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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanaman Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.)

Temulawak merupakan salah satu tumbuhan obat yang telah lama

digunakan sebagai bahan ramuan obat tradisional. Temulawak banyak ditemukan

secara liar di Asia Tenggara, India, Cina dan merupakan tanaman asli Indonesia

(Prana 1985).

Menurut Harmono dan Andoko (2005), dalam dunia tumbuhan Botani

tanaman temulawak tersusun dalam sistematika, Divisio: Spermatophyta, Sub

divisi: Angiospermae, Kelas: Monocotyledonae, Ordo: Zingiberales, Famili:

Zingiberaceae, Genus: Curcuma, Spesies: Curcuma xanthorrhiza Roxb.

Menurut Yusron (2009) temulawak merupakan salah satu dari Sembilan

jenis tanaman unggulan  dari ditjen POM yang memiliki banyak manfaat sebagai

bahan obat. Tanaman ini telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas,

baik dipergunakan oleh masyarakat dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat

kesehatan atau pengobatan penyakit, maupun dalam industri obat tradisional dan

kosmetika.

Pada umumnya perbanyakan temulawak menggunakan rimpang induk

yang utuh. Menurut Ondari et al (1975), perbanyakan temulawak dengan

menggunakan rimpang induk menghasilkan produksi lebih tinggi yaitu 10,6 ton

rimpang segar/ha. Sedangkan dengan menggunakan rimpang cabang produksinya

hanya 5 – 6 ton rimpang segar/ha. Akan tetapi penggunaan rimpang induk yang

utuh sebagai bahan tanaman memerlukan rimpang yang banyak, dan kurang

ekonomis.

Teknik budidaya yang kurang tepat, meliputi pengolahan tanah, cara

pemupukan serta pengendalian hama dan penyakit merupakan beberapa diantara

penyebab naik turunnya produksi temulawak. Usaha dalam meningkatkan

produksi tanaman rimpang dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan

ekstensifikasi. Usaha ekstensifikasi dapat dilakukan dengan perluasan areal

kelahan-lahan marginal, salah satunya adalah tanah mineral (Sunantara, 2000).
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2.2. Morfologi Tanaman Temulawak

2.2.1. Akar

Akar rimpang terbentuk dengan sempurna dan bercabang kuat, berwarna

hijau gelap. Rimpang induk dapat memiliki 3-4 buah rimpang. Warna kulit

rimpang cokelat kemerahan atau kuning tua, sedangkan warna daging rimpang

orange tua atau kuning. Rimpang temulawak terbentuk di dalam tanah pada

kedalaman sekitar 16 cm. Tiap rumpun umumnya memiliki 6 buah rimpang tua

dan 5 buah rimpang muda. Rimpang Temulawak sangat berkhasiat untuk

antiradang, anti keracunan empedu, penurun kadar kolesterol, diuretik (peluruh

kencing), penambah ASI, tonikum, dan penghilang nyeri sendi (Galeriukm, 2011).

2.2.2. Batang

Temulawak termasuk jenis tumbuh-tumbuhan herba yang batang

pohonnya berbentuk batang semu dan tingginya dapat mencapai 2 sampai 2,5 m

berwarna hijau atau cokelat gelap. Pelepah daunnya saling menutupi membentuk

batang. Tumbuhan yang patinya mudah dicerna ini dapat tumbuh baik di dataran

rendah hingga ketinggian 750 meter di atas permukaan laut. Umbi akan muncul

dari pangkal batang, warnanya kuning tua atau coklat muda, panjangnya sampai

15 cm dan bergaris tengah 6 cm. Baunya harum dan rasanya pahit agak pedas.

