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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kailan (Brassica oleraceae L.) termasuk dalam kelompok tanaman

sayuran daun. Kailan sangat baik untuk kesehatan karena kaya vitamin A, kalsium

dan zat besi serta mengandung asam folat yang bermanfaat untuk perkembangan

otak pada janin. Kailan juga bisa memperbaiki dan memperlancar pencernaan

makanan, serta memperkuat gigi. Kailan juga mengandung lutein dan zeaxanthin

yang baik untuk kesehatan mata, memperlambat proses penuaan, dan mengurangi

resiko penyakit kanker dan tumor (Dyah, 2011).

Tanaman kailan adalah salah satu jenis sayuran yang termasuk dalam kelas

dicotyledoneae. Sistem perakaran kailan adalah jenis akar tunggang dengan

cabang-cabang akar yang kokoh. Cabang akar (akar sekunder) tumbuh dan

menghasilkan akar tertier yang akan berfungsi menyerap unsur hara dari dalam

(Nursanyoto, 1992).

Tanaman kailan mempunyai batang berwarna hijau kebiruan, bersifat

tunggal dan bercabang pada bagian atas. Warna batangnya mirip dengan kembang

kol. Batang kailan dilapisi oleh zat lilin, sehingga tampak mengkilap, pada batang

tersebut akan muncul daun yang letaknya berselang. Tanaman kailan  adalah

sayuran  yang berdaun tebal, datar, mengkilap, keras, berwarna hijau  kebiruan,

dan letaknya berselang. Daunnya panjang dan melebar seperti caisim, sedangkan

warna daun mirip dengan kembang kol berbentuk bujur telur (Rubatzky, 1997).

Menurut  Kementrian Pertanian (2016), produksi kailan yang tergolong

keluarga  kubis-kubisan  di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2011 - 2015.

Pada tahun 2013 merupakan puncak produksi yaitu 1.48 juta  ton. Pada tahun

2014 menurun menjadi 1.43 juta ton dan mulai meningkat kembali pada tahun

2015 sebesar 1.44 juta ton. Diasumsikan bahwa kesadaran masyarakat untuk

mengkonsumsi sayuran saat ini semakin tinggi sehingga menyebabkan permintaan

sayuran termasuk kailan menjadi naik.

Hal tersebut tidak dibarengi dengan pertumbuhan lahan pertanian yang

semakin sempit karena adanya alih fungsi lahan menjadi perumahan, dan

pertokoan. Menurut Badan Pusat Statistik (2014) luas lahan pertanian mengalami
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penurunan dari 3,7 juta hektar ditahun 2012 menjadi 3,2 juta hektar pada tahun

2013. Oleh karena itu, sistem hidroponik yang paling tepat untuk model usaha

pertanian sebagai salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi

masalah tersebut.

Hidroponik adalah lahan budidaya pertanian tanpa menggunakan media

tanah, sehingga hidroponik merupakan aktivitas pertanian yang dijalankan dengan

menggunakan air sebagai medium untuk menggantikan tanah. Sehingga sistem

bercocok tanam secara hidroponik dapat memanfaatkan lahan yang sempit.

Pertanian dengan menggunakan sistem hidroponik dapat dilakukan di pekarangan

rumah, atap rumah maupun lahan lainnya. Banyak keuntungan dan manfaat yang

dapat diperoleh dari sistem tersebut. Sistem ini dapat menguntungkan dari kualitas

dan kuantitas hasil pertaniannya, serta dapat memaksimalkan lahan pertanian yang

ada karena tidak membutuhkan lahan yang luas (Roidah, 2014).

Sistem penanaman secara hidroponik memerlukan media tanam. Menurut

Rubatzky (1997), secara umum, media tanam dapat dikategorikan menjadi dua

macam, yaitu media tanam tanah dan nontanah. Media tanam dibedakan

berdasarkan jenis bahan penyusunnya, menjadi bahan unsur dan anorganik. Jenis

bahan unsur yang dapat dijadikan sebagai media tanam di antaranya yaitu kompos

dan bahan anorganik yaitu pasir, sedangkan topsoil merupakan jenis media tanam

yang paling sering digunakan. Media tanam yang termasuk dalam kategori bahan

unsur umumnya berasal dari komponen organisme hidup, misalnya bagian dari

tanaman seperti Top soil daun, batang, bunga, buah atau kulit kayu. Bahan media

tanam juga memiliki pori-pori makro dan mikro yang unsur haranya seimbang

sehingga sirkulasi udara yang dihasilkan cukup baik serta memiliki daya serap air

yang tinggi.

