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Abstract. The purpose of this study was to know interaction between dose of biofertilizer and type 
of growing media on growth and productivity of cabbage (Brassica oleracea). This study used 
biofertilizer consisted of Azotobacter, Azospirillum, Rhizobium sp., Bacillus megaterium, 
Pseudomonas fluoresense, Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus plantarum, and 
Cellulomonas. this study used the Completely Randomized Design consisted of 10 treatments. The 
treatments are M1D0- (soil), M1D0+ (soil and NPK), M1D5 (soil and 5 mL biofertilizer), M1D10 
(soil and 10 mL biofertilizer), M1D15 (soil and 15 mL biofertilizer), M2D0- (mixture of soil and 
compost), M2D0+ (mixture of soil and compost and NPK), M2D5 (mixture of soil and compost 
and 5 mL biofertilizer), M2D10 (mixture of soil and compost and 10 mL biofertilizer), M2D15 
(mixture of soil and compost and 15 mL biofertilizer). Mixture medium consisted of soil and 
compost 1:1 (w:w). Each treatment used 3 replication. Data were analyzed by One Way ANOVA 
followed by Least Significant Difference and Kruskal-Wallis followed by Mann-Whitney Test 

height of plant, number of leaves, and diameter of crop. The highest result on heigt of plant 
showed on M2D0- , number of leaves showed on M2D0-, 
M1D0+, M1D5, and M1D15 . But 
interaction biofertilizer and type of growing  wet weight of crop. 
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1 Pendahuluan 
Salah satu jenis sayuran yang banyak di ekspor adalah kubis. Kubis atau 

kol merupakan salah satu tanaman sayuran yang mendapat prioritas untuk 

ditingkatkan produksinya (Firmansyah dan Sri, 2003). Selain itu, pasar yang 

mampu menyerap sayuran kubis dalam jumlah besar adalah kota-kota besar. 

Tingginya permintaan kubis ini, tidak diimbangi dengan hasil produksi 

kubis dalam negeri. Hasil rata-rata produksi kubis di Indonesia tergolong masih 

rendah, yaitu berkisar 10-15 ton/ha. Berdasarkan kebutuhan unsur hara, tanaman 

kubis merupakan tanaman yang memerlukan unsur hara nitrogen lebih banyak 

dibandingkan dengan unsur hara yang lainnya (Pracaya, 2007). Menurut 

(Mulyono, 2009), kubis adalah tanaman yang memerlukan pupuk cukup banyak 

karena tanaman ini banyak menyerap zat makanan, terlebih unsur nitrogen dan 

kalium. Menurut Goeswono (1983) dalam Subhan (1994), peran fosfat adalah 



untuk merangsang penyerapan molibdenum oleh tanaman, selain itu fosfat 

berpengaruh terhadap kualitas kubis. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010, 

luas lahan di Jawa Timur untuk pertanian kubis seluas 9.993 ha. Luas ini 

berkurang jika dibandingkan pada tahun 2009 yang mencapai 10.748 ha. Dari 

tahun ke tahun luas lahan di Indonesia cenderung mengalami penurunan, untuk itu 

dibutuhkan suatu usaha untuk mengatasi hal tersebut antara lain dengan 

memanfaatkan pekarangan.  

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, pada tahun 

1960an diterapkan suatu teknologi pertanian, yaitu Revolusi Hijau. Disadari 

ataupun tidak penerapan Revolusi Hijau juga memiliki beberapa dampak negatif, 

yaitu penggunaan pupuk dan pestisida tinggi yang ternyata telah mencemari 

sebagian sumber daya lahan, air, dan  lingkungan. Menurut Anonim (2005), 

pemberian pupuk buatan dan pestisida pada tanaman kubis yang jauh di atas 

ambang batas dapat memberikan kontribusi negatif terhadap terhadap mutu 

produksi, makhluk hidup, dan pencemaran lingkungan yang berdampak buruk 

terhadap ekosistem. 

