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ABSTRACT 

The research concerning with the potency of hybrid cabbages (Brassica Oleracea L. Var. Capitata ) varieties in 
producing seed through grafting methods of chinese cabbage root stock, had been carried out in Salaran re
search station, Wates village, Getasan, Semarang regency, Central Java province. The research location is in 
Merbabu Mountain slope, about 1,050 metres above sea level. The research aims were to find out vegetative 
growth of cabbage after grafting were clone and to know the potency of each cabbage variety in producing seeds. 

The experimental design used was randomized complettly block design with five treatments and five replica
tions. Five treatment tested were : KK-Cross, Green Hero, New Summit, Grand 11 and Summer Autumn variety. 
The result analyzed by using analysis of variance or A nova (F-test of 5%) and to know the different result 
among treatments was used Honesty Significant Difference/ TUkey test at 95% significant level. 

The result could be concluded as follow (1) KK-Cross variety was able in forming a both best vegetative and 
generative growths compared with other varieties such as Green Hero, New Summit, Summer Autumn and Grand 
11, (2) The most potentials variety in producing seeds was KK-Cross, (3) Varieties of Summer Autumn, Grand 11 
and New Summit were not suitable in producing seeds in the area altitude of 1050 metres above sea level. 
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ABSTRAK 

Penelitian mengenai potensi beberapa varietas kubis hibrida (Brassica oleracea L. var. Capitata) dalam 
menghasilkan benih melalui metode penyambungan dengan caisim sebagai batang bawah, telah dilaksanakan 
di Kebun Salaran, desa Wates, kecamatan Getasan, kabupaten Semarang, propinsi Jawa Tengah. Tempat 
penelitian terletak di lereng gunung Merbabu, dengan ketinggian sekitar 1050 meter dari permukaan 
laut.Penelitian bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan vegetatif kubis sebagai batang atas pasca sambung 
dan mengetahui potensi masing - masing varietas kubis da/am menghasilkan biji atau benih. 

Rancangan percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan lima perlakuan dan lima 
ulangan. Kelima perlakuan yang dicobakan ada/ah: varietas KK-Cross, Green Hero, New Summit, Grand 11 
dan Summer Autumn. Ana/isis hasil penelitianmenggunakan metode Sidik Ragam (Uji F 5%) dan untuk 
mengetahui pengaruh antar perlakuan dilakukan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada selang kepercayaan 95%. 

Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut (1) Varietas KK-Cross mampu membentuk pertumbuhan vegetatif dan 
pertumbuhan generatif terbaik, dibandingkan varietas Green Hero, New Summit, Summer Autumn dan Grand 11, 
(2) Varietas yang paling berpotensi menghasilkan biji adalah varietas KK-Cross, (3) Varietas Summer Autumn, 
Grand 11 dan New Summit kurang cocok untuk memproduksi benih pada lahan dengan ketinggian 1050 m dpl. 

Kata kunci: kubis hibrida, metode penyambungan 
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PENDAHULUAN 

Kubis (Brassica o/eracea var.capitata) meru
pakan salah satu sayuran yang banyak dikon
sumsi oleh manusia Kubis krop merupakan salah 
satu anggota dari kubis (Cruciferae). Bagian 
yang dikonsumsi dari kubis krop adalah daunnya. 
Sayuran kubis sudah dikenal oleh masyarakat 
umum, kubis semula dikenal sebagai tanaman 
sub-tropis,untuk produksinya di Indonesia 
terbatas di dataran tinggi (Rukmana, 1994). 

Kubis bukan tanaman asli Indonesia, diduga kubis 
barasal dari daerah sub-tropis yang pada awalnya 
merupakan tumbuhan liar. Di Indonesia tanaman 

kubis termasuk tanaman semusim (annual), 

sedangkan di daerah sub-tropis tanaman kubis 
tergolongtanaman dua musiman (biannual). Kubis 

termasuk tanaman biannual karena pertumbuhan 
awalnya secara vegetatif, dan selanjutnya hila 
musim dingin tiba pertumbuhannya berubah 
menjadi pertumbuhan generatif. Untuk pemben

tukan benih kubis tergantung dari temperatur, 
bukanlah panjanghari (Pracaya, 2003). Oleh sebab 
itu di Indonesia kubis hybrida tidak bisa berbunga 
secara alami. Sehingga benihkubis didatangkan dari 

1uar negeri (import) Benih kubis harganya relatif 
mahal, sehingga menjadi kendala dalam budidaya 
kubis di Indonesia 

Sentra penanaman kubis di Indonesia umumnya 
di dataran tinggi. Beberapa daerah yang terkenal 
sebagai pusat penyebaran kubis adalah Cipanas 
(Cianjur) Pengalengan, Lembang, Argalingga dan 

Punten (Malang). Dalam perkembangan 
selanjutnya, banyak negara penghasil benihkubis 
yang memperkenalkan (memasarkan) benihkubis 
ke Indonesia Tennasuk di antaranya Jepang dan 

Taiwan yang telah menghasilkan dan menyebar
lwui:kanbenih varietas kubis yang tahan (toleran) 
terbadap suhu panas. Dampak positif dari 
b:badiran benih-benih kubis yang tahan terhadap 

u panas adalah pembudidayaannya di 
IDdlolllesia mulai meluas ke dataran rendah dan 

.......,�...,. ... menengah. Prospek pengembangan 
· daya kubis, diperkirakan tetap cerah. Pada 

tahun 1991 luas panen kubis di Indonesia sudah 
mencapai 52.657 hektar dengan produksi 974.553 

ton, tersebar luas dan dihasilkan di 24 propinsi 
(Rnkmana, 1994). 

Permasalahan yang muncul, ketika diketahui 
bahwa kubis hybrida tidak mampu berbunga 
secara a1ami di daerah tropis. Sebinggakebutuhan 
benihnya dipenuhi denganmengimpordari daerah 

Sub-tropis. Permasalahan tersebut coba diatasi 

peneliti Balai Penelitian Hortikultura (Saat ini 

Balai Penelitian Tanaman Sayuran/Balitsa) 
Lembang. Bandung dengan perlakuan(vemalisast) 
pengaturan suhu rendah pada tanaman dewasa 

(telah berkrop) selama 2-3 bulan secara teras 

menerus (Permadi, 1988). 

Selain pembungaan tanaman kubis dengan cara 

vemalisasi, tanaman kubis juga dapat dirangsang 
melalui grafting atau penyambungan, di mana 

tanaman kubis sebagai batang atas dan tanaman 

caisim sebagai batang bawah. Varietas-varietas 
yang beredar di pasaran adalah varietas: Grand 
11, New Summit (N 637), Summer Autumn 
(633), Green Hero, dan KK- Cross (Widyutama 
1996, Murdono, 2007). 

Kubis hibrida seperti Grand 11, New Summit, 
Summer Autumn (633), dewasa ini sangatdisukai 

petani karena beberapa alasan: 1. Tidak perlu 
mengikat daun-daun muda agar membentukkrop 
(kepala), 2. Krop lebih padat daripada 'kubis 
lokal' sehingga bobot per krop kubis hibrida lebih 
berat daripada 'kubis lokal', 3. Daya tahankrop 
lebih baik atau lebih lama dalam penyimpanan 
maupun pengangkutan daripada 'kubis lokal' 
istilah 'kubis lokal' sebenarnya kurang tepat, 
karena komoditas ini diperkirakan masuk 
Indonesia sekitar tahun 1950-an. Selanjutnya 
kubis tadi beradaptasi dengan lingkungan 
setempat dan juga terjadi persilangan sehingga 
memiliki ciri tersendiri sehingga layak disebut 
kubis varietas local (Murdono,2007). 

Untuk produksi benih oleh Widyutama ( 1996) 
telah dilakukan uji coba dengan cara grafting 

37 



AGRIC Vo1.22, No. 1, Juli 2010: 36 - 54 

atau penyambungan antara kubis dengan caisim. 
Dari percobaan tersebut, rupanya tanaman kubis 
basil grafting atau penyambungan dengan caisim 
mampu menghasilkan bunga dan biji. Setelah 
diadakan seleksi biji, hasil seleksi tersebut (biji 
yang baik) ditanam kembali. Benih yang ditanam 
ternyata mampu menghasilkan krop lagi dengan 
karakteristik sesuai dengan tanaman induknya. 

