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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tanaman Jahe

Berdasarkan taksonomi jahe gajah termasuk dalam Kingdom: Plantae;

Divisio: Spermatophyta; Klas: Monocotyledoneae; Ordo: Zingiberales;  Family:

Zingiberaceae; Genus: Zingiber; Spesies: Zingiber officinale (Paimin et al.,

2002). Jahe merupakan kerabat empon–empon yang paling banyak dibudidyakan

dan dimanfaatkan orang. Kegunaan dan khasiatnya yang amat beragam membuat

jahe selalu dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Tanaman jahe merupakan herba

yang tumbuh tegak dengan tinggi mencapai 0,4–1 m. Tanaman ini dapat berumur

tahunan (Muhlisah, 2005).

Menurut Kartasapoetra (2004), kandungan zat–zat yang terdapat pada

jahe antara lain adalah minyak atsiri dan pati. Kandungan minyak atsiri jahe

sekitar 0,5%-5,6 % yang berisi zingeton atau gingerol atau etilmetikketon,

zingibetol, zingiberin, borneol, kamfen, sineol, dan falandren. Sedangkan

kandungan pati sekitar 20%-60%, dammar, asam–asam organik (malat, eksalat),

oleoresin, dan gingerin.

Berdasarkan hasil penelitian Fitriani et al. (2007) nilai rendemen minyak

atsiri jahe setelah dikeringudarakan selama 15 hari memberikan nilai rendemen

yang tinggi dan jahe dapat disimpan dalam waktu yang lama (20 hari) pada suhu

kamar. Jahe segar dan jahe kering banyak digunakan sebagai bumbu masak atau

pemberi aroma pada makanan dan sebagainya. Penggunaan jahe sebagai obat

tradisional telah lama dilakukan orang. Jahe segar dapat digunakan langsung

sebagai obat seperti mengatasi influenza, menambah nafsu makan, mengobati luka

lecet dan lain sebagainya ( Paimin et al., 2002).

Tanaman jahe dapat diperbanyak dengan beberapa cara. Cara yang paling

banyak dilakukan adalah cara vegetatif dengan menggunakan rimpangnya.

Sedangkan cara vegetatif lain adalah dengan menggunakan rumpunnya. Cara

perbanyakan ini kurang banyak dilakukan pembudidaya jahe. Alasannya, dengan

menggunakan rimpang lebih banyak tanaman yang diperoleh karena rimpang

lebih kecil daripada tunas. Cara lain adalah dengan kultur jaringan (tissue culture).
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Cara ini adalah proses perbanyakan tanaman dengan menggunakan jaringan dari

salah satu bagian tanaman. Cara kultur jaringan mampu memberikan hasil yang

cepat, banyak dan hasilnya sama persis dengan tanaman induknya. Hanya saja

diperlukan pengetahuan, keterampilan, serta peralatan laboratorium yang tidak

murah (Paimin et al., 2002).

Jahe dapat tumbuh subur di ketinggian 0–1.500 m dpl, kecuali jenis jahe

gajah di ketinggian 500–950 m dpl. Curah hujan yang dibutuhkan agar jahe dapat

berproduksi dengan optimal yaitu 2.500–3.000 mm per tahun, kelembaban 80%

dan tanah lembab dengan pH 5,5–7,0 dan unsur hara yang tinggi dan tanah tidak

boleh tergenang (Agoes, 2010). Sedangkan menurut Kardinan et al. (2010)

tanaman jahe membutuhkan tipe iklim A, B, dan C (Schmid dan Ferguson). Tanah

yang dikehendaki adalah lempung berpasir dengan aerasi dan drainase baik serta

kandungan bahan organik yang tinggi (C/N ratio 12–13).

Menurut Syukur (2006), terdapat tiga jenis jahe yang dikenal masyarakat,

yaitu jahe gajah, jahe emprit atau jahe putih kecil, dan jahe merah.

2.1.1. Jahe Gajah (Zingiber officinale var. Officinale)

Sesuai dengan namanya, jahe ini memiliki penampilan ukuran rimpang

yang lebih besar dibanding jenis jahe yang lainnya, bobotnya berkisar antara 1–

2 kg per rumpun. Struktur rimpangnya besar dan berbuku–buku. Bagian dalam

rimpang apabila diiris akan  terlihat berwarna putih kekuningan. Tinggi rimpang

dapat mencapai 6–12 cm dengan panjang 15–35 cm, dan diameter berkisar 8,47–

8,50 cm.

