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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Kailan  

 

Tanaman kailan merupakan salah satu komoditas dari sekian banyak jenis 

sayuran dari keluarga kubis-kubisan. Kailan (Brassica oleraceae var. alboglabra) 

merupakan tanaman semusim yang memiliki umur yang relatif pendek 

dibandingkan dengan tanaman sayuran yang lain. Menurut Samadi (2013) 

tanaman kailan dapat diklasifikasikan yaitu kingdom: Plantae, divisio: 

Spermatophyta, kelas: Dicotyledoneae, ordo: Papavorales, famili: Cruciferae 

(Brassicaceae), genus: Brassica, spesies: Brassica oleraceae var. 

alboglabra.Secara botani kailan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu 

akar, batang, bunga dan daun (Gambar 1). 

 
Gambar 1. Botani Tanaman Kailan. (a).Tanaman Kailan, (b). Bunga kailan, (c). 

Daun kailan, (d). Akar kailan (Arrizqi, 2016). 

 

Tanaman kailan yang dibudidayakan umunya tumbuhan semusim (anual) 

ataupun dwimusim (biannual) yang terbentuk perdu, sistem perakaran relatif 

dangkal yakni menembus kedalaman tanah antara 20-30 cm. Batang tanaman 

kailan umumnya pendek dan banyak mengandung air(herbaceous), disekeliling 

batang hingga titik tumbuh terdapat tangkai daun yang bertangkai pendek. Bunga, 

bunga kailan terdapat di ujung batang dengan bunga berwarna putih, kepala bunga 
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berukuran kecil, mirip dengan bunga pada brokoli. Bunga kailan terdapat dalam 

tandan yang muncul dari ujung batang atau tunas,kailan berbunga sempurna 

dengan enam benang sari dalam lingkarang dalam,sisanya dalam lingkarang luar 

(Sunarjono, 2004). Daun, Tanaman kailan adalah sayuran yang berdaun 

tebal,datar mengkilap,keras,berwarna hijau kebiruan dan letaknya berselang. 

Daunya panjang dan melebar seperti caisim, sedangkan warna daun mirip dengan 

kembang kol berbentuk bujur telur (Widaryanto, Herlina dan Putra, 2003). Buah 

dari tanaman kailan berbentuk polong (siligue). Biji kailan melekat pada kedua 

sisi sekat bilik yang membagi buah menjadi dua bagian. Sistem perakaran kailan 

adalah jenis akar tunggang dengan cabang akar yang kokoh. Cabang akar 

sekunder tumbuh dan menghasilkan akar tersier yang akan berfungsi menyerap 

unsur hara dari dalam tanah (Sunarjono, 2004).    

2.2 Syarat Tumbuh 

 

Kondisi iklim tanaman kailan sesuai ditanam pada kawasan yang 

mempunyai suhu antara 23
o
–35°C. Kelembapan udara yang sesuai pada 

pertumbuhan kailan berkisar antara 80–90 %.Tanaman kailan dapat 

dibudidayakan di daerah dataran tinggi dan rendah dengan ketinggian antara 500-

2.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kailan mampu beradaptasi dengan 

baik pada dataran rendah. Tanaman kailan memerlukan curah hujan yang berkisar 

antara 1000-1500 mm/tahun, keadaan curah hujan ini berhubungan erat dengan 

ketersediaan air bagi tanaman.Kailan termasuk jenis sayuran yang toleran 

terhadap kekeringan atau ketersediaan air yang terbatas. Curah hujan terlalu 

banyak dapat menurunkan kualitas sayur, karena kerusakan daun yang 
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diakibatkan oleh hujan deras. Varietas kubis-kubisan (Brassicaceae) ada yang 

dapat ditanam di dataran rendah, seperti kailan mampu beradaptasi dengan baik 

pada dataran rendah (Sunarjono, 2004). 

Kailan menghendaki keadaan tanah yang gembur pada pH 5,5-6,5. 

Tanaman kailan dapat tumbuh dan beradaptasi di semua jenis tanah, baik tanah 

yang bertekstur ringan sampai berat.Jenis tanah yang paling baik untuk tanaman 

kailan adalah lempung berpasir (Penulis PS, 1993).  Top soil adalah lapisan tanah 

bagian atas istilah ini lazim digunakan di dunia pertanian.  Di bidang pertanian, 

top soil mempunyai peranan yang sangat penting karena di lapisan itu 

terkonsentrasi kegiatan-kegiatan mikroorganisme yang secara alami 

mendekomposisi serasah pada permukaan tanah yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kesuburan tanah (Andy, 2009). 