Menurut Permadi (1988/ihat Widyutama, 1996), 

usaha pengadaan benih kubis dapat dilakukan 
dengan cara menyambungkan kubis sebagai 
batang atas dan caisim sebagai batang bawah 
yang digunakan tanaman sebagai penghasil zat 
pembungaan (florigen) secara alami. Tanaman 
yang bagus digunakan untuk dijadikan batang 
bawahadalah tanaman caisim (Brassica campestris 

ssp chinensis), dikarenakan tanaman caisim 
tersebut mampu menghasilkan suatu senyawa 
florigen yang berguna untuk pembungaan. 
Dengan dilakukannya penyambungan diharapkan 
senyawa florigen yang terkandung pada tanaman 
sawi dapat ditranslokasikan ke tanaman kubis, 
sehingga tanaman kubis diharapkan mampu 
berbunga dan membentuk biji. Namun, sampai 
seberapa besar potensi masing masing varietas 
hibrida tersebut di atas untuk menghasilkan biji 
belum pemah diketahui. Oleh karena itu dalam 
penelitian ini akan diungkap potensi beberapa 
varietas seperti Grand 11, New Summit (N 637), 

Summer Autumn (633), Green Hero, dan KK
Cross dalam menghasilkan biji melalui metode 
penyambungan kubis dan caisim.. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka pene
litian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan 
vegetatif kubis sebagai batang atas pasca 
sambung dan mengetahui potensi masing-masing 
varietas kubis dalam menghasilkan biji atau benih 

melalui sambung. 

METODE PENELITIAN 

RancanganPenelitian 

Rancangan dasar menggunakan Rancangan 
Acak Kelompok (RAK) dengan lima perlakuan 
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dan setiap perlakuan diulang lima kali. Dasar 
pengelompokan adalah bahwa pekerjaan tertentu 
dalam penelitian ini tidak dapat selesai dalam 
waktu 1 hari untuk semua unit percobaan dan 
semua ulangan. Pekerjaan tertentu tersebut antara 
lain proses penyambungan, pengamatan jumlah 
bunga dan jumlah polong, sehingga pekerjaan 
tersebut di1akukan sesuai kelompoknya. 

Model matematis RAK adalah sebagai berikut: 

yij=j.t + 'ti + J3j + Eij 

Keterangan: 

Y; i = Hasil pengamatan perlalruan ke i ulangan ke j 

J.l = Purata utama 

'l'; = Penyimpangan basil dari purata umum yang 

disebabkan oleh pengaruh perlakuan ke i. 

Pi = Penyimpangan basil dari purata umum yang 

disebabkan oleh pengaruh khusus kelompok ke j. 

E;i = Pengaruh acak yang masuk dalam penelitian 

Perlakuan 

Perlakuan yang digunakan adalah berbagai 
varietas kubis yang digunakan sebagai batang 
atas penyambungan dengan caisim. Adapun 
perlakuan tersebut sebagai berikut: 
Gr = Kubis varietas Grand 11 

NS = Kubis varietas New Summit (N 637) 

SA =Kubis varietas Summer Autumn (633) 

GH = Kubis varietas Green Hero 
KK= Kubis varietas K-K Cross 

Desain penelitianmenggunakanjumlah perlakuan 
adalah 5 dan jumlah ulangan adalah 5. Dari setiap 
unit percobaan jumlah tanamannya adalah 20 

tanaman, sehingga 1 ulangan terdapat 100 tanaman. 

Data basil pengamatan utama dianalisis dengan 
mengunakan metode Sidik Ragam (Uji F 5%). 
Sedangkan untuk mengetahui pengaruh tiap-tiap 
varietas dilakukan dengan uji Beda Nyata Jujur 
(BNJ) pada taraf 5%. 

Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan FP 
UKSW di Salaran, desa Wates, kecamatan 
Getasan kabupaten Semarang, propinsi Jawa 
Tengah. Tempat penelitian terletak di lereng 



gunung Merbabu, yang memiliki ketinggian 

sekitar 1050 meter dari permukaan laut. 

Tahapan penelitian pada gambar: 
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Persiapan media 
Semai kubis 

tanamkubis 

Tindakan ted!adap batang atas 

dan batang bawah sebelum 

Penyambung an v sambung (Pemotongan) 

Pemeliharaan pasca Pencangkokan 
sam bung 

Gambar 1. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 
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Persentase Keberhasilan Sambungan 

Persentase keberhasilan sambungan dihitung dari 

jumlah tanaman awal sebelum sambung,jumlah 

tanaman setelah sambung dan jumlah tanaman 

mati. Nilai keberhasilan sambungan dinyatakan 

dalam persen. 

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa persentase 

keberhasilan dalam menyambung varietas Green 

Hero lebih banyak dibandingkan dengan Summer 

Autumn, Grand 11, New Summit dan KK.-Cross. 

Jumlah persentase keberhasilan dalam 

menyambung varietas Summer Autumn sebesar 

39%, Grand 11 sebesar 41%, New Summit 

sebesar 43%, Grand 11 sebesar 41% dan 

varietas Green Hero sebesar 49 %. 

Tabel 1. Persentase Keberhasilan Sambungan 

Jumlah tanaman 
Persentase 

Varietas 
Sebelum sambung 

Setelah sambung dan Tanaman keberhasilan 
bertahan hidup mati 

Summer Autumn 100 39 69 39 

Grand 11 100 41 59 41 

New Summit 100 43 57 43 

KX-Cross 100 46 54 46 

Green Hero 100 49 51 49 
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Penentase dalam Menghasilkan Bunga 

Persentase dalam menghasilkan bunga dapat 

dihitung dari jumlah tanaman awal sebelum 

sam bung, jumlah tanaman setelah sambung dan 

jumlah tanaman mati. Persentase keberhasilan 
dalam menghasilkan bunga dinyatakan dalam 

persen. 

Pada Tabel 2. menunjukkan bahwa persentase 
keberhasilan dalam menghasilkan kuncup bunga 

varietas KK -Cross lebih ban yak dibandingkan 
dengan Grand 11, New Summit, Summer Au
tumn, New Summit dan Green Hero. Jumlah 
persentase keberhasilan dalam menghasilkan 
bunga varietas Grand 11 sebesar 2,44 %, Sum
mer Autumn sebesar 5,13 %, New Summit 
sebesar 13,95 %, Green Hero sebesar 15,22 % 

dan varietas KK-Cross sebesar 18,7%. 

Tabel 2. Persentase dalam Menghasikan Kuncup Bunga 

Jumlah tanaman 
Persentase 

''arictas Sebelum Sc:tl::li:Ilr siUilbuag TdJiiiJilaa keberhasilan 
sam bung dan bertahan hidup Berbunga 

Grand 11 100 

Summer Autumn 100 

New Summit 100 

Green Hero 100 

KK-Cross 100 

Persentase dalam MenghasUkan Polong 

Persentase dalam menghasilkan polong dihitung 
dari jumlah tanaman awal sebelum sambung, 

jumlah tanaman setelah sambung dan jumlah 

tanaman mati. Nilai keberllasilan dalam meng
hasilkan bunga dinyatakan dalam persen. 

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa persentase 

keberhasilan dalam menghasilkan polong varietas 
KK-Cross lebih banyak dibandingkan dengan 

Grand 11, New Summit, Summer Autumn, New 

Summit dan Green Hero. Jumlah persentase 

Tabel 3. Persentase dalam Menghasilkan Po long 

41 1 2,44 

39 2 5,13 

43 6 13,95 

46 7 15,22 

49 9 18,37 

keberhasilan dalam menghasilkan bunga varietas 
Grand sebesar 0%, Summer Autumn sebesar 0%, 

Green Hero sebesar 2, 17%, New Summit sebesar 

2,32% dan varietas KK-Cross sebesar 16,33%. 

Persentase · dalam Menghasilkan Biji 

Persentase dalam menghasilkan bij i dapat 

dihitung dari jumlah tanaman awal sebelum 

sambung,jumlah tanaman setelah sambung dan 

jumlah tanaman mati. Nilai keberhasilan dalam 

menghasilkan bunga dinyatakan dalam persen. 

