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MEDIA, WADAH DAN 
BANGUNAN TANAM 
 

1. MEDIA DAN WADAH TANAMAN 

Saai ini perkembangan industri hortikultura sangatlah pesat.  Budidaya 

tanaman secara komersial telah banyak dilakukan di dalam greenhouse terutama 

untuk tanaman bunga dan tanaman hias, juga beberapa industri bibit sayutan 

(transplant).  Keuntungan budidaya di dalam greenhouse di daerah tropis adalah 

untuk mendapatkan kualitas tanman yang prima, dengan mengendalikan beberapa 

faktor produksi secara akurat.  Budidaya tanaman dalam greenhouse banyak 

dilakukan di dalam wadah tanam.  Penggunaan wadah dalam budidaya tanaman 

akan erat kaitannya dengan media tanam yang digunakan.  Media tanam yang 

ideal akan memberikan keuntungan, sebab dapat memberikan kualitas tanaman 

yang baik. 

Pembuatan media tanam harus memperhitungn berbagai hal sehingga 

secara fisik, kimia dan biologis media tersebut dapat mendukung pertumbuhan 

tanaman.  Saat ini pembuatan media tanam tidak lagi harus menggunakan tanah, 

sebab bila terus menerus top soil digunakan akan habis.  Media tanpa tanah 

(soilles media) atau biasa disebut dengan media artifisal telah dikembangkan 

sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi kondisi ideal untuk pertumbuhan 

tanaman.  Komponen media tanam haruslah yang memenuhi secara fisik, kima 

dan dapat memfasilitasi kegiatan mikroorganisme di dalam media.  Disamping itu 

tentunya bahan bahan tersebut haruslah terjangkau dan tidak terlalu mahal 

pengadaanya.  Bagian terpenting dari penggunaan media tanam dalam wadah 

adalah manajemen media tanam, kapan media haru disiram, ditambah pupuk, 

diatur EC dan diatur pH nya.  Hal yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana 

mensterilkan media tanam dari patogen tanaman. 
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1.1. Manfaat Media Tanam 

Beberapa keutungan penggunaan media tanam adalah memudahkan 

pengepakan tanaman untuk tujuan pemasaran.  Tanaman yang dibudidayakan di 

dalam wadah menggunakan media tanam yang baik akan memudahkan dan 

menjamin pengiriman tanaman sampai tempat tujuan tanpa mengalami stres.  

Penggunaan media tanam dapat membantu menentukan masa produksi yang tepat 

disamping juga dapat memperpanjang masa produksi.  Hal ini dapat dilakukan 

dengan pengaturan pemberian hara yang tepat, sehingga hara tersebut dapat 

seluruhnya diambil oleh tanaman tanpa ada yang ditahan oleh media tanam, 

 

 

Gambar 1-1. Industri tanaman hias di dalam wadah menggunakan media artifisial 

dan fertigasi melalui irigasi tetes 

 

Karena penggunaan media tanam berkaitan erat dengan setiap aktivitas 

penanaman dalam wadah tanam, oleh karena itu pemilihan atau formulasi media 

tanam yang cocok sangatlah penting dalam budidaya tanaman dalam wadah.  

Beberapa manfaat media tanam adalah: 1) merupakan suport fisik terhadap 

tanaman, agar tanaman tetap dapat berdiri tegak, 2) mensuplai oksigen yang 

cukup, karena akar juga perlu respirasi untuk mendapatkan energi yang akhirnya 

dgunakan untuk penyerapan hara, 3) media juga harus dapat mensuplai air yang 

cukup, air di dalam media untuk memfasilitasi agar hara dapat terlarut dalam 
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larutan tanah dan dapat diambil oleh tanaman, 4) media harus mampu mensuplai 

hara yang cukup untuk pertumbuhan tanaman, 5) media tanam harus cukup berat 

agar wadah tanaman dapat tetap tegak dan tidak mudah terguling. 

Media tanam yang ideal adalah media tanam yang sesuai dengan 

jenis/spesies/varietas tanaman yang akan ditanam menggunakan media tersebut.  

Media tanam harus juga dapat disesuaikan dengan ukuran dan bentuk wadah 

tanam.  Pengaturan komposisi media juga sangat dipengaruhi oleh ukuran wadah 

agar kondisi optimum dapat dibangun untuk pertumbuhan tanaman.  Media tanam 

harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan tumbuh seperti penggunaan irigasi, 

salinitas air, intensitas cahaya, dan suhu.  Media tanam yang ideal juga dapat 

disesuaikan dengan kondisi dan lokasi pasar agar memudahkan penanganan 

tanaman, lokasi pasar yang jauh akan memerlukan jenis media tanam yang 

berbeda dengan lokasi yang dekat pasar terkait transportasi tanaman.  Hal terakhir 

yang cukup penting dalam mebuat media tanam yang ideal adalah ketersediaan 

dan harga komponen media tanam yang melimpah dan terjangkau.      

1.2. Sifat Fisik Media Tanam 

Beberapa sifat fisik media komponen tanaman yang perlu dipertimbagkan 

dalam membuat media tanam adalah: 

 

1. Total Pore Space 

Adalah volume udara pada kondisi media kering oven (% volume), yang 

merupakan bagian non solid. 

2. Water holding Capacity (kapasitas menahan air) 

Adalah volume air yang dapat ditahan oleh media tanam setelah irigasi dan 

drainase, atau dalam kondisi kapasitas wadah/kapasitas kontainer/kapasitas 

lapang. 

