
II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Bunga Kol (Brassica oleraceae) 

Bunga kol merupakan tanaman sayur spesies (Brassicaceae) Bunga kol 

juga merupakan salah satu anggota dari keluarga tanaman kubis – kubisan 

(Cruciferae). Bagian bunga kol yang sering dimanfaatkan memang bunganya atau 

disebut dangan “Curd” yang tersusun dari rangkaian bunga kecil bertangkai 

pendek, berwarna putih atau kuning (tergantung jenis), padat, dan berdaging tebal 

massa bunga kol umumnya berwarna putih bersih atau putih kekuning – kuningan 

(Fitriani, 2009). Budidayanya memerlukan lebih banyak perhatian. Salah satu 

tempat tersebut adalah daerah Kecamatan Baturiti, perbatasan antara Kabupaten 

Tabanan dan Buleleng. Di Kecamatan Baturiti, bunga kol dapat tumbuh dengan 

baik, karena dilakukan perawatan dan pemeliharaan yang baik pula (Anon, 2014).  

Masyarakat di Indonesia menyebut kubis bunga sebagai kol kembang atau 

blumkol (berasal dari bahasa Belanda “Bloemkool”). Tanaman bunga kol diduga 

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

Mediterania. Beberapa spesies bunga kol telah tumbuh di Mediterania selatan 

lebih dari 2000 tahun. Mengenai masuknya bunga kol di Indonesia tidak terdapat 

keterangan pasti, diduga terjadi pada abad XIX, yang varietasnya berasal dari 

India (Rukmana, 1994).  

Tanaman bunga kol termasuk dalam golongan tanaman sayuran semusim 

atau umur pendek. Tanaman tersebut hanya dapat berproduksi satu kali dan 

setelah itu akan mati. Pemanenan bunga kol dapat dilakukan pada umur 60 – 70 

hari setelah tanam, tergantung pada jenis dan varietasnya (Cahyono, 2001). 
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Menurut Fitriani (2009), klasifikasi dalam tata nama (sistem tumbuhan) 

tanaman bunga kol termasuk sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Keluarga  : Cruciferae 

Genus   : Brassica 

Spesies  : Brassica oleracea 

Bunga kol mempunyai peranan penting bagi kesehatan manusia, karena 

mengandung vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh, sehingga 

permintaan terhadap sayuran ini terus meningkat.  Sebagai sayuran, bunga kol 

dapat membantu pencernaan, menetralkan zat – zat asam dan memperlancar 

buang air besar. Menurut Rukmana (1994), komposisi zat gizi dan mineral setiap 

100 g bunga kol adalah kalori (25,0 kal), protein (2,4 g), karbohidrat (4,9 g), 

kalsium (22,0 mg), fosfor (72,0 mg), zat besi (1,1 mg ),  vitamin A (90,0 mg), 

vitamin B1 (0,1 mg), vitamin C (69,0 mg) dan air (91,7 g). 

Seperti tanaman yang lainnya, tanaman bunga kol mempunyai bagian – 

bagian tanaman seperti akar, batang, daun, bunga, buah dan biji. 

1.  Akar 

Sistem perakaran bunga kol menurut Cahyono (2001), memiliki akar 

tunggang (Radix Primaria) dan akar serabut. Akar tunggang tumbuh ke pusat 

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

(horizontal), menyebar, dan dangkal (20 cm – 30 cm). Dengan perakaran yang 
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dangkal tersebut, tanaman akan dapat tumbuh dengan baik apabila ditanam pada 

tanah yang gembur dan porous. 

2.  Batang 

Batang tanaman bunga kol tumbuh tegak dan pendek (sekitar 30 cm). 

Batang tersebut berwarna hijau, tebal, dan lunak namun cukup kuat dan batang 

tanaman ini tidak bercabang (Fitriani, 2009). 

3. Daun 

Daun bunga kol menurut Cahyono (2001) berbentuk bulat telur (oval) 

dengan bagian tepi daun bergerigi, agak panjang seperti daun tembakau dan 

membentuk celah-celah yang menyirip agak melengkung ke dalam. (Sugeng, 

1981) daun bunga kol berwarna hijau dan tumbuh berselang-seling pada batang 

tanaman. Daun memiliki tangkai yang agak panjang dengan pangkal daun yang 

menebal dan lunak. Daun – daun yang tumbuh pada pucuk batang sebelum massa 

bunga tersebut berukuran kecil dan melengkung ke dalam melindungi bunga yang 

sedang atau mulai tumbuh. 