Jumlah tanaman 
Persentase 

Varietas Sebelum Sete1ah sambung Tanaman 
keberhasilan 

sambung dan bertahan hidup berpolong 

Grand 11 100 41 0 0,00 

Summer Autumn 100 39 0 0,00 

Green Hero 100 46 1 2,17 

New Summit 100 43 1 2,32 

KK-Cross 100 49 8 16,33 
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Tabel4. Persentase dalam Menghasilkan Biji 

Jumlah tanaman 
Persentase 

Varietas Sebelum Setelah sambung Tanaman 
keberhasilan 

sambung dan bertahan hidup berbiji 

Grand 1 1  100 

Summer Autumn 100 

ewSummit 100 

Green Hero 100 

KK.-Cross 100 

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa persentase 

keberhasilan dalam menghasilkan polong varietas 

KK-Cross lebih banyak dibandingkan dengan 

Grand 11, New Summit, Summer Autumn, New 

Summit dan Green Hero. Jumlah persentase 

keberhasilan dalam menghasilkan bunga varietas 

Grand sebesar 0%, Summer Autumn sebesar 0 

,.,., New Summit sebesar 0%, Green Hero sebesar 

2,17% dan varietas KK.-Cross sebesar 1 6,33%. 

lumlah Daun Kubis Pasca Sambung 

Pengamatan j umlah daun diperoleh dari 

pengamatan beberapa tanaman yang hidup dari 

waktu sambung sampai panen. Pengamatan 

jumlah daun di bagi menjadi 2 yaitu pengamatan 

jumlah daun vegetatif dan pengamatan jumlah 

daun generatif. Pengaruh potensi beberapa 

varietas terhadap jumlah daun dinyatakan dalam 

jumlah helai daun. Pengaruh varietas terhadap 

persentase jumlah daun vegetatif dan jumlah 

dau.n generatif diuji dengan BNJ 5%. Hasil 

analisis jumlah daun vegetatif dan jumlah daun 

eratif disajikan pada Tabel5. 

Basil analisis pada Tabe15 menunjukkan bahwa 

paiakuan berbagai varietas terhadap jumlah daun 

vegetatif dan jumlah daun generatif pasca 

bung tidak beda nyata. Sebelum dilakukan 

penyambungan, tanaman caisim rata rata 

disisakan 6 daun. Dalam penyambungan caisim 
gan kubis, daun caisim berfungsi sebagai 

penghasil florigen yang berperan dalam 

ungaan. Jumlah daun caisim yang relatif 

41 0 0,00 

39 0 0,00 

43 0 0,00 

46 1 2,17 

49 8 16,33 

samadiharapkan secara potensi akanmengba91kan 

hormon florigen yang sama baik secara kuantitas 

dan kualitasnya, sehingga diharapkan setiap 

tanaman kubis mendapat kesempatan yang sama 

dalam pembungaan. 

Daun vegetatif pada kubis merupakan penghasil 

asimilat. Asimilat yang dihasilkan oleh daun kubis 

digunakan oleh tan am an untuk membantu dalam 
proses pembungaan dan pembentukan polong 

atau biji. Bila kandungan asim.ilat yang dihasilkan 

oleh daun kubis banyak, maka dimungkinkan 

bunga kubis yang terbentuk banyak dan 

keberllasilan pembentukan polong atau biji tinggi. 

Demikian juga sebaliknya bila kandungan asimilat 
terlalu sedikit maka bunga yang terbentuk relatif 

sedikit bahkan tidak ada. 

Hasil analisis pada Tabel5 menunjukkan hahwa 

hasil uji BNJ dari perlakuan berbagai varietas 

kubis terhadap jumlah daun vegetatif pasca 
sambung tidak beda nyata. Hal tersebut diduga 

karena fakor genetis dalam menghasilkan jumlah 

daun vegetatif yang relatif sama. Dugaan 

tersebut didasarkan faktor lingkungan dalam 

penelitian ini relatif sama ( seperti media, suhu, 

kelembaban udara, air), sehingga fenotip jumlah 

daun vegetatif yang dihasilkan antar varietas 

relatif sama. Sementara itu fenotip ditentukan 

oleh genotip (g), lingkungan (1) dan interaksi 

antara genotip dan lingkungan. Oleh karena itu, 

bila fenotip sama dan faktor lingkungan sama, 

maka dipastikan genotipnya sama. 

4 1  



AGRIC Vol.22, No. 1, Juli 2010: 36 - 54 

Tabel5. Hasil Analisis Jumlah Daun Vegetatif dan Jumlah Daun Generatif 

Varietas 
Rataan Jumlah Daun Vegetatif 

(buah) 

Rataan Jumlah Daun Generatif 

(buah) 

Summer Autumn 7,83 a 6,80 a 

New Summit 8,94 a 33,73 a 

Grand 11 8,95 a 8,20 a 

K.k-Cross 10,23 a 51,00 a 

Green Hero 11,48 a 34,90 a 

Keterangan: Data angka merupakan data asli, sedangkan huruf merupakan basil transformasi � y + 0.5 . 
Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama menunjukkan tidak 
beaanyata 

Akan tetapi di sisi lain, dari segi potensi pada 

tiap tiap varietas, KK -Cross dan Green Hero 

menghasilkan jumlah daun vegetatif yang lebih 

banyak dibandingkan dengan perlakuan yang lain 

seperti Summer Autumn, Grand 11 dan New 

Summit. Adanya perbedaan seperti itu berdampak 

pada kandungan asimilat yang dihasilkan oleh 

tanaman setiap varietas berbeda sehingga akan 

berpengaruh dalam proses pembungaan. 

Semakin banyak asimilat yang dihasilkan oleh 

daun vegetatif kubis, diharapkan bunga yang 

dihasilkan lebih banyak 

Jumlah daun generatif kubis dapat digunakan 

sebagai cara untuk mendeteksi jumlah florigen 

yang diterima oleh kubis dari caisim sebagai 

batang bawah. Jum.lah daun generatif yang 

banyak menunjukkan kandungan florigen yang 

diterima banyak, demikian juga sebaliknya jika 

jumlah daun generatif relatif sedikit maka 

kandungan florigen yang diterima juga relatif 

sedikit. 

Hasil analisis pada Tabel5 menunjukkan bahwa 

perlakuan berbagai varietas terhadap jumlah daun 

generatif pasca sam bung tidak beda nyata. Dari 

basil analisis jumlah daun generatif, nilai KV 

(69,33%) sangat tinggi sehingga basil analisis 

kurang akurat sebagai dasar pembahasan. 

Kalaupun basil analisis tersebut dipaksa 

digunakan, maka seperti halnya jumlah daun 
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vegetatif, sehingga jumlah daun generatif an tar 

varietas sama. 

Akan tetapi disisi lain, bila dilihat angka jumlah 

daun generatif diduga kubis varietas KK -Cross, 

Green Hero dan New Summit lebih banyak 

menerima florigen dari batang bawah ( caisim) 

dibandingkan dengan Summer Autumn dan 

Grand 11. Ini berarti florigen yang terkandung 

dalam ketiga varietas terse but akan lebih mampu 

menghasilkan bunga yang banyak. Hal ini 

didukung oleh basil analisis jumlah bunga yang 

dihasilkan 

Tinggi Tanaman Pasca Sambung 

Pengamatan tinggi tanaman pasca sambung 

adalah tinggi tanaman yang dihasilkan oleh 

tanaman kubis sebagai batang atas. Pengamatan 

tinggi tanaman diukur dalam satuan em. 

Pengaruh varietas terhadap persentase tinggi 

tanaman diuji dengan BNJ 5%. Hasil analisis 

tinggi tanaman disajikan pada Tabel6. 

