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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Brokoli (Brassica Oleracea, L.) 

Brokoli (Brassica Oleracea, L.) atau lebih dikenal dengan nama kubis 

bunga hijau termasuk kedalam tanaman kubis-kubisan (cruciferae) yang dengan 

bunga muda yang telah terdiferensiasi sempurna dan bagian atas batang yang 

lembut dan batang lebih tinggi dengan  ruas yang lebih panjang sehingga dapat 

membedakan dengan jenis tanaman kubis lainnya seperti bunga kol. Daunnya 

terbagi dan bertangkai, berwarna hijau keabu-abuan hingga kebiruan (Rubatzky 

dkk., 1998). Jika dilihat dari bentuk morfologisnya, brokoli termasuk jenis 

sayuran bunga karena yang dikonsumsi adalah bagian bunganya, sedangkan 

berdasarkan kecepatan laju respirasinya, brokoli termasuk dalam jenis sayuran 

yang memiliki laju respirasi sangat tinggi sehingga brokoli digolongkan dalam 

sayuran yang ringkih dan mudah sekali mengalami kerusakan. Klasifikasi brokoli 

adalah sebagai berikut : 

 Divisi  : Spermatophyta  

  Sub divisi  : Angiospermae  

  Klas  : Dicotyledonae  

  Famili  : Cruciferae  

  Genus  : Brassica  

  Spesies  : Brassica oleracea L. var. italic 

Perlakuan pascapanen sangat berpengaruh terhadap mutu produk brokoli, 

yang harus diperhatikan yaitu waktu pemanenan yang tepat adalah pagi atau sore 

hari. Sifat tanaman brokoli yang penting dalam menentukan kualitas tanaman 
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brokoli meliputi kepadatan (kekompakan) dan bentuk kepala, tingkat 

percabangan, ukuran individu tunas bunga, panjang batang, warna, perkembangan 

bunga aksilar (samping), keutuhan (tidak cacat), dan besarnya diameter kepala 

bunga (Rubatzky, dkk., 1998). 

 

Gambar 1. Sayuran Brokoli (Brassica oleracea, L.) 

 

Menurut Kader, A. A., (2000) standar kualitas brokoli yang baik dapat di 

lihat dari kesegaran (freshness), kelembutan bunga (tenderness), warna bunga 

yang hijau segar, kekompakan bunga, dan kesesuaian ukuran tangkai. Selain itu 

faktor yang tidak kalah penting adalah brokoli harus bebas dari kerusakan yang 

disebabkan ketidakseragaman warna, pembekuan, pelukaan oleh benda tajam, 

kotoran, atau sebab-sebab mekanik lainnya. Keunggulan brokoli dengan tanaman 

kubis lainnya yaitu mempunyai nilai ekonomis, cita rasa yang enak dan khas 

sehingga bisa diolah menjadi berbagai macam masakan dan mengandung senyawa 

antioksidan sulforaphane untuk mencegah kanker, menjaga kesehatan hati, 

jaringan, dan membantu meredam melonjaknya kadar gula darah pada penderita 

diabetes mellitus serta membasmi strain bakteri yang kebal antibiotika. 
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2.2. Mutu Segar Brokoli 

Penurunan mutu akan mulai terjadi ketika produk terpisah dari induknya, 

terlebih lagi jika mengalami penundaan dalam pendistribusian ke konsumen yaitu 

penyimpanan sementara produk lebih dari satu hari.  Sayuran yang telah dipanen, 

masih melangsungkan aktivitas hidupnya seperti respirasi, metabolisme dan 

transpirasi. Produk akan kehilangan substrat dan air yang tidak dapat diganti 

sehingga terjadi proses kemunduran atau deteriorasi, yaitu terjadinya pelayuan 

produk hortikultura. Pelayuan pada produk ini akan berdampak pada perubahan 

warna serta bau produk yang kurang baik, sehingga kualitas produk menjadi 

rendah dan menyebabkan nilai pasar menjadi menurun atau kehilangan nilai jual 

saat sampai ke konsumen.  Kehilangan (losses) karena proses pelayuan dan 

pembusukan pada sayur-sayuran daun dilaporkan sangat tinggi yaitu mencapai 40 

- 50% di negara – negara sedang berkembang. 

