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TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Klasifikasi Tanaman Jeruk

Tanaman Jeruk termasuk kelas tanaman biji berkeping

dua.MenurutPrihatman (1996) cit., Rijal(2008). Klisifikasi tanaman jeruk dalah

sebagai berikut; Divisi: Spermatophyta, Subdivisi: Angiospermae, Kelas:

Dicotyledoneae, Ordo: Rutales, Keluarga: Rutaceae, Genus: Citrus,Spesies

:Citrus Sp.

Jeruk merupakan salah satu tanaman hortikultura komoditas buah-buahan

yang sangat disukai oleh masyarakat dan dapat dikonsumsi baik dalam bentuk

buah segar maupun hasil olahan. Buah jeruk kaya akan vitamin dan mineral yang

baik untuk kesehatan tubuh. Pada jeruk manis terdapat kalori 51 kal, protein 0.9 g,

lemak 0.2 g, karbohidrat 11.4 g, mineral 0.5 g, kalsium 33 mg, fosfor 23 mg, besi

0.4 mg dan asam askorbat 49 mg. Buah jeruk juga mengandung beta karoten dan

thiamin (Anonim, 2008).

Pemenuhan kebutuhan jeruk dalam jumlah yang besar membutuhkan

pengembangan teknologi produksi yang optimal. Beberapa hal yang perlu

diperhatikan untuk memenuhi kondisi yang optimal bagi pertumbuhan dan

produksi tanaman jeruk antara lain: tersedianya bibit unggul, pemilihan lokasi

lahan, persiapan lahan, sanitasi, pemupukan, pengairan, serta pengendalian hama

dan penyakit tanaman jeruk (Prasha dan Arief, 2009).

2.2. Botani Tanaman Jeruk

2.2.1. Akar

Tanaman jeruk memiliki akar tunggang dengan ujung akar terdiri dari sel-

sel muda yang senantisa membelah dan merupakan titik tumbuh akar jeruk.Sel

akar ini sangat lembut, sehingga mudah sekali patah kalau menembus tanah yang

keras dan padat. Ujang akar dilindungi oleh tudung akar (calyptra), yang bagian

luarnya berlendir, sehingga ujung akar mudah menembus tanah (Suheni, 2008).

2.2.2. Batang

Batang tanaman jeruk berbentuk bulat dan mempunyai bermacam-macam

warna tergantung dari jenisnya semua jenis batang tanaman jeruk ditumbuhi mata
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tunas.Kulit batangnya ada yang terlihat agak kasar dan berduri, tetapi ada juga

yang permukaan kulitnya halus. Tinggi batang mencapai 5 meter (Suheni, 2008).

2.2.3. Daun

Daun tanaman jeruk berwarna hijau tua dan terkesan tebal.Daun jeruk

terdiri atas dua bagian, yaitu daun lembaran kecil dan besar. Bentuk daun bulat

telur (elips), dengan panjang daun 5-15 cm dan lebar 2-8 cm. tulang daun

berbentuk menyirip beraturan, tetapi ada juga berselang seling seperti Citrus

sinensis dan Citrus paradise (Pracaya, 2009).

2.2.4. Bunga

Tanamanjeruk umumnya bisa berbunga setiap waktu.Frekuensinya bisa

mencapai 3-4 kali dalam setahun.Bunga tanaman jeruk kebanyakan berbentuk

majemuk dalam satu tangkai dan setiap kuntum bunga berkelamin dua.Bunga

muncul dari ketiak daun atau pucuk-pucuk ranting yang masih muda. Bunga jeruk

berbau harum  karena banyak mengandung nektar / madu (Suheni, 2008).

2.2.5. Buah

Buah tanaman jeruk ada yang berbentuk bulat, oval, dan lonjong sedikit

memanjang.Kulit buah ada yang tebal dan alot, tetapi ada juga yang tipis dan

mudah dikupas.Kulit buah jeruk telah banyak diolah menjadi alat kosmetik.Buah

jeruk banyak mengandung vitamin C dan A. Selain itu buah jeruk juga merupakan

buah yang paling banyak diolah dan dikonsumsi masyarakat dunia (Suheni, 2008).

