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II . TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Botani Ubikayu (Manihot esculenta Crantz.) 

Ubikayu (Mannihot esculenta Crantz) adalah perdu tahunan tropika dan subtropika 

dari suku Euphorbiaceae. Ubinya dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil 

karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran.  Ubikayu pertama kali dikenal di 

Amerika Selatan kemudian dikembangkan pada masa prasejarah di Brasil dan 

Paraguay (Lingga, 1986).  Tinggi ubikayu bisa mencapai 7 meter, dengan cabang 

agak jarang, akar tunggang dengan sejumlah akar cabang yang kemudian 

membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. 

       

Daun     

          

           

            

      

            Batang 

 

        Akar 

Gambar 1.  Bagian Tanaman Ubikayu 
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http://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat
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Daun ubikayu tumbuh di sepanjang batang dengan tangkai yang panjang. 

Bunganya berumah satu dan kematangan bunga jantan dan bunga betina berbeda 

waktunya sehingga penyerbukan berlangsung dengan persilangan. 

(Lingga, 1986). 

Ubi pada ubikayu merupakan akar pohon yang membesar dan memanjang,dengan 

rata-rata bergaris tengah 2-3 cm dan panjang 50-80 cm, tergantung dari jenis 

ubikayu yang ditanam.  Ubi pada ubikayu berasal dari pembesaran sekunder akar 

adventif. 

Bagian dalam ubinya berwarna putih atau kekuning-kuningan.  Ubi pada ubikayu 

tidak tahan simpan meskipun ditempatkan di lemari pendingin.  Gejala kerusakan 

ditandai dengan keluarnya warna biru gelap akibat terbentuknya asam sianida 

yang bersifat racun bagi manusia.  Ubi kayu merupakan sumber energi yang kaya 

karbohidrat namun sangat miskin protein.  Sumber protein yang bagus justru 

terdapat pada daun singkong karena mengandung asam amino metionina 

(Purwono dan Purnamawati, 2007). 

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 

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

Amerika Selatan, tepatnya Brazil. 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asam_sianida&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Racun
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Umbi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumber_energi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
http://id.wikipedia.org/wiki/Daun
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_amino
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Secara taksonomi ilmiah, ubikayu diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi   : Spermaophyta 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo   : Malphigiales 

Famili  : Euphorbiaceae 

Genus  : Manihot 

Spesies  : Manihot utilissima (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, 2005) 

Ubikayu  merupakan salah satu alternatif tanaman pangan yang dapat tumbuh di 

lahan marginal .  Wilayah pengembangan tanaman ubikayu  berada pada  30°C 

garis Lintang Utara dan Selatan, yakni daerah yang memiliki suhu rata-rata lebih 

dari 18°C dengan curah hujan diatas 500 mm/tahun.  Curah hujan optimum untuk 

ubikayu berkisar antara 760-1.015 mm per tahun.  Curah hujan terlalu tinggi 

mengakibatkan terjadinya serangan jamur dan bakteri pada batang, daun, dan ubi 

apabila drainase kurang baik. Di ketinggian tempat sampai 300 m dpl tanaman ubi 

kayu dapat  menghasilkan  umbi  dengan  baik.  Sementara pada di ketinggian 

800 m dpl tanaman ubi kayu dapat menghasilkan bunga  dan  biji. Pada umumnya 

tanaman ini memiliki ciri daun menjari yang tumbuh satu  tangkai pada tiap 

satuan buku yang  mulai tumbuh dan membesar pada usia 5-8 HST.  Batang  

tanaman  ubi  kayu  memiliki  karakter  berkayu, serta  akar  yang  mengalami  

pembesaran  dan penimbunan pati yang biasa disebut dengan umbi. Penyimpanan  

pada  akar telah terjadi  ketika  tanaman  mengalami  kelebihan  produk  fotosintat  

yang  digunakan untuk pertumbuhan batang dan daun, atau pada umumnya sejak 
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25  -  40  HST di berbagai kultivar, akan tetapi baru dapat terlihat secara langsung 

ketika tanaman berusia 2 - 4 BST ( Rofiq, 2011) 

2.2 Manfaat Ubikayu 

Ubikayu  merupakan salah satu sumber karbohidrat lokal Indonesia yang 

menduduki urutan ketiga terbesar setelah padi dan jagung.  Pada umumnya 

tanaman ubikayu dikelola untuk memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar 

masyarakat Indonesia.  Akan tetapi banyak sekali manfaat yang dihasilkan oleh 

tanaman ubikayu sehingga ubikayu menjadi salah satu tanaman primadona . 

