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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Kailan

Tanaman kailan (Brassica oleraceae L.) merupakan salah satu jenis

sayuran famili kubis-kubisan (Brassicaceae) yang diduga berasal dari negeri

China. Kailan masuk ke Indonesia sekitar abad ke-17, namun sayuran ini sudah

cukup populer dan diminati di kalangan masyarakat (Darmawan, 2009).

Kalian (Brassica oleraceae L.) dibedakan menjadi jenis yaitu kale daun

halus dan kale daun keriting. Kale daun halus umumnya dijadikan sebagai pakan

ternak sedangkan yang dimasak adalah kale daun keriting (Pracaya, 2005).  Kailan

dapat dipanen ketika sudah berumur 40-50 hari setelah pindah tanam (Samadi,

2013). Kalian dapat dipanen setengah dari umur kailan yaitu berkisar 20-30 hari

setelah tanam.  Menurut klasifikasi tumbuhan, tanaman kailan termasuk ke dalam:

Divisi: Spermatophyta; Subdivisi: Angiospermae; Kelas: Dicotyledonae; Famili:

Cruciferae; Genus : Brassica; Spesies: Brassica oleracea L. (Samadi, 2013).

2.1.1. Morfologi Tanaman Kailan

Kalian memiliki bentuk daun yang tebal, bulat memanjang dan berwarna

hijau tua. Batang kailan merupakan batang sejati, tidak keras, tegak, beruas- ruas

dengan diameter antara 3-4 cm dan berwarna hijau muda. Perakaran kailan

merupakan akar tunggang dan serabut. Kalian memiliki perakaran yang panjang

yaitu akar tunggang bisa mencapai 40 cm dan akar  serabut mencapai 25 cm

(Samadi, 2013).

Tanaman kailan adalah sayuran yang berdaun tebal, datar, mengkilap,

keras, berwarna hijau kebiruan dan letaknya berseling. Daunnya panjang dan

melebar seperti caisim, sedangkan warna daun mirip dengan kembang kol

berbentuk bujur telur. Sebagian besar sayuran kailan memiliki ukuran daun yang

lebih besar, dan permukaan serta sembir daun yang rata. Pada tipe tertentu, daun

yang tersusun secara spiral ini selalu bertumpang tindih sehingga agak mirip

dengan kepala longgar. Bijinyabulat kecil berwarna coklat sampai kehitam-

hitaman. Biji-biji inilah yangdigunakan sebagai bahan perbanyakan tanaman

kailan (Rubatzky dan Yamaguchi, 1998).
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2.1.2. Manfaat Tanaman Kailan

Kailan merupakan salah satu jenis sayuran yang mempunyai banyak

manfaat.  Kalian merupakan sumber utama mineral dan vitamin yang berguna

untuk memelihara kesehatan tulang dan gigi, pembentukan sel darah merah

(Hemoglobin) dan memelihara kesehatan mata. Protein yang terkandung dalam

baby kailan bermanfaat untuk pembentuk jaringan tubuh. Baby kailan juga

mengandung karotenoid sebagai senyawa anti kanker. (Samadi, 2013). Kailan

(Brassica alboglabra) merupakan salah satu anggota dari keluarga kubis-kubisan

(Cruciferae). Hampir semua bagian tanaman kailan dapat dikonsumsi yaitu batang

dan daunnya.  Dalam 100 gram bagian kailan yang dikonsumsi mengandung 7540

IU vitamin A, 115 mg vitamin C, dan 62 mg Ca, 2,2 mg Fe. (Siemonsma dan

Piluek, 1994: Irianto, 2008). Berikut adalah Tabel 2.1 kandungan gizi per 100

gram kalian (Widadi, 2003)

Tabel 2.1. Kandungan Gizi per 100 gram Kailan.

No Zat gizi Kadar %AKG

1 Energi (kkal) 22 1

2 Total karbohidrat (g) 3,8 1

3 Serat pangan (g) 2,5 10

4 Protein (g) 1,1 1,8

5 Total lemah (g) 0,7 1

6 Vitamin A (IU) 1.638 33

7 Vitamin C (mg) 28,2 31

8 Vitamin E (mg) 0,5 2

9 Vitamin K (mkg) 84,8 141

10 Asam folat (mkg) 99 25

11 Kalsium (mg) 100 10

12 Mangan (mg) 0,3 13

13 Lutein-zeaksantin (mkg) 912 -

(Sumber: Widadi, 2003)
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Tanaman kailan adalah salah satu jenis sayuran daun, dimana rasanya enak

serta mempunyai kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh manusia, seperti protein,

mineral dan vitamin. Kandungan gizi serta rasanya enak, sehingga membuat

kailan menjadi salah satu produk pertanian yang diminati masyarakat, sehingga

mempunyai potensi serta nilai komersial tinggi.

