
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Botani Tanaman Ubikayu

Ubikayu (Manihot esculenta Crantz.) merupakan salah satu sumber karbohidrat

yang berasal dari ubi. Ubikayu atau ketela pohon merupakan tanaman perdu.

Ubikayu berasal dari benua Amerika, tepatnya dari Brasil. Penyebarannya hampir

ke seluruh dunia, antara lain Afrika, Madagaskar, India, dan Tiongkok. Ubikayu

berkembang di negara-negara yang terkenal dengan wilayah pertaniannya (Alves,

2002).

Ubikayu termasuk tumbuhan berbatang lunak atau getas (mudah patah).  Ubikayu

berbatang silindris atau bulat dan bergerigi atau berbuku. Gerigi pada batang

tanaman ubikayu merupakan tempat menempelnya pangkal tangkai daun.

Diameter batang ubikayu berkisar 2 sampai 6 cm dengan bagian tengahnya

bergabus (pith). Warna batang sangat bervariasi, mulai putih keabu-abuan sampai

coklat atau coklat tua. Tanaman ubikayu dewasa dapat mencapai ketinggian 1

sampai 2 meter (Ekanayake dkk., 1997).

Susunan daun ubikayu pada batang (phyllotaxis) berbentuk 2/5 spiral. Lima daun

berada dalam posisi melingkar membentuk spiral dua kali di sekeliling batang.
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Daun berikutnya atau daun ke enam terletak persis di atas titik awal spiral. Daun

ubikayu terdiri dari helai daun (lamina) dan tangkai daun (petiole). Panjang

tangkai daun berkisar 5-30 cm dan warnanya bervariasi dari hijau ke ungu. Helai

daun mempunyai permukaan yang halus dan berbentuk seperti jari. Jumlah jari

bervariasi antara 3 dan 9 (biasanya ganjil). Warna rangka helai daun hijau sampai

ungu. Bentuk helai daun, terutama lebarnya, juga bervariasi (Alves, 2002).

Ubikayu menghasilkan ubi setelah tanaman berumur 6 bulan. Setelah tanaman

berumur 12 bulan dapat menghasilkan ubi basah sampai 30 ton/ha. Kerusakan

yang biasa timbul pada ubikayu adalah warna hitam yang disebabkan oleh

aktivitas enzim polyphenolase (Syarief dan Irawati, 1988).

Akar-akaran dan ubi-ubian kandungan patinya tinggi dan kenyataannya bahwa

ditanam secara melimpah, akar-akaran dan ubi-ubian merupakan salah satu

pangan pokok atau yang utama yang dimakan diberbagai bagian Asia Tenggara.

Di samping sayuran akar-akaran semacam itu seperti singkong, talas, kentang, ubi

jalar dan uwi, buah-buahan yang berpati seperti pisang untuk dimasak, sukun dan

nangka dimasukkkan dalam golongan pangan di atas. Pangan tersebut merupakan

sumber energi yang baik (Harper dkk., 1987).

Dalam sistematika tanaman, ubikayu termasuk ke dalam kelas Dicotyledoneae

dengan Famili Eupherbiaceae yang mempunyai 7.200 spesies, beberapa

diantaranya yang mempunyai nilai komersial, seperti karet (Hevea brasiliensis),

jarak (Ricinus comunis dan Jatropa curcas), ubi-ubian (Manihot spp), dan



10

tanaman hias (Euphorbia spp). Untuk Genus Manihot, semuanya berasal dari

Amerika Selatan, tepatnya Brazil.

Secara taksonomi ilmiah, ubikayu diklasifikasikan sebagai berikut :

Kingdom : Plantae
Divisi : Spermaophyta
Kelas : Dicotyledonae
Ordo : Malphigiales
Famili : Euphorbiaceae
Genus : Manihot
Spesies : Manihot esculenta Crantz. (Alves, 2002).

2.2 Syarat Tumbuh

Ketinggian tempat yang ideal untuk pertumbuhan ubikayu antara 10 -700 m dpl.