Akar yang keluar dari rimpang berbentuk bulat dengan panjang mencapai

30 cm dan diameternya berkisar 4–6 cm. Jika dalam satu rumpun akarnya

dikumpulkan dan ditimbang, beratnya dapat mencapai 30 g. Jahe besar tingginya

dapat mencapai 85 cm dari permukaan tanah dengan batangnya yang berbentuk

bulat besar, berwarna hijau muda.

Letak daunnya berselang seling tersusun secara teratur pada batang yang

tegak, berjumlah sekitar 20–30 helai daun. Daun tersebut berwarna hijau muda,
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berbentuk lanset dengan ujung meruncing. Panjang daun sekitar 15–25 cm dan

lebarnya sekitar 20–35 mm. Dari rimpang jahe besar ini terkandung minyak atsiri

0,82%-1,66%, kadar pati 55,10%, kadar serat 6,89%, dan kadar abu 6,6%-7,5%.

Jahe ini umumnya tidak terlalu pedas.

2.1.2. Jahe Emprit atau Jahe Putih Kecil (Zingiber officinale var. Rubrum)

Jahe putih kecil atau umumnya dikenal dengan nama jahe emprit

memiiki rimpang dengan bobot berkisar 0,5–0,7 kg per rumpun. Struktur rimpang

jahe emprit kecil–kecil dan berlapis. Daging rimpang berwarna putih kekuningan.

Tinggi rimpangnya dapat mencapai 11 cm dengan panjang 6–30 cm, dan diameter

3,27–4,05 cm.

Akar yang keluar dari rimpangnya bebentuk bulat. Panjang dapat

mencapai 26 cm dan diameternya berkisar antara 3,91–5,90 cm. Akar yang

dikumpulkan dari satu rumpun dapat mencapai 70 g lebih banyak dari akar jahe

besar. Tinggi tanaman sekitar 40–60 cm sedikit lebih pendek dari jahe gajah.

Kandungan minyak atsiri rimpang jahe emprit antara lain minyak atsiri 1,5–3,5%,

kadar pati 54,70%, kadar serat 6,59% dan kadar abu 7,39-8,90%.

2.1.3. Jahe Merah (Zingiber officinale var. Amarum)

Jahe merah atau jahe sunti memiliki rimpang dengan bobot 0,5-0,7 kg per

rumpun. Struktur rimpang jahe merah, kecil berlapis–lapis dan daging rimpangnya

bewarna jingga muda sampai merah. Diameter rimpang mencapai 4 cm dan tinggi

antara 5,26–10,40 cm. Kandungan dalam jahe merah antara lain minyak atsiri

2,58–3,09%, kadar pati 44,99%, dan kadar abu 7,46%. Jahe merah umumnya

memiliki rasa paling pedas dan kandungan minyak atsiri paling tinggi diantar jahe

lainnya, sehingga jahe ini banyak digunakan sebagai bahan dasar farmasi dan

jamu.
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2.2. Morfologi Jahe

Menurut Paimin et al. (2002) tanaman jahe terdiri dari atas bagian akar,

batang, daun dan bunga. Akar merupakan bagian terpenting dari tanaman jahe.

Pada bagian ini tumbuh tunas–tunas baru yang kelak akan menjadi tanaman. Akar

tunggal (rimpang) itu tertanam kuat di dalam tanah dan semakin besar dengan

pertambahan usia serta membentuk rhizome–rhizome baru. Selain penting secara

botani, akar jahe merupakan bagian terpenting secara ekonomis. Akar rimpang

jahe juga memiliki banyak kegunaan seperti sebagai bumbu masak, obat–obatan

sampai menjadi minyak jahe.

Rimpang jahe memiiki aroma khas, bila dipotong berwarna putih,

kuning, atau jingga. Sementara bagian luarnya kuning kotor, atau bila telah tua

menjadi coklat keabu-abuan. Akan tetapi bagian dalam rimpang jahe biasanya

memiliki dua warna yaitu bagian tengah (hati) berwarna agak gelap dan bagian

tepi berwarna agak terang.

Batang tanaman merupakan batang semu yang tumbuh tegak lurus.

Batang terdiri dari seludang–seludang daun tanaman dan pelepah–pelepah daun

yang menutupi batang. Bagian luar batang agak licin dan sedikit mengkilap

berwarna hiaju tua. Biasanya batang dihiasi titik–titik berwarna putih. Batang ini

biasanya basah dan banyak mengandung air, sehingga tergolong tanaman herba.

