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PENGARUH MACAM DAN PENGATURAN KEPEKATAN LARUTAN 
NUTRISI ORGANIK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL 

BABY KAILAN (Brassica oleraceae var. alboglabra) 
SECARA HIDROPONIK SUBSTRAT  

  
 

Rediya 

H 0105026 
 
 

RINGKASAN 

Baby kailan (Brassica oleraceae var. alboglabra) merupakan salah satu 

jenis sayuran yang bernilai ekonomi tinggi dan berprospek  dalam memenuhi 

permintaan supermarket, hotel, restoran serta pasar tradisional. Tehnik budidaya 

yang dikembangkan, salah satunya adalah sistem hidroponik substrat. Larutan 

nutrisi yang biasanya digunakan dalam sistem hidroponik substrat berasal dari 

pupuk anorganik, sehingga perlu adanya alternatif pengganti yaitu larutan nutrisi 

organik yang berasal dari kotoran hewan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya interaksi antara perlakuan macam dan pengaturan 

kepekatan larutan nutrisi organik, pengaruh macam dan pengaturan kepekatan 

larutan nutrisi organik terhadap pertumbuhan dan hasil baby kailan menggunakan 

sistem hidroponik substrat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-

Oktober 2009 bertempat di rumah kasa Fakultas Pertanian Universitas Sebelas 

Maret, Surakarta. 

Penelitian disusun menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 

faktor perlakuan yaitu macam larutan nutrisi organik dan pengaturan kepekatan 

larutan nutrisi organik. Macam larutan nutrisi organik terdiri dari 2 taraf, yaitu 

larutan nutrisi dari kotoran sapi dan larutan nutrisi dari kotoran kambing. 

Pengaturan kepekatan larutan nutrisi organik terdiri dari 5 taraf, yaitu kepekatan 

6% pada umur 1 MST-7 MST, kepekatan 6% pada umur 1 MST-2 MST 

dilanjutkan kepekatan 10% pada umur 2 MST-7 MST, kepekatan 6% pada umur 1 

MST-3 MST dilanjutkan kepekatan 12% pada umur 3 MST-7 MST, kepekatan 
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8% pada umur 1 MST-2 MST dilanjutkan kepekatan 12% pada umur 2 MST-7 

MST, dan kepekatan 8% pada umur 1 MST-3 MST dilanjutkan kepekatan 14% 

pada umur 3 MST-7 MST. Sebagai pembanding, digunakan larutan nutrisi mix 

A&B dengan kepekatan setara EC ± 2,5. Variabel pengamatan meliputi volume 

dan berat kering akar, tinggi tanaman, jumlah dan luas daun, berat segar tajuk, 

berat kering brangkasan dan kadar klorofil. Data hasil pengamatan dianalisis 

menggunakan metode analisis ragam berdasarkan uji F 5% dan 1%. Apabila 

perlakuan berpengaruh nyata terhadap respon yang diamati, dilanjutkan dengan 

uji perbandingan rerata menggunakan metode uji Duncan (DMRT) dan uji 

Dunnett pada taraf 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan tidak terjadi interaksi antara perlakuan macam 

dan pengaturan kepekatan larutan nutrisi organik. Perlakuan macam larutan 

nutrisi dari kotoran kambing cenderung memberikan hasil lebih baik pada semua 

variabel pengamatan dibandingkan larutan nutrisi dari kotoran sapi, meskipun 

masih lebih rendah dibandingkan larutan nutrisi mix A&B. Perlakuan pemberian 

larutan nutrisi organik pada umur 1 MST-2 MST dengan kepekatan 8% 

dilanjutkan kepekatan 12% pada umur 2 MST-7 MST menghasilkan rerata kadar 

klorofil tertinggi yaitu 48,5. 
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THE EFFECT OF KINDS AND REGULATING OF ORGANIC 
NUTRITION LIQUID CONCENTRATION TO THE GROWTH AND 

YIELD OF BABY KAILAN (Brassica oleracea var. alboglabra) 
IN SUBSTRATE HYDROPONIC 

 

Rediya  

H0105026 

 

SUMMARY 

Baby kailan (Brassica oleracea var. alboglabra) is one of high economical 

vegetables and prospect in fulfill the demand of supermarket, hotel, restaurant, 

and traditional market. One of appropriate technique developed is substrate 

hydroponic system. Nutrition liquid that usually used in this system comes from 

inorganic fertilizer so needs a substitute alternative, one of these is organic 

manure from animal shits. This research aimed to know the interaction between  

kinds and regulating of organic nutrition liquid concentration, the effect of kinds 

and regulating of organic nutrition liquid concentration to the growth and yield of 

baby kailan by substrate hydroponic system. The research was conducted on 

August to October 2009 in the Screen House in Faculty of Agriculture, Sebelas 

Maret University, Surakarta. 

The research was arranged in Completely Randomized Design with two 

factors of treatment, kinds of organic nutrition liquid and regulating of organic 

nutrition liquid concentration. Kinds of organic nutrition liquid consist of 2 levels,  

nutrition liquid from litter of cattle and nutrition liquid from litter of goat. The 

regulating of organic nutrition liquid concentration consist of 5 levels, 

concentration at 6% on 1-7 week after planting, concentration at 6% on 1-2 week 

after planting was continued with concentration at 10% on 2-7 week after 

planting, concentration at 6% on 1-3 week after planting was continued with 

concentration at 12% on 3-7 week after planting, concentration at 8% on 1-2 week 

after planting was continued with concentration at 12% on 2-7 week after 
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planting, concentration at 8% on 1-3 week after planting was continued with 

concentration at 14% on 3-7 week after planting. As the comparison, used an 

A&B mix with concentration equal to EC ± 2,5. Observed variables were volume 

and weight of drain root, plant height, number and area of leaves, fresh weight of 

crown, dry weight of crown and chlorophil content. Data obtained then analyzed 

with analysis of variance F test at 5% and 1%. If found significant different, it 

were with continued analysis of means compere by Duncan (DMRT) and Dunnet 

test at 5%. 

The research result showed that there were no interaction between kinds and 

regulating of organic nutrition liquid concentration. The nutrition liquid from litter 

of goat tent to serve a better on all observed variables than nutrition liquid from 

litter of cattle, although the both treatment effects lower than A&B mix nutrition 

solution. The organic nutrition liquid were applied with concentration at 8% on 1-

2 week after planting then was continued with concentration at 12% on 2-7 week 

after planting served the highest chlorophil average content (48,5). 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sayuran adalah tanaman hortikultura yang umumnya mempunyai umur 

relatif pendek (kurang dari setahun) dan merupakan tanaman semusim. 

Pemenuhan  kebutuhan sayuran memiliki arti penting sebagai sumber asupan 

serat dan gizi yang sangat diperlukan bagi tubuh yaitu sebagai sumber 

vitamin, mineral, dan protein. Sebagai sumber gizi, sayuran berperan untuk 

melancarkan bekerjanya fungsi organ-organ tubuh. Menurut Utami (2006) 

idealnya seseorang mengkonsumsi sayuran sekitar 200 gram/hari. 

 Baby kailan (Brassica oleraceae var. alboglabra) merupakan salah satu 

jenis sayuran yang mengandung banyak gizi bila dibandingkan dengan 

sayuran hijau daun lainnya. Sayuran ini banyak mengandung vitamin A, C, K, 

maupun kalsium (Astawan, 2009). Baby kailan termasuk keluarga kubis-

kubisan yang dipanen ketika tanaman masih muda. Menurut Sulistyanti et al. 

(2003) bentuk tanaman kailan sepintas mirip caisim atau kembang kol yang 

panjang melebar berwarna hijau tua. Berbeda dengan kailan biasa yang 

dipanen tua dan dikonsumsi bagian batangnya, baby kailan lebih enak apabila 

dikonsumsi bagian daunnya. Rasa daunnya segar, renyah, dan tekstur 

batangnya lebih lunak. 

Di Indonesia, baby kailan termasuk jenis sayuran baru dan belum banyak 

dikembangkan meskipun bernilai ekomoni tinggi dan berprospek untuk 

memenuhi permintaan supermarket, hotel, restoran bahkan pasar tradisional. 

Teknik budidaya yang sesuai untuk jenis sayuran ini, salah satunya dengan 

sistem hidroponik. Hidroponik juga dikenal dengan istilah bercocok tanam 

tanpa tanah. Pada teknik ini, media yang digunakan hanya sebagai penopang 

tumbuhnya suatu tanaman sehingga mutlak diperlukan pemberian 

pupuk/nutrisi. 

Salah satu sistem hidroponik yang banyak dikembangkan adalah 

hidroponik substrat. Hidroponik substrat merupakan sistem hidroponik yang 

menggunakan media padat (bukan tanah) untuk menopang tegaknya tanaman. 

1 
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Media tersebut juga berperan sebagai penyimpan sementara nutrisi, air, dan 

oksigen untuk akar tanaman (Lingga, 2003). Menurut Prihmantoro dan 

Indriani (2005) sistem hidroponik substrat mempunyai banyak keunggulan 

dibandingkan dengan penanaman di lapang, antara lain: penanganan lebih 

bersih, tanaman terhindar dari gulma dan jarang terserang penyakit, 

pertumbuhan tanaman lebih terkontrol serta kualitas dan kuantitas hasil lebih 

tinggi. Pang et al. (2008) menyatakan dalam sistem hidroponik, pemberian 

dan penggunaan nutrisi pada tanaman lebih efisien. Larutan nutrisi yang 

biasanya digunakan berasal dari pupuk anorganik yang berupa garam-garam 

mineral. Penggunaan pupuk anorganik tersebut memiliki beberapa kendala, 

diantaranya untuk meramu larutan nutrisi diperlukan keterampilan, kesabaran, 

keuletan, dan dasar perhitungan kimia yang kuat. Selain itu, kelangkaan 

bahan-bahan kimia di pasaran menjadikan pupuk anorganik mahal. Oleh 

karena itu perlu diperkenalkan suatu larutan nutrisi alternatif yang mudah 

dalam pembuatannya dengan bahan dasar yang tersedia di lingkungan sekitar, 

salah satunya adalah larutan nutrisi organik.  

Larutan nutrisi organik dapat dibuat dengan memanfaatkan limbah-

limbah organik yang berasal dari kotoran hewan. Kotoran hewan tersebut 

dengan bantuan mikroorganisme difermentasikan hingga diperoleh pupuk 

organik cair. Sebagai bahan dasar, setiap jenis kotoran hewan memiliki 

karakteristik yang berbeda sehingga akan menciptakan kualitas larutan nutrisi 

yang bervariasi sesuai dengan bahan dasar yang digunakan. Kualitas larutan 

nutrisi yang berbeda diduga memiliki pengaruh yang berbeda terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Purwanto (2008) menyatakan 

kelebihan dari pupuk organik cair adalah mengandung unsur hara makro dan 

mikro serta tidak merusak tanaman walaupun digunakan sesering mungkin.  

Jumlah unsur hara yang dibutuhkan suatu tanaman berbeda seiring 

dengan pertumbuhan tanaman. Ketika tanaman masih muda membutuhkan 

unsur hara dalam jumlah yang sedikit dan akan meningkat seiring dengan 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oleh karena itu mengaplikasi 

pupuk organik cair sebagai larutan nutrisi perlu memperhatikan tingkat 
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kepekatannya yang disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan tanaman. Larutan 

nutrisi yang terlalu pekat sampai batas tertentu tidak dapat diserap oleh akar 

tanaman. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian pengaturan kepekatan 

larutan nutrisi organik dalam hidroponik substrat yang dapat menunjang 

pertumbuhan dan perkembangan baby kailan.. 

