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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Tanaman Pakcoy 

2.1.1. Klasifikasi dan Morfologi Pakcoy 

Pakcoy (Brassica rapa L.) adalah tanaman jenis sayur-sayuran yang 

termasuk keluarga Brassicaceae. Tumbuhan pakcoy masih memiliki kerabat dekat 

dengan sawi, jadi pakcoy dan sawi merupakan satu genus, hanya varietasnya saja 

yang berbeda. Menurut Yenti (2015) klasifikasi tanaman pakcoy adalah sebagai 

berikut: Kingdom: Plantae, Divisio: Spermatophyta, Kelas: Dicotyledonae, Ordo: 

Rhoeadales, Famili : Brassicaceae, Genus : Brassica, Spesies : Brassica rapa L. 

Sistem perakaran tanaman pakcoy memiliki akar tunggang dan cabang-

cabang akar yang bentuknya bulat panjang menyebar ke semua arah pada 

kedalaman antara 30-50 cm. Akar-akar ini berfungsi antara lain mengisap air dan 

zat makanan dari dalam tanah, serta menguatkan berdirinya batang tanaman 

(Rukmana, 1994). 

Pakcoy memiliki ukuran batang yang pendek dan beruas - ruas, sehingga 

batang tanaman tidak terlalu kelihatan. Batang pakcoy termasuk kedalam jenis 

batang semu, karena pada tanaman pelepah daun tumbuh berhimpitan, saling 

melekat dan tersusun rapat secara teratur. Batang tanaman pakcoy memiliki warna 

hijau muda yang berfungsi sebagai alat pembentuk dan penopang daun tanaman 

(Rukmana, 1994). 

Daun tanaman pakcoy berbentuk oval, bewarna hijau tua agak mengkilat, 

daun tidak membentuk kepala atau krop, dan daun tumbuh agak tegak atau 

setengah mendatar. Daun tanaman tersusun dalam bentuk spiral yang rapat, dan 

melekat pada batang. Tangkai daun tanaman bewarna hijau muda, gemuk dan 

berdaging (Rukmana, 1994). 

Struktur bunga pakcoy tersusun dalam tangkai bunga (inflorescentia) yang 

tumbuh memanjang (tinggi) dan bercabang banyak. Tiap kuntum bunga terdiri  

atas empat helai kelopak daun, empat helai daun mahkota bunga berwarna kuning 

cerah, empat helai benang sari, dan satu buah putik yang berongga dua (Rukmana, 

1994). 

Buah tanaman pakcoy termasuk tipe buah polong, yaitu bentuknya 

memanjang dan berongga. Tiap buah (polong) berisi 2–8 butir biji, pakcoy 
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memiliki biji berbentuk bulat kecil berwarna coklat atau coklat kehitam-hitaman,  

permukaannya licin mengkilap, dan agak keras (Rukmana, 1994). 

2.1.2. Syarat Tumbuh Pakcoy 

Tanaman pakcoy dapat tumbuh dengan baik apabila lingkungan 

tumbuhnya mendukung. Tetapi apabila tempat tumbuhnya tidak memadai, maka 

pertumbuhannya akan terganggu. Ada syarat-syarat khusus untuk tanaman pakcoy 

dapat tumbuh dengan baik. Adapun syarat tumbuh tersebut antara lain sebagai 

berikut: 

a. Ketinggian Tempat 

Ketinggian Tempat yang sesuai dalam budidaya tanaman pakcoy yaitu 

berkisar antara 100-1.000 m dpl. Tanaman ini merupakan tanaman yang tahan 

panas, sehingga bisa ditanam di dataran rendah hingga dataran tinggi (Wahyudi, 

2010). 

b. Suhu 

Pertumbuhan pakcoy yang baik membutuhkan suhu udara yang berkisar 

antara 19ºC -21ºC, pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh suhu udara karena 

pada suhu dibawah 19ºC tanaman cepat berbunga, sedangkan pada suhu diatas 

21oC tanaman tidak akan berbunga (AAK, 1992). 

c. Kelembaban Udara 

Kelembaban udara yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman pakcoy 

berkisar antara 80% - 90%. Apabila lebih dari 90% berpengaruh buruk terhadap 

pertumbuhan tanaman. Kelembaban yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki 

tanaman, menyebabkan mulut daun (stomata) tertutup sehingga penyerapan gas 

karbondioksida terganggu. Dengan demikian kadar gas CO2 tidak dapat masuk ke 

dalam daun, sehingga diperlukan tanaman untuk fotosintesis tidak memadai. 

