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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tanaman Jeruk Siam Madu

Menurut Ridjal (2008) jeruk diklasifikasikan sebagai berikut : Kingdom :

Plantae; Divisi: Spermatophyta; Sub divisi: Angiospermae; Kelas: Dicotyledonae;

Ordo: Rutales; Keluarga: Rutaceae; Genus: Citrus; Spesies : Citrus sp.

Jeruk siam madu ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : manis, bentuk buah

bulat atau oval, tebal kulit 2 – 4 mm, warna lapisan dalam kuning, diameter jeruk

5 – 7 cm, dan beratnya 90 – 225 gram, ketahanan 8 – 10 hari setelah masa panen,

umur tanaman 4 – 9 tahun dan komoditi ini telah diekspor ke negara-negara

tetangga dan saat sekarang ini dijual kepada masyarakat lokal dan domestik.

Daerah pemasaran utama komoditi ini adalah Pulau Batam, Jakarta dan Bandung

(Gultom, 2013).

Pohon jeruk yang sekarang ditanam di Indonesia berbentuk bulat dan

tingginya dapat mencapai 5-15 meter.Batang tanaman jeruk berkayu dan

keras.Batang jeruk tumbuh tegak dan memiliki percabangan serta ranting yang

jumlahnya banyak sehingga dapat membentuk mahkota yang tinggi hingga

mencapai 15 meter atau lebih.Cabang tanaman jeruk ada yang tumbuh tegak,

bersudut >45ºdan ada yang bersudut <45º, tergantung jenisnya.Batang tanaman

ada yang berduri dan tidak, berkulit halus, dan kulitnya berwarna kecoklatan

(Cahyono, 2005).

Bentuk daun bulat telur (elips), panjangnya lebih kurang 5-15 cm dan lebar 2-

8 cm. Ujungnya runcing sedikit tumpul dan biasanya sedikit berlekuk.Permukaan

atas berwarna hijau tua mengilat dengan titik-titik kuning muda, permukaan

bawah berwarna hijau muda sampai hijau kekuningan kusam dengan titik-titik

hijau tua. Tangkai daun pendek, setengah bulat, bagian bawah berwarna hijau

muda (hijau kekuningan), bagian atas datar dengan alur, berwarna hijau tua,

mempunyai sayap daun yang bentuknya bulat telur terbalik memanjang, panjang

0,5-3,5 cm dan lebar 0,2 - 1,5 cm (Pracaya, 2009).

Bunga jeruk merupakan bunga lengkap yang terdiri atas ovarium (bakal

buah), kepala putik, kepala sari, mahkota, kelopak, dan tangkai putik (Sukarmin et

al., 2008).Tanaman jeruk berbunga majemuk yang keluar dari ketiak daun di



6

ujung cabang.Bunga kecil dan bertangkai pendek dengan daun pelindung kecil

serta berbau harum. Kelopak bunga bentuknya cawan bulat telur, dan tajuk bunga

ada lima lembar dengan bentuk bulat telur panjang kearah pangkal disertai ujung

menyempit. Putik berwarna putih bintik-bintik dan berkelenjar serta umumnya

berbunga diakhir musim kering. Bakal buah bentuknya seperti bola dengan

garistengahnya 0,15-0,20 cm (Barus et al., 2008).

Buah jeruk ada yang berbentuk bulat, oval (hampir bulat), atau lonjong

sedikit memanjang.Tangkai buah rata-rata besar dan pendek.Kulit buah ada yang

tebal dan ulet, tetapi ada juga yang tipis tidak ulet, sehingga kulit mudah

dilepas.Dinding kulit buah jeruk berpori-pori (AAK, 2004).

Perbanyakan tanaman jeruk secara generatif dapat dilakukan dengan biji,

sedangkan perbanyakan secara vegetatif dapat menggunakan cabang, batang, akar,

dan daun.Cara perbanyakan yang sering dilakukan petani adalah dengan cangkok

dan okulasi (Sukarmin, 2008).

