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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kubis bunga mempunyai peranan penting bagi kesehatan manusia karena

mengandung vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh. Tanaman ini

bermanfaat dalam membantu proses pencernaan, menetralkan zat-zat asam dan

memperlancar buang air besar (Marliah et al., 2013). Kubis bunga mengandung

protein 2,4 g/100 g dan juga merupakan sumber vitamin C, dalam 100 gram kubis

bunga terdapat 69,0 mg vitamin C. Kubis bunga kaya akan mineral, seperti zat

besi 1,1 mg/100 g, kalsium 22 mg/100 g, fosfor 72,0 mg/100g (Rukmana, 1994).

Tanaman kubis bunga merupakan satu diantara banyak komoditas sayuran

yang memiliki nilai komersial dan prospek yang baik untuk dikembangkan

(Fitriani, 2009). Kubis bunga kualitas baik dicirikan oleh penampilannya yang

mulus, ukurannya seragam, bentuknya normal (tidak cacat) dan tidak terserang

hama penyakit (Zulkarnain, 2013). Kubis bunga kualitas baik tersebut dijual

dengan harga Rp. 10.667 per kilogram, harga ini lebih tinggi dibandingkan

dengan harga sayuran lainnya yang dipasok dari Sumatera Barat (Dinas Tanaman

Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2015).

Kebutuhan akan kubis bunga di Provinsi Riau biasanya dipasok dari luar

daerah seperti Sumatera Barat. Kubis bunga sebenarnya dapat dibudidayakan di

daerah Riau, asalkan menggunakan varietas yang dapat beradaptasi dengan

lingkungan yang merupakan dataran rendah dan suhu relatif tinggi. Suhu rata-rata

di Riau berkisar 27 oC pada Bulan September - Desember 2015 (BMKG, 2015).

Suhu maksimum untuk pertumbuhan kubis bunga adalah 20 – 25 oC, dengan suhu

optimum 17 oC. Namun, melalui pemuliaan tanaman sekarang, sudah dihasilkan

varietas yang dapat membentuk bunga pada suhu diatas 20 oC (Zulkarnain, 2013).

Varietas unggul kubis bunga yang dihasilkan dan cocok ditanam pada dataran

rendah dengan suhu yang relatif panas salah satunya yaitu varietas PM 126 F1

yang memiliki keunggulan produktivitas tinggi, dapat beradaptasi dengan baik

didataran rendah, toleran dengan suhu panas dan krop membentuk bunga bewarna

putih (Panah Merah, 2015).
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Pada dasarnya tanaman kubis bunga dapat tumbuh dan beradaptasi pada

hampir semua jenis tanah, baik tanah mineral yang bertekstur ringan sampai pada

tanah bertekstur liat berat dan juga pada tanah organik seperti tanah gambut (Balai

Pengkajian Teknologi Pertanian, 2012). Salah satu upaya yang dapat dilakukan

untuk meningkatkan kesuburan tanah gambut dan tanah mineral yaitu dengan

pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk memelihara, memperbaiki dan

mempertahankan kesuburan tanah dengan memberikan zat-zat pada tanah,

sehingga dapat menyumbangkan hara bagi tanaman (Marliah et al., 2013).

Penggunaan bahan organik merupakan upaya terbaik dalam perbaikan

produktifitas tanah marginal termasuk tanah masam (gambut) dan tanah mineral

(Tufaila et al., 2014).

Pupuk kandang ayam merupakan salah satu alternatif yang baik dalam

mengatasi kekurangan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Pupuk kandang

ayam mengandung bahan organik dan unsur hara lengkap seperti N, P, K, Ca, Mg

dan S. Keberadaan bahan organik bermanfaat untuk memperbaiki sifat fisik, kimia

dan biologi tanah. Selain itu bahan organik juga dapat merangsang aktivitas

berbagai jasad renik yang berfungsi untuk mendaur ulang beragam sisa makhluk

hidup yang terdapat dalam tanah (Candra et al., 2012). Menurut Mariza (2014)

kandungan unsur hara dalam tanah gambut dan mineral sebelum mengalami

penambahan bahan organik tergolong rendah, namun setelah penambahan pupuk

kandang ayam, bahan organik pada tanah gambut maupun tanah mineral

mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Pinem et al. (2015)

menunjukkan bahwa dosis pupuk kandang ayam yang terbaik adalah 9 kg/plot

(22,50 ton/ha). Pemberian pupuk kandang ayam berpengaruh meningkatkan tinggi

tanaman, diameter batang, jumlah daun, bobot segar per tanaman sampel dan

jumlah klorofil tanaman brokoli. Kandungan unsur Nitrogen dan unsur lainnya

pada pupuk kandang ayam dapat meningkatkan kemampuan daun untuk menyerap

cahaya matahari, sehingga proses fotosintesis berjalan lancar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis telah melakukan penelitian

dengan judul, “Pengaruh pemberian pupuk kandang ayam terhadap pertumbuhan

dan hasil tanaman kubis bunga (Brassica oleracea L.) pada media tanam yang

berbeda”.
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1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Dosis pupuk kandang ayam yang terbaik pengaruhnya terhadap

pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga.

2. Media tanam yang terbaik pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil

tanaman kubis bunga.

3. Interaksi dosis pupuk kandang ayam dan media tanam yang terbaik

pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tentang:

1. Budidaya kubis bunga secara organik.

2. Budidaya secara vertikultur sebagai alternatif bagi masyarakat yang

memiliki lahan sempit.

1.4. Hipotesis Penelitian

1. Dosis pupuk kandang ayam 11,25 ton/ha memberikan pengaruh yang

terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga.

2. Media tanam tanah gambut memberikan pengaruh yang terbaik terhadap

pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga.

3. Terdapat interaksi pemberian pupuk kandang ayam dan media tanam

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga.


