
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sejarah dan KlasifikasiTanamanKaret

TanamankaretberasaldaribahasalatinHevea yang berasaldari Negara Brazil.

Karetmerupakankebutuhan vital bagikehidupanmanusiasehari-hari,

haliniterkaitdenganmobilitasmanusia dan barang yang memerlukankomponen

yang terbuatdarikaretsepertibankendaraan, conveyorbelt,

sabuktransmisi,dockfender, sepatu dan sandalkaret (Nasaruddin, 2009).

Tanamankaret di Indonesia umumnyaditanam pada daerahberiklimbasah.

Persainganpenggunaanlahan pada daerahiniterusmeningkat,

sehinggaketersediaanlahanuntuktanamankaretdariwaktukewaktusemakinterbatas.

Di sampingituseranganpenyakitgugurdaun(Colletotrichumgloesporoides) dan

jamurakarputih pada lahanberiklimbasahsangattinggi yang

menyebabkanrendahnyapertumbuhan dan produktivitastanaman.

Untukmengurangitekananpersainganpenggunaanlahan dan

risikoseranganpenyakitgugurdaun pada daerahberiklimbasah,

kemungkinanpengembangankaret pada daerahberiklimkeringperluditeliti.

Pengembangankaret pada daerahinimungkinmemerlukanteknologi yang

berbedadenganteknologi yang selamainiditelitiuntuklahanberiklimbasah (Charloq,

2005).

MenurutElisarnis

(2008).klasifikasitanamankaretialahtersusunsebagaiberikut: Divisi

:Spermatophyta, Subdivisi: Angiospermae, Kelas:Dicotyledonae, Ordo:

Euphorbiales, Famili:Euphorbiaceae,

Genus:HeveaSpesies:(HeveabrasiliensisMurr).

1.2.BotaniTanamanKaret

Botanitanamankaretdijelaskansebagaiberikut :

1. Daun Tanaman Karet
Daun karet terdiri dari tangkai daun utama dan tangkai anak daun. Panjang

tangkai daun utama 3-20cm. Panjangtangkaianakdaunsekitar 3-10cm dan pada



ujungnyaterdapatkelenjar. Biasanyaadatigaanakdaun yang terdapat pada

sehelaidaunkaret. Anakdaunberbentukeliptis, memanjangdenganujungmeruncing,

tepinya rata dan gundul

2. Biji Tanaman Karet
Biji karet terdapat dalam setiap ruang buah.Jadi jumlah biji biasanya ada

tiga kadang enam sesuai dengan jumlah ruang.Ukuran biji besar dengan kulit

keras.Warnaya coklat kehitaman dengan bercak-bercak berpola yang khas.Sesuai

dengan sifat dikotilnya, akar tanaman karet merupakan akar tunggang.

Akarinimampumenopangbatangtanaman yang tumbuhtinggidanbesar.

3. Batang tanaman karet
Tanamankaretberupapohon yang tingginyabisamencapai 25 meter dengan

diameter yang

cukupbesar.Umumnyabatangkarettumbuhluruskeatasdenganpercabangan di

bagianatas.Di batanginiterkandunggetah yang lebihterkenaldengannamnlateks.

4. Bunga tanaman karet
Karettermasuktanamansempurnakarnamemilikibungajantandanbetinadala

msatupohon, terdapatdalammalai paying yang jarang.Pangkal tanda bunga

berbentuklonceng dan di ujungnyaterdapat lima taju yang sempit.

Bunganbetinaberambutviltdenganukuransedikitlebih besar

dibandingkandenganjantannya dan mengandungbakalbuah yang beruangtiga.

Kepalaputik yang

merupakanorgankelaminbetinadalamposisidudukberjumlahtigabuah.

Organkelaminjantanberbentuktiang yang merupakandari 10 benang sari. Kepala

sari terbagimenjadiduaruanagan, yang satuletaknyalebihtinggidaripada yang

lainnya (Tim Penulis PS, 2008).

5. Akartanamankaret
Sebagaitanamanberbijibelah, akarpohonkaretberupaakartunggang yang

mampumenopangbatangtanaman yang

tumbuhtinggikeatas.Denganakarsepertiitupohonkaret bisa berdirikokoh,

meskipuntingginya bisa mencapai 25 meter (Agus, 2008).