3. Container Capacity (kapasitas kontainer/kapasitas wadah) 

Bila media telah jenuh air dan telah terdrainase, bila dilapang disebut 

kapasitas lapang. 

4. Air space = Aeration Porosity = Drainable Pore Space (porositas) 

Adalah volume media yang terisi oleh udara pada kondisi kapasitas kontainer. 
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Keseimbangan dalam ketersediaan air dan oksigen perlu dijaga untuk 

memperoleh kualitas produk yang optimum.  Media tanam harus mempunyai 

ruang pori besar (untuk pertukaran udara) dan ruang pori kecil (untuk menahan 

air) yang seimbang.  Apabila kondisi anaerob (kondisi tanpa oksigen) dapat 

mengurangi perolehan energi dari respirasi bagi perakaran.  Hasil energi dari 

respirasi diperlukan untuk pertumbuhan akar, keseimbangan hormon, uptake 

nutrisi dan menjaga kelangsungan proses fisiologi. 

Ketika media dalam wadah terisi maka lapisan media yang dekat dengan 

dasar wadah akan mendekati jenuh.  Perakaran tanaman harus dapat menyentuh 

lapisan jenuh air ini.  Ketebalan lapisan jenuh air ini dapat diatur.  Ketebalan 

lapisan jenuh air ini sangat dipengaruhi oleh distribusi ukuran partikel yang 

mencerminkan water holding capacity media.  Konsentrasi air pada ketinggian 

tertentu dari dasar pot tidak dipengaruhi oleh ketinggian pot akan tetapi 

dipengaruhi oleh ukuran partikel yang memadai.  Jadi penambahan tinggi pot 

akan meningkatkan volume media dengan pori makro yang akan terisi udara.  

Percampuran ukuran partikel yang lebih kecil dengan partikel yang besar akan 

mengurangi volume pori makro dan meningkatkan volume air pada saat 

penambahan air irigasi.   

1.3. Sifat Kimia Media 

Salah satu sifat kimia media tanam yang penting adalah reaksii tanah atau 

kemasaman tanah yang sering dinyatakan dalam ukurn pH atau aktivitas H di 

larutan anah.  Kisaran optimum pH berbeda tergantung jenis tanaman, namun 

secara umum pH oltimum untuk pertumbuhan tanaman adalah 5.0-6.5 dimana 

unsur hara P ketersediaannya tinggi bagi tanaman pada kisaran tersbut.  Pada pH 

> 7.5 terjadi pengikatan mikro nutrient oleh media tanam, pada pH < 4.0 ion 

toksik seperti : Al, Zn, dan Cu akan terlarut dan juga akan mengikat P sehingga 

tidak tersedia bagi tanaman. 

Hindari penggunaan media yang mempunyai salinitas yang tinggi.  Pasir, 

Gravel, Peat dari daerah yang salinitas tinggi harus dicuci.  Salinitas 2 500-4 000 

ppm adalah termasuk tinggi, sedang 1 000-1 500 ppm termasuk salinitas sedang.  

Beberapa tanaman hanya tahan pada salinitas 500-700 ppm.  Sifat kimi media 
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yang lain adalah Kapasitas Tukar Kation (KTK).  Banyak hara tanam bermuatan 

positif (kation) yang terikat oleh muatan negatif ini.  Pasir atau media yang 

mempunyai luas permukaan partikel yang kecil mempunyai KTK rendah 

sementara itu bahan organik mempunyai kemampuan menahan ion yang yang 

tinggi.  Media yang mengandung 50-60 % bahan organik (peat, pine bark) dengan 

ukuran partikel sedang (0.3-0.9 cm) telah terbukti cukup menyediakan KTK bagi 

produksi tanaman berkayu pada wadah tanam.  Proses dekomposisi yang cepat 

menghasilkan penurunan volume, dan aerasi media.  Material dengan selulosa (C) 

yang tinggi dan nitrogen rendah (C/N tinggi) akan didekomposisi oleh tanah 

secara lambat.  Perlu diperhitungkan pada saat media tanam akan digunakan, nilai 

C/N harus sudah mendekati nilai C/N tanah yaitu sekitar 12. 

1.4. Media Tanam Buatan 

Beberapa komponen media tanam dikelompokan kedalam komponen 

organik dan komponen anorganik.  Komponen organik antara lain: Peat 

(gambut), Pine Bark (kulit kayu pinus), Spagnum Moss (moss), Hardwood Bark 

(kulit kayu keras), Melaleuca Bark (kulit kayu melaleuca), Animal Manure 

(pupuk kandang), Sawdust (Serbuk gergaji), Wood Shaving (serutan kayu), Wood 

Chip (potongan kayu kecil), Composted Municipal Refuse (Kompos sampah 

kota), Composted Sewage Sludge (kompos dari selokan), Rice Hulls (sekam 

padi), Bagasse (ampas tebu).  Komponen anorganik media tanam antara lain 

adalah: Polyphenolic Foam, Perlite  (bahan batuan yang dipanaskan dan 

mengembang), Vermiculite (batuan yang dipanaskan dan mengembang), 

Polystyrene Foam, Rockwol (adalah media yang terbuat dari batu basalt yang 

dipanaskan, kemudian dispin menjadi benang-benang dan dipadatkan seperti 

wool), dan Calcined Clay (batu apung). 

