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I.PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kubis bunga (Brassica oleraceae var. botrytis L.) merupakan jenis tanaman 

sayuran yang termasuk dalam keluarga tanaman kubis-kubisan (Cruciferae) yang 

berasal dari Eropa. Indonesia mengenal kubis bunga dengan sebutan kembang kol. 

Bagian yang dapat dikonsumsi dari sayuran ini adalah massa bunganya (curd). 

Kubis bunga umumnya berwarna putih bersih atau putih kekuningan (Rukmana, 

1994 dan Cahyono, 2001). Manfaat mengkonsumsi kubis bunga sangat baik untuk 

kesehatan, karena mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, 

sehingga sayuran ini menjadi favorit bagi masyarakat dan kebutuhan akan sayuran 

ini terus meningkat. Kubis bunga dapat membantu pencernaan, menetralkan zat-zat 

asam, dan memperlancar buang air besar. Menurut Rukmana (1994), komposisi zat 

gizi dan mineral setiap 100 g kubis bunga adalah kalori (25,0 kal), protein (2,4 g), 

kalsium (22,0 mg), fosfor (72,0 mg), zat besi (1,1 mg), vitamin A (90,0 mg), vitamin 

B1 (0,1 mg), vitamin C (69,0 mg) dan air (91,7 g). 

Pemupukan merupakan salah satu faktor pendorong untuk meningkatkan 

hasil produktifitas dalam budidaya tanaman kubis bunga. Pemakaian pupuk kimia 

yang berlebihan merupakan permasalahan yang dihadapi petani modern dalam 

budidaya tanaman. Pupuk kimia merupakan pupuk yang biasa digunakan petani 

untuk meningkatkan produktifitas, karena mudah didapatkan dan efek yang 

diberikan terhitung cepat. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan mempunyai 

kerugian yaitu meningkat biaya pengendalian, mempertinggi kematian organisme 

non target, dan menurunkan kualitas lingkungan (Laba, 2010). Salah satu masalah 
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yang sering dihadapi petani adalah penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. 

Sehingga, Pupuk organik sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi kebutuhan 

akan pupuk kimia dan dapat meningkatkan hasil produksi tanaman, memperbaiki 

sifat kimia, fisik dan bioogis tanah. Unsur hara yang terdapat dalam pupuk organik 

dapat meningkatkan jasad renik di dalam tanah dan menggemburkan tanah bagian 

top soil (Tambunan, 2009). Pupuk organik cair merupakan hasil akhir dari peruraian 

bagian dan sisa-sisa tanaman atau hewan yang didalamnya mengandung unsur hara 

mikro maupun makro dalam bentuk cair. Pupuk organik cair dapat dibuat dari 

berbagai jenis bahan, antara lain sisa panen (jerami, brangkasan, tongkol jagung, 

bagas tebu, dan serabut kelapa), serbuk gergaji, kotoran hewan, limbah media 

jamur, limbah pasar, limbah rumah tangga, limbah pabrik, serta pupuk hijau (yang, 

2001). Berdasarkan bahan dasar pembuatan pupuk cair sangat beragam, maka 

dalam penelitian ini dipilih sisa sayuran hijau, kecambah, dan rebung. Penelitian-

penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa ketiga bahan tersebut kaya akan mineral 

dan mengandung hampir semua unsur. Pemberian ekstrak rebung sebanyak 50 ml 

mampu meningkatkan tinggi semai tanaman sengon sebesar 132,69% (Maretza, 

2009). Presentase berakar pada stek pucuk meranti tembang meningkat 33% setelah 

dicelupkkan kedalam air kelapa (Djamhuri, 2011). Pemberian ekstrak kecambah 

mampu meningkatan tinggi bibit kelapa sawit sebesar 10,64% (Munir et al., 2011). 

Kandungan unsur hara yang terdapat dalam pupuk organik bermacam-

macam tergantung jenis pupuk organik, salah satunya pupuk kascing 

(vernikompos) yang berpengaruh terhadap pH tanah (Sudirja Rija, Solihin M. A, 

dan Rosniawaty. S, 2007). Kotoran cacing yang biasa disebut kascing mengandung 

nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk kascing merupakan pupuk organik 
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yang kaya akan unsur hara, namun kualitas pupuk kascing tergantung pada macam 

pakan yang diberikan pada cacing yang dibudidayakan. 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pemberian pupuk organik 

cair sisa sayuran hijau, kecambah, dan rebung, serta dosis pupuk kascing yang 

diberikan terhadap produksi tanaman kubis bunga. Penelitian ini diharapkan dapat 

mengoptimalkan pertumbuhan dan hasil budidaya kubis bunga. Serta berguna 

sebagai informasi bagi petani dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah interaksi antara perlakuan macam pupuk organik cair dan dosis pupuk 

kascing memberikan respon terhadap tanaman kubis bunga (Brassica 

oleraceae var. botrytis L.). 

2. Apakah interaksi perlakuan macam pupuk organik cair memberikan respon  

terhadap tanaman kubis bunga. 

3. Apakah interaksi pada perlakuan dosis kascing memberikan respon terhadap 

tanaman kubis bunga. 
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1.3 Tujuan 

Dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui respon tanaman kubis bunga kubis bunga (Brassica oleraceae var. 

botrytis L.) akibat berbagai macam pupuk organik cair dan dosis pupuk 

kascing. 

2. Mengetahui macam pupuk organik cair yang optimal untuk respon tanaman 

kubis bunga. 

3. Mengetahui dosis pupuk kascing yang optimal untuk respon tanaman kubis 

bunga. 

1.4 Hipotesis 

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Diduga terjadi interaksi antara macam pupuk organik cair dan dosis pupuk 

kascing terhadap  respon tanaman kubis bunga. 

2. Diduga macam pupuk organik cair mampu meningkatkan respon terhadap 

tanaman kubis bunga. 

3. Diduga dosis pupuk kascing mampu meningkatkan respon pada tanaman kubis 

bunga.




