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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman kubis 

 Brassica oleracea L. (suku kubis-kubisan atau Brassicaceae) biasa dikenal 

awam sebagai kubis atau kol. Namun spesies ini mencakup juga berbagai jenis 

sayur-sayuran populer lain seperti kubis bunga (termasuk romanesco), brokoli, 

kubis tunas (brusselsprout), kolrabi, dan kailan. Kubis telah ada sejak Perang Dunia 

II dan ditanam di daerah pegunungan dan benihnya selalu didatangkan dari luar 

negeri, terutama dari Eropa, khususnya Nederland (Permadi dan Sastrosiswojo, 

1993).  

 Kubis (Brassica oleracea) merupakan tanaman yang tumbuh semusim 

(annual), artinya tumbuh vegetatif dan generatif (berbunga) pada tahun (musim) 

yang sama. Tanaman kubis mempunyai jenis cukup banyak, tetapi hanya kubis krop 

dan kubis bunga yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Khusus untuk 

jenis kubis krop, dikenal 3 forma atau sub-varietas, yaitu kubis-putih (B. Oleraceae 

l.var.capitata forma alba DC) yang kropnya berwarna putih dan kubis-merah 

(B.Oleraceae l.var. capitata forma rubra L.) Warna kropnya merah-keunguan 

sertakubis Savoy (B. Oleraceae l.var. sabauda L.) berdaun keriting atau disebut 

kubiskeriting. Jenis kubis yang paling luas ditanam petani adalah kubis-putih, 

dansebagian kecil mulai menanam kubis merah seperti di daerah Lembang dan 

Cipanas (Cianjur) (Rukmana, 1994). 

 Kubis mengandung air, protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, 

fosfor,besi, natrium, kalium, vitamin (A, C, E, tiamin, riboflavin, nicotinamide), 

flavonoid, glutamin, sulphoraphane, glukosinolat, kalsium, dan beta karoten. 

Kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan betakaroten (Kusumaningrum, 
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2013). Klasifikasi botani tanaman kubis bunga adalah sebagai berikut: Kingdom : 

Plantae, Divisi : Spermatophyta, Sub divisio: ngiospermae, Kelas: Dicotyledonae, 

Ordo : Papavorales, Famili : Cruciferae, Genus : Brassica, Spesies: Brassica 

oleracea L. (Rukmana, 1994). 

 Umumnya tanaman kubis merupakan tanaman semusim (anual) yang 

berbentuk perdu. Dengan susunan organ tubuh utama batang daun, bunga, buah, 

biji dan akar, sistem perakaran tanaman ini relatif dalam yang dapat menembus 

permukaan tanah yang kedalamannya antara 20-30 cm, (Rukmana, 1994). 

Pertumbuhan vegetatif kubis terhenti apabila ditandai dengan terbentuknya krop 

atau telur (head) pada kubis. Krop atau telur sebenarnya adalah daun-daun 35 yang 

tumbuh secara menyatu dan memadat serta kompak dari luar ke dalam. Daun-daun 

tersebut saling menutupi atau melindungi satu sama lain menjadi satuan yang 

kompak hingga daun berwarna putih berseri (Ashari, 1995). 

Akar 

 Tanaman memiliki akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang tumbuh 

ke pusat Bumi (ke arah dalam), sedangkan akar serabut tumbuh kearah samping 

(horizontal), menyebar dan dangkal (20 cm-30 cm). Dengan perakaran yang 

dangkal tersebut, tanaman akan tumbuh cukup baik apabila ditanam pada tanah 

yang gembur dan poros. 

Batang 

 Batang tanaman kubis bunga tumbuh tegak dan pendek (± 30 cm). Batang 

tersebut berwarna hijau, tebal dan lunak namun cukp kuat, batang yang pendek dan 

banyak mengandung air (herbaceuos). Tanaman ini memiliki batang yang 

bercabang yang tidak begitu tampak, yang ditutupi daun-daun yang disekelilingi 
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batang hingga titik tumbuh, dan terdapat helaian daun yang bertangkai pendek 

(Rukmana, 1994). 

Daun 

 Daun tanaman kubis berbentuk bulat telur, sampai lonjong lebar-lebar dan 

berwarna hijau dengan bagian tepi daun bergeri, agak panjang seperti daun 

tembakau dan membentuk celah-celah yang menyirip agak melengkung kedalam. 

