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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Permintaan kebutuhan produk sayuran di Indonesia semakin meningkat 

sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat 

mengenai pentingnya kesehatan yang menjadi prioritas utama. Sayuran-sayuran 

ada beragam jenisnya, antara lain tanaman kubis bunga yang merupakan salah 

satu komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomi 

dan nilai gizi yang cukup tinggi (Chairi et al., 2017). 

Kubis Bunga atau sering juga disebut oleh masyarakat Indonesia sebagai 

kembang kol atau blumkol (Brassica oleracea L.) merupakan tanaman sayuran 

famili Brassicaceae jenis kol atau kubis dengan bunga berwarna putih, berupa 

tumbuhan berbatang lunak yang berasal dari Eropa sub tropis. Kubis bunga 

merupakan salah satu tanaman yang termasuk dataran tinggi atau pegunungan 

(Yahya, 2010). 

Budidaya kubis bunga dilakukan di daerah dataran tinggi yang bersuhu 

rendah, namun beberapa kultivar kubis bunga dapat menghasilkan bunga di 

dataran rendah. Hal ini dikarenakan oleh adanya kemajuan ilmu dan teknologi di 

bidang pertanian yang telah menemukan inovasi varietas-varietas unggul baru 

kubis bunga yang cocok dibudidayakan untuk daerah di dataran rendah sampai 

menengah (Rukmana, 1994). 

Pertambahan jumlah penduduk dan penggunaan lahan pertanian di 

Indonesia yang semakin sempit serta banyaknya lahan yang dialih fungsikan 

untuk pembangunan yang akan mempengaruhi peningkatan produksi tanaman 

hortikultura (Hario, 2017). Hal tersebut menjadi permasalahan dibidang pertanian 

sayuran hortikultura. Guna mengatasi permasalahan berkurangnya lahan 

pertanian, dibutuhkan alternatif metode budidaya atau penananam yang lebih 

efisien dan efektif yaitu sistem budidaya tanaman secara hidroponik. 

Hidroponik merupakan budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah 

sebagai media tumbuh tanaman dan lebih menekankan pada pemberian nutrisi 

bagi tanaman (Rahmawati, 2018), sehingga hidroponik merupakan aktivitas 
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budidaya pertanian yang menggunakan air sebagai medium untuk menggantikan 

tanah (Sejarah, 2019). Budidaya secara hidroponik akan berpengaruh terhadap 

meningkatnya produktivitas tanaman. Surtinah dan Nizar (2017) juga menuturkan 

bahwa budidaya secara hidroponik memiliki banyak keunggulan daripada 

budidaya konvensional, antara lain menghasilkan produk sayuran yang lebih 

berkualitas dengan kuantitas tinggi pertanaman. 

Menurut Rosliani dan Sumarni (2005) pengembangan hidroponik di 

Indonesia cukup prospektif untuk dikembangkan mengingat beberapa hal yaitu 

permintaan pasar sayuran yang fresh, sehat dan sedikit mengandung bahan kimia, 

perubahan kondisi lingkungan atau iklim, semakin berkurangnya lahan pertanian, 

dan adanya masalah degradasi tanah pada lahan.  

Tanaman kubis bunga dapat dibudidayakan secara hidroponik. Budidaya 

kubis bunga secara hidroponik membutuhkan teknologi yang tepat supaya 

produktivitas meningkat, disamping pemilihan varietas yang berkualitas baik dan 

pemberian nutrisi yang optimal, hal lain yang perlu diperhatikan adalah sistem 

hidroponik yang digunakan. 

Menurut Hendra dan Agus (2014) ada beberapa macam sistem budidaya 

tanaman secara hidroponik antara lain Nutrient Film Technique (NFT), Deep Flow 

Technique (DFT), Wick System/Sistem sumbu, Floating Raft System/Sistem Rakit 

Apung, Pasang Surut (Ebb and Flow System), Sistem Fertigasi atau Irigasi Tetes 

(Drip Irrigation System) dan Sistem Aeroponik. Sistem yang banyak digunakan 

dalam budidaya hidroponik skala produksi atau skala industri adalah sistem 

hidroponik NFT, karena sistem ini lebih mudah dioperasikan untuk tanaman 

dalam populasi yang banyak dibandingkan jika dengan menggunakan sistem 

sumbu atau sistem rakit apung. Menurut Raffar (1990) dan Chow (1990) sistem 

hidroponik atau kultur air yang paling mudah untuk diadopsi dan banyak 

digunakan oleh para pengusaha hidroponik di Indonesia adalah NFT.  

