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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Tanaman kailan (Brassica oleraceae) merupakan salah satu jenis sayuran 

daun yang memiliki rasa enak serta kandungan gizi tinggi, seperti protein, mineral 

dan vitamin. Kandungan gizi serta rasanya yang enak, membuat kailan menjadi 

salah satu produk pertanian yang diminati masyarakat, sehingga mempunyai 

potensi serta nilai komersial tinggi. Dari setiap 100 g kailan terkandung karbohidrat, 

lemak, protein kasar, serat kasar, abu, dan energi, yang berturut-turut sebesar 

2,36%, 0,26%, 11,67%, 81,38%, 3,00%, 1,33 %, dan 58,46 kkal.(Abror & Harjo, 

2018) 

Tanaman kailan dapat dibudidayakan dengan metode hiroponik. Hidroponik 

merupakan salah satu solusi untuk memanfaatkan lahan pertanian yang semakin 

sempit akibat beralih fungsinya lahan pertanian menjadi daerah perindustrian dan 

sangat cocok untuk pertanian perkotaan. Dengan banyaknya lahan di perkotaan 

yang sudah beralih fungsi dari lahan pertanian menjadi lahan industri, bercocok 

tanam secara hidroponik menjadi alternatif menanam sayuran. Teknologi budidaya 

secara hidroponik merupakan sistem budidaya pertanian tanpa menggunakan tanah 

tetapi menggunakan air yang berisi larutan nutrisi. Selain itu, keunggulan 

penggunaan metode hidroponik tanaman akan lebih renyah serta memiliki rendah 

kandungan kimia berbahaya (Karoba et al., 2015) 
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Sistem hidroponik yang banyak dikenal adalah sistem NFT (Nutrient Film 

Technique). Prinsip penggunaan sistem ini adalah dengan cara mengalirkan air 

dengan aliran tipis pada instalasi. Teknik tersebut dapat dengan mudah dan efisien 

untuk budidaya tanaman, khususnya sayuran daun. Salah satu kunci keberhasilan 

dalam budidaya sistem hidroponik NFT adalah penggunaan media tanam yang 

digunakan harus dapat menjaga kelembapan daerah sekitar akar, menyediakan 

cukup udara, dan dapat menahan ketersediaan unsur hara (Lubnan et al., 2013). 

Media tanam hidroponik beraneka ragam seperti pasir, kerikil, aneka bebatuan, 

sabut kelapa, jerami dan arang sekam sebagai media untuk mendukung akar seperti 

halnya fungsi tanah (Nurhidayati, 2013).  

Dalam penerapan teknologi budidaya secara hidroponik, penggunaan media 

tanam sangat penting diperhatikan karena media tanam dalam hidroponik berfungsi 

sebagai penopang akar dan meneruskan larutan hara yang berlebih. Media tanam 

yang digunakan untuk hidroponik harus memenuhi persyaratan yaitu harus ringan, 

porous dan bersih (Ilyas et al., 2015). 

Ada dua jenis media tanam yang biasa digunakan pada sistem budidaya 

hidroponik yaitu media tanam organik diantaranya arang sekam, serbuk gergaji, 

akar pakis, dll. Sedangkan untuk media tanam anorganik diantaranya, hidroton, 

clay, rockwool, dll. Fungsi dari media tanam pada budidaya hidroponik adalah 

sebagai tempat tumbuh dan tempat penyimpanan unsur hara yang diperlukan untuk 

pertumbuhan tanaman. Jenis media tanam yang digunakan sangat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Nurhidayati, 2013).  
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Penggunaan media tanam seperti rockwool banyak digunakan oleh industri 

hidroponik , alasanya karena memiliki kemampuan water holding capacity (WHC) 

yang tinggi. Permasalahan akan timbul jika penggunaan media tanam rockwool 

digunakan dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu yang lama, seperti 

akan terjadi penumpukan limbah rockwool. Penumpukan limbah rockwool akan 

menjadi masalah baru terhadap kontribusi tercemarnya lingkungan karena 

rockwool bersifat sulit terurai. Limbah rockwool di indonesia dapat mencapai 

20.000-30.000 ton setiap tahunya (Pramesti, 2020). 

Upaya dalam menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan beralih 

menggunakan media tanam organik yang mudah terurai. Media tanam berbahan 

dasar organik mempunyai banyak keuntungan diantaranya kualitasnya tidak 

bervariasi, bobot lebih ringan, tidak mengandung inokulum penyakit, dan lebih 

bersih. Penggunaan bahan organik sebagai media tanam jauh lebih unggul 

dibanding dengan bahan anorganik. Media organik dapat memperkuat pertumbuhan 

bibit tanaman struktur maupun tekstur media organik juga lebih dapat menjaga 

keseimbangan aerasi (Ilyas et al., 2015). Media tanam organik beraneka ragam 

diantaranya adalah kompos daun bambu dan kompos jerami dan serbuk gergaji. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah media tanam organik berpengaruh terhadap pertumbuhan kailan 

(Brassica oleracea). 

2. Media tanam manakah yang memberikan pertumbuhan terbaik pada tanaman 

kailan (Brassica oleracea).   
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mempelajari pengaruh perbedaan jenis media tanam organik terhadap 

pertumbuhan kailan (Brassica oleracea). 

2. Memperoleh media tanam berbahan organik terbaik terhadap pertumbuhan 

tanaman kailan (Brassica oleracea) 

1.4 Kegunaan Penelitian  

1. Untuk menambah ilmu tentang kajian media tanam alternatif  hidroponik, dan 

mengatasi penggunaan limbah rockwool. 