Daun tersebut berwarna hijau dan tumbuh berselang seling pada batang tanaman. 

Daun memiliki tangkai agak panjang dengan pangkal daun yang menebal dan 

lunak. Daun-daun yang tumbuh pada pucuk batang sebelum masa bunga terbentuk, 

berukuran kecil dan melengkung kedalam melindungi bunga yang sedang atau baru 

mulai tumbuh. Daun bagian luar ditutupi lapisan lilin dan tidak berbulu. 

 Daun bagian bawah tumbuhnya tidak membengkok, dapat mencapai 

panjang sekitar 30 cm, daun-daun muda berikutnya mulai membengkok menutupi 

daun mudah yang ada diatasnya. Pada fase pertumbuhan daun ini akan terbentuk 

krop (Pracaya, 2005). Kadang karena besarnya tekanan tekanan daun-daun mudah 

yang terbentuk dibagian dalam tampa di imbangi mengembangnya daun tersebut 

mengakibatkan kepala krop pecah. 

Bunga 

 Bunga tanaman merupakan kumpulan massa bunga yang berjumlah banyak. 

Bunga tanaman tersebut tersusun dari kuntum-kuntum bunga yang berjumlah dari 

5.000 kuntum bunga yang bersatu membentuk bulatan yang tebal serta padat 

(kompak). Pada kubis bunga (kol bunga), bunga tersebut bervariasi sesuai dengan 

varietasnya. Ada yang memiliki masa bunga dengan warna putih bersih, namun 
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adapula yang memiliki warna putih kekuningan. Kubis bunga bunga memiliki berat 

antara 0,5 kg-1,3 kg dengan diameter 20 cm atau lebih, tergantung pada varietasnya. 

 Kubis bunga memilki tangkai bunga yang berwarna hijau muda hingga 

hijau. Bunga pada kubis bunga merupakan bagian yang paling penting dari 

tanaman, yang dikonsumsi sebagai sayuran yang bergizi tinggi. Apabila dibiarkan 

tumbuh terus (tanpa dipanen), maka bunga pada tanaman kubis tersebut memanjang 

menjadi tangkai bunga yang penuh dengan kuntum bunga. Setiap bunga memiliki 

4 helai daun kelopak, 4 helai daun mahkota, dan 6 helai benang sari. 

Buah 

 Tanaman kubis bunga dapat menghasilkan buah yang mengandung banyak 

biji. Buah tersebut terbentuk dari hasil penyerbukan sendiri ataupun penyerbukan 

silang dengan bantuan serangga lebah madu. Buah berbentuk polong, berukuran 

kecil, dan ramping, dengan panjang antara 3 cm-5 cm. Di dalam buah tersebut 

terdapat biji berbentuk bulatkecil, berwarna coklat kehitam-hitaman. Biji-biji 

tersebut dapat dipergunakan sebagai benih perbanyakan tanaman.  

 

2.2 Syarat Tumbuh Tanaman Kubis 

 Menurut Rukmana (1994) syarat tumbuh tanaman kubis dibagi menjadi dua 

yaitu : 

1. Syarat Iklim 

 Tanaman kubis dapat tumbuh optimal pada ketinggian 100-2000 mdpl. Di 

indonesia umumnya kubis banyak di tanam di dataran tinggi 1000-2000 dpl. Tetapi 

setelah ditemukan kultuvar atau varietas yang tahan panas tanaman kubis dapat 

diusahakan didataran rendah 100-200m dpl. Keadaan iklim yang cocok adalah 
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daerah yang relatif lembab dan dingin curah hujan cukup. Kelembaban yang 

diperlukan tanaman kubis adalah 80% - 90%,dengan suhu 15o c – 20oc, serta cukup 

mendapatkan sinar matahari. Penelitian di Jepang menyimpulkan bahwa temperatur 

obtimun untuk tanaman kubis adalah 15°c - 20ºc. Namun di Indonesia perbedaan 

masing-masing faktor iklim, temperatur, panjang hari, radiasi kelembaban dan 

curah hujan nyata terlihat pada lingkungan dataran rendah dan dataran tinggi (Balai 

Penelitian Hortikultur Lembang, 1993). Perbedaan karateristik unsur iklim 

menyebabkan beberapa varietas kubis tumbuh baik didataran tinggi dan beberapa 

varietas lainnya tumbuh didataran rendah yaitu 0-200 m dari permukaan laut 

(mdpl). 