2.2.3. Daun

Tiap batang mempunyai daun 2 – 9 helai dengan bentuk bundar

memanjang sampai bangun lanset, warna daun hijau atau coklat keunguan terang

sampai gelap, panjang daun 31 – 84 cm dan lebar 10 – 18 cm, panjang tangkai

daun termasuk helaian 43 – 80 cm. Mulai dari pangkalnya sudah memunculkan

tangkai daun yang panjang berdiri tegak. Tinggi tanaman antara 2 sampai 2,5 m,

dan daunnya bundar panjang hampir menyerupai seperti daun kunyit.

2.2.4. Bunga

Temulawak mempunyai bunga yang berbentuk unik (bergerombol) dan

bunganya berukuran pendek dan lebar, warna putih atau kuning tua dan pangkal

bunga berwarna ungu. Bunga mejemuk berbentuk bulir, bulat panjang, panjang 9-
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23 cm, lebar 4-6 cm. Bunga muncul secara bergiliran dari kantong-kantong daun

pelindung yang besar dan beraneka ragam dalam warna dan ukurannya. Mahkota

bunga berwarna merah. Bunga mekar pada pagi hari dan berangsur-angsur layu di

sore hari, kelopak bunga berwarna putih berbulu, panjang 8 – 13 mm, mahkota

bunga berbentuk tabung dengan panjang keseluruhan 4,5 cm, helaian bunga

berbentuk bundar memanjang berwarna putih dengan ujung yang berwarna merah

dadu atau merah, panjangnya hingga 1,25 – 2 cm dan lebar 1cm.

2.2.5. Buah

Aroma dan warna khas dari rimpang temulawak adalah berbau tajam dan

daging buahnya berwarna kekuning-kuningan. Warna kulit rimpang coklat

kemerahan atau kuning tua, sedangkan warna daging rimpang orange tua atau

kuning (Galeri ukm, 2011).

2.3. Syarat Tumbuh Temulawak

Secara alami temulawak tumbuh dengan baik di lahan-lahan yang teduh

dan terlindung dari teriknya sinar matahari. Di habitat alami rumpun tanaman ini

tumbuh subur di bawah naungan pohon bambu atau jati. Namun demikian

temulawak juga dapat dengan mudah ditemukan di tempat yang terik seperti tanah

tegalan. Secara umum tanaman ini memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap

berbagai cuaca di daerah beriklim tropis.Suhu udara yang baik untuk budidaya

tanaman ini antara 19 - 30 oC. Tanaman ini memerlukan curah hujan tahunan

antara 1.000 - 4.000 mm/tahun. Perakaran temulawak dapat beradaptasi dengan

baik pada berbagai jenis tanah baik tanah berkapur, berpasir, agak berpasir

maupun tanah-tanah berat yang berliat. Namun demikian untuk memproduksi

rimpang yang optimal diperlukan tanah yang subur, gembur dan berdrainase baik

(Rukmana, 1995).

Temulawak dapat tumbuh pada ketinggian tempat 500-1.000 m/dpl

dengan ketinggian tempat optimum adalah 750 m/dpl. Kandungan pati tertinggi di

dalam rimpang diperoleh pada tanaman yang ditanam pada ketinggian 240 m/dpl.

Temulawak yang ditanam di dataran tinggi menghasilkan rimpang yang hanya

mengandung sedikit minyak atsiri. Tanaman ini lebih cocok dikembangkan di

dataran sedang (Hadad, 1991).
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2.4. Budidaya Temulawak

Sebelum penanaman temulawak tanah harus diolah terlebih dahulu lubang

tanam yang biasa digunakan untuk penanaman temulawak berukuran 10-15 cm.

Sebelum ditanam kelahan penyemaian benih dilakukan di bedengan dengan lebar

1 m, panjang 1 m, tinggi bedengan 30 cm, dan tinggi naungan 2 m. Bibit ditanam

dengan kedalaman lebih kurang 5 cm, kemudian ditutup tanah setebal 2 cm.

Bedengan dibuat dengan campuran tanah, pasir dan pupuk kandang dengan

perbandingan 1:1:1. Usahakan kondisi persemian selalu lembab dengan

menyiramnya dengan air  (Sukarman et al., 2007).