Media buatan atau media artifisial mempunyai beberapa keunggulan 

apabila dibandingkan dengan media alami.  Saat ini terjadi anggapan bahwa tanah 

alami dapat dipergunakan bercocok tanam dimana saja.  Apa yang terjadi pada 

tanah yang subur dipindahkan dari lokasi alaminya ke dalam pot.  Tanah tidak 

akan dapat mempertahankan sifatnya.  Hasil Penelitian pada Gandum yang 

berumur 4 bulan, ditanam di dalam pot 1604 m
2
, permukaan fotosintesis 4229 cm

2
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lebih kecil apabila dibandingkan permukaan akar 211 367 cm
2
.  Akar digunakan 

untuk menyerap hara, bila luas permukaan berkurang maka mengahambat 

pertumbuhan tanaman.  Pertumbuhan optimal tanaman akan terjadi apabila luas 

permukaan akar lebih besar daripada luas permukaan fotosintesis.  Perkembangan 

akar baik apabila cukup air, pori udara, hara, dan bebas patogen.  Tanah alami 

yang dimasukkan ke dalam pot tidak bisa memenuhi semua kebutuhan tersebut.  

Media buatan adalah bahan atau campuran bahan selain tanah alami, yang dapat 

memberikan kondisi yang ideal bagi pertumbuhan akar yang optimal.  Terdapat 

tiga jenis media buatan, seperti UC mix, Cornel Mix, dan bahan media yang 

dibuat oleh Belanda  

1. UC Mix (University of Califonia): pasir steril, peat moss, serbuk gergaji, 

perlite, vermikulit, serbuk bata, butir styrofoam, pupuk. 

2. Cornell Mix (Cornell University): pasir, perlite, vermikulite, kulit kayu, 

serbuk gergaji, serbuk bata, bahan dasar peat moss. 

3. Belanda : rockwool, serbuk arang  

Larangan export media alami karena patogen, mendorong komersialisasi 

media buatan  Di Indonesia, hal tersebut manjadi tantangan pemanfaat limbah, 

seperti: cocodust, cocopeat, cocofibre.   

1.5. Manajemen Media Tanam 

Manajemen media tanam terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya adalah 

Uji media Tanam, Pemupukan dalam wadah tanam, Metode Pour Throuh untuk 

uji pH dan EC dan Pasteurisasi media tanam.  Media pot berbeda dengan media 

lahan terbuka dalam hal karakteristik fisik dan kimianya.  Hal tersebut 

menyebabkan terjadinya perbedaan dalam kemampuan penyangga penyediaan 

nutrisi tanaman.  

1.5.1. Uji Media Tanam 

Hasil Uji Lahan terbuka tidak bisa dipakai untuk rekomendasi media di 

dalam wadah tanam karena teknik ekstrasinya berbeda.  Data interpretasi uji 

media tanam untuk budidaya tanaman di dalam wadah disajikan pada Tabel V.1. 
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Tabel 1-1. Data interpretasi uji media tanam 

Uji 
Rendah Sedang Optimum Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

(ppm) 

Nitrogen (N) 0-39 40-79 80-139 140-200 > 200 

Phospor (P) 0-3 4-7 8-13 14-20 > 20 

Kalium (K) 0-49 50-109 110-179 180-260 > 260 

Kalsium (Ca) 0-69 70-139 140-219 220-325 > 325 

Magnesium (Mg) 0-29 30-59 60-99 100-150 > 150 

Garam Terlarut (SS) 0-500 500-1 000 100-1 500 1 500-2 500 > 2 500 

pH = 5.8-6.8 (ditentukan menggunakan metode Saturated Paste, yaitu kira-kira 1 

bagian air dan 1 bagian media 

Rendah : konsentrasi nutrisi tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan 

tanaman yang baik 

Sedang : pertumbuhan baik tapi tidak maksimal, benih 

Optimum: pertumbuhan maksimal 

Tinggi dan Sangat Tinggi: kelebihan, tidak seimbang, menghambat pertumbuhan 

1.5.2. Pemupukan dalam Wadah Tanam 

Rekomendasai dosis pemupukan tanaman dalam wadah menggunakan 

media tanam artifisial tidaklah sama  dengan rekomendasi tanah di lapan.  Jumlah 

hara untuk pertumbuhan tanaman biasanya kurang apabila pengitungan 

rekomendasi pupuk dilahan dikonversi ke wadah tanam dengan asumsi bobot tanh 

per hektas 2 juta kg.  Penentuan dosis rekomendasi untuk industri tanaman dalam 

wadah tidak dapat dilakukan hanya karena kebiasaan saja, namun harus 

ditentukan secara akurat.  Untuk memudahkan aplikasi, ukuran ton/ha yang 

merupakan satuan dosis di lapang dijadikan ukuran ppm (part per million), 1 ppm 

sama dengan 1 mg/liter air, 200 ppm bisa dibuat dengan  melarutkan 200 mg 

bahan dalam satu liter air.  Berikuti ini beberapa contoh penghitungan pupuk 

untuk budidaya tanaman dalam wadah.   
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Contoh Kasus ke-1 

Diperlukan larutan  200 ppm Ca(NO3)2, dalam kapasitas tangki air 200 liter.  

Bagaimana cara Membuatnya? 

Kalkulasi:  

200 ppm = 200 mg Ca(NO3)2 per liter 

Untuk 200 liter diperlukan = 200 × 200 mg 

 = 40 000 mg 

 = 40 g Ca(NO3)2 

Contoh Kasus ke-2 

Diperlukan 200 ppm N sumber pupuk adalah Ca(NO3)2, tangki 200 liter.  

Bagaimana cara membuatnya? 