Manfaat daun ubikayu sebagai bahan sayuran memiliki protein cukup tinggi, atau 

untuk keperluan yang lain seperti bahan obat-obatan.  Kayunya bisa digunakan 

sebagai pagar kebun atau di desa-desa sering digunakan sebagai kayu bakar untuk 

memasak.  Dengan perkembangan teknologi, ubikayu dijadikan bahan dasar 

industri makanan dan bahan baku industri pakan.  Ampas tapioka banyak dipakai 

sebagai campuran pakan ternak.  Dewasa ini umumnya masyarakat kita mengenal 

dua jenis tapioka, yaitu tapioka kasar dan halus.  Tapioka kasar masih 

mengandung gumpalan dan butiran ubikayu yang masih kasar, sedangkan tapioka 

halus merupakan hasil pengolahan lebih lanjut dan tidak mengandung gumpalan 

(Ipteknet, 2005). 

 

Seiring dengan perkembangan zaman, fungsi ubikayu mulai bergeser pada taraf 

pengolahan yang bernilai ekonomis, yaitu sebagai bahan baku pembuatan 

bioetanol.  Di Indonesia, ubikayu memiliki arti ekonomi terpenting dibandingkan 

dengan jenis lainnya.  Kandungan pati dalam ubikayu yang tinggi sekitar 25-30% 
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sangat cocok untuk pembuatan energi alternatif seperti bioetanol (Heppy dan 

Risky, 2010).   

 

Teknik pengolahan ubikayu yang sangat sederhana sudah dikenal 

sejak zaman nenek moyang kita, bahkan untuk pengolahan bioetanol telah 

terbukti dengan adanya berbagai makanan dan minuman khas seperti tuak, arak, 

dan berbagai macam olahan yang mengandung alkohol pada minuman tersebut  

sebagai hasil dari proses fermentasi.  Saat ini ubi pada ubikayu mulai digunakan 

sebagai bahan baku pembuatan gula dan etanol dengan produktivitas 2.000 – 

7.000 liter etanol per ha (Purwono dan Purnamawati, 2007). 

2.3 Perbanyakan Tanaman Ubikayu 

Stek merupakan cara perbanyakan tanaman secara vegetatif  dengan 

menggunakan sebagian batang, akar, atau daun tanaman untuk ditumbuhkan 

menjadi tanaman baru.  Sebagai alternarif penggunaan stek konvensional lebih 

ekonomis, lebih mudah, tidak memerlukan keterampilan khusus dan cepat 

dibandingkan dengan cara perbanyakan vegetatif  lainnya. Cara perbanyakan 

dengan metode stek kurang menguntungkan jika bertemu dengan kondisi tanaman 

yang sukar berakar.  Hal ini disebabkan  akar yang baru terbentuk tidak tahan 

pada stres lingkungan (Sasanti et al., 2008). 

 

Faktor lingkungan tumbuh stek yang cocok sangat berpengaruh pada terjadinya 

regenerasi akar dan pucuk.  Lingkungan tumbuh atau media pengakaran 

seharusnya kondusif untuk regenerasi akar yaitu cukup lembab, drainase aerasi 
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baik, suhu tidak terlalu dingin atau panas, tidak terkena cahaya penuh (200-100 

W/m²), dan bebas dari hama atau penyakit (Sasanti et al., 2008). 

Ubikayu merupakan salah satu tanaman yang diperbanyak dengan stek batang.  

Perbanyakan vegetatif dengan stek batang berkaitan dengan kesamaan karakter 

keturunannya dengan indukan asal stek (Aksuri, 2008).  Perbanyakan tanaman 

dengan stek batang memiliki kendala yaitu terbatasnya jumlah bibit yang dapat 

didistribusikan dalam waktu relatif singkat kepada petani (Badan Pelaksana 

Penyuluhan, Pertanian , Perikanan dan Kehutanan, 2011). 

2.4  Pengeratan 

Menurut Harjadi (1973), pengeratan diharapkan dapat memberikan interaksi yang 

positif dan dapat merangsang pembentukan akar.  Lokasi akar mula-mula 

terbentuk adalah pada batang yang mengalami pelukaan.  Artinya dimana ada 

pelukaan akan merangsang atau menginduksi akar, yang biasanya didahului atau 

bersamaan dengan pembentukan kalus tergantung pada jenis tanamannya 

(Rahman et al., 2012). 