Perbanyakan tanaman temulawak dilakukan dengan rimpang. benih

berasal dari rimpang induk yang ukurannya besar dapat dibagi menjadi 2 atau 4

bagian dengan cara memotong (membelah). Bibit yang berasal dari rimpang

cabang berukuran besar dapat dilakukan pemotongan, ukuran benih disarankan

20-40 g/potong benih, dan rimpang induk 35-60 g/potong, kemudian

dikeringanginkan menurut perlakuan. Setiap benih diusahakan mempunyai 2

sampai 3 mata tunas. Bibit temulawak juga bisa ditunaskan dengan cara ditutup

tanah tipis dan diatasnya diberi jerami, daun kelapa, atau serasi kering. Benih

temulawak yang sudah disemaikan dan telah bertunas dimasukkan ke dalam

lubang tanam, dengan arah mata tunas menghadap ke atas. Bibit temulawak

ditanam dengan kedalaman 3-7,5 cm dan dianjurkan tunas jangan sampai terbalik

pada waktu penanaman karena dapat menghambat pertumbuhan rimpang bibit.

Setelah itu, lubang tanam ditutup dengan tanah halus. Agar pertumbuhan gulma

terhambat dan permukaan tanah tetap terjaga kelembapannya, permukaan tanah

ditutup menggunakan jerami. Pisau untuk memotong harus bersih dan steril, untuk

itu dianjurkan menggunakan pisau yang tidak berkarat (Syakir et al., 2008).

Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan, pembumbunan dan

pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT). Penyiangan dilakukan

setelah tanaman berumur 1 BST, berikutnya dilakukan sebulan sekali, atau

disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah tanaman disiang kemudian dipupuk dan

dilakukan pembumbunan. Pembumbunan bertujuan agar tanaman temulawak

dapat berdiri tegak dan menjaga kondisi tanah agar tetap gembur. Disamping itu,

pembumbunan berfungsi untuk menimbun rimpang temulawak yang kadang
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kadang muncul keatas permukaan tanah. Sementara itu penambahan tanah

bertujuan agar tanah dapat menutupi tunas tunas baru yang muncul sehingga

tumbuh menjadi rimpang. Pengendalian OPT untuk tanaman temulawak masih

jarang dilakukan, karena sampai saat ini belum terdapat serangan OPT yang

merugikan. Bila terdapat serangan OPT disarankan untuk melakukan

pengendalian secara hayati atau mekanis dengan cara membuang kemudian

memusnahkan bagian tanaman yang terserang (Santoso, 1994).

2.5. Media Tanam

Media tanam merupakan komponen utama ketika akan bercocok tanam.

Media tanam yang akan digunakan harus disesuaikan dengan jenis tanaman yang

ingin ditanam. Menentukan media tanam yang tepat dan standar untuk jenis

tanaman yang berbeda habitat asalnya merupakan hal yang sulit. Hal ini

dikarenakan setiap daerah memiliki kelembapan dan kecepatan angin yang

berbeda. Secara umum, media tanam harus dapat menjaga kelembapan daerah

sekitar akar, menyediakan cukup udara, dan dapat menahan ketersediaan unsur

hara (Lesmana, 2008).

Penggunaan media tanam yang tepat akan menentukan pertumbuhan

bibit yang ditanam. Secara umum media tanam yang digunakan haruslah

mempunyai sifat yang ringan, murah, mudah didapat, gembur dan subur,

sehingga memungkinkan pertumbuhan bibit yang optimum. Untuk

mendapatkan media tanam yang baik dan sesuai dengan jenis tanaman yang akan

ditanam, harus memiliki pemahaman mengenai karakteristik media tanam yang

mungkin berbeda-beda dari setiap jenisnya. berdasarkan jenis bahan penyusunnya,

media tanam dibedakan menjadi bahan organik dan anorganik (Winarno, 2004).