Pada umumnya tanaman ubikayu ditanam di daerah yang relatif kering. Tetapi

sebenarnya tanaman ubikayu ini dapat tumbuh di daerah antara 30o lintang Selatan

dan 30o lintang Utara. Sinar matahari yang dibutuhkan bagi tanaman ubikayu

sekitar 10 jam/hari, terutama untuk kesuburan daun dan perkembangan ubinya.

Suhu udara rata-rata lebih dari 180C dengan curah hujan di atas 500mm/tahun.

Curah hujan yang sesuai untuk tanaman ubikayu antara 1.500 – 2.500 mm/tahun.

Kelembaban udara optimal untuk tanaman ubikayu antara 60-65%, dengan suhu

udara minimal bagi tumbuhnya sekitar 10oC (Saliem dan  Nuryanti, 2011).

Tanah yang paling sesuai untuk ubikayu adalah tanah yang berstruktur remah,

gembur, tidak terlalu liat dan tidak terlalu poros, serta kaya bahan organik. Tanah

dengan struktur remah mempunyai tata udara yang baik, unsur hara lebih mudah

tersedia, dan mudah diolah. Jenis tanah yang sesuai untuk tanaman ubikayu

adalah jenis aluvial, latosol, podsolik merah kuning, mediteran, grumosol, dan
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andosol. Derajat kemasaman (pH) tanah yang sesuai untuk budidaya ubikayu

berkisar antara 4,5–8,0 dengan pH ideal 5,8. Pada tanah ber-pH rendah (asam),

yaitu berkisar 4,0–5,5 tanaman ubikayu ini pun dapat tumbuh dan cukup subur

bagi pertumbuhannya (Saliem dan  Nuryanti, 2011).

2.3 Manfaat Ubikayu

Ubikayu merupakan salah satu jenis ubi-ubian yang menjadi sumber bahan baku

utama pembuatan bioetanol karena mempunyai kemampuan untuk tumbuh di

tanah yang tidak subur, tahan terhadap serangan hama penyakit dan dapat diatur

masa panennya. Beberapa alasan digunakannya ubikayu sebagai bahan baku

bioenergi, khususnya bioetanol, diantaranya adalah sudah lama dikenal oleh

petani di Indonesia, tersebar di 55 kabupaten dan 33 provinsi, merupakan sumber

karbohidrat karena kandungan patinya yang cukup tinggi, harga di saat panen raya

seringkali sangat rendah sehingga dengan mengolahnya menjadi etanol

diharapkan harga menjadi lebih stabil, dan menguatkan security of supply bahan

bakar berbasis kemasyarakatan (Prihandana dkk., 2007).

Pemanfaatan ubikayu dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai bahan

baku tapioka (tepung tapioka atau gaplek) dan sebagai pangan langsung. Ubikayu

sebagai pangan langsung harus memenuhi syarat utama, yaitu tidak mengandung

racun HCN (< 50 mg per kg ubi basah). Sementara itu, ubi ubikayu untuk bahan

baku industri tidak disyaratkan adanya kandungan protein maupun ambang batas

HCN, tapi yang diutamakan adalah kandungan karbohidrat yang tinggi (Hafsah,

2003).
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Ubikayu sebagai bahan baku energi alternatif hanya memiliki kadar karbohidrat

sekitar 32-37% dan kadar pati sekitar 83,8% setelah diproses menjadi tepung.

Jenis polisakarida yang menyusun ubi ubikayu antara lain pati, selulosa dan

hemiselulosa (Hafsah, 2003).

2.4 Zat Penghambat Tumbuh Paclobutrazol

Zat penghambat tumbuh (retardan) adalah suatu senyawa yang mampu

menghambat pemanjangan batang, meningkatkan warna hijau daun, dan secara

tidak langsung mempengaruhi pembungaan tanpa menyebabkan pertumbuhan

yang abnormal. Senyawa retardan bila diberikan kepada tanaman responsif dapat

menghambat perpanjangan sel pada meristem sub apikal, mengurangi laju

perpanjangan batang tanpa megurangi pertumbuhan dan perkembangan daun atau

tanpa mendorong pertumbuhan yang abnormal (Wattimena, 1988).

