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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

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

famili kubis-kubisan (Brassicaceae) yang berasal dari negeri China. Kailan masuk ke 

Indonesia sekitar abad ke 17, namun sayuran ini sudah cukup populer dan diminati  di 

kalangan masyarakat, sehingga memiliki prospek pemasaran yang cukup 

baik.Tanaman kubis dan sejenisnya seperti kailan yang biasa disebut kale juga 

merupakan sumber vitamin,seperti vitamin A,B,C,N  dan mineral,seperti : Ca, P, Na, 

F, S dan Cl (Pracaya,2001). 

Kandungan gizi dan harga jualnya yang cukup tinggi pada tanaman ini menjadi 

prospek yang baik untuk dikembangkan di Indonesia. Baby kailan banyak mengandung 

vitamin A, vitamin C, thiamin dan kapur. Selain sebagai bahan pangan, baby kailan 

juga dimanfaatkan untuk terapi berbagai macam penyakit karena mengandung 

karotenoid (senyawa anti kanker). Secangkir kailan mengandung 36 kalori, 5 gram 

serat, dan 15% dari kebutuhan harian kalsium dan vitamin B6 (piridoksin), 40% 

magnesium, 180% vitamin A, 200% vitamin C, dan 1,020% dari vitamin K. (Sikora 

E,Bodziarczyk I, 2012). Nilai ekonomi baby kailan tinggi karena pemasaranya untuk 

kalangan menengah ke atas, terutama banyak tersaji di restoran bertaraf internasional 

seperti restoran Cina, Jepang, Amerika dan Eropa, serta hotel dan restoran tetapi 

dengan syarat hasil dari pertanian organik.
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Sayuran ini tergolong langka di indonesia, sehingga belum banyak yang 

mengetahui jenis sayuran ini. Karena keberadaanya yang masih asing bagi masyarakat 

Indonesia sehingga belum ada data yang jelas tentang jumlah kebutuhan jenis sayuran 

ini. Dengan keberadaan jenis sayuran baru ini memberikan banyak pilihan bagi 

masyarakat tentang kebutuhan sayuran yang kaya gizi. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa hampir semua penduduk Indonesia mengonsumsi sayur (94,8%) namun hanya 

sedikit yang mengkonsumsi buah 33,2%. Rerata konsumsi sayur penduduk 70,0 gram/   

orang/ hari dan konsumsi 

buah 38,8 gram/orang/hari. Total konsumsi sayur dan buah penduduk 108,8 

gram/orang/hari. Bila dibandingkan dengan kecukupan yang dianjurkan menurut 

pedoman gizi seimbang, konsumsi sayur dan buah tersebut masih rendah. Sebanyak 

97,1% penduduk kurang mengonsumsi sayur dan buah. Bila dilihat dari kelompok 

umur, remaja adalah kelompok umur tertinggi yang kurang mengonsumsi sayur dan 

buah 98,4% ( Hermina, 2016 ). 

Untuk meningkatkan produktifitas sayur kailan yang sesuai dengan kaidah 

pertanian diperlukan formulasi dan pemakaian jenis pupuk dan dosis yang tepat 

sehingga tanaman dapat tumbuh subur dan produktifitasnya meningkat. Dalam 

penelitian ini pupuk yang digunakan adalah dari urin kelinci dan azola.  

 Permintaan pupuk organik yang semakin tinggi dari ungags maupun ruminansia 

sehingga semakin sulit diperoleh karena harganya semakin mahal. Untuk mengatasi 

masalah ini salah satu alternatif penggunaan urin kelinci. Urin kelinci dikenal sebagai 
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sumber pupuk organik cair yang potensial untuk tanaman hortikultura. Ketersediaan 

urin kelinci tidak seperti kotoran ternak lainnya,namun daerah-daerah tertentu telah 

memanfaatkan untuk beberapa jenis tanaman.  

Azola merupakan tanaman jenis paku air yang hidupnya bersimbiosis dengan 

cyanobacteria yang dapat memfiksasi N2. Tanaman ini secara tidak langsung mampu 

mengikat nitrogen bebas yang ada di udara. Bahan organik yang telah siap digunakan 

sebagai pupuk bila rasio C:N anatara 10-12, lignin < 15% dan polifenol < 4% ( Putra, 

2013). 

Menurut Gunawan (2012) pemberian tumbuhan air Azola mempengaruhi 

jumlah anakan produktif dan berat kering gabah. Pada perlakuan tanpa Azola dan Urea 

memiliki jumlah anakan produktif tanaman padi 22,29 dan berat kering gabah 38,79 

gram. Perlakuan dengan menggunakan Azola memberikan jumlah anakan 25,17 dan 

berat kering gabah 43,87 gram. Perlakuan dengan penggunaan pupuk urea memiliki 

jumlah anakan 26,58 dan berat kering gabah 43,07 gram. Pemberian pupuk Urea + 

Azola berpengaruh pada berat kering gabah 61,78 gram.Interaksi antara pemberian 

Urea dan Azola hanya mempengaruhi berat kering gabah. Hal ini menunjukkan bahwa 

hara N yang berasal dari azola dapat menggantikan dan atau menyubstitusi kebutuhan 

hara N untuk meningkatkan hasil gabah kering tanaman padi sawah 

Menurut Gardner et al (1995), tersedianya unsur hara merupakan salah satu 

faktor lingkungan yang sangat menentukan laju pertumbuhan tanaman. Sehingga 

dibutuhkan lebih banyak unsur hara esensial yang tersedia yang dapat diperoleh 

melalui peningkatan konsentrasi pupuk organik cair urin kelinci. 
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Dari uraian di atas, penelitian tentang kompos urin kelinci dan azola dapat 

mengoptimalkan pertumbuhan dan produksi tanaman kailan sehingga dapat memenuhi 

permintaan pasar dan kesejahteraan petani. 

1.2 Rumusan masalah 

1. Bagaimana interaksi pupuk cair urin kelinci dan pupuk kompos azola  terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kailan ( Brassica oleraceae L.) 

2. Bagaimana pengaruh  pemberian urin kelinci terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman kailan ( Brassica oleraceae L.) 

3. Bagaimana pengaruh pupuk kompos azola terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

kailan ( Brassica oleraceae L.)  

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui interaksi penggunaan urin kelinci dan dosis pupuk kompos azola 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kailan ( Brassica oleraceae L.) 

2. Untuk mengkaji pengaruh pemberian urin kelinci terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman kailan ( Brassica oleraceae L.) 

3.Untuk mengkaji pengaruh waktu pemberian urine kelinci dan pupuk kompos azola 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kailan ( Brassica oleraceae L.)  

1.4 Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara penggunan urin kelinci dan kompos azola untuk 

tanaman kailan ( Brassica oleraceae L.) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brassica_oleracea
http://en.wikipedia.org/wiki/Brassica_oleracea
http://en.wikipedia.org/wiki/Brassica_oleracea
http://en.wikipedia.org/wiki/Brassica_oleracea
http://en.wikipedia.org/wiki/Brassica_oleracea
http://en.wikipedia.org/wiki/Brassica_oleracea
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2. Diduga terjadi pengaruh pemberian urin kelinci terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman kailan ( Brassica oleraceae L.) 

3. Diduga terjadi pengaruh pemberian pupuk kompos azola terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman kailan ( Brassica oleraceae L.) 
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