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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kubis Bunga (Brassica oleraceae var. botrytis L.) 

Tanaman kubis bunga (Brassica oleraceae var. botrytis L.) pertama kali 

ditemukan di Cyprus, Italia selatan dan Mediterania. Beberapa spesies kubis bunga 

telah tumbuh di Mediterarnia selatan lebih dari 2000 tahun. Masuknya kubis bunga di 

Indonesia tidak terdapat keterangan pasti, diduga terjadi pada abad XIX, yang 

varietasnya berasal dari India (Rukmana, 1994). Tanaman kubis bunga termasuk 

golongan tanaman sayuran umur pendek atau musiman. Tanaman tersebut hanya dapat 

berproduksi satu kali dan setelah itu akan berhenti berproduksi. Pemanenan kubis 

bunga dapat dilakukan pada umur 60-70 hari setelah tanam, tergantung pada jenis dan 

varietasnya (Cahyono, 2001). 

Klasifikasi dalam tata nama (sistem tumbuhan) tanaman kubis bunga termasuk 

kedalam :  

1. Divisi  : Spermatophyta (tanaman berbiji) 

2. Sub divisi  : Angiospermae (biji berada di dalam buah) 

3. Kelas  : Dicotyledonae (biji berkeping dua atau biji belah) 

4. Ordo  : Rhoeadales (Brassiscales) 

5. Famili  : Cruciferae (Brassicaceae) 

6. Genus  : Brassica 

7. Spesies  : Brassica oleraceae var. botrytis L. 
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Kubis bunga merupakan salah satu anggota dari keluarga tanaman kubis-

kubisan (Cruciferae). Bagian yang dapat dikonsumsi dari tanaman ini adalah massa 

bunganya atau disebut dengan “Curd”, massa bunga umumnya berwarna putih bersih 

atau putih kekuningan. Seperti tanaman yang lainnya, tanaman kubis bunga 

mempunyai bagian-bagian tanaman seperti akar, batang, daun, bunga, buah dan biji. 

1. Akar 

Sistem perakaran kubis bunga menurut Cahyono (2001) memiliki akar 

tunggang (radix Primaria) dan akar serabut. Akar tunggang tumbuh ke pusat bumi 

(kearah dalam), sedangkan akar serabut tumbuh kearah samping (horizontal), 

menyebar, dan dangkal (20-30 cm) dengan perakaran yang dangkal tersebut, tanaman 

akan dapat tumbuh dengan baik apabila ditanam pada tanah yang gembur dan poros. 

2. Batang 

Batang tanaman kubis bunga tumbuh tegak dan pendek (sekitar 30cm). Batang 

tersebut hijau, tebel, lunak namun cukup kuat, dan batang tanaman ini tidak bercabang 

(anonnim. 2009).  

3. Daun 

Daun kubis bunga menurut Cahyono (2003) berbentuk bulat telur (oval) dengan 

bagian tepi daun bergerigi, agak panjang seperti daun tembakau dan membentuk celah-

celah yang menyirip agak melengkung ke dalam. Sugeng (1998) menambahkan daun 

tersebut berwarna hijau dan tumbuh berselang-seling pada batang tanaman. Daun pada 

kubis bunga memiliki tangkai yang agak panjang dengan pangkal daun yang menebal 

dan lunak. Daun-daun yang tumbuh pada pucuk batang sebelum massa bunga tersebut 
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berukuran kecil dan melengkung ke dalam melindungi bunga yang sedang atau mulai 

tumbuh. 

4. Bunga 

Massa bunga (Curd) terdiri dari bakal bunga yang belum mekar, tersusun atas 

lebih dari 5000 kuntum bunga dengan tangkai pendek. Sehingga tampak membulat 

padat dan tebal berwarna putih bersih atau putih kekuningan. Diameter massa bunga 

kubis dapat mencapai lebih dari 20cm dan memiliki berat antara 0,5 kg-1,3 kg 

tergantung dari jenis verietas dan kecocokan tempat tanam (Pracaya, 2000). 

5. Buah dan Biji 

Tanaman kubis bunga dapat menghasilkan buah yang mengandung banyak biji. 