Hasil analisis pada Tabel6 menunjukkan bahwa 

tinggi tanaman varietas KK-Cross nyata lebih 

tinggi daripada varietas Summer Autumn, namun 

tidak beda nyata dengan varietas Grand 11, New 

Summit dan Green Hero. Varietas Summer Au

tumn tidak berbeda nyata dengan varietas Grand 

11, New Summit, dan Green Hero. Jika dilihat 

dari segi potensi masing masing varietas, maka 
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Tabel6. Hasil Analisis Tinggi Tanaman 

Varietas Rataan Tinggi Tanaman (em) Potensi TinggiTanaman (em) 

Summer Autumn 8,19 a 13,1 

Grand 11 9,64 ab 14,7 

New Summit 10,18 ab 46,1 

Green Hero 10,74 ab 74 

KK-Cross 16,29 b 123 

K.eterangan: Data angka merupakan data asli, sedangkan huruf merupakan basil transfonnasi � y + 0. 5 . Angb yang 
diikuti oleh huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama menunjukkan tidak beda nyata 

ggi tanaman pasea sambung yang paling 
berpotensi adalah varietas KK-Cross, dimana 
potensi paling tinggi yaitu setinggi (123 em) 

ibandingkan dengan varietas lain seperti Green 
ero (74,2 em), Grand 11 (14,7 em), New Sum

mit (46,1 em) dan Summer Autumn (13,1). 

Tmggi tanaman varietas KK-Cross nyata lebih 
tinggi daripada v arietas Summer Autumn, namun 
tidak beda nyata dengan varietas Grand 11, New 
Summit dan Green Hero. Hal ini diduga varietas 
DC -Cross mengandung hormon giberelin yang 
lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan 
yang lain seperti perlakuan Summer Autumn, 
Grand 11, New Summit dan Green Hero. 

Potensi tinggi tan am an diperoleh dari data angka 
tertinggi dari masing masing varietas. Perbedaan 

gka potensi tinggi tanaman masing masing 
varietas selaras dengan hasil uji BNJ, namun 

angk:a angka potensi tinggi tanaman pada tiap 
varietas lebih besar daripada hasil rataannya. 

Varietas KK-Cross memiliki potensi palingtinggi 
(123 em) dibandingkan dengan varietas lain 

seperti Green Hero Summer Autumn {74,2 em). 
Grand 11 (14,7 em), New Summit (46,1 em) dan 

Summer Autumn (13,1 em). 

Saat Kubis Membentuk Kuncup ..,.....� 

Pengamatan saat kubis membentuk 1mncup 
merupakan jumlah hari yang dibutuhkan oleh 

setiap tanaman kubis dihitung dari waktusanlbmlg 
sampai membentuk kuncup bunga. Pengantatan 
saat kubis membentuk kuneup bunga dinyat.abn 
dalam jumlah hari setelah sambung Pengaruh 
varietas terhadap persentase saat kubismerllbelttuk 

kuncup bunga diuji dengan BNJ 5%. Basil ana!fisis 

saat kubis membentuk kuneup bunga d:isajikan 
pada Tabel 7. 

Tabel 7. Hasil Analisis Saat Kubis Membentuk Kuneup Bunga 

Varietas 
Rataan Saat Kubis Membentuk Potensi Saat Awal Kubis 

Kuneup Bunga (hari) Kuncup Bunga ( i) 
Summer Autumn 7,30 a 32 

Grand 11 8,80 a 44 

New Summit 28,16 a 28 

Green Hero 30,20 a 31 

KK-Cross 31,05 a 31 

Keterangan: Data angka merupakan data asli, sedangkan huruf merupakan basil transfmnasi .J y + 0.5 . Angka yang 
diikuti oleh huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama menunjukkan tidak beda oyata 
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Hasil analisis pada Tabel 7 menunjukkan bahwa 

perlakuan berbagai varietas terhadap saat kubis 

membentuk kuncup bunga tidak beda nyata. 

Namun dilihat dari seg potensi tersingkat saat 

kubis membentuk kuncup bunga varietas New 

Summit nyata lebih cepat daripada varietas, 

Green Hero, KK-Cross, Summer Aurumn, dan 

Grand 11. Saat kubis membentuk kuncup bunga 

merupakan jumlah hari yang dibutuhkan oleh 

setiap tanaman kubis dihitung dari waktu 

sambung sampai membentuk kuncup bunga. 

Pada semua varietas yang diuji mampu 

membentuk kuncup bunga yang bervariasi antara 

28-44 hari. Dari basil analisis saat kubis 

membentuk kuncup bunga dapat dilihat pada 

lampiran 5, bahwa nilai KV (68,53%) sangat 

tinggi sehingga data basil analisis kurang akurat 

sebagai dasar pembahasan. 

Namun di sisi lain, varietas Summer Autumn dan 

Grand 11 walaupun mampu membentuk kuncup 

bunga, diduga mengalami hambatan. Kedua 

varietas tersebut hanya menghasilkan 5,13% dan 

2,44% tanaman yang mampu menghasilkan 

kuncup bunga. Sedangkan varietas New Sum

mit, Green Hero Dan KK-Cross menghasilkan 

13,95%, 15,22 dan 18,37%. Hal ini menunjukkan 

bahwa varietas Summer Autumn dan Grand 11 

sangat rendah dalam kemampuan membentuk 

kuncup bunga. 

Selain rendah dalam kemampuan membentuk 

kuncup bunga, varietas Grand 11 mengalami 

penundaan saat pembentukan kuncup bunga. 

Varietas membentuk kuncup bunga pada waktu 

44 hari pasca sambung. Menurut Murdono 

Tabel 8. HasilAnalisis Jumlah Bunga Kubis 

(2007), tanaman kubis berbunga pada umur 4-6 

minggu pasca sambung. 

Berdasarkan uraian di atas, membuktikan bahwa 

varietas Sammer Autumn dan Grand 11 sangat 

terhambat dalam proses pembentukan kuncup 

bunga. Faktor penghambat dalam proses 

pembentukan kuncup bunga antara lain adalah 

faktor suhu dan ketinggian tempat. 

Menurut Satifah dan Daryono (1982, lihat 

Susetya 1996), Suhu untuk pembungaan secara 

alami untuk tanaman kubis adalah antara 5-10 

°C selama beberapa hari untuk merangsang 

pembentukan hormon pembungaan (florigen), 

sebab tanaman kubis yang tidak mengalami suhu 

antara 5-10 °C selama beberapa hari akan tetap 

dalam keadaan vegetatif dan akan menjadi 

tanaman perenial. Di Indonesia suhu 5-10°C 

hanya tercapai pada daerah dengan ketinggian 

2600 meter dpl. Sedangkan pada penelitian, suhu 

rataan tiap bulan berkisar 19,4-22,0°C, sehingga 

varietas seperti Summer Autumn, Grand 11 

terhambat dalam pembungaan. Varietas Summer 

Autumn dan varietas Grand 11 supaya dapat 

berbunga dengan baik, dianjurkan ditanam di 

daerah yang lebih tinggi dengan ketinggian 

sekitar 2600 meter dpl. Ketinggian tempat pada 

waktu penelitian sekitar 1050 meter dpl sehingga 

tidak mendukung dalam pembungaan. 

Jumlah Bunga Kubis 

Pengamatan jumlah bunga kubis merupakan 

jumlah bunga kubis yang terbentuk, dihitung dari 

awal kubjs berbunga sampai akhir pembungaan. 

Pengamatan jumlah bunga kubis dinyatakan 

Varietas Jumlah Bunga Kubis (buah) Potensi Jumlah Bunga (buah) 

Summer Autumn 0 a 
Grand 11 0 a 
New Summit 36,60 ab 
Green Hero 22,13 ab 
KK-Cross 98,50 b 

0 
0 

106 
82 

257 

Keterangan: Data angka merupakan data asli, sedangkan huruf merupakan hasil transformasi � y + 0.5 . Angka yang 

diikuti oleh huruf yang sama pada kolorn dan baris yang sama menunjukkan tidak beda nyata 
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dalam buah. Pengaruh varietas terlladappersentase 

jumlah bunga kubis diuji dengan BNJ 5%. Hasil 

analisis jumlah bunga kubis disajikan pada Tabel8. 

Hasil analisis pada Tabel 8 menunjuk:kan bahwa 

jumlah bunga kubis varietas KK-Cross nyata 
lebih banyak daripada varietas Summer Autumn, 

Grand 11, New Summit, dan Green Hero. 

Namun, tidak beda nyata dengan varietas New 

Summit dan Green Hero. Varietas Green Hero 
dan New Summit tidak beda nyata dengan 

varietas Summer Autumn dan Grand 11. 