Paclobutrazol merupakan zat pengatur pertumbuhan yang digunakan untuk

memodifikasi struktur fisik dari tanaman pada tanaman. Paclobutrazol

merupakan retardan yang menghambat pemanjangan sel serta pemanjangan ruas

batang dengan cara menghambat biosintesis giberelin. Prinsip kerja paclobutrazol

di dalam tanaman menghambat biosintesis giberellin dengan cara menekan

kaurene sehingga tidak terjadi pembentukan kaurenoat. Hal ini mengakibatkan

penurunan laju pembelahan sel secara morfologis dimana terlihat adanya

pengurangan asimilat ke pertumbuhan reproduktif untuk pembungaan.

Paclobutrazol merupakan retardan yang dapat menghambat biosintesis giberelin

alam tanaman dan menekan pengaruh asam absisik, etilen dan IAA dalam
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tanaman. Paclobutrazol juga dikenal dapat melindungi tanaman dari cekaman

stress dan dapat meningkatkan pertumbuhan akar tanaman pada situasi tertentu

(Watson, 2006).

Paclobutrazol merupakan zat penghambat tumbuh (growth retardant), bersifat

menghambat biosintesis giberelin yang sudah banyak dibuktikan sangat efektif

menurunkan pertumbuhan vegetatif tanaman sehingga penggunaan zat tersebut

dapat merangsang terjadinya pembungaan. Paclobutrazol dengan rumus empiris

C15H20 CN3O dan rumus kimia (2RS,3RS)-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-

(1H-1,2.4 triazol-1-yl) pentana-3-ol menghambat biosintesis giberelin pada

oksidasi entkaurena untuk menjadi asam ent-kaurenoid (Mujiati, 1995).

Pemberian Paclobutrazol akan  menghambat pertumbuhan dan meningkatkan

jumlah gula tersimpan di pucuk, yang pada umumnya pada tanaman buah,

kandungan giberelin yang tinggi akan menghambat pembungaan dimana giberelin

menstimulasi pertumbuhan dan meningkatkan suplai karbon pucuk, yang apabila

diberi paclobutrazol akan terjadinya penurunan drastis pada kandungan giberelin

(GA3, GA5, dan GA2) sehingga tanaman akan menginduksi bunga (Rai dkk.,

2004).
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Gambar 1. Rumus bangun paclobutrazol

Paclobutrazol dapat diaplikasikan pada tanaman melalui penyemprotan bagian

atas tanaman yang terletak di atas permukaan tanah (foliar spray), melalui media

tanah (soil drench), dan injeksi pada batang (injection). Menurut ICI (1984),

pemberian paclobutrazol melalui daun memberikan hasil yang lebih cepat

dibandingkan melalui tanah. Hal ini diduga paclobutrazol di dalam tanah akan

dijerap oleh partikel tanah dengan adanya bahan organik sehingga pemberian

paclobutrazol melalui daun pada dasarnya merupakan upaya untuk

menghilangkan pengaruh jerapan oleh partikel tanah. Melalui cara ini

paclobutrazol akan langsung masuk ke jaringan tanaman melalui stomata dan

langsung ditranslokasikan ke daerah meristem sub apikal sehingga pengaruhnya

lebih cepat terlihat.

Paclobutrazol mempunyai peranan dalam mengatasi kelemahan-kelemahan

pemangkasan dalam membatasi pertumbuhan vegetatif tanaman, bahkan dapat

pula melibatkan perubahan fisiologis seluruh bagian tanaman sehingga

pemangkasan tidak perlu dilakukan. Paclobutrazol juga mampu meningkatkan

karbohidrat jaringan kayu, partisi asimilat dari daun ke akar, meningkatkan
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respirasi akar, dan mengurangi kehilangan air di akar (Wang, Stefefens dan Faust

dalam Purnomo dan Prahardini, 1991).

Pemberian paclobutrazol dengan konsentrasi 100 ppm menurunkan jumlah daun

pada tanaman kacang tanah Varietas Sima, sedangkan konsentrasi 200 ppm

menurunkan jumlah daun pada tanaman kacang tanah Varietas Kelinci. Hasil

kacang tanah yang mendapatperlakuan paclobutrazol 200 ppm memiliki jumlah

polong, jumlah biji, dan indekspanen lebih tinggi dibandingkan tanaman kacang

tanah tanpa perlakuan paclobutrazol (Ridha, 2011).


