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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Produksi kubis bunga nasional pada tahun 2014 mencapai 136.514 ton 

mengalami penurunan dari tahun 2013 yakni 151.288 ton (BPS, 2015). Pada tahun 

2013-2014 volume impor kubis bunga mengalami kenaikan dari 569 ton menjadi 

1.222 ton (Pusdatin, 2015). Penurunan produksi dan peningkatan impor  

mengindikasikan rendahnya kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi kualitas produk yakni pra-panen yang mencakup 

teknis budidaya dalam proses produksinya. 

Pengembangan usaha tani sayur-sayuran termasuk kubis bunga di dataran 

tinggi dengan kontur lahan yang memiliki sudut kemiringan tertentu perlu 

memperhatikan kaidah konservasi tanah pada lahan budidaya. Budidaya sayuran 

tanpa memperhatikan kaidah konservasi tanah berakibat pada penurunan produksi 

dibawah potensi yang ada serta produktivitas lahan yang semakin menurun 

(Sumarni, Hidayat dan Sumiati, 2006). Teknik konservasi secara vegetatif atau 

kultur teknis dapat berupa penanaman tanaman penutup tanah dan penutupan 

permukaan tanah dengan sisa-sisa tanaman. 

Permasalahan yang dihadapi kini yakni penggunaan mulsa yang telah 

menjadi sarana produksi yang tak terpisahkan. Mulsa yang kerap digunakan yakni 

mulsa plastik hitam perak (MPHP) termasuk kategori limbah pertanian non
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biodegradable. Selain itu, untuk saat ini sampah mulsa setelah tidak digunakan 

umumnya dibakar atau dibiarkan begitu saja dilahan padahal hal ini mengganggu 

lingkungan dan asap pembakaran merusak kesehatan. Mulsa plastik yang 

mengandung resin mengkontaminasi tanah, selain itu apabila sampah mulsa 

plastik perlu di-recycle hal ini membutuhkan biaya cukup mahal dan memerlukan 

transportasi dua kali lipat untuk pengadaan dan penumpukan dilokasi pembuangan 

sampah (Miles et. al, 2012). Mulsa ideal yang dibutuhkan berasal dari bahan yang 

dapat diperbaharui, alami, bahan baku yang berkelanjutan, dampak lingkungan 

rendah, ekonomis, menekan gulma, menopang hasil tanaman dan tahan sepanjang 

musim tanam. Mulsa degradable atau biodegradable dengan bahan seperti kertas 

maupun pati  atau selulosa merupakan alternatif selain mulsa plastik yang berasal 

dari bahan non-petroleum. 

Penggunaan mulsa organik yang semakin meluas membuat limbah 

pertanian dapat dimanfaatkan kembali namun ketersediaannya hanya pada saat 

tertentu yakni pada musim panen dan jumlahnya bisa jadi masih kurang untuk 

dapat memenuhi semua keperluan mulsa dalam budidaya pertanaman karena 

mulsa organik dibutuhkan dalam jumlah banyak. Menurut Sudjianto dan Krestiani 

(2009), penggunaan mulsa jerami mencapai 15 ton per hektar dapat meningkatkan 

hasil dan kualitas nanas, sedangkan pada tanaman kedelai pemulsaan jerami 4 ton 

per hektar dapat meningkatkan hasil 12,5 %. Kebutuhan dalam jumlah besar ini 

tentunya juga membutuhkan biaya transportasi yang lebih besar jika dibandingkan 

dengan MPHP, sehingga perlu diproduksi mulsa organik dengan biaya 

transportasi rendah. 
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Eichhornia crassipes (Mart.) Solms-Laubach umumnya dikenal dalam 

bahasa inggris water hyacinth yang termasuk famili Pontederiaceae dengan 

kemampuan produktivitas tinggi dan dipertimbangkan sebagai gulma liar yang 

paling buruk di dunia (Lata dan Veenapani, 2011). Gulma ini mampu memenuhi 

permukaan air dalam waktu yang sangat singkat. Saat ini, Eceng gondok 

dipertimbangkan sebagai ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati. Cara 

yang mungkin untuk membasmi maupun membatasi perkembangbiakannnya 

masih sangat sulit sehingga perlu adanya cara untuk mengatasi perkembangbiakan 

yang pesat ini. Penelitian ini menjadi salah satu cara pemanfaatan gulma air eceng 

gondok. 

Produksi pisang Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya secara 

berturut mulai tahun 2010-2014 yakni 5.755.073, 6.132.695, 6.189.043, 6.279.279 

dan 6.862.558 ton (Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura, 

2014). Total produksi batang pisang dalam berat segar minimum mencapai 100 

kali lipat dari produksi buah pisangnya sedangkan total produksi daun pisang 

dapat mencapai 30 kali lipat dari produksi buah pisang (Wina, 2001). Hal ini 

menunjukkan pada tahun 2014 terdapat sampah batang pisang sebesar 

686.255.800 ton yang merupakan limbah pertanian budidaya pisang. Volume 

sampah yang besar ini belum diolah secara optimal, padahal pelepah pohon pisang 

mengandung selulosa dalam jumlah yang cukup yang dapat digunakan sebagai 

bahan baku pengganti sumber serat. Namun, saat ini setelah panen batang pisang 

biasanya hanya digeletakkan begitu saja atau digunakan sebagai pakan ternak 
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maupun campuran kompos, sehingga proses pengolahan limbah pelepah batang 

pisang perlu diteliti lebih jauh lagi. 

Saat ini, penelitian mengenai mulsa organik masih terbatas pada 

penggunaan bahan organik secara langsung tanpa proses seperti pada penelitian 

Sumarni et al. (2006) yang meneliti studi pemulsaan jerami dan sisa tanaman 

terhadap produksi cabai, tahun 2009 tentang studi pemulsaan jerami dan tanaman 

penutup tanah kacang-kacangan terhadap pertumbuhan mentimun. Penelitian 

terkait lainnya dilakukan oleh Nata dan Veenapani (2011) yang menggunakan 

eceng gondok sebagai pupuk pada tanaman sawi dengan hasil berpengaruh secara 

nyata pada pertumbuhan dan hasil tanaman sawi. Penelitian lain yakni Lestari 

(2014) berupa pengaruh berbagai komposisi mulsa organik kertas terhadap hasil 

dan pertumbuhan bawang merah dengan hasil yang berpengaruh nyata terhadap 

variabel pengamatan hasil bawang merah. Selain itu, tanaman yang digunakan 

sebagai objek penelitian umunya menggunkan tanaman semusim dengan umur 

tanam kurang dari 2 bulan, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai 

perbandingan komposisi bahan mulsa organik kertas yang tepat dan sesuai serta 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga yang belum 

pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi 

atas permasalahan yang ada dan dapat dikembangkan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaruh 

berbagai komposisi mulsa organik lembaran terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman kubis bunga (Brassica oleracea var botrytis, L.). 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh berbagai komposisi 

mulsa organik lembaran terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga 

(Brassica oleracea var botrytis, L.). 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Diduga penggunaan berbagai komposisi mulsa organik lembaran

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga

(Brassica oleracea var botrytis, L.)

b. Diduga terdapat korelasi antara parameter pengamatan vegetatif dan

generatif tanaman kubis bunga (Brassica oleracea var botrytis, L.)




