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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Brokoli (Brassica oleracea var. Italica) 

Brokoli tergolong kedalam keluarga kubis-kubisan dan termasuk sayuran yang 

tumbuh pada lingkungan sub tropik. Pada umumnya brokoli tidak tahan terhadap 

panas dan mampu beradaptasi dengan baik pada lingkungan beriklim yang dingin 

atau sejuk dengan kelembaban udara yang rendah. Diperlukan suhu kurang dari 23 

oC untuk merangsang terbentuknya bunga (Farnham & Björkman, 2011) 

 

   Gambar 1. Tanaman Brokoli (Brassica oleracea var.italica) 

Apabila suhu rendah tidak terpenuhi maka fase vegetatifnya terus berlanjut. 

Kualitas brokoli menjadi menurun apabila suhu kurang optimal pada saat 

pembungaan. Selain itu, penurunan disebabkan karena banyaknya cabang yang 

terbentuk. Oleh karena itu besar kemungkinan cabang-cabang yang terbentuk tidak 

dapat menghasilkan bunga sehingga cabang-cabang tersebut berpotensi sebagai 

strong sink (lubuk yang kuat) yang berpotensi mengurangi hasil tanaman.(Jaya, 

2009)                                .
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Data Kementerian Pertanian (2015) produksi brokoli (kubis-kubisan) di 

Indonesia sekitar 1.433.833 ton dengan tingkat pertumbuhan sebesar -0,17 %. 

Angka tersebut belum mencukupi kebutuhan pasar lokal, apalagi kebutuhan pasar 

internasional yang setiap tahun 2 selalu mengalami peningkatan 20-30%, sehingga 

diperlukan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Brokoli (Brassica 

oleracea) merupakan salah satu tanaman budidaya sayuran yang masuk kedalam 

familia Brassicaceae, massa bunga yang berwarna hijau dari tanaman ini 

merupakan bagian yang dikonsumsi. Brokoli berupa tumbuhan berbatang lunak 

diduga berasal dari Eropa, pertama kali ditemukan di Cyprus, Italia Selatan dan 

Mediterania 2000 tahun yang lalu. Beberapa tahun terakhir banyak terjadi 

perbaikan warna maupun ukuran bunga terutama di Denmark. Di Indonesia brokoli 

dikenal dengan nama kubis bunga hijau atau Sprouting broccoli. Brokoli dari 

bahasa Italia, dimana broco berarti tunas.(Swati Sembiring, 2017) 

Brokoli merupakan tanaman sayuran yang berasal dari daerah sub tropis, 

ditempat itu kisaran suhu untuk pertumbuhan brokoli yaitu minimum 15.5 oC dan 

maksimum 24 oC. Menurut (Gafari, Kriswiyanti, & Astarini, 2015). Brokoli 

merupakan sayuran yang tumbuh pada lingkungan sub tropik. Pada umumnya 

brokoli tidak tahan terhadap panas dan mampu beradaptasi dengan baik pada 

lingkungan beriklim dingin atau sejuk dengan kelembaban udara yang rendah. 

Diperlukan suhu kurang dari 23oC untuk merangsang terbentuknya 

bunga.(Farnham & Björkman, 2011) 

Selama masa pertumbuhannya, tanaman brokoli membutuhkan banyak 

nutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan adalah pupuk yang mengandung unsur N, P, K. 

Apabila selama pertumbuhan tanaman brokoli mengalami kekurangan unsur N, 
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maka akan terjadi penundaan pematangan massa bunga (krop), kehilangan hasil, 

dan menurunnya kualitas dari tanaman brokoli (Wasonowati, 2009). 

Di dalam budidaya tanaman brokoli, biji brokoli disemai terlebih dahulu 

sebelum ditanam, penyemaian dilakukan dengan dua cara yaitu disebar merata 

diatas bedengan atau disebar di dalam barisan sedalam 0,2-1,0 cm. Sekitar 2 minggu 

setelah semai, bibit dipindahkan ke dalam bumbung. Lalu bibit dipindahkan ke 

lapangan setelah memiliki 3-4 helai daun atau kira-kira berumur 1 bulan. 

Pemeliharaan yang harus dilakukan didalam budidaya tanaman brokoli yaitu, 

penyulaman, perempalan tunas cabang, pengendalian hama dan penyakit, 

penyiangan, pemupukan tambahan serta penyiraman. (Susila, 2006) 

Pemanenan dilakukan saat massa bunga mencapai ukuran maksimal dan 

mampat. Umur panen antara 55-100 hari tergantung kultivar. Setelah dipanen, 

hasilnya disimpan di tempat yang teduh untuk dilakukan sortasi. Sortasi dilakukan 

berdasarkan diameter kepala bunga yang dibagi menjadi 4 kelas yaitu >30cm, 25-

30cm, 20-25cm dan 15-20cm. Penyimpanan terbaik di ruang gelap pada temperatur 

20oC, kelembaban 75-85% atau kamar dingin dengan temperatur 4.4oC dengan 

kelembaban 85-95%. (Susila, 2006) 

2.2. Peranan Mulsa Pada Pertumbuhan Dan Produksi Brokoli  

Mulsa anorganik dan mulsa organic memiliki pengaruh yang cukup besar 

terhadap bidang ilmu dan teknologi pertanian, dimana dapat meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil tanaman. Berikut penjelasan mengenai 2 jenis mulsa yang 

ada, yaitu: 
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2.2.1. Mulsa Organik 

Mulsa Organik adalah material yang berasal dari alam dan dapat terurai 

seperti limbah pertanian. Penggunaan mulsa organik saat terjadi perubahan iklim 

dan terjadi kelangkaan air dapat menambah nutrisi tanah, menjaga suhu tanah, 

membatasi penguapan, membatasi pertumbuhan gulma, dan menjaga erosi tanah. 