2. Syarat Tanah 

 Kubis dapat tumbuh pada semua jenis tanah, mulai dari tanah pasir sampai 

tanah berat. Tetapi yang paling baik untuk tanaman kubis adalah tanah yang 

gembur, banyak mengandung humus dengan pH berkisar antara 6-7. Jenis tanah 

yang paling baik untuk tanaman kubisadalah lempung berpasir. Pada tanah-tanah 

yang masam (pH Kurang dari 5,5), pertumbuhan kubis mengalami hambatan 

mudah terserang penyakit akar bengkak “club root” , sebaliknya pada tanah-tanah 

yang basa alkalis (pH lebih besar dari 6,5), tanaman kubis sering terserang penyakit 

kaki hitam (blackleg) tanah perlu penanganan yakni dengan pengapuran pada tanah 

asam atau pemberian pupuk belerang (S) untuk tanah basa.  

 Kebutuhan kapur pertanian unuk menaikkan pH tanah tergantung jenis 

tanah dan derajat keasaman tanah. Untuk lahan kering umumnya sekitar 4 

ton/hektar, sedangkan pada tanah gambut mencapai 19 ton/hektar. Kebutuhan kapur 

untuk menaikkan pH tersaji pada tabel 1. 
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Tabel 1. Kebutuhan kapur untuk menaikkan pH tanah 

Tekstur tanah 

Jumlah kapur (t/ha) untuk menaikkan pH dari 

3,5 - 4,5 4,5 - 5,5 5,5- 6,5 

Pasir dan lempung 0,6 0,6 0,9 

Pasir berlempung - 1,1 1,5 

Lempung - 1,7 2,2 

Lempung berdebu - 2,6 3,2 

Lempung berliat - 3,4 4,3 

    (Awan, ispandi.2005) Pada tanah basa, misalnya pH 8,5-9,0 dapat diberikan 

tepung belerang atau gipsum sekitar 6 ton/ha untuk menurunkan pH mendekati 

netral, pemberian kapur dengan cara di taburkan atau dituangkan pada  tanah 

kemudian di campur pada tanah. 
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2.3 Penyakit Akar Gada 

Menurut Agrios (1997), P. brassicae dianggap sebagai “Pseudofungi” atau 

organisme yang menyerupai fungi dan diklasifikasikan sebagai berikut: Kingdom : 

Protozoa, Phylum : Plasmodiophoromycota, Kelas: Plasmodiophoromycetes, 

Ordo: Plasmodiophorales, Famili: Plasmodiophoraceae, Genus: Plasmodiopies: 

Plasmodiophora brassicae Wor, Plasmodiophora brassicae merupakan 

endoparasit obligat pada jaringan tanaman dan dapat membentuk struktur bertahan 

berupa spora rehat yang dapat terlepas masuk ke dalam tanah (Agrios, 1997). 

Selama siklus hidupnya, P. brassicae menghasilkan dua fase plasmodium 

yang berbeda yakni plasmodium primer yang selanjutnya membentuk 

zoosporangia berdinding sel tipis dan plasmodium sekunder yang membentuk 

spora rehat (resting spore) berdinding sel tebal yang tersusun atas senyawa kitin 

dan dapat berkecambah dengan zoosporanya, dinding sel tebal ini menyebabkan 

spora dapat bertahan lebih lama (Asniah, 2009). Sebagaimana patogen yang bersifat 

endoparasit obligat, plasmodium hidup di dalam sel inang dan menyerang sel 

tersebut. 

 Siklus penyakit dimulai dengan perkecambahan satu zoospora primer dari 

satu spora rehat haploid dalam tanah. Zoospora primer ini mempenetrasi rambut 

akar dan menginfeksi isi sel dan masuk ke dalam sel inang. Setelah penetrasi rambut 

akar atau sel epidermis inang oleh zoospora primer, protoplasma yang berinti satu 

terbawa masuk ke dalam sel inang. Pembelahan mitosis terjadi dan protoplasma 

membentuk plasmodium primer setelah plasmodium primer mencapai ukuran 

tertentu, membelah menjadi beberapa bagian yang berkembang menjadi 

zoosporangia (Asniah, 2009). Setiap zoosporangium mengandung 4 sampai 8 
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zoospora sekunder yang dapat terlepas melalui lubang atau pori-pori pada dinding 

sel inang (Agrios, 2005). Zoospora sekunder yang lepas bisa masuk ke sel inang 

yang lain atau keluar dari akar, dan selanjutnya zoospora sekunder ini dapat 

menginfeksi kembali rambut-rambut akar menyebabkan perkembangan aseksual 

patogen yang cepat.  

