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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Gaya hidup sehat atau kembali ke alam (back to nature) telah menjadi tren 

baru masyarakat. Masyarakat semakin menyadari bahwa penggunaan bahan-

bahan kimia tidak alami seperti pupuk kimia, pestisida sintesis serta hormon 

pertumbuhan dalam produksi pertanian, ternyata dapat menimbulkan efek 

negative terhadap kesehatan manusia dan lingkungan (Pranata, 2010). Umumnya 

residu pestisida pada produk pertanian yang sangat tinggi. Karena masih banyak 

petani yang sering menyemprotkan pestisida hingga menjelang.   

 Sayuran merupakan sumber esensial vitamin dan mineral. Di dalam 

sayuran mengandung vitamin A, B, C, zat kapur, dan zat besi yang diperlukan 

untuk pertumbuhan tulang, gigi dan memperlancar peredaran darah serta alat 

pencernaan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sayuran organik perlu 

dilakukan. Sayuran organik adalah sayuran yang cukup aman bila dikonsumsi, 

mengingat dalam budidayanya lebih mengandalkan bahan-bahan alami. Seperti 

menggunakan pupuk organik dan tidak menggunakan pestisida kimia. Salah satu 

sayuran yang umum dibudidaya organik adalah kailan. Hampir semua bagian 

tanaman kailan dapat dikonsumsi yaitu batang dan daunnya, dalam 100 gram 

bagian kalian yang dikonsumsi mengandung 7540 IU vitamin A, 115 mg vitamin 

C, dan 62 mg Ca, 2,2 mg Fe (Irianto, 2012).  

 Dalam budidaya kailan organik diperlukan pupuk organik cair. Pupuk 

organik cair adalah salah satu jenis pupuk organik yang mengandung unsur hara 
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makro dan mikro, serta dapat melengkapi dan menambah ketersediaan bahan 

organik dalam tanah. Bahan organik tersebut memberikan beberapa manfaat yaitu 

menyediakan unsur hara makro bagi tanaman, menggemburkan tanah, 

memperbaiki tekstur dan struktur tanah, meningkatkan porositas, aerase dan 

komposisi mikroorganisme tanah, membantu panen. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari gagal panen karena serangan hama dan penyakit tanaman. 

Pertumbuhan akar tanaman, serta meningkatkan daya serap air yang lebih lama 

oleh tanah (Mubandono, 2000).  

 Pemupukan merupakan salah satu tindakan dalam meningkatkan unsur 

hara pada tanah baik langsung maupun tidak langsung sehingga ketersediaan 

nutrisi tanaman terpenuhi dengan baik. Pemupukan mempunyai tujuan utama 

untuk memenuhi unsur hara kedalam tanah yang dibutuhkan tanaman serta 

memperbaiki stuktur tanah. Seiring perkembangan pertanian berkelanjutan maka 

salah satu alternatif adalah penggunaan bahan organik sebagai sumber hara untuk 

meningkatkan pertumbuhan tanaman. Unsur hara dapat berasal dari pupuk 

organik. Pupuk organik merupakan salah satu bahan untuk memperbaiki sifat 

fisik, biologis, dan kimia tanah untuk mendukung produktivitas tanaman. Salah 

satu pupuk organik yang dimanfaatkan adalah pupuk kandang (Sutedjo, 2010).  

 Paitan yang lebih dikenal sebagai tanaman liar yang kurang dimanfaatkan 

ternyata dapat berfungsi sebagai pupuk organik cair. Dari hasil analisis fermentasi 

yang telah dilakukan diperoleh kandungan N yang cukup tinggi yaitu 1, 46% pada 

9 hari fermentasi. Paitan dimanfaatkan sebagai sumber hara N dan K oleh petani 

Kenya (Jama et al., 2000). Paitan merupakan salah satu sumber bahan organik 

yang dapat digunakan sebagai sumber unsur hara tanah, memperbaiki sifat fisika 
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dan kimia tanah. Keunggulan paitan apabila diaplikasikan sebagai pupuk organik 

ialah cepat melepaskan unsur N, P, K tersdia (Handayana et al., 1995). Di 

Indonesia, paitan belum banyak dimanfaatkan, padahal merupakan sumber pupuk 

hijau atau bahan oragnik tanah melaui teknik pertamanan lorong atau tanaman 

pembatas kebun (Hartatik, 2007).  

