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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Buah jeruk umumnya digemari oleh masyarakat dunia, termasuk Indonesia.

Jeruk merupakan sumber vitamin C yang baik, mengandung 50 mg/100 ml sari

buah, serta vitamin A dan protein. Sejauh ini ketersediaan buah jeruk di dalam

negeri belum mencukupi kebutuhan (Abdurahman et al., 2007).

Menurut Badan Pusat Statistik (2013), produksi buah jeruk Indonesia tahun

2012 sebanyak 1.611.784 ton, sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan

yang hanya menghasilkan 1.411.229  ton. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan

lahan produksi yang semakin berkurang (Kementerian Pertanian, 2013). Pada

tahun 2011 konsumsi per kapita jeruk dalam negeri mencapai 2,96 kg/tahun

(Pusat Kajian Hortikultura Tropika, 2013).Produksi buah jeruk  di provinsi Riau

tahun 2013 yaitu 4.216 ton (Badan Pusat Statistik, 2013). Kebutuhan buah

termasuk jeruk di Pekanbaru hampir 70% berasal dari daerah lain, baik yang

berasal dari luar provinsi maupun dari luar negeri. Dari data tersebut terlihat

bahwa produktivitas jeruk di provinsi Riau masih terbilang rendah. Rendahnya

produksi jeruk di Riau belum dapat memenuhi daya konsumsi masyarakat baik

secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu, tingginya minat masyarakat untuk

lebih menyukai buah-buah impor menjadi peluang masuknya buah-buah impor

termasuk jeruk (Elfina et al., 2011).

Rendahnya mutu dan ketersediaan buah jeruk bisa dilihat dari nilai impor

jeruk di Indonesia yang mencapai 5.947.387 kg, sedangkan ekspornya hanya

54.640 kg(Kementerian Pertanian, 2013). Oleh karena itu perlu dilakukan upaya

peningkatan produksi dan mutu jeruk. Kendala yang dihadapi adalah rendahnya

tingkat adopsi teknologi oleh petani serta lemahnya daya saing jeruk lokal dengan

jeruk impor (Ridjal, 2008).Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah

meningkatkan teknik budidaya, diantaranya adalah penyedian benih

berkualitas.Menurut Sutami et al. (2009) kunci keberhasilan pengembangan buah-

buahan, sangat ditentukan oleh ketersediaan bibit yang bermutu. Oleh sebab itu

pengembangan bibit yang berkualitas perlu diusahakan.

Kesalahan dalam memilih benih akan berakibat fatal. Salah satu cara untuk

mendapatkan benih yang bermutu adalah dengan melakukan okulasi, yaitu
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menggabungkan sifat unggul yang terdapat pada batang atas dengan sifat unggul

yang terdapat pada batang bawah. Tujuannya adalah untuk memperoleh tanaman

yang memiliki sifat-sifat yang lebih unggul dibandingkan dengan tanaman

aslinya. Di Indonesia, okulasi merupakan cara yang lebih dianjurkan untuk

perbanyakan tanaman jeruk besar secara komersial. Keuntungan dari okulasi

diantaranya tanaman dapat berproduksi lebih cepat dan hasil produksi dapat sesuai

dengan keinginan tergantung batang atas yang digunakan (Hodijah, 2012).

Batang bawah yang digunakan untuk okulasi adalah jenis jeruk lokal

‘Japanese Citroen‘ (JC) dan ‘Rough Lemon’ (RL). Batang bawah ini banyak

digunakan di Indonesia karena mempunyai keunggulan – keunggulan, salah

satunya yaitu adanya kecocokan antara batang bawah dan batang atas sehingga

memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan hidup tanaman dan

produktivitasnya (Poerwanto et al., 2002). Hasil penelitian Hodijah (2012)

pemakaian Understem Japanese Citroen dan Rough Lemon memberikan

pertumbuhan vegetatif yang sama terhadap tanaman jeruk besar kultivar

Cikoneng.

Batang atas yang biasanya disebut entres adalah calon bagian atas atau tajuk

tanaman yang di kemudian hari akan menghasilkan buah berkualitas unggul.