Akhirnya proses fotosintesis tidak berjalan dengan baik sehingga semua proses 

pertumbuhan pada tanaman menurun (Cahyono, 2003). 
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d. Curah Hujan 

Tanaman pakcoy dapat ditanam sepanjang musim, curah hujan yang sesuai 

untuk budidaya tanaman pakcoy adalah 200 mm/bulan. Pakcoy membutuhkan air 

yang cukup untuk pertumbuhan, akan tetapi tanaman ini juga tidak senang pada 

air yang tergenang, hal ini dapat menyebabkan tanaman mudah busuk dan 

terserang hama dan penyakit (Cahyono, 2003). 

e. Tanah 

Tanah yang cocok untuk ditanami pakcoy adalah tanah yang subur, 

gembur dan banyak mengandung bahan organik, tidak tergenang, tata aerasi 

dalam tanah berjalan dengan baik. Derajat kemasaman (pH) tanah yang optimum 

untuk pertumbuhannya adalah antara 6-7 (Cahyono, 2003).  

Kemasaman tanah sangat berpengaruh terhadap ketersediaan hara didalam 

tanah, aktifitas kehidupan jasad renik tanah dan reaksi pupuk yang diberikan 

kedalam tanah. Penambahan pupuk ke dalam tanah secara langsung akan 

mempengaruhi sifat kemasamannya, karena dapat menimbulkan reaksi masam, 

netral ataupun basa, yang secara langsung ataupun tidak dapat mempengaruhi 

ketersediaan hara makro atau hara mikro. Ketersediaan unsur hara mikro lebih 

tinggi pada pH rendah, semakin tinggi pH tanah ketersediaan hara mikro semakin 

kecil (Cahyono, 2003). 

2.1.3. Budidaya Tanaman Pakcoy 

a. Persemaian 

Dalam persemaian hal yang harus disiapkan adalah tempat persemaian, 

yaitu berupa bedengan dengan media semai setebal ± 7 cm. Media semai dibuat 

dari pupuk organik dan tanah yang telah dihaluskan dengan perbandingan 1:1. 

Benih direndam dengan larutan Previkur N dengan konsentrasi 0,1% selama ± 2 

jam, kemudian dikeringkan. Selanjutnya benih disebar merata di atas bedengan 

persemaian yang telah disiram terlebih dahulu, kemudian ditutup kembali dengan 

media semai. Ukuran persemaian 1 x 10 m, selanjutnya ditutup dengan alang-

alang atau jerami kering selama 2-3 hari. Kebutuhan benih 400-1000 gr/ha (Edi 

dan Bobihoe, 2010). 
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b. Persiapan lahan 

Lahan untuk pertanaman perlu diolah dengan cangkul sedalam 20-30 cm 

supaya gembur. Selanjutnya membuat bedengan dengan arah membujur dari Barat 

ke Timur agar mendapatkan cahaya penuh. Lebar bedengan sebaiknya 100-120 

cm, tinggi 30 cm dan panjang sesuai lahan sebaiknya tidak lebih 15 m, jarak antar 

bedengan 30 cm. Jika pH tanah terlalu rendah (asam), lakukan pengapuran dengan 

dolomit atau kalsit untuk menaikkan derajat keasaman tanah dosis 1,5 ton/ha, 

pengapuran dilakukan sebelum penanaman, yaitu 2-4 minggu sebelum tanam (Edi 

dan Bobihoe, 2010). 

c. Pemupukan  

Tiga hari sebelum tanam diberikan pupuk organik (kotoran ayam yang 

telah difermentasi) dengan dosis 2-4 kg/m2. Dua minggu setelah tanam diberikan 

pupuk susulan berupa Urea 100 kg/ha (10 gr/m2) atau NPK Mutiara 50 kg/ha (0,5 

gr/m2), agar pemberian pupuk lebih merata terlebih dahulu diaduk dengan pupuk 

organik kemudian diberikan secara larikan disamping barisan tanaman. 

Selanjutnya dapat ditambahkan pupuk cair 3 liter/ha (0,3 ml/m2) pada umur 10 

dan 20 hari setelah tanam (Edi dan Bobihoe, 2010). 

d. Penanaman 

  Bibit yang telah berumur ± 14 hari atau telah berdaun 3-4 helai, 

dipindahkan kebedengan yang telah disiapkan dengan jarak tanam 30 x 30 cm 

atau 30 x 25 cm (Edi dan Bobihoe, 2010). Bibit yang dipindahkan adalah harus 

bibit yang baik karena akan berpengaruh untuk pertumbuhan dan hasil nantinya. 