Buah tersebut terbentuk dari hasil penyerbukan bunga yang terjadi karena penyerbukan 

sendiri ataupun penyerbukan silang dengan bantuan serangga lebah madu. Buah 

terbentuk polong, berukuran kecil dan ramping, dengan panjang antara 3 cm – 5 cm. 

Bagian dalam buah tersebut terdapat biji berbentuk bulat kecil, berwarna coklat 

kehitam-hitaman. Buji-biji tersebut dapat dipergunakan sebagai benih perbanyakan 

tanaman (Cahyono, 2001). 

2.2 Syarat Tumbuh Tanaman Kubis Bunga 

Syarat tumbuh tanaman kubis bunga dalam budidaya tanaman kubis bunga 

adalah sebagai berikut: 

1. Iklim 

Kubis bunga pada mulanya dikenal sebagai tanaman sayuran daerah yang 

beriklim dingin (sub tropis), sehingga di Indonesia cocok ditanam di daerah dataran 
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tinggi antara 1000-2000 meter dari atas permukaan laut (dpl) yang suhu udaranya 

dingin dan lembab, dengan kisaran temperatur 15-24 ºC (Rukmana, 1994). Kubis 

bunga termasuk tanaman yang sangat peka terhadap temperatur terlalu rendah ataupun 

tinggi, terutama pada periode pembentukan bunga sebelum waktunya. Sebaliknya pada 

temperatur yang terlalu tinggi, dapat menyebabkan tumbuhnya daun-daun kecil pada 

massa bunga (Curd) (Pracaya, 2000). 

2. Tanah 

Tanaman kubis bunga cocok ditanam pada tanah lempung berpasir tetapi 

toleran terhadap tanah ringan seperti andosol. Syarat yang paling penting untuk 

tanaman kubis bunga adalah keadaan tanahnya subur, gembur, kaya akan bahan 

organik dan tidak mudah becek (menggenang), pH antara 5,5 – 6,5 dan pengairannya 

cukup memadai (Anonim, 2009). 

2.3 Pupuk 

Pupuk merupakan material yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hara 

bagi tanaman agar mampu berproduksi lebih optimal dengan cara ditambahkan pada 

tanaman atau media tanam. Pupuk mengandung satu atau lebih unsur hara bagi 

tanaman berupa mineral dan bahan organik, yang dihasilkan oleh alam atau diolah oleh 

manusia. Pupuk diberikan melalui media tanam bertujuan untuk memperbaiki sifat 

fisik, kimia, dan biologi tanah. Pada tanaman, pupuk diberikan agar tanaman dapat 

tumbuh, berkembang dan menghasilkan sesuai yang diharapkan. Dalam pemberian 

pupuk perlu diperhatikan kebutuhan tanaman tersebut, agar tanaman tidak mendapat 

terlalu banyak zat makanan (Yuwono, 2006). 
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Menurut Sutedjo (2010), pupuk dapat dikelompokkan berdasarkan sumber 

bahan pembuatannya dan bentuk fisiknya. Berikut ini uraian pengelompokkan pupuk 

tersebut: 

1. Pupuk berdasarkan sumber bahan 

Dilihat dari sumber bahan pembuatannya, terdapat dua kelompok besar pupuk 

yaitu: 

a. Pupuk organik atau pupuk alami 

Pupuk organik mencakup semua pupuk yang dibuat dari sisa-sisa metabolisme 

atau organ hewan dan tumbuhan. Keunggulan pupuk organik adalah dapat 

memperbaiki kondisi fisik tanah karena membantu pengikatan air secara efektif selain 

itu pupuk organik dapat mencegah erosi dan pergerakan tanah. Pupuk organik memiliki 

komposisi unsur hara yang lengkap tetapi jumlah tiap jenis unsur hara tersebut rendah. 

Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki 

sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik 

dari pada kadar haranya. Pada penelitian ini pupuk organik yang digunakan berasal dari 

bahan sisa sayuran, kecambah dan rebung. 

b. Pupuk anorganik atau pupuk sintesis 

Pupuk anorganik dapat disebut dengan pupuk buatan. Pupuk tersebut dibedakan 

menjadi pupuk anorganik tunggal dan majemuk, yang mana pada pupuk anorganik 

majemuk memiliki kandungan lengkap sedangkan pupuk anorganik tunggal hanya satu 

hara. Pupuk majemuk biasanya dibuat dengan mencampurkan pupuk-pupuk tunggal. 