2.5.1. Tanah Mineral

Tanah mineral dalam taksonomi berarti tanah yang mengandung material

tanah berasal dari mineral berdiameter lebih halus dari 2,0 m, mengandung bahan

organik lebih rendah dari 20%, Tanah terbentuk dari pencampuran komponen

penyusun tanah yang bersifat heterogen dan beraneka. Komponen utama

penyusun tanah mineral yang tidak dapat dipisahkan dengan pengamatan mata
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telanjang. Komponen tanah tersebut dipilahkan menjadi 3 fase penyusun tanah,

yakni : 1. Fase padat (mineral dan bahan organik), 2. Fase cair (lengas tanah dan

air tanah), 3. Fase gas (udara tanah) (Hillel, 1996).

Berdasarkan ukuran dan proses terjadinya, mineral dalam tanah dapat

dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu mineral primer dan mineral sekunder

(Moorhause 1959 cit. Pramuji 2009). Mineral primer adalah mineral hasil

pelapukan fisik dari batuan, sehingga struktur Kristal dan jenisnya tetap sama,

hanya ukurannya menjadi lebih kecil, antara 2-0,05 mm. Mineral primer sering

pula disebut mineral pasir. Contoh mineral primer adalah kuarsa, biotit, kalsit, dan

dolomit. Mineral sekunder adalah mineral hasil pembentukan baru atau hasil

pelapukan mineral primer yang terjadi selama proses pembentukan tanah, serta

mempunyai komposisi dan struktur yang berbeda dengan mineral yang terlapuk.

Contoh mineral sekunder adalah kaolinit dan smektit.

Tanah mineral terdiri dari empat penyusun utama : bahan mineral, bahan

organik, air dan udara. Keempat penyusun kait mengait satu sama lain. Sebetulnya

hubungan mereka erat sekali sehingga sukar dipisahkan satu sama lain. Kadar

bahan organik tanah mineral tidak melebihi 3 atau 5 persen dari bobot tanah.

Walaupun jumlahnya sedikit pengaruh bahan organik terhadap sifat-sifat tanah

dan selanjutnya terhadap pertumbuhan tanaman yang sangat nyata (Soepardi,

1983).

Pada tanah-tanah yang mudah melapuk dan peka terhadap proses

pencucian (leaching), seperti tanah Podzol, ditemukan mineral yang didominasi

hanya jenis mineral, yakni kuarsa dan ortoklas. Dominasi kedua mineral ini

disebabkan karena kedua mineral ini relatif lebih resisten terhadap pelapukan

(kurang mengalami pelapukan), maka dalam tanah tersebut masih ditemukan

mineral tanah yang beragam dengan komposisi mineral tanah pada setiap lapisan

yang hampir seragam (Sutanto,  2005).

2.5.2. Serbuk Gergaji

Bahan organik serbuk gergaji digunakan untuk memperbaiki sifat fisik,

kimia dan biologi tanah. Serbuk gergaji mampu melindungi tanah dari pengaruh

luar (sinar matahari dan curah hujan), sehingga air tanah dapat tersedia cukup bagi
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tanaman sehingga tanah menjadi gembur akibatnya akar tanaman mudah

menembus lebih dalam dan luas sehingga tanaman lebih kokoh dan lebih mampu

menyerap hara tanaman serta air lebih banyak dan mengakibatkan pertumbuhan

dan produksi akan meningkat serta dapat juga mengurangi pemadatan tanah

(Armando 2009 cit. Irwan, 1993 ).

Serbuk gergaji memiliki fungsi sebagai mulsa yang bertujuan untuk

menjaga kelembapan tanah karena mampu menyimpan air dan menjaga kebutuhan

air bagi tanaman serta sebagai sumber bahan organik dan dapat meningkatkan

aktifitas organisme tanah. Pengolahan tanah yang tidak diikuti oleh pemakaian

serbuk gergaji akan lambat dalam memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, selain

itu menggunaan serbuk gergaji kayu sebagai bahan tanam dikarenakan serbuk

gergaji kayu mudah didapat dan harganya relatif murah (Sutiyoso, 1996).