Dari data yang diperoleh dapat diduga bahwa 

varietas KK-Cross, New Summit dan Green 
Hero lebih berpotensi dalam menghasilkan bunga 

dibandingkan dengan varietas Summer Autumn 
dan Grand 11. Hal tersebut dapat dilihat pada 

potensi masing-masing varietas dalam meng

llasilkan bunga. 

Potensi jumlah bunga adalah jumlah bunga 

terbanyak yang mampu dihasilkan dari setiap 

individu masing-masing varietas.Varietas KK
Cross memiliki potensi jumlah bunga terbanyak 

dibandingkan dengan varietas Summer Autumn, 
Grand 11, New Summit, dan Green Hero. 

Jumlab bunga kubis merupakan jumlah bunga 

kubis yang terbentuk, dihitung dari awal kubis 

berbunga sampai akhir pembungaan. Jumlah 

bunga kubis temyata berkaitan erat dengan 

jumlah daun generatif dan tinggi tanaman. Hal 

tersebut dikuatkan dengan uji korelasi antara 

jumlah daun generatif dengan jumlah bunga yang 

memiliki kofisien korelasi (0,957) dan tinggi 
tanaman dengan jumlah bunga dengan koefisien 

korelasi (0,915 ). Nilai korelasi tersebut 

membuktikan bahwa ada hubungan antara 
jumlah daun generatif dengan jumlah bunga dan 

tinggi tanaman dengan jumlah bunga yang 

berhubungan sangat erat. 

Tabel9. Analisis Korelasi Daun Generatif dengan Jumlah Bunga, dan Tinggi Tanaman dengan 
Jumlah Bunga 

V arietas Daun Generatif 

Summer Autumn 8,70 

Grand 11 9,27 

Green Hero 26,99 

New Summit 26,71 

Kk-Cross 32, 52 

Koefisien Korelasi 

Hasil analisis pada Tabel9 menunjuk:kan bahwa 

jumlah bunga kubis varietas KK-Cross nyata 

lebih banyak daripada varietas Summer Autumn, 

Grand 11, New Summit, dan Green Hero. Namun 
tidak beda nyata dengan varietas New Summit 

Green Hero. Varietas Green Hero dan New 

Summit tidak beda nyata dengan varietas Sum

Autumn dan Grand 11. Dari hasil analisis 

_�-...u..u bunga, nilai KV (77, 44 %) sangat tinggi 

a:hingga data hasil analisis kurang akurat sebagai 

0,957 

Jumlah Bunga Tinggi Tanaman 

0,71 2,95 

0,71 3, 17 

5 , 18 3,31 

4,31 3,24 

8, 58 3,97 

0,915 

dasar pembahasan. Adanya beda nyata tersebut 
di duga karena kebutuhan florigen d alam 

menghasilkan bunga setiap varietas berbeda. 
sehingga tanaman kubis yang tidakmenghasilkan 
bunga disinyalir florigen yang terkandung da1am 

tanaman kurang sehingga bunga yang terbentuk 

sedikit atau tidak berbunga. Di sisi lain bi1a dilihat 

angka potensi jumlah bunga, varietas KK-Cross 

memiliki potensi jumlah bunga terbanyak 

dibandingkan dengan varietas Summer Autumn, 
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Grand 11, New Summit, dan Green Hero. Hal 

tersebut diduga kebutuhan florigen dalam 

menghasilkan kuncup bunga, varietas KK. -Cross 

lebih sedikit dibandingkan dengan varietas yang 

lain seperti varietas Summer Autumn, Grand 11, 

New Summit, dan Green Hero dalam menghasil

kan kuncup bunga. 

Sumber florigen yang di transfer ke dalam tubuh 

tanaman kubis sama sumbernya ( caisim). 

Menurut Zeevart (1965, lihat Permadi 1998) 

florigen merupakan senyawa yang tidak spesifik 

fisiologisnya, dan dapat ditranslokasikan di dalam 

tubuh tanaman dari tempat terbentuknya ( di daun) 

ke tempat berperannya (di titik tumbuhlapikal). 

Di titik tumbuh ini zat perangsang pembungaan 

(florigen berperan dalam proses perubahan pola 

diferensiasi sel sel titik tumbuh menjadi bakal 

Tabel l 0. Hasil Analisis Saat Pembentukan Po long. 

bunga Menurut Salisbury ( 1995) florigen kerap 

tampak. bergerak bersama asimilat. Jika mitra 

penerima dihilangkan daunnya atau diletakkan 

pada tingkat cahaya rendah, pergerakan asimilat 

ke penerima meningkat demikian pula dengan 

pergerakan florigen. 

Saat Pembentukan Polong 

Pengamatan saat pembentukan polong merupakan 

waktu yang dibutuhkan setiap tanaman kubis 

dalam melakukan pembentukan polong di hi tung 

dari waktu sambung sampai saat pembentukan 

polong paling awal. Pengamatan saat pem

bentukan polong dinyatakan dalam jumlah hari. 

Pengaruh varietas terhadap persentase saat 

pembentukan polong diuji dengan BNJ 5%. Hasil 

analisis saat pembentukan polong disajikan pada 

Tabel 10. 

Varietas 
Saat Pembentukan Potensi Saat Pembentukan 

Polong (hari) Polong (hari) 

Summer Autumn 0 a 0 
Grand 11 0 a 0 
Green Hero 9,10 a 45 
New Summit 10,80 a 54 
Kk-Cross 40,66 b 42 

Keterangan: Data angka merupakan data asli, sedangkan huruf merupakan hasil transformasi � y + 0.5 . Angka yang 

diikuti oleh huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama menunjukkan tidak beda nyata 

Hasil analisis pada TabellO menunjukkan bahwa 

saat pembentukan polong varietas KK.-Cross 
nyata lebih banyak daripada varietas Summer 
AutUmn, Grand 11, Green Hero dan New Sum
mit. Dari data yang diperoleh dapat diduga bahwa 

varietas KK.-Cross, New Summit dan Green 
Hero lebih berpotensi dalam hari pembentukan 
polong dibandingkan dengan varietas Summer 
Autumn dan Grand 11. 

Potensi saat pembentukan polong adalah waktu 

yang dibutuhkan setiap individu masing masing 

varietas untuk membentuk polong. Varietas KK.

Cross memiliki potensi saat pembentukan polong 

paling singkat dibandingkan dengan varietas 
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Green Hero, New Summit, Summer Autumn, dan 

Grand 11. Untuk varietas Summer Autumn dan 

Grand 11 tidak menghasilkan polong sehingga 

tidak diperoleh data. 

Saat pembentukan polong merupakan waktu yang 

dibutuhkan tiap tanaman kubis dalam melakukan 

pembentukan polong dihitung sejak waktu 

sambung sampai saat pembentukan polong paling 

awal. Pembentukan polong berhubungan dengan 

penyerbukan antara putik dan benang sari. 

Hasil analisis pada Tabel 1 0 menunjukkan bahwa 

saat pembentukan polong varietas KK.-Cross 

nyata lebih lama daripada varietas Summer 
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Allla.l� Grand 11, Green Hero, dan New 

Sia:lmnlit· • Dari hasil analisis saat pembentukan 

--� nilai KV (85,02 %) sangat tinggi sehingga 

•a hasil analisis kurang akurat sebagai 

bahasan. Nilai KV yang terlalu tinggi 

tersebut disebabkan adanya nilai 0 pada 

lakuan Sammer Autumn, Grand 11, New 

Summit dan Green Hero sehingga nilai KV tinggi. 

Adanya beda nyata pada saat pembentukan 

polong tersebut karena varietas Summer Autumn, 
Grand 11, New Summit, dan Green Hero 

mengalami hambatan. Hambatan tersebut antara 

lain seperti pemasakan bunga yang tidak 

bersamaan dalam satu varietas, sehingga dengan 

adanya perbedaan tingkat kemasakan bunga, 

engakibatkan bunga yang telah masak ( siap 

diserbuki) tidak mengalami penyerbukan. Hal 

ersebut dikarenakan bunga dari tanaman dalam 

satu varietas terse but terlambat dalam kemasakan 

ga. Pada keempat varietas seperti Summer 

tumn, Grand 11, New Summit dan Green Hero 

unga yang terbentuk relatif tidak bersamaan, 

hingga bunga yang masak tidak mengalami 

Tabel 11 Hasil Analisis Saat Kemasakan Polong 

penyerbukan. Hal tersebut berbeda dengan 

varietas KK-Cross, varietas ini saat kemunculan 

bunga bersamaan sehingga tingkat kemasakanna 
sama, sehingga bunga siap diserbuki. 

