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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Brokoli 

Klasifikasi tanaman brokoli menurut Rukmana (1994) tanaman brokoli 

termasuk kedalam :  

- Kingdo : Plantae  

- Divisi : Spermatophyta  

- Sub divisi : Angiospermae  

- Kelas : Dicotyledoneae  

- Ordo : Brassicales  

- Famili : Brassicaceae  

- Genus : Brassica  

- Spesies : Brassica oleracea  

 

 

Gambar 1. Tanaman Brokoli dan bunga brokoli 

Sumber : Fanis, 2013 

Tanaman brokoli tediri dari beberapa jenis, diantaranya jenis brokoli Italia 

hijau, brokoli Romanesco fractal, brokoli kuniing, dan brokoli ungu.Morfologi  
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dari  tanaman brokoli dimana tanaman memiliki akar tunggang dan akar 

serabut.Akar tunggang tumbuh ke pusat bumi, menyebar, dan dangkal (20 cm - 30 

cm) (Cahyono, 2001).  Batang tanaman brokoli tumbuh tegak dan pendek kurang 

lebih 30 cm, batang berwarna hijau, tebal, dan lunak namun cukup kuat. Pada 

tanaman brokoli, batang tanaman bercabang samping. Batang-batang tersebut 

halus, tidak berambut, dan tidak begitu tampak jelas tertutup oleh daun-daun   

Daun tanaman brokoli berbentuk bulat telur (oval), dengan bagian tepi daun 

bergigi, agak panjang dan membentuk celah – celah yang menyirip agak 

melengkung ke dalam. Daun tersebut berwarna hijau dan tumbuh selang-seling 

pada batang daun. Bagian brokoli yang dimakan adalah kepala bunga berwarna 

hijau yang tersusun rapat seperti cabang pohon dengan batang tebal. Sebagian 

besar kepala bunga dikelilingi dedaunan. Brokoli mirip dengan kembang kol, 

namun brokoli berwarna hijau sedangkan kembang kol putih (Dewi Mayang 

Pertiwi. 2008). Bunga tanaman brokoli tersusun dari kuntum-kuntum bunga yang 

lebih dari 5.000 kuntum bunga yang bersatu dan membentuk bulatan tebal serta 

padat (kompak). Sesuai dengan varietasnya, ada yang memiliki masa bunga hijau 

muda, hijau tua, hijau kebiru-biruan (ungu), kuning atau putih.  

Brokoli kaya akan nutisi. Kandungan gizi brokoli diantaranya adalah 

tinggi kalium, serat, folat, vitamin C, kalsium, vitamin K, karoten, lutein dan 

rendah sodium. Brokoli juga mengandung bermacam-macam zat gizi seperti 

karbohidrat, protein dan mineral serta berbagai vitamin yang sangat bermanfaat 

bagi kesehatan tubuh (Hastifarina dan Sinaga, 1997). Tanaman brokoli termasuk 

cool season crop, sehingga cocok ditanam pada daerah pegunungan (dataran 
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tinggi), yang beriklim sejuk. Tanaman brokoli memerlukan curah hujan yang 

cukup tinggi (1000-1500 cm /tahun). Kisaran temperatur optimum untuk 

pertumbuhan produksi sayuran ini antara 15,5 – 18 °C, dan maksimum 24 °C. 

Kelembaban udara yang cocok untuk tanaman ini antara 80-90%. 

2.2 Mikroorganisme Lokal (MOL) 

Mikroorganisme Lokal (MOL)merupakan kumpulan mikroorganisme 

yang bisa diternakkan, yang berfungsi sebagai starter dalam pembuatan bokasi 

atau. pada umumnya bahan baku MOL adalah berbagai sumber daya yang tersedia 

di sekitar lingkungan. Bahan utama MOL terdiri dari beberapa  komponen yaitu 

karbohidrat, glukosa, dan sumber mikroorganisme.  Bahan dasar untuk fermentasi 

larutan MOL dapat berasal dari hasil pertanian, perkebunan, maupun limbah 

organik rumah tangga. Karbohidrat sebagai sumber nutrisi untuk mikroorganisme 

dapat diperoleh dari limbah organik seperti air cucian beras, singkong, gandum, 

rumput gajah, dan daun gamal.  Sumber glukosa berasal dari cairan gula merah, 

gula pasir, dan air kelapa, serta sumber mikroorganisme berasal dari kulit buah 

yang sudah busuk, terasi, keong, nasi basi, dan urin sapi (Hadinata, 2008). 

Bahan-bahan tersebut merupakan tempat yang disukai oleh 

mikroorganisme sebagai media untuk hidup dan berkembangnya mikroorganisme 

yang berguna dalam mempercepat penghancuran bahan-bahan organik 

(dekomposer) atau sebagai tambahan nutrisi bagi tanaman. Larutan MOL 

mengandung unsur hara makro, mikro, dan mengandung mikroorganisme yang 

berpotensi sebagai perombak bahan organik, dan agen pengendali hama dan 
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penyakit tanaman sehingga baik digunakan sebagai pupuk hayati, dan pestisida 

organik (Purwasasmita 2009).  