Menurut Susila (2006) bibit tanaman yang baik untuk dipindahkan adalah 

batangnya tumbuh tegak, daun hijau segar dan tidak terserang hama atau penyakit. 

e. Pemeliharaan 

  Pada musim kemarau dilakukan penyiraman, sejak awal tanam sampai 

waktu panen. Penyulaman pada tanaman yang mati dilakukan paling lambat 1 

minggu setelah tanam dan penyiangan gulma pada umur 2 minggu setelah tanam 

(Edi dan Bobihoe, 2010). 
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f. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 

Pemeliharaan dilakukan mulai dari persemaian hingga panen. Untuk 

mencegah serangan hama dan penyakit tanaman, yang perlu diperhatikan adalah 

sanitasi lahan dan drainase, jika terpaksa gunakan jenis pestisida yang aman 

mudah terurai seperti pestisida biologi, pestisida nabati atau pestisida piretroid 

sintetik. Penggunaan pestisida tersebut harus dilakukan dengan benar baik 

pemilihan jenis, dosis, volume semprot, cara aplikasi, interval maupun waktu 

aplikasinya (Edi dan Bobihoe, 2010). 

g. Panen dan Pasca Panen 

Pakcoy dapat dipanen pada umur ± 45 hari setelah tanam. Pakcoy jenis 

kecil produksinya mencapai 10-20 ton/ha dan (tergantung varietas) pakcoy jenis 

besar 20-30 ton/ha. Sayuran ini tidak tahan disimpan lama dan pengangkutan 

jarak jauh. Jika disimpan pada suhu 0oC dan RH 95% pakcoy mempunyai umur 

simpan sekitar 10 hari. Untuk mempertahankan kualitas sebaiknya ditempatkan 

dalam wadah yang berlubang (Edi dan Bobihoe, 2010). 

2.2. Lampu LED 

Light Emiting Diodes (LED) adalah suatu semikonduktor yang 

memancarkan cahaya monokromatik yang tidak koheren ketika diberi tegangan 

maju/searah, atau secara bahasa bisa diartikan sebagai dianoda yang 

memancarkan cahaya bila dialirkan arus listrik. LED mengubah sebagian besar  

energi listrik menjadi cahaya. Cahaya adalah suatu bentuk energi yang dilepaskan 

oleh sebuah atom.  Cahaya dihasilkan dari banyak partikel-partikel kecil yang 

mempunyai energi dan momentum yang disebut photons yang merupakan unit 

utama dari suatu cahaya (Kurniawati, 2008).  

Light Emitting Diode dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan 

tanaman karena tidak mengeluarkan suhu tinggi. Pertumbuhan maksimum 

tanaman dapat dibantu dengan penyinaran dengan panjang gelombang dan lama 

penyinaran dari lampu yang sesuai (Restiani dkk. 2015). Lampu LED dapat 

memancarkan warna cahaya yang dapat mempercepat proses fotosintesis. Warna 

biru untuk fase vegetatif dan warna merah untuk fase generatif (Lindawati, 2015). 
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  LED sangat berperan penting dalam pencahayaan hortikultura, termasuk 

dalam pengendalian penelitian lingkungan, pencahayaan untuk kultur jaringan dan 

penyinaran lampu untuk rumah kaca. LED memiliki beberapa keunggulan unik 

dibandingkan dengan pencahayaan pada hortikultura yang ada, termasuk untuk 

menghasilkan tingkat cahaya yang sangat tinggi dengan output panas radiasi 

rendah bila didinginkan dengan benar, dan kemampuan untuk mempertahankan 

keluaran cahaya yang berguna selama bertahun-tahun tanpa ganti. LED adalah 

sumber cahaya pertama yang memiliki kemampuan yang benar dalam mengontrol 

komposisi spektral, yang memungkinkan panjang gelombang yang cocok untuk 

penanaman dan meningkatkan hasil produksi serta pengaruhnya pada morfologi 

dan komposisi tanaman (Morrow, 2008). 

  Menurut Kurniawati (2008) lampu LED mempunyai beberapa kelebihan 

dan kekurangan. Adapun kelebihannya adalah: 

- LED mempunyai efisiensi energi yang tinggi karena LED mengubah sebagian 

besar energi listrik menjadi cahaya sehingga lebih hemat energi. 

- LED bisa memancarkan berbagai variasi warna tanpa harus menggunakan filter 

warna yang biasa digunakan lampu biasa, sehingga lebih efisien dan biaya yang 

maintenance yang lebih rendah. 