Daun jahe berbentuk lonjong dan lancip menyerupai daun rumput-

rumputan besar. Daun itu sebelah–menyebelah berselingan dengan tulang daun

sejajar sebagaimana tanaman monokotil lainnya. Pada bagian atas, daun lebar

dengan ujung agak lancip, bertangkai pendek, berwarna hijau tua agak mengkilap.

Sementara bagian bawah berwarna hijau muda dan berambut halus. Panjang daun

sekitar 5–25 cm dengan lebar 0,8–2,5 cm. Tangkainya berambut atau gundul

dengan panjang 5–25 cm dan lebar 1–3 cm. Ujung daun agak tumpul dengan

panjang lidah 0,3–0,6 cm, bila daun mati maka pangkal tangkai akan tetap hidup

dalam tanah, lalu bertunas dan menjadi akar rimpang baru.

Bunga jahe berupa bulir yang berbentuk kincir, tidak berambut, dengan

panjang 5–7 cm dan bergaris tengah 2–2,5 cm. Bulir itu menempel pada tangkai

bulir yang keluar dari akar rimpang dengan panjang 15–25 cm. Tangkai bulir

dikelilingi daun pelindung yang berbentuk bulat lonjong, berujung runcing,
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dengan tepi berwarna merah, ungu, atau hijau kekuningan. Bunga terletak pada

ketiak daun pelindung dengan beberapa bentuk, yakni panjang, bulat telur,

lonjong, runcing atau tumpul. Pada bunga jahe, benang sari yang dapat dibuahi

hanya satu sedangkan benang sari lain telah berubah bentuk menjadi daun.

Staminoid–staminoidnya membentuk mahkota beruang tiga dengan bibir

berbentuk bulat telur berwarna hitam belang.

2.3. Budidaya Jahe

2.3.1.Pembibitan

Menurut Kardinan et al. (2003) jahe dapat diperbanyak dengan rimpang.

Benih yang baik adalah yang telah mempunyai 2–3 mata tunas dan berasal dari

rimpang sehat hasil panen tua (9–10) bulan. Bobot benih untuk jahe putih kecil

dan jahe merah sekitar 20–40 g/rimpang, sedangkan untuk jahe putih besar sekitar

40–60 g/rimpang. Benih sebaiknya ditunaskan terlebih dahulu di persemaian yang

terdiri dari rak–rak bambu atau hamparan selebar 10–20 cm, kemudian ditutup

jerami dan disimpan di tempat yang lembab.

2.3.2. Pengolahan tanah

Jahe mrerupakan tanaman monokotil berakar serabut yang tumbuhnya

tidak begitu dalam. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menyebutkan bahwa

pengolahan tanah yang terlalu dalam tidak memberikan pengaruh yang nyata

dibanding dengan pengolahan berkedalaman secukupnya. Tanaman hanya akan

menyerap unsur hara pada kedalaman tertentu sesuai dengan sistem perakarannya

(Paimin et al., 2002).

2.3.3. Penanaman

Menurut Muhlisah (2003), jahe dapat diperbanyak dengan memisahkan

anakan atau dengan menanam rimpangnya. Rimpang yang digunakan adala

rimpang yang sudah cukup tua dan memiliki paling sdikit 2–3 mata tunas. Setiap
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rimpang dapat ditanam langsung, namun jika mata tunasnya banyak, rimpang

dapat dipotong–potong menjadi beberapa bagian. Setiap potong memiliki paling

sedikit 2 mata tunas. Jahe yang berukuran kecil seperti jahe merah dan jahe kecil

ditanam dengan jarak yang lebih rapat yakni 25 x 40 cm. Sementara jahe besar,

seperti jahe gajah ditanam dengan jarak 30 x 60 cm.

2.3.4. Pemupukan

Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk kandang sebanyak 20–

30 ton per hektar, diberikan pada saat pengolahan lahan. Pada saat tanam

diberikan pupuk organik lainnya berupa guano kelelawar sebanyak 500 g/rumpun

dan diberikan lagi pada saat tanaman berumur 30 dan 60 hari dengan dosis yang

sama (Kardinan et al., 2003). Pemupukan menggunakan pupuk urea, KCl, dan

TSP. Pemupukan urea dilakukan sebanyak dua kali yaitu pemberian pertama pada

saat tanam sebanyak 1/3 dosis anjuran dan satu bulan setelah tanam sebanyak 2/3

dosis anjuran.