B. Perumusan Masalah 

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman baby kailan yang 

dibudidayakan secara hidroponik substrat salah satunya ditentukan oleh 

ketersediaan larutan nutrisi. Sumber larutan nutrisi yang biasa digunakan 

adalah pupuk anorganik. Pengaplikasian pupuk anorganik memiliki kendala 

diantaranya, peramuan larutan nutrisi memerlukan keterampilan, kesabaran, 

keuletan, dan dasar perhitungan kimia yang kuat serta kelangkaan bahan-

bahan kimia menjadikan harganya mahal. Oleh karena itu perlu adanya 

pengganti pupuk anorganik sebagai alternatif pilihan dalam memecahkan 

masalah, salah satunya dengan penggunaan pupuk organik cair. 

Pupuk organik cair yang digunakan sebagai sumber larutan nutrisi dalam 

hidroponik diperoleh dengan memanfaatkan limbah-limbah organik yang 

tersedia di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan memanfaatkan kotoran 

sapi dan kambing yang telah difermentasi dengan bantuan mikroorganisme 

sehingga menjadi larutan nutrisi organik. Sumber/bahan pupuk organik cair 

yang berbeda akan menghasilkan larutan nutrisi dengan kualitas yang berbeda 

pula. 

 Dalam pemberian larutan nutrisi perlu memperhatikan tingkat 

kepekatannya yang disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan tanaman. 

Pengaturan kepekatan yang berbeda akan memberikan pengaruh yang berbeda 

terhadap pertumbuhan tanaman.                                                    

Berdasarkan uraian di atas maka timbul beberapa permasalahan: 

1. Apakah terjadi interaksi antara macam dan pengaturan kepekatan larutan 

nutrisi organik pada budidaya baby kailan menggunakan sistem 

hidroponik substrat? 
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2. Apakah macam larutan nutrisi organik yang berbeda berpengaruh terhadap  

pertumbuhan dan hasil baby kailan menggunakan sistem hidroponik 

substrat? 

3. Apakah tingkat pengaturan kepekatan larutan nutrisi organik yang berbeda 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil baby kailan menggunakan 

sistem hidroponik substrat? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

a. Interaksi yang terjadi antara macam dan pengaturan kepekatan larutan 

nutrisi organik pada budidaya baby kailan menggunakan sistem 

hidroponik substrat 

b. Pengaruh macam larutan nutrisi organik terhadap pertumbuhan dan hasil 

baby kailan menggunakan sistem hidroponik substrat 

c. Pengaruh pengaturan kepekatan larutan nutrisi organik terhadap 

pertumbuhan dan hasil baby kailan menggunakan sistem hidroponik 

substrat 

D. Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara macam dan pengaturan kepekatan larutan 

nutrisi organik pada budidaya baby kailan menggunakan sistem 

hidroponik substrat 

2. Diduga perbedaan macam larutan nutrisi organik memberikan pengaruh 

yang berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil baby kailan menggunakan 

sistem hidroponik substrat 

3. Diduga perbedaan pengaturan kepekatan larutan nutrisi organik 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil baby 

kailan menggunakan sistem hidroponik substrat 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

E. Karakteristik Hidroponik Substrat 

Hidroponik diterjemahkan dari bahasa asing hydroponics yaitu istilah 

yang digunakan untuk menjelaskan beberapa cara bercocok tanam tanpa 

menggunakan tanah sebagai media tumbuh tanaman. Hydro artinya air dan 

ponics artinya pengerjaan. Istilah lain yang digunakan adalah ”bercocok 

tanam tanpa tanah”. Beberapa keunggulan hidroponik adalah kebersihan 

tanaman yang dihasilkan terjamin, kuantitas lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan cara bercocok tanam konvensional seperti di lahan dan tidak 

membutuhkan ruang (space) yang luas (Jurusan Agronomi, 2008). 

Hidroponik substrat adalah metode budidaya tanaman di mana akar 

tanaman tumbuh pada media porous selain tanah yang dialiri larutan nutrisi 

sehingga memungkinkan tanaman memperoleh air, nutrisi, dan oksigen secara 

cukup. Media tanam yang baik mempunyai karakteristik dapat menyerap dan 

menghantarkan air, tidak mempengaruhi pH air, tidak berubah warna, tidak 

mudah lapuk. Media tanam yang digunakan dapat berasal dari bahan 

anorganik maupun organik. Contoh media tanam anorganik: pasir, kerikil 

alam, batu kali, pecahan bata atau genting, dan spons. Contoh media tanam 

organik: potongan kayu, serbuk gergaji, sabut kelapa, batang pakis dan arang 

sekam (Falah, 2004). 

Media tanam tidak mutlak harus mengandung unsur hara. Media tanam 

yang hanya berfungsi untuk mengokohkan tanaman atau berpegangnya akar 

tanaman dan tidak menyediakan unsur hara dinamakan dengan media tanam 

inert ( Purnomo, 2007). Bahar dan Widastoety (1994) menyatakan bahwa 

fungsi media tanam dalam budidaya hidroponik adalah sebagai tempat tumbuh 

dan tempat penyimpanan hara dan air yang diperlukan untuk pertumbuhan 

tanaman. Media tumbuh yang baik harus memenuhi persyaratan antara lain, 

tidak mudah lapuk, tidak menjadi sumber penyakit, mempunyai aerasi yang 

baik, mampu menyimpan air dan zat hara secara baik, mudah didapat dalam 

jumlah yang diinginkan dan harganya relatif terjangkau. Masing-masing 
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media tanam mempunyai karakteristik khas dengan keunggulan dan 

kekurangan tertentu. Untuk menghasilkan media tanam ideal yang sesuai 

dengan kebutuhan tanaman dapat dilakukan pengkombinasian beberapa jenis 

media tanam. Kombinasi tersebut akan menghasilkan media dengan 

karakteristik berbeda. Campuran beberapa media tanam harus menghasilkan 

struktur sesuai dengan kebutuhan perkembangan akar tanaman (Purnomo, 

2007). 

Pasir Malang adalah pasir yang berasal dari lava gunung berapi. Sifat 

pasir Malang yang memiliki rongga-rongga halus membuat pasir Malang 

menjadi ringan dan sangat porous. Pasir Malang yang baik umumnya 

bertekstur halus dan seragam (Anonim, 2008b).  

Sifat media pakis adalah ringan, porous, dan mampu menahan air dengan 

baik. Bila disiram air, kondisi media pakis akan mampu mempertahankan 

kelembaban tetapi tidak jenuh air. Di samping itu, porositas yang baik akan 

mampu memberikan susunan udara (aerasi) yang baik. Aerasi sangat 

dipengaruhi oleh susunan pori makro pada media. Media pakis tersusun dari 

serat-serat kayu yang kasar sehingga susunan pori makronya sangat baik. 

Keremahan media tanam merupakan suatu kondisi yang menentukan mudah 

tidaknya akar menembus media tanam. Media yang remah artinya media 

memberikan kondisi yang mudah ditembus oleh akar. Media pakis merupakan 

media yang sangat remah karena bentuknya yang halus dan sangat lunak 

sehingga akar tanaman mudah untuk menembusnya (Anonim, 2008a).  

F. Larutan Nutrisi Organik dalam Hidroponik Substrat 

Unsur hara merupakan unsur-unsur kimia yang berbentuk ion, molekul, 

senyawa atau larutan. Secara alami, unsur hara tersebut ada dan tersedia di 

dalam tanah. Unsur hara diserap oleh tanaman melalui akar dalam bentuk ion 

atau larutan (Subroto dan Yusrani, 2005). Menurut Argo and Fisher (2003) 

unsur hara terdiri dari unsur makro (banyak dibutuhkan) dan unsur mikro 

(sedikit dibutuhkan). Unsur hara makro terdiri dari C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, 

dan S, sedangkan unsur hara mikro terdiri dari Fe, Mn, Cu, Zn, B, dan Mo.  
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Prinsip hidroponik yaitu menyediakan dan mengalirkan nutrisi sebagai 

sumber hara bagi tanaman, menjaga kepekatan, dan derajat keasamannya. 

Larutan nutrisi yang digunakan dapat berasal dari larutan jadi (pupuk organik 

cair), meramu sendiri dari bahan-bahan kimia murni, atau meramu dengan 

pupuk organik. Penggunaan larutan nutrisi harus memperhitungkan 

konsentrasi dan dosis yang sesuai untuk setiap jenis tanaman, karena masing-

masing mempunyai tingkat kebutuhan nutrisi yang berbeda. Setiap macam 

larutan nutrisi juga berbeda kandungan unsurnya, sehingga pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman juga berbeda (Dayu, 1989). 

Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan 

atau manusia seperti pupuk kandang, pupuk hijau, dan kompos baik yang 

berbentuk cair maupun padat. Pupuk organik dapat dibuat dengan 

memanfaatkan limbah organik di sekitar lingkungan, seperti limbah sisa 

panen (jerami, brangkasan, tongkol jagung, bagas tebu, sabut kelapa), serbuk 

gergaji, kotoran hewan, dan limbah rumah tangga. Sebagai bahan dasar, 

limbah organik memiliki karakteristik yang bervariasi sehingga akan 

menciptakan kualitas pupuk organik bervariasi pula  sesuai dengan kualitas 

bahan asalnya (Anonim, 2003b). 

Pupuk kotoran ternak adalah pupuk yang berasal dari kandang ternak 

baik yang berupa kotoran padat yang bercampur sisa pakan maupun air 

kencing. Kandungan hara kotoran ternak berbeda-beda karena tergantung 

jenis ternaknya, misalnya pupuk kotoran kambing padat mengandung 0,6% 

Nitrogen, 0,3% Phosfor, 0,17% Kalium, dan 60% air (Lingga dan Marsono, 

1999). 

Pupuk kandang sapi merupakan pupuk padat yang banyak mengandung 

air dan lendir. terdiri dari 70% bahan padat dan 30% bahan cair. Kandungan 

unsur hara pupuk kandang sapi adalah 0,60% N, 0,15% P2O5, dan 0,45% K2O. 

Pupuk kandang kambing terdiri dari 67% bahan padat dan 33% bahan cair 

(urine). Kandungan unsur hara pupuk kandang kambing adalah 0,95% N, 

0,35% P2O5, dan 1,00% K2O (Suteja dan Kartasapoetra, 1990).  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Fermentasi merupakan proses penguraian atau perombakan bahan 

organik yang dilakukan oleh mikroorganisme anaerob. Pada proses fermentasi 

 ini akan dihasilkan senyawa organik (asam laktat, alkohol,vitamin, gula, dan 

asam amino) yang dapat langsung diserap oleh tanaman (Subadiyasa, 1997 cit. 

Anonim, 2009). 

Menurut Joo (1990) cit. Naswir (2008) ada dua tipe bakteri yang terlibat 

dalam proses fermentasi yaitu bakteri fakultatif  yang mengkonversi sellulola 

menjadi glukosa selama proses dekomposisi awal dan bakteri obligate yang 

respon dalam proses dekomposisi akhir dari bahan organik yang 

menghasilkan bahan yang sangat berguna dan alternatif energi pedesaaan. 