4.  Bunga 

Massa bunga (curd) terdiri dari bakal bunga yang belum mekar, tersusun 

atas lebih dari 5.000 kuntum bunga dengan tangkai pendek, sehingga tampak 

membulat padat dan tebal berwarna putih bersih atau putih kekuning – kuningan. 

Diameter massa bunga kol dapat mencapai lebih dari 20 cm dan memiliki berat 

antara 0,5 kg – 1,3 kg, tergantung varietas dan kecocokan tempat tanam (Pracaya, 

2000). 
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5.  Buah dan Biji 

Tanaman bunga kol dapat menghasilkan buah yang mengandung banyak 

biji. Buah tersebut terbentuk dari hasil penyerbukan bunga yang terjadi karena 

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 bulat kecil, 

berwarna coklat kehitam – hitaman. Biji – biji tersebut dapat dipergunakan 

sebagai benih perbanyakan tanaman (Cahyono, 2001). 

 

Gambar 1. Bunga kol (Brassica oleracea) 

 

2.2. Jenis - Jenis Tanaman Bunga Kol. 

Pada dasarnya, varietas bunga kol dibedakan menjadi 2 kelompok menurut 

klasifikasi umurnya, yaitu varietas berumur genjah (early variety) dan berumur 

panjang atau lambat (late variety) (Rukmana, 1994). Dalam beberapa literature 

ditemukan bahwa varietas bunga kol yang berumur genjah antara lain Snowball 

yang terdiri dari beberapa jenis, seperti Early Snowball, Snowball Drifist, Super 

Snowball A, Snowball X, dan Lecerf Utrechen. Varietas bunga kol yang berumur 

lambat (panjang) umumnya menghasilkan massa bunga yang berukuran lebih 

besar dibandingkan dengan varietas bunga kol berumur pendek (genjah). 
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Beberapa contoh bunga kol varietas berumur lambat ini adalah Erfut, Snowdrift, 

White Montain, Snowball M dan Improved Holand Erfurt (Fitriani, 2009). 

Ini beberapa varietas bunga kol yang telah diketahui dapat tumbuh dan 

berproduksi di Indonesia : 

1. Farmers Early No. 2 (506) 

Ini merupakan varietas bunga kol berumur pendek (genjah), dapat dipanen 

pada umur 55 hari setelah pindah tanam. Daya adaptasinya luas, baik di dataran 

rendah atau dataran tinggi. Umumnya massa bunga kol berwarna putih, padat dan 

beratnya kurang lebih 1,3 kg/bunga dan varietas ini cukup tahan terhadap penyakit 

berbahaya. 

2. Fengshan Extra Early (501) 

Varietas ini berumur sangat pendek, yaitu dapat dipanen pada umur 40 

hari setelah pindah tanam. Tahan terhadap kondisi cuaca panas maupun penyakit 

berbahaya. Jenis ini tidak dianjurkan ditanam pada daerah yang cuacanya dingin 

bersuhu kurang dari 20°C.  

3. Snow Crown 

Merupakan varietas berumur pendek yang dapat dipanen pada umur 60 

hari setelah pindah tanam. Tahan terhadap cuaca panas maupun dingin sehingga 

cocok ditanam di dataran menengah sampai dataran tinggi. Tahan terhadap 

penyakit busuk leher hitam, busuk hitam pada akar dan bercak daun. Massa bunga 

berwarna putih bersih. 

4. Tropikal Early 

Varietas ini berumur sangat pendek, yaitu dapat dipanen pada umur 56 

hari setelah pindah tanam. Massa bunga berwarna kuning dengan diameter kurang 
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lebih 13 cm. Dapat beradaptasi dengan baik dan dapat ditanam di daerah dataran 

rendah. Sifat persariannya bebas (open polinity), sehingga dapat dibijikan sendiri. 