2.3. BudidayaTanamanKaret

Budidayatanamankaretdijelaskansebagaiberikut :

1. Syarat Tumbuh Tanaman Karet

Tanamankaretdapattumbuhdenganbaik di sekitarequator antara 10 LU dan

10 LS. Pertumbuhantanamankaretsangat ideal biladitanam pada ketinggian 0 –

200 m diataspermukaanlaut. Ketinggian> 600 m

daripermukaanlauttidakcocokuntuktumbuhtanamankaret. Curahhujanberkisar

antara 2500-4000 mm pertahunatauharihujanberkisar antara 100 s/d 150

HH/tahun. Suhuharian yang cocokuntuktanamankaret rata-rata 25 – 30 C.

Syaratlain yang dibutuhkantanamakaretadalahsinarmataharidengan intensitas yang

cukup lama yaitu 5 – 7 jam.

Curahhujanberpengaruhterhadapproduktivitastanamankaret. Curahhujan

yang tinggiinimengakibatkanproduktivitastanamankaretmenjadirelatiflebihrendah.

Selainfaktorutamacurahhujan yang tinggi,

penyebabrendahnyaproduktivitastanamankaretkarenainefisiesifotosintesisakibatre

ndahnya intensitas/lama penyinaranmatahari, dan rendahnyapopulasitanaman per

hektarakibatrusaknyatanamankaret yang

merupakanpengaruhlangsungdaritingginyakecepatananginselamahujan.

Denganjaraktanam 7 m x 3 m,

diperlukanbibittanamankaretuntukpenanamansebanyak 476 bibit, dan

cadanganuntukpenyulamansebanyak 47 (10%)

sehinggauntuksetiaphektarkebundiperlukansebanyak 523

batangbibitkaret.Pemupukantanamankaretharusdilakukandengan dosis yang

seimbangduakalipemberiandalamsetahun. Jadwalpemupukanpadasemeseter I

yaknipadaJanuari/Februaridanpadasemester II

yaituJuli/Agustus.Seminggusebelumpemupukan,

gawanganlebihdahuludigarudanpiringantanamandibersihkan.Pemberian SP-36

biasanyadilakukanduaminggulebihdahuludari Urea danKCl.

2. Pengendalianhama dan penyakit pada tanamankaret
a. Belalang



Belalangmenjadihamabagitanamankaret Pada fase penyemaiandengan cara

memakandaun-daun yang masih muda. Seranganinitergolongsangatrakus.

Jikadaun muda habis, merekataksegan-seganmemakandauntua, bahkantangkainya.

Mengendalikanseranganbelalang bisa secara

kimiawidenganmenyemprotkaninsektisidathiodandengan dosis 1 ml/liter air.

Penyemprotandilakukan 1-2 minggusekalitergantung pada intensitas serangan

(Agus, 2008).

b. Tikus
Tikus (Rattussp.) menjadihamatanamankaret pada fase perkecambahan

dan persemaian. Pada waktuperkecambahantikusmemakanbiji-biji yang

sedangdikecambahkan dan saatpenyemaianmemakandaun-daunbibit yang masih

muda. Langkahpencegahan bisa

dilakukandenganmelindungitempatperkecambahan agar

tikustidakdapatmasukkedalamnya (Tim Penulis PS, 2008).

2.4 Urine Sapi
Urine sapidisebutjugapupukkandangcair.Pupukkandang cair umumnya

bisa digunakanbersamadengankotoranpadat dan

pupukhijau.Pemberianpupukkandang cair palingbaikdiberikan pada tanaman yang

sedangdalam masa pertumbuhanvegetatif dan generatif. Ketika masa

perkembangbiakan, tanamansedangbanyakmembutuhkannutrisi.

Penggunaanpupukkandang cair

sebaiknyatidakdilakukansebelumtanamanditanamkarenapupukkandang cair

mudahhilangmenguap dan tercuci air hujan. Kandunganmakro antara

kotoranhewan (kuda, kambing, sapi, babi dan ayam) yang berbentukpadat dan cair

memilikiperbedaan. Kotoranpadatkandungannitrogen dan

kaliumnyalebihkecildibandingkandenganjumlahpersentase di dalamkotoran cair

(Hadisuwito, 2007).

