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I.  PENDAHULUAN 

1.1.    Latar Belakang 

Brokoli (Brassica oleracea var. italica)adalah sayuran dari famili kubis-kubisan  

(Brassicaceae). Tanaman brokoli berasal dari daerah  Mediterania dan dibudidayakan sejak 

masa Yunani Kuno. Sayuran ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970 (Dalmadi, 2010). 

Indonesia merupakan  negara yang terkenal dengan  sebutan  negara agraris, karena sebagian 

besar penduduknya bermata pencaharian  sebagai petani. Indonesia  merupakan  negara tropis 

yang sangat cocok untuk budidaya  tanaman, khususnya tanaman hortikultura.  Brokoli 

adalah salah satu  produk hortikultura  yang  bagus  untuk dikembangkan di Indonesia. 

Brokoli mentah mengandung nilai gizi seperti vitamin A, B1, vitamin B1, vitamin B3, 

vitamin C, vitamin E,  vitamin K, folat, fosfor, magnesium, besi, potassium, dan kalsium 

(USDA, 2011).  

Pemakaian pupuk kimia yang berlebihan dan umur panen yang lama merupakan 

permasalahan yang dihadapi para petani dalam budidaya tanaman brokoli (Brassica 

oleraceae var. italica). Pupuk kimia merupakan pupuk yang biasa digunakan petani dalam 

meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian,  karena mudah didapatkan serta 

efek yang  diberikan sangat cepat. Penggunaan  bahan kimia yang  berlebihan  mempunyai  

kerugian  yaitu  meningkatkan  biaya  pengendalian, mempertinggi kematian organisme non-

target dan menurunkan kualitas lingkungan (Laba, 2010). Selain penggunaan pupuk kimia 

yang berlebihan, umur panen yang lama merupakan salah  satu kendala yang dihadapi para 

petani dalam  budidaya  tanaman brokoli, mengingat kebutuhan akan brokoli sangat tinggi. 

Data Kementerian Pertanian (2015) produksi  brokoli  (kubis-kubisan) di Indonesia  sekitar 

1.433.833 ton  dengan tingkat pertumbuhan sebesar -0,17 %. Angka tersebut belum  

mencukupi  kebutuhan  pasar lokal,  apalagi  kebutuhan pasar  internasional yang setiap tahun 
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selalu mengalami  peningkatan  20-30%, sehingga diperlukan suatu solusi untuk mengatasi 

permasalahan tersebut.  

Tanaman  brokoli  memerlukan  kebutuhan  unsur  hara  esensial  agar  pertumbuhan 

dan hasil produksi  maksimal.  Penggunaan pupuk organik cair merupakan salah satu cara 

untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil produksi tanaman brokoli,  karena berupa cairan 

yang mudah larut. Pupuk organik cair berisi satu atau lebih pembawa unsur yang dibutuhkan 

tanaman dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan walaupun digunakan dalam 

jumlah yang banyak. Pupuk organik cair dapat digunakan secara merata dan mempunyai 

kepekatan yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan tanaman (Zulkarnain, 2009). 

Pupuk organik cair merupakan hasil akhir dari peruraian  bagian dan sisa-sisa tanaman 

atau hewan yang didalamnya mengandung hampir semua unsur (baik makro atau mikro) 

dalam bentuk cair. Pupuk organik dapat dibuat dari berbagai jenis bahan, antara lain sisa 

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

kotoran hewan, limbah media jamur, limbah pasar, rumah tangga dan pabrik serta pupuk 

hijau(Yang, 2001).   

Bahan dasar dalam pembuatan pupuk organik cair sangat beragam, maka dalam 

penelitian kali ini dipilih rebung, air kelapa dan tauge. Penelitian-penelitian sebelumnya 

dijelaskan bahwasanya ketiga bahan tersebut kaya akan mineral dan mengandung hampir 

semua unsur. Pemberian ekstrak rebung bambu sebanyak 50 ml mampu meningkatkan tinggi 

semai tanaman sengon sebesar 132,69% (Maretza, 2009).  Persentase berakar pada stek 

pucuk meranti tembaga meningkat 33% setelah dicelupkan kedalam air kelapa (Djamhuri, 

2011). Pemberian ekstrak tauge mampu meningkatkan tinggi bibit kelapa sawit sebesar 

10,64% (Munar et al., 2011). 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh  pemberian pupuk organik cair rebung, air 

kelapa dan tauge terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman brokoli (Brassica oleracea var. 
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italica)serta konsentrasi pupuk organik cair yang diberikan. Penelitian ini diharapkan dapat 

mengoptimalkan pertumbuhan dan hasil budidaya tanaman brokoli (Brassica oleracea var. 

italica)serta berguna sebagai informasi bagi petani dan  pihak yang berkepentingan lainya. 

1.2.       Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh macam dan konsentrasi pupuk organik cairterhadap tanaman brokoli 

(Brassica oleracea var. italica). 

1.3.      Tujuan Penelitian 

Menguji berbagai macam dan konsentrasi pupuk organik cair terhadap tanaman brokoli 

(Brassica oleracea var. italica) 
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1.4.      Hipotesis 

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, dirumuskan  hipotesis 

sebagai berikut : 

1. Setiap macam pupuk organik cair yang diaplikasikan pada tanaman brokoli  

(Brassica oleracea var. italica)menunjukan perbedaan yang nyata pada  

          setiap konsentrasi. 

2. Pupuk organik cair yang berbeda menunjukan perbedaan pertumbuhan dan 

hasil pada tanaman brokoli (Brassica oleracea var. italica) 

3. Konsentrasi pupuk organik cairyang berbeda menunjukan perbedaan  

pertumbuhan dan hasil pada tanaman brokoli (Brassica oleracea var.  

italica). 

 

 