Pupuk anorganik dibuat melalui proses pengolahan oleh manusia dari bahan-bahan 
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mineral. Pupuk anorganik biasanya lebih “murni” dari pada pupuk organik, dengan 

kandungan bahan yang dapat dikalkulasikan. 

2. Pupuk berdasarkan bentuk fisik 

Secara fisik, pupuk dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: 

a) Pupuk padat 

Pupuk dapat diperdagangkan dalam bentuk onggokan, remahan, butiran atau 

kristal. Pupuk dapat diaplikasikan ke tanah atau media tanam. 

b) Pupuk cair 

Pupuk cair diperdagangkan dalam bentuk konsetrat atau cairan. Pupuk cair 

diaplikasikan dengan cara disemprotkan ke tubuh tanaman atau di tanah. Dalam 

penelitian ini menggunakan pupuk cair, karena pupuk cair cepat meresap ke dalam 

tanah. Pupuk cair lebih banyak dibuat dari bahan organik yang sering disebut pupuk 

organik cair. 

2.4 Pupuk Organik 

Pupuk organik adalah material yang ditambahkan pada media tanam dan 

tanaman yang berasal dari bagian sisa tumbuhan atau hewan, untuk mencukupi 

kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. 

Penggolongan didasarkan pada bentuk pupuk dan bahan penyusun dari pupuk tersebut. 

Pupuk organik dibedakan menjadi padat dan cair. Peranan bahan organik antara lain: 

1). Menambah unsur hara 2). Meningkatkan kapasitas tukar kation tanah sehingga 

kation-kation hara yang penting tidak mengalami pencucian dan tersedia bagi tanaman 
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3). Memperbaiki agregrat tanah sehingga terbentuk struktur tanah yang lebih baik 

untuk respirasi dan pertumbuhan akar 4). Menigkatkan kemampuan tanah dalam 

mengikat air sehingga ketersediaan air bagi tanah terjamin 5). Meningkatkan aktifitas 

mikroba tanah seperti Rhizobium, Mikoriza, dan bakteri pengurai fosfat atau kalium 

(Nugroho, 2010). 

Hasil penelitian Brown dan Matt (2011) menyatakan, penambahan bahan 

organik berupa kompos dapat mengembalikan kegemburan tanah dan daya ikat air 

tanah. Penelitian Suarga (2012) interaksi perlakuan kompos (65% hijau: 30% kotoran 

kambing: 5% dedak dan serbuk gergaji:1,25 ml/ 1 bioaktivator) memberi hasil nyata 

terhadap pertumbuhan sawi kubis bunga (Brassica oleraceae var. botrytis L.). Pupuk 

organik berdasarkan bentuk terbagi menjadi dua yaitu pupuk organik padat dan organik 

cair. Pupuk organik padat adalah pupuk yang terbuat dari bahan organik dengan bentuk 

padat, berfungsi pemasok unsur hara secara perlahan, dan sebagai penambah bahan 

organik (Novizan, 2007). Sedangkan pupuk organik cair adalah larutan mudah larut 

yang berisi unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Keunggulan dalam penggunaan 

pupuk organik cair adalah pemberiannya dapat lebih merata dan kepekatannya dapat 

diatur sesuai dengan kebutuhan tanaman (Hardisuwito, 2007). Berdasarkan hasil 

pembahasan para pakar lingkup Puslitbanktanak, direktorat pupuk dan pestisida, IPB 

Jurusan Tanah, Depperindag, serta Asosiasi Pengusaha Pupuk dan Pengguna maka 

telah disepakati persyaratan teknis minimal pupuk organik seperti tercantum pada 

Tabel 1.  
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Tabel. 1 Persyaratan teknis minimal pupuk organik (Permentan, 2009) 

No. Parameter 
Kandungan 

Padat Cair 

1. C-organik (%) ≥12 ≥4,5 
2. C/N rasio 10-25 - 
3. Bahan ikutan ≤2 <2 
4. Kadar air (%)   

 -Granula 4-15 - 
 - Curah 15-25 - 
5. Kadar logam berat   
 As ≤10 ≤2,5 
 Hg ≤1 ≤0,25 