Mutu merupakan suatu kajian yang subyektif yang didefinisikan sebagai 

kumpulan dari karakteristik dan atribut yang memberikan nilai terhadap produk 

itu sendiri, sehingga menyebabkan suatu komoditi memiliki nilai yang 

dikehendaki bagi pengguna akhir (Kader, 1985). Komponen mutu yang menjadi 

bahan pertimbangan penting dalam menentukan mutu dapat berupa karakteristik 

yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Karakteristik terlihat seperti ; ukuran, 

warna, bentuk dan adanya cacat pada produk. Selain itu ada komponen mutu yang 

tidak terlihat seperti ; cita rasa, tekstur, nilai nutrisi, tidak adanya kerusakan 

fisiologi dan mekanis secara internal akan menentukan apakah produk dapat dijual 

kembali atau tidak.  Brokoli yang memenuhi mutu internasional dan tidak 

memenuhi mutu internasional lebih jelas dapat dilihat pada Lampiran 6. 
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Kesegaran merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh terhadap 

nilai produk pascapanen seperti halnya brokoli. Kesegaran brokoli akan 

mempengaruhi harga brokoli dipasaran karena masyarakat dominan memilih 

brokoli yang segar. Kerusakan mekanis yang mungkin terjadi saat pemanenan dan 

serangan hama penyakit pada saat tanaman masih di lahan akan sangat 

berpengaruh pada mutu produk brokoli. Produk yang telah layu, kering, dan telah 

berubah warna sering dikatakan sebagai akhir umur produk dan biasanya tidak 

disukai oleh konsumen. Untuk menjaga mutu dari produk dapat dilakukan dengan 

mengatur kondisi penyimpanan, yaitu dengan menggunakan penyimpanan dingin 

serta menghindari produk terkena sinar matahari langsung. Karena suhu akan 

sangat berpengaruh terhadap laju respirasi brokoli, dengan suhu rendah maka 

respirasi semakin kecil dan umur simpan semakin panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Ilustrasi pascapanen produk segar (Utama, 2013) 

 

Produk segar pascapanen merupakan produk yang masih melangsungkan 

kehidupannya. Produk bernafas dengan mengambil O2 dan melepaskan CO2 ke 
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lingkungan. Pelepasan panas produk juga terjadi karena produk tidak dalam 

lingkungan optimumnya ketika produk belum terlepas dari induknya. Proses 

pelepasan panas diiringi dengan kehilangan air akibat transpirasi dari produk 

tersebut, lama kelamaan tidak ada air yang dilepaskan dalam diri produk maka 

produk akan mengalami kerusakan dan bahkan mati. 

Tabel 1. Kandungan gizi brokoli per 100 gram 

Kandungan Bahan Kompisi Gizi 

Kalori (cal)  

Protein (g)  

Lemak (g)  

Karbohidrat (g)  

Kalsium (mg)  

Fosfor (mg)  

Zat besi (mg)  

Natrium (mg)  

Kalium (mg)  

Niacin (mg)  

Vitamin A (S.I.)  

Vitamin B (mg)  

Vitamin B2 (mg)  

Vitamin C (mg)  

Air (g) 

23,0  

3,5  

0,2  

2,0  

78,0  

74,0  

1,0  

40,0  

360,0  

0,6  

3800,0  

0,1  

0,1  

110,0  

90,0  

Sumber: Food and Nutrition Recearch Center, handbook No. I 

manila, 1964 in Knott J.E & Jose R. Deanon, JR (1967) 

 

Tabel 1 menunjukkan kandungan gizi yang terdapat pada brokoli dengan 

berat 100 gram. Kandungan lemak pada brokoli lebih rendah dari kandungan 

karbohidrat dan protein didalamnya. Zat lain yang terkandung dalam brokoli dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

