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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kailan (Brassica oleracea) 

Klasifikasi tanaman kailan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta  

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Famili  : Cruciferae 

Genus  : Brassica 

Spesies : Brassica oleracea L. (Samadi, 2013). 

Kailan (Brassica oleracea) merupakan sayuran yang diminati banyak 

masyarakat dan mempunyai prospek yang tinggi untuk dikembangkan di 

Indonesia. Tanaman kailan merupakan tanaman semusim yang dapat ditanam 

pada dataran rendah hingga dataran tinggi (Purba dkk., 2016). Kailan memiliki 

batang tegak serta muncul bunga berwarna putih di pucuk tanaman dengan 

diameter batang berkisar 3 - 4 cm, daun kailan berbentuk bulat memanjang 

berwarna hijau tua dan relatif tebal (Samadi, 2013). Kepala bunga berukuran kecil 

seperti bunga pada brokoli. Bunga kailan terdapat dalam tandan yang muncul dari 

ujung batang. Kailan berbunga sempurna dengan enam benang sari yang terdapat 

dalam dua lingkaran (Sinaga dkk., 2014). Sistem perakaran relatif dangkal, yakni 

menembus kedalaman tanah antara 20 - 30 cm (Amaliah, 2012).  
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Kailan cocok dibudidayakan pada tanah yang gembur dengan pH 5,5 - 6,5. 

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

yang bertekstur ringan sampai berat (Irianto, 2008). Tanaman kailan cocok 

dibudidayakan dengan curah hujan berkisar antara 1000 - 1500 mm/tahun. Kailan 

merupakan jenis sayuran yang toleran terhadap kekeringan atau ketersediaan air 

yang terbatas (Lubis, 2010). Kelembaban tanah optimal yang sesuai untuk 

pertumbuhan tanaman kailan berkisar antara 60% - 90%, kelembaban tanah lebih 

dari 90% akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan tanaman, kelembaban 

yang tinggi menyebabkan mulut daun (stomata) tertutup sehingga penyerapan 

karbon dioksida terganggu (Silvester dkk, 2013). Kondisi iklim yang cocok untuk 

kailan adalah daerah yang mempunyai suhu tanah 25° - 30°C serta penyinaran 

matahari antara 10 - 13 jam/hari (Suharyanto dan Sulistiawati, 2012). 

 

2.2.  Budidaya Tanaman Kailan 

Pengolahan Tanah. Tahap awal proses budidaya tanaman kailan yaitu 

persiapan lahan. Bedengan yang digunakan untuk penanaman kailan yaitu lebar 

120 cm dan panjang 3 - 5 meter serta lebar drainase adalah 50 cm (Haryadi dkk., 

2015). Pengapuran dianjurkan pada lahan yang pH-nya rendah, menggunakan 

Kaptan atau Dolomit dengan dosis 1,5 ton/ha, pengapuran dilakukan pada waktu 

pengolahan tanah yaitu 3 - 4 minggu sebelum tanam (Meriyanto dkk., 2016).  

Persemaian. Persemaian bibit dilakukan dua minggu sebelum waktu tanam 

dengan media tanah dan kompos, bibit yang telah berumur 14 hari setelah 

pembumbunan ditanam dalam lubang tanam yang telah disediakan dengan jarak 
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tanam 30 cm x 30 cm (Amaliah, 2012). Keuntungan dengan cara menyemai antara 

lain dapat menghemat benih dan mengurangi kematian bibit muda sewaktu awal 

fase pertumbuhan maupun pada saat pindah tanam (Irianto, 2008). 

Penanaman. Penanaman dilakukan pada bedengan yang telah disiapkan 

lubang tanamnya dengan kedalaman 7 – 9 cm (Puspita dkk., 2015). 

Pemeliharaan. Pupuk yang diberikan berupa pupuk urea 130 kg/ha 

diberikan setelah penyiangan yaitu pada saat dua minggu setelah penanaman 

dengan cara dibenamkan (Suharyanto dan Sulistiawati, 2012). Salah satu hara 

makro utama bagi tumbuhan, nitrogen (N) berperan penting untuk proses 

pertumbuhan vegetatif. Peranan nitrogen penting untuk pembentukan daun yang 

hijau segar dan mengandung serat (Nugraha, 2010). Penyulaman dilakukan jika 

ada tanaman yang mati paling lambat satu minggu setelah tanam (Samadi, 2013). 

Penyiangan gulma dilakukan pada umur dua minggu setelah tanam. Penyiraman 

tanaman dilakukan setiap hari pada sore hari atau menggunakan sistem irigasi, 

penyiraman dilakukan sejak awal penanaman sampai waktu panen (Sahiral dkk, 

2017). Pengendalian hama dan penyakit tanaman menggunakan pestisida 

Curacron dan Dithane M-45 (Annisava, 2013). 