Media tanam organik adalah media tanam yang sebagian besar

komponennya terdiri atas organisme hidup, seperrti daun, batang, kulit kayu.

Sebagai media tanam bahan tersebut menyediakan unsur-unsur haara bagi

tanaman. Bahan itu memiliki pori-pori makro dan mikro hamper seimbang,

sehingga sirkulasi udara cukup baik, daya serap airnya juga cukup tinggi

(Siswadi, 2006).
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Media tanam yang digunakan sebagai media tumbuh tanaman hidroponik

banyak jenisnya. Media tanam hidroponik dapat berasal dari bahan alam seperti

kerikil, pasir, sabut kelapa, arang sekam, batu apung, gambut, dan  potongan kayu

atau bahan buatan seperti pecahan bata (Hamli, 2015). Muhit dan Qodriyah

(2006) menyatakan bahwa berbagai jenis limbah pertanian (organik) mempunyai

potensi sebagai media pengganti tanah pada budi daya tanaman mawar, seperti

serat sabut kelapa, bagas tebu, dan tandan kosong kelapa sawit.

Paputungan (2014) melaporkan bahwa perlakuan media tanam hidroponik

abu sekam, batang pisang, sabut kelapa, berpengaruh nyata pada berat basah

tanaman sawi hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media tanam terbaik

yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil sawi hijau adalah media abu

sekam. Disebabkan kandungan hara pada media tanaman hidroponik membantu

dari pembentukan dari akar, batang dan daun tanaman sawi hijau. Selain itu,

syarat media tanam hidroponik yaitu dapat dijadikan tempat berpijak tanaman,

mampu mengikat air dan unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan

tanaman, mempunyai drainase dan aerasi yang baik, dapat mempertahankan

kelembaban di sekitar akar tanaman, dan tidak mudah lapuk. Selain sebagai

tempat berpijaknya tanaman, media juga berfungsi menyediakan unsur hara

makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman. Media juga tidak mengandung biji

gulma dan patogen yang merugikan.

Sabut kelapa merupakan salah satu bahan media yang mudah didapat,

mempunyai daya simpan air sangat baik serta mengandung unsur hara antara lain

N 1% dan K 2%. Arang sekam telah banyak digunakan sebagai media tumbuh

dalam budi daya secara hidroponik. Arang sekam mengandung SiO2 (52%), C

(31%), K (0.3%), N (0,18%), F (0,08%), dan kalsium (0,14%). Selain itu juga

mengandung unsur lain seperti Fe2O3, K2O, MgO, CaO, MnO dan Cu dalam

jumlah yang kecil serta beberapa jenis bahan organik. (Muhit dan Qodriyah,

2006).

Selain sabut kelapa dan arang sekam penggunaan batang pisang dapat

digunakan sebagai media tanam karena batang pisang memiliki kandungan

selulosa yang cukup tinggi. Kandungan yang terdapat pada batang pisang

sebagian besar berisi air dan serat (selulosa), disamping bahan mineral kalium,
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kalsium, fosfor, besi (Satuhu & Supriadi, 1999).  Saraiva et al. (2012)

mengemukakan bahwa ekstrak batang pisang memiliki kandungan unsur P

berkisar antara 0,2–0,5% yang bermanfaat menambah nutrisi untuk pertumbuhan

dan produksi tanaman. Oleh karena itu, penulis ingin mencoba cocopeat, arang

sekam dan batang pisang sebagai media tanam kailan. Berdasarkan permasalahan

di atas maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul: “Pertumbuhan

Tanaman Kailan (Brassica oleracea L.) pada Media Tanam Berbeda Secara

Hidroponik”.

1.2. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendapatkan media tanam yang terbaik terhadap

pertumbuhan tannaman kailan secara hidroponik.

1.3. Manfaat Penelitian

Dapat digunakan sebagai  referensi petani kailan dalam pemilihan media

tanam hidroponik.

1.4 Hipotesis

Terdapat media tanam hidroponik terbaik dalam meningkatkan

pertumbuhan tanaman kailan.


