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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Tanaman Brokoli(Brassica oleracea var. italica) 

Tanaman brokoli merupakan tanaman yang tergolong perdu dengan sistem 

perakaran yang dapat mencapai kedalaman 60-70 cm, sehingga tanaman ini 

tumbuh dengan baik dan subur bila ditanaman pada tanah berpori dan 

gembur.Klasifikasi ilmiah tanaman brokoli termasuk famili brassicaceae atau 

kubis-kubisan (Pasaribu, 2007). Brokoli memiliki kemiripan dengan bunga kol 

dalam hal kenampakan luarnya, namun berbeda dalam warna curd bunga, brokoli 

biasanya berwarna hijau sedangkan bunga kol berwarna putih dan pertumbuhanya 

lebih lama. Brokoli termasuk sayuran yang tidak tahan terhadap panas. Brokoli 

merupakan tanaman yang sangat peka terhadap temperatur, terutama pada periode 

pembentukan bunga. Kisaran temperatur optimum untuk pertumbuhan dan 

produksi brokoli adalah 15,5-180C. Brokoli tersusun dari  bunga-bunga (Rubatzky 

dan Yamaguchi, 1998).  

Brokoli  adalah sayuran yang  digemari masyarakat karena dikenal 

mempunyai kandungan gizi tinggi. Brokoli merupakan salah satu jenis sayur yang 

sangat berguna bagi tubuh yang mampu mengatasi beberapa penyakit antara lain 

adalah memperkecil resiko terjadinya kanker kanker, mengurangi resiko terkena 

katarak, membantu melawan anemia, mengurangi resiko terkena spina bifida yaitu 

salah satu jenis gangguan kelainan tulang belakang (Rubatzky dan Yamaguchi, 

1998). Kandungan gizi dari tanaman brokoli dapat dilihat pada tabel 1. 

(Siemonsma et al., 1994). 
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Tabel 1. Kandungan Gizi pada Brokoli Segar Setiap 100 gram 

 

 

 

2.2.  Syarat Tumbuh Tanaman Brokoli(Brassica oleracea var. italica) 

        Tanaman brokoli merupakan jenis tanaman hortikultura yang banyak 

dibudidayakan oleh para petani, dalam kegiatan budidaya tanaman brokoli 

memiliki syarat tumbuh yaitu: 

1. Tanah 

Tanaman brokoli tumbuh optimum pada tanah yang banyak mengandung 

humus gembur porus dengan pH tanah antara 6–7,  karena sistem perakaranya 

dangkal dan dapat menembus kedalaman 60-70 cm. Jenis tanah yang baik 

digunakan untuk membudidayakan brokoli adalah je nis tanah regosol, tanah 

alluvial, tanah latosol, tanah mediteran, atau tanah andosol. Tanah regosol  

merupakan  jenis  tanah  yang  paling  baik digunakan untuk  menanam  brokoli, 

karena  jenis  tanah  ini  berwarna kelabu, cokelat atau  cokelat  kekuningan  

hingga  putih. Tekstur  tanah  pasir  hingga  lempung berdebu dan struktur lepas 

atau butir tunggal (Cahyono, 2001). 

No. Gizi yang Terkandung Jumlah 

1 Air 88 g 

2 Protein 4 g 

3 Lemak               0,3 g 

4 Karbohidrat 6 g 

5 Serat 1,5 g 

6 Kalsium 150 g 

7 Kalium 325 g 

8 Karoten 800 g 

9 Vitamin 100 g 
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2. Iklim 

Brokoli dikenal sebagai sayuran daerah beriklim dingin (sub  tropis),  

sehingga  di  Indonesia  cocok  ditanam  di  dataran  tinggi  antara  1.000  – 2.000  

meter  dari  permukaan  laut  (mdpl)  yang  suhu  udaranya  dingin  dan  lembab. 

