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RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pengaruh formula nutrisi 

terhadap sifat kimia larutan nutrisi dan hasil kailan pada sistem hidroponik rakit 

apung, 2) mengetahui pengaruh media tanam terhadap sifat kimia larutan nutrisi 

dan hasil kailan pada sistem hidroponik rakit apung dan, 3) mengetahui adanya 

interaksi antara formula nutrisi dan media tanam terhadap sifat kimia larutan 

nutrisi dan hasil kailan pada sistem hidroponik rakit apung. Penelitian 

dilaksanakan di screen house, di Laboratorium Agronomi dan Hortikultura, dan di 

Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman. Waktu 

pelaksanaan bulan Juli 2018 sampai dengan Oktober 2018.  

Penelitian ini disusun menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap 

(RAKL) dengan dua faktor, yaitu faktor formula nutrisi : K0 (kontrol AB mix N 

22,5%); K1 (N 40%); K2 (N 32,5%); K3 (N 17,5%); K4 (N 10%); dan faktor 

media tanam : rockwool; rockwool + zeolit. Variabel yang diamati meliputi pH, 

DHL, kadar P larutan nutrisi, kadar N larutan nutrisi, jumlah daun, luas daun, 

bobot akar segar, bobot tajuk segar, bobot tanaman segar, dan bobot tanaman 

kering. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan uji F pada taraf 

5% dan 1%, dan apabila berbeda nyata maka dilanjutkan dengan uji Duncan 

Multiple Range Test (DMRT) dengan taraf 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian formula nutrisi 

memberikan pengaruh nyata pada semua variabel hasil tanaman, serta pada 

variabel sifat kimia, yaitu kadar P dan kadar N larutan nutrisi, formula nutrisi 

terbaik adalah AB-mix (22,5% N), sedangkan perlakuan media tanam 

memberikan pengaruh nyata pada semua variabel hasil tanaman, media tanam 

terbaik adalah rockwool + zeolit. Interaksi pada kedua perlakuan memberikan 

pengaruh nyata terhadap variabel luas daun, bobot akar segar, bobot tajuk segar, 

bobot tanaman segar, dan bobot tanaman kering, kombinasi terbaik yaitu AB-mix 

(22,5% N) dan rockwool + zeolit. 
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SUMMARY 

This study aims to: 1) find out the effect of nutritient formula towards the 

chemical properties of nutrition solutions and yield of kailan in floating 

hydroponic system, 2) find out the effect of planting media towards the chemical 

properties of nutrition solutions and yield of kailan in floating hydroponic system, 

3) and to find out the effect of interaction between nutritient formula and planting 

media towards the chemical properties of nutrition solutions and yield of kailan in 

floating hydroponic system. Research had been carried out at Screen House and 

the Laboratory of Agronomy and Horticulture, and Laboratory of Soil, Faculty of 

Agriculture of Jenderal Soedirman University, Purwokerto. This study lasted from 

July 2018 to October 2018.  

This study used a Randomized Complete Block Design (RCBD) with 2 

factors namely nutritient formula factor: K0 (control AB-mix 22,5% N); K1(40% 

N); K2 (32,5% N); K3 (17,5% N); and K4 (10% N); and the planting media: 

rockwool; rockwool + zeolite. The variables observed were: pH, Electrical 

Conductivity (EC), total P, total N nutrition solutions, number of leaves, leaf area, 

fresh root weight, fresh canopy weight, fresh plant weight,and dry plant weight. 

Data were analyzed using the F test (ANOVA) at the level of 5% and 1%, and 

continued with 5% Duncan Multiple Range Test (DMRT). 

The result of the study showed that the kind of nutritient formula gave a 

significant effect on all yield of kailan and as well as on chemical properties of 

total P and total N Nutrition Solutions, best nutritient formula is AB-mix (22.5% 

N), and the plant media had a significant effect on all yield of kailan, best plant 

media is rockwool + zeolite. Interactions in both treatments gave a significant 

effect on leaf area, fresh root weight, fresh canopy weight, fresh plant weight,and 

dry plant weight, best combination is AB-mix (22.5% N) and rockwool + zeolite. 
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I. PENDAHULUAN 

Kailan (Brassica oleraceae var.Alboglabra) merupakan jenis tanaman 

sayuran daun yang banyak di tanam di daerah dataran tinggi maupun dataran 

rendah. Kailan banyak mengandung vitamin dan merupakan sumber mineral 

seperti (kalsium, fosfor, dan besi) dan vitamin (vitamin A,B, dan C) (Samadi, 

2013). Tanaman kailan mempunyai warna batang yang hijau dan rasanya  manis. 

Dengan keunggulan yang dimiliki kailan menjadi salah satu produk pertanian 

yang dikonsumsi dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi (Pasaribu, 2009). 

Produksi kailan yang mengalami fluktuatif selama 3 tahun terakhir dari tahun 

2015 – 2017. Menurut BPS (2018), tahun 2015 - 2016 jumlah produksi tanaman 

meningkat dari 1.443.227 ton/tahun menjadi 1.513.326 ton/tahun. Namun pada 

tahun 2017 produksi tanaman menurun menjadi 1.442.624 ton/tahun. Hal ini 

disebabkan karena kailan masih kurang mendapatkan perhatian dari petani untuk 

dikembangkan, salah satu penyebabnya yaitu semakin berkurangnya lahan 

pertanian di Indonesia.  

Setiap tahun berkurangnya lahan pertaian disebabkan oleh alih fungsi lahan 

pertanian ke non sektor pertanian, seperti gedung tinggi, perumahan, dan tempat 

lainnya. Sementara itu kegiatan produksi hortikultura dituntut harus dapat 

menghasilkan produk yang dapat memenuhi syarat 4 K, yakni kuantitas, kualitas, 

kontinuitas, dan kompetitif atau daya saing. Konsekuensi dari kondisi tersebut 

menuntut adanya pengembangan teknologi maju yang dapat menghasilkan produk 

berkualitas sepanjang tahun (Susila, 2006). Melihat banyaknya lahan yang tidak 



2 
 

dapat dipakai oleh masyarakat untuk lahan pertanian, maka saat ini ada cara lain 

untuk memanfaatkan lahan sempit sebagai usaha untuk mengembangkan hasil 

pertanian, yaitu dengan cara bercocok tanam secara hidroponik. 

Hidroponik merupakan cara budidaya tanaman tanpa menggunakan media 

tanah, tetapi menggunakan larutan hara yang diberikan dengan dukungan mekanis 

dari media tanam (Iqbal, 2016). Sistem hidroponik merupakan metode yang 

paling efisien bagi perkembangan budidaya pertanian yang cocok untuk 

lingkungan perkotaan. Hidroponik memiliki berbagai macam teknik yang dapat 

dilakukan, salah satunya yaitu hidroponik sistem rakit apung (floating hydroponic 

system). Sistem hidroponik ini memberikan bahan makanan dalam larutan mineral 

dan nutrisi yang di perlukan tanaman dengan cara membuat suatu rakit berupa 

panel tanam yang dapat mengapung diatas permukaan larutan nutrisi dengan akar 

menjuntai ke dalam box penampungan nutrisi (Wirosoedarmo, 2001).  

Kebutuhan nutrisi dan media tanam merupakan faktor yang perlu 

diperhatikan dalam budidaya kailan secara hidroponik. Penelitian ini 

menggunakan pupuk AB-Mix dan beberapa formula nutrisi yang dapat medukung 

pertumbuhan kailan. Kebutuhan nutrisi tanaman dipenuhi oleh larutan nutrisi yang 

didistribusikan hingga ke media tempat tumbuh tanaman. Pupuk AB-mix 

mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman baik unsur hara makro 

(N,P,K,Mg,Ca,S) maupun mikro (Fe,Mn,Zn,B,Cu,Mo,Cl) unsur H,C,O dapat 

tersedia dari udara dan air (Iqbal, 2016). 

Selain nutrisi, faktor lain yang juga sangat menentukan pertumbuhan 

tanaman adalah media tanam. Penelitian ini menggunkana rockwool dan zeolit 
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sebagai media tanam yang dapat berfungsi juga sebagai tempat berdirinya 

tegaknya tanaman. Karena media tumbuh yang baik harus memenuhi persyaratan 

antara lain tidak lekas melapuk, tidak menjadi sumber penyakit, menciptakan 

aerasi yang baik, mampu menyimpan air dan zat hara secara baik, mudah didapat 

dalam jumlah yang diinginkan dan harganya relatif murah (Bahar dan 

Widastoety,1994) 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian yang dilaksanakan 

mempunyai tujuan: 

1. Mengetahui pengaruh formula nutrisi terhadap sifat kimia larutan nutrisi dan 

hasil kailan pada sistem hidroponik rakit apung.  

2. Mengetahui pengaruh media tanam terhadap sifat kimia larutan nutrisi dan 

hasil kailan pada sistem hidroponik rakit apung.  

3. Mengetahui adanya interaksi antara formula nutrisi dan media tanam terhadap 

sifat kimia larutan nutrisi dan hasil kailan pada sistem hidroponik rakit apung. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai 

berikut : 

1. Diperoleh informasi mengenai pengaruh formula nutrisi terhadap sifat kimia 

larutan nutrisi dan hasil kailan pada sistem hidroponik rakit apung.  

2. Diperoleh informasi mengenai pengaruh media tanam terhadap sifat kimia 

larutan nutrisi dan hasil kailan pada sistem hidroponik rakit apung.  

3. Diperoleh informasi adanya interaksi antara formula nutrisi dan media tanam 

terhadap sifat kimia larutan nutrisi dan hasil kailan pada sistem hidroponik 

rakit apung.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Ekofisiologi Kailan 

Menurut Samadi (2013), secara morfologi bagian atau organ penting kailan 

terdiri dari daun, batang, akar, bunga, buah dan biji. Kailan umumnya berdaun 

rimbun, berbentuk bulat panjang dengan ujung meruncing, tulang daun menyirip,  

dan berwarna hijau tua. Batang kailan berbentuk bulat pendek, bersifat tidak 

keras, dan mempunyai ukuran dengan diameter antara 3 – 4 cm. Warna batang 

umumnya hijau muda. Kailan mempunyai perakaran tunggang dan serabut, 

berwarna keputih-putihan dan halus berukuran kecil. Kailan berbunga dan akan 

menjadi buah dan menghasilkan biji. Buah berbentuk polong dan di dalamnya 

berisi banyak biji yang berukuran sangat kecil. Bijinya berbentuk bulat, berbulu, 

bersifat agak keras, dan warnanya hitam.  

Membuka usaha pertanian, pemilihan lokasi, dan keadaan lingkungan yang 

sesuai dengan jenis tanaman yang akan dibudidayakan merupakan salah satu 

faktor penentu keberhasilan terhadap pertumbuhan tanaman. Berikut merupakan 

ekofisologi kailan: 

a. Media tumbuh 

Menurut Hanifah (2010), kailan merupakan sayuran dataran tinggi yang 

dapat tumbuh sepanjang tahun, semusim atau berumur pendek. Kailan tumbuh 

baik pada ketinggian 300-1900 m di atas permukaan laut (dpl). Derajat keasaman 

(pH) yang sesuai bagi pertumbuhan tanaman kailan berkisar antara 5,5-6,5.  