Kandungan unsur hara terlarut dalam larutan nutrisi ekstrak kompos 

kotoran kambing yang difermentasikan selama 15 hari adalah 0,49% N, 

0,57% P2O5, 0,14% K2O, 22,79 ppm Ca, dan 2,13 ppm Mg sedangkan dalam 

larutan nutrisi ekstrak kompos kotoran sapi adalah 0,45% N, 0,82% P2O5, 

0,11% K2O, 16,17 ppm Ca dan 2,55 ppm Mg (Aprihanto, 2009). Menurut 

Muliawati (2007) pupuk kotoran kambing (srintil) pada kepekatan 10% 

mengandung N sebesar 0,48%, 0,67% P dan 0,44% K. 

Kualitas larutan nutrisi dapat dikontrol berdasarkan pH dan EC larutan. 

Electro Conductivity (EC, daya hantar listrik) adalah ukuran kepekatan unsur 

hara dalam larutan. Semakin pekat larutan, semakin besar angka yang tertera 

pada EC-meter (Sutiyoso, 2003b). Menurut Untung (2001) satuan kepekatan 

adalah millimeterhos (mmho). Satuan yang lainnya dinyatakan dalam bentuk 

conductivity factor (cF). Dengan penulisan dalam bentuk cF maka angka 

desimal yang biasanya mengikuti ukuran dalam bentuk EC dapat dihilangkan. 

Sebagai contoh cF 25 setara dengan EC 2,5.  

Keasaman (pH) dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman melalui dua 

cara yaitu ketersediaan nutrisi dalam media dan proses penyerapan nutrisi oleh 

akar (Sutiyoso, 2003c). Menurut Jones (2005) secara umum kisaran pH yang 

disarankan untuk kebanyakan larutan hidroponik dan media pertumbuhan 

anorganik antara 5,8-6,5. Pada kisaran ini N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, dan B 
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tersedia dalam jumlah banyak, sedangkan Mn dan Zn tersedia dalam jumlah 

kecil namun tetap tersedia bagi tanaman. 

Berdasarkan kurva Mulder, ketersediaan suatu unsur hara dapat bersifat 

antagonis maupun sinergis/stimulasi terhadap keberadaan unsur hara lainnya. 

Dikatakan bersifat antagonis bila terjadi penurunan ketersediaan unsur hara 

untuk tanaman yang diakibatkan keberadaan unsur hara lain. Misal, N yang 

tinggi dapat mengurangi ketersediaan B, K, dan Cu sedangkan Ca yang tinggi 

dapat mengurangi ketersediaan Mn, P, Zn, B, Mg, Fe, dan K. Suatu unsur hara 

dikatakan bersifat sinergis/stimulasi bila terjadi peningkatan kebutuhan suatu 

unsur hara yang disebabkan oleh adanya peningkatan unsur hara lain, 

misalnya peningkatan N mengakibatkan kebutuhan Mg meningkat. 

Penggunaan P harus diimbangi dengan penggunaan Mg (CropStar Consulting 

Inc, 2009). 

G. Pengaturan Larutan Nutrisi dalam Sistem Hidroponik Substrat 

Salah satu ciri kehidupan tanaman adalah terjadinya proses tumbuh. 

Tumbuh adalah pertambahan volume yang tidak dapat balik (irreversible). 

Besarnya pertumbuhan per satuan waktu disebut laju tumbuh. Laju 

pertumbuhan tanaman dinyatakan dalam kurva bentuk “S” atau kurva 

sigmoid. Secara umum, pertumbuhan tanaman pada awalnya meningkat secara 

perlahan, kemudian makin cepat dan akhirnya perlahan sampai konstan seiring 

pertambahan umur tanaman. Mekanisme laju pertumbuhan tanaman terdiri 

dari 4 fase, yaitu: 

1. Fase logaritma/eksponensial: fase awal sehingga periodenya pendek 

2. Fase linier: periodenya relatif panjang dan terjadi penambahan berat kering 

dengan laju yang konstan 

3. Fase penurunan rata-rata pertumbuhan: penambahan pertumbuhan secara 

progresif berkurang menurut waktu 

4. Fase keadaan mantap/pematangan fisiologis: penambahan berat kering 

seimbang dengan berkurangnya berat kering 

(Sitompul dan Guritno, 1995). 
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Karsono, et al. (2002) menyatakan jumlah unsur hara yang dibutuhkan 

untuk sayuran muda (vegetatif) dan umur tua (generatif) berbeda. Kebutuhan 

unsur hara pada tanaman selalu meningkat seiring dengan pertumbuhannya. 

Kepekatan larutan nutrisi sebaiknya ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan 

tanaman. Namun jika kepekatannya terlalu tinggi, efisiensi penyerapan hara 

oleh akar akan menurun karena jenuh dalam menyerap.  

Tanaman dapat tumbuh besar dan baik apabila EC yang diberikan pada 

larutan hara diatur sesuai kebutuhan tanaman. Tanaman yang masih kecil 

belum banyak membutuhkan hara. Konsentrasi haranya tidak perlu banyak, 

cukup EC 1 mS/cm. Semakin besar tanaman, diperlukan lebih banyak hara 

untuk tumbuh maka diberikan EC 1,5 mS/cm lalu EC 2,0 mS/cm dan 

seterusnya yang dianggap optimal untuk dapat menghasilkan sayuran 

berkualitas dengan produktivitas yang cukup tinggi (Sutiyoso, 2003a). 

Menurut Sutiyoso (2004) EC larutan nutrisi yang sering digunakan di 

lapangan sebagai berikut: 

1. Di persemaian digunakan EC larutan 1,0-1,2 

2. Untuk sayuran daun digunakan EC larutan 1,5-2,5 

3. Untuk sayuran buah, dalam fase vegetatif digunakan EC larutan 2,0-2,5. 

Larutan hara dengan EC 3,0-3,5 digunakan menjelang peralihan fase 

vegetatif ke generatif dan selama masa reproduktif hingga tanaman 

dipanen 4-6 bulan kemudian  

H. Karakteristik Baby Kailan 

 Menurut Anonim (2003a) kailan merupakan tanaman yang masih 

berkerabat dekat dengan kubis namun tidak dapat membentuk krop (kepala) 

karena daunnya tidak berkumpul rapat di puncak batang seperti kubis krop 

tetapi melambai-lambai bebas dengan tangkai daun yang panjang-panjang.  
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Klasifikasi tanaman kailan sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae  

Sub kingdom : Spermatophyta 

Division   : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Sub class  : Dillendidae 

Ordo  : Capparales 

Family  : Cruciferae/Brassicaceae 

Genus  :  Brassica 

Spesies  : Brassica oleracea var. alboglabra 

Karakteristi kailan adalah berdaun tebal, datar, berlapis lilin, berwarna 

hijau menyerupai caisim. Batangnya tebal dengan kepala bunga kecil, mirip 

brokoli. Secara umum baby kailan tidak berbeda dengan kailan biasa, kecuali 

ukurannya lebih kecil. Batang dan tangkai daun tumbuh panjang dan lunak, 

tetapi panjang keseluruhan tanaman ketika dipanen hanya 10-15 cm. 

Kandungan zat gizi per 100 gram kailan sebagai berikut: 

Zat Gizi Kadar % AKG* 
Energi (kkal) 
Total karbohidrat (g) 
Serat pangan (g) 
Protein (g) 
Total lemak (g) 
Vitamin A (IU) 
Vitamin C (mg) 
Vitamin E (mg) 
Vitamin K (mkg) 
Asam folat (mkg) 
Kalsium (mg) 
Mangan (mg) 
Lutein-zeaxanthin (mkg) 

22 
3,8 
2,5 
1,1 
0,7 

1.638 
28,2 
0,5 
84,8 
99 
100 
0,3 
912 

1 
1 
10 
1,8 
1 
33 
31 
2 

141 
25 
10 
13 
- 

     %AKG*: persentase terhadap angka kecukupan gizi/hari 
     (Astawan, 2009). 

Kandungan lutein dan zeaxanthin yang khas pada kailan yang telah 

dimasak sebanyak 23.720 mg/150 g dalam satu cangkir. Lutein dan zeaxanthin 

ini baik untuk kesehatan mata karena di dalam retina mata lutein dan 

zeaxanthin dapat melindungi mata dari kerusakan dengan cara menfilter sinar 
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biru, terutama pada bayi dan anak-anak. Lutein dan zeaxanthin berpotensi 

menyerap cahaya biru hingga 20-90%. Konsumsi minimal 30 mg lutein setiap 

hari dapat memperlambat proses penuaan hingga 40%. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa lutein dan zeaxanthin dapat mengurangi resiko penyakit 

kanker dan tumor serta dapat berfungsi sebagai antioksidan karena 

kemampuannya untuk mencegah kerusakan DNA (Astawan dan Kasih, 2008). 

Meramu larutan nutrisi hidroponik perlu disesuaikan dengan jenis 

tanaman yang akan dibudidayakan. Kailan termasuk jenis sayuran daun dan 

batang sehingga secara umum larutan nutrisi yang digunakan harus 

mengandung unsur hara makro sebagai berikut: N: 250 ppm; P: 75 ppm; K: 

350 ppm; Ca: 200 ppm; Mg: 75 ppm dan S: 135 ppm, sedangkan unsur hara 

mikronya Fe: 5 ppm; Mn: 2 ppm; Cu: 0,1 ppm; Zn: 0,3 ppm; B: 0,7 ppm dan 

Mo: 0,05 ppm (Sutiyoso, 2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



III. BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

 

I. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-Oktober 2009 bertempat 

di rumah kasa Fakultas Pertanian Univesitas Sebelas Maret.  

J. Bahan dan Alat Penelitian 

1. Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih kailan, 

pupuk kotoran kambing, pupuk kotoran sapi, tanah halus, fine compost, 

air, gula, bekatul, EM-4, pasir Malang, dan pakis. 

2. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah botol fermentasi, 

nampan pembibitan, kasa, pH-meter, EC-meter, RH-meter, khlorophil 

meter, termometer, gelas ukur, polibag ukuran 18x25 cm, polibag 

pembibitan, paranet dengan kerapatan 40%, timbangan analitik, oven, 

penggaris,  kertas, gunting, alat tulis, dan label. 

K. Cara Kerja Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dirancang menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan dua faktor perlakuan yang disusun secara faktorial. 