2.1.3. Syarat Tumbuh Tanaman Kailan

Rukmana (2010), menyatakan bahwa beberapa syarat tumbuh kailan yang

harus diperhatikan antara lain adalah:

a.  Suhu

Pada umumnya tanaman Kubis baik ditanam di dataran tinggi dengan

ketinggian antara  1000 - 3000 m diatas permukaan laut, tetapi kailan dapat

tumbuh di daerah tropis, dengan ketinggian antara 250 m diatas permukaan laut

dengan suhu rata-rata  23ºC – 30ºC dan kelembaban udara 80 - 90%,

untukmenghasilkan pertumbuhanan dan perkembangan yang optimal. Kailan

memerlukan waktu 40 – 60 hari

b.  Air

Jika curah hujan tidak mencukupi dapat diatasi dengan penyiraman yang

baik dengan perlakuan pagi dan sore, curah hujan yang baik untuk tanaman kailan

berkisar 1000- 1500 mm /tahun. Curah hujan terlalu banyak dapat menurunkan

kualitas sayur, karena kerusakan daun yang diakibatkan oleh hujan deras.

c.  Cahaya

Untuk penanaman  kailan  yang  telah dipindah di lahan, jika kurang

mendapat sinar matahari (terlindung), pertumbuhan kailan akan kurang baik dan

mudah terserang penyakit, dan padawaktu masih kecil sering terjadi pertumbuhan

terhenti

d.  Tanah

Kailan menghendaki keadaan tanah yang gembur dengan pH 5,5 -

6,5.Tanaman  kailan  dapat tumbuh dan  beradaptasi di semua jenis tanah. Jenis

tanah yang paling baik untuk tanaman kailan adalah lempung berpasir (Rukmana,

2008).
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2.2. Hidroponik

Hidroponik adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang cara

bercocok tanam tanpa menggunakan  tanah sebagai media pertanamannya.

Teknologi hidroponik dapat menggantikan peran dan fungsi tanah serta menyuplai

kebutuhan tanaman untuk pertumbuhan optimalnya.  Selain itu, penggunaan

sistem hidroponik tidak mengenal musim dan tidak memerlukan lahan yang luas

dibandingkan dengan  media  tanah  dan  menghasilkan satuan produktivitas yang

sama (Leonardy, 2006).

Pengertian Hidroponik (1) Hydroponic secara harfiah berarti Hydro = air,

dan phonic = pengerjaan. Sehingga secara umum berarti system budidaya

pertanian tanpa menggunakan tanah tetapi menggunakan air yang berisi larutan

nutrient. Budidaya hydroponik biasanya dilaksanakan di dalam rumah  kaca

(greenhouse) untuk menjaga supaya pertumbuhan tanaman secara optimal

danbenar – benar terlindung dari pengaruh unsur luar seperti hujan, hama

penyakit, iklim dan lain–lain. Keunggulan dari beberapa budidaya dengan

menggunakan sistem hydroponic antara lain: Kepadatan tanaman per satuan luas

dapat dapat dilipat gandakan sehingga menghemat penggunaan lahan. (2) Mutu

produk seperti bentuk, ukuran, rasa, warna, kebersihan dapat dijamin karena

kebutuhan nutrient tanaman dipasok secara terkendali di dalam rumah kaca.(3)

Tidak tergantung musim/waktu anam dan panen, sehingga dapat diatur sesuai

dengan kebutuhan  pasar (Roidah, 2014).

Pada teknik hidroponik, air adalah faktor penting karena unsur hara yang

dibutuhkan tanaman diberikan melalui air. Meskipun air merupakan faktor

penting untuk tanaman, penggunaannya juga harus dilakukan seefisien mungkin

karena semakin berkurangnya sumber air bersih. Penghematan air pada teknik

hidroponik berarti juga merupakan penghematan pada penggunaan pupuk,

sehingga dapat mengurangi biaya produksi (Wachjar dan Anggayuhlin, 2013).

2.3. Media Tanam Organik

Pada budidaya tanaman dengan media tanah, tanaman dapat memperoleh

unsur hara dari dalam tanah, tetapi pada budidaya tanaman secara hidroponik,

tanaman memperoleh  unsur hara dari larutan nutrisi yang dipersiapkan khusus.

Larutan  nutrisi dapat diberikan dalam bentuk genangan atau dalam keadaan
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mengalir. 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 (Suhardiyanto, 2011)

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).