Mikroba yang terdapat pada larutan MOL tidak hanya mengandung satu 

jenis mikroorganisme akan tetapi ada beberapa mikroorganisme didalamnya atara 

lain seperti Rhizobium sp., Azosprillium sp., Azotobacter sp., Pseudomonas sp., 

Bacilus sp., dan Bakteri pelarut fosfat (Lindung, 2015).  

Bakteri Bacillus sp. termasuk kedalam kingdom: Bacteria; Phylum : 

Firmicutes; Class : Bacilli; Order : Bacillales; Family : Bacillaceae; Genus : 

Bacillus; Species : Bacillus sp (Madigan,2005). Bacillus sp merupakan bakteri 

gram positif yang memiliki bentuk batang, dengan ukuran 0,3 – 2,2 µm x 127 – 

7,0 µm yang menghasilkan spora dan biasanya resisten pada panas, bersifat aerob 

(beberapa spesies bersifat anaerob fakultatif), katalase positif, dan oksidasi 

bervariasi. Pada genus Bacillus memiliki kemampuan yang bebeda-beda setiap 

jenisnya diantaranya : (1) mampu mengdegradasi senyawa organik seperti protein, 

pati, selulosa, hidrokarbon dan agar, (2) mampu menghasilkan antibiotik; (3) 

berperan dalam nitrifikasi dan dentrifikasi; (4) pengikat nitrogen; (7) bersifat 

khemolitotrof, aerob atau fakutatif anaerob, asidofilik, psikoprifilik, atau 

thermofilik (Claus & Barkeley,1986). 

 
Gambar.2 Bacillus sp. Dengan perbesaran 1000 x 

Sumber: Wikipedia, 2018  
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Bakteri Azosprillium sp merupakan mokroorganisme yang berfungsi 

mengikat N di udara yang bersifat mikroaerobik serta mampuh bersosialisasi 

dengan tanaman tingkat tinggi. Dalam proses fiksasi N atmosfer, bakteri 

Azospirillum sp. menambat N bebas dan mengubahnya menjadi sebuah jaringan 

yang kemudian melalui proses pelapukan, amonifikasi dan nitrifikasi akan 

memberikan sebagian nitrogen udara sebagai nitrogen yang tersedia bagi tanaman 

tingkat tinggi (Garner dkk., 1995). Menurut Erfin (2016) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa bakteri Azospirillum memiliki bentuk koloni lengkung atau 

setengah spiral dan vibrinoid dan termasuk bakteri gram negatif. 

 
Gambar. 3 Azosprillium sp 

Sumber: Russel, 2013 
Bakteri Azotobacter sp. merupakan mikroorganisme yang memiliki peran 

sebagai penambat nitrogen yang mampuh menghasilkan zat pengatur tumbuh 

giberelin dan sitoknin yang dapat mendorong pertumbuhan akar. Menurut 

pendapat Brock and Madigan (1991), mengemukakan bahwa Genus Azotobacter 

dicirikan dengan sel berbentuk batang, gram negatif, bersifat aerobik obligat dan 

mempunyai ukuran sel yang lebih panjang dari prokariot lainnya dengan diameter 

sel 2-4 µm atau lebih.  
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Gambar. 4 Azotobacter sp yang diwarnai 

Heidenhain's iron hematoxylin dengan perbesaran 
1000 x 

Sumber :Wikipedia, 2018 
Mikroorganisme pelarut fosfat ialah mikroorganisme yang dapat 

melarutkan fosfat sehingga dapat diserap oleh tanaman. Mikoorganisme ini juga 

diketahui memproduksi asam amino, itamin dan subtansi pemacu pertumbuhan 

seperti Indole Acetil Acid (IAA) dan giberelin yang dapat memacu pertumbuhan 

tanaman (Ponmurugan dan Gopi, 2006). Mikroba pelarut fosfat terdiri dari 

golongan bakteri dan fungi. Kelompok mikroorganisme yang termasuk kedalam 

bakteri pelarus fosfat antara lain Pseudomonas SP., Bacillus sp., Thiobacillus sp., 

Microccocus, Achromobacter sp. Sedangkan kelompok bakteri pelarus fosfat yang 

banyak terdapat di lahan Indonesia ialah berasal dari genus Enterobacter dan 

Mycobacterium (Gunarto dan Nurhayati, 1994) 

Larutan MOL mengandung unsur mikro dan makro dan juga  mengandung 

bakteri yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, perangsang tumbuhan, 

dan sebagai agen pengendali hama dan penyakit tanaman, sehingga MOL dapat 

digunakan baik sebagai pendekomposer pupuk hayati dan sebagai pestisida 

organic terutama sebagai fungisida. Faktor-faktor yang menentukan kualitas 

larutan MOL antara lain media fermentasi, kadar bahan baku atau subtrat, bentuk 
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dan sifat mikroorganisme yang aktif didalam proses fermentasi dan temperatur, 

lama fermentasi, dan ratio larutan MOL (Mulyono, 2014). 