Faktor pertama adalah macam larutan nutrisi organik (L) yang terdiri atas 

dua taraf  yaitu: 

L1      =  larutan nutrisi dari kotoran sapi  

L2      =  larutan nutrisi dari kotoran kambing  

Faktor kedua adalah pengaturan kepekatan larutan nutrisi organik (K) yang 

terdiri atas lima taraf yaitu: 

K0    = 

 

 

 

pemberian larutan nutrisi organik dengan kepekatan 6% pada 

umur 1 MST sampai dengan 7 MST 
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K1    = 

 

 

K2    =   

  

 

K3    = 

 

 

K4    =  

pemberian larutan nutrisi organik dengan kepekatan 6% pada   

umur 1 MST sampai dengan 2 MST dilanjutkan kepekatan 10% 

pada umur 2 MST sampai dengan 7 MST 

pemberian larutan nutrisi organik dengan kepekatan 6% pada 

umur 1 MST sampai dengan 3 MST dilanjutkan kepekatan 12% 

pada umur 3 MST sampai dengan 7 MST 

pemberian larutan nutrisi organik dengan kepekatan 8% pada 

umur 1 MST sampai dengan 2 MST dilanjutkan kepekatan 12% 

pada umur 2 MST sampai dengan 7 MST 

pemberian larutan nutrisi organik dengan kepekatan 8% pada 

umur 1 MST sampai dengan 3 MST dilanjutkan kepekatan 14% 

pada umur 3 MST sampai dengan 7 MST 

Sebagai pembanding, digunakan larutan nutrisi mix A&B dengan 

kepekatan setara EC ± 2,5. Dengan demikian terdapat 11 perlakuan dan 

masing-masing perlakuan diulang 3 kali, pada tiap-tiap ulangan 

menggunakan 2 tanaman contoh. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

a. Persemaian benih kailan 

Media yang digunakan dalam persemaian adalah campuran tanah 

halus dan fine compost dengan perbandingan 3:1. Media dimasukkan 

dalam polibag pembibitan dan disiram dengan air. Menanam benih 

kailan dengan cara meletakkan benih di atas media kemudian 

menutupnya dengan media secara tipis dan disiram dengan air 

secukupnya diusahakan tidak terlalu lembab. Setiap polibag diisi 

dengan 3 benih. Pemeliharaan dilakukan dengan penyiraman 2 kali 

sehari dengan butiran siraman yang halus. Benih dibiarkan tumbuh 

selama 2 minggu atau muncul 2-3 helai daun. Penyemaian dilakukan 

agar dapat menyeleksi bibit dan memperoleh bibit yang seragam serta 

berkualitas baik. 
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b. Pembuatan pekatan larutan nutrisi organik 

Membuat larutan dalam ember pastik yang terdiri dari 0,5 liter air 

dan 20 gram gula diaduk sampai gula benar-benar larut. Memasukkan 

6 ml larutan EM-4 dan diaduk, kemudian memasukkan bahan-bahan 

lainnya yaitu 300 gram kotoran kambing/kotoran sapi dan 60 gram 

bekatul kemudian diaduk terus secara perlahan-lahan sampai menjadi 

suspensi yang homogen. Hasil bahan campuran dimasukkan ke dalam 

botol air mineral ukuran 1,5 liter dengan menggunakan corong plastik 

kemudian untuk membersihkan sisa-sisa bahan yang masih terdapat di 

ember menggunakan air 0,5 liter dan memasukkan ke dalam botol 

sehingga volume air di dalam botol adalah 1 liter, setelah itu botol 

dikocok. 

Botol ditutup rapat dan pada tutup botol dibuat lubang untuk 

tempat selang plastik. Guna menciptakan kondisi anaerob selama 

proses fermentasi maka antara selang dan tutup botol dibalut dengan 

lakban dan selang dimasukkan dalam botol air mineral yang telah diisi 

air sehingga udara luar tidak masuk ke dalam botol fermentasi. Botol 

diletakkan di tempat teduh yang terhindar dari sinar matahari langsung. 

Fermentasi berlangsung selama 9 hari. Setelah 9 hari botol dikocok 

kemudian bahan disaring menggunakan kain kasa sehingga diperoleh 

larutan nutrisi yang siap dipakai. Pengenceran larutan nutrisi untuk 

hidroponik substrat disesuaikan dengan taraf perlakuan pengaturan 

kepekatan nutrisi. Bagan prosedur pembuatan pekatan larutan nutrisi 

organik disajikan dalam lampiran 1. 

c. Persiapan media tanam 

Pada penelitian ini menggunakan media tanam campuran pasir 

Malang dan pakis (1:1). Sebelum digunakan pasir Malang terlebih 

dahulu dibersihkan dengan cara dicuci sebanyak 2-3 kali. Memasukkan 

media tanam ke dalam polibag berukuran 18x25cm. 
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d. Pindah tanam 

Bibit yang sudah berumur 2 minggu (muncul 2-3 helai daun) 

dipindah ke dalam polibag yang telah berisi media tanam. Setiap 

polibag ditanami satu bibit tanaman baby kailan 

e. Pemeliharaan tanaman  

1. Penyulaman  

Melakukan penyulaman 1 minggu setelah pindah tanam agar 

diperoleh pertumbuhan yang serempak. Penyulaman dilakukan 

dengan mengganti tanaman yang mati akibat pindah tanam maupun 

stress lingkungan dengan melihat kenampakan tanaman.  

2. Pemberian larutan nutrisi 

Pemberian larutan nutrisi dilakukan dengan cara 

mengencerkan pekatan larutan nutrisi hingga volume mencapai 100 

ml yang disesuaikan dengan perlakuan. Misalnya, pada pemberian 

larutan nutrisi organik dengan kepekatan 6% berarti mengencerkan 

6 ml pekatan larutan nutrisi organik dengan 94 ml air. 

3. Pengendalian hama dan penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara mekanis 

dan kimiawi. Pengendalian hama secara kimiawi dilakukan dengan 

menyemprotkan Rumba 500 EC. 

f. Pemanenan 

Pemanenan dilakukan apabila tanaman baby kailan telah berumur 

8 minggu setelah tanam (MST). Pemanenan dilakukan dengan 

mencabut tanaman beserta akarnya dan dilakukan dengan hati-hati 

agar bagian tanaman tidak rusak. 

3. Variabel Pengamatan  

a. Volume akar (cm3) 

Pengukuran volume akar dilaksanakan pada saat panen yaitu 

dengan cara akar dikering anginkan kemudian dimasukkan dalam 

gelas ukur yang berisi air. Besarnya volume akar setara dengan 

penambahan volume air (asumsi: 1 ml = 1 cm3). 
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b. Berat kering akar (mg) 

Pengukuran berat kering akar dilakukan dengan cara mengoven 

akar baby kailan hingga beratnya konstan (suhu 80oC selama 48 jam) 

kemudian ditimbang (Sitompul dan Guritno, 1995). 

c. Tinggi tanaman (cm) 

Pengukuran dilaksanakan dengan cara mengukur tinggi tanaman 

dari permukaan media tanam sampai titik tumbuh tanaman. 

Pengukuran dilakukan satu minggu sekali. 

d. Jumlah daun (helai) 

Menghitung jumlah daun yang tumbuh dengan sempurna. 

Penghitungan dilakukan satu minggu sekali. 

e. Luas daun (cm2) 

Menghitung luas daun dengan metode gravimetri yang dilakukan 

pada saat panen. Perhitungannya sebagai berikut: 

 LD = 
BDS
BDT

 x n x L 

      Keterangan :  

 LD      : Luas Daun 

 BDT   : Berat kering daun total 

 BDS   : Berat kering daun sampel 

 n      : Jumlah daun sampel 

 L      : Luas daun sampel 

 (Sitompul dan Guritno, 1995). 

f. Berat segar tajuk (g) 

Pengukuran berat segar tajuk dilakukan dengan cara menimbang 

batang dan daun tanaman sesaat setelah panen. 

g. Berat kering brangkasan (mg) 

Pengukuran berat kering brangkasan dilakukan dengan cara 

mengoven brangkasan (akar, batang, dan daun) hingga beratnya 

konstan (suhu 80oC selama 48 jam) kemudian ditimbang. (Sitompul 

dan Guritno, 1995). 
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h. Kandungan klorofil daun 

Pengukuran kandungan klorofil daun dengan menggunakan 

klorofil meter yang dilakukan pada saat panen dengan cara 

mengambil tiga helai daun secara acak sebagai sampel untuk tiap 

tanaman kemudian dihitung nilai rata-ratanya.  

i. Analisis kandungan hara N, P, K, Ca, Mg, dan C/N ratio pada setiap 

taraf pengaturan kepekatan larutan nutrisi organik di Laboratorium 

Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian UNS. 

j. Pemantauan nilai pH dan EC larutan nutrisi organik 

Pengukuran pH dan EC dilakukan dengan mencelupkan pH-

meter dan EC-meter ke dalam larutan nutrisi organik. Besarnya angka 

yang tertera pada alat merupakan nilai pH dan EC larutan nutrisi 

organik.  

k. Pemantauan suhu dan kelembaban udara relatif lingkungan di lokasi 

percobaan setiap satu minggu sekali. 

4. Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan metode analisis 

ragam berdasarkan uji F 5% dan 1%. Apabila perlakuan berpengaruh 

nyata terhadap respon yang diamati dilanjutkan dengan uji perbandingan 

rerata menggunakan metode Duncan (DMRT) dan Dunnett pada taraf 5%.  
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IV.    HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Secara umum, hasil penelitian disajikan pada tabel 1 dan tabel 2: 

Tabel 1. Rerata volume akar (cm3), berat kering akar (mg), tinggi tanaman (cm), 
jumlah daun (helai), luas daun (cm2), berat segar tajuk (g), berat kering 
brangkasan (mg) dan kadar klorofil pada macam larutan nutrisi organik 
berbeda dan kontrol (larutan mix A&B) pada umur 8 MST 

Macam larutan nutrisi organik Variabel pengamatan Kontrol 
(P) Kotoran sapi 

(L1) 
Kotoran kambing 

(L2) 
Volume akar        2,5a 0,6b 1,9a 

Berat kering akar    329,3a     116,7b 241,7a 

Tinggi tanaman      21,1a 7,7c   10,2b 

Jumlah daun        7,8a 4,3c    5,1b 

Luas daun    988,6a      130,7c        268,0b 

Berat segar tajuk      49,2a  5,1c          12,4b 

Berat  kering brangkasan 5.259,3a      639,7c     1.491,3b 

Kadar klorofil      50,2a 46,1a          44,9a 

Keterangan: Angka yang diikuti huruf berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda nyata 
berdasarkan uji Dunnett pada taraf 5% 

A. Volume Akar 

Dalam proses pertumbuhan tanaman, akar memegang peranan yang 

sangat penting yaitu sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri tegak dan 

merupakan organ utama untuk mengabsorbsi hara dan air (Islami dan 

Utomo,1995). Volume akar merupakan salah satu variabel penting dalam 

penyediaan air dan hara untuk melakukan fotosintesis. Pertumbuhan akar 

yang baik mampu berdiferensiasi sehingga memiliki rambut akar yang 

banyak. Rambut akar yang banyak akan meningkatkan penyerapan air dan 

hara yang selanjutnya digunakan untuk melakukan proses fotosintesis guna 

menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 
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Tabel 2. Rerata volume akar (cm3), berat kering akar (mg), tinggi tanaman (cm), 
jumlah daun (helai), luas daun (cm2), berat segar tajuk (g), berat 
brangkasan kering (mg) dan kadar klorofil pada pengaturan kepekatan 
larutan  nutrisi organik dan kontrol (larutan mix A&B) pada umur 8 
MST 

Variabel 
pengamatan 

Kontrol 
(P) 

Pengaturan kepekatan larutan nutrisi organik 

  K0 K1 K2 K3 K4 
Volume akar 2,5a 1,3ab 1,7ab 1,0b 1,2ab 1,1b 
Berat kering akar 329,3a 189,2a 195,0a 188,3a 158,3a 165,0a 
Tinggi tanaman 21,1a 9,8b 8,9b 9,4b 8,2b 9,0b 
Jumlah daun 10,7a 7,0b 7,3b 6,9b 7,0b 7,0b 
Luas daun 988,6a 183,0b 222,5b 214,2b 195,0b 181,1b 
Berat segar tajuk 49,2a 8,5b 10,2b 7,6b 9.0b 8,6b 
Berat  brangkasan 
kering 

