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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanaman Kubis Bunga

2.1.1. Tinjauan umum tanaman kubis bunga

Menurut sejarahnya, kubis liar dari tipe Brassica oleracea var. Sylvestris,

pertama kali dijumpai tumbuh di sepanjang Pantai Laut Mediterania dan di

sepanjang Atlantik, Benua Eropa. Data sejarah juga mengindikasikan bahwa kubis

telur dan kale berasal dari Benua Eropa bagian Barat, sedangkan kubis bunga dan

brokoli berasal dari Mediterania. Kubis bunga pertama kali dijumpai pada tahun

1544, sedangkan nama Brussel sprout (kubis tunas) yang berasal dari nama salah

satu kota kecil di Belgia, baru populer pada abad ke-19 (Zulkarnain, 2013).

Dalam beberapa sumber disebutkan, bahwa seorang ahli benih dari

Perancis yaitu Wilmorin, menemukan tanaman kubis bunga yang gagal

membentuk massa bunga, sehingga ukurannya hanya sebesar kelereng. Dalam

perkembangan selanjutnya, melalui penyeleksian varietas dan pembudidayaan,

diperoleh suatu varietas yang berbunga putih dan kompak. Pada tahun 1866, Mc.

Mahon seorang ahli benih dari Amerika mencatat bahwa jenis-jenis kubis bunga

sangat beragam, ada yang massa bunganya bewarna ungu, putih, hijau dan merah

kehitam-hitaman. Sejak saat itulah berkembang adanya kubis bunga putih, hijau

dan ungu, yang kemudian menyebar luas keseluruh dunia, terutama negara-negara

yang telah terkenal daerah pertaniannya (Rukmana, 1994).

2.1.2. Morfologi tanaman kubis bunga

Berdasarkan klasifikasinya, kubis bunga termasuk ke dalam Kingdom:

Plantae; Divisi: Spermatophyta; Sub divisi: Angiospermae; Kelas:

Dicotyledoneae; Ordo: Rhoeadales; Famili: Cruciferae (Brassicaceae); Genus:

Brassica; Spesies: Brassica oleracea var. Botrytis L (Fitriani, 2009).

Kubis bunga termasuk tanaman yang mempunyai batang agak pendek,

daunnya berbentuk bujur telur atau panjang dan bergerigi, tangkai bunga dan

pangkal daun menebal, serta menghasilkan massa bunga yang bewarna putih dan

lunak. Daun kubis bunga umumnya lebih panjang dan lebih sempit dibandingkan

kubis krop. Daun-daun yang tumbuh sebelum terbentuk massa bunga umumnya
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berukuran kecil dan melengkung untuk melindungi bunga. Biji kubis bunga

berbentuk bulat kecil berwarna coklat sampai kehitam-hitaman. Buah yang

terbentuk seperti polong-polongan, tetapi ukurannya kecil, ramping dan

panjangnya sekitar 3-5 cm (Rukmana, 1994). Massa bunga 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 kekuning-kuningan. Diameter massa bunga kubis bunga dapat

mencapai lebih dari 20 cm dan memiliki berat antara 0,5–1,3 kg, tergantung

varietas dan kecocokan tempat tanam (Pracaya, 2000).

2.1.3. Syarat tumbuh tanaman kubis bunga

Kubis bunga pada umumnya ditanam di daerah yang berhawa

sejuk, di dataran tinggi 1000–2000 m dpl dan bertipe iklim basah (Setiawati et al.

2007). Perbedaan karakteristik unsur iklim tersebut menyebabkan beberapa

varietas kubis bunga tumbuh baik di lingkungan dataran tinggi (800 m dpl) dan

beberapa varietas lainnya juga tumbuh pada lingkungan dataran rendah (0-200 m

dpl) (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, 2012).

