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RINGKASAN 

Septian Andriyanto. 0610420040- 42. Pemanfaatan Heat Unit untuk 

menentukan waktu panen tanaman pak choy (Brassica chinensis L)  dengan 

menggunakan mulsa dan Jarak Tanam yang Berbeda. Dibawah bimbingan 

Dr. Ir. Roedy Soelistyono, MS dan Ir. Ninuk Herlina, MS 

Pak choy merupakan sayuran daun yang dikenal secara luas di Indonesia 

dan prospek pengembangan tanaman ini cukup baik. Dengan demikian usaha-

usaha untuk meningkatkan produksi pak choy perlu terus dilakukan agar tanaman 

pak choy lebih dikenal di masyarakat luas. Dalam proses pembudidayaan mulai 

dari perkecambahan hingga panen tanaman pak choy dipengaruhi beberapa faktor 

pembatas yang meliputi iklim, gangguan hama dan penyakit, ketersediaan air dan 

hara, selain itu penetapan saat panen tanaman pak choy di Indonesia masih 

berdasarkan satuan hari (waktu) sebagai contoh sering disebutkan bahwa umur 

panen pak choy 35 - 40 hst, contoh yang lain pada tanaman cabai waktu yang 

dibutuhkan untuk berkecambah 6 -14 hst, waktu yang dibutuhkan untuk berbunga 

70-90 hst dan panen pada umur 98-138 hst. Dalam praktek penetapan ini kurang 

tepat dan sulit dijadikan pegangan oleh sebab itu metode penentuan umur dengan 

menggunakan satuan waktu (hari) mulai ditinggalkan karena di lapang umur suatu 

genotype akan berbeda sehubungan dengan tempat penanaman dan faktor 

lingkungan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan tahapan 

perkembangan tanaman secara praktis dan mudah dalam pelaksanaanya adalah 

metode heat unit, metode ini merupakan pendekatan antara agronomi dan 

klimatologi dengan cara melihat hubungan antara laju pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman dengan akumulasi suhu rata rata harian di atas suhu dasar. 

Modifikasi iklim mikro di sekitar tanaman merupakan suatu usaha agar tanaman 

dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena komponen iklim mikro sangat 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan masing-masing berkaitan mewujudkan 

keadaan lingkungan yang optimal bagi tanaman. Salah satu upaya memodifikasi 

lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan tanaman pak choy yaitu pemulsaan 

dan pengaturan jarak tanam. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan nilai heat 

unit yang di butuhan tanaman pak choy pada saat panen. Hipotesis yang diajukan 

Terdapat interaksi antara pemberian mulsa dengan jarak tanam terhadap 

kebutuhan heat unit serta pertumbuhan dan hasil tanaman pak choy. 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Mei 2012 di 

kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang di desa ngijo, 

Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dengan ketinggian tempat 600 m 

dpl. Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : leaf area meter (LAM) 

thermometer min-max, thermometer tanah, Kamera, alat tulis, timbangan, 

penggaris/ alat ukur, ember, label nama, kertas, tugal, cangkul. Bahan yang 

digunakan adalah benih pak choy varietas Green Fortune, MPHP, jerami padi, 



 

ii 
 

pupuk urea, SP-18, KCl dan insektisida. Percobaan dilakukan dengan 

menggunakan rancangan acak kelompok faktorial yang terdiri dari  2 faktor, 

factor pertama adalah penggunaan mulsa yang terdiri dari 3 level yaitu: tanpa 

mulsa (M0), mulsa jerami padi (M1), MPHP (M2) sedangkan factor kedua adalah 

pengaturan jarak tanam yang terdiri dari 3 level yaitu: jarak tanam 20 cm x 30 cm 

(J1), jarak tanam 20 cm x 25 cm (J2) dan jarak tanam 20 cm x 20 cm (J3). 

Sehingga mendapatkan 9 kombinasi perlakuan dan diulang sebanyak 3 kali. 

Pengamatan yang dilakuan terbagi menjadi 2 komponen utama yaitu pengamatan 

tanaman dan cuaca. Pengamatan tanaman meliputi pengamatan heat unit, 

pengamatan non destruktif( jumlah daun, tinggi tanaman) pengamatan destruktif 

(ILD, bobot segar tanaman, bobot kering tanaman, CGR, panen). Pengamatan 

cuaca meliputi (Radiasi matahari, Suhu max-min, Suhu tanah, Curah Hujan ). 

Pengolahan data hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis ragam (Uji F 

taraf kesalahan 5%). Apabila terdapat pengaruh yang signifikan pada perlakuan, 

maka dilanjutkan dengan menggunakan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada 

taraf 5%  

  Dari hasil penelitian didapatkan bahwa, berdasarkan analisis data terhadap 

nilai heat unit pada penggunaan mulsa (M) berpengaruh secara nyata hanya 

terhadap nilai heat unit pak choy pada fase  perkecambahan dimana perlakuan 

mulsa plastik hitam perak (M2) mempunyai nilai 61,28 hari 
o
C dan waktu yang 

dibutuhkan untuk berkecambah 4 hari, nilai heat unit yang lebih kecil dan waktu 

berkecambah yang lebih cepat bila dibandingkan dengan perlakuan mulsa jerami 

(M1) yang mempunyai nilai heat unit 80,14 hari 
o
C dengan waktu berkecambah 

5,11 hari dan perlakuan tanpa mulsa (M0) dengan nilai heat unit 87,28 hari 
o 

C 

dengan waktu berkecambah 5,56 hari. Sedangkan pada fase pertumbuhan lainya 

seperti saat permunculan daun pertama dan panen, perlakuan mulsa dan jarak 

tanam tidak memberikan pengaruh yang nyata. Hasil analisa terhadap komponen 

perumbuhan tanaman pak choy menunjukkan bahwa terjadi interaksi antar 

perlakuan pada variabel bobot segar tanaman pada umur 35 hst karena 

menunjukan nilai yang berbeda pada setiap kombinasi perlakuan. Hasil analisa 

terhadap komponen hasil tanaman pak choy menunjukkan bahwa Pemulsaan 

dengan mulsa jerami menghasilkan bobot segar panen 203,06 g.tan
-1

 dan bobot 

segar konsumsi 152,09 g.tan
-1

 lebih tinggi jika dibandingkan dengan perlakuan 

tanpa mulsa dengan bobot segar panen 128,24 g.tan
-1

 dan bobot segar konsumsi 

98,79 g.tan
-1
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