2.5.3. Pupuk Kandang

Menurut Samekto (2006) pupuk kandang adalah  pupuk yang berasal dari

kandang ternak, baik berupa kotoran padat (feses) yang bercampur sisa makanan

maupun air kencing (urine) ternak seperti sapi, ayam, kambing, kuda dan burung.

Pupuk kandang dapat digolongkan kedalam pupuk organik yang memiliki

kelebihan. Beberapa kelebihan pupuk kandang  adalah Memperbaiki struktur

tanah diantaranya :

1. Menaikan daya serap tanah terhadap air

2. Menaikan kondisi kehidupan mikroorganisme didalam tanah

3. Sebagai sumber zat makanan bagi tanaman.

Menurut Samekto (2006) Salah satu pupuk kandang yang sering

digunakan dalam usaha pertanian adalah kotoran ayam. Kandungan unsur hara

pada pupuk kandang ayam meliputi H20 55%; N 1%; P205 0,8% dan K2O 0,4%.

Pupuk kandang ayam merupakan pupuk organik yang dapat meningkatkan jumlah

hara yang tersedia dalam tanah, akan mempengaruhi pertumbuhan dan produksi.

Pupuk kandang ayam selain mengandung unsur hara yang lengkap, juga memiliki

keuntungan yaitu

1. Dapat memperbaiki sifat fisika tanah melalui perubahan struktur dan

permeabilitas tanah.
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2. Memperbaiki kesuburan kimia tanah karena mengandung unsur NPK dan

Mg.

Secara umum dapat disebutkan bahwa setiap ton pupuk kandang

mengandung 5 kg N, 3 kg P2O5 dan 5 kg K2O serta unsur-unsur hara esensial lain

dalam jumlah yang relatif kecil. Dalam semua pupuk kandang, P selalu terdapat

dalam kotoran padat dan sebagian besar K dan N terdapat dalam kotoran cair

(urine). Kandungan unsur hara dalam kotoran ayam adalah yang paling tinggi,

karena bagian cair (urine) tercampur dalam bagian padat (Sarwono, 2007).

Penggunaan pupuk kandang/organik dapat memperbaiki kesuburan tanah

dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk anorganik, sehingga mempercepat

pertumbuhan tanaman. Hasil analisis tanah sebelum dan sesudah pemberian

pupuk kandang memperlihatkan adanya perubahan unsur- unsur hara yang

penting. Menurut Muslihat (2000), tanah podsolik yang miskin unsur hara, reaksi

tanah asam, dan KTK tanah rendah, setelah pemberian pupuk kandang 20 ton/ha,

kandungan unsur haranya menjadi sedang sampai tinggi, reaksi tanah agak

masam, dan KTK tinggi. Hal yang serupa juga terjadi pada tanah latosol

(Sumekto, 2006).

2.6. Perlakuan Rimpang

2.6.1. Pengeringan Rimpang

Pertumbuhan tanaman sangat ditentukan oleh kualitas bibit yang tersedia.

Sering kali bibit yang tersedia tidak memenuhi persyaratan sebagai bibit yang baik

sehingga memerlukan perlakuan khusus untuk mendorong pertumbuhannya,

seperti pengeringan yang pada dasarnya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan

tunas yang seragam. Upaya penyemaian/penunasan bahan tanaman dimaksudkan

agar pada saat ditanam di lapangan bibit sudah mulai tumbuh, dan

pertumbuhannya akan serentak dan seragam. Sedangkan dikeringanginkan bibit

dimaksudkan untuk mempercepat mengaktifkan hormon pada sel meristem untuk

mendorong pertunasan pada tanaman temulawak (Nasution, 1982).