Menyikapi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan 

pertanian konvensional, perhatian masyarakat dunia perlahan mulai bergeser ke 

pertanian yang ramah lingkungan. Salah satu upaya alternatif yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengembangkan pertanian 

organik yang dapat dikatakan merupakan suatu sistem yang mampu menjaga 

keselarasan diantara komponen ekosistem secara berkesinambungan dan lestari. 

Pertanian organik ini mengandalkan kebutuhan hara melalui pupuk 

organik dan masukan-masukan alami lainnya, misalnya mikroba. Dalam usaha 

untuk mengembangkan bioteknologi di bidang pertanian organik ini, lembaga 

penelitian dan perguruan tinggi juga ikut andil melalui penelitian-penelitian 

tentang mikroorganisme yang mampu menyediakan unsur hara dan pengendalian 

penyakit. Implementasi yang secara nyata dapat dirasakan oleh para petani adalah 

dengan pembuatan pupuk hayati (biofertilizer). 



Biofertilizer adalah inokulan berbahan aktif organisme hidup yang 

berfungsi untuk menambat hara tertentu atau memfasilitasi tersedianya hara dalam 

tanah bagi tanaman (Simanungkalit dkk., 2006). Mikroba tersebut antara lain 

adalah Azotobacter, Azospirillum, dan Rhizobium merupakan mikroba yang 

mampu menambat unsur nitrogen. Bacillus dan Pseudomonas mampu menambat 

unsur fosfat. Saccharomyces, Lactobacillus, dan Cellulomonas membantu dalam 

proses dekomposisi yang menghasilkan unsur kalium.  

Media tanam yang baik merupakan salah satu syarat untuk meningkatkan 

produksi tanaman. Dengan mengkombinasikan media tanam dengan pupuk hayati 

maka tanaman dapat tumbuh baik karena hara yang dibutuhkan ada dalam bentuk 

tersedia dan dalam jumlah yang cukup. Menurut Sarief (1989), bahan organik 

dapat memperbaiki kualitas tanah.  

Dengan pemakaian biofertilizer diharapkan tidak hanya akan memberi 

dampak positif bagi tanah tetapi juga pada pertumbuhan dan produktivitas 

tanaman. Selain itu, penggunaan biofertilizer tidak akan meninggalkan residu 

kimia seperti pada pemakaian pupuk kimia, karena bagian yang dikonsumsi dari 

tanaman kubis adalah krop (daun). Dengan demikian, diharapkan pula jumlah 

komoditi ekspor kubis akan meningkat dan memberi keuntungan pada para petani. 

Pada gilirannya manusia sebagai konsumen utama kubis, akan lebih leluasa untuk 

mengkonsumsi kubis karena tidak meninggalkan residu kimia yang berbahaya 

bagi kesehatan. 

2 Material dan Metode 

Penelitian ini dilakukan di rumah kaca UPT Pengembangan Agribisnis 

Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian Sidoarjo sebagai tempat 

penanaman dan Laboratorium Mikrobiologi Departemen Biologi Fakultas Sains 

dan Teknologi, Universitas Airlangga sebagai tempat pembuatan biofertilizer dari 

bulan Februari sampai bulan Juli tahun 2012.  

Mikroba yang digunakan untuk pembuatan biofertilizer terdiri dari 

Azotobacter, Azospirillum, Rhizobium sp., Bacillus megaterium, Pseudomonas 

fluorescens, Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus plantarum, dan 



Cellulomonas. Jenis benih yang digunakan adalah F1 Hybrid Cabbage Seed 

Grand 22 dari PT. BISI Internasional Tbk.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

dengan 10 perlakuan, yaitu: M1D0- (tanah tanpa biofertilizer dan NPK), M1D0+ 

(tanah dan NPK), M1D5 (tanah dan 5 mL biofertilizer), M1D10 (tanah dan 10 mL 

biofertilizer), M1D15 (tanah dan 15 mL biofertilizer), M2D0- (campuran tanah 

dan kompos), M2D0+ (campuran tanah dan kompos dan NPK), M2D5 (campuran 

tanah dan kompos dan 5 mL biofertilizer), M2D10 (campuran tanah dan kompos 

dan 10 mL biofertilizer), M2D15 (campuran tanah dan kompos dan 15 mL 

biofertilizer) masing-masing perlakuan diulang 3 kali. Campuran tanah dan 

kompos yang digunakan adalah dengan perbandingan berat 1:1. Media tanam 

yang akan digunakan dimasukkan ke dalam polybag ukuran 15kg. Perbedaan 

perlakuan dimulai saat penanaman bibit, sedangkan untuk penyemaian 

menggunakan media tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan volume 1:1. 