 Pb ≤50 ≤12,5 
 Cd ≤10 ≤2,8 

6. pH 4-8 4-8 

7. Kadar total   
 - N (%) <6*** <2 
 - P2O5 (%) <6** <2 

 - K2O (%) <6** <2 
8. Mikroba patogen (E. Coli, Salmonella) 

(cfu/g;cfu/g) 

<102 <102 

9. Kadar unsur mikro (%)   
 Zn, Cu, Mn Maks 0,0500 Maks 0,2500 

 Co Maks 0,002 Maks 0,0005 

 B Maks 0,250 Maks 0,1250 

 Mo Maks 0,0001 Maks 0,0010 
 Fe Maks 0,400 Maks 0,0400 

Keterangan: 

*) Kadar air berdasarkan bobot asal 

**) Bahan-bahan tertentu yang berasal dari bahan organik alami diperbolehkan 

mengandung kadar P2O5 dan K2O >6% (dibutuhkan dengan hasil laboratorium) 

***) N-total= N-organik+N-N-NO3;Nkjeldahl=N-organik=N-NH4;C/N,N=N-total 

 

2.5 Pupuk Organik Cair 

Pupuk organik cair adalah ekstrak dari pembusukan bahan-bahan organik 

dalam bentuk cairan. Pupuk organik cair Umumnyaberasal dari sisa tanaman, kotoran 

hewan, dan manusia yang mengandung lebih dari satu unsur hara. Kelebihan 

mengekstrak sisa organik dalam bentuk cairan yaitu dapat mengambil seluruh nutrisi 
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yang terkandung didalamnya, bahkan juga dapat menyerap mikroorganisme yang dapat 

dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman. Kelebihan lain pupuk organik cair dapat 

secara cepat mengatasi defisiensi hara dan mampu menyediakan hara secara cepat 

dibandingkan pupuk cair anorganik (Hadisuwito, 2007). Bahan organik yang dapat 

digunakan sebagai pupuk dapat berasal dari limba pertanian dan nonpertanian (limbah 

kota dan limbah industri). Dari limbah pertanian berupa sisa tanaman (jerami dan 

brangkas), sisa hasil pertanian (sekam padi, kulit kacang), pupuk kandang (kotoran 

sapi, kerbau, ayam) dan limbah hijau. Sampah organik limbah kota biasanya 

dikumpulkan dari limbah pasar dan rumah tangga serta taman kota sedangkan limbah 

industri antara lain limbah industri pangan (Nugroho, 2010). 

Pembuatan pupuk organik cair dapat di peroleh dengan proses fermentasi 

bahan-bahan organik. Menurut Santi (2008), fermentasi merupakan proses penguraian 

atau perombakan bahan organik yang dilakukan dalam kondisi tertentu oleh 

mikroorganisme fermentasi. Mikroorganisme yang dipilih untuk membantu fermentasi 

menggunakan konsep effective mikroorganisme (EM) yang dikenalkan oleh Higa dan 

Wididana (1991), seperti Lactobacillus sp, Saccharomyces sp, Actinomycetes, serta 

cendawan penguraian selulosa. Mikroorganisme tersebut berfungsi dalam menjaga 

keseimbangan karbon dan nitrogen yang merupakan faktor penentu keberhasilan 

fermentasi (Djuarnani; Kristian; Setiawan, 2005). 

Mekanisme fermentasi ada dua, yakni secara aerob dan anaerob. Tipe aerob 

adalah proses fermentasi yang memerlukan oksigen. Tipe anaerob adalah fermentasi 

yang pada prosesnya tidak memerlukan oksigen. Tahap pertama, bakteri fakultatif 



14 
 

penghasil asam menguraikan bahan organik menjadi asam lemak, aldehida, dan lain-

lain. Proses selanjutnya dari kelompok lain akan mengubah asam lemak menjadi gas 

metan, amoniak, CO2, dan hydrogen. Pada proses aerob energi yang dilepaskan lebih 

besar (484-674kcal mole glukosa-1) sedangkan pada proses anaerob hanya 25kcal 

mole glukosa-1(Sutanto, 2002). 