Brokoli  termasuk sayuran yang tidak tahan terhadap panas, karena cocok ditanam 

di dataran tinggi yang lembab dengan suhu rendah yaitu diatas 700 m dpl dan  

optimum antara 80 - 90%.  Setelah dilakukan penelitian, tanaman brokoli 

(Brassica oleracea var. italica)mempunyai kultivar baru yang dapat dibudidayakan 

di dataran rendah (0- 200 m dpl) dan  menengah  (200-700m dpl). 

Berdasarkan  hasil  evaluasi  terdapat kultivar  yang adaptif  pada  daerah  

penanaman  dengan  suhu tinggi,  yaitu  25-35oC  (Astarini et al.,  2012). Curah  

hujanbekisar  antara  1000-1500  mm/tahun  dan  harus  merata  sepanjang  tahun  

(Wahyudi, 2010). 

2.3.  Macam-macam Tanaman Brokoli(Brassica oleracea var. italica) 

Tanaman brokoli (Brassica oleracea var. italica)umumnya digolongkan 

berdasarkan pada bentuk, kecepatan waktu berbunga dan berat crop yang 

dihasilkan. Di Indonesia terdapat beragam  jenis tanaman brokoli antara lain 

Alborada, Belstar, Fiesta, Sarasota, Bay Meadows, Castle Dome, Liutenant, Iron 

Man, Marathon, Green Gold, Imperial dan Green Magic.  

Tanaman brokoli (Brassica oleracea var. italica)merupakan sayuran yang 

tidak tahan terhadap panas dan mampu beradaptasi pada lingkungan yang dingin 

atau sejuk dengan kelembaban udara yang rendah. Pengembangan kultivar brokoli 

yang  tahan terhadap panas telah banyak dikembangkan di Amerika Serikat. 
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Penelitian tentang kultivar yang toleran terhadap suhu 25-350Cdiadakan pada  

tahun 2013, salah satunya adalah Green Magic (Astarini et al., 2012).  

KultivarGreen Magic memiliki kemampuan berbunga 6 hari lebih cepat 

dibanding kultivar Castle Dome dan memiliki berat crop 80 g lebih berat 

dibandingkan kultivar Iron Man (Raleni et al., 2015). Hasil penelitian tanaman 

brokoli kultivar Green Magic disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Kuantitatif Pada Penelitian Tanaman Brokoli Kultivar“Green  

Magic”(Raleni et al., 2015).  

Variabel Kuantitatif 

Tinggi Tanaman 60 cm 

Lebar Tanaman 80 cm 

Lebar Batang 38 mm 

Panjang Daun 56 cm 

Lebar Daun 23 cm 

Jumlah Daun 20 helai 

Waktu Berbunga 49 hst 

Berat Crop 390 g 

2.4.  Pupuk Organik 

Pupuk organik adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau  

tanaman yang berasal dari bagian atau sisa tumbuhan atau hewan, untuk 

mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu 

berproduksi dengan baik. Penggolongan didasarkan pada bentuk pupuk dan bahan 

penyusun dari pupuk tersebut.  
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Pupuk organik dibedakan menjadi padat dan cair. Penggunaan pupuk 

kandang atau kompos dalam bentuk padat selama ini diyakini dapat mengatasi 

permasalahan yang ditimbulkan oleh pupuk anorganik, akan tetapi pupuk kandang 

atau kompos dalam bentuk padat juga memiliki kekurangan, antaralain dalam hal 

transportasi, perhitungan dosis kurang tepat dan respon tanaman lebih 

lambat(Mappanganro et al., 2011).  

Pupuk organik cair  memiliki banyak kelebihan yaitu dapat memberikan 

hara sesuai dengan kebutuhan tanaman, jika terjadi kelebihan kapasitas pupuk 

pada tanah maka dengan sendirinya tanaman akan mudah mengatur penyerapan 

komposisi pupuk yang dibutuhkan. Pupuk organik cair dalam aplikasinya lebih 

merata dan tidak terjadi penumpukan konsentrasi pada satu tempat karena 

bentuknya yang larut dalam air serta mampu mengatasi defesiensi hara dan 

menyediakan hara secara cepat (Taufika, 2011). 