2.2.6. Biji

Biji tanaman jeruk terdapat di dalam bulir buah.Biji buah jeruk sangat

berpariasi jumlahnya dari yang tidak berbiji sampai berbiji banyak. Warna biji

biasanya putih atau putih keabuan. Biji tanaman jeruk berbentuk bulat telur

(elips), yang satu sisinya berujung tumpul dan ujung yang lainya lebih lebar. Biji

bersifat poliembrional, embrio berwarna putih (Pracaya, 2009).

2.3. Budidaya Tanaman Jeruk

Tanaman jeruk dapat tumbuh dengan baik di daerah 20-400LU dan 20-

400LS. Di daerah subtropis, tanaman jeruk ditanam di dataran rendah sampai
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ketinggian 650 meter diatas permukaan laut, sedangkan disekitar khatulistiwa

dapat ditanam pada ketinggian 2.000m diatas permukaan laut. Curah hujan

berkisar antara 1.500-3.800 mm/tahun dengan dua bulan kering.Suhu harian yang

cocok untuk tanaman jeruk rata-rata 270C, dengan kelembaban udara sekitar 70-

80% (Pracaya, 2009).

Tanaman jeruk menyukai tempat sinar matahari langsung, yaitu sekitar 50-

70%.Jenis tanah yang dapat digunakan dalam budidaya tanaman jeruk adalah

latosol, aluvial, andosol, dengan tekstur lempung berpasir, lempung, dan lempung

liat. Kedalaman air tanah antara 50cm–200cm dari permukaan tanah, dan

kedalaman perakaran dibawah 40 cm dari permukaan tanah. Keadaan udara yang

lembab akan menimbulkan lebih banyak penyakit cendawan, sebaliknya keadaan

udara yang kering akan menimbulkan lebih banyak serangan hama (Prahasta dan

Arief, 2009).

Hama yang menyerang tanaman jeruk diantaranya adalah kutu Pucuk

Wereng (Aphist tavaresi).Kutu ini menyerang pucuk dan daun yang masih muda.

Akibatnya pucuk atau daun menjadi mengkerut dan tidak dapat tumbuh

sempurna.Hama ini sering menyerang tanaman pada musim kering. Tubuhnya

berwarna hitam dan kebanyakan tidak bersayap.Pemberantasan kutu pucuk

wereng dapat dilakukan dengan menyemprotkan insektisida Decis (www.Tutorial

budidaya.blogspot. Com, 2013).

Penyakit CVPD (Citrus Vein Phloem Degenarition) adalah penyakit yang

sangat gawat yang timbul dan menyerang tanaman jeruk. Penyakit ini menyerang

pada bagian daun tanaman jeruk dimana pada serangan berlanjut tanaman jeruk

akan menghasilkan buah yang kecil, buah tidak dapat berkembang lagi dan

akhirnya gugur. Penyakit ganas pada tanaman jeruk ini pertama diketahui terdapat

di jawa barat dan jawa tengah. Sekarang penyakit ini telah ditemukan dipulau

Sumatra. Langkah pencegahan agar penyakit ini tidak menular ketanaman

lainbiasa dilakukan dengan membakar atau mengubur tanaman yang telah

terserang CVPD tersebut (Endang, 2009).
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2.4. Pupuk Kandang Sapi

Pupuk kandangyang sering digunakan sebagai penambah bahan organik

tanah adalah pupuk kandang sapi, karena mudah diperoleh dibandingkan dengan

pupuk kandang lainnya. Nutrisi yang terkandung dalam pupuk kandang sapi

antara lain N 0,45 %, P 0,09 %, K 0,36 %, Mg 0,09 %, S 0,06 % dan B 0,045

%.Seekor sapi mampu menghasilkan kotoran (feses) padat 23,6 kg/hari dan cair

9,1 kg/hari (Rosmarkan dan Yuwono, 2002).