5. Cirateun 

Varietas ini merupakan benih asli dari Indonesia yang ditemukan di desa 

Cirateun. Massa bunga berwarna putih atau putih kekuning – kuningan. Sifat 

persariannya bebas (open polinity), sehingga dapat dibijikan sendiri. Cocok untuk 

ditanam di daerah dataran tinggi lebih dari 1000 m dari permukaan laut 

(Rukmana, 1994). 

 

2.3.  Syarat Tumbuh Tanaman Bunga Kol 

Syarat tumbuh tanaman bunga kol dalam budidaya tanaman bunga kol adalah 

sebagai berikut : 

1.  Iklim   

Pada mulanya bunga kol dikenal sebagai tanaman sayuran daerah yang 

beriklim dingin (sub tropis), sehingga di Indonesia cocok ditanam di daerah 

dataran tinggi antara 1.000 – 2.000 meter dari atas permukaan laut (dpl) yang suhu 

udaranya dingin dan lembab. Kisaran temperatur optimum untuk pertumbuhan 

dan produksi sayuran bunga kol antara 15°C – 18°C, dan maksimum 24°C 

(Rukmana, 1994). Bunga kol termasuk tanaman yang sangat peka terhadap 

temperatur terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, terutama pada periode 

pembentukan bunga. Bila temperatur terlalu rendah, sering mengakibatkan 

terjadinya pembentukan bunga sebelum waktunya. Sebaliknya pada temperatur 

yang terlalu tinggi, dapat menyebabkan tumbuhnya daun – daun kecil pada massa 

bunga (curd) (Pracaya, 2000). 
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2.  Tanah   

Tanaman bunga kol cocok ditanam pada tanah lempung berpasir, tetapi 

toleran terhadap tanah ringan seperti andosol. Namun syarat yang paling penting 

keadaan tanahnya subur, gembur, kaya akan bahan organik, tidak mudah becek 

(menggenang), kisaran pH antara 5,5 – 6,5 dan pengairannya cukup memadai 

(Fitriani, 2009). 

 

2.4. Panen dan Pasca Panen 

Umur panen tergantung varietasnya namun rata – rata kembang kol dapat 

dipanen setelah 55 – 60 hari sejak tanam atau 2 – 3 hari sesudah penutupan bunga. 

Pada saat dipanen kepala bunga harus mencapai besar maksimal dan warnanya 

belum berubah. Pemanenan sebaiknya dilakukan pagi hari untuk menghasilkan 

kepala bunga yang segar karena masih terdapat sisa embun. Panen yang dilakukan 

sore hari akan menghasilkan kepala bunga yang kering akibat terkena sinar 

matahari. Cara panennya, kepala bunga dipotong beserta daunnya, terutama daun 

penutup bunga. Setelah dipanen, kepala bunga segera dibawa ke tempat yang 

teduh untuk menghindari sinar matahari langsung yang dapat mengakibatkan 

perubahan warna menjadi kuning pucat sampai cokelat kehitaman. 

Kembang kol yang telah dipanen sebaiknya segera dipasarkan karena mudah 

rusak dan menurun kesegarannya. Apabila kembang kol akan disimpan, sebaiknya 

dimasukkan dalam ruang pendingin bersuhu 0° C. Dalam ruang pendingin ini   

kesegarannya dapat dipertahankan hingga 30 hari. Ruang pendingin bersuhu 

kurang dari 5° C hanya dapat mempertahankan kesegaran kurang dari 12 hari. 
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2.5. Pemasaran  

Menurut Swastha (1998) konsep pemasaran adalah falsafah bisnis yang 

menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi 

dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Fandy (2005) 

berdasarkan konsep pemasaran, keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan 

dalam merealisasikan tujuannya ditentukan oleh kemampuan organisasi 

perusahaan bersangkutan dalam mengidentifikasikan kebutuhan dan kegiatan 

pasar sasarannya. Sumarni dan Suprihanto (2005) mengemukakan bahwa konsep 

pemasaran menitik beratkan pada kebutuhan dan keinginan pembeli. Jadi, 

perusahaan menentukan apa kebutuhan konsumen dan mencari keuntungan serta 

menyalurkan produk untuk memuaskan kebutuhan tersebut. 