2.3. Pre-Cooling 

 Pre-Cooling bertujuan menurunkan panas lapang produk ketika produk 

dipanen. Petani sering mengabaikan pre-cooling karena berbagai alasan misalnya 

tempat panen yang dekat dengan pasar, tempat untuk pre-cooling (sumber air) 

jauh dari tempat panen dan ketidaktahuan petani tentang manfaat perlakuan 
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tersebut. Penurunan panas lapang produk dapat meminimalkan aktivitas 

metabolisme dan laju respirasi produk. Berbagai macam metode pre-cooling 

seperti memasukkan bahan yang didinginkan dalam ruang pendingin (room 

cooling), menggunakan hembusan udara (force air cooling), pendinginan 

menggunakan air (hydrocooling), pendinginan dalam ruang hampa (vacuum 

cooling), dan pendinginan menggunakan es (ice cooling). Perlakuan pre-cooling 

ini dilakukan dengan pertimbangan bentuk produk yang akan diberikan perlakuan 

tersebut contohnya produk yang cocok untuk room cooling adalah produk dengan 

keringkihan rendah seperti pisang dengan suhu ruang penyimpanan yang 

terkendali sedangkan untuk produk sayuran berbentuk bunga lebih cocok 

menggunakan ice cooling. Perlakuan pre-cooling untuk brokoli pada penelitian ini 

yaitu air yang dicampur dengan es dengan suhu air es yaitu 0oC. Pendinginan ice 

cooling  dengan cara memasukkan brokoli kedalam ember berisi air es. Es yang 

telah dihancurkan atau dalam bentuk serpihan dapat ditambahkan pada saat 

pengemasan dengan styrofoam. Metode ini hanya bisa dilakukan pada produk 

yang tidak sensitif terhadap suhu rendah (seperti wortel, selada, bayam, lobak, 

daun bawang dan brokoli), toleran terhadap air, dan menggunakan pengemas yang 

juga toleran terhadap air (fiberboard yang dilapisi lilin, plastik, styrofoam dan 

polypropylene / poam polystyrene) (Kitinoja, et al., 2002). Manfaat lain perlakuan 

ini adalah menghilangkan kontaminan yang tidak dinginkan pada brokoli 

misalnya kotoran saat panen. 

2.4. Kompromi Suhu 

Kompromi suhu berpengaruh terhadap umur simpan produk segar 

hortikultura. Sebagian besar orang tidak mengetahui produk pascapanen 
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merupakan produk yang masih hidup dan peka terhadap suhu terutama jenis 

sayuran. Pengaturan suhu adalah salah satu hal penting dalam pascapanen produk 

hasil pertanian. Suhu rendah dapat menekan kegiatan pemasakan dari aktivitas 

enzim maupun kegiatan mikroba perusak yang berpengaruh terhadap laju respirasi 

produk. Penyimpanan bersuhu rendah harus mempertimbangkan produk yang 

tidak peka terhadap suhu rendah yang berakibat pada chilling injury. Suhu 

pendinginan diatas titik bekunya dapat memperpanjang umur simpan produk segar 

tersebut.  Proses pendinginan yang baik dapat dibagi menjadi dua fase. Pertama 

adalah fase pendinginan awal (pre-cooling) untuk melepaskan panas lapang 

bahan, dan fase yang kedua adalah pendinginan untuk menjaga produk pada suhu 

optimum selama penyimpanan dan pendistribusiannya. Tiap produk memiliki 

suhu optimum yang berbeda karena karakteristik tiap produk yang berbeda. 

Pengaturan suhu yang baik dimulai dengan menghilangkan panas lapang 

produk secepatnya ketika produk telah dipanen. Cara ini yang paling penting 

untuk mengurangi kerusakan bahan. Suhu yang tinggi umumnya dapat merusak 

jaringan hidup pada sayuran, sedang suhu yang rendah dapat menghambat 

metabolisme. Penyimpanan pada suhu rendah tidak saja menghambat kecepatan 

respirasinya melainkan juga menghambat kehidupan mikroorganisme (Fennema, 

1976). Pengelolaan suhu yang baik untuk brokoli bertujuan meminimalkan 

aktivitas mikroorganisme, mempertahankan kesegaran, memperpanjang masa 

simpan, dan mengurangi jumlah air yang hilang. Penyimpanan yang baik yaitu 

dengan suhu rendah namun harus memperhatikan jenis sayuran karena setiap 

sayuran memiliki suhu optimum yang berbeda. Penyimpanan dingin (cold 

storage) lebih cenderung hanya berfungsi untuk mempertahankan suhu yang telah 
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dicapai saat pre-cooling dan menghambat aktivitas metabolism produk seperti 

respirasi. 