Apabila dilihat angka potensi saat pembentukan 

polong, varietas KK-Cross memiliki potensi saat 

pembentukan polong paling singkat dtbandingkan 

dengan varietas Green Hero, New Summit, 

Summer Autumn, dan Grand 11. Untuk varietas 

Summer Autumn dan Grand 11 tidakmenghasilkan 

polong sehingga tidak diperoleh data. 

Saat Kemasakan Polong 

Pengamatan saat kemasakan polong merupakan 

waktu yang dibutuhkan oleh tanaman kubis untuk 

melakukan kemasakan polong di hitung dari 

waktu sambung sampai kemasakan polong 

pertama. Pengamatan saat kemasakan polong 

dinyatakan dalam jumlah hari. Pengaruh varietas 

terhadap persentase saat kematangan polong diuji 

dengan BNJ 5%. Hasil analisis saat kemasakan 

polong disajikan pada Tabel 11. 

V arietas Saat Kemasakan Po long (hari) Potensi Saat Kemasakan Polong (hari) 

Summer Autumn 0 a 

Grand 11 0 a 

New Summit 

Green Hero 

KK-Cross 

0 a 

21,40 ab 

69,44 b 

0 

0 

0 

107 

95 

Keterangan: Data angka merupakan data asli, sedangkan huruf merupakan basil transfonnasi � y + 0.5 . Angb � 
diikuti oleh hurufyang sama pada kolom dan baris yang sama menunjukkan tidak beda nyata 

Hasil analisis pada Tabe111 menunjukkan bahwa 

saat kemasakan polong varietas KK-Cross nyata 

lebih banyak daripada varietas Summer Autumn 

Grand 11 dan New Summit, namun tidak berbeda 
yata dengan Green Hero. Varieta& Green Hero 

"dak berbeda nyata dengan Summer Autumn, 

Grand 11, dan New Summit. 

Potensi saat kemasakan polong adalah waktu 

yang dibutuhkan setiap individu masing masing 

varietas untuk kemasakan polong. Varietas K.K

Cross memiliki potensi saat kemasakan polong 

paling singkat dibandingk:an dengan varietas 
Green Hero, Summer Autumn, ew Ummitdan 
Grand 11. Untuk varietas Autumn. New 

Summit, dan Grand 11 . polong 

sehingga tidak diperoleh data. 
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Saat kemasakan polong merupakan waktu yang 

dibutuhkan oleh tanaman kubis untuk melakukan 

kemasakan polong dihitung dari waktu sambung 

sampai kemasakan polong pertama. 

Hasil analisis pada Tabel11 menunjukkan bahwa 

varietas Summer Autumn, Grand 11 , dan New 

Summit tidak menghasilkan data saat kemasakan 

polong. Hal ini disebabkan varietas Summer 

Autumn dan Grand 11 tidak mampu membentuk 

polong. Sementara itu varietas New Summit 

mampu membentuk polong, tetapi polong tersebut 

tidak berkembang atau gugur sebelum masak. 

Varietas KK -Cross dan Green Hero mampu 

menghasilkan polong hingga masak. Kedua 

varietas ini tidak menunjukkan perbedaan yang 

nyata dilihat dari saat kemasakan polongnya, 

walaupun angka rataan kedua varietas itu 

berbeda jauh. Hal ini disebabkan KV yang terlalu 

tinggi (128,89 %). Olehkarenaitu perbandingan 

an tar kedua varietas hanya dilihat dari sisi potensi 

saat kemasakan tersingkat. 

Dilihat dari angka potensi saat kemasakan 

polong, varietas KK-Cross berpotensi lebih 

singkat daripada Green Hero. Hal ini diduga 

karena faktor genetis yang berbeda dalam 

menentukan saat kemasakan polong. Dugaan ini 

didasarkan pada umur Green Hero yang lebih 

lama pada saat panen krop, dimana varietas 

Green Hero panen krop pada umur 70 hari 

setelah tanam, sedangkan KK -Cross pan en krop 

pada umur 58-60 hari setelah tanam. 

Jumlah Cabang Vegetatif dan Cabang 
Generatif Per Tanaman 

Pengamatan jumlah cabang diperoleh dari 

pengamatan beberapa tanaman yang hidup dari 

waktu sambung sampai panen. Pengamatan 

jumlah cabang di bagi m enjadi 2 yaitu 

pengatamatan jumlah cabang vegetatif dan 

pengamatan jumlah cabang generatif. Pengaruh 

potensi beberapa varietas terhadap jumlah 

cabang dinyatakan dalam jumlah (buah). 

Pengaruh varietas terhadap persentase jumlah 

cabang generatif maupun vegetatif diuj i dengan 

BNJ 5%. Hasil analisis jumlah tandan per 

tanaman disajikan pada Tabel12. 

Tabel12. Hasil Analisis Jumlah Cabang Vegetatif dan Jumlah Cabang Generatif 

Varietas Jumlah Cabang Vegetatif(buah) Jumlah Cabang Generatif(buah) 

Grand 11 0,40 a 0,60 a 

Summer Autumn 0,40 a 0,60 a 

New Summit 2,07 ab 3,60 ab 

Green Hero 2,59 ab 3,01 ab 

KK-Cross 3,6 8 b 10,86 b 

Keterangan: Data angka merupakan data asli, sedan glean huruf merupakan hasil transformasi � y + 0. 5 . Angka yang 

diikuti oleh huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama menunjukkan tidak beda nyata 

Hasil analisis Tabel12 (jumlah cabang vegetatif) 

menunjukkan bahwa jumlah tandan vegetatif 

varietas KK-Cross nyata lebih banyak 

dibandingkan dengan perlakuan Grand 11 dan 

Summer Auntumn, namun tidak berbeda nyata 

dengan varietas New Summit dan Green Hero. 

Varietas New Summit dan Green Hero tidak beda 

nyata Varietas Grand 11 dan Summer Autumn. 
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Jumlah cabang generatif varietas KK-Cross 

nyata lebih banyak dibandingkan dengan 

perlakuan Grand 11 dan Summer Auntumn, 

namun tidak berbeda nyata dengan New Sum

mit dan Green Hero. Varietas Green Hero dan New 

Summit tidak berbeda nyata dengan Summer 

Auntum dan Grand 11 . 
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.hlialah Polong Per Tanaman 

Pagamatan jumlah polong per tanaman 

�:upaJcanjumlah polong yang dihasilkan setiap 

-.erietas per tanaman kubis. Pengamatan jumlah 

long per tanaman dinyatakan dalam jumlah 

pol g. Pengaruh varietas terhadap persentase 

..-- polongpertanaman diuji dengan BNJ 5%. 

Hasi1 analisis jumlah polongpertanaman disajikan 

Tabel13. 

Basil analisis Tabel 13 menunjukkan bahwa 

ah polong per tanaman varietas KK.-Cross 

•yata lebih banyak dibandingkan dengan 

pcriakuan Summer Auntumn, Grand 11, dan New 

Summit, namun tidak berbeda nyata dengan 

Green Hero. Varietas Green Hero tidak beda 

�Cita dengan Summer Auntum dan Grand 11 dan 
Summit. 

· data yang diperoleh dapat diduga bahwa 

varietas KK-Cross dan Green Hero lebih 

brtpotensi dalam mengbasilkanjumlah polong per 

tanaman dibandingkan dengan varietas Summer 

Autum, Grand 11 , dan New Summit. Hal tersebut 

dilihat pada potensi masing-masing varietas 

dalam menghasilkan polong. 

Ta.bel13. HasilAnalisis JumlahPolong PerTanaman 

Grand 11 tidakmengJ18silkan polong sebingga tidak 

diperoleh data. 