Suhu maksimum untuk pembentukan bunga (agregat bunga, curd) pada

kubis bunga adalah 20-25 oC, dengan suhu optimum sekitar 17 oC. Suhu yang

berada pada kisaran 14-20 oC, mutu bunga tidak banyak berbeda. Apabila suhu

berada diatas 20 oC mutu bunga yang dihasilkan sangat buruk. Namun, melalui

pemuliaan tanaman sekarang sudah didapatkan kultivar yang dapat membentuk

bunga pada suhu diatas 20 oC (Zulkarnain, 2013).

Selama pertumbuhan, kubis bunga memerlukan udara yang dingin, air

yang banyak, dan lembab. Jenis tanah yang sesuai untuk tanaman kubis bunga

yaitu tanah lepung berpasir yang subur dan gembur. Sedangkan derajat keasaman

pH tanah yang sesuai berkisar antara 5,5-6,5 (Setiawan, 1993).

2.1.4. Nilai gizi dan manfaat tanaman kubis bunga

Kubis mengandung zat-zat gizi yang berguna bagi tubuh seperti vitamin

A, B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B3 (niasin), C dan E. Mineral yang dikandung

kubis adalah kalsium, kalium, natrium, besi, fosfor dan betakaroten (Kaleka,

2013). Kandungan gizi kubis bunga disajikan pada Tabel 2.1.
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Tabel 2.1. Komposisi Kandungan Gizi Kubis Bunga

Senyawa Kadar nutrisi
Energy (kalori) 25,0

Protein (gr) 2,4
Lemak (gr) 0,2

Karbihidrat (gr) 4,9
Serat (gr) -
Abu (gr) -

Kalsium (mg) 22,0
Fosfor (mg) 72,0

Zat Besi (mg) 1,1
Natrium (mg) -
Kalium (mg) -
Niacin (mg) -

Vitamin A (S.I.) 90,0
Vitamin B1 (mg) 0,1
Vitamin B2 (mg) -
Vitamin C (mg) 69,0

Air (gr) 91,7
Sumber: Direktorat Gizi Dep. Kes. R.I. (1981)

2.2. Budidaya Tanaman Kubis Bunga

A. Persiapan benih

Dalam penyiapan benih hendaknya diperhatikan agar benih yang dipilih

berasal dari farietas unggul yang jelas dengan potensi hasil yang sesuai

karakteristik varietas tersebut dan sehat (bebas dari serangan organisme

pengganggu). Tingkat kemurnian benih minimal 95% dengan daya kecambah

minimal 90% dan vigor yang tinggi. Selain itu varietas yang diusahakan

hendaknya memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi agroklimat

setempat (Zulkarnain, 2013).

B. Persemaian

Sebelum benih disemai, benih direndam dulu dalam air hangat selama satu

jam. Benih disebar merata pada tempat persemaiaan dengan media berupa

campuran tanah dan pupuk kandang 1:1, kemudian ditutup dengan daun pisang

selama 2-3 hari. Bedengan diberi atap plastik trasparan untuk menghindari

serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), teriknya sinar matahari dan

percikan hujan . Setelah berumur 7-8 hari, bibit dipindahkan kedalam bumbungan

daun pisang atau polibeg kecil plastik dengan media yang sama (tanah dan pupuk
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kandang). Penyiraman dilakukan setiap hari. Bibit siap ditanam di lapangan

setelah berumur 3-4 minggu atau sudah memiliki empat sampai lima daun

(Sudarminto, 2015).

C. Penanaman di lahan

Pemindahan ke lahan (transplanting) dilakukan setelah bibit memiliki

daun empat helai atau setelah berumur satu bulan sejak persemaiaan. Kol bunga

membutuhkan banyak air terutama pada masa pertumbuhannya. Oleh karena itu,

penanaman sebaiknya dilakukan pada permulaan musim hujan. Penanaman pada

musim kemarau dapat dilakukan asalkan penyiramannya intensif. Bibit yang telah

disemai ditanam dibedengan penanaman dengan jarak dalam barisan antara 45-55

cm dan jarak antar barisan kirakira 60-70 cm. Waktu penanaman sebaiknya sore

hari agar bibit yang baru ditanaman tidak langsung terkena sinar matahari, terlebih

sinar yang terik (Tim Penulis PS, 1992).