2.3 Pupuk Bokashi 

 

Salah satu jenis pupuk organik yang dapat diberikan adalah dengan 

memanfaatkan sisa-sisa tanaman atau limbah peternakan. Diantaranya adalah 

sekam padi, kotoran sapi, kotoran ayam dan kotoran kambing. Untuk 

memperbaiki pertumbuhan tanaman maka perlu dilakukan penambahan unsur 

hara berupa penggunaan pupuk organik. Salah satunya yaitu pupuk Bokashi yang 

umumnya merupakan pupuk lengkap artinya mengandung beberapa unsur hara 

makro dan mikro dengan jumlah yang tertentu (Marsono dan Lingga, 2003). 

Menurut Sutanto (2002) pupuk organik merupakan bahan pembenah tanah yang 

lebih baik daripada bahan pembenah buatan, walaupun pada umumnya pupuk 

organik mempunyai kandungan hara makro N,P,K yang rendah tetapi 
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mengandung hara mikro dalam jumlah yang cukup yang sangat diperlukan dalam 

pertumbuhan tanaman. Ditambahkan oleh Indriani (2001) penggunaan pupuk 

organik lebih menguntungkan dibandingkan dengan pupuk an organik karena 

tidak menimbulkan sisa asam organik di dalam tanah dan tidak merusak tanah jika 

pemberiannya berlebihan. Salah satu jenis pupuk organic diantaranya adalah 

bokashi. Bokashi adalah kompos yang dihasilkan melalui fermentasi dengan 

pemberian EM-4 yang merupakan salah satu activator untuk mempercepat proses 

pembuatan kompos (Indriani, 2001). Banyak hasil-hasil 

Penelitian menunjukkan bahwa bokashi mempunyai kualitas yang lebih 

baik dibandingkan dengan teknik pengomposan secara sederhana. Pemberian 

bokashi yang difermentasikan dengan EM-4 merupakan salah satu cara untuk 

memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi anah serta dapat menekan hama dan 

penyakit serta meningkatkan mutu dan jumlah produksi tanaman (Nasir, 2008). 

Selanjutnya yaitu pada hasil penelitian Rommy (2016) bahwa hasil percobaan 

secara keseluruhan menunjukan bahwa pemberian bokashi memberikan pengaruh 

yang sangat nyata terhadap komponen pertumbuhan dan komponen hasil tanaman 

kubis bunga kultivar Orient F1. Perlakuan dosis bokashi 10 t ha- memberikan 

pertumbuhan dan hasil tertinggi tanaman kubis bunga kultivar Orient F1. Hal ini 

menunjukan bahwa dosis bokashi 10 t ha-1 sangat optimum pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman kubis bunga kultivar Orient F1. 

Bahan organik yang diberikan ke dalam tanah akan menjadi sumber energi 

dan makanan untuk bermacam-macam mikroorganisme di dalam tanah. 

Mikroorganisme yang bermacam-macam tersebut menjadi aktif melalui rantai 
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makanan, kemudian bahan organik mengalami proses dekomposisi menghasilkan 

bermacam-macam senyawa organik dan unsur hara (Sutanto 2002). 

Penambahan bahan organik akan meningkatkan pori total tanah dan 

menurunkan berat volume tanah. Penambahan bahan organik juga akan 

meningkatkan kemampuan tanah menahan air sehingga dapat meningkatkan 

pertumbuhan tanaman (Sedjati, 2006). Menurut Rusnetty (2000) dalam hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa pemberian bahan organik (pupuk hijau, pupuk 

kandang, dan jerami) dapat meningkatkan pH tanah, P tersedia, N total, KTK, K-

dd dan menurunkan Al- dd, serapan P, fraksi Al dan Fe dalam tanah, sehingga 

dapat  meningkatkan kandungan P tanaman, pada akhirnya hasil tanaman juga 

meningkat.Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh Salam (2008) 

menyatakan bahwa bokashi dapat diaplikasikan sebagai pupuk dasar. Dosis yang 

dianjurkan yaitu sebesar 2 ton/ha yang ditaburkan secara merata saat lahan selesai 

dibajak,sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan Muzamyyanah (2010) 

waktu pemberian pupuk bokashi terhadap pertumbuhan tanaman sawi (Bassica 

juncea .L) yang paling efektif terdapat pada 5 hari sebelum tanam. 