Media tumbuh yang baik dalam budidaya kailan, yaitu memiliki fungsi seperti: 
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menyediakan unsur hara dan sebagai tempat pertukaran hara antara tanaman dan 

media tumbuh, mampu menyediakan sumber air dan udara bagi tanaman, dan 

dapat menjadi tempat tumbuh tegaknya tanaman (Cahyono, 2002).   

b. Suhu dan kelembaban 

Pertumbuhan tanaman dan pembentukan hasil yang optimal memerlukan 

suhu dan kelembaban tertentu. Suhu optimal yang optimal untuk pertumbuhan 

kailan berkisar 25°C - 30°C untuk perkecambahan, dan 18°C - 28°C untuk suhu 

rendah yang dapat memacu perkembangan bunga secara lengkap (Samadi, 2013). 

c. Curah hujan 

Kailan memerlukan curah hujan berkisar 1000-1500 mm/tahun, keadaan 

curah hujan ini berhubungan dengan ketersediaan air bagi tanaman. Curah hujan 

yang terlalu banyak dapat menurunkan kualitas sayur karena kerusakan daun yang 

diakibatkan oleh hujan deras (Cahyono, 2002). 

Kailan mengandung karbohidrat dalam bentuk gula. Karbohidrat pada 

kailan terdapat dalam bentuk monosakarida dan disakarida. Gula yang terkandung 

akan terbentuk menjadi asam laktat. Kailan yang dipanen pada saat umur tanaman 

masih muda kandungan gulanya lebih sedikit dibanding yang dipanen pada saat 

yang tepat. Dalam penyimpanan kandungan kailan dapat turun 25 sampai 50%. 

Kailan sangat kaya akan komponen glukosinolat, seperti halnya brokoli. 

Glukosinolat sangat penting karena mempunyai manfaat banyak bagi tubuh, 

terutama untuk melawan sel kanker (Berutu, 2009). Mengkonsumsi 100 gram 

kailan dapat memenuhi 41 % kebutuhan tubuh akan vitamin K setiap hari. Kailan 

juga mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata, dan mineral 
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khususnya kalsium dan zat besi. Kandungan gizi yang banyak menyebabkan 

minat masyarakat meningkat. Sedangkan pengembangan pertanian kailan masih 

sangat kurang menyebar ke seluruh wilayah Indonesia (Amilah, 2012). 

Tabel 1. Kandungan zat gizi per 100 g kailan 

Zat Jumlah Kandungan Gizi 

Energi  35,00 kal 

Karbohidrat  6,80 g 

Serat  1,20 g 

Protein  3,00 g 

Lemak 0,40 g 

Kalsium (Ca) 230,00 mg 

Fosfor (P) 56,00 mg 

Besi  (Fe) 2,00 mg 

Vitamin A (Retinol) 314,00 IU 

Vitamin B1 (Thiamine) 0,10 mg 

Vitamin B2 (Riboflavin) 0,13 mg 

Vitamin B3 (Niacin) 0,40 mg 

Vitamin C  93,00 mg 

Air 78,00 mg 

(Samadi, 2013) 

B. Hidroponik Sistem Rakit Apung 

Hidroponik merupakan salah satu sistem budidaya pertanian yang 

digunakan untuk memperbaiki kualitas sayuran yang dihasilkan. Hidroponik 

memberikan beberapa keuntungan yaitu, hasil produksinya tinggi baik kualitas 

maupun kuantitas, tanaman bebas hama, biaya perawatan sedikit, tanaman sistem 

hidroponik lebih cepat tumbuhnya, resiko kerusakan tanaman akibat banjir, erosi, 

kekurangan air atau ketergantungannya kondisi alam tidak dikenal dalam system 

hidroponik, dan lahan pertaniannya mudah diperoleh (Francis, 1994). 

Hidroponik rakit apung lebih sederhana dibandingkan dengan sistem 

hidroponik yang lain. Hidroponik rakit apung atau Floating Hydroponic System 
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yaitu, menanam tanaman pada suatu rakit berupa panel tanam yang dapat 

mengapung di atas permukaan larutan nutrisi dengan akar menjuntai ke dalam air. 

Sedangkan untuk menopang tinggi tegaknya tanaman digunakan styrofoam yang 

telah dilubangi dengan jarak lubang tertentu untuk jarak tanaman, dan dibantu 

spon agar akar dapat secara maksimal menyerap unsur hara yang telah tersedia 

pada air irigasi (Wirosoedarmo, 2001). 

 

 

Gambar 1. Hidroponik sistem rakit apung (Wirosoedarmo, 2001) 

 

Prinsip sistem hidroponik rakit apung ini adalah tanaman ditanam dalam 

keadaan diapungkan tepat di atas larutan nutrisi, biasanya dengan bantuan 

styrofoam sebagai penopangnya. Posisi tanaman diatur sedemikian rupa sehingga 

perakaran menyentuh larutan nutrisi. Karena akar terendam larutan nutrisi, akar 

tanaman yang dibudidayakan dengan sistem ini rentan mengalami pembusukan. 

Karena itu, untuk menambah oksigen terlarut, biasanya dialirkan udara kedalam 

larutan tersebut menggunakan aerator (Hendra dan Handoko, 2014). 
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C. Konsentrasi AB Mix 

Pemberian dan penggunaan nutrisi dalam sistem hidroponik pada tanaman 

lebih efisien, larutan nutrisi yang biasanya digunakan berasal dari pupuk 

anorganik yang berupa garam-garam mineral. Larutan nutrisi yang digunakan 

dapat berasal dari ramuan pupuk standar hidroponik seperti AB-mix yang sudah 

banyak dipasaran, dengan kandungan unsur yang lengkap dan komposisi yang 

tepat (Pang et al, 2008). Nutrisi AB-mix mengandung 16 unsur hara yang 

diperlukan oleh tanaman baik unsur hara makro (N,P,K,Mg,Ca,S) maupun mikro 

(Fe,Mn,Zn,B,Cu,Mo) unsur H,C,O dapat tersedia dari udara dan air (Iqbal, 2016). 

Apabila unsur hara makro dan mikro tidak lengkap ketersediaannya, dapat 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

Menurut Sastro dan Anisatun (2016), komposisi nutrisi AB mix sayuran 

daun meliputi: 

Komposisi pekatan A 

 Kalsium nitrat : 1176 gram 

 Kalium nitrat : 616 gram 

 Fe EDTA : 38 gram 

Komposisi pekatan B 

 Kalium dihidro fosfat : 335 gram 

 Amonium sulfat : 122 gram 

 Kalium sulfat : 36 gram 

 Magnesium sulfat : 790 gram 

 Cupri sulfat : 0,4 gram 
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 Zinc sulfat : 1,5 gram 

 Asam borat : 4,0 gram 

 Mangan sulfat : 8,0 gram 

 Amonium hepta molibdat : 0,1 gram 

Kualitas larutan nutrisi dapat dikontrol berdasarkan nilai Electrical 

Conductivity (EC) dan pH larutan. Makin tinggi konsentrasi larutan berarti makin 

pekat kandungan garam dalam larutan tersebut, sehingga kemampuan larutan 

menghantarkan arus listrik makin tinggi yang ditunjukkan dengan nilai EC yang 

tinggi pula. Konduktivitas listrik dalam larutan mempengaruhi metabolisme 

tanaman, yaitu dalam hal kecepatan fotosintesis, aktivitas enzim dan potensi 

penyerapan ion-ion oleh akar. Kepekatan larutan nutrisi juga akan menentukan 

lama penggunaan larutan nutrisi dalam sistem hidroponik (Sutanto, 2002). 

Penelitian ini meneliti sifat kimia larutan nutrisi pada formula nutrisi dengan 

melakukan uji pada 5 taraf, 4 formula nutrisi hidroponik, dan 1 pupuk AB-mix 

sebagai kontrol. Ke 4 formula ini berfokus pada unsur N dengan taraf 40% ; 

32,5% ; 17,5% ; dan 10%. Unsur N merupakan unsur yang penting bagi 

pertumbuhan kailan. Suplai nitrogen akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, 

penampilan, warna, dan hasil tanaman. Nitrogen membuat bagian tanaman 

menjadi hijau karena mengandung klorofil yang berperan dalam fotosintesis 

(Gardner et al., 1991). Semakin besar tanamannya maka semakin banyak jumlah 

nutrisi yang dibutuhkannya. Nitrogen sangat banyak dibutuhkan tanaman untuk 

memacu pertumbuhan batang, daun dan pigmen warna daun, sehingga 
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menguntungkan pada tanaman yang menghasilkan batang dan daun karena 

nitrogen diserap oleh akar tanaman dalam bentuk NO3ˉ dan NH4
+
 (Lingga, 2006). 

Hasil penelitian Mas’ud (2009), bahwa tanaman kailan memberikan respons 

yang berbeda terhadap sumber nutrisi hidroponik yang berbeda. Tingginya 

kandungan nitrogen (N) pada nutrisi buatan sendiri dapat memacu peningkatan 

jumlah daun dan tinggi tanaman selada dibandingkan pupuk AB-Mix. Selain itu 

mangan (Mn) dibutuhkan untuk mendukung penyerapan nitrogen pada tanaman 

dan molibdenum (Mo) untuk mengikat nitrogen. Disamping itu, semakin 

meningkat tinggi tanaman dan luas daun, maka akan semakin meningkat pula 

bobot segar tanaman dan bobot segar konsumsi tanaman tersebut (Erawan et al, 

2013). 

 

D. Peran Media Tanam Rockwool dan Zeolit 

Selain larutan nutrisi, faktor lain yang juga sangat menentukan pertumbuhan 

tanaman adalah media tanam. Fungsi media tanam dalam budidaya secara 

hidroponik adalah sebagai tempat tumbuh dan tempat penyimpanan hara dan air 

sementara yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Media tumbuh yang baik 

harus memenuhi persyaratan antara lain tidak lekas melapuk, tidak menjadi 

sumber penyakit, menciptakan aerasi yang baik, mampu menyimpan air dan zat 

hara secara baik, mudah didapat dalam jumlah yang diinginkan dan harganya 

relatif murah (Bahar dan Widastoety, 1994). 

Menurut Gardner et al,. (1991), kelembaban dan aerasi yang baik dari suatu 

media tanam sangat diperlukan untuk pertumbuhan akar yang maksimal karena 
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efektifitas pemupukan atau pemberian larutan nutrisi dipengaruhi oleh media 

tanam. Terganggunya respirasi akar dapat menyebabkan akar tidak berkembang 

dengan baik sehingga akar kurang mampu menyerap unsur hara yang diberikan. 