 Pupuk organik Cair merupakan pupuk yang mengandung sejumlah nutrisi 

yang diperlukan bagi tanaman. Pupuk dapat diberikan lewat tanah ataupun 

disemprotkan ke daun. Sejak dulu sampai saat ini pupuk organik diketahui banyak 

dimanfaatkan sebagai pupuk dalam sistem usaha tani oleh para petani (Sutedjo, 

2010: 9-10). Pupuk organik cair (POC) NASA merupakan bahan organik murni 

berbentuk cair dari limbah ternak dan unggas, limbah alam dan tanaman, serta zat 

alami tertentu yang diproses secara alami. Setiap 1 liter nasa memiliki unsur hara 

mikro setara dengan 1 ton pupuk kandang. Pemberian pupuk ini dapat melalui 

akar maupun daun (Karya Anak Bangsa Untuk Nusantara, 2004). Pupuk organik 

cair (POC) Supermes merupakan pupuk organik cair yang diproses secara ilmiah 

dengan formula yang berasal dari tanaman tropis dan unsur-unsur organik lainnya 

yang mampu mempercepat atau meningkatkan pertumbuhan, pembungaan dan 

pembuahan. Pupuk organik cair supermes bewarna coklat tua dengan kandungan 

berupa N 18,5 % , P2O5 3,5 %, K2O 3,5 % , Cu 0,09%, Fe 0,07 % , B 0.06% , 

Mg 0,09%, Mn 0,08% dan Zn 0,08% (Anonim, 2004).   

 Pupuk kandang memiliki sifat yang alami dan tidak merusak tanah, 

menyediakan unsur hara makro (nitrogen, fosfor, kalium, kalsium dan belerang) 

dan mikro (besi, seng, boron, kobalt, dan molibdenium). Selain itu, pupuk 

kandang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan terhadap air, aktivitas 
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mikrobiologi tanah, nilai kapasitas tukar kation dan memperbaiki struktur tanah. 

Pengaruh pemberian pupuk kandang secara tidak langsung memudahkan tanah untuk 

menyerap air. Pupuk kandang ayam merupakan salah satu pupuk kandang  yang 

memiliki tekstur yang lebih kering dan mempunyai nilai unsur hara yang tertinggi 

bila dibandingkan dengan pupuk kandang sapi karena bagian cair tercampur dengan 

bagian padat. Pupuk kandang sapi mengandung 0,40% Nitrogen, 0,20% P2O5, dan 

0,10 K2O (Sutedjo,2010) sedangkan pupuk kandang ayam mengandung 1,00% 

Nitrogen , 0,80% P2O5 , dan 0,40% K2O (Lingga,2010) . 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana interaksi dosis Pupuk Organik Cair Paitan (Tithonia 

diversifolia H.) dan Pupuk Kandang Ayam terhadap tanaman Kailan 

(Brassica oleraceae L.)? 

2. Bagaimana peran penambahan Pupuk Organik Cair Paitan (Tithonia 

diversifolia H.) terhadap tanaman Kailan (Brassica oleraceae L.)? 

3.  Bagaimana peran penambahan Pupuk Kandang Ayam terhadap tanaman 

Kailan (Brassica oleraceae L.)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji respon tanaman Kailan (Brassica 

oleraceae L.) terhadap pemberian pupuk organik cair paitan dan pupuk kandang ayam. 
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1.4 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Diduga terdapat interaksi Pupuk Organik Cair Paitan (Tithonia 

diversifolia H.) dan penambahan Pupuk Kandang Ayam terhadap 

pertumbuhan tanaman Kailan (Brassica oleraceae L.).    

2. Diduga terdapat pengaruh Pupuk Organik Cair Paitan (Tithonia 

diversifolia H.) terhadap pertumbuhan tanaman Kailan (Brassica 

oleraceae L.). 

3. Diduga terdapat pengaruh akibat penambahan Pupuk Kandang 

Ayam terhadap pertumbuhan tanaman Kailan (Brassica oleraceae 

L.). 