Kalkukasi:  

BM (Berat molekul) Ca(NO3)2 = 164.1 

BA(Berat atom) N = 14 

persentase N dalam Ca(NO3)2  = 2 × 14/164.1 

 = 17% 

Ca(NO3)2yang diperlukan = 100/17 × 200 

 = 965.3 mg/liter air 

Bila tangki 200 liter maka Ca(NO3)2 yang diperlukan   = 965.3 mg × 200 

 = 193g 

Contoh Kasus ke-3 

Diperlukan 300 ppm K sumber KCl, bila unkuran tangki tangki 200 liter.  

Bagaimana cara membuatnya? 

Kalkulasi:  

ppm K = 
 Berat  pupuk  KCL /liter  air   ×(% K) 

100
 

300 = 
 Berat  pupuk  KCL /liter  air   ×(39.1) 

100
 

 Berat KCl yang di perlukan  = 767.26 mg/liter 

Bila tangki 200 liter  = 767.26 mg × 200 

 = 153.45 g KCl 
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Catatan: Biasanya pupuk komersial P dan K dinyatakan dalam bentuk 

oksidanya P2O5 dan K2O.  Untuk mengoreksi ini, K yang 

dibutuhkan harus dikalikan 0.8301 dan P harus dikalikan 0.4366. 

 Contoh Kasus ke 4 

Berapa banyak Potassium Nitrat (KNO3) dan Amonium nitrat (NH4NO3) 

seharusnya ditambahkan dalam tangki air bervolume 400 liter untuk 

memperoleh 200 ppm N dan 200 ppm K untuk penyiraman tomat dalam pot  

Kalkulasi: 

Pertama, perhitungkan jumlah KNO3 (BM 101.1) yang dibutuhkan untuk 

memperoleh 200 ppm K  

200 = (X) (39.1) (1) / 101.1 

X = 200 × 101.1 / 39.1 

 = 517 mg/l 

Jumlah KNO3 yang diperlukan sama dengan 517 mg/liter.  Selanjutnya dalam 

pupuk KNO3 terdapat juga unsur N. Nilai ppm N yang terdapat dalam 517 mg 

KNO3 adalah sebagai berikut: 

ppm N = (517)(14)(1) / 101.1 

 = 81.8 

sisa ppm N yang diperlukan = 200 – 81.8 

 = 118.2 ppm 

Jumlah NH4NO3 (BM= 40) yang harus ditambahkan: 

118.2 = (X)(14)(2) / 80 

      X = 118.2×80 / 2×14  

 = 337 mg/l 

    Karena tangki 400 liter maka pupuk yang diperlukan: 

KNO3    = 517 mg x 400  = 206.8 g 

NH4NO3   = 337.7 mg x 400  = 135 g 

Total pupuk yang diperlukan = 341.8 g 

 

Untuk menentukan formulasi ppm bahan dapat digunakan rumus sebagai berikut.   

ppm N =  
 Berat  pupuk  campuran  mg /liter  air   ×(% N) 

100
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ppm P = 
 Berat  pupuk  campuran  mg /liter  air   × % P2O5 (0.4366) 

100
  

ppm K = 
 Berat  pupuk  campur an  mg /liter  air   × % K2O (0.8301) 

100
 

1.6. Metode PourThru 

Program pemberian hara yang tepat adalah suatu hal yang mendasar untuk 

menghasilkan tanaman berkualitas.  Tanaman hanya mengambil hara yang terlarut 

dalam larutan hara.  Kelarutan hara dalam zona perakaran adalah faktor utama 

yang menentukan ketersediaan hara tersebut untuk diserap tanaman dan sangat 

dipengaruhi oleh pH.  Saat ini banyak petani menghadapi masalah pH lebih serius 

dari pada masa lalu.  Hal ini disebabkan oleh perubahan penggunaan lapisan Top 

Soil ke media Soilless (tanpa tanah) .  Keputusan ini dipilih karena bahan soiless 

relatif lebih bebas kontaminan dan memiliki sifat kimia dan sifat fisik yang baik.  

Akan tetapi media soilless mempunyai kapasitas buffer yang lebih kecil terhadap 

perubahan pH.  Disamping itu, jenis tanaman yang diusahakan saat ini semakin 

bervariasi sehingga kebutuhan pH optimum juga berbeda.  Penggunaan berbagai 

macam jenis pupuk mempunyai efek berbeda terhadap pH media sebab terdapat 

pupuk yang mempuanyai sifat asam atau basa. 

Pengambilan contoh media untuk pengujian pH dan EC dengan metode 

Pour-Thru (air yang dikucurkan) adalah suatu cara yang cepat dan sederhana 

untuk mengetahui status hara di dalam media tanam.  Metode ini dipengaruhi oleh 

faktor tanaman, jenis, dan pupuk yang digunakan.  Pengujian contoh dapat 

dilakukan seminggu sekali.  Cara untuk melakukan metode Pour-Thru adalah 

sebagai berikut:  melakukan penyiraman 1 jam sebelum pengambilan contoh, 

meletakkan piring untuk menampung air siraman (1 jam), dan melakukan 

penyiraman air destilata sampai tertampung 50 ml, jangan lebih 60 ml (Lihat 

Tabel 5.2).  Setelah mengkalibrasikan EC dan pH meter, segera lakukan Uji sebab 

pH dalam 2 jam akan berubah, sedangkan EC konstan bila ditutup.   
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Tabel 1-2. Jumlah air destilata yang harus ditambahkan  

Ukuran Wadah Air yang Ditambahakan (ml) 