Kurangnya oksigen di sekitar perakaran tanaman dapat mengurangi kemampuan 

akar dalam menyerap air dan mineral dalam jumlah yang cukup untuk 

pertumbuhan tanaman serta dapat menyebabkan terjadinya akumulasi racun 

(Morgan, 2000). 

Media tanam yang digunakan pada penelitian ini, yaitu rockwool dan zeolit. 

Menurut Wibowo (2015), media tanam yang tepat adalah dengan menggunakan 

media tanam yang dapat mempertahankan kelembaban dalam waktu relatif lebih 

lama. Media tanam yang terlalu lembab mengakibatkan akar tanaman rentan 

terhadap serangan jamur, sedangkan media yang terlalu porous juga tidak baik 

untuk tanaman karena kekurangan air bisa menyebabkan daun menguning dan 

keriput. 

Rockwool dibuat dengan melelehkan kombinasi batu dan pasir dan 

kemudian campuran diputar untuk membuat serat yang dibentuk menjadi berbagai 

bentuk dan ukuran. Proses ini sangat mirip dengan membuat permen kapas. 

Bentuk bervariasi dari 1"x1"x1" dimulai dengan bentuk kubus hingga 3"x12"x36" 

lempengan, dengan berbagai ukuran lainnya. Rockwool merupakan salah satu 

media tanam yang paling baik dan cocok untuk sayuran. Rockwool dapat 

menghindarkan dari kegagalan semai akibat bakteri dan cendawan penyebab layu 

fusarium. Berdasarkan hasil penelitian Saroh et al., (2016), bahwa pemakaian 

media tanam dalam penelitian hidroponik sistem sumbu yang paling berpengaruh 
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terhadap pertumbuhan dan hasil produksi adalah media tanam rockwool, 

sedangkan media tanam yang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

produksi adalah media tanam serbuk gergaji kayu. Kelebihan rockwool sebagai 

media tanam adalah memiliki ruang pori sebesar 95% dengan daya pegang air 

sebesar 80%. Sifat tersebut yang membuat rockwool dapat digunakan sebagai 

media semai maupun media tanam . 

 
Gambar 2. Rockwool 

 

Zeolit merupakan mineral silikat berongga yang mempunyai Kapasita 

Pertukaran Kation (KPK) sangat tinggi (80-180 meq/100g) tergantung dari kadar 

zeolitnya. KPK yang tinggi pada zeolit menyebabkan zeolit mempunyai 

kemampuan untuk menukarkan kation-kationnya dengan kation lain. Kation-

kation dalam zeolit yang penting bagi tanaman adalah kalium dan kalsium. 

Disamping itu, rongga-rongga di dalam zeolit mempunyai ukuran yang sangat 

sesuai dengan ukuran ion amonium sehingga zeolit mempunyai daya jerap yang 

tinggi terhadap amonium (Goto, 1990).  

Berdasarkan hasil penelitian Pangestu (2004), bahwa peningkatan 

persentase zeolit yang ditambahkan ke dalam media tumbuh tanaman 

menyebabkan peningkatan bobot isi, penurunan daya pegang air, kecenderungan 

peningkatan pH, dan penurunan DHL media tumbuh tanaman. Sedangkan 
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menurut hasil penelitian Rokhmah et al., (2017), membuktikan pertumbuhan 

sayuran pada media tanam zeolit (non organik) lebih baik dibanding media lain 

seperti arang sekam (organik). Terlihat dari produksi sayuran pada media tanam 

zeolit lebih tinggi dibanding arang sekam. Panen kangkung pada media tanam 

zeolit berbobot 568 gram, sedangkan kangkung pada media tanam rang sekam 

berbobot 392 gram. Begitu pula sawi, kailan, selada, dan bayam pada penanaman 

di media tanam zeolit memiliki bobot lebih tinggi dibanding arang sekam.  

 
Gambar 3. Zeolit 
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III. METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan pada bulan juni 2018 sampai dengan oktober 2018 

di Screen House, di Laboratorium Agronomi dan Hortikultura, serta di 

Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman, 

Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dengan ketinggian tempat 

± 100 mdpl. 

B. Bahan dan Alat 

Bahan penelitian yang digunakan meliputi benih kailan varietas winsa, 

pupuk AB-mix, bahan-bahan formula nutrisi, air, media tanam: zeolit dan 

rockwool. Bahan lainnya adalah bahan kimia untuk analisis sifat kimia larutan 

nutrisi N total dan P tersedia di laboratorium (H2SO4, NaOH, metil red, dan 

aquades). 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, box plastik persegi 

panjang (46 cm x 33 cm x 12 cm), pH meter, DHL meter, alat tulis, kertas label, 

ember, sterofoam, nett pot, kain flanel, botol plastik, gelas ukur, sendok 

pengaduk, penggaris, lembar pengamatan, kantong plastik untuk mengambil 

sampel larutan nutrisi, termohigrometer, dan kalkulator. Peralatan lainnya untuk 

analisis sampel di laboratorium meliputi beker gelas, labu destilasi, erlenmeyer, 

labu takar, botol semprot, timbangan analitik, botol sampel, tabung reaksi, karet 
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gelang, burret 50 ml untuk titrasi, mesin pengocok, pipet, dan spektrofotometer 

UV-VIS. 

C. Rancangan Percobaan 

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) 

dengan 2 faktor perlakuan, yaitu formulasi nutrisi sebanyak 5 taraf, dan media 

tanam sebanyak 2 macam. Faktor tersebut dikombinasikan, diperoleh 10 

kombinasi perlakuan, diulang 3 kali, sehingga terdapat 30 unit percobaan, dan 

masing-masing unit terdiri dari 9 tanaman (Tabel. 2) 

Tabel 2. Kombinasi perlakuan formula nutrisi dan media tanam pada percobaan di 

screen house 

Komposisi formula 

nutrisi (K) 

Media tanam (M) 

Rockwool (M1) Rockwool + Zeolit (M2) 

Kontrol (K0) K0M1 K0M2 

Formula nutrisi 1 (K1) K1M1 K1M2 

Formula nutrisi 2 (K2) K2M1 K2M2 

Formula nutrisi 3 (K3) K3M1 K3M2 

Formula nutrisi 4 (K4) K4M1 K4M2 

Keterangan :  

K0: Kontrol (tanpa mengubah unsur Nitrogen (N) dari AB-mix, yaitu N 22,5% ), 

K1: penambahan N menjadi 40% , K2: penambahan N menjadi 32,5%, K3: 

pengurangan N menjadi 17,5%, K4: pengurangan N menjadi 10%, dan M1: 

rockwool, M2: rockwool + zeolit. 
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Gambar 4. Denah percobaan penelitian 

 

 

D. Variabel Pengamatan 

1. pH 

Pengukuran pH dengan menggunakan pH meter dilakukan setiap hari 

pada pagi hari. Adapun rentan pH ideal untuk kailan antara 5,5 – 6,5. 

Menurut Samadi (2013), bila nilai pH kurang dari 5,5 atau lebih dari 6,5 

maka daya larut unsur hara tidak sempurna lagi, bahkan unsur hara mulai 

mengendap sehingga tidak bisa diserap oleh akar tanaman.   

K0M1 

K0M2 

K2M1 

K3M3 

K3M1 

K2M2 

K4M1 

K4M2 

K1M2 

K1M1 

K1M1 
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K3M1 

K1M2 

K3M2 

K2M1 

K4M1 

K2M2 

K0M1 

K0M2 

K3M2 

K2M1 

K3M1 

K2M2 

K0M1 

K4M2 

K4M1 

K1M2 

K1M1 

K0M2 
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2. DHL 

Daya Hantar Listrik (DHL) merupakan kemampuan suatu nutrisi untuk 

menghantarkan arus listrik (disebut juga konduktivitas). DHL pada air 

merupakan ekspresi numerik yang menunjukkan kemampuan suatu larutan 

untuk menghantarkan arus listrik. Oleh karena itu, semakin banyak garam-

garam terlarut yang dapat terionisasi, semakin tinggi pula nilai DHL. 

Besarnya nilai DHL bergantung kepada kehadiran ion-ion anorganik, valensi, 

suhu, serta konsentrasi total maupun relatifnya (Effendi, 2003). Prinsip kerja 

alat ini adalah memasukkan alat DHL meter ke dalam larutan nutrisi 

kemudian tunggu hingga angka pada alat berhenti, lalu di catat hasilnya. 

3. Jumlah daun  

Jumlah daun tanaman dihitung banyaknya daun setiap tanaman dan 

perhitungan dilaksanakan pada saat panen. Daun yang diamati adalah daun 

yang telah terbentuk sempurna (membuka penuh), dihitung secara manual. 

4. Luas daun 

Pengukuran luas daun dilakukan dengan menggunakan Leaf Area Meter 

(LAM). Daun yang diukur diletakkan pada bidang ukur LAM setelah itu 

dilakukan proses scaning dan dicatat data yang muncul. Waktu pengukuran 

yaitu pada saat panen. Satuan yang digunakan adalah cm
2
.  

5. Bobot akar segar (g) 

Bobot akar segar diperoleh dengan cara memotong bagian pangkal akar 

dari tanaman. Bagian akar yang masih segar ditimbang dan dicatat hasilnya. 

Pengukuran bobot akar segar dilakukan langsung setelah panen. 



18 
 

6.  Bobot tajuk segar (g) 

Bobot tajuk segar diperoleh dengan cara memotong bagian tajuk dari 

tanamannya. Bagian tajuk yang masih segar ditimbang dan dicatat hasilnya. 

Pengukuran bobot tajuk segar dilakukan langsung setelah panen.  

7.  Bobot tanaman segar (g) 

Bobot tanaman segar diperoleh dengan cara menimbang seluruh bagian 

tanaman. Pengukuran bobot tanaman segar dilakukan langsung setelah panen. 

8.  Bobot tanaman kering (g) 

Bobot tanaman kering diperoleh dengan cara mengoven seluruh bagian 

tanaman selama 3 hari dengan suhu 75°C hingga memiliki nilai yang konstan 

(tetap). Setelah di oven tanaman ditimbang dan dicatat hasilnya.  

9.  Kadar P larutan nutrisi 

Sifat kimia larutan nutrisi diperoleh dengan cara mengambil sample 

larutan nutrisi sebanyak 10 ml, untuk unsur P dilakukan dengan penggunakan 

alat spektrofotometer UV-VIS. Analisis dilakukan setelah panen. 

10. Kadar N larutan nutrisi 

Sifat kimia larutan nutrisi diperoleh dengan cara mengambil sample 

larutan nutrisi sebanyak 10 ml, kemudian di lakukan destilasi, dan titrasi 

untuk mendapatkan nilai kadar N yang ada dalam larutan nutrisi yang 

digunakan. 

E. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan 

analisis sidik ragam (uji F) pada taraf 5% dan 1%. Apabila hasil menunjukkan 
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pengaruh nyata, maka dilakukan Uji lanjut DMRT (Duncan Multiple Range Test) 

dengan taraf 5% untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang terbaik. 