 

2.6. Lembaga Pemasaran 

Lembaga pemasaran terdiri dari (pedagang pengepul, pedagang besar, 

pengecer). Dan efektivitas pemasaran yang dilakukan serta macam komoditas 

(Rahim dan Hastuti, 2008). Lembaga pemasaran adalah orang atau badan usaha 

atau lembaga yang secara langsung terlibat dalam mengalirkan barang dari 

produsen ke konsumen. Lembaga – lembaga pemasaran ini dapat berupa 

pedagang pengepul, pedagang besar dan pedagang pengecer. Lembaga – lembaga 

tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut : 

1. Pedagang pengepul 

Pedagang pengepul merupakan pedagang yang berada di daerah produsen.  

Untuk mendapatkan bunga kol, jenis pedagang ini langsung melakukan pembelian 

pada petani produsen. Kapasitas pembelian yang dilakukan oleh pedagang 
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pengepul umumnya sangat tergantung pada jumlah hasil panenan petani. Selain 

menjual barangnya kepada pedagang grosir, pedagang ini juga memenuhi 

permintaan konsumen. 

2. Pedagang grosir/pedagang besar 

Pedagang grosir umunya beroperasi di pasar induk di daerah konsumsi, 

terutama di kota – kota besar. Dalam mendapatkan barang, biasannya pedagang 

grosir sudah banyak mempunyai langganan yang secara rutin memasok 

kebutuhannya, yaitu dari para pedagang pengepul. Pembeli yang banyak 

mendatangi pedagang grosir adalah para pedagang grosir pembantu, pedagang 

pengecer dan konsumen. 

3. Pedagang grosir pembantu 

Tempat kegiatan para pedagang grosir pembantu sama dengan tempat kegiatan 

pedagang grosir, yaitu di pasar induk. Pedagang grosir pembantu sering dikenal 

dengan istilah ‘Centeng’. Pembelian yang sering dilakukan oleh para centeng dari 

pedagang grosir tidak begitu besar untuk kemudian dijual kembali kepada para 

pedagang pengecer atau langsung ke konsumen rumah tangga. 

4. Pedagang pengecer 

Untuk mendapatkan barang, pedagang pengecer biasanya langsung melakukan 

pembelian dari pedagang grosir atau membeli dari pedagang grosir pembantu. 

Sasaran pembeli yang dituju oleh pedagang pengecer adalah konsumen rumah 

tangga (Rahim dan Hastuti, 2008). 
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2.7. Jalur Distribusi 

Pemilihan jalur distribusi merupakan masalah yang sangat penting sebab 

kesalahan dalam pemilihan ini dapat memperlambat bahkan memacetkan usaha 

penyaluran barang maupun jasa dari produsen ke konsumen. Jalur distribusi 

pemasaran adalah jalur organisasi yang saling tergantung yang saling terlibat 

dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau 

dikonsumsi (Kotler, 1997). Saluran distribusi untuk suatu barang adalah saluran 

yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen 

sampai ke konsumen atau pemakai industri (Swastha dan Irawan, 1998). 

 Menurut Swastha dan Irawan (1998) terdapat lima macam saluran 

distribusi untuk barang konsumsi, diantaranya : 

1. Produsen – Konsumen 

Yaitu jalur distribusi terpendek dan paling sederhana. Distribusi ini juga sering 

disebut jalur langsung karena tidak melibatkan pedagang lain (pedagang besar, 

agen, pengecer). 

2. Produsen – Pengecer – Konsumen 

Yaitu saluran distribusi yang biasanya pengecer membeli seara langsung dari 

produsen. Ada juga produsen yang mendirikan toko pengecer untuk melayani 

penjualan langsung kepada konsumennya, tetapi kondisi saluran macam ini tidak 

umum dipakai. 

3. Produsen – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen 

Pada saluran produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada 

pedagang besar. 

4. Produsen – Agen – Pengecer – Konsumen 
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Selain menggunakan pedagang besar, produsen juga dapat menggunakan agen 

(agen penjualan) untuk mencapai pengecer terutama pengecer besar. 

5. Produsen – Agen – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen 

Pada saluran ini produsen mengunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan 

barang kepada pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada pengecer.  