Pada sistem NFT akar tanaman berada dalam lapisan aliran tipis air yang 

sudah mengandung nutrisi AB mix dan bersirkulasi selama 24 jam secara terus-

menerus tanpa henti. Menurut Perwitasari et al., (2012) penggunaan dari sistem 

hidroponik NFT sudah banyak dilakukan pada budidaya beberapa tanaman 
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hortikultura seperti selada, sawi, tomat, pakchoi, kaylan, mentimum, seledri 

dengan kombinasi nutrisi dan media yang berbeda.  

Salah satu upaya peningkatan hasil tanaman kubis bunga yaitu melalui 

pemberian sumber nutrisi dengan takaran konsentrasi yang tepat. Sumber nutrisi 

yang digunakan dalam hidroponik adalah pupuk dan umumnya menggunakan 

pupuk anorganik, salah satu yang paling banyak digunakan adalah nutrisi AB mix. 

Nutrisi AB mix dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, tetapi apabila 

digunakan secara terus menerus akan berdampak negatif, tidak ramah lingkungan 

dan harga relatif mahal (Nugraha dan Henny, 2015). Kandungan unsur hara dalam 

5.000 g larutan nutrisi AB mix adalah Ca (NO3)2 (1100 g), K(NO3)2 (530 g), Fe 

(86 g), dan MgSO4 (4,2 g) (Mairusmiati, 2011). 

Pupuk nutrisi AB mix merupakan salah satu nutrisi, untuk menunjang 

pertumbuhan dan hasil kubis bunga. Nutrisi AB mix juga dapat berperan dalam 

pembentukan bunga, karena nutrisi AB mix lebih spesifik untuk sayuran bunga. 

Hasil penelitian Rahmawati (2018) menunjukan bahwa konsentrasi nutrisi AB 

mix terbaik untuk tanaman mentimun yaitu 6 ml/l. 

Selain konsentrasi nutrisi, jenis media tanam juga mempengaruhi 

pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga. Semakin baik media tanam yang 

digunakan, maka penyerapan unsur hara juga optimal, sehingga meningkatkan 

hasil kubis bunga. Media tanam terdiri dari media organik dan anorganik. Media 

tanam organik adalah media yang menggunakan bahan organik alami seperti 

sekam bakar, sabut kelapa, kulit kayu, dan serbuk gergaji, sedangkan media tanam 

anorganik adalah media yang diperoleh dari proses pelapukan di alam seperti 

pasir, kerikil dan pecahan batu bata. 

Media arang sekam merupakan sekam padi bakar yang berwarna hitam 

pekat yang diperoleh dari proses pembakaran atau sangrai, media ini telah banyak 

digunakan sebagai media tanam pada hidroponik. Hasil penelitian Perwitasari et 

al., (2012) menunjukan media arang sekam merupakan media yang baik dalam 

mengikat larutan nutrisi dibanding media sekam padi mentah dan pasir. 

Kemampuan media untuk menyimpang larutan nutrisi ini akan berpengaruh 
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terhadap ketersediaan unsur hara dalam media. Ketersediaan hara yang rendah 

akan menghambat proses fisiologis tanaman (Junita et al., 2002). 

 Selain media arang sekam, media tanam cocopeat juga dapat digunakan 

untuk hidroponik. Hasil peneltian Indahsari dan Aini (2018) menunjukkan 

perlakuan media tanam cocopeat terhadap pertumbuhan dan hasil seledri memiliki 

tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, bobot segar total dan bobot segar 

konsumsi tertinggi dibandingkan media tanam arang sekam dan media tanam 

arang sekam : cocopeat (1:1). 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa konsentrasi nutrisi AB mix 

dan media tanam berpengaruh terhadap hasil kubis bunga, oleh karena itu 

dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh konsentrasi nutrisi AB mix dan 

media tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman hidroponik kubis bunga 

(Brasicca oleracea L.). 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah konsentrasi nutrisi AB mix berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil hidroponik kubis bunga? 

2. Apakah media tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil hidroponik 

kubis bunga? 

3. Apakah terdapat interaksi antara konsentrasi nutrisi AB mix dan media tanam 

terhadap pertumbuhan dan hasil hidroponik kubis bunga? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh konsentrasi nutrisi AB mix terhadap pertumbuhan dan 

hasil hidroponik kubis bunga. 

2. Mengetahui pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan dan hasil hidroponik 

kubis bunga. 

3. Mengetahui interaksi antara konsentrasi nutrisi AB mix dan media tanam 

terhadap pertumbuhan dan hasil hidroponik kubis bunga. 
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D. Hipotesis 

1. Diduga konsentrasi nutrisi AB mix berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil hidroponik kubis bunga. 

2. Diduga media tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil hidroponik 

kubis bunga. 

3. Diduga terdapat interaksi antara konsentrasi nutrisi AB mix dan media tanam 

terhadap pertumbuhan dan hasil hidroponik kubis bunga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