4 inchi 

75 5 inchi 

6 inchi 

6.5 inchi 100 

1 liter 75 

4 liter 150 

12 liter 350 

Tray 98 tanaman 50 

Setelah dilakukan pengukuran PH dan EC, maka nilai tersebut dicocokkan 

dengan nilai EC dan pH pada data interpretasi (Tabel 5.3 dan Tabel 5.4).  Bila EC 

yang terjadi di atas nilai optimum maka dapat diturunkan dengan cara mengurangi 

jumlah pupuk dan frekuensi pemupukan dan melakukan pencucian.  Bila EC 

kurang dari nilai optimum, maka dapat dinaikkan dengan cara menaikkan dosis 

pemupukan dan penambahan frekuensi pemupukan dengan aplikasi 200-250 ppm 

N secara konstan.  Bila pH ynag terjadi di atas nilai optimum maka dapat 

diturunkan dengan cara menambahkan asam sampai dengan pH 5.8.  Berubah dari 

penggunaan pupuk bersifat basa (Nitrat) ke asam (Ammonium), dengan 

melakukan Soil Drench (penyiraman pada media tanam): Ferosulfat (300 g/100 

liter air).  Bila pH kurang dari nilai optimum, maka dapat dinaikkan dengan cara 

menghentikan tambahan asam pada irigasi.  Berubah dari pupuk bersifat asam ke 

basa.  Melakukan Soil Drench (penyiraman pada media): Flowable lime (250 

ml/100 liter air). 

1.7. Pasteurisasi Media Tanam 

Pasteurisasi media tanam dilakukan untuk mengurangi serangan hama dan 

penyakit yang terjadi akibat soil born diseases.  Soil based media biasanya 

dipasteurisasi, akan tetapi pada Soilless biasanya tidak dilakukan sebab bahan 

media tanam tersebut relatif sudah bersih.  Pasteurisasi adalah memanaskan media 

tanam hingga suhu 71 
o
C (160 

o
F) selama 30 menit dengan cara di steam atau 

dialiri uap panas.  Bila Sterilisasi pemanasan diakukan hingga suhu 100 
o
C (212 
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o
F).  Pasteurisasi sudah cukup untuk membunuh patogen tanaman tertular tanah, 

namun tidak membunuh biji gulma.  Bila sterilisasi media dilakukan telalu lama 

biasanya akan terjadi toksisitas Mangan dan Ammonium.  Pasteurisasi 

menyebabkan Mn tidak tersedia menjadi tersedia, sehingga terjadi tip burn dan 

menekan penyerapan.  Toksisitas Ammonium bisa juga terjadi akibat bakteri 

Amonifikasi lebih cepat tumbuh kembali dibanding bakteri Nitrifikasi, sehingga 

NH4 meningkat lebih cepat. 

 

 

 

 

Gambar 1-2. Industri tanaman hias di dalam wadah menggunakan media artificial 

yang menerapkan metode Pour Thru  
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Tabel 1-3.  Kisaran pH media yang disarankan untuk tanaman greenhouse tertentu 
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Tabel 1-4. Kisaran ec media yang disarankan dengan pengujian Pour Thru bagi tanaman florikultur yang 

ditanam pada media tanpa tanah. (keterangan: nilai-nilai tersebut adalah panduan dan penyesuaian 

sebaiknya dibuat berdasarkan kondisi dan pengalaman anda).                  
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2. BANGUNAN TANAM 
Bangunan tanam adalah bangunan yang dibuat untuk melindungi tanaman 

dari kondisi lingkungan yang sangat ekstrim.  Kondisi tersebut bisa berupa suhu 

sangat rendah atau sangat tinggi, hujan, angin, dan intensitas cahaya yang tinggi.  

Disamping melindungi tanaman dari lingkungan yang ekstrim, bangunan tanam juga 

harus berfungsi memberikan lingkungan tumbuh yang optimum sehingga cocok bagi 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman.  Penggunaan bangunan tanam juga 

memungkinkan untuk melakukan budidaya tanaman secara off season (diluar musim), 

sehingga dapat mengatur pemanenan produk lebih awal atau lebih lambat dibanding 

penanaman di lapang terbuka 

Rumah kaca (greenhouse) merupakan salah satu bangunan tanam yang 

dibangun untuk mempertahankan lingkungan tumbuh sehingga dapat dihasilkan 

kualitas hasil yang tinggi yang dapat menambah keuntungan.  Perencaan sebelum 

konstruksi greenhouse adalah tindakan penting yang harus selalu dilakukan.  Waktu 

yang singkat dalam mendisain struktur rumah kaca akan menguntungkan dalam 

jangka waktu yang lama karena disain tersebut cocok dengan lokasi sehingga dapat 

menekan biaya operasional.  Pertimbangan ekonomi dan bisnis seperti besarnya 

modal awal, bunga bank, harga komponen akan sangat mempengaruhi ukuran dan 

bentuk dari rumah kaca yang dipilih untuk lokasi tertentu.  Di Indonesia, faktor yang 

sangat penting bagi sebuah rumah kaca adalah bekerjanya ventilasi alami, sehingga 

akan menekan biaya operasional untuk penurunan suhu yang terlalu tinggi.  Lokasi 

rumah kaca merupakan faktor penting menyangkut kemudahan mendapat sumber 

utiliti (listrik dan air), serta kemudahan transportasi untuk pengiriman material input 

produksi dan hasil produksi.   