Batang atas ini dapat berupa mata tunas tunggal yang digunakan dalam teknik

okulasi ataupun berupa ranting dengan lebih dari satu mata tunas atau ranting

dengan tunas pucuk yang digunakan dalam sambungan (grafting). Entres inilah

yang disambungkan pada batang bawah untuk menggabungkan sifat-sifat yang

unggul dalam satu bibit tanaman. Oleh karena itu entres sebagai batang atas harus

diambil dari pohon induk yang sudah diketahui betul sifat unggulnya (Prastowo et

al.,2006).

Entres yang digunakan dalam okulasi harus dalam keadaan segar, akan tetapi

kenyataan di lapangan sering terjadi penundaan penggunaan bahan entres yang

sudah diambil. Entres tidak segera diokulasikan karena terhambat waktu dan jarak

dengan lokasi pembibitan. Penundaan ini dapat diatasi dengan menyimpan entres

dalam media pembungkus agar kelembaban dan kesegaran entres dapat terjaga

dengan baik (Abdurahman et al., 2007).Dalam perbanyakan secara vegetatif, jarak

antara tempat mengerjakan okulasi dan sumber pohon induk biasanya berjauhan,
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kadang bisa antar pulau. Selain itu, jumlah pohon yang akan diokulasi sangat

banyak sehingga okulasi sulit diselesaikan dalam waktu satu hari sehingga entres

harus dikemas kembali dan disimpan karena tertundanya waktu okulasi

(Sukarmin, 2011). Menurut Jamnah (1996), penyimpanan entres dalam kertas

aluminum foil mampu menahan penurunan daya tumbuh entres tersebut.

Penelitian Abdurahman et al. (2007) menunjukkan penundaan okulasi pada

jeruk manis selama 4 hari sejak entres diambil dikombinasikan dengan dibungkus

aluminumfoil dapat menghasilkan persentase keberhasilan okulasi jadi tertinggi

(96,7%) dan lebih cepat pecah tunasnya (rata-rata 19,4 hari) dengan persentase

okulasi tumbuh 90%. Penelitian Anindiawati (2011) adanya penyimpanan entres

jeruk siem sampai 3 hari dengan bahan pembungkus aluminium foil, pelepah

pisang dan irisan temulawak mampu menghasilkan bibit okulasi tumbuh tertinggi

mencapai 78 %. Pembungkusan entres dengan menggunakan aluminum foil atau

pelepah pisang tidak mempengaruhi persentase keberhasilan okulasi jadi, jumlah

daun, panjang tunas, dan persentase okulasi tumbuh pada jeruk manis.

Penelitian tentang pemilihan jenis batang bawah yang tepat diharapkan dapat

meningkatkan keberhasilan okulasi tanaman jeruk. Selain itu penanganan atau

transportasi mata entres terkadang perlu waktu sehingga perlu dilakukan

penelitian tentang lama masa penyimpanan mata entres agar tingkat keberhasilan

okulasi tetap tinggi. Berdasarkan pemikiran tersebut penulis tertarik

melaksanakan penelitian dengan judul “Pertumbuhan Okulasi Tanaman Jeruk

Siam Madu (Citrus Nobilis) Dengan Jenis Batang Bawah Dan Masa

Penyimpanan Mata Entres Yang Berbeda”.

1.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan jenis batang bawah yang baik terhadap pertumbuhan

vegetatif bibit jeruk Siam Madu secara okulasi.

2. Untuk mendapatkan masa penyimpanan mata entres yang baik terhadap

pertumbuhan awal bibit jeruk Siam Madu secara okulasi.

3. Untuk mengetahui interaksi antara jenis batang bawah dan masa

penyimpanan entres terhadap pertumbuhan bibit jeruk Siam Madu.
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1.3. Hipotesis

1. Jenis batang bawahyang berbeda mempunyai kemampuan berbeda dalam

mempengaruhi pertumbuhan bibit jeruk Siam Madu.

2. Masa penyimpanan mata entres mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan

bibit jeruk Siam Madu.

3. Terdapat pengaruh interaksi antara mata entres dan batang bawahterhadap

pertumbuhan vegetatif bibit tanaman jeruk Siam Madu.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi tentang pengaruh dan jenis batang bawah terhadap

pertumbuhan bibit jeruk siam madu.

2. Memberikan informasi tentang masa penyimpanan mata entres yang baik

terhadap pertumbuhan awal bibit jeruk siam madu secara okulasi.