2. Penelitian ini mampu menjadi acuan bagi masyarakat serta pelaku usaha 

hidroponik guna memperoleh produksi yang lebih baik, dan mendorong agar 

memanfaatkan media tanam organik untuk meminimalisir pencemaran 

lingkungan.  

1.5 Kerangka Pemikiran  

Kailan merupakan pangan yang kaya akan nutrisi, dari setiap 100 g kailan 

terkandung karbohidrat, lemak, protein kasar, serat kasar, abu, dan energi, yang 

berturut-turut sebesar 2,36%, 0,26%, 11,67%, 81,38%, 3,00%, 1,33 %, dan 58,46 

Kkal. Tanaman kailan merupakan salah satu jenis tanaman sayur dari keluarga 

Brassicaceae, memiliki nilai ekonomi yang tinggi untuk dibudidayakan. 

Permintaan tanaman kailan yang rendah residu kimia terus meningkat, hal ini 

karena masyarakat sudah mulai menyadari akan pentingnya hidup sehat. Salah satu 

upaya untuk menghasilkan tanaman yang rendah residu kimia adalah dengan 

menggunakan sistem budidaya hidroponik. Hidroponik merupakan teknologi 
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budidaya tanaman tanpa tanah, sehingga diharapkan dengan menerapkan budidaya 

tanaman secara hidroponik dapat meningkatkan kualitas tanaman kailan. 

Keunggulan penggunaan sistem budidaya hidroponik selain dapat menghasilkan 

tanaman rendah residu kimia berbahaya, rasanya lebih renyah dan tekstur tanaman 

lebih bersih. 

Sistem hidroponik yang banyak dikenal adalah sistem NFT (Nutrient Film 

Technique). Prinsip penggunaan sistem ini adalah dengan cara mengalirkan air 

dengan aliran tipis pada instalasi. Teknik tersebut dapat dengan mudah dan efisien 

untuk budidaya tanaman, khususnya sayuran daun. Salah satu kunci keberhasilan 

dalam budidaya sistem hidroponik NFT adalah penggunaan media tanam yang 

digunakan harus dapat menjaga kelembapan daerah sekitar akar, menyediakan 

cukup udara, dan dapat menahan ketersediaan unsur hara (Lubnan et al., 2013). 

Penerapan penggunaan media tanam sangat penting diperhatikan karena 

media tanam dalam hidroponik berfungsi sebagai penopang akar dan meneruskan 

larutan hara yang berlebih. Media tanam yang digunakan untuk hidroponik harus 

memenuhi persyaratan yaitu harus ringan, porous dan bersih. Media tanam 

hidroponik dapat menggunakan media organik berupa kompos jerami, kompos 

daun bambu, serbuk gergaji, dan lain-lain. Sedangkan media anorganik adalah 

media yang berasal dari benda mati seperti rockwool, batu, kerikil, pasir, batu 

apung, dan pecahan genteng (Nurhidayati, 2013). 

Penggunaan media tanam seperti rockwool banyak digunakan oleh industri 

hidroponik , alasanya karena memiliki kemampuan water holding capacity (WHC) 

yang tinggi. Akan tetapi sifat dari media tanam rockwool adalah sulit terurai, selain 
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itu limbah rockwool memerlukan waktu yang panjang agar dapat menyatu dengan 

tanah. Permasaalahan akan timbul jika penggunaan media tanam rockwool 

digunakan dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu yang lama, seperti 

akan terjadi penumpukan limbah. Penumpukan limbah rockwool akan menjadi 

masalah baru terhadap kontribusi tercemarnya alam. Limbah rockwool di indonesia 

dapat mencapai 20.000-30.000 ton setiap tahunya. Upaya dalam meminimalisir 

masalah tersebut yaitu dengan beralih menggunakan media tanam organik yang 

mudah terurai.  

Media tanam berbahan dasar organik mempunyai banyak keuntungan 

dibandingkan media anorganik, selain sifatnya mudah terurai bobot media lebih 

ringan, tidak mengandung inokulum penyakit, dan lebih bersih. Media tanam 

organik lebih memperkuat pertumbuhan bibit tanaman struktur maupun tekstur, 

media organik juga lebih dapat menjaga keseimbangan aerasi (Ilyas et al., 2015). 

Media tanam yang dapat digunakan adalah kompos daun bambu, kompos jerami 

dan serbuk gergaji.  

Media tanam kompos jerami mengandung : Rasio C/N = 18,88, C = 35,11%, 

N = 1,86%, P2O5 = 0,21%, K2O = 5,35%, Air = 55%.(Rosliani & Sumarni, 2005). 

Sedangkan kompos daun bambu Susila (2006) menyatakan bahwa memiliki 

kandungan unsur hara mikro berupa (Fe, Cu, Zn, Mn) sekaligus memiliki struktur 

gembur. Memanfaatkan media tanam organik untuk media tanam hidroponik di 

sistem  NFT ini masih tergolong ide baru sehingga diperlukan penelitian secara  

efektifitas karena belum banyak dilakukan. 

 



7 
 

 
 

1.6 Hipotesis 

1. Media tanam organik berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan kailan 

(Brassica oleracea). 

2. Media tanam kompos daun bambu merupakan perlakuan terbaik terhadap 

pertumbuhan kailan (Brassica oleracea). 
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