 Pupuk organik cair adalah larutan dari hasil fermentasi mikro organisme 

pada bahan-bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan dan 

manusia yang kandungan unsur haranya lebih dari satu. Hal yang perlu 

diperhatikan dalam memilih sampah organik untuk diolah menjadi pupuk organik 

cair yaitu kandungan bahan organiknya, karena semakin besar kandungan selulosa 

dari bahan organik (C/N rasio) maka proses penguraian oleh bakteri akan semakin 

lama (Purwendro dan Nurhidayat, 2007). Bahan baku pupuk organik cair yang 

sangat bagus dari sampah organik yaitu bahan organik basah atau bahan organik 

yang memiliki kandungan air tinggi. Selain mudah terdekomposisi, bahan ini juga 

kaya akan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Departemen Pertanian RI telah 
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mengeluarkan pertaturan standard mutu pupuk organik cair (POC) pada 

Permentan no.: 28 tahun 2009 (Lampiran 8). 

2.5   Pembuatan Pupuk Organik Cair 

2.5.1 Bahan – bahan untuk Pembuatan POC 

1. Karbohidrat 

 Karbohidrat merupakan bahan yang dibutuhkan bakteri atau 

mikroorganisme sebagai sumber energi. Contoh sumber karbohidrat yaitu:  

 Air Cucian Beras 

Air cucian beras merupakan limbah dari hasil pencucian beras sebelum 

dimasak. Air cucian beras  banyak mengandung  vitamin, mineral dan unsur 

lainya. Penelitian  Kalsum et al., (2011) tunas jamur  tiram putih yang telah 

diberikan air cucian beras 40ml muncul 2,03 hari lebih cepat dibanding dengan 

jamur tiram tanpa diberi air cucian beras. Latief et al., (2014) mengatakan, 

interval pemberian air cucian beras pada tanaman  kacang  hijau (Phaseolus 

radiatus L.) varietas Vima-1 berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Kacang hijau 

yang diberi air cucian beras dengan interval 1x3 hari lebih tinggi 1,95 cm daripada 

kacang hijau yang diberi air leri dengan interval 1x4 hari. 

2. Glukosa 

Glukosa dalam pembuatan pupuk organik cair berfungsi sebagai sumber 

energi bagi mikroorganisme yang bersifat spontan. Contoh sumber glukosa yaitu: 

 Gula Merah  

Gula merah  merupakan pemanis yang dibuat dari air nira yang berasal dari 

bunga  pohon keluarga palma, seperti kelapa, aren dan siwalan. Gula merah 
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berfungsi sebagai sumber energi atau nutrisi bagi perkembangbiakan jumlah EM 

yang diaktifkan selama proses pembuatan pupuk organik cair. Konsentrasi  gula    

0,8% yang diberikan pada pembuatan pupuk mampu menurunkan nilai C/N 

sebesar 32,67 daripada pembuatan pupuk tanpa menggunakan gula, sehingga 

efektivitas  bakteri semakin naik dikarenakan asupan  makanan  untuk  bakteri  

tercukupi,  sehingga  proses  pengomposan lebih  cepat (Yuniwati, et al. 2012) 

3. Sumber Bakteri (mikroorganisme lokal) 

Sumber bakteri dalam pembuatan pupuk organik cair berupa bahan yang 

banyak mengandung mikroorganisme yang bermanfaat. Contoh sumber bakteri 

yaitu: 

 Rebung  

Rebung  atau  bambu  muda merupakan  salah satu dari hasil hutan  non  

kayu. Rebung diduga mengandung  ZPT  yang mampu meningkatkan 

pertumbuhan ruas ke atas. Kandungan  kimiawi  rebung  mentah bambu betung 

per 100 gram terdiri dari air (91 gram), protein (2,6 gram), karbohidrat (5,20 

gram), lemak (0,90 gram), serat kasar (1,00 gram), vitamin A (20 SI), kalium (533 

mg), fosfor (53 mg), abu (0,90 mg) serta unsur-unsur mineral lain seperti 

riboflavin,niasin, thiamin, kalsium, dan besi dalam jumlah kecil. Watt dan Merill 