 

 

 

 

Gambar 3. Pintu suhu untuk produk hortikultura (Utama, 2013) 

 Gambar 3. Pintu suhu produk hortikultura merupakan gambaran 

hubungan antara suhu dan kerusakan produk hortikultura dimana terlihat suhu 

dibawah 0oC akan membuat produk mengalami kerusakan suhu beku. Sedangkan 

pada suhu 1oC - 5oC akan mengakibatkan kerusakan produk yaitu kerusakan suhu 

rendah. Penyimpanan produk dengan suhu 6oC – 10oC merupakan suhu yang 

relatif baik untuk penyimpanan produk hortikultura. Suhu 11oC - 15oC merupakan 

suhu dimana produk akan lebih cepat mengalami proses respirasi namun pada 

suhu tersebut ada juga produk hortikultura yang cocok untuk disimpan. Suhu 18oC 

- 24oC merupakan fase pemasakan produk atau fase respirasi yang sejalan dengan 

suhu sedangkan pada suhu diatas 35oC merupakan fase kerusakan produk akibat 

suhu tinggi. 

2.5. Laju Respirasi  

Secara fisiologis bagian tanaman yang dipanen masih melanjutkan fungsi 

metabolisme, yang dicirikan dengan adanya proses respirasi. Respirasi merupakan 

perombakan bahan yang lebih kompleks di dalam sel seperti, pati, gula dan asam 

organik dengan bantuan oksigen menjadi molekul yang lebih sederhana, seperti 

karbondioksida, air sekaligus energi yang dipakai dalam reaksi sintesa (Susanto, 



11 
 

1994). Secara morfologis, pada jaringan luar permukaan produk hortikultura, 

terdapat lubang alami yang disebut stomata dan lentisel. Proses pertukaran uap air, 

CO2 dan O2 terjadi di dalam stomata yang dapat membuka dan menutup, 

sedangkan pertukaran gas terjadi melalui lentisel, yang menyebabkan produk 

kehilangan air (Utama, 2002). 

Tabel 2. Klasifikasi Buah dan Sayuran berdasarkan Laju Respirasinya. 

Laju Respirasi 
Kisaran Suhu 41⁰F 

(5⁰C) 

(mgCO2/kg.hr)* 

Produk Hortikultura 

Buah dan Sayuran 

Laju sangat 

rendah 

<5 Kacang-kacangan, 

kurma 

Laju rendah 
5-10 Apel, seledri, anggur, 

melon, bawang, 

pepaya, kentang 

(matang), ubi jalar 

Laju moderat 
10-20 Pisang, blueberry, 

kubis, melon, wortel, 

ceri, mentimun, selada, 

tomat, pir 

Laju tinggi 
20-40 Blueberry, bunga kol, 

bunga potong, buncis 

hijau, bawang pre, 

strawberi 

Laju sangat tinggi 
40-60 Asparagus, selada 

bulat, jamur, Bayam, 

jagung manis. 

Sumber: Kader, A.A. 2002. Respiration and gas exchange of vegetables. New 

York: Marcel Dekker 
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Peningkatan laju respirasi sejalan dengan meningkatnya suhu pada 

lingkungan, setiap peningkatan suhu 10⁰C, laju respirasi secara kasar meningkat 

2-3 kali, namun bila suhu meningkat di atas 30⁰C, maka produk mulai menuju 

proses kematian dan respirasi mulai terhenti (Utama, 2006). Laju respirasi dari 

suatu produk merupakan indikator yang baik untuk menentukan masa simpan 

produk hortikultura (Sudjatha dan Wisaniyasa, 2008). 