Persyaratan terpenting untuk media hidroponik harus ringan dan porus.

Setiapa media mempunyai bobot dan porositas yang berbeda. Macam-macam

media yang dapat digunakan yaitu arang sekam, pasir, zeolite, rockwoll, gambur

dan sabut kelapa. Beberapa media tanam menurut Prihmantoro dan Indriani

(1995) antara lain adalah:

1. Arang sekam

Media arang sekam mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebiannya

antara lain harganya relative murah, bahannya mudah didapat, ringan, sudah steril

dan mempunyai porositas yang baik. Kekuranganya yaitu jarang tersedia di

pasaran, yang umum biasanya hanya biasanya (sekam/kulit gabah) dan hanya

dapat digunakan dua kali.

Media arang sekam umumnya digunakan untuk hidroponik paprika dan

timun namun bukan berarti hidroponik tanaman sayuran yang lain tidak dapat

menggunakannya. Tanaman sayuran yang lain juga dapat menggunakan media

ini, tetapi tidak biasa dilakukan.

Limbah pertanian abu sekam merupakan bahan  berserat mengandung

selulosa, lignin, hemiselulosa dan jika dibakar dapat menghasilkan abu dengan

silika cukup tinggi 87 % - 97 %, serta mengandung hara N 1% dan K 2%.

Pemberian abu sekam pada tomat berpengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan

tinggi tanaman serta menekan serangan hama penyakit. Peran kalium dalam abu

sekam adalah memperkuat tubuh tanaman agar daun dan bunga tidak gugur,

pengaturan pernafasan, transpirasi, kerja enzim dan memelihara potensial osmosis

serta pengambilan air merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan
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batang tanaman sekaligus merangsang pembentukan biji; sedangkan peran silikon

sebagai pemacu pertumbuhan beberapa tanaman gramineae terutama pada

konsentrasi atau dosis optimal (Martanto, 2001).

2. Rockwool
Roockwool merupakan media yang terbuat dari serabut batu apung gunung

karena dibuat serabut maka media ini ringan. Media ini juga mempunyai porositas

yang baik dan tidak perlu disterilkan. Adanya sifat tersebut membuat rockwool

sangat baik untuk media hidroponik.

Roockwool digunakan sebagai media tanam hidroponik yang mampu

menyerap banyak pupuk cair sekaligus udara yang membantu pertumbuhan akar

dalam penyerapan unsur hara, mulai dari tahap persemaian sampai pada fase

produksi. Keungulan pemanfaatan rockwool sebagai media tanam yaitu

 Ramah lingkungan

 Tidak mengandung patogen penyebab penyakit

 Mampu menampung air hingga 14 kali kapasitas tampung tanah

 Dapat meminimalkan penggunaan disinfektan

 Dapat mengoptimalkan peran pupuk.

Rockwool merupakan media anorganik dengan komponen media berbentuk

granula yang berguna untuk menyerap dan meneruskan air sehingga mempunyai

kapasitas memegangair tinggi (Muhit dan Qodriyah, 2006).

3. Serbuk sabut Kelapa

Serbuk sabut kelapa banyak beredar di pasaran tetapi dapat juga dibuat

sendiri. Bahan yang dipakai berupa limbah dari pengolahan sabut kelapa. Cara

pembuatannya adalah sebagai berikut sabut kelapa direndam dalam air kapur atau

tawas. Perendaman ini dimaksudkan untuk menghilangkan zat tannin yang dapat

yang dapat meracuni tanaman. Perendaman diganti bila air berwarna merah.

Perendaman dilakukan sampai air bersih/ bening. Sabut yang telah bersih dari zat

tanin ditiriskan. Agar steril serbuk sabut kelapa direbus atau diberi uap.

Cocopeat adalah serbuk halus sabut kelapa yang dihasilkan dari proses

penghancuran sabut kelapa. Dalam proses penghancuran sabut dihasilkan serat

yang lebih dikenal dengan nama fiber, serta serbuk halus yang dikenal dengan

cocopeat. Serbuk tersebut sangat bagus digunakan sebagai media tanam karena
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dapat menyerap air dan menggemburkan tanah. Kandungan hara yang terkandung

dalam cocopeat yaitu unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman

diantaranya adalah kalium, fosfor, kalsium, magnesium dan natrium. Cocopeat

dapat menahan kandungan air dan unsur kimia pupuk serta menetralkan

kemasaman tanah. Karena sifat tersebut, sehingga cocopeat dapat digunakan

sebagai media yang baik untuk pertumbuhan tanaman (Fahmi, 2013).