 

F. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu:  

1. Tahap persiapan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan yaitu penyemaian benih 

kailan varitas winsa selama 14 hari sebelum dipindah tanam ke media 

hidroponik, penyiapan alat dan bahan hidroponik seperti bak persegi panjang 

(46 cm x 33 cm x 12 cm), styrofoam, rockwoll, zeolit, dan formula nutrisi 

termasuk pupuk AB-mix.  

2. Persiapan dan pembuatan AB-mix dan formula nutrisi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu menyiapkan larutan 

stock dan pembuatan 4 formulasi nutrisi. Pembuatan larutan stock yaitu, 

dengan melarutkan masing-masing nutrisi A dan nutrisi B pada 1 L air 

dengan wadah yang berbeda.  4 formulasi nutrisi dibuat dengan mengubah 

jumlah unsur N, yaitu formula 1 N = 40%; formula 2 N = 32,5%; formula 3 N 

= 17,5%; dan formula 4 N = 10%, agar mendapat beberapa perlakuan nutrisi 

yang berbeda dari kontrol dengan N = 22,5%. Setelah mendapat total nutrisi 

kemudian bahan-bahan di larutkan kedalam 2 L air dan diaduk hingga 

homogen, selanjutnya dimasukkan ke dalam botol kemudian diberi label 

nama untuk membedakan masing-masing nutrisi.  
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3. Tahap pelaksanaan  

a) Penanaman  

Penanaman benih kailan diawali dengan persemaian, yaitu dengan 

memasukkan 1 benih kailan varietas winsa ke dalam rockwool yang telah 

dilubangi dengan menggunakan lidi kayu. Persemaian dilakukan selama 

14 hari. Pemindahan bibit dari persemaian ke media hidroponik setelah 

muncul minimal 3 daun muda, kemudian bibit kailan diletakan pada 

nettpot dan dimasukan kedalam lubang tanam yang telah disediakan. 

b) Pemeliharaan 

Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan yaitu pengukuran nilai 

DHL larutan dan kestabilan pH larutan yang digunakan secara periodik 

10 HST, 20 HST, dan 35 HST pada pagi hari. Hal ini untuk menjaga 

volume nutrisi, ketersediaan nutrisi dan kestabilan pH. Pengukuran 

ketersedian nutrisi dan kestabilan nutrisi, yaitu menggunakan DHL 

meter, dengan cara mencelupkan DHL meter kedalam larutan tunggu 

sampai muncul nilai angka pada alat. Apabila nilai ppm rendah 

ditambahkan nutrisi dan apabila ppm tinggi kurangi larutan nutrisi 

didalam box lalu ditambahkan air. Pengukuran kestabilan menggunakan 

pH meter, dengan cara pH meter dicelupkan kedalam larutan hingga 

muncu nilai pH. Selain itu dilakukan pengukuran temprature, 

kelembapan udara dan intensitas cahaya setiap hari menggunakan 

termohigrometer.  
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Penyulaman dilakukan pada umur 3-5 hari setelah pindah tanam. 

Penyulaman dilakukan apabila terdapat benih yang patah atau tidak 

tumbuh. Tahap analisis tanaman, pada tahapan ini kegiatan yang 

dilakukan yaitu menganalisis tanaman setelah panen, sesuai dengan 

variabel pengamatan yang telah ditentukan di Laboratorium Agronomi 

dan Hortikultura, serta Laboratorium Tanah.  

4. Pengamatan dan pengukuran 

Pengamatan dan pengukuran dilakukan sesuai dengan variabel yang 

telah diamati. Pengamatan pada variabel sifat kimia larutan nutrisi dilakukan 

mulai umur 10 hst, 20 hst, 35 hst, hingga setelah panen, sedangkan untuk 

pengamatan  hasil kailan dilakukan setelah panen. 

5. Tahap analisis data 

Data yang diperoleh diuji dengan menggunakan analisis ragam (Uji F) 

pada taraf kesalahan 5 % dan 1%, jika terdapat perbedaan nyata maka 

dilanjutkan dengan menggunakan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) 

pada taraf kesalahan 5%. 

6. Tahap penyusunan laporan 

Merupakan tahapan akhir penelitian, dilakukan setelah semua data hasil 

penelitian telah selesai dianalisis. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Umum Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di screen house Fakultas Pertanian Universitas 

Jenderal Soedirman pada ketinggian ± 100 mdpl. Kondisi screen house ditutupi 

oleh plastik berwarna bening pada bagian atap dan pada bagian samping ditutupi 

setengahnya. Selama penelitian suhu dan kelembaban udara diukur dengan 

menggunakan alat termohigrometer pada pagi hari sekitar pukul 07.30 WIB, siang 

hari sekitar pukul 12.30 WIB, dan sore hari sekitar pukul 16.00 WIB. Rata – rata 

suhu pada pagi hari 29,55°C dengan kelembaban 66%, pada siang hari 36,85°C 

dengan kelembaban 41%, dan pada sore hari 31,17°C dengan kelembaban 53%. 

Larutan nutrisi memliki pH berkisar antara 6,5 sampai dengan 7,5 dan cenderung 

konstan hingga panen. Selama masa pertumbuhan beberapa tanaman terserang 

hama kutu hijau daun, dan ulat kecil yang memakan daun tanaman, akan tetapi 

hama tersebut langsung di musnahkan secara mekanik dan dengan menggunakan 

pertisida nabati dari daun tembakau. 
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B. Hasil Analisis Sidik Ragam (uji F) Pengaruh Formula Nutrisi dan Media 

Tanam terhadap Sifat Kimia Larutan Nutrisi dan Hasil Kailan 

 

 

Tabel 3. Hasil analisis sidik ragam (uji F) pengaruh formula nutrisi dan media 

tanam terhadap variabel sifat kimia larutan nutrisi dan hasil kailan. 

Keterangan : sn = sangat nyata, n = nyata, tn = tidak nyata 

 

Hasil analisis sidik ragam (uji F) pengaruh formula nutrisi dan media tanam 

terhadap sifat kimia larutan nutrisi dan hasil kailan pada Tabel 3. menunjukkan 

bahwa pemberian formula nutrisi yang berbeda memberikan pengaruh sangat 

nyata terhadap variabel kadar N larutan nutrisi, jumlah daun, luas daun, bobot 

akar segar, bobot tajuk segar, bobot tanaman segar, dan bobot tanaman kering, 

serta berpengaruh nyata pada variabel kadar P larutan nutrisi, sedangkan untuk 

variabel pH dan DHL tidak terlihat perbedaan yang nyata. Pemberian pengaruh 

media tanam yang berbeda juga memberikan pengaruh sangat nyata terhadap 

variabel hasil kailan, yaitu jumlah daun, luas daun, bobot akar segar, bobot tajuk 

segar, bobot tanaman segar, dan bobot tanaman kering, sedangkan pada variabel 

sifat kimia larutan nutrisi, yaitu pH, DHL, kadar P, dan kadar N larutan nutrisi 

tidak terlihat perbedaan yang nyata.  

No. Variabel pengamatan 

Perlakuan 

interaksi Media 

tanam (M) 

Formula nutrisi 

(K) 

Sifat kimia 

1 pH tn tn tn 

2 DHL tn tn tn 

3 Kadar P larutan nutrisi tn n tn 

4 Kadar N larutan nutrisi tn sn tn 

Hasil tanaman 

5 Jumlah daun sn sn tn 

6 Luas daun sn sn sn 

7 Bobot akar segar sn sn n 

8 Bobot tajuk segar sn sn sn 

9 Bobot tanaman segar   sn sn sn 

10 Bobot tanaman kering sn sn sn 
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Interaksi antara formula nutrisi dan media tanam berpengaruh sangat nyata 

terhadap variabel luas daun, bobot tajuk segar, bobot tanaman segar, dan bobot 

tanaman kering, serta berpengaruh nyata pada variabel bobot akar segar, namun 

tidak terlihat pengaruh nyata terhadap variabel pH, DHL, kadar P, dan kadar N 

larutan nutrisi, dan jumlah daun. 

 

C. Pembahasan Pengaruh Formula Nutrisi dan Media Tanam terhadap 

Sifat Kimia Larutan Nutrisi dan Hasil Kailan 

 

 

1. pH 

Tabel 4. Rerata hasil pengaruh formula nutrisi dan media tanam terhadap pH 

Perlakuan pH  

Media tanam (M) 

Rockwool (M1) 7,15 

Rockwool+zeolit (M2) 7,10 

F hitung 0,09 

F tabel 5% 4,41 

Formula nutrisi (K) 

Kontrol N 22,5% (K0) 7,01 

N 40% (K1) 7,51 

N 32,5% (K2) 7,00 

N 17,5% (K3) 7,05 

N 10% (K4) 7,05 

F hitung 1,61 

F tabel 5% 2,93 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata antar perlakuan pada DMRT 5%. 

 

Hasil analisis pada Tabel 4. menunjukkan tidak adanya perbedaan nyata 

pemberian formula nutrisi maupun media tanam terhadap variabel pH dalam 

larutan nutrisi, serta tidak adanya interaksi antara kedua faktor tersebut. Hasil nilai 

pH pada kedua faktor perlakuan menunjukkan bahwa pH berada pada angka 6-7 

yang merupakan batas normal cenderung basa untuk kailan. menurut Karsono et 

al., (2002), derajat keasaman (pH) dapat dikatakan netral pada angkat 6 karena 
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muatan listrik kation H
+
 seimbang dengan muatan listrik anion OHˉ. Semakin 

besar angka pH, maka nutrisi bersifat alkalis (basa). kisaran pH yang optimal bagi 

tanaman termasuk kailan, yaitu 5,5 – 6,5. Hal ini didukung oleh pendapat Samadi 

(2013), yang menyatakan bahwa angka pH yang berada dibawah 5,5 atau di atas 

6,5  masih dapat diserap oleh tanaman, namun daya larut unsur haranya tidak 

sempurna lagi, bahkan unsur hara tersebut dapat mengendap sehingga tidak dapat 

diserap oleh tanaman. Akibatnya terjadi defisiensi unsur hara tertentu. 

2. DHL 

Tabel 5. Rerata hasil pengaruh formula nutrisi dan media tanam terhadap DHL 

(mS/cm) 

Perlakuan DHL (mS/cm) 

Media tanam (M) 

Rockwool (M1) 2,6 

Rockwool+zeolit (M2) 2,7 

F hitung 0,48 

F tabel 5% 4,41 

Formula nutrisi (K) 

Kontrol N 22,5% (K0) 2,8 

N 40% (K1) 2,7 

N 32,5% (K2) 2,6 

N 17,5% (K3) 2,7 

N 10% (K4) 2,5 

F hitung 0,92 

F tabel 5% 2,93 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata antar perlakuan pada DMRT 5%. 