Terdapat 5 jenis jeruk yang diusahakan di Indonesia, diantaraya adalah jeruk

besar/pamelo, jeruk nipis/purut, dan jeruk manis, jeruk siam, dan jeruk keprok.

Diantara jenis tersebut, jeruk siem merupakan jenis jeruk paling banyak

dibudidayakan dan kini masih mendominasi pasar nasional (Badan Perijinan dan

Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2009)

2.2.Faktor-faktor yang  Mempengaruhi Pertumbuhan Bibit Jeruk

Tanaman jeruk akan tumbuh dengan baik jika ditanam di dataran rendah (400

m dpl) seperti jeruk pamelo, sebagian besar varietas Siam, keprok Tejakula dan

Madura.  Sedangkan sebagian lain berproduksi optimal jika ditanam di dataran

tinggi (700 m dpl) seperti jenis keprok (Batu 55, Tawangmangu, Pulung, Garut),

jeruk manis dan jeruk Siam Madu (Balitjestro, 2014)

Jeruk tidak menyukai tempat yang terlindung dari sinar matahari (Cibro,

2012). Tanaman jeruk menghendaki sinar matahari penuh (bebas naungan), suhu

13 - 35°C (optimum 22 - 23°C), curah hujan 1.000 - 3.000 mm/th (optimum 1.500

- 2.500 mm/th), dan bulan kering (< 60 mm) selama 2 - 6 bulan (optimum 3 - 4

bulan berturut-turut) (Balitjestro, 2014).
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Lahan ideal untuk tanaman jeruk yaitu memiliki lapisan tanah yang dalam,

hingga kedalaman 150 cm tidak ada lapisan kedap air, kedalaman air tanah ± 75

cm, tekstur lempung berpasir, dan pH ± 6.  Jika pH tanah dibawah 5, unsur mikro

dapat meracuni tanaman dan sebaliknya tanaman akan kekurangan jika pH diatas

7 (Balitjestro, 2014). Keadaan tanah harus selalu gembur dan tidak menyimpan

terlalu banyak air.Kandungan air yang baik adalah pada kedalaman 50-150 cm di

bawah permukaan tanah (AAK, 2004).

2.3.Batang Bawah

Batang bawah yang biasa digunakan untuk penyambungan dan penempelan

pada prinsipnya harus mampu menjalin persatuan yang normal dan mampu

mendukung pertumbuhan batang atasnya tanpa menimbulkan gejala negatif yang

tidak diinginkan.Untuk batang bawah yang perlu diperhatikan adalah sistem

perakarannya (Yusran dan Noer, 2011).Jenis batang bawah yang biasa digunakan

untuk tanaman jeruk Japanese Citroen dan Rough Lemon.

Japanese Citroen merupakan hasil persilangan (Citrus paradisi x Citrus

limonia).Karasteristik Japanese Citroen mirip dengan Rough Lemon, tahan

terhadap kekeringan, dapat merangsang pembentukan buah lebih awal dari

biasanya dan menghasilkan produksi tinggi dengan kualitas yang baik (Sugiyarto,

1994).Keunggulan batang bawah jeruk JC yaitu mempunyai daya adaptasi yang

luas, kompatibel dengan berbagai varietas jeruk batang atas, meningkatkan vigor

batang atas, dan dapat bertahan dengan baik pada kondisi lahan rawa daerah

pasang surut (Andrini et al., 2013).

Rough Lemon adalah batang bawah hasil persilangan Citrus reticulata var.

Austera dengan Citrus limonia yang memiliki sifat yang mirip dengan Japanese

Citroen yaitu dapat beradaptasi dengan baik pada daerah kering. Rough Lemon

dapat beradaptasi dengan baik pada daerah yang kadar lempungnya tinggi dan

daerah yang salinitasnya tinggi, akan tetapi kurang baik pada daerah dingin dan

tergenang (Sugiyarto, 1994). Keunggulan jenis batang bawah ini adalah tahan

terhadap kekeringan sehingga dapat merangsang pembentukan buah pada batang

atas lebih awal dan menghasilkan produksi tinggi dengan kualitas yang baik
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(Alifia, 2008).Menurut (Rukmana, 2003) jeruk ini mudah di okulasi dan daya

adaptasinya luas terhadap berbagai jenis tanah.