Pemanfaatan bokashi dapat meningkatkan konsentrasi hara dalam 

tanah.Selain itu bokashi juga dapat memperbaiki tata udara dan air tanah. Dengan 

demikian,perakaran tanaman akan berkembang dengan baik dan akar dapat 

penyerap unsur hara yang lebih banyak, terutama unsur hara N yang akan 

meningkatan pembentukan klorofil, sehingga aktifitas fotosintesis lebih 

meningkat dan meningkatkan jumlah dan luas daun. Hal tersebut berkaitan 

dengan kemampuan bahan organik dalam memperbaiki sifat (tekstur dan struktur) 



10 

 

 

 

tanah dan biologi tanah sehingga tercipta lingkungan yang lebih baik bagi 

perakaran tanaman (Pangaribuan dkk.,2008). 

Gabungan dari mikroorganisme tersebut secara fisiologis mempunyai 

kecocokan untuk dapat hidup bersama dalam kultur campuran. Sewaktu kultur 

campuran tersebut dikembalikan ke dalam lingkungan alaminya, terdapat 

pengaruh yang paling menguntungkan pada setiap individu mikroorganisme itu 

secara cepat bertambah dalam aksi yang saling menunjang. Kultur campuran dari 

mikroorganisme yang saling menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman, 

meningkatkan produksi tanaman, kesehatan tanaman, lebih tahan terhadap hama 

dan penyakit memperbaiki dan menguraikan bahan organik dan residu tanaman 

serta mempercepat daur ulang hara tersebut (Tamba.M 1999). 

2.4 Urin Kelinci 

 

Peternakan merupakan usaha yang sangat menjanjikan jika dilakukan 

pengembangan dengan baik. Hal ini disebabkan karena seluruh hasil peternakan 

dapat digunakan dan mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Penggunaanya 

mulai dari daging, susu, kulit bahkan sampai sisa buangan ternak seperti feses dan 

urin juga masih dapat digunakan dan dapat mendatangkan keuntungan yang luar 

biasa. Maka saat ini urin juga ternyata mulai menjadi komoditas berharga jika 

digunakan dengan baik yaitu telah diolah menjadi pupuk organik cair (biorine). 

Berdasarkan segi fisiknya pupuk kandang cair memang lebih bau dibandingkan 

pupuk kandang padat, namun pupuk cair memiliki berbagai keunggulan. Pupuk 

cair mengandung unsur-unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, 

perkembangan dan kesehatan tanaman. Unsur-unsur itu terdiri dari Nitrogen (N), 
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fosfor (F), dan kalium (K), nitrogen digunakan untuk pertumbuhan tunas, batang 

dan daun. Fosfor digunakan untuk merangsang pertumbuhan akar, buah dan biji. 

Sementara kalium digunakan untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap 

serangan hama dan penyakit (Setiawan, 2007).  

Pupuk cair lebih mudah terserap oleh tanaman karena unsur-unsur di 

dalamnya sudah terurai. Tanaman menyerap hara terutama melalui akar, namun 

daun juga punya kemampuan menyerap hara. Sehingga ada manfaatnya apabila 

pupuk cair tidak hanya diberikan di sekitar tanaman., tetapi juga di bagian 

daundaun (Suhedi, 1995). Menurut Sutedjo (2002) menyatakan bahwa unsur hara 

makro dan mikro yang tidak lengkap menyebabkan hambatan pertumbuhan dan 

hasil tanaman. 

Pupuk organik cair urine kelinci dapat meningkatkan perkembangbiakan 

mikroorganisme dalam tanah yang aktif merombak dan melepaskan unsur hara 

dalam proses pelapukan, sehingga proses dekomposisi akan menggabungkan 

butir-butir tanah lepas yang menyebabkan daya serap air menjadi lebih baik. 

Tanah yang padat akan menjadi gembur akibatnya akar dapat menyerap unsur 

hara dengan baik, dengan demikian semakian baik sifat dan biologi tanah sebagai 

media tumbuh tanaman akan semakin meningkat pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman. Pupuk organik dapat mengikat air empat kali tubuhnya, berat basah 

tumbuh disebabkan oleh kandungan air sehingga memungkinkan adanya 

peningkatan kandungan air tanaman yang optimal (Jumin, 2002). Menurut 

Gardner dkk (1995), tersedianya unsur hara merupakan salah satu faktor 

lingkungan yang sangat menentukan laju pertumbuhan tanaman. Sehingga 
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dibutuhkan lebih banyak unsur hara esensial yang tersedia yang dapat diperoleh 