Perendaman bahan-bahan organik pada pembuatan pupuk cair akan terjadi 

aneka perubahan hayati yang dilakukan oleh jasad remik yang menyebabkan bahan 

fermentasi akan berkurang (menyusut). Perubah hayati yang penting sebagai berikut: 

1) penguraian arang, selulosa, dan hemiselulosa 2) penguraian zat lemak dan lilin 

menjadi CO2 dan air 3) terjadi peningkatan beberapa jenis unsur didalam tubuh jasad 

renik terutama nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K), unsur-unsur itu akan dilepas 

kembali bila jasad renik tersebut mati 4) pembahasan unsur-unsur hara dari senyawa-

senyawa organik menjadi senyawa anorganik yang berguna bagi tanaman 

(Murbandono, 2000). 

Pembuatan pupuk organik cair dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 

1. Perbandingan Karbon-Nitrogen (C/N) bahan baku pupuk organik rasio. 

Rasio C/N adalah perbandingan kadar karbon dan kadar nitrogen dalam satu 

bahan. Unsur karbon dan bahan anorganik (dalam bentuk karbohidrat) dan nitrogen 

(dalam bentuk protein, asam nitrat, amoniak, dan lain-lain), merupakan makanan 

pokok bagi bakteri anaerobik. Unsur karbon (C) digunakan untuk energi dan unsur 

nitrogen (N) untuk membangun struktur sel dari bakteri (Yuwono, 2006). Nitrogen 

adalah zat yang dibutuhkan bakteri penghancur untuk tumbuh dan berkembang. 
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Timbunan bahan kompos yang kandungan nitrogennya terlalu sedikit (rendah) tidak 

menghasilkan panas sehingga pembusukan bahan-bahan menjadi terhambat. Bahan-

bahan dengan kadar C/N tinggi yang harus dicampur dengan air, seperti kayu, biji-

bijian, dan kertas. Pangkasan daun dan sampah lunak (sayuran) amat dapat digunakan 

sebagai bahan pencampuran (Murbandono, 2000). 

2. Ukuran bahan 

Semakin kecil ukuran bahan, proses fermentasi akan lebih cepat dan lebih baik 

karena mikroorganisme lebih mudah beraktivitas pada bahan yang lembut. Ukuran 

bahan yang dianjurkan dalam pengomposan aerob antara 1-7,5cm dan anaerob 

dianjurkan selumat-lumatnya. Hal ini untuk mempercepat penguraian oleh bakteri dan 

mempermudah pencampuran bahan (Yuwono, 2006). 

3. Komposisi bahan 

Pengomposan dari beberapa bahan akan lebih baik dan lebih cepat. 

Pengomposan bahan organik dari tanaman akan lebih cepat bila ditambah kotoran 

hewan (Murbandono, 2000). 

4. Jumlah mikroorganisme 

Jumlah mikroorganisme mempegaruhi proses fermentasi maka diharapkan 

semakin banyak mikroorganisme akan mempercepat waktu fermentasi pupuk organik 

cair. 

5. Kelembaban  

Umumnya mikroorganisme dapat bekerja dengan kelembatan 40-60%. Kondisi 

itu perlu dijaga agar mikroorganisme dapat bekerja secara optimal. Kelembaban yang 

lebih rendah atau tinggi akan menyebabkan mikroorganisme tidak bekerja atau mati. 
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6. Suhu 

Faktor suhu sangat berpengaruh terhadap proses pengomposan (fermentasi) 

karena berhubungan dengan jenis mikroorganisme yang terlibat. Suhu optimum bagi 

pengomposan adalah 40-60ͦC. 

7. Keasaman (pH) 

Keasaman dalam mengomposan (fermentasi) juga mempengaruhi aktivitas 

mikroorganisme. Kisaran pH yang baik sekitar 6,5-7,5 (netral). Derajat keasaman akan 

mengalami penurunan pada awal fermentasi dan selanjutnya akan naik karena 

mikroorganisme dari jenis lain akan menkonveksikan asam organik yang telah 

terbentuk sehingga bahan mimiliki derajat keasaman yang tinggi dan mendekati normal 

(Djuarnani dkk, 2005). 