Pemupukan dilakukan pada saat 6 hari sebelum tanam, 30 dan 50 hari setelah 

tanam. Pemupukan dilakukan secara melingkar di sekitar tanaman dengan jarak 5 

cm dari batang. Perawatan yang dilakukan adalah dengan melakukan penyiraman 

setiap hari saat pagi dan sore hari. 

Pengamatan dilakukan terhadap pertumbuhan, yaitu tinggi tanaman (cm), 

jumlah daun yang terbentuk (helai) dan diameter krop (cm) serta produktivitas 

dengan menimbang berat basah krop (g). Setelah data didapatkan kemudian 

dianalisis dengan program SPSS menggunakan uji One Way ANOVA 

dengan uji lanjutan LSD (Least Significant Difference) jika ada beda yang 

signifikan. Uji efektivitas biofertilizer, untuk menentukan apakah suatu pupuk 

mempunyai nilai efektivitas terhadap hasil tanaman baik secara agronomis dan 

secara sosial ekonomi digunakan rumus Relative Agronomic Effectiveness (RAE) 

dihitung dengan rumus (Machay, et al., 1984) : 

 

 



3 Hasil dan Pembahasan 
Hasil dari pengaruh interaksi dosis biofertilizer dan jenis media tanam 

terhadap parameter pertumbuhan dan produktivitas perlu dilakukan uji statistik 

untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing perlakuan. Pada uji statistik data 

yang digunakan adalah data minggu ke-15 (saat panen). Hasil dari uji statistik 

untuk masing-masing parameter ditunjukkan pada tabel 1.1 dan gambar 1. 

Tabel 1.1. Data parameter pertumbuhan dan produktivitas tanaman kubis saat 
panen.  

Keterangan: * Pada tinggi tanaman nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf yang 

Mann Whitney. 
* Pada jumlah daun dan diameter krop nilai rata-rata yang diikuti 

oleh huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata 
( <0,1) dengan uji t. 

a      b 
  
 

Perlakuan 
Pertumbuhan  Produktivitas  

Tinggi tanaman  
(cm) 

Jumlah daun 
(helai) 

Diameter 
krop(cm) 

Berat basah krop 
(g) 

M1D0- 22±1.9079ab 28±2.5166a 4.5517±0.8829a 17.009±12.2363 
M1D0+ 20.5±2.2716a 30±7.9373ab 5.2075±0.7601a 17.7408±7.9634 
M1D5 23.5±1.0817b 32±4.0415ab 5.4883±1.0694a 22.1967±4.2863 
M1D10 22.4333±0.8737ab 28±2.0817a 4.2733±1.0471a 10.469±6.921 
M1D15 21.9667±1.5275ab 28±2.6458ab 4.2867±0.8029a 14.5187±7.3978 
M2D0- 25.8667±2.444bc 32±0.5774b 3.6183±1.2983a 11.6011±7.1348 
M2D0+ 22.9667±1.097ab 30±0a 4.7933±1.6714a 17.8912±11.799 
M2D5 14.3±6.634a 27±2.3094a 0.965±1.6714b 1.3522±2.3421 
M2D10 21.2667±7.6291abc 28±1.5275a 3.3267±2.881ab 12.1579±11.7563 
M2D15 25.6±1.5875c 29±1.5275a 5.3383±0.9072a 17.8966±9.3636 
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Gambar 1. Diagram pengaruh interaksi dosis biofertilizer dan jenis media tanam 