Dalam artian umum fermentasi dapat didefinisikan sebagai proses 

metabolisme dimana akan terjadi perubahan-perubahan kimia dalam subtrats 

organik, kegiatan atau aktifitas mikroba-mikroba yang membusukkan bahan-

bahan yang difermentasi. Perubahn kimia tersebut tergantung pada macam bahan, 

macam mikroba, pH, suhu, adanya aerasi atau usaha lain yang berbeda dengan 

fakto-faktor diatas, misalnya penambahan-penambahan bahan tertentu untuk 

menggiatkan fermentasi (Tarigan, 1988). 

2.2.1 MOL Limbah Bonggol Pisang 

Nutrisi yang terkandung dalam bonggol pisang adalah kalori 43,00 kal, 

protein 0,36 g, karbohidrat 11,60 g, kalsium 15,00 mg, fosfor 60,00 mg, zat besi 

0,50 mg, vit B1 12,00 mg, vitamin C 86,00 mg, air 86,00 mg, bagian yang dapat 

dimakan 100%. Kandungan gizi dalam bonggol pisang juga berpotensi digunakan 

sebagai sumber mikroorganisme lokal karena kandungan gizi dalam bonggol 

pisang dapat digunakan sebagai sumber makanan sehingga mikroba berkembang 

dengan baik. Pada MOL bonggol pisang mengandung beberapa jenis mikroba 

antara lain: Aeromonas sp., Bacillus sp., dan Aspergillus nigger, mikrobia ini 

mampu mendekomposisi atau mengurai bahan organik (Kesumaningwati, 2015). 

Mikroba pada MOL bonggol pisang akan bertindak sebagai dekomposer bahan 

organik.  Mikrobia pengurai tersebut terletak pada bonggol pisang bagian luar 

maupun bagian dalam (Suhastyo, 2011). 
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Fermentasi ketika membuat mikroorganisme lokal lebih baik dilakukan 

pada waktu yang tidak lama sekitar 14-21 hari. Menurut (Muriani, 2011) dalam 

penelitiannya menyatakan kualitas MOL terbaik sebagai pupuk cair terdapat pada 

konsentrasi 300 gram daun gamal lama fermentasi selama 3 minggu.  Karena total 

populasi bakteri larutan miroorganisme lokal bonggol pisang mengalami 

penurunan ketika semakin lama fermentasi pertumbuhan total populasi bakteri 

semakin berkurang (Komang dkk, 2016). 

2.2.2 MOL Limbah  Buah 

Mikroorganisme Lokal (MOL) dari buah-buahan yang telah busuk dan 

mudah untuk difermentasikan dan tidk membutuhkan waktu yang lama. Hasil dari 

MOL ini dapat disemprotkan langsung ke tanaman dan dapat digunakan sebagai 

dekomposer dalam pengomposan (Pranata, 2004). Pemanfaatan limbah pertanian 

seperti buah-bahan tidak layak konsumi untuk diolah menjadi MOL dapat 

meningkatkan nilai tambah limbah, serta mengurangi pencemaran lingkungan. 

Larutan MOL menandung unsur hara makro dan mikro serta mengandung 

mikroorganisme yang berpotensi sebagai perombakan bahan organik, perangsang 

pertumbuhan, dan agen pengndali hama dan penyakit tanaman sehingga baik 

digunakan sebagai dekomposer, pupuk hayati, dan pestisida organik.   

Dalam  limbah buah-buahan yang diolah menjadi MOL terdapat beberapa 

bakteri yang dapat berperan sebagai komponen probiotik. Menurut Subagiyo dan 

Djunaedi (2011) dalam larutan MOL umumnya ada tiga jenis bakteri dan jamur. 

Larutan MOL sampah dapur, misalnya, mengandung Bacillus sp, Saccharomyces 

sp, Azospirillum sp, dan Azotobacter sp. Selain itu, bisa mengandung 
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Pseudomonas sp, Aspergillus sp, dan Lactobacillus sp. Menurut Syaifudin dkk 

(2010) dalam penelitiannya, dimana MOL buah maja mengandung bakteri pemicu 

pertumbuhan tanaman seperti Bacillus sp. dan bakteri lain yang akan membantu 

meningkatkan fiksasi nitrogen bebas dan bakteri lain yang akan membantu 

meningkatkan fiksasi nitrogen bebas. 


