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Kol/kubis merupakan tanaman sayur familia Brassicaceae berupa tumbuhan berbatang lunak 

yang dikenal sejak zaman purbakala dan merupakan tanaman yang dipuja dan dimuliakan oleh 

masyarakat Yunani kuno. Kol pada awalnya ditanam untuk diambil bijinya. Kol banyak ditanam 

di dataran tinggi tetapi beberapa varietas dapat ditanam di dataran rendah (Anonymous, 2004).  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan pupuk kandang ayam 

dan pengaturan jarak tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kubis, mengetahui dosis 

pupuk kandang ayam dan jarak tanam yang optimum untuk pertumbuhan tanaman kubis. 

Penelitian ini dilakukan di kebun percobaan Fakultas Pertanian UMM desa Tegal Gondo, 

Kabupaten Karangploso, Kabupaten Malang dilaksanakan mulai bulan Maret sampai dengan 

Mei 2005. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen sedangkan rancangan yang digunakan adalah 

dengan metode Rancangan Acak Lengkap ( RAL ) Split Plot (Rancangan Petak Terbagi) yang 

terdiri dari faktor utama dan anak petak yang diulang 3 kali. Sampel tiap perlakuan sebanyak 

lima tanaman secara acak. 

Parameter uji dalam penelitian ini adalah Jumlah daun, Tinggi Tanaman, Luas Daun, Diameter 

Krop. Dengan memperlihatkan adanya interaksi pada tiap – tiap perlakuan yang bervariasi antara 

jarak tanam dengan pemberian pupuk kandang ayam yang berbeda. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap beberapa parameter uji, selama waktu penelitian 

menunjukkan rata-rata yang bervariasi antara masing-masing jarak tanam dengan perlakuan 

pemberian dosis pupuk kandang ayam yang berbeda. Dari hasil analisis ragam menunjukkan 

terdapat interaksi antara perlakuan pemberian dosis pupuk kandang ayam dengan jarak tanam 

terhadap parameter uji pada semua umur pengamatan. Adanya perlakuan pemberian dosis pupuk 

kandang ayam memberikan pengaruh yang nyata terhadap tiap parameter pada semua umur 

pengamatan. Demikian pula adanya perlakuan jarak tanam juga menunjukkan pengaruh yang 

nyata terhadap jumlah daun kubis pada seluruh umur pengamatan 

Pemberian pupuk kandang ayam dalam beberapa variasi dosis terbukti mampu meningkatkan 

jumlah daun, luas daun dan komponen produksi yang meliputi berat segar total tanaman, berat 

basah krop, berat kering krop, diameter krop, berat basah akar, berat kering akar dan bobot segar 

krop tanaman kubis, serta tinggi tanaman pada semua umur pengamatan (14 hingga 70 hari 

setelah tanam). Sebab pada pupuk kandang ayam (organik) unsur-unsur hara yang tersedia lebih 

mudah terserap oleh tanah sehingga tanaman yang diberi pupuk kandang dapat tumbuh lebih 

baik daripada tanaman yang hanya diberi pupuk buatan atau yang tanpa pupuk kandang. Nilai 

terbaik diperoleh dari perlakuan pupuk kandang sebanyak 20 ton/Ha.  

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 



Perlakuan jarak tanam dan pemberian pupuk kandang ayam dalam beberapa variasi 

menunjukkan adanya pengaruh interaksi yang berbeda nyata antar keduanya terhadap tinggi 

tanaman, jumlah daun dan luas daun tanaman kubis, begitu pula terhadap komponen 

produksinya, pada semua umur pengamatan. Untuk perlakuan pemberian pupuk kandang 

menunjukkan pengaruh yang perbedaan nyata pada jumlah daun, tinggi tanaman, luas daun dan 

komponen produksi pada semua umur pengamatan. 

 

 