5.259,3a 1.071,7b 1.120,0b 1.170,0b 1.026,7b 1.039,2b 

Kadar klorofil 50,2a 41,4f   44,0e* 46,4d* 48,5b* 47,4c* 
Keterangan: Angka yang diikuti huruf berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda nyata 

berdasarkan uji Dunnett pada taraf 5% 
 Tanda * menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata dengan kontrol (P) 

K0 = pemberian larutan nutrisi organik pada umur 1 MST sampai dengan panen dengan 
kepekatan 6% 

K1=  pemberian larutan nutrisi organik pada umur 1 MST sampai dengan 2 MST dengan 
kepekatan 6% dilanjutkan kepekatan 10% pada umur 2 MST sampai dengan 7 MST 

K2=  pemberian larutan nutrisi organik pada umur 1 MST sampai dengan 3 MST dengan 
kepekatan 6% dilanjutkan kepekatan 12% pada umur 3 MST sampai dengan 7 MST 

K3=  pemberian larutan nutrisi organik pada umur 1 MST sampai dengan 2 MST dengan 
kepekatan 8% dilanjutkan kepekatan 12% pada umur 2 MST sampai dengan 7 MST 

K4= pemberian larutan nutrisi organik pada umur 1 MST sampai dengan 3 MST dengan 
kepekatan 8% dilanjutkan kepekatan 14% pada umur 3 MST sampai dengan 7 MST 

    Hasil analisis ragam (Lampiran 5) pada volume akar baby kailan 

menunjukkan tidak terjadi interaksi antara  macam dan pengaturan kepekatan 

larutan nutrisi organik. Perlakuan macam larutan nutrisi organik berpengaruh 

nyata pada volume akar, tetapi pengaturan kepekatan larutan nutrisi organik 

tidak berpengaruh nyata pada volume akar. 

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa rerata volume akar pada 

perlakuan  larutan nutrisi dari kotoran kambing lebih besar (1,9 cm3) dan 

berbeda nyata dibandingkan perlakuan larutan nutrisi dari kotoran sapi (0,6 

cm3). Diduga tanaman dapat menyerap unsur hara lebih optimal pada 

pemberian larutan nutrisi dari kotoran kambing dengan kisaran pH 5,6-6,0 

(Lampiran 2). Larutan nutrisi dari kotoran sapi cenderung berada pada 

kondisi pH kurang dari 5,6 (Lampiran 2). Diduga pada kisaran pH tersebut, 
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larutan nutrisi organik lebih pekat sehinnga tidak dapat diserap oleh akar 

secara maksimum disebabkan tekanan osmose di dalam sel menjadi lebih 

kecil dibandingkan tekanan osmose diluar sel. Menurut Jones (2005), secara 

umum kisaran pH yang disarankan untuk kebanyakan larutan hidroponik 

dalam medium pertumbuhan anorganik adalah antara 5,8-6,5. Pada kisaran 

tersebut N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, dan B dapat tersedia dalam jumlah banyak, 

sedangkan Mn dan Zn tersedia dalam jumlah kecil namun tetap tersedia bagi 

tanaman. Rerata volume akar pada perlakuan larutan nutrisi dari kotoran 

kambing tidak berbeda nyata dibandingkan pada larutan nutrisi mix A&B (2,5 

cm3), tetapi pada perlakuan larutan nutrisi dari kotoran sapi berbeda nyata 

dibandingkan pada larutan nutrisi mix A&B. 

Tabel 2 menunjukkan rerata volume akar yang tidak berbeda nyata 

pada tiap taraf perlakuan pengaturan kepekatan larutan nutrisi organik. 

Gambar 1 menunjukkan perlakuan pengaturan kepekatan larutan nutrisi dari 

kotoran kambing cenderung memberikan rerata volume akar yang lebih baik 

daripada larutan nutrisi dari kotoran kotoran sapi. Peningkatan pengaturan 

kepekatan larutan nutrisi organik memungkinkan terjadinya peningkatan 

kandungan unsur hara dalam larutan nutrisi dan diharapkan dapat memacu 

pertumbuhan akar tanaman. Kualitas larutan nutrisi organik semakin menurun 

seiring dengan meningkatnya kepekatan larutan nutrisi organik. Diduga 

semakin tinggi tingkat pengaturan kepekatan menyebabkan kondisi larutan 

nutrisi organik menjadi lebih asam (Lampiran 2) dan beberapa kandungan 

unsur haranya menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Menurut Nicholls (2000) 

pemberian larutan nutrisi yang bersifat asam diduga mempengaruhi pH media 

menjadi asam sehingga unsur hara tidak optimal diserap tanaman. Rerata 

volume akar pada pemberian larutan nutrisi organik pada umur 1 MST 

sampai dengan 3 MST dengan kepekatan 6% dilanjutkan kepekatan 12% pada 

umur 3 MST sampai dengan 7 MST dan pemberian larutan nutrisi organik 

pada umur 1 MST sampai dengan 3 MST dengan kepekatan 8% dilanjutkan 

kepekatan 14% pada umur 3 MST sampai dengan 7 MST tidak berbeda nyata 

dibandingkan perlakuan larutan nutrisi mix A&B. 
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Keterangan: 
K0 = pemberian larutan nutrisi organik pada umur 1 MST sampai dengan panen dengan 

kepekatan 6% 
K1=  pemberian larutan nutrisi organik pada umur 1 MST sampai dengan 2 MST dengan 

kepekatan 6% dilanjutkan kepekatan 10% pada umur 2 MST sampai dengan 7 MST 
K2=  pemberian larutan nutrisi organik pada umur 1 MST sampai dengan 3 MST dengan 

kepekatan 6% dilanjutkan kepekatan 12% pada umur 3 MST sampai dengan 7 MST 
K3=  pemberian larutan nutrisi organik pada umur 1 MST sampai dengan 2 MST dengan 

kepekatan 8% dilanjutkan kepekatan 12% pada umur 2 MST sampai dengan 7 MST 
K4= pemberian larutan nutrisi organik pada umur 1 MST sampai dengan 3 MST dengan 

kepekatan 8% dilanjutkan kepekatan 14% pada umur 3 MST sampai dengan 7 MST 

Gambar 1. Diagram batang rerata volume akar (cm3) baby kailan 
(Brassica oleraceae var. alboglabra) pada berbagai macam dan pengaturan 
kepekatan larutan nutrisi organik pada umur 8 MST 

B. Berat Kering Akar 

Berat kering akar merupakan variabel pengamatan akar yang  berfungsi 

untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan akar. Gardner et al. 

(1991) menyatakan bahwa definisi pertumbuhan sebagai peningkatan bahan 

kering, dimana terjadi proses diferensiasi yang besar sumbangannya dalam 

penimbunan berat kering. Pertumbuhan dan perkembangan akar yang baik 

dan kuat akan mampu menopang pertumbuhan bagian-bagian tanaman yang 

berada di atas tanah. Menurut Prihmantoro dan Indriani (2005) pertumbuhan 

dan perkembangan akar tanaman dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara N, 

P, dan Ca. Unsur N mampu memacu pembentukan akar, unsur P memacu 
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pertumbuhan akar muda, dan unsur Ca membantu pertumbuhan ujung-ujung 

akar dan pembentukan bulu akar.  

Hasil analisis ragam (Lampiran 5) pada berat kering akar menunjukkan 

tidak terjadi interaksi antara macam dan pengaturan kepekatan larutan nutrisi 

organik. Pengaturan kepekatan larutan nutrisi organik tidak berpengaruh 

nyata kepada variabel berat kering akar, sedangkan perlakuan macam larutan 

nutrisi organik berpengaruh nyata pada variabel berat kering akar. 
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Gambar 2. Diagram batang rerata berat kering akar (g) baby kailan (Brassica 
oleraceae var. alboglabra) pada berbagai macam dan pengaturan 
kepekatan larutan nutrisi organik pada umur 8 MST 

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa rerata berat kering akar pada 

perlakuan larutan nutrisi dari kotoran kambing lebih besar (241,7 mg) dan 

berbeda nyata dibandingkan perlakuan larutan nutrisi dari kotoran sapi (116,7 

mg). Diduga kualitas larutan nutrisi dari kotoran sapi lebih rendah sehingga 

menyebabkan kurang berkembangnya akar tanaman. Hasil analisis kandungan 

hara (Lampiran 2) pada larutan nutrisi dari kotoran sapi menunjukkan 

kandungan unsur N  yang tinggi menyebabkan kondisi larutan menjadi 

bersifat asam (kisaran pH cenderung kurang dari 5,6) (Lampiran 2). Diduga  

pada pH yang rendah ketersediaan unsur hara N, P, dan Ca jugat rendah. 

Perlakuan larutan nutrisi dari kotoran kambing menunjukkan rerata 

berat kering akar yang tidak berbeda nyata dibandingkan perlakuan larutan 
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nutrisi mix A&B (329,3 mg), tetapi pada larutan nutrisi dari kotoran sapi 

berbeda nyata dibandingkan larutan nutrisi mix A&B (Tabel 1). Islami dan 

Utomo (1995) menyatakan akar tanaman cenderung membentuk percabangan 

yang banyak pada keadaan media yang subur dengan banyak kandungan hara 

mineral. Diduga unsur hara N, P, dan Ca pada larutan nutrisi dari kotoran 

kambing cukup tersedia bagi tanaman yang ditandai dengan perkembangan 

akar tanaman yang menyebar keseluruh media disertai tumbuhnya bulu-bulu 

akar yang banyak. Selain itu, pemenuhan kebutuhan pakan yang lebih 

bervariasi pada ternak kambing menyumbangkan kandungan hara makro 

maupun mikro  yang lebih lengkap. Rerata berat kering akar pada perlakuan 

larutan nutrisi dari kotoran kambing tidak berbeda nyata dibandingkan larutan 

nutrisi mix A&B (329,3 mg), tetapi pada perlakuan larutan nutrisi dari 

kotoran sapi berbeda nyata dibandingkan larutan nutrisi mix A&B. 

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan rerata berat kering akar yang tidak 

berbeda nyata pada tiap perlakuan pengaturan kepekatan larutan nutrisi 

organik. Perlakuan pengaturan kepekatan larutan nutrisi dari kotoran kambing 

cenderung memberikan rerata volume akar yang lebih baik (Gambar 2).   

Seperti halnya pada variabel volume akar, peningkatan  pengaturan kepekatan 

larutan nutrisi organik cenderung menurunkan rerata volume akar. Diduga 

semakin tinggi tingkat pengaturan kepekatan menyebabkan kondisi larutan 

nutrisi organik menjadi lebih asam (Lampiran 2) dan beberapa kandungan 

unsur haranya menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Rerata volume akar pada 

pengaturan kepekatan larutan nutrisi organik tidak berbeda nyata 

dibandingkan perlakuan larutan nutrisi mix A&B. 

C. Tinggi Tanaman 

Pertumbuhan adalah proses kehidupan tanaman yang mengakibatkan 

perubahan ukuran tanaman semakin besar dan menentukan hasil tanaman. 