D. Pemupukan

Pemupukan adalah pemberian zat-zat makanan yang diperlukan oleh

tanaman dalam proses pertumbuhan dan pembentukan hasil. Pupuk yang

diberikan berdasarkan kegunaan dan umur tanaman dalam proses

pertumbuhannya. Pemupukan dilakukan dengan cara dicorkan pada permukaan

tanah. Pemupukan ini ditunjukkan untuk menopang pertumbuhan tanaman dalam

pembentukan daun dan batang serta pertumbuhannya agar tidak mengalami

hambatan serta agar tanaman tumbuh dengan kokoh (Sudarminto, 2015).

Pengunaan pupuk organik pada penanaman kubis bunga dapat ber-

pengaruh terhadap perbaikan produktivitas tanah dan tanaman. Hasil penelitian di

Sumatera Utara menunjukkan bahwa dosis pemupukan yang dapat meningkatkan

produktivitas sayuran berkisar antara 15 - 20 ton/ ha pupuk kandang (Balai

Pengkajian Teknologi Pertanian, 2012).

E. Pemeliharaan

Kegiatan pokok pemeliharaan tanaman diarahkan pada penyiraman,

penyiangan, pendagiran, pengandalian hama penyakit dan penutupan massa bunga

(curd). Penyiraman pada tanaman sangat penting untuk mendapatkan hasil yang

optimal. Penyiraman tanaman dilakukan satu kali dalam sehari tergantung dengan

kondisi lingkungannya. Setelah berumur dua minggu, tanaman dibersihkan dari
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gulma dan rumput liar serta dilakukan pendagiran. Pendagiran tidak perlu terlalu

dalam karena dapat merusak perakaran. Kegiatan ini diulang pada waktu tanaman

berumur 2 bulan. Penutupan massa bunga harus dilakukan untuk melindungi

bunga dari sinar matahari dan hujan. Bila tidak dilakukan, biasanya bunga

menjadi berbintik bintik cokelat (Tim Penulis PS, 1992).

F. Hama dan penyakit

Pertumbuhan tanaman dan pembentukan massa bunga dapat berjalan

sempurna apabila tanaman dapat terhindar dari serangan hama dan penyakit.

Pengendalian hama dan penyakit merupakan kegiatan perlindungan tanaman yang

bertujuan untuk menyelamatkan hasil dari kerusakan yang ditimbulkan oleh hama

dan penyakit tersebut (Fitriani, 2009).

Organisme Pengganggu Tanaman khususnya hama dan penyakit

merupakan salah satu faktor pembatas dalam peningkatan produksi kubis-kubisan

di Indonesia. Misalnya saja kehilangan hasil akibat serangan hama ulat Plutella

xylostella dan Crocidolomia binotalis dapat mencapai 100% bila tidak

dikendalikan. Sementara itu kehilangan hasil akibat penyakit busuk akar

(Rhizoctonia sp.) dapat mencapai 7% dan akibat penyakit bercak daun (Alternaria

sp.) sebesar 11% (Rukmana, 1994).

Pengendalian dilakukan dengan memilih bibit bebas penyakit, sanitasi

kebun, rotasi tanaman, menghindari tanaman dari kerusakan mekanis/gigitan

serangga, melakukan sterilisasi media semai/lahan kebun, pengapuran pada tanah

masam dan mencabut tanaman yang terserang penyakit. Menggunakan jenis

pestisida yang aman mudah terurai seperti pestisida biologi, pestisida nabati.

Penggunaan pestisida tersebut harus dilakukan dengan benar baik pemilihan jenis,

dosis, volume semprot, cara aplikasi, interval dan waktu aplikasinya (Edi dan

Bobihoe, 2010).