2.1. Jenis Bangunan Tanam 

Salah satu jenis bangunan tanam adalah Greenhouses atau Glasshouses 

(Rumah Kaca).  Greenhouse (GH) petama kali digunakan untuk budidaya tanaman di 

daerah sub tropik pada saat musim dingin (winter).  Greenhouse ini didisain untuk 

memberikan suhu yang hangat pada di dalamnya.  Pada saat musim dingin bersalju, 
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seluruh pemandangan berwarna putih, sehingga hanya rumah yang berisi tanaman 

saja yang berwarna hijau, maka selanjutnya disebut Greenhouse. 

Budidaya tanaman dalam GH disebut ‘plant forcing’ yang merupakan 

budidaya tanaman paling intensif.  Tanaman dapat ditanam secara rapat, dalam waktu 

yang berurutan tanpa jeda, memerlukan investasi yang besar, irigasi dan hara dapat 

diatur, temperatur dapat dikontrol, suplai cahaya dapat dimodifikasi.  Sehingga 

budidaya tanaman di dalam greenhouse dapat menghasilkan panen dan kualitas hasil 

yang tinggi.   

Bangunan tanam yang lain adalah Plastic houses (Rumah Plastik), adalah 

bangunan yang sama dengan greenhouse akan tetapi glazing materialnya terbuat dari 

plastik.  Shade houses adalah bangunan tanam yang berfungsi untuk menungi 

tanaman yang masih muda, biasanya untuk nurseri.  Bahan penutup atap shade house 

biasanya berupa paranet yang mempunyai kapasitas naungan sbesar 55%, 65%, atau 

75%.  Lathhouses (Rumah bilah) adalah bangunan tanam yang fungsinya sama 

dengan shade house akan tetapi bahan penutup (naungan ) berupa bilah-bilah kayu 

atau bambu.  Hot Bed dan Cold Frame adalah bangunan tanam berupa bedeng yang 

tertupu oleh kaca yang biasanya dibangun disamping rumah , yang digunakan untuk 

persemain selama musin digin, agar tanaman siap ditanam di awal musim semi.  

Kedua bangunan ini hanya ditemukan di daerah sub tropis.  Bangunan tanam terakhir 

adalah berupa Plant Container atau wadah tanam yang erat kaitannya dengan 

penggunaan media tanam. 

2.2. Tipe Greenhouse 

Tipe greenhouse Lean to (atap tunggal) adalah rumah kaca dengan satu sisi, 

sedangkan tipe Even-span (dua atap) adalah memiliki dua atap.  Sedangkan bentuk 

atap ada yang quonset (melengkung), dan gable (lurus tidak melengkung).  

Berdasarkan cara pnyusunannya greenhouse dibedakan menjadi single unit (detached 

houses), atau bergabung dengan gutter connected (ridge and furrow).  Single unit: 

ventilasi dan cahaya baik, biaya bila di daerah sub tropis pengaturan suhu lebih mahal 

sebab perlu lebih hangat, lebih cocok untuk daerah tropis.  Ridge and Furrow: sulit 

pemeliharaan, bila di daerah sub tropis efisient dalam pemanfaatan energi, sebab 
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greenhouse ini lebih hangat, dan tidak cocok untuk daerah tropis.  Bentuk tipe 

kerangka greenhouse disajikan pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 2-3. Struktur kerangka greenhouse 

2.3. Pertimbangan Disain dan Instalasi Greenhouse  

Pembangunan greenhouse perlu mempertimbangan beberapa hal seperti, 

seleksi lokasi, pertimbanagn fisik: Structure, Glazing, Polylock system, Horticultural 

consideration, Ground cover, Sealing the Greenhouse, Adjacent facilities, dan 

pertimbangan lingkungan: Energy Exchange, Heat Loss, Ventilation, Evaporate 

Cooling, Horizontal air flow fans, CO2 injection. 

2.3.1. Seleksi Lokasi  

Lokasi pemilihan tempat pembangunan greenhouse harus mempertimbangkan 

perencanaan tata ruang.  Hal ini perlu dilakukan agar dalam jangka panjang 

keberadaan greenhouse memang sudah dijamin.  Pertimbangan sarana dan 

prasarana: konstruksi, listrik, jalan, transportasi, juga merupakan faktor penting 
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dalam pembangunan greenhouse.  Pertimbangan ini perlu dilakukan agar pengelolaan 

greenhouse dapat dilakukan secara efisien, atau denga biaya operasional yang lebih 

rendah.  Faktor yang sangat penting lain dalam memilih calon lokasi greenhouse 

adalah  pertimbangan ketersediaan dan kualitas air.  Saat ini ketersediaan air baik 

secara kualitas dan kuantitas mulai menurun.  Persaingan penggunaan air untuk 

kebutuhan manusia dan kebutuhan untuk tanaman terjadi semakin hebar.  Air 

permukaan dapat membawa nematoda, bakteri, jmur, alga, dan biji gulma ke dalam 

sistem greenhouse.  Sehingga air permukaan tidak ideal untuk sumber air ke dalam 

greenhouse.  Sebelum ditentukan sebagai lokasi perlu dilakukan analisis air meliputi: 

pH, EC, bicarbonates, Fe, S, Ca, dan magnesium.  Kandungan unsur Ca yang tinggi 

pada air irigasi akan menggangu program pemupukan karen terjadi pengikatan P oleh 

Ca sehingga menyebabkan penyumbatan pada sistem irigasi. 