(1975) dalam Maretza (2009). Pemberian MOL  rebung bambu sebesar 50ml/liter 

air memberikan pengaruh terhadap tinggi bibit kelapa sawit sebesar 20% 

dibanding bibit kelapa sawit tanpa pemberian MOL rebung bambu (Samosir dan 

Gusniwati, 2014).  
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 Air Kelapa 

 Air  kelapa  merupakan  salah  satu  limbah  organik yang jumlahnya 

banyak dan  pemanfaatanya masih belum optimal. Budiono (2004)  air  kelapa  

merupakan  cairan   endosperma  dari  buah kelapa yang mengandung senyawa 

organik.  Plantus (2006) air kelapa kaya akan potasium (kalium) hingga 17 %. 

Selain kaya mineral, air kelapa juga mengandung gula antara 1,7 sampai 2,6 % 

dan protein 0,07 hingga 0,55 %. Mineral lainnya antara lain natrium (Na), kalsium 

(Ca), magnesium (Mg), ferum (Fe), cuprum (Cu), fosfor (P) dan sulfur (S). 

Disamping kaya mineral, air kelapa juga mengandung berbagai macam vitamin 

seperti asam sitrat, asam nikotinat, asam pantotenal, asam folat, niacin, riboflavin, 

dan thiamin. Terdapat pula 2 hormon alami yaitu auksin dan sitokinin sebagai 

pendukung pembelahan sel embrio kelapa. Pemberian air kelapa pada stek pucuk 

meranti tembaga mampu meningkatkan persentase bertunas sebesar 33,33% 

(Djamhuri, 2011). 

 Kecambah 

Kecambah merupakan hasil dari kacang hijau yang dikecambahkan. 

Didalam kecambah terdapat nitrogen dalam jumlah yang banyak yang berguna 

untuk pembentukan protein yang penting bagi pertumbuhan sel. Amilah  dan  

Astuti  (2006)  dalam  Nova  (2015) mineral  yang  ditemukan  dalam  kecambah  

adalah  kalsium  (Ca), besi  (Fe),  magnesium  (Mg),  fosfor  (P),  kalium  (K),  

natrium  (Na),  zinc  (Zn), tembaga (Cu), mangan (Mn), dan selenium (Se), 

sedangkan asam amino esensial bermakna yang terkandung dalam tauge, antara 

lain: triptofan, treonin, fenilalanin, metionin, lisin, leusin, isoleusin, dan valin.  Ita 
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(2015) penambahan ekstrak kecambah mampu meningkatkan berat tanaman 

caisim (Brassica juncea L.)sebesar 16,55%, tinggi tanaman 7,23% dan jumlah 

daun 8,51% dibanding tanpa menggunakan ekstrak kecambah. 

4. Cairan Pemula/Starter 

        Starter diperlukan untuk mempercepat proses perombakan. Untuk 

mempercepat terjadinya proses fermentasi, maka pada permulaan pengumpanan 

perlu ditambahkan cairan yang mengandung banyak bakteri yang disebut juga 

dengan starter (Kamaruddin et al.,1995). Contoh starter yaitu: 

 EM 4 ( Efektif Mikroorganisme 4) 

EM 4 ( Efektif  Mikroorganisme 4 ) adalah suatu cairan berwarna 

kecoklatan dan beraroma manis asam (segar)  yang didalamnya berisi campuran 

beberapa mokroorganisme hidup yang menguntungkan bagi proses 

penyerapan/persediaan unsur hara dalam tanah. Mikroorganisme  atau kuman 

yang berwatak “baik” tersebut terdiri dari bakteri fotosintetik, bakteri asam laktat, 

ragi, aktinomidetes dan jamur peragian. Pembuatan pupuk organik cair dengan 

bahan dasar berupa limbah cair tapioka dengan pemakaian EM 4 sebagai starter  

menunjukan C/N rasio 3,27 sedangkan pemakaian Trichoderma koningii C/N 

rasio hanya 2,54. EM 4 digunakan sebagai bahan starter yang mampu 

meningkatkan penguraian bahan organik lebih cepat dibanding dengan starter 

yang lain (Cesaria et al., 2014). 