G. Panen

Umur panen tergantung dengan varietasnya, namun rata-rata kubis bunga

dapat dipanen setelah 55-60 HST atau 2-3 hari setelah penutupan bunga. Pada saat

panen kepala bunga harus mencapai besar maksimal (tergantung varietasnya dan

warnanya belum berubah). Pemanenan sebaiknya dilakukan pagi hari untuk

menghasilkan kepala bunga yang segar. Cara pemanennan, kepala bunga dipotong
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beserta daunnya terutama daun penutup bunga. Setelah dipanen, kepala bunga

segera dibawa ketempat yang teduh utnuk menghindari sinar matahari langsung

yang dapat menyebabkan perubahan warna menjadi kuning pucat sampai coklat

kehitaman. Kubis bunga yang dipanen sebaiknya segera dipasarkan, apabila

disimpan, sebaiknya dimasukkan ke dalam ruang pendingin bersuhu 0 oC. Dengan

suhu 0 oC hasil panen kubis bunga dapat bertahan hingga 30 hari. Sedangkan

dengan suhu 5 oC hanya dapat mempertahankan kesegaran kurang dari 12 hari

(Tim Penulis PS, 1992).

2.3. Pupuk Kandang Ayam

Pupuk kandang berasal dari pembusukan kotoran hewan, baik itu berupa

padat (feses) maupun cair (air seni), sehingga warnanya, rupanya, tekstur, bau dan

kadar airnya tidak lagi seperti aslinya. Kotoran dari semua jenis hewan dapat

dipakai sebagai pupuk, hanya saja semua kotoran hewan itu dapat digunakan

asalkan sudah matang. Ciri pupuk matang adalah tidak lagi berbau tajam (bau

amoniak), terasa dingin jika dipegang, bewarna gelap, kering dan gembur jika

dipegang. Kandungan unsur hara yang terdapat di dalam pupuk kandang sangat

tergantung pada jenis hewan, kondisi pemeliharaan, lama atau barunya kotoran

dan tempat penyimpanan. Pupuk kandang dari hewan peliharaan yang di

kandangkan dan diberi makan teratur akan memiliki unsur hara yang lebih banyak

dibandingkan hewan yang dibiarkan berkeliaran mencari makan sendiri

(Agromedia, 2007).

Tabel 2.2. Kandungan Hara Pupuk Kandang Padat/Segar

Sumber
Pukan

Kadar
Air

Bahan
Organik

N P2O5 K2O CaO
Rasio
C/N

%
Sapi 80 16 0,3 0,2 0,15 0,2 20-25
Kerbau 81 12,7 0,25 0,18 0,17 0,4 25-28
Kambing 64 31 0,7 0,4 0,25 0,4 20-25
Ayam 57 29 1,5 1,3 0,8 4,0 9-11
Kuda 73 22 0,5 0,25 0,3 0,2 24

Sumber: Lingga (1991)

Kandungan yang terdapat pada kotoran ayam tiga kali lebih besar daripada

kandungan hara dalam kotoran mamalia. Kotoran ayam memilliki kadar hara

fosfor yang lebih tinggi dan lebih mudah terdekomposisi dari pada kotoran ternak
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lainnya. Pupuk kandang ayam memiliki berbagai manfaat diantaranya dapat

digunakan untuk memupuk berbagai tanaman palawija, sayuran, tanaman hias dan

dan tanaman buah dalam pot. Penggunaan kompos pupuk organik di lahan

pertanian sebaiknya mencapai 20 ton/ha (Parnata, 2010). Pupuk kandang ayam

broiler mempunyai kadar hara P yang relatif lebih tinggi dari pupuk kandang

lainnya. Kadar hara ini sangat dipengaruhi oleh jenis konsentrat yang diberikan.

Selain itu, dalam kotoran ayam tercampur sisa-sisa makanan ayam serta sekam

sebagai alas kandang yang dapat menyumbangkan tambahan hara kedalam pupuk

kandang (Hartatik dan Widowati, 2006).