- Bungkus LED solid didesain sedemikian rupa untuk memfokuskan cahaya yang 

dipancarkan, sehingga cahaya yang keluar lebih fokus dan terang. Hal ini 

dikarenakan tidak menggunakan filamen seperti lampu pijar, radiasi panas yang 

dipancarkan cukup rendah. 

- LED mempunyai jangka waktu hidup yang panjang, yaitu mencapai 50.000-

100.000 jam. Dengan jangka waktu hidup yang lama, LED dapat menghemat 

biaya perawatan dan penggantian lampu baru. 

  Selain kelebihan-kelebihan di atas, lampu LED juga memiliki beberapa 

kelemahan, yaitu sebagai berikut: 

- Harga LED saat ini masih sangat mahal dibandingkan lampu biasa. 

- Performa LED sangat tergantung pada suhu lingkungan. Suhu lingkungan yang 

ekstrim (terlalu panas/dingin/cepat berubah) dapat merusak LED. 
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- LED menghasilkan cahaya monokromati, LED tidak memiliki distribusi 

spektral yang sama persis dengan cahaya matahari sehingga CRI LED putih 

kurang baik. 

- LED dengan warna hangat memiliki efficacy yang lebih rendah dibandingkan 

dengan warna dingin. 

Salah satu komponen yang ada pada lampu LED adalah Lumen. Lumen 

adalah satuan terang gelapnya cahaya. Semakin besar lumen maka semakin terang 

cahayanya. Didalam menggunakan lampu LED ada istilah candela dan lux. 

Perbedaan antara lumen, candela dan lux adalah 1. cahaya lampu LED dihitung 

dari candela. Semakin besar nilai candela maka lampu semakin terang. Candela 

dihitung dari satu titik sumber lampu. 2. Lumen, tingkat cahaya yang diarahkan 

dari sumber lampu. Lumen menjadi angka kekuatan cahaya pada saat cahaya 

diarahkan pada sudut tertentu. Angka lumen bisa berubah walaupun menggunakan 

cahaya dari lampu dengan candle yang sama, karena cahaya bisa diarahkan 

dengan reflektor. 3. Lux, adalah hasil akhir jatuhnya cahaya. Berapapun angka 

candela dan lumen tidak berlaku di lux. Lux hanya menghitung cahaya sinar pada 

satu ruang saja, dan angka cahaya terang dari lux. Sehingga digunakan untuk 

pencahayaan lampu rumah atau lampu jalan, dan seberapa luas cahaya bisa 

menerangi suatu bidang (Permata, 2015). 

2.3. Pengaruh Cahaya Terhadap Pertumbuhan 

Secara langsung intensitas cahaya mempengaruhi pertumbuhan melalui 

proses fotosintesis, pembukaan stomata dan sintesis klorofil, sedangkan 

pengaruhnya terhadap pembesaran dan differensiasi sel terlihat pada pertumbuhan 

tinggi tanaman dan ukuran serta struktur daun dan batang (Putri, 2009). 

Reaksi cahaya dalam fotosintesis merupakan akibat langsung penyerapan 

foton oleh molekul-molekul pigmen seperti klorofil. Tidak seluruh foton memiliki 

tingkat energi yang cocok untuk menggiatkan pigmen daun. Pada kisaran di atas 

760 nm foton tidak memiliki cukup energi dan dibawah 390 nm foton (bila 

diserap oleh daun) memiliki terlalu banyak energi, menyebabkan ionisasi dan 

kerusakan pigmen. Hanya foton yang mempunyai panjang gelombang antara 390 

dan 760 nm (cahaya tampak) memiliki energi yang cocok untuk proses 

fotosintesis (Putri, 2009). 
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Setiap tanaman atau jenis pohon mempunyai toleransi yang berlainan 

terhadap cahaya matahari. Ada tanaman yang tumbuh baik di tempat terbuka 

sebaliknya ada beberapa tanaman yang dapat tumbuh dengan baik pada tempat 

teduh/naungan. Ada pula tanaman yang memerlukan intensitas cahaya yang 

berbeda sepanjang periode hidupnya. Pada waktu masih muda memerlukan 

cahaya dengan intensitas rendah dan menjelang sapihan mulai memerlukan 

cahaya dengan intensitas tinggi (Putri, 2009). 

Cahaya berpengaruh terhadap persentasi perkecambahan benih dan laju 

perkecambahan. Pengaruh cahaya pada benih bukan saja dalam jumlah cahaya 

yang diterima tetapi juga intensitas cahaya dan panjang hari. Respon pengaruh 

cahaya pada proses perkecambahan dapat terjadi karena adanya pigmen 

penangkap cahaya yang disebut fitokrom. (Permanasari dan Aryanti, 2014).  