Terbatasnya penelitian tentang penggunaan urin ternak untuk pemupukan

tanaman menyebabkan urin ternak tidak banyak dimanfaatkan ditingkat petani,

berbeda dengan kotoran padat (pupuk kandang) yang sudah umum

pemanfaatannya. Adijaya, et al. (2008) mendapatkan potensi urin ternak sapi



jantan dengan berat ± 300 kg rata-rata menghasilkan 8 – 12 liter urin hari-1,

sedangkan sapi induk dengan berat ± 250 kg menghasilkan 7,5 – 9 liter urin hari1,

sehingga per bulan satu ekor sapi jantan dengan berat ± 300 kg akan

menghasilkan 240 – 360 liter urin dan satu ekor sapi induk dengan berat ± 250 kg

menghasilkan 225 – 270 liter urin, sedangkan Parwati, et al. (2008) menyatakan

seekor sapi jantan dengan berat diatas 300 kg di daerah Kintamani rata-rata

menghasilkan urin 19,7 liter hari-1.

Penelitian pemanfaatan urin sapi yang dilakukan pada rumput raja

menunjukkan bahwa urin sapi dosis 7500 liter ha-1, mampu meningkatkan

biomassa rumput raja pada panen pertama sebesar 90,18 %, dibandingkan tanpa

pemupukan. Pemupukan dengan 7500 liter ha-1 urin sapi memberikan biomassa

rumput raja 54,05 t ha-1 tidak berbeda dengan penggunaan 250 kg urea ha-1 dan

10 t kompos ha-1 yang menghasilkan biomassa masing-masing 56,33 t ha-1 dan

54,94 t ha-1, sedangkan kontrol (tanpa pemupukan) menghasilkan biomassa 28,42

t ha-1 (Adijaya dan Yasa, 2006).

Samekto (2006) menyatakan bahwa dari hasil penelitian diperoleh bahwa

urine sapi yang telah difermentasi dapat digunakan sebagai nutrisi tanaman

sebagai alternatif pengganti pupuk buatan. Kendala yang ditemui dalam

pembuatan nutrisi tersebut adalah proses pengambilan urine dari sapi karena tidak

semua sapi jinak atau mau diperlakukan. Demikian juga dengan masalah bau yang

ditimbulkan, untuk itu diperlukan upaya lain untuk mengatasinya.

Menurut Affandi (2008), fermentasi merupakan aktivitas mikroorganisme

baik aerob maupun anaerob yang mampu mengubah atau mentranspormasikan

senyawa kimia ke substrat organik.  Fermentasi dapat terjadi karena ada aktivitas

mikroorganisme penyebab Fermentasi pada substrat organik yang sesuai, proses

ini dapat menyebabkan perubahan sifat bahan tersebut. Beberapa sifat urine sapi

yang difermentasi terlihat bahwa adanya peningkatan komposisi jumlah dari unsur

yang dikandung dibandingkan dengan yang tidak difermentasi dan juga urine sapi

yang telah difermentasi dapat dijadikan sebagai nutrisi tanaman yang sebelumnya

perlu dilakukan pengenceran.



Hasil penelitian Prawoto dan Suprijadji (1992) menunjukkan pemberian

urine sapi beberapa ternak menaikan presentase setek keakar , jumlah dan panjang

akar setek kopi. Pemberian urine sapi menaikan presentase setek keakar dari 36

menjadi 70%, sedangkan jumlah dan panjang akar dari berturut turut 2,0 dan 6,4

menjadi 2,77 dan  6,73 cm. Penelitian lain dengan setek batang tanaman jarak

pagar menunjukan bahwa konsentrasi 25 % menunjukan konsentrasi yang baik

untuk mendapatkan pertumbuhan setek batang tanaman jarak pagar (Ardian dan

Muniarti, 2007).SementarahasilpenelitianMarlan (2014)

menyimpulkanpemberiandosis urine sapi 40 ml

menunjukanpengaruhnyataterhadaptinggitanamanjabon.