 

Daya Hantar Listrik (DHL) merupakan parameter yang menunjukkan 

kandungan ion dalam air sehingga suatu larutan mudah atau sukar dalam 

menghantarkan listrik. Tabel 5. menunjukkan bahwa pada perlakuan baik formula 

nutrisi maupun media tanam tidak terlihat perbedaan nyata terhadap variabel 

DHL, serta tidak adanya interaksi antara kedua perlakuan tersebut. Nilai DHL 

tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan yaitu 2,5 – 2,8 mS/cm, angka 
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tersebut masih tergolong normal, sehingga tidak mempengaruhi pertumbuhan dan 

hasil kailan. Menurut Sutiyoso (2003), nilai EC maksimum untuk sayuran daun 

adalah 4,2 mS/cm. Bila angka lebih besar maka larutan hara hanya akan lewat 

tanpa diserap oleh akar. 

3. Kadar P larutan nutrisi 

Tabel 6. Rerata hasil pengaruh formula nutrisi dan media tanam terhadap kadar P 

larutan nutrisi (ppm) 

Perlakuan Kadar P larutan nutrisi (ppm) 

Media tanam (M) 

Rockwool (M1) 46,77 

Rockwool+zeolit (M2) 45,93 

F hitung 0,02 

F tabel 5% 4,41 

Formula nutrisi (K) 

Kontrol N 22,5% (K0) 55,82 ab 

N 40% (K1) 39,80 bc 

N 32,5% (K2) 37,01 c 

N 17,5% (K3) 39,10 bc 

N 10% (K4) 59,99 a 

F hitung 3,55 

F tabel 5% 2,93 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata antar perlakuan pada DMRT 5%. 

 

Hasil analisi pada Tabel 6. menunjukkan perlakuan pada formula nutrisi 

yang berbeda memberikan pengaruh nyata terhadap variabel kadar P dalam 

larutan nutrisi, sedangkan pada media tanam tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap variabel kadar P dalam larutan nutrisi. Hasil tertinggi terdapat pada 

perlakuan K4 (N 10%), yaitu sebesar 59,99 ppm. Hasill ini menunjukkan unsur P 

yang terdapat dalam larutan nutrisi tidak terserap secara sempurna karena adanya 

faktor pH. Menurut Karsono et al., (2002), pada dasarnya setiap unsur 

mempunyai daya larut yang baik dalam kisaran pH tertentu. Jika pH terlalu tinggi, 

daya larut unsur tersebur akan menurun sehingga daya serap tanaman terhadap 
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unsur seperti unsur P kemungkinan akan berkurang atau menjadi tidak tersedia 

bagi tanaman. Akibatnya akar akan menunjukkan gejala defisiensi P seperti 

pertumbuhan lambat, dan produksi rendah.  

4. Kadar N larutan nutrisi 

Tabel 7. Rerata hasil pengaruh formula nutrisi dan media tanam terhadap kadar N 

larutan nutrisi (ppm) 

Perlakuan Kadar N larutan nutrisi (ppm) 

Media tanam (M) 

Rockwool (M1) 64,40 

Rockwool+zeolit (M2) 54,60 

F hitung 0,51 

F tabel 5% 4,41 

Formula nutrisi (K) 

Kontrol N 22,5% (K0) 36,17   b 

N 40% (K1) 128,33 a 

N 32,5% (K2) 93,33   a 

N 17,5% (K3) 29,17   b 

N 10% (K4) 10,50   b 

F hitung 10,47 

F tabel 1% 4,58 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata antar perlakuan pada DMRT 5%. 

 

Perlakuan media tanam yang berbeda tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap variabel kadar N larutan nutrisi, namun pada Tabel 7. formula nutrisi 

yang berbeda menunjukkan berbeda nyata dengan hasil tertinggi terdapat pada 

perlakuan K1 dan K2, dengan nilai tertinggi terdapat pada K1 yaitu sebesar 

128,33  ppm. Jumlah N dalam larutan nutrisi tersebut meningkat sebesar 91,81% 

dibandingkan dengan N dalam larutan nutrisi pada perlakuan terendah, yaitu K4 

(N 10%) sebesar 10,50 ppm. Hal ini diduga karena pada perlakuan K1 

ditambahkan unsur N menjadi 40%, dan pada perlakuan K4 unsur N dikurangkan 

menjadi 10%. Maka jumlah N dalam larutan nutrisi perlakuan K1 lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah N dalam perlakuan K4. Faktor Suhu dan sinar 
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matahari juga dapat menjadi pemacu banyaknya kadar N dalam larutan nutrisi. 

Menurut Lingga dan Marsono (2006), nitrogen merupakan salah satu unsur 

penyusun klorofil, yang mudah tercuci oleh air dan mudah terbakar oleh sinar 

matahari. Oleh karena itu dengan adanya zeolit nitrogen yang sifatnya mudah 

menguap atau tercuci dapat tertahan oleh zeolit sehingga nutrisi dapat tersedia 

oleh tanaman. 

5. Jumlah daun 

Tabel 8. Rerata hasil pengaruh formula nutrisi dan media tanam terhadap jumlah 

daun (helai) 

Perlakuan Jumlah daun kailan 

Media tanam (M) 

Rockwool (M1) 4,20 b 

Rockwool+zeolit (M2) 6,29 a 

F hitung 31,85 

F tabel 1% 8,29 

Formula nutrisi (K) 

Kontrol N 22,5% (K0) 8,39 a 

N 40% (K1) 3,89 b 

N 32,5% (K2) 4,17 b 

N 17,5% (K3) 4,67 b 

N 10% (K4) 5,11 b 

F hitung 19,32 

F tabel 1% 4,58 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata antar perlakuan pada DMRT 5%. 

 

Hasil analisis ragam pada Tabel 8. menunjukkan bahwa pada perlakuan baik 

formula nutrisi  maupun media tanam memberikan pengaruh sangat nyata 

terhadap jumlah daun. Namun pada interaksi antara formula nutrisi dan media 

tanam tidak memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah daun.  

Perlakuan formula nutrisi terhadap rerata jumlah daun terbaik terdapat pada 

perlakuan K0 (kontrol), yaitu sebesar 8,388 helai, sedangkan perlakuan K1 (N 

40%), K2 (N 32,5%), K3 (N 17,5%), dan K4 (N 10%) tidak terlihat adanya 
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perbedaan yang signifikan. Hasil ini menunjukkan adanya penambahan maupun 

pengurangan jumlah nitrogen dalam formula nutrisi yang tidak sesuai 

mengakibatkan pertumbuhan tanaman terganggu, sehingga nutrisi tidak dapat 

diserap oleh tanaman. Hasil ini sesuai dengan pernyataan Sutedjo (2002), yang 

menyatakan bahwa nitrogen pada tanaman berfungsi meningkatkan pertumbuhan 

daun sehingga daun menjadi banyak jumlahnya dan menjadi lebar dengan warna 

lebih hijau serta dapat meningkatkan kadar protein tanaman. Menurut Karsono et,. 

al (2002), menambahkan bila tanaman kekurang N dapat menimbulkan gejala 

defisiensi N dengan ciri-ciri tanaman pucat, pertumbuhan lambat dan kerdil. 

Sedangkan jika tanaman kelebihan N memiliki ciri-ciri berupa tajuk terlampau 

rimbun, warna daun sangat hijau, bunga dan buah kurang terbentuk. 

Perlakuan media tanam memberikan hasil terbaik tehadap variabel jumlah 

daun, yaitu media tanam rockwool+zeolit (M2) jika dibandingkan dengan 

perlakuan media tanam yang menggunakan rockwool saja (M1), rerata jumlah 

daun terbaik sebesar 6,29 helai. Hal ini diduga karena penambahan media tanam 

zeolit pada perlakuan M2 dapat menahan nutrisi seperti nitrogen dari penguapan 

yang terjadi akibat peningkatan suhu, selain itu media tanam zeolit memiliki sifat 

yang ringan jika terkena larutan hara sehingga tanaman mampu menyerap unsur 

hara dengan optimal sehingga tanaman mudah menyerap nutrisi yang tersedia. 

Hasil ini sesuai dengan pendapat Ismail (2013), yang menyatakan bahwa zeolit 

memiliki mineral dengan Kapasitas Tukar Kation (KTK) dan daya retensi air yang 

tinggi, yaitu penukar ion, absorsi, dan penyaring molekul. Zeolit juga dapat 

meningkatkan unsur P menjadi tersedia karena zeolit memiliki muatan negatif 
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yang dapat meningkatkan kation-katiaon seperti Al dan Fe sehingga unsur P 

menjadi tersedia bagi tanaman (Arafat et al., 2016). Proses pembentukan daun dan 

luas daun tidak terlepas dari peranan unsur hara seperti fosfor yang berperan 

dalam pembentukan sel-sel baru dan salah satu komponen utama penyusun 

senyawa organik dalam tanaman (Nyakpa et al., 1998). 

6. Luas daun 

Tabel 9. Interaksi formula nutrisi dan media tanam terhadap luas daun (cm
2
) 

kailan 

Formula nutrisi (K) 
Media tanam (M) 

M1 (Rockwool) M2 (Rockwool+zeolit) 

K0 (Kontrol N 22,5%) 
47,08   A 

A 

55,05   A 

A 

K1 (N 40% ) 
1,95     B 

B 

14,52   A 

C 

K2 (N 32,5%) 
1,57     B 

B 

10,27   A 

C 

K3 (N 17,5%) 
1,92     B 

B 

35,89   A 

B 

K4 (N 10%) 
1,76     B 

B 

35,58   A 

B 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf kapital yang sama pada baris yang sama 

dan angka yang diikuti huruf kecil yang sama pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata antar perlakuan pada DMRT 5%. 

 

Hasil analisis pada Tabel 9. menunjukkan hasil luas daun pada perlakuan 

media tanam M1 memberikan hasil terbaik pada formula nutrisi K0 sebesar 47,08 

cm
2
, kemudian dengan penambahan dan pengurangan jumlah nitrogen dalam 

formula nutrisi K1, K2, K3 dan K4 luas daun menurun karena nutrisi dirasa 

kurang ideal bagi kailan sehingga unsur hara tidak tersedia bagi tanaman. 

Perlakuan media tanam M2 juga terlihat hasil luas daun terbaik terdapat pada 

formula nutrisi K0 sebesar 55,05 cm
2
, yang apabila jumlah N yang diberikan 

terlalu rendah maka hasil luas daun terhadap pengaruh formula nutrisi K3 dan K4 
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mengalami penurunan, begitu juga jumlah N yang diberikan berlebihan maka 

pengaruh pada formula nutrisi K1 dan K2 juga tidak memberikann hasil yang 

lebih baik pada hasil luas daun kailan.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan hasil luas daun yang 

ditunjukkan masing-masing media tanam yang di kombinasikan dengan formula 

nutrisi bervariasi. Hasil luas daun semakin meningkat karena adanya pengaruh 

media tanam M2 terhadap formula nutrisi, jika dibandingkan dengan perlakuan 

media tanam M1 hasil luas daun menunjukkan nilai yang semakin menurun. 