terhadap: a) tinggi kubis, b) jumlah daun kubis, c) diameter krop 
kubis, dan d) berat basah krop. M1D0- (tanah tanpa biofertilizer dan 
NPK), M1D0+ (tanah dan NPK), M1D5 (tanah dan 5 mL 
biofertilizer), M1D10 (tanah dan 10 mL biofertilizer), M1D15 (tanah 
dan 15 mL biofertilizer), M2D0- (campuran tanah dan kompos), 
M2D0+ (campuran tanah dan kompos dan NPK), M2D5 (campuran 
tanah dan kompos dan 5 mL biofertilizer), M2D10 (campuran tanah 
dan kompos dan 10 mL biofertilizer), M2D15 (campuran tanah dan 
kompos dan 15 mL biofertilizer). 

Dari hasil perhitungan RAE dari rumus di atas didapatkan nilai seperti 

pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2. Hasil perhitungan RAE  
Perlakuan RAE (%) 

M1D5 708,94 
M2D10 8,85 
M2D15 100,9 

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa perlakuan M2D15 tidak berbeda 

signifikan dengan perlakuan M2D0- dan M2D10. Dari hasil rerata tinggi tanaman, 

M2D0- memiliki nilai rerata tertinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pemberian/pencampuran kompos dengan tanah mampu menyediakan unsur hara 

yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Menurut Simanungkalit dkk. 

(2006) kompos merupakan sumber hara makro dan mikro mineral secara lengkap 

meskipun dalam jumlah relatif kecil (N, P, K, Ca, Mg, Zn, Cu, B, Zn, Mo, dan 

Si). Selain itu, kompos banyak mengandung mikroorganisme (fungi, 

aktinomisetes, bakteri, dan alga). Variasi dalam kuantitas macam-macam nutrien 

esensial yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman itu sangat besar. 



Kebutuhan kuantitatif tergantung pada jenis tanaman, tingkat hasil panen, dan 

nutrien tertentu tersebut (Gardner et al., 1991). Menurut Rao (1994) pertumbuhan 

suatu tanaman tidak hanya tergantung pada kapasitas tanah untuk membebaskan 

nutriennya tetapi juga tergantung pada kapasitas sistem perakarannya untuk 

menyerap nutrien-nutrien tersebut secara efisien. Jika tanaman mendapatkan 

seluruh unsur hara esensial yang dibutuhkan dalam jumlah cukup, maka tanaman 

akan dapat tumbuh dengan normal (Ridwan, 2011). 

Pada parameter jumlah daun, dari uji analisis statistik menunjukkan 

bahwa pada perlakuan M2D0- tidak berbeda nyata dengan M1D0+, M1D5, dan 

M1D15. Hal ini diduga bahwa kebutuhan tanaman kubis terhadap unsur hara 

untuk pembentukan daun telah tercukupi pada perlakuan tersebut. Salah satu 

unsur yang dibutuhkan dalam pembentukan daun adalah nitrogen (N). Menurut 

Kuswahariani, nitrogen diperlukan untuk pembentukan atau pertumbuhan bagian 

vegetatif tanaman, seperti daun, batang, dan akar. Tanda-tanda tanaman defisiansi 

N adalah pertumbuhan terganggu (kerdil), daunnya berwarna pucat, dan biasanya 

ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan biasanya (Ashari, 1995). Hal ini 

diduga bahwa dengan penambahan kompos, biofertilizer, atau pupuk kimia 

mampu menyediakan nutrien yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan 

khususnya pembentukan daun. Biofertilizer adalah inokulan berbahan aktif 

organisme hidup yang berfungsi untuk menambat hara tertentu atau memfasilitasi 

tersedianya hara dalam tanah bagi tanaman (Simanungkalit dkk., 2006). Menurut 

Taniwiryono dan Isroi (2008), pupuk kimia buatan memiliki keunggulan 

dibanding pupuk yang lain, yaitu memiliki kandungan hara yang tinggi dan cepat 

tersedia. 