 Spora tahan akan terbebas dari akar sakit jika akar ini terurai oleh mikroba 

sekunder. Spora dapat segera berkecambah, tetapi dapat juga bertahan dalam 

tanah dalam jangka waktu yang lama sampai 10 tahun tanpa tumbuhan inang. 

Menurut Cicu (2006) Kepadatan spora P. brassicae berada di permukaan tanah (0-

5 cm) mencapai 97% dan hanya sedikit spora istirahat yang ditemukan di 

kedalaman tanah 40 cm. Semakin banyak spora yang ada di dalam tanah, maka 

semakin parah gejala yang akan di timbulkan seperti tanaman mungkin akan 

tumbuh tanpa crop (Kageyama, 2009). Selain itu Daun tanaman yang terserang P. 

brassicae akan layu seperti mengalami stres karena kekurangan air, daun 

mengalami nekrosis, serta pertumbuhan tanaman kerdil (Dixon, 2009). Jika 

penyakit terus berkembang maka daun-daun menjadi kuning, tanaman kerdil, dan 

akhirnya mati karena terjadi pembengkakan akar (Sastrosiswojo et al. 2005) baik 

pada tanaman kubis yang masih muda maupun tanaman yang lebih tua.  

 Penyebaran spora P. Brassicae yang umum apabila akar-akar yang sakit 

hancur di lahan, maka spora-spora terlepas masuk kedalam tanah dan bertahan 

hidup dalam waktu yang lama (Cicu, 2002). Penyakit akar gada dapat terpencar 

melalui tanah maupun berbagai perantara seperti terinfeksi melalui drainase, bibit, 

angin juga efektif walaupun tidak universal (Cicu, 2002) , pupuk kandang maupun 

alat-alat pertanian. 
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 Pengaruh faktor lingkungan yang menyebabkan akar gada berkembang 

dengan baik pada pH tanah 5,7, menurun tajam pada pH tanah antara 5,7 dan 6,2 

dan gagal berkembang pada pH tanah 7,8 (Cicu, 2002). Perkembangan spora P. 

Brassicae terjadi pada pH 5,4 – 7,5 dan tidak berkecambah pada pH 8, tetapi pH 

tanah yang rendah tidak menjamin terjadinya infeksi untuk semua keadaan. 

 

2.4 Mahoni 

Mahoni merupakan tumbuhan asli dari wilayah Amerika Tengah dan 

Amerika Selatan, yang secara alami tumbuh menyebar dari wilayah Meksiko 

hingga Bolivia. Mahoni pada habitat aslinya banyak dieksploitasi hingga 

dimasukkan ke dalam daftar indeks II CITES, namun di Asia Pasifik termasuk di 

Indonesia, mahoni banyak dibudidayakan sebagai komoditi hutan tanaman dan 

hutan rakyat khususnya di Pulau Jawa (Krisnawati et al., 2011). Klasifikasi dari 

tanaman mahoni menurut Yuniarti (2008), adalah sebagai berikut : Kingdom : 

Plantae, Divisio: Spermatophyta, Subdivisio: Angiospermae, Kelas: 

Dicotyledoneae , Ordo: Rotales, Famili: Meliaceae, Genus: Swietenia, Spesies: 

Swietenia mahagoni. 

Pohon mahoni memiliki tinggi sekitar 30-45 meter. Kulit batang berwarna 

abu-abu dan halus ketika masih muda, berubah menjadi coklat tua, menggelembung 

dan mengelupas setelah tua. Daun bertandan dan menyirip. Bunga kecil berwarna 

putih. Buah tanaman ini berbentuk kapsul bercuping lima, panjang 12-15 cm, dan 

berwarna abu-abu coklat. Bagian tengah buah mengeras seperti kayu, berbentuk 

kolom dengan lima sudut yang memanjang menuju ujung. Buah akan pecah mulai 

dari ujung atau pangkal pada saat masak dan kering. Umumnya setiap buah 
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memiliki 35-45 biji. Biji dilapisi kulit berwarna coklat, lonjong padat, bagian atas 

memanjang seperti sayap dengan panjang mencapai 7,5–15 cm (Yuniarti, 2008). 