melalui peningkatan konsentarasi pupuk organik cair urine kelinci. Menurut 

Mutryarny dkk. (2004) dalam penelitiannya menyatakan bahwa adanya respon 

pertumbuhan dan produksi yang baik pada pemberian pupuk organik cair urin 

kelinci disebabkan oleh adanya nutrisi yang berupa hara yang terkandung didalam 

pupuk organik cair urin kelinci. Pupuk organik cair urin kelinci yang mengandung 

unsur makro N, P, K yang cukup tinggi dibandingkan pupuk organik cair urin 

lainnya. Pupuk kandang seperti urin kelinci adalah pupuk yang memiliki 

kandungan unsur N=2,72%, P=1,1%, K=0,5% yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan kotoran ternak lain seperti kuda, kerbau, sapi, domba, babi dan ayam 

(Nurrohman et al 2014). Unsur hara nitrogen (N) yang terdapat dalam urin kelinci 

sangat berperan dalam pertumbuhan tanaman jagung manis, kadar nitrogen yang 

diserap akar tanaman sebagian besar akan naik ke daun dan bergabung dengan 

karbohidrat membentuk protein untuk pembentukan daun. Besarnya unsur hara 

yang diserap oleh akar akan mempengaruhi jumlah bahan organik dan jumlah 

mineral yang akan ditranslokasikan, diantaranya untuk pembentukan daun yang 

akhirnya akan meningkatkan jumlah daun (Wahyudiin, 2004 cit Rosdiana, 2015). 

Selanjutnya Rosdiana (2015) menambahkan bahwa urin kelinci adalah 

salah satu pupuk organik cair yang memiliki kandungan nitrogen (N) =2,72%, 

yang penting bagi tanaman. Unsur N diperlukan oleh tanaman untuk pembentukan 

bagian vegetatif tanaman, seperti daun, batang, dan akar serta berperan vital pada 

saat tanaman melakukan fotosintesa, sebagai pembentuk klorofil. Menurut 

Mutryarny dkk (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa respon 
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pertumbuhan dan produksi yang baik pada pemberian urin kelinci disebabkan oleh 

adanya nutrisi yang berupa hara yang terkandung didalam urin kelinci. Pupuk 

organik cair urine kelinci yang mengandung unsur makro N, P, K yang cukup 

tinggi dibandingkan urin ternak lainnya. Pupuk organik cair urin kelinci dapat 

meningkatkan perkembangbiakan mikroorganisme dalam tanah yang aktif 

merombak dan melepaskan unsur hara dalam proses pelapukan, sehingga proses 

dekomposisi akan menggabungkan butir. Abuyamin (2016) menyatakan hasil dari 

penelitianya bahwa pemberian dosis urin kelinci 40 ml memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap pengamatan panjang tanaman dengan rerata yang paling 

tinggi, jumlah daun, luas daun dan Diameter batang pada pertumbuhan dan hasil 

tanaman  Caisim (Brassica juncea L) . Selanjutnya menurut  Djafar dkk. (2015) 

melaporkan bahwa urin kelinci yang disiramkan saat tanaman berumur 7 hari 

setelah tanam hingga berbunga dapat meningkatkan hasil. 

Urin kelinci yang disiramkan di sekitar tanaman jagung saat tanaman 

berumur 7 hari setelah tebar hingga berbunga dengan pengenceran 10 kali dapat 

meningkatkan hasil (Hakim, 2002). Selain dapat memperbaiki struktur tanah, 

pupuk organik cair urin kelinci bermanfaat juga untuk pertumbuhan tanaman, 

herbisida pra-tumbuh dan dapat mengendalikan hama penyakit, mengusir hama 

tikus, walang sangit dan serangga kecil pengganggu lainnya (Saefudin, 2009).. 

Suhu yang baik untuk fermentasi adalah 30 – 35 °C.Suhu tersebut adalah 

suhu dimana mikroorganisme dapat bekerja secara optimal untuk merombak 

bahan-bahan organik (Ginting, 2007). Suhu 35 °C merupakan suhu optimum 

untuk perkembangbiakan metanogen pendegradasi bahan organik.Pemberian 
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konsentrasi dan frekuensi pupuk organik cair yang tepat dapat menunjang 

pertambahan luas daun, dan pemberian konsentrasi dan frekuensi yang berlebihan 

dapat memperlambat pertumbuhan tanaman (Wijaya, 2010). 