Penambahan zeolit pada M2 dapat menahan nutrisi yang mengalami penguapan 

akibat kelembaban dan suhu yang tinggi. Keadaan suhu yang terlalu tinggi 

menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena 

laju evapotranspirasi menjadi tinggi sehingga menyebabkan pertumbuhan 

tanaman kailan terganggu. Hasil tersebut sesuai dengan pendapat Karsono et al., 

(2002), yang menyatakan bahwa suhu dan kelembaban udara dapat 

mempengaruhi luas daun. Kelembaban udara yang terlalu rendah dan suhu yang 

tinggi dapat menyebabkan tanaman kehilangan air dan nutrisi dalam jumlah 

banyak. Kondisi tanaman tidak dapat menyerap air dan nutrisi secara optimal, 

mengakibatkan penambahan luas daun menjadi tehambat. 

Hasil luas daun kailan pada formula nutrisi K0 menunjukkan bahwa pada 

perlakuan M1 dan M2 sama-sama memiliki hasil terbaik, namun nilai tertinggi 

terdapat pada media tanam M2 dengan nilai 55,05 cm
2
, sedangkan pada perlakuan 

K1, K2, K3, dan K4 menunjukkan penurunan bahwa dengan pemberian nutrisi 

baik yang ditambahkan maupun yang dikurangi komposisi N nya dapat 
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mengganggu pertumbuhan tanaman kailan karena nutrisi tidak dapat diserap oleh 

tanaman. Tetapi pada formula nutrisi yang menggunakan media tanam dengan 

penambahan zeolit (M2) dapat meningkatkan luas daun kailan, dibandingkan 

dengan media tanam tanpa zeolit (M1) yang lebih menurunkan nilai hasil luas 

daun kailan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah nitrogen pada nutrisi AB-

mix (K0) merupakan jumlah yang paling optimal dibandingan dengan formula 

nutrisi lainnya. Hal ini sejalan dengan Karsono et al., (2002), bahwa unsur 

nitrogen merupakan salah satu kunci yang sangat mempengaruhi pertumbuhan 

dan hasil panen. Nitrogen terutama diserap tanaman dalam bentuk nitrat. Bila 

tanaman kekurang N dapat menimbulkan gejala defisiensi N denagn ciri-ciri 

tanaman pucat, pertumbuhan lambat dan kerdil. Sedangkan jika tanaman 

kelebihan N memiliki ciri-ciri berupa tajuk terlampau rimbun, warna daun sangat 

hijau, bunga dan buah kurang terbentuk. 

7. Bobot akar segar 

Tabel 10. Interaksi formula nutrisi dan media tanam terhadap bobot akar segar (g) 

kailan 

Formula nutrisi (K) 
Media tanam (M) 

M1 (Rockwool) M2 (Rockwool+zeolit) 

K0 (Kontrol N 22,5%) 
1,03     B 

A 

1,66    A 

A 

K1 (N 40% ) 
0,001   A 

B 

0,13    A 

C 

K2 (N 32,5%) 
0,007   A 

B 

0,08   A 

C 

K3 (N 17,5%) 
0,01     B 

B 

0,48   A 

Bc 

K4 (N 10%) 
0,016   B 

B 

0,71    A 

B 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf kapital yang sama pada baris yang sama 

dan angka yang diikuti huruf kecil yang sama pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata antar perlakuan pada uji DMRT 

5%. 
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Akar merupakan salah satu organ tanaman yang memegang peranan penting 

dalam pertumbuhan, selain untuk memperkokoh berdirinya tanaman juga 

berperan sebagai penyuplai unsur-unsur hara yang diperoleh dari media tanam 

untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Pertumbuhan akar yang baik 

berhubungan dengan mekanisme penyerapan air dan unsur hara pada media 

tanam.  

Hasil analisis pada Tabel 10. menunjukkan hasil bobot akar segar pada 

perlakuan M1 terlihat hasil terbaik terdapat pada K0 sebesar 1,03 g , kemudian 

dengan peningkatan dan pengurangan jumlah nitrogen dalam nutrisi K1, K2, K3 

dan K4 hasil bobot akar segar menurun karena komposisi nutrisi kurang ideal bagi 

kailan sehingga unsur hara tidak tersedia bagi tanaman. Pada M2 terlihat hasil 

bobot akar segar terbaik juga terdapat pada K0 sebesar 1,66g, kemudian 

pemberian zeolit (M2) memberikan penurunan nilai bobot akar segar pada K1, 

K2, K3, dan K4 walaupun tidak berbeda bila dibandingkan antar perlakuan 

tersebut. pemberian zeolit pada media tanam diduga mampu menyediakan aerasi 

dan draenasi yang baik untuk membantu tanaman dalam pembentukan akar. 

Sistem perakaran yang banyak memungkinkan tanaman dapat menyerap air dan 

unsur hara secara optimal sehingga dapat ditranslokasikan ke seluruh bagian 

tubuh tanaman dan dapat mendukung pembentukkan bagian tanaman baru. 

Menurut  Gardner et al., (1991), kelembaban dan aerasi yang baik dari suatu 

media sangat diperlukan untuk pertumbuhan akar yang maksimal karena 

efektifitas pemupukan atau pemberian larutan nutrisi dipengaruhi oleh 

mediatanam. Terganggunya respirasi akar dapat menyebabkan akar tidak 
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berkembang dengan baik sehingga akar kurang mampu menyerap unsur hara yang 

diberikan. 

Perlakuan K0, K3, dan K4 menunjukkan bahwa pemberian zeolit 

meningkatkan hasil bobot akar segar kailan, dan terjadi penurunan nilai pada 

media tanam tanpa zeolit. Sedangkan pada K1 dan K2 tidak terlihat perbedaan 

yang nyata antara perlakuan M1 dan M2. Tetapi pada formula nutrisi yang 

menggunakan media tanam dengan penambahan zeolit (M2) dapat meningkatkan 

bobot akar segar kailan, dibandingkan dengan media tanam tanpa zeolit (M1) 

yang lebih menurunkan nilai hasil bobot akar segar kailan. Menurut 

Hardjowigeno, (2004) menyatakan bahwa faktor yang membuat akar tidak dapat 

menyerap nutrisi dengan sempurna yaitu karena adanya endapan nutrisi seperti 

bercampurnya Ca dan P yang mengakibatkan unsur tersebut tidak dapat diserap 

oleh akar dan adanya perlakuan media tanam rockwool dan zeolit mampu 

memberikan aerasi yang baik untuk pertumbuhan kailan. 

8. Bobot tajuk segar  

Hasil analisis pada Tabel 11. menunjukkan interaksi antara perlakuan 

formula nutrisi dengan media tanam terhadap hasil bobot tajuk segar 

menunjukkan pada perlakuan media tanam tanpa tambahan zeolit, perlakuan K0 

menghasilkan bobot tajuk segar tertinggi sebesar 30,93g, namun pada perlakuan 

K1, K2, K3, dan K4 pemberian M1 membuat hasil bobot tajuk segar menurun. 

Pada perlakuan media tanam dengan penambahan zeolit (M2), perlakuan K0 juga 

menghasilkan bobot tajuk segar tertinggi sebesar 37,19g, namun pada perlakuan 

K3 dan K4 pemberian M2 membuat hasil bobot tajuk segar menurun, dan hasil 
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semakin menurun pada perlakuan K1 dan K2. Hal ini karena bobot tajuk segar 

merupakan merupakan hasil dari pertumbuhan batang dan daun tanaman. Bobot 

tajuk segar akan meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan batang 

dan daun. 

Tabel 11. Interaksi formula nutrisi dan media tanam terhadap bobot tajuk segar 

(g) kailan 

Formula nutrisi (K) 
Media tanam (M) 

M1 (Rockwool) M2 (Rockwool+zeolit) 

K0 (Kontrol N 22,5%) 
30,93   A 

A 

37,19   A 

A 

K1 (N 40% ) 
0,06    A 

B 

4,36    A 

C 

K2 (N 32,5%) 
0,14    A 

B 

3,03    A 

C 

K3 (N 17,5%) 
0,18    B 

B 

20,22  A 

B 

K4 (N 10%) 
0,23    B 

B 

25,04   A 

B 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf kapital yang sama pada baris yang sama 

dan angka yang diikuti huruf kecil yang sama pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata antar perlakuan pada DMRT 5%. 

 

Penambahan zeolit pada perlakuan M2 membuat larutan nutrisi yang ada 

menjadi lebih mudah terserap oleh tanaman, karena zeolit mampu menahan 

senyawa kimia yang menguap seperti nitrogen dan fosfor akibat suhu yang tinggi. 

Keadaan suhu yang tinggi menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik karena laju evapotranspirasi tinggi dapat menyebabkan 

tanaman kailan menjadi kering dan layu. Menurut Ismail (2013), zeolit memiliki 

mineral dengan Kapasitas Tukar Kation (KTK) dan daya retensi air yang tinggi, 

yaitu penukar ion, absorsi, dan penyaring molekul. Zeolit juga dapat 

meningktakan unsur P menjadi tersedia karena zeolit memiliki muatan negatif 
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yang dapat meningkatkan kation-katiaon seperti Al dan Fe sehingga unsur P 

menjadi tersedia bagi tanaman (Arafat et al., 2016). 

Sedangkan pada perlakuan K0, K1, dan K2 sama-sama memberikan hasil 

yang bobot tajuk segar yang sama terhadap perlakuan M1 dan M2, namun pada 

pemberian nutrisi K3 dan K4 menunjukkan hasil yang dikombinasikan pada 

perlakuan M2 lebih baik dari pada M1. Hal ini karena meningkatnya bobot tajuk 

segar juga karena adanya peningkatan luas daun dan klorofil. Kedua komponen 

tersebut berperan dalam meningkatkan proses fotosintesis tanaman. Semakin lebar 

luas daun kailan dan semakin banyak jumlah klorofil, maka fotosintesis akan 

berjalan lancar dengan adanya cahaya matahari yang mendukung. pH dan DHL 

juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. pH dan DHL yang tinggi pada 

perlakuan penambahan dan pengurangan unsur N dalam formula nutrisi selain 

kontrol. pH yang tinggi diduga dapat menjadi faktor menurunnya hasil bobot tajuk 

segar karena tanaman tidak dapat menyerap unsur hara secara optimal sehingga 

pertumbuhan tanaman kailan menurun. Menurut Dauglas (2007), pH dan EC yang 

rendah dapat menyebabkan tanaman kekurangan unsur hara, sedangkan pH dan 

EC yang terlampau tinggi menyebabkan tanaman tidak dapat menyerap unsur hara 

sehingga dapat menyebabkan toksisitas dan sel-sel akan mengalami plasmolisis. 
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9. Bobot tanaman segar 

Tabel 12. Interaksi formula nutrisi dan media tanam terhadap bobot tanaman segar 

(g) kailan 

Formula nutrisi (K) 
Media tanam (M) 

M1 (Rockwool) M2 (Rockwool+zeolit) 

K0 (Kontrol N 22,5%) 
31,97  A 

A 

38,87  A 

A 

K1 (N 40% ) 
0,07    A 

B 

4,50    A 

C 

K2 (N 32,5%) 
0,15    A 

B 

3,11    A 

C 

K3 (N 17,5%) 
0,19    B 

B 

20,71  A 

B 

K4 (N 10%) 
0,25    B 

B 

25,76   A 

B 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf kapital yang sama pada baris yang sama 

dan angka yang diikuti huruf kecil yang sama pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata antar perlakuan pada uji DMRT 

5%. 