2.4.Perbanyakan Tanaman Jeruk

Perbanyakan bibit jeruk bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu perbanyakan

secara generatif atau cara vegetatif. Perbanyakan generatif adalah perbanyakan

dilakukan melalui proses perkawinan atau penyerbukan, yaitu menggunakan biji,

Perbanyakan secara generatif melalui biji membutuhkan waktu yang relatif lama

(Muswita. 2011), sedangkan perbanyakan vegetatif adalah perbanyakan tanaman

menggunakan bagian vegetatif tanaman itu sendiri, bisa dilakukan menggunakan

teknik stek, sambung pucuk (grafting), dan okulasi (Harian Jurnal Asia. 2014).

Hernita (2004) menyatakan bahwa perbanyakan vegetatif merupakan cara

perbanyakan yang disarankan untuk penyediaan bibit tanaman buah, dengan cara

ini akan diperoleh bibit yang memiliki sifat yang sama seperti induknya, dapat

berproduksi lebih cepat dan tanamannya cenderung tumbuh rendah dari pada bibit

yang berasal dari biji.Perbanyakan secara vegetatif relatif lebih mudah untuk

dilakukan bila dibandingkan secara generatif. Menurut Putri dan Sudianta (2009)

kelebihan perbanyakan secara vegetatif antara lain tanaman baru yang dihasilkan

sama dengan tanaman induk, memiliki umur yang seragam, tahan terhadap

penyakit dan dalam waktu yang relatif singkat dapat dihasilkan tanaman baru

dalam jumlah banyak. Selanjutnya Adinugraha et al. (2007) menyatakan

keuntungan perbanyakan secara vegetatif antara lain keturunan yang didapat

mempunyai sifat genetik yang sama dengan induknya, tidak memerlukan

peralataan khusus, alat dan teknik yang tinggi kecuali untuk produksi bibit dalam

skala besar, produksi bibit tidak tergantung pada ketersediaan benih/musim buah,

bisa dibuat secara kontinyu dengan mudah sehingga dapat diperoleh bibit dalam

jumlah yang cukup banyak, meskipun akar yang dihasilkan dengan cara vegetatif

pada umumnya relatif dangkal, kurang beraturan dan melebar, namun lama

kelamaan akan berkembang dengan baik seperti tanaman dari biji, umumnya

tanaman akan lebih cepat bereproduksi dibandingkan dengan tanaman yang

berasal dari biji.
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2.5.Okulasi

Okulasi adalah pembiakan tanaman dengan cara vegetatif yang melibatkan

penyatuan bagian-bagian tanaman dengan jalan regenerasi, yang berhasil

mencapai penyatuan fisik dan tumbuh menjadi satu tanaman tunggal dimana

batang atas yang digunakan terdiri atas satu mata tunas (Sugianto, 2005).

Banyak cara okulasi yang bisa dilakukan, diantaranya adalah okulasi huruf  T,

cara Forkert, cara okulasi Forkert yang disempurnakan, okulasi Segiempat,

okulasi Jendela, okulasi Haji Ali atau okulasi Stempel. Penelitian ini dilakukan

dengan cara okulasi segiempat, dengan membentuk irisan okulasi segiempat

kemudian kulit batang pokok dibuang, membuat irisan yang berbentuk segiempat

atau bujur sangkar pada batang pokok di tempat yang telah kita tentukan. Panjang

sisi – sisi dari irisan ini adalah 1,2 – 1,5 cm, dengan menggunakan sudip (pisau),

kulit kayu diangkat sampai terlepas.Selanjutnya pembuatan irisan segiempat pada

kulit sekitar mata.Ukuran irisan segiempat ini harus lebih kecil dibanding ukuran

irisan pada batang pokok sehingga bisa masuk pada irisan batang pokok.Kulit

mata ditempelkan pada irisan batang pokok, kemudian diikat dengan tali

plastik.Tata cara okulasi segiempat adalah sebagai berikut :