 

Pengeratan yaitu pelukaan dengan pengelupasan kulit atau membuang sedikit 

bagian pada stek yang mengakibatkan pergerakan zat-zat makanan terhambat dan 

terbendung di daerah sekitar pelukaan, sehingga pada bagian ini terjadi 

penumpukan auksin dan karbohidrat yang penting untuk pengakaran (Rochiman 

dan Harjadi, 1973).  Karbohidrat digunakan dalam pengakaran untuk membangun 

kompleks makromolekul, elemen struktural dan sebagai sumber energi.  

Walaupun kandungan karbohidrat bahan stek tinggi, tetapi jika rasio C/N rendah 
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maka inisiasi akar juga akan terhambat karena unsur N berkorelasi negatif dengan 

pengakaran stek (Sasanti et al.,2008). 

 

2.5  Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) 

 

Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) merupakan senyawa organik bukan nutrisi 

yang dalam konsentrasi rendah (< 1 μM) dapat mendorong, menghambat atau 

secara kualitatif mengubah pertumbuhan dan perkembangan (Wattimena, 1989). 

Hormon tanaman adalah senyawa-senyawa organik tanaman yang dalam 

konsentrasi yang rendah mempengaruhi proses-proses fisiologis, seperti 

pertumbuhan, diferensiasi dan perkembangan tanaman.  Proses-proses lain seperti 

pembukaan stomata, translokasi dan serapan hara dipengaruhi oleh hormon 

tanaman. 

 

Salah satu jenis ZPT ialah auksin.  Auksin berperan dalam mendorong 

pemanjangan kuncup yang sedang berkembang.  Selain itu auksin juga berperan 

dalam pemanjangan batang, pertumbuhan, diferensiasi, dan percabangan akar.  

Berdasarkan struktur dasar molekulnya, auksin dapat dibagi menjadi indoles, 

phenols,dan napthalines.  Berikut merupakan struktur kimia auksin  

 

 

Jenis auksin sintetik antara lain asam naftalen asetat atau Napthalen Acetic Acid 

(NAA).  Penggunan asam naftalen asetat  untuk meningkatkan rasio pertumbuhan 

akar tanaman dalam kultur in vitro.  Hal ini akan mendorong pembentukan akar-

akar baru pada selang konsentrasi tertentu.  Asam Naftalen Asetat (NAA)  adalah 
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senyawa tanpa ciri-ciri indol tetapi memiliki aktivitas biologis seperti IAA.  Asam 

naftalen asetat digunakan sebagai hormon akar (Wattimena, 1987). 

Berdasarkan penelitian Aksuri (2008) diketahui bahwa aplikasi asam naftalen 

asetat konsentrasi 0-2.000 ppm berpengaruh nyata pada jumlah akar, panjang 

tunas rata-rata per stek, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah tunas pada 

stek batang mini tanaman ubikayu.  Aplikasi NAA berpengaruh nyata pada kelima 

variabel karena NAA merupakan auksin yang berfungsi untuk memicu 

pembelahan dan pertumbuhan sel (Aksuri, 2008).  Menurut Watimena (1987) 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas dari auksin sintetik adalah:  

1.  Kesanggupan senyawa tersebut untuk dapat menembus lapisan kutikula. 

2.  Sifat translokasi di dalam tanaman  

3.  interaksi dengan hormon tumbuh lainnya  

4.  Spesies tanaman  

5.  Fase pertumbuhan  

6.  Lingkungan (suhu, radiasi, kelembaban)  

Dalam penggunaan zat tumbuh perlu diperhatikan tinggi rendahnya konsentrasi.  

Pada konsentrasi terlalu tinggi dapat merusak, sedangkan untuk konsentrasi yang 

terlalu rendah tidak efektif.  Masing-masing tanaman memiliki respon yang 

berbeda terhadap zat tumbuh tertentu (Danoesastro, 1964). 

 

Jenis tanaman yang berbeda memberikan reaksi yang berbeda terhadap 

penambahan asam naftalen asetat.  Asam naftalen asetat lebih aktif dibandingkan 

Asam Indole Butirat (IBA) dalam menstimulir pembentukan akar.  Pada 

penggunaan asam indole butirat, pucuk harus mencapai ukuran panjang 3 cm  
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untuk dapat berakar, sedangkan pada penambahan asam naftalen asetat pucuk 

dapat berakar meskipun panjang pucuknya hanya 1-2 cm (Harjadi, 1973) 


