidaya menanam dengan 

memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada 

pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Selain air dan mineral, tanaman 

hidroponik juga membutuhkan lampu, sistem filtrasi untuk air dan udara, serta 

alat kontrol iklim.   

Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada 

budidaya dengan tanah. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien dan air 

yang digunakan sebagai media tanam bisa digunakan kembali atau di daur ulang, 

jadi sangat cocok apabila diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air 

sedikit. Budidaya dengan sistem hidroponik memiliki banyak sekali keunggulan 

jika dibandingkan dengan media tanam menggunakan tanah. Bisa dikatakan 

keunggulan yang paling utama dari metode hidroponik adalah lebih hemat dalam 

penggunaan lahan. Selain itu karena tanaman hidroponik sangat dijaga cara dan 

tempat penanamannya, serta tidak memerlukan tanah, maka sayuran hidroponik 

tidak memerlukan penggunaan pestisida untuk melindunginya dari serangan 

serangga dan hama. Jadi, kebanyakan produk tanaman hidroponik adalah juga 

organik atau alami. 

Meskipun demikian, segala sesuatu yang memiliki keunggulan juga 

pastinya memiliki kelemahan. Meskipun tanaman hidroponik memiliki resiko 

lebih kecil terkena serangga dan hama, tetapi tidak menutup kemungkinan 
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hidroponik mengalami masalah hama. Beberapa penyakit juga bisa saja menyebar 

dengan cepat melalui sistem, keterampilan dan pengetahuan yang baik sangat 

diperlukan oleh seorang petani hidroponik, tanaman hidroponik membutuhkan 

suhu, kelembapan, jumlah cahaya yang harus dikontrol, serta pemilihan nutrisi 

yang diberikan pada tanaman. Karena memerlukan perawatan dan kontrol yang 

harus maksimal, menanam dengan media hidroponik lebih membutuhkan banyak 

biaya dibandingkan dengan tanaman konvensional. 

Pemberian nutrisi atau pupuk pada tanaman hidroponik juga harus 

diperhatikan, karena sangat berpengaruh pada sayuran yang dihasilkan nantinya. 

Banyaknya jenis dan merek pupuk juga seringkali membuat para petani 

hodroponik bingung untuk menentukan pupuk yang cocok untuk di aplikasikan 

pada tanaman. Terlebih para petani baru atau orang awam yang belum 

mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bidang penanaman dengan 

menggunakan media hidroponik. Selain itu, karena tanaman hidroponik 

menggunakan pemberian nutrisi atau pupuk organik, maka otomatis biaya yang 

diperlukan juga lebih mahal. 

Bisa dikatakan hampir semua jenis tanaman bisa ditanam dengan cara 

hidroponik, namun untuk penelitian yang kami lakukan kali ini kami mengambil 

salah satu jenis tanaman yang berasal dari family Brassicaceae yaitu Brassica 

rapa L . Yang mana tanaman jenis Brassica ini juga memiliki banyak sekali 

jenisnya. Nah, tanaman jenis  Brassica inilah yang nantinya akan jadi pembahasan 

pada penelitian ini.  

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan ini kami 

melakukan analisa dan penelitian dengan menggunakan dan memanfaatkan sistem 

pendukung keputusan agar dapat membantu para petani hidroponik dalam 

menentukan jenis varietas Brassica rapa L yang cocok ditanam untuk wilayah 

kota Pangkalpinang. Maka dari itu, untuk penelitian ini kami mengambil judul “ 

Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menentukan Varietas Tanaman Brassica 

rapa L Yang Cocok Ditanam Untuk Wilayah Pangkalpinang Media Tanam 

Hidroponik.” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan diatas, 

maka rumusan masalah yang dihasilkan adalah sebagai berikut : 

a. Apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan jenis tanaman Brassica 

rapa L di wilayah Pangkalpinang? 

b. Tanaman jenis Brassica rapa L apa yang cocok untuk ditanam di 

wilayah Pangkalpinang? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Tanaman Brassica rapa L merupakan jenis sawi-sawian yang memiliki 8 

varietas, antara lain : 

1. Brassica rapa chinensis (Pakcoy) 

2. Brassica rapa nipposinica (Mizuna) 

3. Brassica rapa nippo-oleifera (Aburana) 

4. Brassica rapa parachinensis (Sawi hijau) 

5. Brassica rapa rapa (Turnip) 

6. Brassica rapa ruvo (rapini) 

7. Brassica rapa pakinensis (sawi putih) 

8. Brassica rapa narinosa (Tatsoi) 

Namun dari berbagai macam jenis varietas diatas, ada tiga jenis varietas 

yang cocok untuk dibudidayakan di wilayah Pangkalpinang, yaitu Pakcoy, sawi 

hijau, dan sawi putih. Faktor geografis wilayah Pangkalpinang ternyata cocok 

untuk membudidayakan ketiga jenis varietas ini. Faktor geografis yang dimaksud 

antara lain adalah : 

a. Kandungan tanah 

b. PH air 

c. Intensitas cahaya 

d. Suhu Udara 

e. Kelembapan 

Meskipun ketiga jenis varietas ini cocok untuk dibudidayakan di wilayah 

Pangkalpinang, namun penelitian ini hanya berfokus pada pemilihan jenis varietas 
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yang paling cocok dan memenuhi kriteria untuk dibudidayakan di wilayah 

Pangkalpinang. 

 

1.4. Manfaat dan Tujuan Penulisan 

Manfaat dan tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Agar dapat memudahkan para petani hidroponik dalam menentukan 

jenis  tanaman Brassica rapa L yang cocok untuk ditanam di wilayah 

Pangkalpinang.. 

b. Dapat dijadikan referensi bagi petani pemula ataupun orang awam 

dalam menentukan media tanam yang cocok sesuai lingkungan mereka. 

c. Meningkatkan pengetahuan tentang hidroponik. 

d. Meningkatkan sektor perdagangan maupun peluang bisnis di bidang 

hidroponik. 

e. Menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan jika 

mengkonsumsi sayuran hidroponik yang tanpa menggunakan pestisida. 

f. Menghilangkan asumsi masyarakat bahwa sayuran hidroponik itu 

mahal. 

 

1.5. Metodologi Penelitian 

Metodologi yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1.5.1 Model Penelitian 

Dalam penelitian ini kami menggunakan Sistem Pengambilan Keputusan 

atau Decision Support Systems untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap 

penggunaan pupuk atau nutrisi yang tepat pada tumbuhan pakcoy, sehingga dapat 

menghasilkan tumbuhan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang 

diperlukan. 

 

1.5.2 Metode Penelitian 

Untuk memudahkan dalam pendukung keputusan, maka metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Analytical Hierarcy Proces 
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(AHP). Yang mana AHP mempunyai prinsip kerja yaitu menyederhanakan suatu 

persoalan yang kompleks dan tidak tersetruktur, stratejik, dan dinamik menjadi 

bagian-bagiannya dan tertata dalam suatu hierarki.  

 

1.5.3  Perangkat atau Tools 

Sistem ini akan memberikan rekomendasi jenis pupuk atau nutrisi yang 

nantinya akan menjadi pertimbangan para petani hidroponik dalam menentukan 

pupuk atau nutrisi yang paling baik untuk tumbuhan pakcoy. Perancangan Sistem 

Pendukung Keputusan ini menggunakan UML atau Unified Modelling Language, 

yang mana UML adalah bahasa spesifikasi standar untuk mendokumentasikan, 

menspesifikasikan dan membangun sistem perangkat lunak. 

 