2.5.2  Fermentasi 

Fermentasi merupakan suatu cara yang telah dikenal dan digunakan sejak 

lama sejak jaman kuno. Fermentasi pada awalnya hanya menunjukan pada suatu 
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peristiwa alami  pada pembuatan anggur yang menghasilkan buih (ferment berarti 

buih). Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk 

tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba(Nurcahyo, 

2011).  

Fermentasi telah memungkinkan manusia untuk memproduksi berbagai 

produk yang tidak dapat atau sulit diproduksi. Fermentasi merupakan salah satu 

upaya manusia dalam memanfaatkan bahan-bahan yang relatif murah atau bahkan 

kurang bermanfaat, menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi tinggi setah 

melalui proses fermentasi. 

Fermentasi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :  

1. Fermentasi  Aerob jika memerlukan oksigen mengubah substrat gula menjadi 

H2O dan CO2, serta senyawa lain dalam bentuk nutrisi. 

2.  Fermentasi  Anaerob jika tidak memerlukan oksigen, gula akan diubah menjadi 

gas amoniak, hidrogen sulfida (H2S), methana (CH4) dan senyawa lain yang 

lebih sederhana. 

Pupuk organik cair merupakan produk dari hasil proses fermentasi. Pupuk 

organik cair dikatakan bagus dan siap diaplikasikan jika tingkat kematanganya 

sempurna dan  diketahui dengan memperhatikan keadaan bentuk fisiknya, yang 

ditandai dengan adanya bercak-bercak putih pada permukaan cairan. Cairan yang 

dihasilkan dari proses ini berwarna kuning kecoklatan dengan bau yang 

menyengat (Purwendro dan Nurhidayat, 2007). Fermentasi dalam pembuatan 

pupuk organik cair dari akar bambu, urine sapi dan PGPR 2%  yang dilakukan 
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selama 14 hari mampu meningkatkan kandungan N sebesar 2,26% daripada 

fermentasi yang dilakukan selama 7 hari(Susetyo, 2013). 

2.6Manfaat Pupuk Organik Cair 

Pupuk organik cair memiliki banyak manfaat apabila diaplikasikan dalam 

pemupukan lahan tanaman pertanian, salah satunya yaitupemberian pupuk 

organik cair pada tanaman bunga kol mempercepat tingi tanaman sebesar 40% 

dibandingkan tanpa pemberian pupuk organik cair (Hakimah, 2015).  

Adapun beberapa manfaat dari pupuk organik cair antara lain: 

1.  Manfaat pupuk organik cair terhadap tanah 

 Memperbaiki kehidupan biologi tanah (baik hewan tingkat tinggi atau tingkat 

renda) menjadi lebih baik, karena ketersediaan makan lebih terjamin. 

 Mampu melepaskan hara tanaman yang lengkap (N, P, K, Ca, Mg, S, serta 

hara mikro dalam jumlah tidak terlalu banyak dan relatif kecil (Rosmarkam 

dan Yuwono, 2002). 

    2.  Manfaat pupuk organik cair terhadap tanaman 

 Merangsang pertumbuhan cabang produksi. 

 Meningkatkan pembentukan bunga dan bakal buah. 

 Mengurangi gugurnya daun, bunga dan bakal buah ( Ambarwati et al., 2007). 

3.  Manfaat pupuk organik cair terhadap Lingkungan 

 Jika dibanding dengan pupuk anorganik, pupuk organik cair memiliki sifat 

yang aman bagi kesehatan dan ramah terhadap lingkungan (Leovini, 2012). 
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