Tinggi tanaman merupakan ukuran tanaman yang sering diamati sebagai 

indikator pertumbuhan tanaman. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa 

tinggi tanaman merupakan ukuran pertumbuhan tanaman yang paling mudah 

diamati (Sitompul dan Guritno, 1995). Tinggi tanaman banyak dipengaruhi 
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oleh unsur-unsur Nitrogen, Kalium, dan Phosfor. Nitrogen merupakan unsur 

utama untuk memacu pertumbuhan tanaman.  

Hasil analisis ragam (Lampiran 5) pada variabel tinggi tanaman 

diketahui tidak terjadi interaksi antara perlakuan macam dan pengaturan 

kepekatan larutan nutrisi organik. Perlakuan macam larutan nutrisi organik 

berpengaruh nyata pada variabel tinggi tanaman, tetapi pengaturan kepekatan 

larutan nutrisi organik tidak berpengaruh nyata pada variabel tinggi tanaman. 

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa rerata tinggi tanaman pada 

perlakuan larutan nutrisi dari kotoran kambing lebih besar (10,2 cm) dan 

berbeda nyata dibandingkan perlakuan larutan nutrisi dari kotoran sapi (7,7 

cm). Berdasarkan hasil analisis kandungan unsur hara diketahui kandungan 

unsur N pada larutan nutrisi dari kotoran sapi lebih tinggi dibandingkan 

larutan nutrisi dari kotoran kambing (Lampiran 2) namun memberikan rerata 

tinggi tanaman yang berkebalikan. Diduga unsur N yang tinggi pada larutan 

nutrisi dari kotoran sapi mengakibatkan kondisi media lebih asam (kisaran pH 

cenderung kurang dari 5,6) (Lampiran 2) sehingga beberapa unsur hara 

mengendap dan tidak dapat diserap akar tanaman secara optimal, salah 

satunya unsur hara P. Pada kondisi tersebut, unsur Fe berpisah dengan selimut 

chelat menjadi unsur yang bebas dalam larutan dan akan bertemu dengan 

unsur P membentuk ferri fosfat yang kemudian mengendap dan akhirnya 

tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Menurut Novizan (2002) terlalu 

banyak unsur N menyebabkan pH menjadi lebih asam karena reaksinya 

menyebabkan peningkatan konsentrasi ion H+. Kurva Mulders menunjukkan 

kandungan N yang tinggi memiliki kecenderungan bersifat antagonis terhadap 

ketersediaan unsur-unsur B, K, dan Cu (CropStar Consulting Inc, 2009). 

Gejala defisiensi unsur K ditunjukkan dengan penampilan batang yang kecil 

pada tanaman baby kailan yang diberi perlakuan larutan nutrisi dari kotoran 

sapi.  
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Gambar 3. Grafik rerata pertambahan tinggi tanaman baby kailan (Brassica 
oleraceae var. alboglabra) pada larutan nutrisi dari kotoran sapi 
dalam berbagai pengaturan kepekatan 
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Gambar 4. Grafik rerata pertambahan tinggi tanaman baby kailan (Brassica 
oleraceae var. alboglabra) pada larutan nutrisi dari kotoran 
kambing dalam berbagai pengaturan kepekatan 

Pemberian larutan nutrisi dari kotoran kambing pada kisaran pH 5,6-

6,00 diduga mampu menyediakan unsur hara N, P, dan K dalam keadaan 

seimbang sehingga dapat diserap tanaman secara optimal dalam menunjang 

pertumbuhan tanaman. Berdasarkan tabel 2 menunjukkan rerata peningkatan 
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tinggi tanaman yang tidak berbeda nyata pada tiap taraf perlakuan pengaturan 

kepekatan larutan nutrisi organik. Pengaturan kepekatan larutan nutrisi dari 

kotoran kambing cenderung lebih baik dalam meningkatkan tinggi tanaman 

(Gambar 3&4). Pengaturan kepekatan larutan nutrisi organik yang semakin 

tinggi cenderung meningkatkan keasaman larutan nutrisi organik. Diduga 

meningkatnya keasaman larutan nutrisi organik seiring dengan meningkatnya 

kandungan unsur N dalam larutan nutrisi organik.  Menurut Wijayani (2005), 

konsentrasi Nitrogen yang tinggi akan menyebabkan larutan hara menjadi 

lebih pekat melampaui kepekatan dari cairan sel. Larutan yang pekat tidak 

dapat diserap oleh akar secara maksimum disebabkan tekanan osmose di 

dalam sel menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan osmose di luar sel, 

sehingga kemungkinan justru akan terjadi aliran balik cairan sel–sel tanaman 

(plasmolisis). Keadaan tersebut menganggu terjadinya proses metabolisme 

dalam tubuh tanaman. Rerata peningkatan tinggi tanaman pada perlakuan 

pengaturan kepekatan larutan nutrisi organik berbeda nyata dibandingkan 

larutan nutrisi mix A&B.  

Tanaman baby kailan hasil penelitian ini menghasilkan tinggi tanaman 

yang lebih rendah bila dibandingkan dengan baby kailan yang dipasarkan di 

pasar swalayan. Tinggi tanaman baby kailan yang dipasarkan di pasar 

swalayan adalah 16,2 cm sedangkan tinggi tanaman hasil penelitian dengan 

perlakuan larutan nutrisi dari kotoran sapi 7,7 cm dan pada larutan nutrisi dari 

kotoran kambing adalah 10,2 cm.  

D. Jumlah Daun  

Fungsi daun adalah sebagai penghasil fotosintat yang sangat 

diperlukan tanaman sebagai sumber energi dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan (Anwarudin et al., 1996). Pengamatan daun dapat didasarkan 

atas fungsi daun sebagai penerima cahaya dan alat fotosintesis (Sitompul dan 

Guritno, 1995).  

Analisis ragam (Lampiran 5) pada peningkatan jumlah daun 

menunjukkan tidak terjadi interaksi antara macam dan pengaturan kepekatan 

larutan nutrisi organik. Perlakuan macam larutan nutrisi organik berpengaruh 
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nyata terhadap peningkatan jumlah daun, tetapi perlakuan pengaturan 

kepekatan larutan nutrisi organik tidak berpengaruh nyata terhadap rerata 

jumlah daun.  

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa rerata peningkatan jumlah 

daun pada perlakuan larutan nutrisi dari kotoran kambing lebih banyak (7,6) 

dan berbeda nyata dibandingkan perlakuan larutan nutrisi dari kotoran sapi 

(6,4). Kedua perlakuan larutan nutrisi organik ini menunjukkan rerata 

peningkatan jumlah daun yang lebih rendah dan berbeda nyata dibandingkan 

larutan nutrisi mix A&B (10,7). Seperti halnya pertumbuhan vegetatif 

tanaman lainnya, peningkatan jumlah daun dipengaruhi oleh unsur hara 

Nitrogen. Menurut Prihmantoro dan Indriani (2005) pertumbuhan dan 

perkembangan daun dipengaruhi oleh unsur-unsur N, Cl, dan Zn. Diperkuat 

Muliawati dan Sakya (2007) unsur hara N dalam jumlah cukup akan memacu 

jaringan meristematik pada titik tumbuh batang makin aktif. Hal tersebut 

mendorong terbentuknya ruas batang makin banyak sehingga jumlah daun 

yang dihasilkan juga banyak. Seperti halnya pada variabel volume akar, 

pemberian larutan nutrisi dari kotoran kambing dengan kisaran pH 5,6-6,00 

menunjukkan peningkatan jumlah daun yang lebih baik dibandingkan pada 

perlakuan larutan nutrisi dari kotoran sapi. Diduga pada larutan nutrisi dari 

kotoran kambing memiliki kandungan unsur hara yang seimbang dan tersedia 

bagi tanaman.   

Tabel 2 menunjukkan bahwa rerata peningkatan jumlah daun tidak 

berbeda nyata pada tiap taraf perlakuan pengaturan kepekatan larutan nutrisi 

organik. Seperti halnya pada variabel tinggi tanaman, pengaturan kepekatan 

larutan nutrisi dari kotoran kambing memberikan rerata peningkatan jumlah 

daun yang lebih baik daripada larutan nutrisi dari kotoran sapi (Gambar 5&6). 

Rerata peningkatan jumlah daun pada pengaturan kepekatan larutan nutrisi 

organik berbeda nyata dibandingkan pada larutan nutrisi mix A&B. 
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Gambar 5. Grafik rerata peningkatan jumlah daun baby kailan (Brassica 
oleraceae var. alboglabra) pada larutan nutrisi dari kotoran sapi 
dalam berbagai pengaturan kepekatan 
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Gambar 6. Grafik rerata peningkatan jumlah daun baby kailan (Brassica 
oleraceae var. alboglabra) pada larutan nutrisi dari kotoran 
kambing dalam berbagai pengaturan kepekatan  

Tanaman baby kailan hasil penelitian ini menghasilkan jumlah daun yang 

lebih rendah bila dibandingkan dengan jumlah daun tanaman baby kailan yang 

dipasarkan di pasar swalayan. Jumlah daun tanaman baby kailan yang 

dipasarkan di pasar swalayan adalah 7,7 helai sedangkan jumlah daun baby 
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kailan hasil penelitian dengan perlakuan larutan nutrisi dari kotoran sapi 6,4 

helai dan pada larutan nutrisi dari kotoran kambing adalah 7,6 helai. 

E. Luas Daun 

Luas daun berkaitan dengan luas permukaan penyerapan sinar 

matahari. Sinar matahari digunakan sebagai sumber energi dalam pelaksanaan 

fotosintesis. Daun tanaman dapat menyerap karbondioksida dan 

memproduksi fotosintat (Gardner et al., 1991). Luas daun dipengaruhi oleh 

jumlah dan ukuran daun, semakin banyak jumlah daun dan ukurannya yang 

semakin lebar maka luas daun makin besar dan berdampak pada berat segar 

tajuk yang semakin besar pula. Semakin besar luas daun diharapkan semakin 

luas permukaan tanaman dalam proses fotosintesis sehingga menghasilkan 

fotosintat yang semakin banyak dan dialokasikan keseluruh bagian tanaman. 

Analisis ragam terhadap luas daun (Lampiran 5) menunjukkan tidak 

terjadi interaksi antara macam dan pengaturan kepekatan larutan nutrisi 

organik. Perlakuan macam larutan nutrisi organik berpengaruh nyata terhadap 

luas daun, sedangkan pengaturan kepekatan larutan nutrisi organik tidak 

berpengaruh nyata terhadap luas daun. 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa rerata luas daun pada 

perlakuan larutan nutrisi dari kotoran kambing lebih banyak (268 cm2) dan 

berbeda nyata dengan perlakuan larutan nutrisi dari kotoran sapi (130,7 cm2). 

Kedua perlakuan larutan nutrisi organik ini menunjukkan rerata luas daun 

yang lebih rendah dan berbeda nyata dibandingkan pada larutan nutrisi mix 

A&B (988,6 cm2). Luas daun dipengaruhi oleh ketersediaan unsur N dan P 

dalam larutan nutrisi yang diberikan. Menurut Humphries dan Wheeler 

(1963) cit. Gardner et al. (1991) unsur Nitrogen mempunyai pengaruh yang 

nyata terhadap perkembangan daun terutama lebar dan luas daun. Pada fase 

vegetatif, tanaman banyak memerlukan karbohidrat yang digunakan untuk 

pembentukan jaringan, pembelahan, perpanjangan serta penebalan sel. 