 Tabel 3. Laju respirasi brokoli  

Temperatur 0°C (32°F) 5°C (41°F) 10°C (50°F) 15°C (59°F) 20°C (68°F) 

ml CO2/kg·hr 10-11 16-18 38-43 80-90 140-160 

Sumber : Marita Cantwell and Trevor Suslow.1997.  

 

Respirasi merupakan indikator atau acuan aktivitas metabolisme jaringan 

suatu produk hortikultura. Respirasi ini dijadikan sebagai pedoman masa simpan 

suatu produk,seperti kita ketahui tiap produk memiliki laju respirasi yang berbeda. 

Suhu akan sangat berpengaruh terhadap laju respirasi, dimana semakin 

meningkatnya suhu maka laju respirasi juga semakin cepat. Makin tinggi laju 

respirasi maka akan mengakibatkan kemunduran produk semakin cepat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.Ilustrasi keadaan produk hortikultura sebelum dan setelah panen 

(diambil dan diedit dari Utama, 2013) 
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 Produk pertanian sebelum panen  mendapatkan O2 dan gula dari 

induknya untuk melakukan proses respirasi, dari proses respirasi menghasilkan 

CO2 dan air untuk kembali digunakan oleh induk tanaman dalam proses 

fotosintesis yang dibantu oleh sinar matahari. Keadaan produk setelah panen 

berbeda, produk tidak mendapatkan supplai O2 dan gula untuk respirasi sehingga 

produk merombak karbohidrat dalam tubuh untuk mempertahankan hidupnya 

melalui proses respirasi. Air dalam produk akan terus berkurang  sehingga produk 

mengalami pelayuan atau stadia kerusakan hingga pada akhirnya produk rusak. 

Produk pascapanen hortikultura membutuhkan energi untuk aktivitas hidupnya 

sehingga melakukan respirasi. Dalam respirasi ini, glukosa diubah menjadi CO2 

dan atom hidrogen yang menanggalkan dan disumbangkan ke molekul NAD + 

dan FAD untuk membentuk NADH +, H+ dan FADH2. NADH menyumbangkan 

elektron ditambah atom hidrogen (yang terdiri dari proton dan elektron) untuk 

respirasi. Tujuannya untuk mengubah energi kimia dari atom hidrogen menjadi 

energi potensial. Hasil lain dari proses ini adalah CO2, H2O dan panas (673joule). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Ilustrasi Respirasi Brokoli (diambil dan diedit dari Utama, 2013) 

Gambar 5 menunjukkan produk hortikultura (brokoli) dimana produk 

tersebut mengambil oksigen (O2) dari udara bebas untuk proses respirasi didalam 

Oksigen 

Karbon 

Dioksida 

 
Panas 

Air 
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tubuhnya untuk melakukan proses hidrolisis glukosa menjadi piruvat yang 

menghasilkan 2 ATP, melakukan siklus kreb yang juga mengahasilkan 2 ATP dan 

melakukan transport electron yang menghasilkan 32 ATP. Jadi totalnya ada 36 

ATP yang biasa disebut dengan panas hasil dari respirasi produk. Hasil lain dari 

respirasi yaitu kebalikan dari fotosintesi yaitu CO2 dan air. 

2.6. Transpirasi 

Transpirasi adalah proses kehilangan air pada produk, di mana uap air 

lepas dari jaringan yang berevaporasi ke lingkungan sekitar. Transpirasi berperan 

dalam pelepaskan air ke luar struktur tanaman untuk mengatur suhu bahan tetap 

normal melalui pendinginan evaporatif. Secara prinsip, transpirasi terjadi pada 

daun melalui struktur yang dinamakan stomata (Utama, 2002). Laju respirasi 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal (karakteristik morfologi, anatomi, 

luas permukaan, volume, pelukaan dan stadia kematangan pada produk) dan 

faktor eksternal (suhu, kelembaban, aliran udara, dan tekanan atmosfer). Produk 

pascapanen yang tidak mendapatkan suplai air berkelanjutan dari induknya maka 

proses transpirasi dilakukan dengan merombak kandungan air dalam produk  

  