Jumlah polong per tanaman merupakan jumlah 

polong yang dihasilkan tiap varietas per tanaman 

kubis. Jumlah polong yang terbentuk berhubungan 

erat dengan penyerbukan (polinasi) dan pembuahan 

(fertilisasi). Po long akan terbentuk hila polinasi 

dan fertilisasi berlangsung baik. 

Jumlah polong per tanaman tidak berbeda nyata 

pada varietas Summer Autumn, Grand 11 , dan 

New Summit. Ketiga varietas gagal dalam 

pembentukan polong. Hal ini dikarenakan pada 

waktu penyerbukan, bunga yang masak tidak 

terserbuki oleh tanaman lain yang se varietas, 

sehingga pembuahan tidak terjadi. Perlu diketahui 
bahwa tanaman kubis tergolong tanaman 

berserbuk silang (Inter Cross) walaupun bunganya 

hermaprodit, namun tetap membutuhkan serbuk 

sari dari tanaman lain yang se-varietas agar 

dapat menghasilkan polong. 

Varietas KK.-Cross dan Green Hero tidak beda 
nyata dalam menghasilkan jumlah polong per 

tanaman walaupun selisih data angkanya sangat 

V arietas Jumlah Polong Per Tanaman (buah) Potensi Jumlah Polong (buah) 

Summer Autumn 0,00 a 

Grand 11 0,00 a 

New Summit 

Green Hero 

Kk-Cross 

0,20 a 

5,20 ab 

38,44 b 

0 

0 

1 

26 

179 

Keterangan: Data angka merupakan data asli, sedangkan huruf merupakan basil transfonnasi � y + 0. 5 . Angb yang 
diikuti oleh huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama menunjukkan tidak beda nyata 

Potensi jumlah polong adalah polong yang 

ctihasilkan tiap tiap individu masing masingvarietas. 

'krietas KK-Cross memiliki potensijumlah polong 

paling banyakdibandingkan dengan varietas Green 
Hero, Autumn, New Summit dan Grand 11 . Untuk 

:arietas Summer Autumn, New Summit, dan 

besar. Hal ini disebabkan ni1ai KV yang sangat 

tinggi sebesar 115,94%, sehingga data basil 

analisis kurang akurat untu.k: pembahasan. 

Akan tetapi di sisi lainjika dilihat angka potensi 

jumlah polong per tanaman, varietas KK.-Cross 
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memiliki potensi jumlah polong lebih banyak 
dibandingkan dengan varietas Green Hero. Hal 
ini didUiza varietas Green Hero lebih mengalami 
hambatan oleh faktor lingkungan daripada 
varietas K.K-Cross, khususnya suhu yang lebih 
tinggi daripada kebutuhan varietas tersebut. 

Tabe114. Hasil Analisis Jumlah Biji Per Po long 

Jumlah Biji Per Polong 

Pengamatan jumlah biji per polong merupakan 
jumlah biji yang dihasilkan setiap varietas per 

tanaman kubis. Pengamatan umlah biji per polong 
dinyatakan dalam jumlah biji. Pengaruh varietas 
terhadap persentase jumlah biji per polong diuji 
dengan BNJ 5%. Hasil analisis jumlah polong 
per tanaman disajikan pada Tabel 14. 

Varietas Jumlah Biji Per Tanaman (Buah) Potensi Jumlah Biji Per Polong (Buah) 

Summer Autumn 

Grand 11 

New Summit 

Green Hero 
KK-Cm�� 

0,00 a 

0,00 a 

0,00 a 

51,40 a 

�(YJ. a 

0 

0 

0 

22 

1.1. 

Keterangan: Data angka merupakan data asli, sedangkan huruf merupakan basil transformasi J y + 0.5 . Angka yang 

diikuti oleh huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama menunjukkan tidak beda nyata 

Hasil analisis pada Tabe114 menunjukkan bahwa 
perlakuan berbagai varietas terhadap jumlah 
jumlah biji per polong tidak berbeda nyata. 

Dari data yang diperoleh dapat diduga bahwa 
varietas K.K-Cross dan Green Hero lebih 
berpotensi dalammenghasilkan jumlah polong per 
tanaman dibandingkan dengan varietas Summer 
Autumn, Grand 11 dan New Summit. Hal 
tersebut dapat dilihat pada potensi masing-masing 
varietas dalam menghasilkan biji. 

Potensi jumlah biji per polong adalah jumlah biji 
yang dihasilkan setiap individu masing masing 
varietas. Varietas K.K-Cross dan Green Hero 
memiliki potensi jumlah bij i paling ban yak 
.dib:m.dmgk.m dengan ''lA� ,lahmya, seperti 

Summer Autumn, New Summit dan Grand 11. Hal 

itu dikarenakan varietas Summer Autumn, New 
Summit dan Grand 11 tidak mampu menghasilkan 
polong sehingga tidak diperoleh data. 

Jumlah biji perpolong merupakanjumlah biji yang 
wlihsuKlm nap van eras per mnaman Kbois. JiimHin

biji per polong berhubungan erat dengan asimilat 
yang terkandung dalam tan am an dan keberhasilan 
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pembuahan. Apabila kandungan asimilat ban yak, 
maka jumlah biji yang terbentuk pada polong juga 
semakin banyak. 

Varietas Summer Autumn dan New Summit tidak 
beda nyata dan tidak menghasilkan biji. Hal ini 

disebabkan varietas Summer Autumn dan Grand 
11 gagal menghasilkan polong. Sedangkan 
varietas New Summit hanya mampu menghasilkan 
1 polong hampa. 

Varietas Green Hero dan K.K-Cross mampu 
menghasilkan biji, namun kedua varietas tersebut 
tidak berbeda nyata dalamjumlah biji perpo1ong
nya. Walaupun nilai KV cukup tinggi (60,23 %), 
namun angka potensi kedua varietas tersebut 
mlatif� d&\tm trrerrgmn;ilhm jrmrlalr rujiper 
polong. Hal ini diduga hasil asimilat yang 
terlimbun pada kedua varietas tersebut relatif 
sama. Dugaan tersebut didasarkan pada per
tumbuhan visual terlihat sama. 

Berat biji Per Tanaman 

Pengamatan berat biji per tanaman adalah berat 
biji yang dihasilkan setiap tanaman per varietas 
kubis. Pengamatan berat biji per tanaman 



dinyatakan dalam satuan gram. Pengaruh 
varietas terhadap persentase berat bij i per 
tanaman diuji dengan BNJ 5%. Hasil analisis 
berat biji per tanaman disajikan pada Tabel15. 

Hasil analisis Tabel15 menunjukkan bahwa berat 
biji per tanaman varietas KK-Cross dan Green 
Hero tidak berbeda nyata dibandingkan dengan 

Tabel15. BeratBijiPerTanaman 

Berat Biji 

dengan biji yang memiliki kandungan asimilat 
yang sedikit. Hal tersebut didukung oleh 
penelitian Sulistiyo ( 2007) Berat biji dipengarohi 
oleh kandungan asimilat yang terkandung di 
dalamnya. 

Hasil analisis Tabel 15 menunjukkan bahwa 
berat biji per tanaman varietas Summer Autumn, 

Varietas 
Per Tanaman ( Gram) 

Potensi Berat Biji 
Per Tanaman (Gram) 

Summer Autumn 
Grand 11 
New Summit 
Green Hero 
KK.-Cross 

0,00 a 
0,00 a 
0,00 a 
0,20 a 
0,80 a 

perlak:uan Summer Auntumn Grand 11 dan New 
Summit. 

Dari data yang diperoleh dapat diduga bahwa 
varietas KK-Cross dan Green Hero lebih 
betpotensi dalam menghasilkan berat biji per 
tanaman dibandingkan dengan varietas Summer 
Autumn, Grand 11, dan New Summit. Hal 
terse but dapat dilihat pada potensi masing-masing 
varietas dalam menghasilkan berat biji per 
tanaman . 

Berat biji per tanaman adalah berat biji yang 
dihasilkan setiap individu masing masing varietas. 
Varietas KK -Cross dan Green Hero memiliki 
potensi berat biji per tanaman paling banyak 
dibandingkan dengan varietas lainnya, seperti : 
Summer Autumn, New Summit dan Grand 11. 
Hal itu dikarenakan varietas Summer Autumn, 
New Summit dan Grand 11 tidak mampu 
menghasilkan berat polong per tanaman 
sehingga tidak diperoleh data. 