Syarat fisik lokasi yang lain adalah tidak ternaungi, hindarkan membangun 

greenhouse terlaku dekat dengan pohon.  Kondisi tanah datar sehingga yang 

memungkinkan pembuatan GH ukuran besar.  Lantai berdrainase baik dan usahakan 

kemiringan lantai 2-3%.  Pembangunan greenhouse di tanah berat/clay sedapat 

mungkin dihindarkan agar sanitasi greenhouse lebih mudah karena air tidak 

menggenang di lantai.  Kedekatan dengan area produksi harus dihindarkan  sebab 

banyak air borne inoculum terutama pada komoditas yang sama.  Hal penting lain 

adalah  hindarkan pembangunan greenhouse dekat  dari tempat penimbunan sampah . 

2.3.2. Pertimbanan Fisik 

Greenhouse yang kecil dan terpisah memerlukan biaya awal yang murah, 

tetapi akan mahal (tidak efisien) untuk mempertahankan suhu tinggi dibanding 

greenhoouse besar, sehingga cocok untuk daerah tropis.  Ukuran greenhouse single 

yang cocok untuk di Indonesia adalah dengan lebar 8-12 m dan panjang 30-40 m, 

ukuran ini ideal untuk pemasangan plastik dan bahan material lain yang tersedia di 

pasaran.  Khusus untuk daerah tropis, harus dibuat konstruksi ventilasi yang 

memadai.  Harus mampu menahan beban: angin, hujan, pot gantung, atau peralatan 

yang terpasang pada struktur.  Struktur greenhouse harus dibangun secara kokoh.  

Menurut NGMA (The National Greehouse Manufacturers Association), greenhouse 

setidaknya bisa menahan agin sampai kecepatan 120 km/jam.  Pemanfaatan 
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greenhouse untuk produksi sayuran bila tidak dirancang untuk menopang sistem 

training tanaman, maka perlu dibuar ajir secara terpisah.   

1.  Frame (Kerangka) 

- Aluminium : struktur yang terbuat dari bahan almuminium biasanya tahan lama, 

tahan karat, ringan, dapat di glazed, pemeliharaan ringan, biaya awal tinggi, perlu 

spesial tenaga pemasang, biasanya struktur ini dapat diproduksi dalam pabrik. 

- Galvanized Steel : bahan ini lebih kuat, tahan lama, lebih murah walau 

pemeliharaan lebih mahal daripada aluminium, memungkinkan konstruksi ringan 

sehingga mengurangi efek naungan karena kerangka greenhouse, kehilangan 

panas lebih banyak karena konduktor yang baik  

- Kayu : bahan struktur greenhouse dari kayu memerlukan biaya awal rendah, 

pemeliharaan tinggi, mudah terbakar, kayu harus di treatment supaya tahan dari 

serangan rayap, bahan yang baik untuk treatment Chromated Cooper Arsenate 

(CCA) atau Ammonium Cooper Arsenate (ACA).   

2.  Glazing Material (Bahan Glazing) 

- Kaca : bahan ini merupakan bahan yang pertama kali dipakai, exellent material, 

harga mahal, tahan lama (25 tahun), pemeliharaan rendah, transmisi cahaya baik, 

memerlukan kerangka yang kuat (baiasanya menghalangi cahaya), perlu keahlian 

khusus untuk memasang, tidak tahan beban. 

- Syntetic Sheets :  Polyethylene film (banyak dipakai), ringan, murah, transmisi 

cahaya baik, tidak tahan lama (9 bulan).  Saat ini lebih banayk dipakai UV-plastik 

10% atau 12%.  Persentase menunjukkan jumlah bahan UV-resisten material 

yang ditambahkan kedalam bahan plastik, sehingga tahan terhadap pelapukan 

oleh sinar UV.  Jenis UV- palstik ini bisa tanah sampai 19 bulan, biasanya 

meneruskan infra merah, namun beberapa jenis baru dapat menghalangi infra 

merah. 

- Beberapa Jenis Syntetic Sheets : Polyvinil Chloride (PVS) film dan sheet, 

Polyvinyl Floride film (Tedlar), Acrylic shets (Plexiglass), Polyester film(Mylar), 

dan Polycarbonates sheets(Lexar).  Bahan ini lebih kuat dari kaca, namun lebih 

mahal. 
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- Fiberglass reinforced plastic (FRP) : lebih murah dibanding kaca, ringan, tahan 

beban, transmisi lebih rendah daripada kaca dan polyethylene, terdegradasi oleh 

ultraviolet.  Penggunaan bahan ini tidak direkomendasikan sebab mudah retak dan 

akan tumbuh lumut pada bagian yang retak sehingg grrenhouse akan gelap. 

3.  Polylock System (Sistem penguncian) 

Adalah sistem pengunci polyethylene (plastik).  Biasaya terdapat pada 

greenhouse yang dibuat oleh pabrik.  Sistem penguncian plastik ini sangat 

mempengaruhi kualitas atau harga greenhouse.  Bagian dari polylock system adalah: 

Base board (kayu), Polylock base, dan Insert.  Bentuk masing-masing bagian 

bervariasi, dan mempengaruhi proses pemasangan Polyethylene.  Di Indonesia, 

polylock bisa diganti dengan penjepit plastik dan dipaku pada kerangka greenhouse. 

4.  Ground Cover (Penutup Tanah) 

Penutup lantai greehouse ini mutlak diperlukan untuk menjaga sanitasi 

greenhouse.  Pada  produksi tanaman dalam wadah, harus ada pembatas permanen 

antara tanaman dengan tanah, sebab tanah merupakan sumber patogen.  Apabila 

produksi tanaman akan dilakukan di tanah: direncanakan konstruksi yang 

memudahkan sterilisasi tanah.  Walkway atau jalan setapak harus disemen/dicor 

untuk meningkatkan sanitasi. 