Hasil penelitian Pinem et al. (2015) menunjukkan bahwa pemberian dosis

pupuk kandang ayam yang terbaik adalah 9 kg/plot (22,50 ton/ha). Pemberian

pupuk kandang ayam dapat meningkatkan tinggi tanaman, diameter batang,

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

jumlah klorofil tanaman brokoli. Kandungan unsur nitrogen pada pupuk kandang

ayam dapat meningkatkan produksi zat hijau daun (klorofil). Klorofil yang

tersedia dalam jumlah yang cukup pada daun tanaman akan meningkatkan

kemampuan daun untuk menyerap cahaya matahari, sehingga proses fotosintesis

akan berjalan lancar.

Hasil penelitian Rambe (2013) menunjukkan bahwa dosis terbaik dengan

hasil tertinggi tanaman selada pada pemberian pupuk kandang 20 ton/ha.

Pemberian pupuk kandang ayam memberikan pengaruh yang signifikan pada

semua parameter (tinggi tanaman, jumlah daun, lebar daun, panjang daun, berat

basah tajuk dan berat kering tajuk). Mariza (2014) menyatakan bahwa pemberian

pupuk kandang merupakan bahan terbaik dalam peningkatan sifat kimia tanah

baik pada tanah gambut maupun tanah mineral. Pemberian pupuk kandang ayam

memberikan pengaruh yang baik terhadap tanah gambut maupun tanah mineral

untuk membudidayakan tanaman.

2.4. Tanah Gambut

Luas lahan gambut di Indonesia diperkirakan sekitar 21 juta ha. Perluasan

pemanfaatan lahan gambut meningkat pesat di beberapa Provinsi yang memiliki

areal gambut luas, seperti Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Lahan
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gambut di Provinsi Riau pada tahun 1982 sampai 2007 telah dikonversi seluas

1,83 juta ha atau 57% dari luas total hutan gambut 3,2 juta ha. Lahan gambut

adalah lahan yang memiliki lapisan tanah kaya bahan organik (C-organik > 18%)

dengan ketebalan 50 cm atau lebih. Bahan organik penyusun tanah gambut

terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang belum melapuk sempurna karena kondisi

lingkungan jenuh air dan miskin hara. Oleh karenanya lahan gambut banyak

dijumpai di daerah rawa belakang (back swamp) atau daerah cekungan yang

drainasenya buruk (Agus dan Subiksa, 2008).

Gambut diklasifikasikan berdasarkan berbagai sudut pandang yang

berbeda. Berdasarkan ketebalan gambut, lahan gambut dibedakan atas empat

kelas, yaitu gambut dangkal (50–100 cm), gambut sedang (100–200 cm), gambut

dalam (200–300 cm) dan gambut sangat dalam (>300 cm). Tanah dengan

ketebalan lapisan gambut 0-50 cm dikelompokkan sebagai lahan bergambut

(peaty soils) (Najiyati et al., 2005). Berdasarkan tingkat kematangannya, gambut

dibedakan menjadi gambut saprik, gambut hemik dan gambut fibrik. Gambut

saprik (matang) adalah gambut yang sudah melapuk lanjut dan bahan asalnya

tidak dikenali, berwarna coklat tua sampai hitam dan bila diremas kandungan

seratnya <15%. Gambut hemik (setengah matang) adalah gambut setengah lapuk,

sebagian bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat dan bila diremas

bahan seratnya 15-75%. Gambut fibrik (mentah) adalah gambut yang belum

melapuk, bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat dan bila diremas

>75% seratnya masih tersisa (Agus dan Subiksa, 2008).

Tanah gambut umumnya memiliki kesuburan yang rendah, ditandai

dengan KTK yang tinggi dan KB yang rendah menyebabkan pH rendah dan

sejumlah pupuk yang diberikan ke dalam tanah relatif sulit diambil oleh tanaman.

Pada umumnya lahan gambut tropis memiliki pH antara 3-4,5. Gambut dangkal

mempunyai pH lebih tinggi (pH 4,0-5,1) dari pada gambut dalam (pH 3,1-3,9).