Berat biji per tanaman adalah berat biji yang 
dihasilkan tiap tanaman per varietas kubis. Berat 

·· i per tanaman sangat berkaitan dengan asimilat. 

ila kandungan asimilat pada biji banyak, maka 

berat bij i akan semakin berat dibandingkan 

0 
0 
0 

0,99 
5,28 

Grand 11 , dan New Summit tidak beda nyata 
dan tidak menghasilkan data berat biji, karena 

tidak menghasilkan biji. 

Varietas KK-Cross dan Green Hero mampu 
menghasilkan data berat biji per tanaman, namun 

kedua varietas tersebut tidak berbeda nyata 
dalam menghasilkan berat biji per tanaman Ttdak 

adanya beda nyata tersebut dikarenakan kedua 

varietas mengandung asimilat yang relatif sama, 

sehingga berat biji yang di hasilkan oleh tanaman 

tersebut sama. Hal tersebut didukung olehReddy 
(1 988) menyatakan perkembangan biji sangat 
tergantung pada penyediaan asimilat {katbohidrat) 

selama pertumbuhan biji berlangsung dibanding
kan pendistribusian kembali dari penimbunan 
asimilat sebelumnya yang ada di bahan kering. 

UkuranBiji 

Pengamatan ukuran biji dapat diukur dari berat 
1 000 biji. di timbang. Pengamatan ukuran biji 
dinyatakan dalam jumlah gram. Fengaruh 
varietas terhadap persentase ukuran biji di uji 
dengan BNJ 5%. Hasil analisis jumlah polong 

per tanaman disajikan pada Tabell6. 
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Tabel 16. Hasil Analisis Ukuran Biji 

Varietas 

Summer Autumn 

Grand 11 

New Summit 

Green Hero 

KK-Cross 

Ukuran Biji 

0,00 A 

0,00 a 

0,00 a 

0,77 ab 

3,92 b 

Potensi Ukuran Biji 

4,45 

3,90 

3,50 

2,88 

5,62 

Keterangan: Data angka merupakan data asli, sedangkan huruf merupakan hasil transfonnasi y + 0.5 . Angka yang 

diikuti oleh huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama menunjukkan tidak beda nyata 

Hasil analisis Tabel 16 menunjukkan bahwa 

ukuran biji varietas KK-Cross nyata lebih banyak 

dibandingkan dengan. perlakuan Summer Auntumn, 

Grand 11 dan New Summit, namun tidak: berbeda 

nyata dengan Green Hero. Varietas Green Hero 

tidak: beda nyata dengan Summer Auntum, Grand 

11 dan New Summit. 

Dari data yang diperoleh dapat diduga bahwa 

varietas K.K-Cross dan Green Hero lebih 

berpotensi da1am ukuran biji dibandingkan dengan 

varietas Summer Autumn, Grand 11, dan New 

Summit. Hal tersebut dapat dilihat pada potensi 

masing-masing varietas da1am menghasilkan biji. 

Potensi ukuran biji adalah jumlah biji 1000 butir 

yang ditimbang, yang dihasilkan setiap individu 

masing masing varietas. Varietas KK-Cross dan 

Green Hero memiliki potensi ukuran biji paling 

banyak dibandingkan dengan varietas lainnya, 

seperti Summer Autumn, New Summit dan 

Grand 11. Hal itu dikarenakan varietas Summer 

Autumn, New Summit dan Grand 11 tidak 

mampu menghasilkan polong sehingga tidak 

diperoleh data. 

Ukuran biji dapat diukur dari berat 1000 biji. 

Berat 1000 butir biji menunjukkan ukuran biji serta 

kualitas dan kuantitas penimbunan karbohidrat 

pada setiap individu biji. Menurut Reddy (1988), 

perkembangan bij i sangat tergantung pada 

penyediaan asimilat (karbohidrat) selama 

pertumbuhan biji berlangsung dibandingkan 

pendistnbusian kembali dari penimbunan asimilat 

sebelumnya yang ada dibahan kering. 
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Hasil analisis Tabel 16 menunjukkan bahwa 

ukuran biji per tanaman Varietas Summer 

Autumn, Grand 11, dan New Summit tidak: beda 

nyata karena tidak: menghasilkan biji, sehingga 

tidak: diperoleh data ukuran biji. 

Varietas KK-Cross dan Green Hero mampu 

menghasilkan ukuran biji, namun kedua varietas 

tersebut tidak: berbeda nyata dalam menghasilkan 

ukuran biji. Tidak: adanya beda nyata tersebut 

dik:arenakan kandungan asimilat yang terlimbun 

dalam biji pada kedua varietas tersebut relatif 

sama, sehingga tidak: ada perbedaan ukuran biji 

atau berat 1000 butir biji. Hal tersebut didukung 

oleh penelitian Sulistiyo (2007) Berat biji 

dipengaruhi oleh kandungan asimilat yang 

terkandung di dalamnya. 

Akan tetapi, walaupun nilai KV cukup tinggi 

(53,59 %),jika di1ihat potensi ukuran biji, Varietas 

KK-Cross memiliki potensi ukuran biji paling 

berat dibandingkan dengan varietas lainnya, 

seperti Summer Autumn, New Summit dan 

Grand 11. 

Kendala dan Solusi dalam Produksi Benih 

Kubis dengan Cara Penyambungan 

Secara umum, semua varietas kubis yang diteliti 

pasca sambung menghasilkan pertumbuhan dan 

perkembangan yang kurang maksimal. Persentase 

tanaman yang mampu bertahan hidup pasca 

sambung hanya antara 39% - 49%, selanjutnya 

persentase tanaman yang mampu membentuk 

kuncup bunga hanya 2,44% - 18,37%, dan 



PtelSi 8eberapa V<Vietas Kubis Hibrida dalan menghasilkal Benih l'l'lElW MeiOOe Penyatilunganclengal Caisin sebagci Balalg Bawctt (F�. dkk.) 

persentase tanaman yang menghasilkan polong 

hanya antara 0-16,33%. Hal ini diduga waktu 

pe1aksanaan penelitian yang lrurang tepat. 

Berbeda dengan pengalaman peneliti ketika 

melakukannya saat praktikum sebelum Pene-litian 

ini, di lokasi yang sama. Dari basil praktikum 

tersebut yang dilaksanakan bulan Maret-Oktober 

2005, sangat besar sekali nilai persentase 

keberhasilan tanaman yang hidup (85%) dan 
tanaman yang menghasilkan bunga (47,05%). 

Olehkarena itu perludipertimbangkan saat telbaik 

atau altematif pelaksanaan penelitian dalam 

rangka produksi benih kubis dengan cara 

penyambungan dengan caisim sebagai batang 

bawah. Altematif tahapan berdasarkan pengalam

an peneliti, tampak pada Tabel 17. 

Tabel 17. AltematifWaktu dan Tahapan Produksi Benih Kubis 

No. Bulan Kegiatan 

1 Maret Semai benih kubis 

2 

3 

April 

Mei-Juni 

Pindah tanam kubis dan semai caisim pada polibag 

Penyambungan dan pemeliharaan 

4 Juni -Juli Mulai terbentuk primordia bunga 

5 Juli-Agustus Polong Mulai terbentuk 

6 Oktober Po long mulai masak. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan basil penelitian, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Varietas KK-Cross mampu membentuk 

pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan 

generatifterbaik, dibandingkan varietas Green 

Hero, New Summit, Summer Autumn dan 
Grand 11. 

2. Varietas yang paling berpotensi menghasilkan 

biji adalah varietas KK-Cross. 

3. Varietas Summer Autumn, Grand 11 dan New 

Summit kurang cocok untuk produksi benih 

pada laban dengan ketinggian 1050 m dpl. 

Saran 

Dari basil penelitian ini dapat disarankan hal-hal 
sebagai berikut : 

Perlu penelitian lebih lanjut dengan topik yang 

sama dengan penelitian ini, namun dilaksanakan 

pada daerah yang memiliki ketinggian tempat lebih 

dari 1050 m dpl dengan waktu pelaksanaan tanam 

altematifbulan Maret dan panen bulan Oktober. 
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