5.  Sealing (Perlindungan)  

Sistem sealing atau segel dibuat untuk beberapa kepentingan yaitu Air lock – 

untuk mengurangi bahaya angin.  Kasa/Screen – untuk melindungi dari insect, tanah, 

dan spora patogen.  Pintu ganda – untuk mengurangi masuknya air borne patogen.  

Keset-pestidia – mengurangi patogen yang terbawa sepatu, bila tidak terdapat keset 

pestisida, berarti sepatu dilarang dipakai di dalam greenhouse. 

6.  Horticultural Consideration (Pertimbanagn Budidaya) 

Pertimbangan untuk budidaya tanaman hortikultura perlu direncanakan.  

Misalnya lebar greenhouse untuk budidaya tanaman tomat, mentimun harus cukup 5-

6 double row, dan cukup tinggi 1.5-2 m.  Sistem pengariran diperlukan untuk 

beberapa tanaman sayuran daun yang diproduksi secara hidroponik memerlukan 
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bench untuk menjaga kebersihan produk.  Fleksibilitas disain irigasi, dan sistem 

pengajiran perlu direncanakan 

 

7.  Struktur-Adjacent Facilities (Fasilitas Pendukung) 

Beberapa fasilitas tambahan harus disediakan misalnya: ruang penyimpanan 

dan persiapan mediam, Alat sterilisasi media bisa berupa lemari steril, perlu media 

mixer, bila GH dimanfaatkan untuk produksi bibit, fasilitas total sterilisasi harus 

dibangun. 

 

 

Gambar 2-4. Contoh greehouse dengan atap kaca  

2.3.3. Pertimbangan Lingkungan  

Awal mulanya, greenhouse  didisain untuk menyediakan suhu dan cahaya 

yang cocok untuk pertumbuhan tanaman.  Namun pada akhirnya, petani juga 

mengetahui aspek penting yang dapat dilakukan di dalam bangunan tanaman ini 

adalah proses pendinginan (cooling) untuk produksi tanaman pada musim panas.  

Saat ini para hortikulturis mengetahui bahwa masing-masing varietas tanaman 

(walaupun sama spesies) memberikan respon yang berbeda terhadap suhu tertentu. 
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1.  Energy exchange 

Suhu greenhouse tergantung pada keseimbangan aliran energi antara 

greenhouse dan lingkungan luar.  Pertukaran energi dapat terjadi melalui proses: 

konduksi (lewat benda padat), konveksi (panas mengalir karena beda temperatur) atau 

radiasi (panas mengalir antar objek tanpa kontak fisik).  Sifat aliran energi ini dapat 

digunakan untuk mempertimbangan penggunaan bahan dan struktur disain sebuah 

greenhouse agar sesuai dengan persyaratan lingkungan tumbuh bagi tanaman.  

Biasanya di daerah sub tropis suhu hangat yang diperlukan, bila di daerah tropis suhu 

hangat yang harus dikeluarkan dari greenhouse. 

2.  Ventilasi 

Metode yang paling ekonomis untuk mendinginkan greenhouse adalah dengan 

ventilasi, yakni pertukaran udara dalam greenhouse dengan udara luar greenhouse.  

Ventilasi bisa dibuat dengan memanfaat angin secara alamiah, atau dengan kipas 

angin.  Unit dalam sistem ventilasi biasanya dinyatakan dalam jumlah udara yang 

mengalir per menit.  Kecepatan aliran udara meningkat, maka peningkatan suhu 

greenhouse menurun dan perbedaan antara udara dalam dan luar greenhouse 

berkurang.  Ventilasi yang ideal untuk greenhouse di daerah tropis apabila suhu di 

dalam dan diluar greenhouse sama.  Untuk mencapai kondisi ideal di daerah tropis, 

perlu diperhatikan dalam mendisain struktur greenhouse bahwa luas ventilasi 

mimimum adalah 40% luas lantai greenhouse. 

3.  Evaporative Cooling 

Apabila hanya memanfaatkan ventilasi udara saja, suhu greenhouse hanya 

akan mendekati suhu ambient, akan tetapi dengan evaporative cooling, suhu 

greenhouse bisa lebih rendah dari pada suhu ambient.  Prinsip: temperatur udara 

tertentu dapat menahan sejumlah uap air.  RH (Relative Humidity) adalah jumlah uap 

air yang dapat ditahan oleh udara.  RH <100 bila kontak dengan air akan 

mengubahnya menjadi uap dengan energi dari udara, yang menyebabkan turunnya 

suhu udara.  Akan tetapi evaorative cooling ini tidak akan efektif apabila kelembanan 

di dalam greenhouse sudah tingi. 
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4.  Horizontal Air Flow Fans 

Fans tube system: mengambil udara dari luar greenhouse dialirkan ke dalam 

greenhouse melalui tabung plastik yang berlubang, lebih merata penyebaran RH dan 

suhu, juga untuk CO2 

High Volume Low speed fan system: satu atau lebih kipas angin untuk mengalirkan 

udara sepanjang GH  

Wetted Pad System: material porus 2-6 inci, semacam radiator dipasang di dinding 

greenhouse berlawanan dengan exhaust fans.  Udara yang masuk melalui radiator 

inilah yang mendinginkan suhu greenhouse. 

Fog system: menghasilkan droplet air yang dapat tertahan di udara 

Shade System: mengurangi kenaikan suhu greenhouse dengan mengurangi intensitas 

cahaya. Pengurangan intaessitas cahaya dapat dilakukan menggunakan paranet 

dengan persentase naungan 55%, 65%, 75%. 

 


