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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kailan (Brassica alboglabra L.) berasal dari Cina. Bentuk tanaman kailan 

sepintas lalu mirip dengan caisim atau kembang kol. Daunnya panjang dan 

melebar seperti caisim. Sedangkan warna daun dan batangnya mirip dengan 

kembang kol. Batangnya agak manis dan empuk di lidah,keunggulan kailan 

dibandingkan caisim adalah daunnya lebih tebal, serta rasanya enak. kailan 

banyak manfaatnya bagi kesehatan manusia karena dapat membantu pencernaan, 

menetralkan zat asam dan mencegah sariawan, serta mempunyai kandungan gizi 

yang dibutuhkan tubuh manusia seperti protein, mineral dan vitamin (Susana et 

al., 2013).   

Umumnya budidaya tanaman kailan tergantung pada penggunaan pupuk dan 

pestisida, penggunaan pupuk yang tidak bijaksana menimbulkan dampak yang 

memprihatinkan diantaranya pemicu penurunan produktivitas lahan, baik secara 

fisik, kimia, biologi maupun ekonomi serta dapat menurunkan produksi tanaman 

kailan (Las et al., 2006).Pupuk yang digunakan dalam budidaya tanaman kailan 

adalah pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik dan anorganik masing-

masing memiliki kelebihan dan juga kelemahan, namun penggunaan secara 

bersama-sama akan dapat saling melengkapi. Menurut Maghfirah (2011) 

pemberian pupuk organik dan anorganik dapat meningkatkan ketersediaan hara 

bagi tanaman yang ditunjukkan dengan N total dan K. Dalam sistem pertanian 

sekarang ini, petani sangat tergantung pada pupuk anorganikkarena 

penggunaannya dianggap lebih mudah bila dibandingkan dengan pupuk organik, 

diantaranya pupuk urea. Pupuk urea ini berbentuk butiran bulat kecil dan larut 

sempurna dalam air. Pupuk urea yang mempunyai 45-46 % nitrogen dapat 

merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman dan membuat tanaman lebih hijau 

serta tidak mengasamkan tanah. 

Hasil penelitian Silvesteret al. (2013) bahwa pemberian pupuk urea 

berpengaruh nyata terhadap tanamankailan. Pemberian urea 75 kg/ha dapat 

meningkatkan jumlah daun pada umur 20 HST yaitu 6,81 helai dan jumlah daun 

pada umur 30 HST yaitu 7,40 helai, danjuga berpengaruh nyata untuk bobotsegar 
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per tanaman yaitu 171,99 g, bobot tanaman per petak yaitu 1547,83 g serta bobot 

tanaman per hektar yaitu 15,48 ton/ha.  

Menurut Ryan (2010) beberapa tahun belakangan iniperhatian masyarakat 

terhadap pertaniansemakin meningkat, hal ini disebabkan karena semakin 

dirasakan dampak negatif dari bahan–bahan kimia. Penggunaan pupuk, pestisida 

dan bahan kimia lainnya yang terus menerus dapat merusak biota tanah, resistensi 

hama penyakit, serta dapat mengubah kandungan vitamin dan mineral beberapa 

komoditi sayuran dan buah. Hal ini jika dibiarkan lebih lanjut akan mempengaruhi 

kelangsungan kehidupan,pupuk anorganik yang selalu digunakan petani dapat 

diganti dengan pupuk organik yang dapat dibuat sendiri dari bahan-bahan alami 

seperti penggunaan pupuk bokashi dengan menggunakanEM-4. Bokashi dapat 

dibuat dari bahan jerami, hijauan, pupuk kandang dan sampah, effective 

microorganisms-4 yang disingkat EM-4 merupakan kultur campuran dariberbagai 

organisme yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan produksi tanaman. 

Penggunaan bokashidan EM-4 secara perlahan-lahan dapat mengurangi 

ketergantungan terhadap kebutuhan pupuk dan pestisida dari bahan-bahan kimia. 

Menurut Widodoet al. (2010) sampah merupakan permasalahan utama yang 

dapat ditemukan hampir disemua pasar tradisional di Indonesia. Sebagian besar 

orang beranggapan bahwa sampah merupakan benda sisa atau yang sudah rusak 

atau yang dianggap sudah tidak terpakai. Gangguan yang ditimbulkan dapat 

berupa bau tidak sedap, terganggunya estetika dan keindahan permukiman serta 

gangguan kesehatan karena sampah bisa menjadi media berkembangbiaknya 

kuman dan vektor penyakit. Padahal sampah organik bisa menjadi salah satu 

bahan untuk pembuatan bokashi. 

Hasil penelitian Anjela (2013) menunjukkan bahwa pemberian dosis 

bokashi 30 g/tanaman pada penanaman pertama memberikan hasil yang terbaik  

pada tinggi tanaman 28,88 cm, jumlah daun8,28 helai, panjang daun terpanjang 

16,30 cm, lebar daun terlebar 12,93 cm dan bobot basah tajuk 37,98 g. Sedangkan 

pemberian bokashi 60 g/tanaman pada penanaman kedua memberikan hasil yang 

sama dengan pemberian bokashi 30 g/tanaman pada periode penanaman pertama 

untuk tinggi tanaman dan jumlah daun tanamansawi. Hasil penelitian Annisava 

(2013) memperlihatkan bahwa pemberian bokashi + ekstrak daun sirsak 
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terfermentasi merupakan perlakuan terbaik untukpertumbuhan tanaman kailan 

yang meliputi tinggi tanaman, jumlah daun per tanaman, bobot basah tanaman, 

masing–masing sebagai berikut 27,20 cm; 8,58 helai dan 355,77 g. 

Menurut Roziq et al.(2013) faktor lain yang menyebabkan menurunnya 

produksi tanaman kailan selain pengunaan pupuk adalah ketersediaan lahan 

budidaya, pertambahan penduduk yang pesat disertai dengan kemajuan teknologi 

dan industri pada akhirnya akan menggeser fungsi lahan pertanian menjadi 

perumahan dan industri,  permasalan tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan 

lahan sempit dengan cara sistem budidaya tanaman secara vertikultur.Menurut 

Mulatsih et al. (2003), vertikultur diambil dari istilah verticulture dalam bahasa 

lnggris (vertical dan culture) artinya sistem budidaya pertanian yang dilakukan 

secara vertikal atau bertingkat. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis telah  

melakukan penelitian yang berjudul “Respon Tanaman Kailan (Brassica 

alboglabra L.)terhadapPemberian Bokashi Sampah Pasar dan Pupuk Urea 

Secara Vertikultur”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui: 

1. Respon tanaman kailan terhadap pemberian bokashi sampah pasar secara 

vertikultur. 

2. Respon tanaman kailan terhadap pemberian pupuk urea secara vertikultur. 

3. Interaksi pemberian bokashi dan pupuk urea terhadap tanaman kailan secara 

vertikultur. 

 

1.3. Manfaat Penelitian  

1. Mengetahui cara budidaya kailan secara vertikultur. 

2. Mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah organik 

yang berasal dari pasar. 

3. Mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia (anorganik). 
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1.4. Hipotesis Penelitian 

1.   Pemberian bokashi sampah pasar berpengaruh terhadap tanaman kailan. 

2.  Pemberian pupuk urea berpengaruh terhadap tanaman kailan. 

3.  Interaksi pemberian bokashi dan pupuk urea berpengaruh terhadap tanaman 

kailan. 

 

 