Cocopeat diolah dari sabut kelapa. Sebelum diolah, sabut kelapa direndam

selama 6 bulan untuk menghilangkan senyawa - senyawa kimia yang dapat

merugikan tanaman seperti tanin.  Senyawa itu dapat menghambat  pertumbuhan

tanaman. Setelah dikeringkan, sabut kelapa itu dimasukkan ke dalam mesin untuk

memisahkan serat dan jaringan empulur. Residu dari  pemisahan itulah yang

kemudian dicetak membentuk kotak. Media dicetak  dengan tingkat  kerapatan

rongga kapiler sehingga dapat menyimpan oksigen  sampai 50%. ltu lebih tinggi

ketimbang kemampuan menyimpan oksigen pada  tanah yang hanya 2 - 3%.

Ketersediaan oksigen pada media tanam dibutuhkan  untuk pertumbuhan akar.

Hasil penelitian Dr. G. Creswell dari Creswell Horticultural Service, Australia,

media tanam cocopeat sanggup menahan air  hingga 73%. Karena kemampuan

cocopeat menahan  air cukup tinggi, hindari pemberian air berlebih (Kristijono,

2010).

2.4. Teknik Budidaya Tanaman Kailan

Menurut Darmawan (2009), teknik budidaya tanaman kailan terdiri dari

pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pascapanen.

2.4.1. Pembibitan

1. Wadah Semai

Wadah semai dapat berupa nampan plastik  atau tray yang ukurannya

dapat disesuaikan dengan kebutuhan bibit  yang diperlukan. Jarak tanam benih 1

cm x 1 cm. Dalam satu lubang dimasukkan 1 benih.

2. Media Semai

Media semai dapat berupa arang sekam, bubuk sabut kelapa, kompos dan

rockwool. Tebal media di nampan semai sekitar 4 cm dianggap cukup untuk

berbagai perakaran anak semai sayuran.
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3. Penanaman Benih

Sebelum ditanam, benih kailan direndam ± 12 jam dengan tujuan agar

benih tersebut cepat berkecambah. Benih ditanam dalam barisan dan diatasnya

ditutupi dengan arang sekam setebal 0,5 cm untuk menjaga kelembaban.

Penyiraman dilakukan sehari satu kali dan ditempatkan pada tempat yang teduh.

4. Perawatan Persemaian

Cahaya harus cukup karena bila bibit kurang cahaya akan pucat, lemah dan

mudah mati. Pupuk yang digunakan mempunyai EC 1 – 1,2 mS atau setara

dengan 1 g/l air. Dalam waktu 10-14 hari, anak semai sudak layak untuk

dipindahtanamkan. Sehari menjelang pindah tanam disemprot dengan fungisida

dan insektisida.

5. Pindah-tanam Anak Semai ke Lapangan

Anak semai yang akan dipindah tanamkan dicabut dari tray, dicuci dan

dibersihkan dari arang sekam. Hipokotil, bagian antara kotil di atas dengan

pangkal akar dibungkus dengan sepotong rockwool atau busa. Waktu antara

pencabutan hingga pindah tanam di lapangan hendaknya dilakukan dengan

secepatnya, karena anak semai peka dengan kekeringan.

6. Pemberian Larutan Nutrisi

Memberikan larutan nutrisi hidroponik dapat melalui penyiraman

(fertigasi) pada fase pembibitan, dapat pula diberikan dengan sistem irigasi tetes

atau sistem lainnya sesuai dengan metode hidroponik yang digunakan.

2.4.2. Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan tahapan paling penting dalam suatu proses

budidaya kailan secara hidroponik. Pemeliharaan tanaman kalian meliputi

perawatan serta pengendalian hama dan penyakit.

1. Perawatan

Perawatan yang dilakukan dalam budidaya hidroponik  yaitu mengontrol

pemberian air dan nutrisi, serta kebutuhan sinar matahari. Waktu pemberian

larutan nutrisi dapat disesuaikan dengan kondisi iklim dan cuaca tempat budidaya

dilakukan. Namun yang perlu diperhatikan adalah kondisi kelembaban akar. Akar

kailan tidak boleh sampai kering karena dapat mengganggu pertumbuhan tanaman

kailan.
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2. Pengendalian Hama dan Penyakit

Hama dan penyakit merupakan hal yang hampir tak dapat dipisahkan

dalam suatu budidaya tanaman. Dalam metode hidroponik keberadaan hama dan

penyakit dapat diminimalisir dengan pemakaian greenhouse. Namun demikian

kesiapsiagaan tetap diperlukan demi tercapainya hasil budidaya yang optimal.

