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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Umum Tanaman Kailan 

 Tanaman kailan adalah salah satu jenis sayuran yang termasuk dalam 

family Brassicaceae, dan salah satu jenis sayuran daun yang dapat tumbuh di 

daratan tinggi sampai daratan rendah. Tanaman kailan banyak ditanam sebagai 

tanaman pekarangan. Kailan termasuk dalam kelompok tanaman sayuran daun 

yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, oleh karena itu kailan memiliki prospek 

untuk dibudidayakan. Kailan ini biasa dikenal dengan nama kale(Alex, 2013). 

 Kandungan gizi serta rasanya yang enak membuat kailan mempunyai 

potensikomersial yang tinggi. Selain itu kailan sebagai salah satu jenis sayuran 

hijau juga mengandung betakaroten dan vitaminK yang dapat mencegah penyakit 

jantung dan stroke. Konsumsi 100g kailan dapat memenuhi 141 persen kebutuhan 

tubuh akan vitaminKsetiap hari. Kailan ini kaya akan berbagai vitamin, termasuk 

vitamin A yang baikuntuk kesehatan mata dan mineral, khususnya kalsium dan 

zat besi. Tanaman kailanini cocok ditanam diketinggian lebih dari 500 m dpl, 

tetapi ada beberapa kultivar yang dapat menyesuaikan pada kondisi iklim pada 

daratan rendah. Tanah yang mengandung bahan organik sangat mendukung 

pertumbuhannya secara optimal (Maghfirah, 2011). 

 Menurut Alex (2013), klasifikasi kailan termasuk ke dalam Kingdom: 

Plantae; Diviso: Spermatophyta; Kelas: Dicotyledoneae; Ordo: Capparales; 

Family: Cruciferae; Genus: Brassica; Spesies: Brassica alboglabra L. 

 

2.2.Morfologi Tanaman Kailan 

Tanaman kailan yang dibudidayakan umumnya tumbuhan semusim 

(annual) yang berbentuk perdu, sistem perakaran relatif dangkal yakni menembus 

kedalaman tanah antara 20 – 30 cm. Sedangkan batang tanaman kailan umumnya 

pendek, tegak dan bercabang dan banyak mengandung air (herbaceous). Di 

sekeliling batang terdapat tangkai daun yang pendek. 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 
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letaknya berselang seling.Daun tanaman kailan relatif tebal dan berwarna hijau, 

tesusun dalam bentuk rapat dan duduk pada batang (Suria, 2013). 

 

2.3.  Budidaya Tanaman Kailan 

 Tanaman kailan sesuai tumbuh dan beradaptasi pada hampir semua jenis 

tanah, baik tanah mineral yang berstruktur ringan sampai tanah-tanah berstruktur 

liat berat dan juga pada tanah organik seperti tanah gambut. Kemasaman tanah 

(pH) tanah yang optimal untuk tanaman kailan adalah 6-6,5. Temperatur optimal 

untuk pertumbuhan kailan adalah 15-20˚C (Alex, 2013).Perbanyakan tanaman 

kailan dilakukan dengan biji. Biji kailan diperoleh dari tanaman yang dibiarkan 

hingga berkembang dan akhirnya tua, berbuah dan menghasilkan biji. Sebelum 

dikebunkan bijikailan disemaikan dahulu pada media tanam yang sesuai. Bibit 

yang sudah berdaun 4 helai dapat dipindahkan ke lahan (Topan, 2010). 

  Penanaman tanaman kailan pada akhir musim hujan merupakan pilihan 

yang tepat. Apabila terpaksa, dapat juga ditanam pada musim kemarau, tetapi 

harus bisa memberikan air dalam jumlah yang cukup bagi tanaman. Bibit yang 

sudah layak pindah bisa langsung ditanam pada media yang diinginkan. Bibit 

diangkat dari media persemaian dengan tidak merusak akarnya, kemudian 

ditanam dengan jarak tanam 25 cm x 25cm. Penanaman dilakukan pada sore hari 

(Alex, 2013).Pemeliharaan untuk tanaman kailan yang rutin adalah penyiraman. 

Penyiraman dilakukan sejak dari persemaian hingga panen, dengan menggunakan 

gembor yang air siramannya halus. Melakukan penyulaman jika ada tanaman 

yang mati paling lambat 1 minggu setelah tanam. Penyiangan gulma dilakukan 

pada umur ± 2 minggu setelah tanam(Yuniarti et al., 2000). 

Tanaman kailan menyukai tanah yang subur, maka harus ditambahkan 

bahan organik sebanyak ± 10-15 ton/ha. Pupuk organik tersebut ditaburkan secara 

merata pada bedengan dan diaduk dengan tanah. Pemupukan tersebut dilakukan 3  

hari sebelum tanam. Selain pupuk organik tanaman kailan juga memerlukan 

pupuk susulan seperti pupuk urea± 75 kg/ha diberikan setelah penyiangan yaitu ± 

2 minggu setelah tanam, dengan cara dibenamkan atau dicampur dengan air 

siraman (Topan,2010). Hama yang banyak menyerang tanaman kailan terutama 

ulat yang memakan daun. Gejalanya terlihat pada bekas-bekas gigitan berupa 

robekan yang tidak merata pada daun kailan. Pengendaliannya dapat dilakukan 
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dengan mengambil ulat yang terlihat pada tanaman kailan apabila penyerangan 

belum terlalu banyak. Hama ulat tanah juga menyerang pada tanaman kailan, 

hama ini menyerang pada malam hari karena ulat ini takut pada cahaya sinar 

matahari. Ulat tanah ini menggerek pangkal tanaman yang masih sangat muda 

hingga putus, akibatnya tanaman tersebut mati karena sudah tidak memiliki titik 

tumbuh (Alex, 2010).Tanaman kailan dapat dipanen pada umur 40 hari setelah 

tanam dan memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Pemanenan dilakukan dengan cara 

mencabut semua bagian tanaman di atas permukaan tanah  (Topan, 2010). 