Apabila ini berjalan dengan lancar maka pertumbuhan daun akan berjalan 

cepat. Diduga kandungan unsur N dan P pada larutan nutrisi organik dari 

kotoran kambing cukup tersedia bagi tanaman pada kisaran pH 5,6-6,0. 
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Menurut Sutiyoso (2003c) pH kurang dari 5,5 atau lebih dari 6,5 maka daya 

larut unsur hara tidak sempurna lagi bahkan unsur mulai mengendap sehingga 

tidak dapat diserap tanaman. Diduga rendahnya luas daun pada tanaman 

dengan perlakuan larutan nutrisi dari kotoran sapi disebabkan kurang 

tersedianya N pada kisaran pH 5,4. Diperburuk lagi dengan gejala defisiensi 

unsur hara P yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tanaman. 

Karsono et al. (2002) tanaman yang kekurangan Phospor akan menunjukkan 

gejala pertumbuhan yang lambat, tangkai daun kecil, dan daun yang sempit. 
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Gambar 7. Diagram batang rerata luas daun (cm2) baby kailan (Brassica 
oleraceae var. alboglabra) pada berbagai macam dan pengaturan 
kepekatan larutan nutrisi organik pada umur 8 MST 

Tabel 2 menunjukkan bahwa rerata luas daun tidak berbeda nyata pada 

tiap taraf perlakuan pengaturan kepekatan larutan nutrisi organik seperti 

halnya pada variabel jumlah daun. Diduga larutan nutrisi organik yang terlalu 

pekat tidak dapat diserap akar tanaman secara maksimal seperti yang telah 

dibahas pada variabel tinggi tanaman. Rerata luas daun pada pengaturan 

kepekatan larutan nutrisi organik berbeda nyata dibandingkan pada larutan 

nurisi mix A&B. 

Tanaman baby kailan hasil penelitian ini menghasilkan luas daun yang 

lebih besar bila dibandingkan dengan luas daun tanaman baby kailan yang 
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dipasarkan di pasar swalayan. Luas daun tanaman baby kailan yang 

dipasarkan di pasar swalayan adalah 130,2 cm2 sedangkan luas daun baby 

kailan hasil penelitian dengan perlakuan larutan nutrisi dari kotoran sapi 130,7 

cm2 dan pada larutan nutrisi dari kotoran kambing adalah 268 cm2 

F. Berat Segar Tajuk 

Tajuk tanaman adalah bagian tanaman yang terdapat di atas permukaan 

tanah. Berat segar tajuk merupakan salah satu parameter yang sering 

digunakan untuk mempelajari pertumbuhan tanaman dan memiliki 

kepentingan ekonomi. Menurut Dwijoseputro (1986) berat segar tanaman 

dipengaruhi oleh kadar air dan kandungan unsur hara yang ada dalam sel-sel 

jaringan tanaman. Pertumbuhan tanaman seperti tinggi tanaman, jumlah daun, 

dan luas daun akan mempengaruhi berat segar tajuk suatu tanaman.  

Analisis ragam (Lampiran 5) berat segar tajuk menunjukkan tidak 

terjadi interaksi antara perlakuan macam dan pengaturan larutan nutrisi 

organik. Perlakuan macam larutan nutrisi organik berpengaruh nyata pada 

berat segar tajuk, tetapi pengaturan kepekatan larutan nutrisi organik tidak 

berpengaruh pada berat segar tajuk tanaman baby kailan.  
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Gambar 8. Diagram batang rerata berat segar tajuk (g) baby kailan (Brassica 

oleraceae var. alboglabra) pada berbagai macam dan pengaturan 
kepekatan larutan nutrisi organik pada umur 8 MST 
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Gambar 9. Penampilan berat segar tajuk dan akar baby kailan (Brassica 

oleraceae var. alboglabra) pada perlakuan larutan nutrisi dari 
kotoran kambing dalam berbagai taraf pengaturan kepekatan 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa rerata berat segar tajuk pada 

perlakuan larutan nutrisi dari kotoran kambing lebih besar (12,4 g) dan 

berbeda nyata dengan perlakuan larutan nutrisi dari kotoran sapi (5,1 g). 

Kedua perlakuan larutan nutrisi organik ini menunjukkan rerata berat segar 

tajuk yang lebih kecil dan berbeda nyata dibandingkan larutan nutrisi mix 

A&B (49,2 g). Diduga alasan yang sama seperti pada variabel tinggi tanaman 

menjadi penyebabnya karena adanya gejala yang sama terhadap berat segar 

tajuk. Menurut Harjadi (1993) adanya unsur N yang tersedia dan mampu 

diserap oleh akar tanaman akan dimanfaatkan dalam proses pembelahan dan 

perkembangan sel-sel oleh jaringan tanaman sehingga mengakibatkan 

terbentuknya vakuola yang besar yang dapat menampung air dalam jumlah 

besar sehingga meningkatkan berat segar tanaman. 

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan rerata berat segar tajuk yang tidak 

berbeda nyata pada tiap taraf perlakuan pengaturan kepekatan larutan nutrisi 

organik. Perlakuan pengaturan kepekatan larutan nutisi dari kotoran kambing 
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cenderung memberikan hasil yang lebih baik pada rerata berat segar tajuk, 

seperti halnya pada variabel tinggi tanaman, jumlah daun dan luas daun.  

Diduga alasan yang sama seperti pada variabel tinggi tanaman menjadi 

penyebabnya karena adanya gejala yang sama terhadap berat segar tajuk. 

Rerata peningkatan jumlah daun pada pengaturan kepekatan larutan nutrisi 

organik berbeda nyata dibandingkan pada larutan nurisi mix A&B. 

Tanaman baby kailan hasil penelitian ini menghasilkan berat segar tajuk  

yang lebih besar bila dibandingkan dengan berat segar tajuk tanaman baby 

kailan yang dipasarkan di pasar swalayan. Berat segar tajuk tanaman baby 

kailan yang dipasarkan di pasar swalayan adalah 7,1 g sedangkan luas daun 

baby kailan hasil penelitian dengan perlakuan larutan nutrisi dari kotoran sapi 

5,1 g dan pada larutan nutrisi dari kotoran kambing adalah 12,4 g. 

G. Berat Kering Brangkasan 

Menurut Salisburry dan Ross (1996) berat kering tanaman merupakan 

akibat dari pertumbuhan dan hasil bersih proses asimilasi O2 sepanjang 

pertumbuhan tanaman serta mencerminkan status nutrisi tanaman yang sangat 

bergantung pada laju fotosintesis. Perkembangan tanaman merupakan suatu 

kombinasi dari sejumlah proses yang kompleks yaitu proses pertumbuhan dan 

diferensiasi yang mengarah pada akumulasi berat kering. 

Analisis ragam (Lampiran 5) berat kering brangkasan menunjukkan 

bahwa tidak terjadi interaksi antara macam dan pengaturan kepekatan larutan 

nutrisi organik. Perlakuan macam larutan nutrisi organik berpengaruh nyata 

terhadap berat brangkasan kering, tetapi perlakuan pengaturan kepekatan 

larutan nutrisi organik tidak berpengaruh nyata terhadap berat kering 

brangkasan tanaman. 

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa rerata berat kering brangkasan 

pada perlakuan larutan nutrisi dari kotoran kambing lebih besar (1.491,3 mg) 

dan berbeda nyata dibandingkan perlakuan larutan nutrisi dari kotoran sapi 

(639,7 mg). Kedua perlakuan larutan nutrisi organik ini menunjukkan rerata 

berat kering brangkasan yang lebih kecil dan berbeda nyata dibandingkan 

pada larutan nutrisi mix A&B (5.259,3 mg). Berat kering brangkasan 
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dipengaruhi oleh berat segar tajuk dan berat kering akar tanaman. Seperti 

halnya pada variabel berat segar tajuk dan berat kering akar, perlakuan larutan 

nutrisi dari kotoran kambing memberikan berat kering brangkasan yang lebih 

baik dibandingkan pada larutan nutrisi dari kotoran sapi. Diduga larutan 

nutrisi dari kotoran kambing pada kisaran pH 5,6-6,0 (Lampiran 2) 

mengandung unsur hara dalam keadaan cukup dan tersedia bagi tanaman. 

Selain itu, pemenuhan kebutuhan pakan yang lebih bervariasi pada ternak 

kambing menyumbangkan kandungan hara makro maupun mikro  yang lebih 

lengkap. Menurut Harjadi (1993) tersedianya unsur hara yang diserap 

tanaman mampu memacu pembentukan karbohidrat, lemak, dan protein 

melalui proses fotosintesis, kemudian sintesis protein akan menghasilkan 

pertambahan ukuran sel tanaman serta penimbunan karbohidrat dalam bentuk 

berat kering yang tidak dapat balik. 
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Gambar 10. Diagram batang rerata berat brangkasan kering (mg) baby kailan 

(Brassica oleraceae var. alboglabra) pada berbagai macam dan 
pengaturan kepekatan larutan nutrisi organik pada umur 8 MST 

Tabel 2. menunjukkan rerata berat kering brangkasan yang tidak berbeda 

nyata pada setiap taraf perlakuaan pengaturan kepekatan larutan nutrisi 

organik. Gambar 8 menunjukkan bahwa larutan nutrisi dari kotoran kambing 
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cenderung menghasilkan berat kering brangkasan yang lebih baik seperti 

halnya pada variabel berat segar tajuk. Rerata berat kering brangkasan pada 

perlakuan pengaturan kepekatan larutan nutrisi organik berbeda nyata 

dibandingkan larutan mix A&B. 

H. Kadar Klorofil 

Klorofil merupakan pigmen warna hijau yang terdapat dalam 

kloroplas. Klorofil daun berperan sebagai penerima sinar matahari yang 

berfungsi sebagai sumber energi untuk mengubah air dan karbondioksida 

menjadi karbohidrat, oksigen dan energi dalam proses fotosintesis. Menurut 

Sutiyoso (2003b) Magnesium (Mg) merupakan komponen atau inti 

pembentukan klorofil daun (butir hijau daun).  
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Gambar 11. Diagram batang rerata kadar klorofil daun baby kailan (Brassica 
oleraceae var. alboglabra) pada berbagai macam dan pengaturan 
kepekatan larutan nutrisi organik pada umur 8 MST 

Analisis ragam (Lampiran 5) pada variabel kadar klorofil menunjukkan 

tidak terjadi interaksi antara perlakuan macam dan pengaturan kepekatan 

larutan nutrisi organik. Perlakuan macam larutan nutrisi organik tidak 

berpengaruh nyata pada variabel kadar klorofil, tetapi pengaturan kepekatan 

larutan nutrisi organik berpengaruh nyata pada variabel kadar klorofil. 
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Perlakuan macam larutan nutrisi organik menghasilkan rerata kadar klorofil 

yang tidak berbeda nyata dibandingkan perlakuan larutan nutrisi mix A&B 

(Tabel 1). Hal ini diduga larutan nutrisi organik maupun larutan nutrisi mix 

A&B mengandung unsur Mg yang cukup tersedia bagi pembentukan klorofil 

daun. 