2.5 Kandungan Fitokimia Mahoni 

Kandungan fitokimia mahoni banyak diungkap melalui penelitian baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif hingga kandungan senyawa bioaktif. Secara kualitatif 

mahoni mengandung senyawa metabolit sekunder antara lain alkaloid, flavanoid, 

saponin, tanin, antrakuinon dan terpenoid (Tabel 2), sedangkan komponen utama 

hampir semua bagian adalah limonoid yang merupakan derivasi dari Tetracyclic 

triterpenes mirip dengan euphol (H-20β) atau tirucallol (H-20α), semua kandungan 

tersebut banyak terkandung pada bagian biji mahoni (Moghadamtousi et al., 2013). 

Tabel 2. Kandungan fitokimia beberapa bagian mahoni 

Bagian 

Tumbuhan 

Komponen Utama  

Metabolit Sekunder 
Sumber Pustaka 

Daun 

Alkaloid, Flavonoid, 

Saponin, Tanin, Terpenoid, 

Antrakuinon 

Tan et al. (2009);  

Ayyappadhas et al. (2012); 

Moghadamtousi et al. (2013) 

Kulit 

Batang 

Alkaloid, Flavonoid, 

Saponin, Tanin, Terpenoid 

 

Falah et al. (2008);  

Falah et al. (2010) 

Biji 

Terpenoid, Steroid, 

Flavonoid, Tanin, Alkaloid 

dan Saponin 

Chen et al. (2010);  

Suliman et al. (2013); 

Moghadamtousi et al. (2013) 

Alkaloid merupakan senyawa organik bersifat alkalis yang terdapat pada 

beberapa golongan tanaman, terasa pahit, biasanya banyak dipakai sebagai bahan 

obat dan dapat juga sebagai zat penolak ataupun penarik serangga. Golongan 
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tertentu alkaloid dapat bersifat racun, misalnya: kafein, nikotin, retorsin, 

monokrotalin (Makfoeld dalam Sukorini, 2006).  

Saponin dapat menurunkan tegangan permukaan selaput mukosa traktus 

digestivus larva menjadi korosif. Pupa tidak terpengaruh oleh saponin karena 

mempunyai struktur dinding tubuh yang terdiri dari kutikula yang keras sehingga 

senyawa saponin tidak dapat menembus dinding pupa. Ukuran larva yang mati 

lebih panjang sekitar 1-2 mm karena terjadi relaksasi urat daging pada larva yang 

mendapat makan tambahan hormon steroid (Aminah dkk dalam Sukorini, 2006).  

Tanin diproduksi oleh tanaman, berfungsi sebagai subtansi pelindung pada 

dalam jaringan maupun luar jaringan. Tanin umumnya tahan terhadap perombakan 

atau fermentasi selain itu menurunkan kemampuan binatang untuk mengkonsumsi 

tanaman atau juga mencegah pembusukan daun pada pohon. Tanin bekerja sebagai 

zat astringent, menyusutkan jaringan dan menutup struktur protein pada kulit dan 

mukosa (Healthlink dalam Sukorini, 2006). 

2.6   Pengapuran 

Kapur banyak mengandung unsure Ca maupun Mg tetapi   pemberian kapur 

dalam tanah pada umumnya bukan karena tanah kekurangan unsure Ca dan Mg 

tetapi karena tanah terlalu masam. Oleh karena itu pH tanah dinaikkan agar unsur 

hara seperti P mudah diserap oleh tanaman dan keracunan Al dapat dihindari. 

Pengapuran adalah pemberian kapur untuk meningkatkan pH tanah yang bereaksi 

masam menjadi mendekati netral yaitu sekitar pH 6 – 7. Salah satu faktor 

penghambat produksi tanaman adalah adanya masalah keasaman tanah. Tanah 

asama dapat memberikan dampak yang buruk pada pertumbuhan tanaman hingga 
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hasil yang dicapai rendah, untuk mengatasi keasaman pada tanah dapat dilakukan 

pengapuran pada tanah sebelum tanam menurut Awan (2005). 