Warsiti (2009), mengatakan adanya penambahan bahan organik yang

dimiliki, pemakaian pupuk kandang sapi dapat meningkatkan kemampuan tanah

dalam menyerap air sehingga air yang jatuh dipermukaan akan lebih banyak yang

terserap masuk ke dalam tanah melalui daya infiltrasi yang dimiliki tanah. Hal ini

akan mengurangi besarnya aliran permukaan yang terjadi sehingga dapat

mengurangi terbawanya butiran tanah oleh air.

Sevindrajuta (2012), menjelaskan pupuk kandang (feses) sapi mempunyai

serat yang tinggi seperti selulosa, hal ini terbukti dari hasil pengukuran parameter

C/N rasio yang cukup tinggi 40%.Pemberian pupuk kandang sapi paling baik

diberikan pada tanaman yang sedang dalam masa pertumbuhan pegetatif. Untuk

memaksimalkan penggunaan pupuk kandang kotoran sapi harus dilakukan

pengomposan agar menjadi pupuk kompos. Selain masalah rasio C/N,

pemanfaatan pupuk kandang kotoran sapi secara langsung juga berkaitan dengan

kadar air yang tinggi, atau umumnya disebutnya sebagai pupuk dingin. Bila pupuk

kandang dengan kadar air yang tiggi diaplikasikan secara langsung ketanaman

akan memerlukan tenaga yang lebih banyak serta pelepasan amoniak masih

berlansung.

Suprijadji(1985)cit, Rifqha (2004), menjelaskan sebagai pemakan tumbuh-

tumbuhan, sapi memakan jaringan tanaman yang banyak mengandung auksin,

bahkan ada 3 macam auskin yaitu auksin a, auksin b dan hetero auksin yang tak

lain adalahIndo Asetat Acid (IAA).Auksin dari tumbuhan yang dimakan oleh sapi

tidak dapat dicerna oleh tubuhnya sehingga terbuang bersama feses, dengan

demikian secara tidak langsung feses sapi bisa digunakan sebagai hormon tumbuh

oleh tanaman.
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Dijelaskan oleh Hakim (2002) cit,Ardi (2010), pupuk kandang sapi dapat

memperbaiki sifat fisik dengan cara membuat tanah menjadi gembur dan lepas

sehingga aerasi menjadi lebih baik serta mudah ditembus perakaran tanaman,

perbaikan sifat kimia tanah melalui sumbangan hara pada tanaman. Hara yang

terhadap didalam pupuk kandang sapi berkadar rata-rata N 0,45%, P 0,9% , K

0,35%. Disamping unsur-unsur tersebut, pupuk kandang juga mengandung

karbon, magnesium, dan belerang.

Bahtera (2009), menyatakan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran

sapi 30 ton/ha memberikan pengaruh yang nyata pada pertumbuhan dan hasilumbi

tanaman bawang merah perhektar baik pada penggunaan mulsa maupun tanpa

penggunaan mulsa.Berdasarkan penelitian Pranata (2004), pemberian pupuk

organik sapi dengan selang waktu 7 hari sekali menghasilkan pertumbuhan dan

produksi tanaman melon terbaik.

Hasil penelitian Aisyah et al. (2011), terhadap pengaruh pupuk kandang

cair sapi dengan dosis dan interval pemberian yang berbeda terhadap

pertumbuhan tanaman sawi, dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman

sawi yaitu tinggi tanaman, panjang daun terpanjang, jumlah daun tanaman, bobot

basah tajuk, bobot kering tajuk dengan pemberian pupuk kandang sapi pada dosis

tinggi 45% interval 2 hari.

Hasil penelitian Marliani (2010), memperlihatkan penanaman rumput

Setaria menggunakan pupuk kandang sapi dengan dosis 150 g/polibeg dapat

meningkatkan produksi berat segar, berat kering, jumlah anakan dan kadar abu

rumput Setaria.

Beberapa penelitian penerapan pupuk kandang sapi pada sayuran

menunjukkan hasil positif.Penelitian tomat oleh Hilman dan Nurtika (1992),

menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang 20 ton/ha dapat meningkatkan

bobot buah dan jumlah buah tomat.Hasil penelitian Iskandar (2003), tanaman

sayuran (pakchoy dan selada hijau) memberikan respon yang positif terhadap

aplikasi pupuk kandang sapi.