Kandungan Al pada tanah gambut umumnya rendah sampai sedang, berkurang

dengan menurunnya pH tanah. Kandungan N total termasuk tinggi, namun

umumnya tidak tersedia bagi tanaman, oleh karena rasio C/N yang tinggi (Najiyati

et al., 2005).
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Alwi dan Hairani (2007), Lahan gambut dangkal menunjukkan

karakteristik tingkat kemasaman tanah sangat tinggi, ketersediaan unsur N dan P

tergolong sedang, ketersediaan K, Ca dan Mg rendah. Pemberian kapur dolomit

dan pupuk kandang dapat digunakan untuk memperbaiki kemasaman tanah dan

ketersediaan K, Ca dan Mg. Sagiman (2007), kesuburan lahan gambut sangat

bergantung pada ketebalan gambut. Gambut tipis memiliki kesuburan yang lebih

baik dari gambut tebal. Ketebalan gambut akan sangat erat hubungannya dengan

jenis komoditas yang akan dikembangkan. Mariza (2014), kandungan unsur hara

yang terdapat di dalam tanah gambut mengalami peningkatan setelah di inkubasi

dengan pupuk kandang ayam. Pupuk kandang ayam dapat meningkatkan nilai pH

tanah, C-organik, N-total, P-tersedia, K-dd dan kadar air.

2.5. Tanah Mineral

Tanah mineral dalam taksonomi berarti tanah yang mengandung material

tanah berasal dari mineral berdiameter lebih halus dari 2,0 mm yang menyusun

lebih dari setengah sampai kedalaman tanah 80 cm, mengandung bahan organik

lebih rendah dari 20%. Tanah-tanah yang memiliki ketebalan solum sampai 40 cm

dapat juga dimasukkan dalam pengertian tanah mineral. Dalam klasifikasi

kesesuaian lahan untuk tanaman pangan, tanah dengan ketebalan solum kurang

dari 40 cm sudah termasuk kelas sesuai marginal. Pengelolaan untuk

agroekosistem memerlukan masukan tinggi dan apabila tidak diberi masukan,

tanah ini akan mudah mengalami degradasi (Barchia, 2009).

Mineral tanah berasal dari pelapukan bahan induk tanah (berupa batuan

baik yang terkonsolidasi maupun yang tidak terkonsolidasi setelah mengalami

proses pelapukan). Berdasarkan sifatnya, proses terbentuknya mineral dibedakan

menjadi mineral primer dan mineral sekunder (hasil pembentukan baru) (Susanto,

2005). Mineral primer (mineral pasir) yaitu hasil pelapukan fisik dari batuan,

seperti kuarsa, biotit, kalsit, dan dolomit. Mineral sekunder adalah mineral hasil

pembentukan baru atau hasil pelapukan mineral primer yang terjadi selama proses

pembentukan tanah, serta mempunyai komposisi dan struktur yang berbeda

dengan mineral yang terlapuk, seperti kaolinit dan smektit (Pramuji dan

Bastaman, 2009).
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Hanafiah (2010), Tanah mineral yang dapat berfungsi sebagai media

tumbuh ideal secara material tersusun oleh empat komponen, yaitu bahan padatan

(mineral dan bahan organik), air dan udara. Berdasarkan volumenya, maka tanah

secara rerata terdiri dari: (1) 50% padatan, berupa 45% bahan mineral dan 5%

bahan organik. (2) 50% ruang pori, berisi 25% air dan 25% udara. Rohyanti et al.

(2011) tanah podsolik merupakan tanah dengan horizon argilik yang bersifat

masam dicirikan dengan bahan organik sangat rendah (<3%) dan sudah

mengalami tingkat perkembangan yang lebih lanjut sehingga terjadi proses

pencucian unsur hara di dalam tanah dan mengalami erosi secara terus menerus

sehingga menjadi lahan kritis yang produktivitasnya sangat rendah. Mariza (2014)

kandungan unsur hara yang terdapat di dalam tanah mineral mengalami

peningkatan setelah di inkubasi dengan pupuk kandang ayam. Pemberian pupuk

kandang ayam pada tanah mineral dapat meningkatkan nilai pH tanah, C-organik,

N-total, P-tersedia, K-dd dan kadar air.