(Ranjan et al., 2017) Bahan organik yang bisa digunakan sebagai mulsa adalah 

jerami, ganba grass (Andropogom gayanus Kunth var. gayanus), sisa tanaman 

jagung, sekam padi, kulit kacang tanah, pinus, kayu, dan daun bambu (Haapala et 

al., 2015) 

Mulsa juga meminimlakan pemakaian pupuk nitrogen (N), menghangatkan 

tanah, meningkatkan kondisi fisik tanah, dan menekan pertumbuhan gulma, serta 

dapat meningkatkan hasil produksi(Ashrafuzzaman, Abdul Halim, Ismail, 

Shahidullah, & Alamgir Hossain, 2011). Mulsa organik dapat dibuat seperti 

lembaran (kraft) dengan bahan eceng gondok, jerami, dan pelepah pisang, 

merupakan keunggulan budidaya tanaman yang dapat membantu tanaman 

beradaptasi dengan perubahan iklim (Iriany, Chanan, & Djoyowasito, 2018). Mulsa 

organik yang disebutkan berupa lembaran kertas yang dibentangkan dan dibuat 

melalui proses yang hampir sama dengan pembuatan kertas. Secara umum kertas 

terbuat dari bahan kayu yang mengandung serat selulosa. Namun di Negara 

berkembang, kurang lebih 60% serat selulosa dimulai dari bahan non kayu seperti 

ampas tebu, bambu, rumput, rami, dan sisal.(Bajpai, 2016) 

Eceng gondok masuk dalam famili Pontederiaceae dan masuk dalam salah 

satu tanaman paling produktif di bumi dan dianggap dunia sebagai gulma, namun 

sebagai biofertilizer memerikan pengaruh yang baik dari akar dan seluruh tanaman 
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(Lata & Veenapani, 2011). Daerah Jawa Timur juga melakukan penelitian 

mengenai eceng gondok dengan inovasi yaitu membuatnya menjadi kantong tanam 

atau polybag organik. Ketahanan kantong terhadap pertumbuhan akar, ketahanan 

terhadap air, pH, kandungan C/N ratio menunjukkan hasil yang bervariatif karena 

adanya penambahan bahan kimia yaitu NaOH. (Pudjiono, Djijowasito, & Oktayani, 

2013) 

Sabut kelapa adalah bagian penting dari buah kelapa dengan porsi 35 dari 

seluruh berat buah kelapa. Serat sabut kelapa memiliki kandungan selulose cukup 

tinggi sehingga serat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pulp, yang 

selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam pembuatan bahan kertas komposit yang 

terdiri dari campuran pulp serat sabut kelapa dan pulp pembentuk HVS.(Paskawati 

et al., 2010) 

2.2.2. Mulsa Anorganik 

Mulsa anorganik mempunyai pengertian yaitu mulsa yang terbuat dari 

bahan anorganik, dari bahan kimia atau plastic. Jenis mulsa ini dibedakan 

berdasarkan warna dan intensitas cahaya yang diteruskan, adapun jenis mulsa 

berupa mulsa plastic hitam , merah, putih, perak, biru, bening dan lain sebagainya. 

Warna mulsa yang berbeda-beda ini akan menentukan energy radiasi matahari yang 

diterima tanaman dan dampaknya terhadap suhu tanaman. 

Peningkatan hasil pada awal periode panen pada perlakuan mulsa plastik 

perak dan mulsa plastic hitam perak disebabkan karena pada awal pertumbuhan 

jauh lebih baik dibandingkan dengan control. Hasil panen mulsa plastic perak dan 

mulsa plastic hitam perak mengalami peningkatan masing-masing sebesar 128% 

dan 40,8% disbanding dengan control. Menurunya hasil tanaman cabai pada 
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perlakuan control deisebabkan karena pertumbuhan tanaman yang kurang optimal. 

Kekurangan air dan unsur hara akan berdampak pada terganggunya pertumbuhan 

vegetative tanaman dari awal pertumbuhan. Penurunan hasil yang terjadi pada 

control juga disebabkan karena adanya gejala yang muncul pada tanaman yang 

terinveksi oleh beberapa virus seperti mosaic dan kuning. Gejala yang muncul ini 

menunjukkan bahwa sistem metabolism dari tanaman yang terganggu, dimana 

gejala yang biasanya dominan muncul pada tanaman yang terinfeksi virus terdapat 

pada daun(Darmawan, Nyana, & Gunadi, 2014) 

Penggunaan mulsa dapat mengurangi pertumbuhan gulma yang ada dilahan 

sehingga dapat mencegah persaingan antara tanaman budidaya dengan gulma. 

Penggunaan mulsa juga dapat memaksimalkan penerimaan cahaya yang dapat 

diserap oleh tanaman sehingga partumbuhan tanaman akan optimal. Salah satu 

mulsa yang sering digunakan oleh petani adalah mulsa plastik hitam perak (MPHP) 

dan mulsa jerami, dimana salah satu manfaat pemberian mulsa yaitu mampu 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil suatu tanaman.(Multazam et al., 2014).        