Hama yang sering menyerang kailan adalah  kutu daun  (Aphid sp.), ulat tanah

(Agrotis sp.), ulat perusak daun (Plutella xylostella) dan ulat grayak (Spodoptera

exigua). Sedangkan penyakit yang lazim dijumpai adalah busuk batang dan busuk

daun. Pemberantasan hama penyakit dapat dilakukan dengan cara manual, yakni

dengan menyingkirkan organisme pengganggu tersebut. Pencabutan daun yang

terinfeksi juga dapat dilakukan demi mencegah menyebarnya serangan hama

penyakit.

Menurut Wahyudi (2010) salah satu hama kailan adalah ulat perusak daun.

Ulat ini berwarna hijau muda dengan panjang tubuh 7-10 mm. perilakunya suka

menggerombol saat menyerang tanaman. Ulat perusak daun lebih suka menyerang

pucuk tanaman. Akibatnya, daun muda dan pucuk tanaman berlubang - lubang,

jika serangan sudah sampai ke titik tumbuh tunas, pertumbuhan tanaman akan

terhenti. Pencegahan dapat dilakukan sanitasi lahan dengan baik. Pengendalian

dengan menyemprotkan insektisida yang tepat. Insektisida yang dapat digunakan

antara lain Curacron 1,5 EC, Desis 2,5 EC. Gunakan sesuai dengan dosis yang di

anjurkan di label produk.

Selain ulat perusak daun, juga terdapat Liriomyza sp. Serangga ini

termasuk hama penggorok daun, serangga dewasa meletakan telur di daun.

Selanjutnya, larva yang berukuran sangat kecil masuk ke dalam daun. Larva ini

memakan daging daun dan hanya menyisakan kulit daunnya. Akibatnya,

dipermukaan daun tampak bercak-bercak kuning kecoklatan melingkar-lingkar ke

segala arah yang sebenarnya merupakan jalur larva memakan daging daun.

Pencegahan dengan menghindari menanam di lokasi yang terindikasi banyak

serangan hama ini dan melakukan sanitasi lahan yang baik. Pengendalian dengan

menyemprot insektisida sistemik, karena hama sasarannya berada di dalam daging

daun. Dan insektisida sistemik yang dapat di aplikasikan antara lain Curacron 1,5

EC, Desis 2,5 EC, Trigard 75 WP. Menggunakan sesuai dengan dosis anjuran.
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2.4.3.  Pemanenan

Pemanenan kailan dapat dilakukan setelah tanaman berumur 25-40 hari

setelah pindah tanam anak semai. Kriteria panen yaitu daun berwarna hijau tua

dengan tepi yang bergelombang, daun berukuran lebih kecil mulai muncul pada

bagian atas tanaman dan daun bagian bawah mulai menguning.

Pemanenan kailan secara hidroponik cukup dengan mencabut seluruh

tanaman beserta akarnya dari wadah media yang digunakan. Kemudian bersihkan

dengan air. Dalam proses pencabutan perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak

merusak kualitas hasil panen. Setelah proses pemanenan tanaman siap memasuki

tahap pasca panen.

2.4.4.  Pascapanen

Penanganan pasca panen merupakan tahapan yang tak kalah penting demi

tercapainya keuntungan secara ekonomis dari suatu budidaya tanaman.

Penanganan yang lazim digunakan untuk kailan adalah

1. Grading

Merupakan metode pasca panen untuk memilah kailan berdasarkan

kualitas tanaman. Kualitas terbaik tentu memiliki harga yang lebih tinggi jika

dibandingkan dengan kailan kualitas menengah dan kailan kualitas rendah.

Parameter kualitas kailan dapat dilihat dari segi ukuran, warna, serta kemulusan

produk (tidak berlubang-lubang). Kailan kualitas terbaik akan ditujukan untuk

konsumsi hotel-hotel, supermarket, dan sebagainya. Kailan kualitas menengah

umunya ditujukan untuk rumah makan, usaha catering, dan sebagainya.

Sedangkan kualitas rendah akan dilepas untuk masyarakat umum melalui pasar-

pasar tradisional.

2. Crisping

Crisping merupakan metode untuk mempertahankan mutu kesegaran

sayuran dan buah. Proses  crisping  yang dilakukan terdiri dari dua tahapan yaitu

tahap pertama, perendaman dengan air pada suhu diatas suhu kamar tetapi

dibawah suhu kritis (30 – 45 oC), dengan waktu perendaman tertentu. Tahap

kedua adalah pendinginan pada suhu dibawah 5oC (Darmawan, 2009).