Berdasarkan hasil penelitian “Mempelajari jalur distribusi paprika serta 

margin pemasaran dan keuntungannya dari Kecamatan Baturiti ke Kota 

Denpasar”. Menurut Ansori (2013) tentang margin pemasaran produk paprika dari 

5 jalur yaitu : 

Jalur 1 : Produsen – Pengepul – Pengecer pasar traditional  – Konsumen.  

Jalur 2 : Produsen – Pengepul – Pengecer swalayan – Konsumen. 

Jalur 3 : Produsen – pengepul – Pedagang besar – Pengecer pasar traditional – 

Konsumen. 

Jalur 4 : Produsen – Pengepul – Konsumen. 

Jalur 5 : Produsen – Pengepul – Pedagang besar – Konsumen 

 

2.8. Margin Pemasaran 

Menurut Ibrahim (1998), margin pemasaran adalah selisih antara harga 

jual pada tingkat pengecer dengan harga jual pada tingkat produsen, selisih 

tersebut dihitung dalam persentase. Besar dari margin pemasaran tidak lain dari 

semua biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan barang beserta 

keuntungan yang diterima oleh setiap mata rantai pemasaran. Menurut Khol and 

Uhl (1990), margin pemasaran adalah perbedaan antara jumlah yang di bayar oleh 

konsumen untuk produksi akhir dengan jumlah yang diterima oleh produsen. 

Perbedaan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti biaya dan jarak. Jadi dari 
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pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa marketing margin adalah banyaknya 

uang yang tertinggal dalam suatu saluran distribusi suatu barang dimana hal ini 

terjadi akibat adanya biaya pemasaran dari setiap lembaga pemasaran yang dilalui 

oleh bidang tersebut. Menurut Ibrahim (1998), margin pemasaran dapat 

dirumuskan sebagai berikut :  

    

      
   

   
           

             

Keterangan : 

 MP   = Margin Pemasaran 

 HJK   = Harga Jual Pengecer 

 HJP  = Harga Jual Produsen 

 MK  = Margin Keuntungan 

 BP  = Biaya Pemasaran  

 Margin pemasaran sangat erat hubungannya dengan saluran distribusi 

sebab pada umumnya semakin panjang saluran distribusi semakin besar margin 

pemasaran sehingga semakin tidak efisien saluran tersebut. Begitu juga sebaliknya 

semakin pendek saluran distribusi maka semakin kecil margin pemasaran maka 

semakin efisien saluran distribusi tersebut. 

 Ansori (2013) menyatakan bahwa margin pemasaran paprika terendah 

terdapat pada jalur distribusi ke 1 (Produsen – Pengepul – Pengecer pasar 

traditional – Konsumen), sedangkan margin pemasaran paprika tertinggi terdapat 

pada jalur distribusi ke 5 (Produsen – Pengepul – Pedagang besar – Konsumen). 
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2.9. Margin Keuntungan 

Margin keuntungan merupakan selisih antara persentase margin pemasaran 

dengan persentase biaya pemasaran (Ibrahim, 1998). Menurut Assauri (1990), 

margin keuntungan adalah perubahan laba yang disebabkan oleh satu unit 

produksi. Jadi menurut pendapat tersebut dikatakan bahwa margin keuntungan 

adalah banyaknya perubahan laba yang diinginkan dalam suatu pemasaran produk 

akhir dalam setiap unit. Margin keuntungan dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Ibrahim, 1998) : 

           

Keterangan: 

 MK  = Margin Keuntungan 

 MP  = Margin Pemasaran 

 BP  = Biaya Pemasaran  

 Hubungan margin keuntungan dengan saluran pemasaran adalah semakin 

panjang saluran pemasaran dari suatu produk yang dihasilkan, cenderung semakin 

kecil margin (keuntungan) yang diterima produsen dan sebaliknya semakin 

pendek saluran pemasaran semakin besar margin (keuntungan) yang diterima dari 

setiap unit produksi, namun semakin sempit pemasaran dari produk yang 

dihasilkan. 

 Ansori (2013) menyatakan bahwa margin keuntungan paprika terendah 

terdapat pada jalur distribusi ke 1 (Produsen – Pengepul – Pengecer pasar 

traditional – Konsumen), sedangkan margin keuntungan paprika tertinggi terdapat 

pada jalur distribusi ke 5 (Produsen – Pengepul – Pedagang besar – Konsumen). 

  

 