2.3.1. Pengaruh Intensitas Cahaya 

Intensitas cahaya merupakan banyaknya jumlah cahaya yang sampai pada 

tanaman (Permanasari dan Aryanti, 2014). Menurut Zulkarnain (2009) intensitas 

cahaya berkaitan dengan keadaan dimana cahaya berada dalam jumlah yang 

memungkinkan tanaman berfotosintesis. Apabila intensitas cahaya berada dalam 

kisaran yang optimum untuk pertumbuhan serta perkembangan tanaman, dan 

tanaman tersebut mendapatkan perlakuan yang baik, maka akan diperoleh hasil 

panen yang tinggi. Apabila intensitas cahaya berada di bawah kisaran optimum, 

maka jumlah energi yang tersedia untuk penggabungan CO2 dan air menjadi 

sangat rendah, sehingga pembentukan karbohidrat menjadi tertekan. Akibatnya, 

terjadi penurunan hasil panen. Sementara itu, apabila intensitas cahaya berada 

diatas kisaran optimum, maka hasil panen yang diperoleh juga akan mengalami 

penurunan dikarenakan: a. Berkurangnya kadar klorofil akibat solarisasi sehingga 

daun menjadi hijau kekuningan. Akibatnya, laju absorpsi cahaya dan fotosintesis 

menjadi rendah. b. Meningkatnya suhu daun sehingga laju transpirasi meningkat 

dan tidak seimbang dengan laju absorpsi air. Akibatnya, stomata menutup dan 

fotosintesis berkurang. c. Tingginya intensitas cahaya dapat menyebabkan tidak 

aktifnya beberapa enzim tertentu yang mengubah gula menjadi pati di dalam 

daun. Akibatnya, terjadi penumpukan gula, dan sebagai aksi massa maka laju 

fotosintesis tertekan. 
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Berdasarkan penelitian Setyowati (2011) intensitas cahaya berpengaruh 

nyata terhadap pertumbuhan bibit Rosela (Hibiscus sabdariffa L.). Intensitas 

cahaya penuh, tanpa naungan (N0, dengan rataan intensitas cahaya 39300 lux) 

dapat mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan bibit rosela secara nyata, 

terlihat pada semua parameter yang diamati lebih tinggi (rataan tinggi tanaman 

68,79 cm, jumlah daun 37,92 helai, diameter batang 6,08 mm, panjang akar 24,09 

cm, jumlah akar 24,08, berat kering tanaman 9,24 gram, berat kering akar 2,05 

gram, dan indeks mutu bibitnya 0,67) dari pada naungan 25% (N1, dengan rataan 

intensitas cahaya 16430 lux), dan naungan 50% (N2, dengan rataan intensitas 

cahaya 5867 lux). 

2.3.2. Pengaruh Lama Penyinaran Cahaya 

Pengaruh cahaya terhadap perkembangan tanaman seringkali berkaitan 

erat dengan lama periode cahaya dan periode gelap. Pada umumnya, semakin 

lama periode cahaya (asalkan faktor-faktor lain dalam keadaan optimum), maka 

semakin banyak karbohidrat yang dibentuk pada fotosintesis (Zulkarnain, 2009). 

Periode cahaya juga menentukan inisiasi pembentukan kuncup bunga. 

Tanaman yang menghendaki periode cahaya lebih panjang (14-16 per hari) 

daripada periode gelap untuk inisiasi pembentukan bunganya disebut tanaman 

hari panjang, sedangkan tanaman yang menghendaki lama cahaya lebih pendek 

(8-10 jam per hari) daripada periode gelap disebut tanaman hari pendek. 

Sementara itu tanaman yang pembungaannya tidak dipengaruhi oleh panjang hari 

disebut tanaman hari netral (Zulkarnain, 2009). 

Hasil penelitian Sodikin dan Triyono (2014) menyatakan bahwa penyinaran 

lampu LED selama 12 jam dari alat pemacu tumbuh tanaman pepaya mengalami 

pertumbuhan tinggi yang cepat dan jumlah daunnya bertambah lebih cepat, 

berwarna hijau lebar dan tebal, serta batangnya tegak. Pertumbuhan yang cepat ini 

disebabkan oleh penyinaran yang cukup dan media tanam yang baik, sehingga 

proses fotosintesis dapat berjalan dengan baik. Ismal (1984) menyatakan bahwa 

cahaya merupakan salah satu faktor iklim yang perlu mendapat perhatian serius, 

karena merupakan komponen utama dalam menghasilkan bahan untuk proses 

pertumbuhan dan hasil tanaman. 




