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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertumbuhan dan Klasifikasi Tanaman Kailan 

Gambar 1. Tanaman Kailan 

Tanaman ini pada umumnya kailan dianggap sebagai tanaman yang tumbuh 

di cuaca yang dingin, kailan adalah tanaman yang bisa tumbuh di dalam suhu antara 

−7 °C hingga 27 °C. Kailan sayuran hijau gelap yang berasal dari keluarga kubis dielu-

elukan sebagai makanan super yang penuh dengan vitamin dan mineral penting. 

Tanaman ini banyak dibudidayakan di daerah Spanyol, Inggris, Amerika, Cina, 

Portugal dan negara – negara di sekitarnya. Kailan termasuk sayuran semusim dan 

berumur pendek sekitar 40-50 hari setelah bibit ditanam. Jika kale atau kailan dipanen 

terlalu tua maka daun dan batangnya telah keras sehingga sudah tidak enak dikonsumsi 

. Kailan yang dipanen saat masih muda disebut baby kailan. Baby kailan lebih diminati 

karena rasanya lebih enak dan renyah di bandingkan kailan yang sudah tua ( Cartea, 

2002 ). 

Klasifikasi Tanaman Kailan
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Taksonomi dari tanaman kailan adalah :  

Divisi : Magnoliophyta  

Subdivisi : Angiospermae S 

SKelas : Dillendidae  

Famili : Cruciferae  

Genus : Brassica  

Spesies : Brassica oleraceae var acepala 

Jenis tanaman ini memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan di 

Indonesia karena kandungan gizinya banyak dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Baby 

kalebanyak mengandung vitamin A, vitamin C, thiamin dan kapur. Selain sebagai 

bahan pangan, baby kale juga dimanfaatkan untuk terapi berbagai macam penyakit 

karena mengandung karotenoid (senyawa anti kanker) (Sikora and Bodziarczyk, 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. 

2.2 Pemupukan pada Tanaman Kailan 

 Pupuk adalah kebutuhan dasar pada tanaman supaya tanaman tersebut dapat 

tumbuh dengan baik. Dengan adanya penamabahan pupuk maka kebutuhan unsur hara 

tanaman supaya tumbuh dengan baik dapat terpenuhi. Penggunaan pupuk tidak hanya 
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sekedar untuk menyuburkan tanaman tetapi juga harus bisa menjaga keseimbangan 

ekosistem lainnya.  

Untuk mewujudkan tujuan itu maka perlu penggunaan pupuk yang ramah 

lingkungan atau yang disebut juga dengan pupuk organik sehingga organisme di 

sekitarnya juga dapat hidup. Karena penggunaan bahan kimia yang terus menerus dapat 

merusak tanah dan membunuh mahluk hidup yang ada di dalam tanah sehingga terjadi 

kerusakan pada tanah tersebut. Ketika mikroorganisme di dalam tanah sudah seimbang 

maka secara otomatis tanaman juga dapat tumbuh dengan baik karena sudah terjalin 

simbiosis mutualisme ( Indarmawan, 2012 ). 

2.3 Pupuk Organik Cair Urin Kelinci 

 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  

yang menyebabkan daya serap air menjadi lebih baik.Tanah yang  padat akan menjadi 

gembur akibatnya akar akan dapat menyerap unsur hara dengan baik, dengan demikian 

semakin baiknya sifat fisik dan biologi tanah sebagai media tumbuh tanaman akan 

semakin meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

Ketersediaan urin kelinci tidak seperti kotoran ternak lainnya, namun daerah-

daerah tertentu telah memanfaatkan untuk beberapa jenis tanaman. Pupuk organik 

mempunyai komposisi kandungan unsur hara yang lengkap, tetapi jumlah unsur hara 

yang tersedia rendah (Novisan, 2005). Pupuk kelinci terdiri dari fases dan urin yang 

dipadukan sehingga akan menjadi pupuk organik. Kandungan pupuk kelinci (Anonim, 
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2009) yaitu 2,2% nitrogen, 8,7% fosfor, 2,3% potasium, 3,6 sulfur, 1,26% kalsium dan 

4,0% magnesium.   

Berdasarkan hasil kajian badan penelitian ternak (Balitnak) pada tahun 2005 

menyatakan bahwa kotoran dan urin kelinci dapat dimanfaatkan sebagai pestisida dan 

pupuk organik. Hal tersebut dikarenakan kadar nitrogen kususnya pada urin kelinci 

lebih tinggi daripada hewan herbifora lainnya seperti sapi dan kambing. Hal tersebut 

dikarenakan kelinci hanya makan daun saja. Kandungan kotor/urin kelinci ; N :2,72%, 

P: 1,1%, dan K : 0,5 % (Kusnendar, 2013). Selain dapat memperbaiki struktur tanah, 

pupuk organic 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). 

2.4 Kompos Azola  

Bahan organik yang telah mengalami proses dekomposisi dapat digunakan 

sebagai pupuk. pupuk yang terbuat dari bahan organik disebut pupuk organik atau 

kompos. Salah satu bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan kompos adalah 

Azolla pinnata. ganggang dari kelompok ini dapat berfungsi sebagai salah satu sumber 

n alternatif bagi tambuhan. Azola merupakan tanaman jenis paku air yang hidupnya 

bersimbiosis dengan Cyanobacteria yang dapat memfiksasi N2 (Sudadi et al, 2014 ).  

Tanaman ini secara tidak langsung mampu mengikat nitrogen bebas yang ada 

di udara dan dengan bantuan mikroorganisme anabaena azollae, nitrogen bebas yang 

diikat dari udara akan diubah menjadi bentuk yang tersedia bagi tumbuhan. Simbiosis 

ini menyebabkan azola mempunyai kualitas nutrisi yang baik. Spesies ini relatif banyak 



16 
 

 
 

pada areal persawahan di indonesia. Dengan memanfaatkan azola sebagai pupuk 

organik yang memiliki kemampuan untuk menyediakan kebutuhan hara bagi tanaman, 

khususnya kebutuhan akan unsur N, maka kebutuhan N bagi tanaman dapat terpenuhi 

tidak hanya dari pupuk anorganik dan pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi 

konsumsi terhadap pupuk anorganik. Penggunaan azola sebagai bahan pembuatan 

pupuk organik telah dilakukan untuk budi daya tanaman padi di Vietnam utara. 

kelebihan dari pembuatan pupuk organik ini adalah bahwa tanaman ini cepat 

berkembangbiak dan memberikan hasil panen ( Sudadi et al, 2014 ).  

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 gr dan berat kering gabah 38,79 

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

kering gabah 43,87 gr. Perlakuan dengan penggunaan pupuk urea memiliki jumlah 

anakan 26,58 dan berat kering gabah 43,07 gr.Pemberian pupuk Urea + Azola 

berpengaruh pada berat kering gabah 61,78 gr. 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. 

 