 

Hasil analisi pada Tabel 12. menunjukkan interaksi antara perlakuan 

formula nutrisi dengan media tanam terhadap hasil bobot tanaman segar 

menunjukkan pada perlakuan media tanam tanpa tambahan zeolit, perlakuan K0 

menghasilkan bobot tanaman segar tertinggi sebesar 31,97g, namun pada 

perlakuan K1, K2, K3, dan K4 pemberian M1 membuat hasil bobot tanaman segar 

menurun. Perlakuan media tanam dengan penambahan zeolit (M2), perlakuan K0 

juga menghasilkan bobot tanaman segar tertinggi sebesar 38,87g, namun pada 

perlakuan K3 dan K4 pemberian M2 membuat hasil bobot tanaman segar 

menurun, dan hasil semakin menurun pada perlakuan K1 dan K2. Hal ini karena 

media tanam rockwool kurang mampu untuk menyerap nutrisi yang diaplikasikan 

dibandingkan dengan media tanam yang ditambahkan dengan zeolit karena terjadi 

penguapan sehingga penyerapan nutrisi menjadi kurang optimal karena banyak 

nutrisi yang hilang. Menurut Prayugo (2007), sifat penyerapan dan difusi dari 
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zeolit disebabkan karena adanya ukuran kanal dan rongga yang berbeda-beda. 

Sehingga kapasitas serapan adsorpsi zeolit cukup tinggi. Ruang-ruang kosong di 

dalam kristal zeolit dapat diisi oleh air sampai 60 % atau lebih dan oleh karenanya 

dapat menyimpan air dengan kapasitas yang cukup besar. 

Sedangkan pada perlakuan K0, K1, dan K2 sama-sama memberikan hasil 

yang bobot tanaman segar yang sama terhadap perlakuan M1 dan M2, namun 

pada pemberian nutrisi K3 dan K4 menunjukkan hasil yang diaplikan pada 

perlakuan M2 lebih baik dari pada M1. Hal ini karena kandungan nitrogen yang 

terlalu tinggi maupaun terlalu rendah dalam nutrisi dapat membuat nutrisi menjadi 

tidak tersedia bagi tanaman, sehingga menghambat pertumbuhan jumlah daun dan 

akar tanaman kailan. Bobot tanaman segar dipengaruhi oleh bobot segar bagian-

bagian tanaman seperti batang dan daun yang berfungsi untuk menyediakan 

karbohidrat melalui proses fotosintesis, sedangkan akar berfungsi untuk menyerap 

air dan unsur hara yang diperlukan dalam metabolisme tanaman (Novianti, 2011). 

Faktor lainnya yaitu disebabkan karena nilai pH dan DHL yang tinggi pada 

perlakuan penambahan dan pengurangan unsur N dalam formula nutrisi selain 

kontrol. Kandungan unsur hara pada larutan nutrisi dapat mempengaruhi bobot 

tanaman segar kailan. pH yang tinggi diduga dapat menjadi faktor menurunnya 

hasil bobot tanaman segar karena tanaman tidak dapat menyerap unsur hara secara 

optimal. Menurut Dauglas (2007), pH dan EC yang rendah dapat menyebabkan 

tanaman kekurangan unsur hara, sedangkan pH dan EC yang terlampau tinggi 

menyebabkan tanaman tidak dapat menyerap unsur hara sehingga dapat 

menyebabkan toksisitas dan sel-sel akan mengalami plasmolisis. 
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10. Bobot tanaman kering 

Tabel 13. Interaksi formula nutrisi dan media tanam terhadap bobot tanaman 

kering (g) kailan 

Formula nutrisi (K) 
Media tanam (M) 

M1 (Rockwool) M2 (Rockwool+zeolit) 

K0 (Kontrol N 22,5%) 
4,30    A 

a 

4,70    A 

A 

K1 (N 40% ) 
0,04    A 

b 

0,95    A 

C 

K2 (N 32,5%) 
0,04    A 

b 

0,42    A 

C 

K3 (N 17,5%) 
0,04    B 

b 

2,44    A 

B 

K4 (N 10%) 
0,05    B 

b 

3,40    A 

B 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf kapital yang sama pada baris yang sama 

dan angka yang diikuti huruf kecil yang sama pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata antar perlakuan pada uji DMRT 

5%. 

 

Hasil analisi pada Tabel 13. menunjukkan interaksi antara perlakuan media 

tanam dengan formula nutrisi terhadap hasil bobot tanaman kering menunjukkan 

pada perlakuan media tanam tanpa tambahan zeolit, perlakuan K0 menghasilkan 

bobot tanaman kering tertinggi sebesar 4,30 g, namun pada perlakuan K1, K2, K3, 

dan K4 pemberian M1 membuat hasil bobot tanaman kering menurun. Sedangkan 

perlakuan media tanam dengan penambahan zeolit (M2), perlakuan K0 juga 

menghasilkan bobot tanaman kering tertinggi sebesar 4,70g, namun pada 

perlakuan K3 dan K4 pemberian M2 membuat hasil bobot tanaman kering 

menurun, dan hasil semakin menurun pada perlakuan K1 dan K2. Menurut 

Prayudyaningsih dan Tikupadang (2008), bobot tanaman kering merupakan salah 

satu indikator keberhasilan pertumbuhan tanaman, karena bobot tanaman kering 

merupakan petunjuk adanya hasil fotosintesis bersih yang dapat diendapkan 

setelah kadar airnya dikeringkan. Bobot kering menunjukkan kemampuan 
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tanaman dalam mengambil unsur hara dari media tanam untuk menunjang 

pertumbuhannya. Meningkatnya bobot tanaman kering berkaitan dengan 

metabolisme tanaman seperti fotosintesis. Dengan demikian semakin besar berat 

tanaman kering, maka semakin efisien proses fotosintesis yang terjadi sehingga 

pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Perlakuan formula nutrisi berpengaruh terhadap variabel kadar P, kadar N 

larutan nutrisi, jumlah daun, luas daun, bobot akar segar, bobot tajuk segar, 

bobot tanaman segar, dan bobot tanaman kering. K0 (kontrol) dengan N 

22,5% dalam nutrisi AB-mix merupakan nilai formula nutrisi terbaik untuk 

hasil kailan pada hidroponik rakit apung. 

2. Perlakuan media tanaman berpengaruh terhadap variabel jumlah daun, luas 

daun, bobot akar segar, bobot tajuk segar, bobot tanaman segar, dan bobot 

tanaman kering. Perlakuan rockwool + zeolit (M2) memberikan hasil terbaik 

untuk hasil kailan pada hidroponik rakit apung 

3. Formula nutrisi dan media tanam memberikan interaksi terhadap luas daun, 

bobot akar segar, bobot tajuk segar, bobot tanaman segar, dan bobot tanaman 

kering. Perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan M2K0 (media tanam 

rockwool + zeolit, dengan nutrisi AB mix = 22,5% N). 

 

B. Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap media tanam dan formula 

nutrisi untuk hidroponik rakit apung dengan unsur dan tanaman yang berbeda. 
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LAMPIRAN 

1. Deskripsi kailan varitas Winsa 

Asal   : Ta San Seeds Co., Ltd 

Bentuk tanaman : Memanjang berombak 

Umur panen  : 35-40 hari setelah tanam 

Warna daun  : Hijau 

Bentuk daun  : Agak keriting 

Tekstur daun  : Renyah dan lembut 

Bentuk batang  : Tebal, dan mengkilap 

Warna batang  : Hijau 

Bentuk krop  : Tidak membentuk krop 

Rasa   : Agak manis, renyah 

Bentuk biji  : Bulat 

Warna Biji  : Kecoklatan 

Keterangan  : Cocok ditanam pada suhu 18 - 32°C 

(Kementerian Pertanian, 2017) 
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2. Data suhu dan kelembaban 

 

  

07-Agust 37 35% 36,8 43% 29,5 62%

08-Agust 34,3 51% 33,2 58% 35,7 30%

09-Agust 25,9 80% 37,4 37% 28,3 68%

10-Agust 30,3 64% 40 25% 29,1 64%

11-Agust 21,8 83% 39,1 32% 28 66%

12-Agust 28 80% 36 38% 29,9 58%

13-Agust 27,1 79% 35,2 44% 30 55%

14-Agust 28,5 70% 37,5 41% 32,2 51%

15-Agust 30,1 62% 38,1 39% 32,5 49%

16-Agust 26,2 81% 35,9 44% 31,8 56%

17-Agust 25,8 84% 34,4 47% 32,8 50%

18-Agust 27,9 82% 33,9 49% 31,9 54%

19-Agust 30 65% 40,1 34% 33 49%

20-Agust 34,2 51% 40,7 32% 33,1 48%

21-Agust 33,5 54% 39,5 35% 34 47%

22-Agust 28,1 72% 38,4 37% 32,4 41%

23-Agust 29 66% 37,7 39% 33,5 40%

24-Agust 28,7 68% 35,8 42% 31,9 42%

25-Agust 28 77% 36,7 41% 31,6 44%

26-Agust 27,9 84% 35,7 40% 30,9 49%

27-Agust 28,3 80% 36,1 42% 31,8 50%

28-Agust 28 68% 39 45% 29,1 58%

29-Agust 29,9 65% 36,8 43% 29,9 57%

30-Agust 30,3 64% 37,5 44% 28,9 68%

31-Agust 30 63% 37,8 43% 30 61%

01-Sep 31,3 54% 38,1 37% 31,2 58%

02-Sep 30,5 65% 36,7 43% 30,7 60%

03-Sep 29,9 58% 36,6 34% 30,1 52%

04-Sep 30,4 57% 35,9 54% 31 53%

05-Sep 31 53% 37 45% 31,9 51%

06-Sep 30,8 58% 36,6 48% 31,7 53%

07-Sep 29,7 60% 35,8 50% 30,9 55%

08-Sep 29,6 60% 34 37% 30 57%

09-Sep 30 59% 34,1 39% 32,2 51%

10-Sep 31,3 56% 35,8 41% 31 56%

11-Sep 30,5 58% 36,7 42% 29,5 60%

29,55 66% 36,85 41% 31,16667 53%

Pagi Siang Sore
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3. Perhitungan formula nutrisi 

 

 

Komposisi A 
                Persentase Kandungan 

No Unsur 
Berat 
(gram) 

