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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kubis bunga merupakan salah satu sayuran yang termasuk dalam 

suku kubis kubisan atau Brassicaceae . tanaman sayuran ini mempunyai 

banyak manfaat salah satunya untuk memenuhi kebutuhan gizi(Rahayu et 

al,2012). Komposisi zat-zat makanan yang terkandung dalam setiap 100g 

berat basah tanaman kubis bunga  berupa Protein 2,4 g, Lemak 0,2 g, 

Karbohidrat 4,9 g, Ca 22,0 mg, P 72,0 g, Zn 1,1 g, Vitamin A 90,0 mg, 

Vitamin B 10,1 mg, Vitamin C 69,0 mg, dan air 91,7 g (Rukmana, 1994). 

 Kubis bunga bisa dibudidayakan di dataran tinggi sedang dan 

rendah, perlu penyesuaian kondisi lahan dan suhu di daerah setempat 

untuk menentukan varietas dalam budidaya kubis bunga ( Arpanto dan 

Edy, 2018). Perkembangan budidaya tanaman kubis bunga di dataran 

rendah masih mempunyai banyak kendala, terutama adaptasi lahan yang 

berpengaruh pada proses fisiologi tanaman dan berdampak terhadap 

kualitas dan daya hasil kubis bunga. Dengan adanya bantuan teknologi 

diharapkan peningkatan mutu produksi kubis bunga dapat tercapai  dengan 

baik, (Pracaya dalam Ahmad et al,2017). Untuk meningkatkan produksi 

kubis bunga dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya pemilihan 

varietas yang berkualitas dan pemupukan yang optimal. 

Pupuk NPK adalah pupuk majemuk yang mengandung unsur hara 

makro primer (N,P dan K) dan unsur hara makro sekunder (mg, Ca dan S), 

serta di lengkapi unsur hara mikro, maka pupuk tersebut disebut pupuk 

majemuk lengkap, salah satunya adalah pupuk NPK mutiara (16-16-16). 

NPK mutiara mengandung unsur hara makro N, P dan K serta dilengkapi 

unsur hara mikro CaO dan MgO yang berbentuk butiran berwarna biru, 

bersifat higroskopis, bersifat netral, dapat memacu pertumbuhan dan hasil 

tanaman 
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hortikultura, tanaman pangan maupun tanaman perkebunan (Sutejo dalam 

Fransiska et al,2017). 

Penelitian Costa et al (2014) pemberian dosis pupuk NPK 100 

Kg/ha mampu meningkatkan pada parameter tinggi tanaman, berat bunga 

per tanaman dan hasil produksi tanaman. 

Pupuk kandang memiliki sifat alami dan tidak merusak tanah 

serta menyediakan unsur hara makro dan mikro. Selain itu pupuk kandang 

berfungsi  untuk meningkatkan daya  menahan air, aktivitas mikrobiologi 

tanah dan memperbaiki struktur tanah (Yuniarti et al., 2012). 

Pupuk kandang sapi merupakan salah satu jenis pupuk organik yang 

mempunyai arti penting bagi pertanian dan merupakan salah satu limbah 

peternakan yang cukup banyak tersedia dan mempunyai unsur hara yang 

lengkap (Hendri et al., 2015).  Pemberian pupuk kandang sapi diharapkan 

dapat meningkatkan kesuburan tanah dan pada akhirnya mampu 

memperbaiki pertumbuhan dan hasil tanaman (sriyanto et al, 2015).  

Penelitian Mintarjo et al., (2018), pemberian pupuk kandang sapi 

dengan dosis 7 ton/ha mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil 

tanaman kubis dataran rendah pada semua parameter pengamatan. 

Dari uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

pengaruh dosis pupuk npk dan pupuk kandang sapi terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman kubis bunga (Brassicaceae oleracea L.). 

B. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman kubis bunga (Brassica oleracea L.)? 

2. Adakah pengaruh pemberian dosis pupuk kandang sapi terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga ( Brassica oleracea L.)? 

3. Adakah interaksi antara perlakuan dosis pupuk NPK dan dosis pupuk 

kandang sapi terhadap pertumbuhan dan hasil kubis bunga ( Brassica 

oleracea L.)? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga (Brassica oleracea L.). 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian dosis pupuk Kandang sapi 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga ( Brassica 

oleracea L.). 

3. Untuk mengetahui interaksi antara perlakuan dosis pupuk NPK dan 

dosis pupuk kandang sapi terhadap pertumbuhan dan hasil kubis bunga 

( Brassica oleracea L.). 

D. Hipotesis 

1. Diduga pemberian dosis pupuk NPK berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga (Brassica oleracea L.). 

2. Diduga pemberian dosis pupuk Kandang sapi berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga (Brassica oleracea L.). 

3. Diduga terdapat interaksi antara dosis NPK dan dosis pupuk kandang 

sapi terhadap pertumbuhan dan hasil kubis bunga (Brassica oleracea 

L.)