2.3.5. Pemeliharaan

Tanaman yang sudah tumbuh perlu dirawat agar mampu berproduksi

dengan baik. Penyiangan dilakukan pada saat tanaman berumur 2–4 minggu.

Pembumbunan dilakukan sebanyak 2-3 kali (Muhlisah, 2003).

2.3.6. Panen

Menurut Syukur (2006), panen jahe muda dilakukan pada umur 3–4 bulan

setelah tanam. Pada umur tersebut rimpang tidak terlalu pedas dan kandungan

seratnya rendah, sehingga mudah dipatahkan. Produksi jahe muda biasanya

dimanfaatkan untuk asinan dan manisan jahe. Sedangkan jahe tua dipanen pada

saat berumur 9–12 bulan setelah tanam.
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2.4. Bokashi

Peningkatan populasi ternak secara nasional dan regional akan

meningkatkan limbah yang  dihasilkan. Apabila limbah tersebut tidak dikelola

sangat berpotensi mencemari lingkungan, terutama dari limbah kotoran yang

dihasilkan setiap hari. Pembuangan kotoran ternak sembarangan dapat

menyebabkan pencemaran pada tanah, air dan udara (bau), berdampak pada

penurunan kualitas lingkungan,  kualitas hidup peternak dan ternaknya, serta

dapat memicu konflik sosial. Pengembangan peternakan ramah lingkungan dan

berbasis sumberdaya lokal merupakan langkah strategis dalam mewujudkan

peningkatan kualitas dan kuantitas produk peternakan. Sistem pemanfaatan

limbah ternak sebagai pupuk organik pada tanaman pertanian semakin lama

semakin berkembang. Pengelolaan limbah yang dilakukan dengan baik selain

dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, juga memberikan nilai

tambah terhadap usaha ternak (Kusuma, 2012).

Perbaikan teknologi yang dianggap baik dan perlu dipertimbangkan

untuk mempersingkat waktu penguraian bahan organik adalah menggunakan EM4

melalui proses fermentasi. Proses fermentasi bokashi merupakan fermentasi

bahan-bahan organik seperti limbah kotoran ternak, jerami padi, daun-daunan, dan

bahan organik lainnya dengan fermentator efektif mikroorganisme (EM)

(Kuruseng, 2012).

Menurut hasil penelitian Pangaribuan et al. (2012) kandungan N, P, dan

K yang terdapat pada kotoran ternak dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Hasil Analisis Bokashi dari Beberapa Jenis Hewan

Perlakuan
Bokashi

N
Total
(%)

P Bray
(%)

K (%)
NH4O

Ac

pH (1:2,5) C
organik

(%)
C/NH2O KCl

Pukan ayam 1,30 1,21 1,39 8,65 7,99 7,84 6,03
Pukan kambing 1,12 0,32 1,07 8,85 8,07 9,03 8,06
Pukan sapi 0,95 0,18 0,58 7,55 6,80 11,93 12,56
Pukan kuda 0,77 0,56 0,58 6,85 6,35 10,06 13,06

Bokashi adalah kompos yang dihasilkan dari proses fermentasi atau

peragian bahan organik dengan teknologi EM4 (Effective Microorganisms 4).
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EM4 sendiri mengandung Azotobacter sp., Lactobacillus sp., ragi, bakteri

fotosintetik dan jamur pengurai selulosa (Deptan, 2010).

Wididana (1993) menyebutkan bahwa dalam 100 g bokashi mengandung

unsur nitrogen 4,96%, fosfor 0,34%, kalium 1,90%, protein 30,20%, karbohidrat

22,96%, lemak 11,21%, gula 15,75%, alkohol 14,02% mg/100 g, vitamin C

0,46% mg/100 g, dan asam amino. Keunggulan bahan organik fermentasi

(bokashi) adalah dapat langsung digunakan sebagai pupuk organik, tidak panas,

tidak berbau busuk, tidak mengandung penyakit dan tidak membahayakan

pertumbuhan dan produksi tanaman. Pertanian organik menggunakan biokontrol

alami, yaitu bokashi dan Ekstrak Tanaman Terfermentasi (ETT) merupakan

alternatif pengganti pupuk dan pestisida. Pengujian penggunaan mikroorganisme

menguntungkan dan ETT telah mampu mengurangi permasalahan ini (Wood et

al., 1997).

