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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar belakang 

Kubis bunga merupakan tanaman sayur famili Brassicaceae (jenis kol dengan 

bunga putih kecil) berupa tumbuhan berbatang lunak. Masyarakat di Indonesia 

menyebut kubis bunga sebagai kol kembang atau blumkol (berasal dari bahasa 

Belanda Bloemkool). Tanaman ini berasal dari Eropa subtropis di daerah Mediterania. 

Kubis bunga yang berwarna putih dengan massa bunga yang kompak seperti yang 

ditemukaan saat ini dikembangkan tahun 1866 oleh Mc.Mohan ahli benih dari 

Amerika. Pusat Produksi tanaman ini terletak di Jawa Barat yaitu di Lembang, 

Cisarua, Cibodas. Tetapi saat ini kubis bunga mulai ditanam di sentra-sentra sayuran 

lainnya seperti Bukit Tinggi (Sumatera Barat), Pangalengan, Maja dan Garut (Jawa 

Barat), Kopeng (Jawa Tengah) dan Bedugul (Bali) (Rukmana, 2009).  

Salah satu faktor yang menjadi penyebab menurunnya produktivitas bunga kol 

diantaranya adalah menurunnya kesehatan dan kesuburan tanah berkaitan dengan 

penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus, yang mengakibatkan pencemaran 

lingkungan, terbunuhnya jasad non sasaran, terjadi degradasi biodiversitas,dan 

kandungan bahan organik tanah rendah. Dari permasalahan tersebut telah diupayakan 

bentuk-bentuk teknologi alternatif untuk menekan penggunaan pupuk kimia dengan 

memanfaatkan materi atau pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang bahan 
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bakunya berasal dari tumbuhan dan hewan. Pupuk organik sangat ramah lingkungan 

sehingga tidak akan mengakibatkan kerusakan daya dukung lingkungan termasuk 

aman bagi pengguna. 

Menurut Purwasasmita dan Kunia, (2009) dalam Suhastyo, (2011) bahwa MOL 

adalah cairan yang berbahan dari berbagai sumber daya alam yang tersedia setempat. 

MOL mengandung unsur hara makro dan mikro dan juga mengandung mikroba yang 

berpotensi sebagai perombak bahan organik, peransang pertumbuhan dan sebagai 

agen pengendali hama penyakit tanaman.  Berdasarkan kandungan yang terdapat 

dalam MOL tersebut, maka MOL dapat digunakan sebagai pendekomposer, pupuk 

hayati, dan sebagai fungisida. 

Menurut beberapa literatur dalam MOL bonggol pisang mengandung Zat 

Pengatur Tumbuh Giberellin dan Sitokinin. Selain itu, dalam mol bonggol pisang 

mengandung 7 mikroorganisme yang sangat berguna bagi tanaman yaitu : 

Azospirillium, Azotobacter, Bacillus, Aeromonas, Aspergillus, mikroba pelarut 

phospat dan mikroba selulotik. Tidak hanya itu MOL bonggol pisang bisa digunakan 

untuk dekomposer atau mempercepat proses pengomposan (Maspary, 2012). 

Mikroba tanah berfungsi sebagai agen biokemik dalam pengubahan senyawa 

organik yang kompleks menjadi senyawa anorganik. Perubahan senyawa kimia 

didalam tanah, terutama pengubahan senyawa organik yang mengandung 

karbon,nitrogen, sulfur, dan fosfor menjadi senyawa anorganik. Proses ini disebut 

mineralisasi, didalamnya terlibat sejumlah besar perubahan senyawa kimia serta 

peranan bermacam-macam spesies mikroba (Ristianti, 2008). Pemberian pupuk 
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organik cair harus memperhatikan konsentrasi atau dosis yang diaplikasikan terhadap 

tanaman. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik 

cair melalui daun memberikan pertumbuhan dan hasil tanaman yang lebih baik 

daripada pemberian melalui tanah (Hanolo, 1997). Semakin tinggi dosis pupuk yang 

diberikan maka kandungan unsur hara yang diterima oleh tanaman akan semakin 

tinggi, begitu pula dengan semakin seringnya frekuensi aplikasi pupuk daun yang 

dilakukan pada tanaman, maka kandungan unsur hara juga semakin tinggi. Namun, 

pemberian dengan dosis yang berlebihan justru akan mengakibatkan timbulnya gejala 

kelayuan pada tanaman (Suwandi & Nurtika, 1987). Oleh karena itu, pemilihan dosis 

yang tepat perlu diketahui oleh para peneliti dan hal ini dapat diperoleh melalui 

pengujian-pengujian di lapangan. Diduga sampai batas tertentu kombinasi antara 

dosis yang diberikan dengan frekuensi aplikasi pupuk organik cair yang dilakukan 

merupakan faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman kubis 

bunga (Brassica oleraceae L.). 

1.2. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan N,P,K dalam pengaruh 

dosis dan waktu aplikasi Pupuk Organik Cair (POC) bonggol pisang terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga (Brassica oleraceae L.). 
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1.3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini antara lain : 

a. Apakah ada interaksi antara perlakuan dosis dan waktu aplikasi pupuk  cair 

bonggol pisang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga 

(Brassica oleraceae L.). 

b. Apakah perlakuan dosis pemberian pupuk cair bonggol pisang berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga (Brassica oleraceae 

L.). 

c. Apakah perlakuan waktu aplikasi pemberian pupuk cair bonggol pisang 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga (Brassica 

oleraceae L.).  

1.4. Hipotesa 

1) Diduga terdapat interkasi antara perlakuan dosis dan waktu aplikasi pupuk  

cair bonggol pisang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga 

(Brassica oleraceae L.). 

2) Diduga perlakuan dosis pemberian pupuk cair bonggol pisang berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga (Brassica oleraceae 

L.). 

3) Diduga perlakuan waktu aplikasi pemberian pupuk cair bonggol pisang 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga (Brassica 

oleraceae L.).  