Pada gambar 1 untuk parameter diameter krop setelah dilakukan analisis 

statistik, menunjukkan bahwa ada pengaruh interaksi antara dosis biofertilizer dan 

jenis media tanam terhadap diameter krop yang terbentuk. Dari hasil analisis 

menunjukkan bahwa perlakuan M2D5 tidak berbeda nyata dengan M2D10. Dari 

hasil rata-rata diameter krop perlakuan M2D5 menunjukkan hasil yang paling 

rendah. Hali ni diduga pada perlakuan ini menunjukkan kompetisi antara mikroba 

yang ada dalam kompos dan biofertilizer sehingga tidak mampu menyediakan 



unsur yang dibutuhkan tanaman dalam pembentukan krop. Perkembangan krop 

kubis sangat dipengaruhi oleh penyerapan air dan unsur hara oleh akar (Sulastri, 

2010).  

Dari hasil uji statistik pada tabel 1.1 didapatkan bahwa interaksi antara 

dosis biofertilizer dan jenis media tanam tidak berpengaruh terhadap berat basah 

krop. Hal ini diduga dengan menambahkan kompos atau biofertilizer mampu 

menyediakan kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh kubis. Menurut De 

Geus (1967) dalam Subhan (1994), bahwa berat bersih krop sangat dipengaruhi 

oleh tersedianya unsur hara dalam tanah dan keseimbangan unsur hara tanah dapat 

mempengaruhi hasil. Selain itu menurut Sulastri (2010) berat krop ini dipengaruhi 

oleh seberapa banyak hasil fotosintat yang disalurkan ke bagian krop. Pernyataan 

ini juga diungkapkan oleh Wahyuni dkk. (2004) bahwa hasil tanaman tidak 

tergantung oleh seberapa besar fotosintat yang dihasilkan tetapi juga dipengaruhi 

oleh seberapa besar fotosintat yang disalurkan ke bagian hasil tanaman. Diketahui 

juga bahwa unsur kalium (K) berperan penting dalam fotosintesis karena secara 

langsung meningkatkan pertumbuhan dan indeks luas daun, dan karenanya juga 

meningkatkan asimilasi CO2 serta meningkatkan translokasi hasil fotosintesis 

keluar daun (Wolf dkk., 1976 dalam Gardner et al., 1991). 

Dari hasil uji statistik didapatkan nilai yang tidak signifikan untuk hasil 

berat basah krop. Hal ini menunjukkan bahwa pada perlakuan biofertilizer tanpa 

mengkombinasikannya dengan kompos mampu menghasilkan produktivitas yang 

sama dengan perlakuan kombinasi kompos dan biofertilizer. Dari perhitungan 

nilai RAE didapatkan bahwa pada perlakuan M2D5 menunjukkan hasil yang 

tertinggi 708,94%. 

Menurut Isroi (2005) jika menggunakan kompos yang matang kandungan 

haranya kurang lebih mengandung 1,69% N, 0,34% P2O5, dan 2,81% K. 

Permasalahan yang sering muncul adalah kebutuhan kompos yang cukup banyak 

untuk mencukupi seluruh kebutuhan hara tanaman. Dibandingkan dengan pupuk 

kimia, kebutuhan kompos dapat mencapai 10-20 kali lipat lebih banyak dari pada 

pupuk kimia. Jumlah kompos yang demikian besar ini memerlukan banyak tenaga 

kerja dan berimplikasi pada naiknya biaya produksi. Untuk mengatasi 



permasalahan tersebut alternatifnya adalah dengan pemanfaatan mikroba untuk 

meningkatkan unsur hara bagi tumbuhan dalam bentuk biofertilizer. Mengingat 

pada saat ini harga pupuk kimia kian mahal dan bahaya dari residu pupuk kimia 

maka biofertilizer dapat dijadikan pilihan sebagai pupuk alternatif. 

Kesimpulan 
1. Ada pengaruh interaksi antara dosis biofertilizer dan jenis media tanam 

terhadap tinggi tanaman kubis, jumlah daun, dan diameter krop. 

2. Tidak ada pengaruh interaksi antara dosis biofertilizer dan jenis media tanam 

terhadap produktivitas tanaman kubis. 
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