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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kubis bunga (Brasssica oleraceae L.) merupakan tumbuhan  sayuran yang 

termasuk dalam keluarga kubis-kubisan. Tanaman kubis bunga berasal dari Eropa 

dan pertama kali ditemukan di Cyprus, Italia selatan dan mediterania. Tanaman 

ini lazim dikenal dengan sebutan bunga kol atau kembang kol. Bagian  yang 

dikonsumsi dari sayuran ini adalah bunganya. Kubis bunga umumnya berwarna 

putih atau putih kekuning-kuningan. (Cahyono, 2001 dalam Faisol dkk, 2017). 

Ada beberapa kendala dalam meningkatkan produktivitas kubis bunga yang 

perlu diperhatikan. Salah satunya adalah yang terkait dengan penyediaan hara bagi 

tanaman melalui pemupukan. Waktu pemupukan merupakan satu hal yang harus 

diperhatikan, agar pupuk yang diberikan dapat terserap oleh tanaman dengan baik, 

yaitu pada saat tanaman memerlukan unsur hara dalam jumlah yang cukup 

(Wardana, 2018 dalam Faisol dkk, 2017). Salah satu tindakan yang dilakukan 

untuk meningkatkan produktivitas kubis bunga adalah penanganan pemupukan. 

Pemupukan merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan produksi kubis 

bunga, bahkan pemupukan dianggap sebagai hal dominan dalam produksi 

pertanian.  

Bagi kalangan petani, ketergantungan pada pupuk kimia sistetik hampir 

mencapai 100%, sedangkan penggunaan pupuk organik masih sangat kurang. 

Menurut Herman (2000), dalam Marpaung (2014) penggunaan pupuk kimia tidak 

menjadi jaminan tercapainya hasil yang maksimal jika tidak diimbangi dengan 

pupuk organik, sebab pupuk organik mampu berperan sebagai perbaikan fisik, 

kimia dan biologi tanah. Salah satu jenis pupuk organik yang akhir-akhir ini 

banyak digunakan adalah pupuk organik cair yang dibuat dengan cara fermentasi. 

Pupuk organik cair (POC) merupakan salah satu jenis pupuk yang banyak 

beredar di pasaran. Pengaplikasian pupuk organik cair biasanya dilakukan melalui 

daun atau disebut juga sebagai pupuk cair daun yang mengandung hara makro dan 

mikro esensial. Manfaat dari pupuk organik cair diantaranya mendorong dan 

meningkatkan pembentukan klorofil daun, meningkatkan daya tahan tanaman 

terhadap kekeringan, cuaca, dan serangan patogen oleh penyakit, meningkatkan 
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pembentukan bunga dan bakal, serta dapat mengurangi gugurna daun, bunga, dan 

bakal buah (Anonim 2004, dalam Marpaung dkk, 2014). 

Menurut Hafizah (2018), pemberian  POC urine sapi dengan konsentrasi 30 

cc.l-1 air dapat menghasilkan bobot segar kubis bunga sebesar 138,25 gram. 

Adapun menurut Djafar dkk (2013), pemberian POC urine kelinci terhadap 

tanaman sawi berpengaruh nyata pada pertumbuhan dan hasil tanaman sawi. 

Sedangkan menurut Nurahmi dkk (2010), konsentrasi pupuk organik cair NASA 4 

cc l-1 merupakan konsentrasi yang ideal untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas 

yang diinginkan serta mendapatkan bobot basah berangkasan dan bobot bunga 

yang baik. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah komposisi macam POC berpengaruh terhadap pertumbuhan kubis 

bunga (Brassica oleracea L.)? 

2. Apakah komposisi macam POC berpengaruh terhadap hasil kubis bunga 

(Brassica oleracea L.)? 
 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh komposisi macam POC terhadap pertumbuhan 

kubis bunga (Brassica oleracea L.). 

2. Untuk mengetahui pengaruh komposisi macam POC terhadap hasil kubis 

bunga (Brassica oleracea L.). 
 

D. Hipotesis 

1. Diduga komposisi macam POC berpengaruh terhadap pertumbuhan kubis 

bunga (Brassica oleracea L.). 

2. Diduga komposisi macam POC berpengaruh terhadap pertumbuhan kubis 

bunga (Brassica oleracea L.). 

 

 


