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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang berkembang pada sektor agraris. 

Sebagian besar wilayah Indonesia dan penduduknya bergerak dibidang pertanian. 

Sebagai negara yang bercorak agraris, pembangunan pertanian di Indonesia 

diarahkan pada sasaran utama yaitu peningkatan produksi pangan rakyat yang 

terus meningkat sejalan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk. Salah satu 

komoditi yang mengalami peningkatan dan memiliki peningkatan permintaan 

pasar dalam negeri adalah hortikultura. Setiap wilayah indonesia memiliki 

karakteristik yang khas dalam mengembangkan produk hortikultura diantaranya 

tanaman kubis bunga.  

Kubis bunga merupakan salah satu komoditas sayuran yang banyak 

dikonsumsi di Indonesia. Kubis bunga (Brassica oleraceae L.) dikenal 

masyarakat dengan banyak sebutan antara lain kembang kol, bunga kol, bloom 

kool, atau cauliflower. Bagian yang dikonsumsi dari sayuran ini adalah massa 

bunganya atau curd. Warna bunga kubis umunya berwarna putih atau putih 

kekuning-kuningan. Kandungan gizi yang dimiliki kunis bunga yaitu antara lain 

senyawa anti kangker dan merupakan sumber vitamin C, vitamin A, vitamin B1, 

mineral, kalsium, kalium, klor, fosfor, sodium dan sulfur. Kandungan serat pada 

kubis bunga sangat tinggi sehingga dapat memperkecil resiko penyakit kangker 

lambung dan usu (Adiyoga, 2004) 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2015), produksi kubis bunga 

berturut-turut mengalami peningkatan pada tahun 2011 produksi kubis bunga 
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113.491 ton, tahun 2012 produksi kubis bunga meningkat 135.837 ton, tahun 2013 

produksi kubis bunga meningkat kembali 151.288 ton, dan pada tahun 2014 

produksi kubis bunga menurun menjadi 135.418 ton.  

Berdasarkan data diatas peningkatan produksi kubis bunga pada tahun 2011-

2013 dengan produksi rata-rata 133.539 ton/tahun dan penurunan di tahun 2014 

dengan produksi 18.899 ton/ tahun. Penurunan produksi kubis bunga dipengaruhi 

beberapa faktor antara lain lingkungan, genetik tanaman, teknik pembudidayaan, 

dan pemupukan bagian bahan budidaya. Penggunaan pupuk kimia dan bahan 

kimia yang lain, terus menerus menyebabkan kemampuan lahan semakin menurun 

dan biaya produksi semakin meningkat. Solusinya adalah menggunakan pupuk 

organik.  

Pemberian pupuk kascing berpengaruh pada tinggi tanaman, jumlah daun, 

dan bobot segar tanaman sawi (Fransisca, 2009). Pada penelitian Pramita (2009), 

menjelaskan dengan pemberian pupuk kascing 7,5 ton/ha mampu meningkatkan 

tinggi tanaman, jumlah daun, diameter krop, berat basah bagian atas krop, dan 

bawah akar tanaman, berat kering bagian atas krop, dan akar tanaman pada 

tanaman selada. Kascing meningkatkan BO yang lebih baik dibanding kompos, 

namun demikian kualitas kascing ditentukan dengan penggunaaan bahan pakan 

yang diberikan pada cacing sebagai pupuk kascing. 

Solusi untuk mendapatkan pupuk kascing yang lebih baik dibandingkan 

kompos, dengan penambahan bahan pakan dari limbah yang jarang digunakan 

untuk digunakan pembuatan pupuk organik yaitu limbah rumen dan limbah 

blotong. Rumen adalah kotoran hewan yang belum jadi atau dikatakan kotoran 

yang masih berada di dalam perut hewan. Isi rumen sapi adalah salah satu limbah 



3 
 

 

yang diperoleh rumah potong hewan yang kaya akan nutrisi. Limbah rumen 

sangat potensial bila dimanfaatkan sebagai pupuk karena isi rumen memiliki 

nutrisi tinggi. Blotong atau disebut “filtermud” adalah kotoran nira tebu dari 

proses pembuatan gula yang disebut sebagai byproduct. Persentase blotong yang 

dihasilkan dari tiap hektar pertanaman tebu yaitu sekitar 4-5%. Kotoran nira ini 

terdiri dari kotoran yang dipisahkan dalam proses penggilingan tebu dan 

pemurnian gula. Percobaan penggunaan blotong sebagai pupuk organik telah 

banyak dilakukan dalam mempelajari peranannya pada sifat-sifat tanah maupun 

efeknya pada tanaman. Peranan blotong pada tanah dapat dipastikan sama dengan 

peranan kompos atau pupuk organik lainnya dalam memperbaiki sifat-sifat 

kesuburan tanah. 

Respon tanaman terhadap kascing tidak sama. Hinggga saat ini informasi 

tentang jenis pakan cacing yang berkualitas untuk mendapatkan kascing yang 

berkualitas terhadap tanaman  kubis bunga masih susah didapatkan, maka perlu 

adanya penelitian. Diharapkan dari penelitian ini didapat informasi yang berguna 

bahan aplikasi kascing terhadap tanaman tentunya tanaman kubis bunga.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pemberian pupuk kascing blotong dan kascing 

rumen dan bahan organik terhadap pertumbuhan tanaman kubis bunga 

(Brassica oleraceae L.) ? 

2. Jenis bahan pakan cacing yang mana untuk mendapatkan pupuk kascing 

yang memberikan hasil lebih baik bagi tanaman kubis bunga (Brassica 

oleraceae L.) ?  
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1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan jenis pakan pada 

cacing yang efektif bagi tanaman kubis bunga (Brassica oleraceae L.). 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga pemberian pupuk kascing blotong dan kascing rumen dan bahan

organik berpengaruh pada pertumbuhan dan hasil kubis bunga (Brassica

oleraceae L.).

2. Diduga pemberian bahan pakan blotong lebih memberikan hasil lebih

baik terhadap tanaman kubis bunga dibandingkan pemberian bahan

pakan rumen dan bahan organik.