 

2.4.   Bokashi 

Bokashi adalah suatu kata dalam bahasa Jepang yang berarti “bahan organik 

yang telah difermentasi”. Pupuk bokashi dibuat dengan memfermentasikan bahan-

bahan organik. Bokashi sangat berguna bagi petani sebagai sumber pupuk organik 

yang siap pakai, mudah dan efisien. Petani palawija, sayuran, buah dan bunga 

sangat banyak memerlukan pupuk organik, sehingga bokashi dapat merupakan 

kunci keberhasilan produksi pertanian dengan biaya murah. Bahan bokashi sangat 

banyak terdapat disekitar lahan pertanian. Bokashi hampir sama dengan kompos, 

tetapi bokashi dibuat dengan memfermentasikan bahan organik dengan 

menggunakan EM-4 (Kusuma, 2012).Bokashi adalah jenis pupuk organik yang 

dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Secara biologis dapat 

mengaktifkan mikroorganisme sebagai penambah unsur hara, sehingga dapat 

meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman. Bokashi mempunyai banyak 

keunggulan dari   pupuk  organik   lainnya, keunggulan tersebut antara lain 

pembuatannya melalui proses fermentasi yang akan mempercepat dekomposisi, 

sehingga hara yang dikandungnya cepat diserap tanaman (Pangaribuan, 2012). 

Bokashi ini biasanya dapat menambah unsur hara pada media tumbuh 

tanaman. Namun, yang tidak kalah penting kegunaan bokashi adalah mampu 

meningkatan proses fotosintesis tanaman, dan dapat meningkatkan 

perkecambahan dalam pembibitan (Mahulette, 2012). Hasil penelitian Sorveda et 

al. (2008) bahwa pemberian bokashi jerami padi dengan dosis yang berbeda 

berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi, bobot kering, dan kadar klorofil 

tanaman tomat. Hasil penelitian Arinong et al.(2008) menunjukkan bahwa 
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perlakuan dengan bokashi secara umum memberikan respon yang baik terhadap 

pertumbuhan sawi yang meliputi tinggi tanaman (34,44 cm), jumlah daun (6,31 

helai) dan bobot basah tanaman (26,50 g). 

 

2.5.   Urea 

 Pupuk urea adalah pupuk buatan dengan senyawa kimia organik 

CO(NH₂)₂. Pupuk buatan ini mengandung unsur hara tertentu dan kandungan 

haranya tertentu pulayang umumnya mengandung unsur hara yang tinggi. 

Banyaknya unsur hara yang dikandung oleh suatu pupuk merupakan faktor utama 

untuk menilai pupuk tersebut, karena jumlah unsur hara menentukan 

kemampuannya untuk menaikkan kandungan unsur hara didalam tanah. Pupuk 

urea berbentuk butiran bulat kecil (± berdiameter 1 mm). Pupuk ini mempunyai 

45-46 % kadar N serta larut sempurna didalam air.  

Hasil penelitian Siagian (2013) menunjukkan bahwa pemberian dosis urea 

5 g/tanaman pada tanaman sawi memberikan hasil yang baikpada tinggi tanaman 

(38,38 cm) jumlah daun (10,06 helai), bobot persampel (126,04 g) hasil perplot 

(2,55 kg) bobot basah akar (8,03 g) dan bobot kering akar (1,02 g). 

 

2.6.   Vertikultur 

Pada dasarnya jenis budidaya ini tidak berbeda jauh dengan mengolah tanah 

di kebun atau sawah. Perbedaan mendasar terletak pada lahan yang digunakan 

dalam sistem pertanian konvensional misalnya, satu meter persegi mungkin hanya 

bisa menanam lima tanaman, namun dengan pola inibisaditanam sampai 20 

tanaman. Bertanam secara vertikultur dapat dilakukan di pekarangan rumah. 

Tujuan budidaya bisa  untuk memenuhi kebutuhan dapur sendiri dan dapat juga 

untuk dijual. Beberapa jenis vertikultur berdasarkan letak media tanam yaitu 

vertukultur bertingkat, vertikultur berdiri dan vertikultur bergantung (Noverita, 

2005).  

Jenis-jenis tanaman yang dapat dibudidayakan dengan teknik vertikultur 

pada umumnya jenis sayuran karena tanaman tidak terlalu tinggi dan besar serta 

akan lebih mudah ditangani dan lebih cepat dipanen, sehingga modal yang 

digunakan lebih cepat kembali. Apalagi jika tanaman yang dipilih adalah tanaman 

yang sedang trend dan memiliki nilai jual yang tinggi. Jenis tanaman sayuran dan 
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buah-buahan yang dapat dipilih antara lain seledri, caisim, sawi, baby kailan, 

tomat, cabai hias, cabai keriting, kemangi, bayam, kangkung cabut, selada, daun 

ginseng, dan strawberi. Bertanam secara vertikultur sebenarnya bukan sekedar 

penanaman vertikal, namun penerapannya akan merangsang seseorang untuk 

menciptakan keragaman hayati di pekarangan yang sempit. Struktur yang dibuat 

secara vertikal akan memudahkan dalam pembuatan dan pemeliharaannya. Sistem 

pertanian secara vertikultur tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga dapat 

menciptakan suasana alami yang menyenangkan (Wartapa et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