Mariski (2013) menyatakan hasil analisis unsur hara pupuk organik cair pupuk 

limbah organik pada fermentasi hari ke 11 dan 22 menunjukkan presentase bahan 

organik lebih tinggi dibandingkan unsur lainnya seperti C-organik, N-total, N,P, K, Ca, 

Fe, dan Mg dengan kadar C/N rasio sebesar 18.054 dan 9.894. Hasil penelitian Hanapi 

et al (2012), pupuk hayati (46% burnedsoil, 10% nitrogen source meal, 30% saw dust, 

3% EM, 10 ppm gibberellic acid) mengandung nitrogen sebesar 1,7% dan cocok untuk 

tanaman berdaun, seperti sayuran. Gina dan Uhan (2013) juga menyatakan bahwa 

penggunaan pupuk organik cair dari limbah perkotaan dapt mengurangi penggunaan 

pupuk urea 50% pada pertumbuhan sawi (Brassica junceae L.) 
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2.5.1 Pembuatan Pupuk Organik Cair 

2.5.1.1 Pupuk Organik Cair Sisa Sayuran 

Sisa sayuran atau limbah sayuran merupakan limbah yang jumlahnya banyak 

dan dapat ditemukan dengan mudah di pasar khususnya pasar tradisional. Limbah 

sayuran adalah bagian dari sisa sayuran yang sudah tidak dapat digunakan atau 

dibuang. Sisa sayuran terdiri dari limbah sawi hijau, sawi putih dan kubis serta masih 

banyak limbah-limbah sayuran lainnya. Limbah sayuran mempunyai peluang 

digunakan sebagai bahan untuk pembuatan pupuk organik cair karena ketersediaanya 

yang melimpah dan mudah didapatkan. Semakin tinggi produksi maka limbah yang 

dihasilkan akan semakin banyak. Kandungan gizi dalam limbah dapat dilihat dari 

kondisi limbah sayuran tersebut karena mengalami degenerasi. 

2.5.1.2 Pupuk Organik Cair Kecambah 

Kecambah kacang hijau yang mengandung sumber nitrogen dalam jumlah 

banyak berguna untuk pembentukan protein yang penting bagi pertumbuhan sel. 

Amilah dan Astuti (2006) menyatakan, mineral yang ditemukan dalam kecambah 

kacang hijau adalah Ca, Fe, Mg, P, K, Na, Zn, Cu, Mn, dan Se dan asam amino esensial 

yang terkandung antara lain: triptofan, fenilalanin, metionin, lisin, isoleunin, dan valin. 

Penambahan ekstrak kecambah mampu meningkatkan berat tanaman caisin (Brassica 

juncea L.) sebesar 16,55% tinggi tanaman 7,23% dan jumlah daun 8,51% disbanding 

tanpa menggunakan ekstrak kecambah, Ati (2005). 
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2.5.1.3 Pupuk Organik Cair Rebung 

Bambu muda atau biasa dikenal dengan rebung merupakan salah satu hasil 

hutan non kayu. Rebung mengandung ZPT yang mampu meningkatkan pertumbuhan 

ruas keatas. Kandungan kimiawi yang terdapat pada rebung mentah per 100 gram 

terdiri dari protein (2,6 gram), karbohidrat (5,20 gram), lemak (0,90 gram), serat kasar 

(1,00 gram), vitamin A (20 S1), kalium (533 mg), fosfor (53 mg), abu (0,90 mg) serta 

unsur-unsur mineral seperti riboflavin, niasin, thiamin, kalsium, dan besi dalam jumlah 

kecil, Watt dan Merill (1975) dalam Maretza (2009). Pemberian mol rebung sebesar 

50ml/liter air memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tinggi bibit kelapa sawit 

sebesar 20% dibanding bibit kelapa sawit tanpa pemberian mol rebung (Samosir dan 

Gusniawati, 2014). 

 

2.5.1.4 Bahan-bahan Tambahan untuk Pembuatan Pupuk Organik Cair 

 Air Kelapa 

Air kelapa merupakan salah satu limbah organik yang jumlahnya banyak dan 

pemanfaatannya masih belum optimal. Budiono (2014) menyatakan, air kelapa 

merupakan cairan endosperma dari buah kelapa yang mengandung senyawa organik. 