Tabel 2 menunjukkan rerata kadar klorofil yang berbeda nyata pada 

tiap taraf perlakuan pengaturan kepekatan larutan nutrisi organik. Rerata 

kadar klorofil pada pemberian larutan nutrisi organik pada umur 1 MST 

sampai dengan 7 MST dengan kepekatan 6% paling rendah (41,4) dan 

berbeda nyata dibandingkan larutan mix A&B (50,2). Rerata kadar klorofil 

pada pemberian larutan nutrisi organik pada umur 1 MST sampai dengan 2 

MST dengan kepekatan 6% dilanjutkan dengan kepekatan 10% pada umur 2 

MST sampai dengan 7 MST, kepekatan 6% pada umur 1 MST sampai dengan 

3 MST dilanjutkan kepekatan 12% pada umur 3 MST sampai dengan 7 

MST), kepekatan 8% pada umur 1 MST sampai dengan 2 MST dilanjutkan 

kepekatan 12% pada umur 2 MST sampai dengan 7 MST) dan kepekatan 8% 

pada umur 1 MST sampai dengan 3 MST dilanjutkan kepekatan 14% pada 

umur 3 MST sampai dengan 7 MST tidak berbeda nyata dibandingkan 

perlakuan larutan nutrisi mix A&B. Pengaturan kepekatan larutan nutrisi 

organik yang semakin tinggi memiliki kecenderungan meningkatkan kadar 

klorofil daun. Diduga semakin tinggi tingkat pengaturan kepekatan larutan 

nutrisi organik maka kandungan unsur hara Mg dalam larutan nutrisi organik 

semakin banyak (Lampiran 2). Gardner et. al. (1991) menyatakan semakin 

banyak unsur Magnesium yang tersedia maka akan memungkinkan tanaman 

lebih leluasa membentuk dan meningkatkan klorofil daun. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Tidak terjadi interaksi antara perlakuan macam dan pengaturan kepekatan 

larutan nutrisi organik yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

baby kailan. 

2. Perlakuan larutan nutrisi dari kotoran kambing cenderung memberikan 

hasil yang lebih baik pada semua variabel pengamatan dibandingkan 

larutan nutrisi dari kotoran sapi, meskipun perlakuan macam larutan nutrisi 

organik memberikan hasil yang lebih rendah dibandingkan larutan nutrisi 

mix A&B (anorganik). 

3. Rerata berat segar tajuk pada perlakuan larutan nutrisi dari kotoran 

kambing adalah 12,4 g, sedangkan pada larutan nutrisi dari kotoran sapi 5,1 

g. Larutan nutrisi dari kotoran kambing mampu menghasilkan berat segar 

tajuk tanaman yang lebih baik bila dibandingkan tanaman baby kailan 

produk swalayan (7,1 g). 

4. Perlakuan pemberian larutan nutrisi organik pada umur 1 MST sampai 

dengan 2 MST dengan kepekatan 8% dilanjutkan kepekatan 12% pada 

umur 2 MST sampai dengan 7 MST menghasilkan rerata kadar klorofil 

tertinggi yaitu 48,5. 

B. Saran 

Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai perlakuan pengaturan 

kepekatan larutan nutrisi organik yang lebih bervariasi baik dengan 

menggunakan macam larutan nutrisi organik yang sama dengan penelitian ini 

maupun dengan alternatif macam larutan nutrisi organik lainnya dengan 

memanfaatkan limbah disekitar lingkungan kita dengan lama fermentasi yang 

lebih  bervariasi. 

 

 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



DAFTAR PUSTAKA 

 

Anonim. 2003a. Classification of Chinese Kale. http://www.hortiplex.com. 
Diakses 3 Januari 2009. 

_______. 2003b. Pupuk Organik Tingkatkan Produksi Pertanian.  
http://www.pustaka-deptan.go.id.  Diakses Diakses 17 Juli 2009 

_______. 2008a. Anthurium. http://tamanbunganet.wordpress.com/. Diakses 17 
Juli 2009 

_______. 2008b. Komponen Media Tanam. http://emirgarden.com/. Diakses 17 
Juli 2009 

_______. 2009. Tinjauan Pustaka. http://www.damandiri.or.id/.  Diakses 17 Juli 
2009 

Anwarudin, M.J., N.P. Indriyani, S. Hadiyati dan E. Mansyah. 1996. Pengaruh 
konsentrasi asam giberelat dan lama perendaman terhadap perkecambahan 
dan pertumbuhan biji manggis. Jurnal Hortikultura. 6(1) : 1-5. 

Aprihanto, I. 2009. Pengaruh  macam dan kepekatan larutan ekstrak kompos 
sebagai sumber nutrisi pada perbesaran bibit Adenium sp dengan sistem 
hidroponik substrat. Skripsi  S1. Fakultas Pertanian UNS. Surakarta. 

Argo, W.R. and P.R. Fisher. 2003. Understanding pH management of container 
grown crops. Journal of the International Phalaenopsis Alliance.Vol. 12 (4). 
Ball Publishing.   

Astawan M. 2009. Kailan: Sehatkan Mata, Tangkal Kanker. 
http://cybermed.cbn.net.id. Diakses 17 Juli 2009. 

____________ dan A.L. Kasih. 2008. Khasiat Warna-warni Makanan. PT. 
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 

Bahar, F.A. dan D. Widastoety. 1994. Pengaruh Kematangan Sabut Kelapa 
Sebagai Medium Terhadap Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Anggrek 
(Aranda bethabraga). J. Hortikultura. 4(1): 77-80 

CropStar Consulting Inc. 2009. Mulders Chart of Soil Nutrient Interaction. 
http://www.cropstarconsulting.com/id68.html. Diakses 17 Juli 2009 

Dayu. 1989. Pengaruh Cara Sterilisasi Media Pembibitan Terhadap Pertumbuhan 
Bibit Kopi Arabika (Coffea arabica L.). J. Agrosains. 2(2): 89-95. 

Dwijoseputro. 1986. Pengantar Fisiologi Tumbuhan. PT Gramedia. Jakarta. 

Falah, M. A.F. 2004. Produksi Tanaman dan Makanan dengan Menggunakan 
Hidroponik Sederhana hingga Otomatis. http://www.pikiran rakyat.com.       
Diakses pada tanggal 22 Maret 2009. 

39 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Gardner, F.P., R.B. Pearce dan R.I. Mitchell. 1991. Fisiologi Tanaman Budidaya. 
(Diterjemahkan oleh Herawati Susilo). Universitas Indonesia Press. 
Jakarta. 

Harjadi, S.S. 1993. Pengantar Agronomi. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 

Islami, T. dan W.H. Utomo.1995. Hubungan Tanah, Air dan Tanaman. IKIP 
Semarang Press. Semarang. 

Jones, J.B. 2005. Hydroponics: A Practical Guide for the Soilless Grower. CRC 
Press. Washington, D. C.  

Jurusan Agronomi. 2008. Modul Pelatihan Teknologi Hidroponik. Fakultas 
Pertanian UNS. Surakarta. 

Karsono, S., Sudarmodjo, dan Y. Sutiyoso. 2002. Hidroponik Skala Rumah 
Tangga. Agro Media Pustaka. Jakarta. 

Lingga, P dan Marsono. 1999. Petunjuk Penggunaan Pupuk. Penebar Swadaya. 
Jakarta. 

Lingga, P. 2003. Hidroponik Bercocok Tanam Tanpa Tanah. Penebar Swadaya. 
Jakarta. 

Muliawati, E. S. 2007. Kajian pemanfaatan ekstrak kompos sebagai sumber 
nutrisi untuk perbesaran bibit Adenium sp. pada berbagai komposisi media 
tanam. Prosiding Seminar Nasional Hortikultura. 17 November 2007. 
Fakultas Pertanian UNS. Surakarta. 

_____________. dan A.T. Sakya. 2007. Kajian larutan nutrisi pada budidaya 
selada secara hidroponik.  Prosiding Seminar Nasional Hortikultura. 17 
November 2007. Fakultas Pertanian UNS. Surakarta. 

Naswir. 2008. Pemanfaatan Urine Sapi yang Difermentasi Sebagai Nutrisi 
Tanaman. naswirauoei@yahoo.com. Diakses 22 Juli 2009. 

Nicholls, R.E. 2000. Hidroponik Tanaman Tanpa Tanah. (Disadur dari Beginning 
Hydroponics Soilless Gardening). Dahara Prize. Semarang. 

Novizan. 2002. Petunjuk Pemupukan yang Efektif. PT. Agromedia Pustaka. 
Jakarta. 

Pang, J, H. Sun, A. Nduwimana, Y. Wang, G. Zhou, Y. Ying dan R. Zhang. 2008. 
Hydroponic plate/fabric/grass system for treatment of aquacultural 
wastewater. Aquacultural Engineering. 38 (1): 77. (Abstr).   

Prihmantoro, H. dan Y.H. Indriani. 2003. Hidroponik Sayuran Semusim Untuk 
Bisnis dan Hobi. Penebar Swadaya. Jakarta. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Purnomo, A. 2007. Media Tanam. http://www.agungpurnomo.com. Diakses 25 
Juni 2009 

Purwanto, R. 2008.  Pemanfaatan sampah sebagai pupuk cair organik untuk 
perkembangan dan pertumbuhan tanaman. 
http://petanidesa.wordpress.com/. Diakses 17 Juli 2009 

Salishburry, F.B. dan C.W. Ross. 1996. Fisiologi Tumbuhan Jilid I. 
(Diterjemahkan oleh Diah R. Lukman dan Sumaryono). ITB. Bandung.  

Sitompul, S.M. dan B. Guritno. 1995. Analisis Pertumbuhan Tanaman. Gadjah 
Mada University Press. Yogyakarta. 

Subroto dan A. Yusrani. 2005. Kesuburan dan Pemanfaatan Tanah. Bayumedia 
Publishing. Jawa Timur. 

Sulistyanti, I., M.A. Badrun dan S.D. Idris. 2003. Pengaruh pemberian pupuk 
kandang ayam, bokashi serbuk gergaji dan sedimen sungai mahakam 
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kailan muda (Brassica oleraceae 
L var. acephala). J Budidaya Pertanian. 9(2): 111-117. 

Suteja, M.M. dan A.G. Kartasapoetra. 1990. Pupuk dan Cara Pemupukan. Rineka 
Cipta. Jakarta. 

Sutiyoso, Y. 2003a. Aeroponik Sayuran. Penebar Swadaya. Jakarta.  

__________. 2003b. Hidroponik Rakit Apung. Penebar Swadaya. Jakarta 

__________. 2003c. Meramu Pupuk Hidroponik: Tanaman Buah, Tanaman 

Sayuran dan Tanaman Hias . Penebar Swadaya. Jakarta.  

__________. 2004. Hidroponik Ala Yos. Penebar Swadaya. Jakarta. 

Untung, O. 2001. Sistem Hidroponik NFT. Penebar Swadaya. Jakarta. 

Utami, S. 2006. Pemberian larutan organik terhadap pertumbuhan, hasil dan 
kualitas sawi sendok (brassica chinensis), dan kangkung darat (Ipomea sp) 
secara hidroponik. Tesis S2. Program Pasca sarjana  UNS. Surakarta. 

Wijayani, A.D., Muljanto dan Soenoeadji. 1998. Pemberian N pada berbagai 
macam media tumbuh hidroponik : pengaruhnya terhadap kuantitas dan 
kualitas buah paprika (Capsicum annum var. grossum). Agriculture 
Science.  6 (2) : 8-12. 

 

 

 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