Dari hasil penelitian Winarni (2008), dapat dikemukakan bahwa

pemberian bokashi dapat memacu pertumbuhan semai Eucalyptus pellita. Dengan

bokashi pada perlakuan diduga mampu menyediakan kandungan hara yang cukup

sehingga dapat merangsang kegiatan fisiologis tanaman dan terjadi perkembangan

sel-sel hidup pada tanaman tersebut. Respon pertambahan semai terhadap

pemberian bokashi disebabkan karena dari masing-masing unsur nitrogen,

phospor dan kalium dapat membentuk kombinasi unsure hara yang seimbang.

Pemberian bokashi ini sangat tepat karena mengandung nitrogen yang sangat

dibutuhkan oleh tanaman untuk pertambahan tinggi dan merangsang pertumbuhan

daun karena unsur N di dalam tubuh tanaman membantu pembentukan dan

pertumbuhan bagian vegetatif tanaman seperti daun, batang, dan akar.

Bokashi merupakan bahan organik yang mengandung beranekaragam

mikroba, bila ekologi seimbang dapat bekerja secara sinergis, sehingga membantu

pertumbuhan tanaman. Proses regenerasi bisa dikatalis dengan menggunakan

inokulasi mikroorganisme menguntungkan yang diaplikasikan secara bersama-

sama dengan bahan organik, sehingga menambah keanekaragaman mikroba.

Peningkatan keanekaragaman mikroba ini mempunyai 3 (tiga) pengaruh utama,

yakni: menekan serangan patogen, meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi

tanaman dan antioksidan (Pedoman Penggunaan EM, 2002).
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Berdasarkan hasil penelitian Winarni (2008), bokashi dengan komposisi

yang tepat akan memberikan hasil yang optimal pada persemaian Eucalyptus

pellita. Pemberian yang sifatnya berlebih tidak akan menimbulkan hasil

pertumbuhan yang baik bahkan akan menghambat pertumbuhan.

2.5. Pupuk Anorganik

Pada budidaya jahe, pemberian pupuk yang tepat dan berimbang

pengaturan populasi tanaman merupakan hal yang sangat penting diperhatikan.

Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya persaingan dalam

memanfaatkan hara dan air antara masing-masing individu tanaman (Idwar et al.,

2011). Menurut Hanafiah (2010) suatu unsur kimiawi dianggap esensial sebagai

unsur hara tanaman jika keberadaannya mutlak diperlukan agar tanaman dapat

melengkapi siklus hidupnya sehingga jika tanaman mengalami defisiensi hanya

dapat diperbaiki dengan unsur tersebut dan unsur ini harus terlibat langsung dalam

penyediaan nutrisi yang dibutuhkan tanaman.

Pupuk kimia yang sering digunakan dalam budidaya jahe yaitu urea,

TSP, dan KCl. Dalam jaringan tumbuhan unsur N merupakan komponen

penyusun dari banyak senyawa esensial bagi tumbuhan. Sedangkan fosfor

merupakan bagian yang esensial sebagai gula fosfat yang berperan dalam reaksi-

reaksi pada fase gelap fotosintesis. Unsur K tidak disintesis menjadi senyawa

organik oleh tumbuhan, sehingga unsur ini tetap sebagai ion di dalam tumbuhan.

Kalium berperan sebagai aktivator dari berbagai enzim esensial dalam reaksi-

reaksi fotosintesis dan respirasi serta terlibat dalam sintesis protein dan pati

(Lakitan, 2010).

Berdasarkan penelitian Yusron et al. (2012) menunjukkan bahwa

masing-masing tanaman jahe memberikan respon yang berbeda terhadap

penurunan dosis pupuk, baik pada fase pertumbuhan maupun produksi tanaman

jahe. Pengurangan dosis pupuk sampai 25% dosis anjuran tidak mengurangi

produksi jahe, tetapi penurunan dosis pupuk sampai 50% dosis anjuran

menyebabkan penurunan produksi jahe secara nyata. Komposisi unsur hara N, P,

dan K yang diserap berbeda pada setiap fase pertumbuhan tanaman. Dalam
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tanaman unsur N memiliki fungsi untuk memperbaiki pertumbuhan vegetative

tanaman serta pembentukan protein, sedangkan unsur P berfungsi

dalampembelahan sel, perkembangan akar dan memperbaiki kualitas tanaman

terutama sayur-sayuran dan unsur K berfungsi dalam pembentukan pati dan

proses fisiologis tanaman (Hardjowigeno, 2007).