Air kelapa kaya akan potasium hingga 17% gula antara 1,7 sampai 2,6% dan protein 

0,07 sampai 0,55%. Mineral lainnya yang terdapat pada air kelapa adalah Na, Ca,Mg, 

Fe, P, dan S. Terdapat juga berbagai macam vitamin seperti asam sitrat, asam nikotinat, 

asam pantotenal, asam folat, niacin, riboflavin, dan thiamin. Horman alami yang 

terkandung di air kelapa yaitu Auksin dan Sitokinin sebagai pendukung pembelahan 
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sel embrio kelapa. Pemberian air kelapa pada stek pucuk meranti tembaga mampu 

meningkatkan persentase bertunas sebesar 33,33% (Djamhuri, 2011). 

a. Glukosa 

Glukosa dalam pembutan pupuk organik cair berfungsi sebagai sumber energy 

bagi mikroorganisme yang bersifat spontan. Contoh sumber glukosa salah satunya 

adalah Gula merah. Gula merah merupakan pemanis yang dibuat dari air nira yang 

berasal dari bunga pohon keluarga palma, seperti kelapa, aren, dan sawit. Gula merah 

berfungsi sebagai sumber energy atau nutrisi bagi perkembangbiakan jumlah EM yang 

diaktifkan selama proses pembuatan pupuk organik cair. Konsentrasi gula merah 0,8% 

yang diberikan pada pembuatan pupuk mampu menurunkan C/N sebesar 32,57 

daripada pembuatan pupuk tanpa menggunakan gula merah, sehingga efektivitas 

bakteri semakin naik dikarenakan asupan makanan untuk bakteri tercukupi, sehingga 

proses pengomposan lebih cepat (Yuniwati, et al. 2012). 

b. Cairan Pemula/Starter 

Starter diperlukan untuk mempercepat proses perombakan. Untuk 

mempercepat terjadinya proses fermentasi, maka pada permulaan diperlukan cairan 

yang mengandung banyak bakteri yang disebut dengan starter. Contoh starter yang 

umum digunakan dalam pembuatan pupuk organik cair adalah EM4. EM4 (Efektif  

Mikroorganisme 4) adalah salah satu cairan berwarna kecoklatan dan beraroma masam 

(segar) yang didalamnya berisi campuran beberapa mikroorganisme hidup yang 

menguntungkan bagi proses penyerapan/persediaan unsur hara dalam tanah. 

Pembuatan pupuk organik cair dengan bahan dasar berupa limbah cair tapioca dengan 

penambahan EM4 sebagai starter menunjukkan C/N rasio 3,27 sedangkan pemakaian 
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Trichoderma koningii C/N rasio hanya 2,54. EM4 digunakan aebagai bahan starter 

yang mampu meningkatkan penguraian bahan organik lebih cepat disbanding dengan 

starter yang lain (Cesaria et al., 2014). 

c. Proses Fermentasi 

Fermentasi merupakan suatu cara yang telah dikenal dan digunakan sejak 

zaman kuno. Fermentasi pada awalnya hanya untuk menunjukkan peristiwa alami pada 

pembuatan anggur yang menghasilkan buih (ferment berarti buih). Fermentasi 

merupakan cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki 

dengan menggunakan bantuan mikroba (Nurcahyo, 2011). Fermentasi telah 

memungkinkan manusia untuk memproduksi berbagai bahan yang tidak dapat atau 

sulit diproduksi. Umumnya proses fermentasi dibedakan menjadi 2, yaitu Fermentasi 

aerob dan anaerob. Fermentasi aerob ialah proses fermentasi yang membutuhkan 

oksigen untuk mengubah substrat gula menjadi H2O dan CO2, serta senyawa lain 

dalam bentuk nutrisi. Sedangkan fermentasi anaerob ialah proses fermentasi yang tidak 

membutuhkan oksigen, gula diubah menjadi gas amoniak, hydrogen sulfide (H2S), 

methane (CH4) dan senyawa lain yang lebih sederhana. Pupuk organik cair merupakan 

produksi hasil proses fermentasi.Pupuk organik dapat digunakan jika tingkat 

kematangannya sempurna. Tingkat kematangan pupuk cair dapat dilihat dari bentuk 

fisiknya, yang ditandai dengan adanya bercak-bercak putih pada permukaan cairan. 

