
ABSTRAK  

Tanaman kubis bunga termasuk dalam golongan tanaman sayuran semusim atau umur 

pendek. Tanaman tersebut hanya dapat berproduksi satu kali dan setelah itu akan mati. 

Pemanenan kubis bunga dapat dilakukan pada umur 60 – 70 hari setelah tanam, tergantung 

pada jenis dan varietasnya. Kendala dalam produksi kubis bunga di Indonesia adalah 

ketersediaan lahan pertanian yang perlahan hilang karena terjadinya alih fungsi lahan dari 

pertanian ke sektor lain. Pupuk yang biasa digunakan adalah pupuk buatan anorganik. Pupuk 

buatan anorganik merusak kondisi tanah jika dipakai terus-menerus dan memiliki biaya yang 

cukup tinggi.  Oleh karena itu, dicari alternatif lain untuk mengganti pupuk buatan, yaitu 

dengan pupuk hayati Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk hayati 

mikoriza – trikoderma dan pengurangan dosis pupuk anorganik terhadap beberapa sifat fisik 

tanah dan produksi kubis bunga. Penelitian ini dilakukan di lahan petani Desa Kaliori, 

Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas dan Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas 

Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 

sampai November 2018. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap 

(RAKL) pola faktorial dengan dua faktor. Faktor pertama adalah komposisi pupuk mikoriza – 

trikoderma sedangkan faktor kedua adalah pengurangan dosis pupuk anorganik. Variabel yang 

diamati meliputi sifat fisik tanah seperti BJI, BJP, porositas, BC, BG, BL, BBW, dan jangka 

olah tanah serta variabel hasil produksi tanaman seperti tinggi tanaman, bobot segar dan bobot 

kering.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Interaksi pupuk mikoriza 20 gram – 

trikoderma 10 gram dan pengurangan dosis pupuk anorganik 25% mampu mempengaruhi 2 

variabel sifat yaitu; berat jenis partikel (BJP). Berat jenis partikel rerata 20,66% dengan 

perlakuan H1 mengahsilkan nilai BJP yaitu 2,1 gram dan bobot kering yaitu 148,19 gr dengan 

perlakuan H2A2. Sedangkan untuk variabel BJI, porositas, BC, BG, BL, BBW, jangka olah, 

tinnggi tanaman dan bobot basah tidak berpengaruh nyata. (2) Pemberian pupuk hayati mikoriza 

dan trikoderma mampu mengurangi penggunaan pupuk anorganik hingga 25% diihat dari nilai 

berat jenis partikel dan 50% dilihat dari bobot tanaman kering yaitu 148,19 g yang merupakan 

acuan untuk melihat laju vegetative tanaman. (3) Pada perlakuan pemberian pupuk hayati 

mikoriza-trikoderma dan pengurangan pupuk anorganik tidak ditemukannya perlakuan yang 

berbeda nyata pada perlakuan yang bersifat mandiri. 

 


	ABSTRAK