Pemanenan. Pemanenan dilakukan berdasarkan umur panen dan ciri-ciri 

fisik tanaman, pemanenan dilakukan setelah tanaman kailan berumur 30 hari 

setelah pindah tanam atau 50 hari sejak dari pembibitan, ciri fisik tanaman kailan 

siap panen adalah berdasarkan warna daun yang sudah mulai menguning pada 

bagian bawah, bentuk dan ukuran daun yang sudah melebar (Palupi, 2012). 
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Pemanenan kailan dilakukan dengan cara mencabut tanaman hingga bagian akar, 

kemudian dibersihkan dengan cara merendam dalam air (Paeru dan Dewi, 2015). 

 

2.3. Mulsa Organik 

Mulsa merupakan bahan yang digunakan pada permukaan tanah terutama 

untuk menghalangi hilangnya air dan unsur hara karena penguapan atau untuk 

mematikan tanaman pengganggu (Rizki dkk., 2015). Fungsi mulsa yaitu untuk 

menjaga kelembaban tanah serta menekan pertumbuhan gulma dan penyakit 

sehingga tanaman tumbuh dengan baik (Ganet, 2013). Penggunaan mulsa dapat 

menjadi metode untuk mengendalikan patogen yang ditularkan melalui tanah dan 

rumput, meningkatkan kualitas dan hasil panen serta direkomendasikan sebagai 

salah satu komponen dalam pengelolaan hama terpadu (Gunaeni, 2011). 

Pemberian mulsa pada lahan pertanian bertujuan untuk menghalangi penguapan, 

memperbaiki sifat tanah yang akan mempengaruhi produktivitas tanah (Syahfari, 

2010). Salah satu cara menstabilkan suhu dan kelembaban tanah adalah 

penggunaan mulsa organik dengan memanfaatkan bahan organik sisa-sisa 

tanaman yang ada seperti jerami padi, sekam padi, orok-orok dan jerami tebu 

(Sutarto dkk., 2016). Penggunaan mulsa organik memberikan berbagai 

keuntungan, baik aspek fisik, kimia maupun biologi tanah, secara fisik mulsa 

organik mampu menjaga suhu tanah lebih stabil dan mampu untuk 

mempertahankan kelembaban di sekitar perakaran tanaman (Rizki dkk., 2015).  
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2.4. Mulsa Jerami Padi 

Usaha untuk menstabilkan suhu dan kelembaban tanah dengan 

menggunakan mulsa jerami padi yang diberikan dengan cara menutup tanah pada 

bedengan (Yulinda dkk., 2013). Keuntungan penggunaan mulsa jerami padi 

adalah ekonomis, mudah diperoleh, dan dapat terurai dengan tanah sehingga 

menambah kandungan bahan organik dalam tanah (Yalang dkk., 2016). 

Penggunaan mulsa jerami padi dapat membantu mempertahankan tanah agar tidak 

tercuci oleh air serta mempertahankan agregasi tanah. Penggunaan mulsa jerami 

padi dapat menjaga kelembaban dan suhu tanah (Mulyatri, 2013). Mulsa jerami 

padi dapat menekan pertumbuhan gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman 

utama. Mulsa jerami padi dapat mengendalikan penguapan air sehingga tanaman 

tidak mengalami cekaman (Nugraha dkk., 2013).  

Semakin besar takaran mulsa jerami padi semakin tinggi kelembaban tanah 

(Ariffin, 2005). Tingkat ketebalan mulsa mempengaruhi pertumbuhan dan 

produksi tanaman. Ketebalan mulsa yang tinggi menyebabkan energi radiasi 

matahari yang diterima permukaan tanah menjadi rendah, sehingga evaporasi 

berjalan lambat dan kelembaban tanah dapat dipertahankan. Ketika tanah pada 

kondisi terbuka atau dengan tingkat ketebalan mulsa rendah, kelembaban tanah 

yang dihasilkan adalah rendah karena tingginya energi radiasi matahari yang 

diterima suatu permukaan tanah (Suminarti, 2012). Pemberian mulsa setebal 4 cm 

mampu menekan fluktuasi suhu tanah dan menjaga kelembaban tanah sehingga 

dapat mengefisienkan jumlah pemberian air (Dwiyanti, 2005). Pemulsaan dengan 

bobot yang berbeda dilakukan untuk memperoleh satu atau beberapa keuntungan 
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yang dapat memperbaiki sifat-sifat tanah seperti menekan pertumbuhan gulma, 

meningkatkan kesuburan tanah, mempertahankan kelembaban tanah, 

meningkatkan serapan unsur hara, dan mengoptimalkan suhu dalam tanah 

(Trisnaningsih dkk., 2015). 

  

 

 

 

 