Cairan yang dihasilkan dari proses ini berwarna kuning kecoklatan dengan bau yang 

menyengat (Purwendro da Nurhidayat, 2007).  
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2.6 Pupuk Kascing 

Kasing atau Vermikompos berasal dari bahasa latin vermis yang berarti cacing, 

vermikompos berarti pembuatan kompos dari sampak biodegradble mutu tinggi dengan 

bantuan cacing tanah Lumbringus rebellious (Kuruparan, 2005). Vermikompos yang 

berkualitas baik ditandai dengan warna hitam kecoklatan hingga hitam, tidak berbau, 

bertekstur remah dan matang (C/N<20) (Mashur dan Fahrudin, 2009). Kascing 

meningkatkan pertumbuhan tanaman saat ditambahkan ke tanah (Atiyeh, R.M, dan J. 

Dominguez, 2000). Sementara menurut Musnawar (2006) menyatakan bahwa kotoran 

cacing (kascing) mengandung nutrisi yang dibutuhkan tanaman penambahan kascing 

pada media tanam akan meningkatkan berat dan panjang tanaman. Sesuai dengan 

penelitian Sathianarayan dan Khan (2008) pada pupuk vermikompos terdapat zat 

tumbuh seperti Giberelin, sitokikin, auksin dan unsur hara N, P, K, Mg, Ca serta bakteri 

acetobakteri sp yang merupakan bakteri penambah N non simbolik yang akan 

membantu memperkaya unsur N yang dibutuhkan tanaman seperti Fe, Mn, Zn, Bo, dan 

Mo. Menurut Sutejo (2002) menyatakan bahwa fungsi nitrogen bagi nitrogen 

meningkatkan kadar protein bagi tanaman. 

Pada kascing terdapat zat perangsang tumbuh seperti giberelin, sitokinin, 

auksin dan unsur hara NPK, Mg, Ca, serta bakteri Azotobacter sp yang merupakan 

bakteri penambat N non simboltik yang akan membantu memperkaya unsur N yang 

dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk kascing juga mengandung Giberelin 2,75%, Sitokinin 

1,5%, dan Auksin 3,80% (Mulay, 2003). Kasing juga sebagai pupuk yang ramah 
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lingkungan, aman untuk digunakan sebagai pemacu pertumbuhan dan produksi 

tanaman (Arifah, 2014). 

Pupuk kascing mempunyai pH netral 5-7,5. Komposisi kasing adalah Tabel 2 

berikut: 

Tabel. 2 Komposisi kimiawi kascing 

Unsur hara Komposisi (%) 

Nitrogen (N) 1,1-4,0 

Fospor (P) 0,3-3,5 

Kalsium (K) 0,2-0,1 

Belerang (S) 0,24-0,63 

Magnesium (Mg) 0,3-0,63 

Besi (Fe) 0,4-1,6 

Sumber: Palungkun (1999) 

 

Pemberian kascing dan inokulasi jamur mikoriza pada tanah entizol 

memberikan kontribusi yang nyata terhadap serapan hara N dan P tanaman jagung. 

Serapan P tertinggi diperoleh pada kombinasi perlakuan 100 g/plot kascing + 10 g/plot 

inokulasi jamur mikoriza dengan serapan 60,9% dibandingkan dengan control (Sirwin 

et al., 2007). Penelitian dengan pemberian kascing bisa memperbaiki pertumbuhan dan 

produksi tanaman jagung manis. Secara umum dapat dikatakan bahwa sampai dengan 

dosis 15% (dari dosis yang dianjurkan yaitu 3t/ha), semakin tinggi dosis kascing 

semakin tinggi nilai-nilai peubah pertumbuhan dan produksi yang dicapai. Berat 

tongkol jagung tanpa kascing hanya 12,67 gram sedangkan dengan kascing 15% 

menjadi 65,64 gram (Mulat, 2003). Menutut Musa et al. (2007) efek yang paling 

signifikan dari teh vermikompos pada pertumbuhan tanaman diamati pada tanaman 

yang diberi dengan 940 g/l teh vermikompos. 

 