Mr 
(g/mol) N P K Ca S Fe Cu Mg Zn Mn B Mo 

1 
Ca(NO3)2. 
4H2O 1176 236,14148 11,86%     16,97%                 

2 KNO3 616 101,1032 13,85%   38,7%                   

3 Fe EDTA 38 367,047           12,00%             

 
Komposisi B 

                Persentase Kandungan 

No Unsur Berat Mr N P K Ca S Fe Cu Mg Zn Mn B Mo 

1 KH2PO4 335 136,086   22,75% 28,73%                   

2 (NH4)2 SO4 122 132,149 21,18%       24,26%               

3 K2SO4 36 174,259     44,87%   18,40%               

4 MgSO4 7H2O 790 246,47         14,00%     9,86%         

5 Cu SO4 5H2O 0,4 249,685         12,84%   25,45%           

6 Zn SO4 7H2O 1,5 287,549         11,51%       22,73%       

7 H2BO3 4 60,83                     17,77%   

8 MnSO4 4H2O 8 223,061         14,37%         24,62%     

9 
(NH4)6Mo7O24 
4H2O 0,1 1235,997 6,68%                     54,34% 

  TOTAL 3127                           
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Unsur gram Persentase 
  N 250,6359 22,604% 
  P 76,2125 6,873% 
  K 350,6059 31,620% 
  S 148,1948 13,365% 
  Ca 199,5672 17,998% 
  Mg 77,894 7,025% 
  Fe 4,56 0,411% 
  Cu 0,1018 0,009% 
  Zn 0,34095 0,031% 
  B 0,7108 0,064% 
  TOTAL 1108,824   
  

     

     Persentase (%)= gram unsur/total gram X 100% 

 

  

Unsur 
  

N P K S Ca Mg Fe Cu Zn B 
  

A+B Mix 22,604% 6,873% 31,620% 13,365% 17,998% 7,025% 0,411% 0,009% 0,031% 0,064% 500 100,000% 

Formula 1 40,000% 6,873% 31,620% 13,365% 17,998% 7,025% 0,411% 0,009% 0,031% 0,064% 500 117,396% 

Formula 2 32,500% 6,873% 31,620% 13,365% 17,998% 7,025% 0,411% 0,009% 0,031% 0,064% 500 109,896% 

Formula 3 17,500% 6,873% 31,620% 13,365% 17,998% 7,025% 0,411% 0,009% 0,031% 0,064% 500 94,896% 

Formula 4 12,500% 6,873% 31,620% 13,365% 17,998% 7,025% 0,411% 0,009% 0,031% 0,064% 500 89,896% 

 



49 
 

  

             N% = kebutuhan pupuk/berat total pupuk  kontrol x 100% 

B. Total Pupuk kontrol untuk 500 gram unsur pupuk jadi 

      

Kebutuhan pupuk N  
N% (500 g unsurpupuk 

jadi) 
 Formula 1 40,00% 
 Formula 2 32,50% 
 Formula 3 17,50% 
 Formula 4 12,50% 
  

 

 
 
 

           

               Unsur                   
 

Interasi 

  N P K S Ca Mg Fe Cu Zn B 
x100 
(%)   

A+B Mix 0,226038 0,068733 0,316196 0,13365 0,179981 0,070249 0,004112 
9,1809E-

05 0,000307 0,000641 
          
1,00  300 

Formula 1 0,4 0,068733 0,316196 0,13365 0,179981 0,070249 0,004112 
9,1809E-

05 0,000307 0,000641 
          
1,17  300 

Formula 2 0,325 0,068733 0,316196 0,13365 0,179981 0,070249 0,004112 
9,1809E-

05 0,000307 0,000641 
          
1,10  300 

Formula 3 0,175 0,068733 0,316196 0,13365 0,179981 0,070249 0,004112 
9,1809E-

05 0,000307 0,000641 
          
0,95  300 

Formula 4 0,125 0,068733 0,316196 0,13365 0,179981 0,070249 0,004112 
9,1809E-

05 0,000307 0,000641 
          
0,90  300 
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Kandungan unsur hara sebagai nutrisi (gram) 
      

              Unsur                   
   N P K S Ca Mg Fe Cu Zn B 
 

A+B Mix 
        
67,81  

        
20,62  

        
94,86  

        
40,10          53,99  

        
21,07            1,23            0,03            0,09            0,19   300,00  

Formula 1 120,00  
        
20,62  

        
94,86  

        
40,10          53,99  

        
21,07            1,23            0,03            0,09            0,19   352,19  

Formula 2 
        
97,50  

        
20,62  

        
94,86  

        
40,10          53,99  

        
21,07            1,23            0,03            0,09            0,19   329,69  

Formula 3 
        
52,50  

        
20,62  

        
94,86  

        
40,10          53,99  

        
21,07            1,23            0,03            0,09            0,19   284,69  

Formula 4 
        
37,50  

        
20,62  

        
94,86  

        
40,10          53,99  

        
21,07            1,23            0,03            0,09            0,19   269,69  

             

 

Komposisi Pupuk - Formula Pupuk (gram) 

        
                  500 g 

  CO(NH2)2 KNO3 (NH4)2.SO4 FeSO4 CuSO4 MgSO4 ZnSO4 KH2PO4 CaCO3   
 

A+B Mix 
           
71,00  

         
177,83  

               
47,53  

               
3,36  

          
0,07  

     
104,38  

          
0,23  

        
90,64  

     
134,85    

                               
629,88  

Formula 1 
         
182,90  

         
177,83  

               
47,53  

               
3,36  

          
0,07  

     
104,38  

          
0,23  

        
90,64  

     
134,85    

                               
741,78  

Formula 2 
         
134,66  

         
177,83  

               
47,53  

               
3,36  

          
0,07  

     
104,38  

          
0,23  

        
90,64  

     
134,85    

                               
693,54  

Formula 3 
           
38,17  

         
177,83  

               
47,53  

               
3,36  

          
0,07  

     
104,38  

          
0,23  

        
90,64  

     
134,85    

                               
597,05  

Formula 4 
             
6,01  

         
177,83  

               
47,53  

               
3,36  

          
0,07  

     
104,38  

          
0,23  

        
90,64  

     
134,85    

                               
564,89  
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Komposisi formula  AB-mix 
         

Unsur Dibutuhkan 
Tersedia 

Sisa 
CO(NH2)2 KNO3 (NH4)2.SO4 FeSO4 CuSO4 MgSO4 ZnSO4 KH2PO4 CaCO3 

N 67,81 33,12 24,63 10,07 

      

- 

P 20,62 

       

20,62 

 

- 

K 94,86 

 

68,82 

     

26,04 

 

- 

Ca 53,99 

        

53,99 - 

Fe 1,23 

   

1,23 

     

- 

Cu 0,03 

    

0,03 

    

- 

Mg 21,07 

     

21,07 

   

- 

Zn 0,09 

      

0,09 

  

- 

S 40,10 

  

11,53 0,71 0,01 27,80 0,05 

  

- 

  

CO(NH2)2 KNO3 (NH4)2.SO4 FeSO4 CuSO4 MgSO4 ZnSO4 KH2PO4 CaCO3 TOTAL 

Berat Jadi (Gram) 71,00 177,83 47,53 3,36 0,07 104,38 0,23 90,64 134,85 629,88 

     

      
 

Komposisi formula 1 
         

Unsur Dibutuhkan 
Tersedia 

Sisa 
CO(NH2)2 KNO3 (NH4)2.SO4 FeSO4 CuSO4 MgSO4 ZnSO4 KH2PO4 CaCO3 

N 120,00 85,30 24,63 10,07 

      

- 

P 20,62 

       

20,62 

 

- 

K 94,86 

 

68,82 

     

26,04 

 

- 

Ca 53,99 

        

53,99 - 

Fe 1,23 

   

1,23 

     

- 

Cu 0,03 

    

0,03 

    

- 

Mg 21,07 

     

21,07 

   

- 

Zn 0,09 

      

0,09 

  

- 

S 40,10 

  

11,53 0,71 0,01 27,80 0,05 

  

- 

 

TOTAL 

Berat Jadi (Gram) 182,90 177,83 47,53 3,36 0,07 104,38 0,23 90,64 134,85 741,78 
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Komposisi formula 2 

          
Unsur Dibutuhkan 

Tersedia 
Sisa 

CO(NH2)2 KNO3 (NH4)2.SO4 FeSO4 CuSO4 MgSO4 ZnSO4 KH2PO4 CaCO3 

N 97,50 62,80 24,63 10,07 
      

- 

P 20,62 

       

20,62 

 

- 

K 94,86 

 

68,82 

     

26,04 

 

- 

Ca 53,99 

        

53,99 - 

Fe 1,23 
   

1,23 
     

- 

Cu 0,03 

    

0,03 

    

- 

Mg 21,07 

     

21,07 

   

- 

Zn 0,09 

      

0,09 

  

- 

S 40,10 
  

11,53 0,71 0,01 27,80 0,05 
  

- 

 

TOTAL 

Berat Jadi (Gram) 134,66 177,83 47,53 3,36 0,07 104,38 0,23 90,64 134,85 693,54 

     
 

Komposisi formula 3 
          

Unsur Dibutuhkan 
Tersedia 

Sisa 
CO(NH2)2 KNO3 (NH4)2.SO4 FeSO4 CuSO4 MgSO4 ZnSO4 KH2PO4 CaCO3 

N 52,50 17,80 24,63 10,07 
      

- 

P 20,62 
       

20,62 
 

- 

K 94,86 
 

68,82 
     

26,04 
 

- 

Ca 53,99 
        

53,99 - 

Fe 1,23 
   

1,23 
     

- 

Cu 0,03 
    

0,03 
    

- 

Mg 21,07 
     

21,07 
   

- 

Zn 0,09 
      

0,09 
  

- 

S 40,10 
  

11,53 0,71 0,01 27,80 0,05 
  

- 

 
TOTAL 

Berat Jadi (Gram) 38,17 177,83 47,53 3,36 0,07 104,38 0,23 90,64 134,85 597,05 
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Komposisi formula 4 

          
Unsur Dibutuhkan 

Tersedia 
Sisa 

CO(NH2)2 KNO3 (NH4)2.SO4 FeSO4 CuSO4 MgSO4 ZnSO4 KH2PO4 CaCO3 

N 37,50 2,80 24,63 10,07 

      

- 

P 20,62 

       

20,62 

 

- 

K 94,86 

 

68,82 

     

26,04 

 

- 

Ca 53,99 
        

53,99 - 

Fe 1,23 

   

1,23 

     

- 

Cu 0,03 

    

0,03 

    

- 

Mg 21,07 

     

21,07 

   

- 

Zn 0,09 
      

0,09 
  

- 

S 40,10 

  

11,53 0,71 0,01 27,80 0,05 

  

- 

 

TOTAL 

Berat Jadi (Gram) 6,01 177,83 47,53 3,36 0,07 104,38 0,23 90,64 134,85 564,89 
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4. Dokumentasi  

  
Persiapan dan penyemaiian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Formula nutrisi 

 

 
Hasil Kailan  
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Analisis kadar P larutan Nutrisi 

    

  

Analisis kadar N larutan nutrisi 
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