1. Batang bawah dengan polybagnya dipegang dan diangkat sedikit ke atas

lalu ditekan miring ke bawah sehingga posisi tanaman dan polybagnya menjadi

miring ke arah luar, agar memudahkan mencari posisi batang yang akan ditempel

dan pengerjaan penempelan, gerakan ini juga mampu menjatuhkan embun/air

yang melekat di daun, agar lebih banyak embun/air yang jatuh, gerakan batang

bawah sekali lagi dengan tangan. Batang bawah dibersihkan dari kotoran/debu

dengan cara mengusap dengan ibu jari dan telunjuk tangan kita pada bagian yang

akan dibuat sobekan untuk okulasi (Prastowo et al.,2006).

2. Penentuan tempat okulasi dapat dilakukan dengan membuat tempat

sayatan/kupasan/sobekan setinggi 3 kali tinggi/panjang silet dari batas akar dan

batang, karena bila okulasi pertama gagal setelah 3 minggu kita bisa mengokulasi

lagi tepat berjarak sepanjang silet dibawah luka okulasi pertama pada sisi yang

berlawanan, kalau okulasi ke-2 masih gagal dalam 3 minggu berikutnya kita dapat

mengulang untuk yang terakhir kali atau yang ke-3 berjarak sepanjang silet pada

sisi yang berlawanan dengan okulasi ke-2 atau sama sisi dengen okulasi ke-1. Jika
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cara ini gagal bisa digunakan alternatif dengan teknik sambung pucuk atau

menunggu tanaman tumbuh lebih tinggi, tetapi jangan melakukan okulasi 2 atau 3

sekaligus pada tanaman karena itu akan membuat stress tanaman. Panjang silet

sekitar 4 cm, sehingga jarak tempat okulasi pertama adalah setinggi sekitar 12 cm

di atas batas akar dan batang.Daun yang berada dibawah posisi tempat sayatan di

pangkas, untuk memudahkan penempelan atau tidak menghalangi pandangan.

Penyayatan kulit batang bawah mendatar selebar 3-4 mm dengan 2 atau 3

kupasan, tergantung pada besar kecilnya diameter batang bawah dan

diseimbangkan dengan besar kecilnya entres, kemudian kulit batang bawah ditarik

ke bawah sepanjang lebih kurang 1,5 - 3cm, sehingga menjulur seperti lidah.

Sayatan ini kemudian dipotong ¾ panjangnya atau menyisakan sedikit sayatan

(<1/3 bagian) cukup untuk tempat menahan sayatan atau pola mata entres

(Prastowo et al.,2006).

3. Pengambilan/pengupasan pola mata entres dilakukan dengan cara dari atas

ke bawah, karena yang dilekatkan/yang menjadi faktor penentu tingkat

keberhasilan adalah lekatan pola entres bagian bawah rapat dengan pola jendela di

batang bawah atau dengan kalimat lain bahwa yang diperlukan adalah sisi bawah

yang bersih, karena syarat mutlak agar tempelan jadi adalah pola mata entres

harus melekat/menempel rapat pada sisi bawah dan salah satu sisi samping,

sedangkan sisi atas dan sisi samping lainnya tidak melekatpun tidak apa-apa,

tetapi lebih sempurna kalau semua sisi menempel rapat (tetapi keadaan tersebut

sulit dicapai). Ukuran sayatan mata tempel sedikit lebih kecil dari ukuran sayatan

batang bawah  yang disayat agak dalam sehingga menembus kayu. Ketika

melakukan penyayatan kulit batang bawah tangan kiri memegang ranting yang

mau diambil mata entresnya, sedangkan ibu jari tangan kiri menahan ranting dan

membantu mendorong ke arah atas saat silet ditangan kanan mulai bergerak

membuat sayatan menembus kayu, panjang sayatan sekitar 0,5-1 cm diatas mata

entres dan 0,5-1 cm dibawah mata entres (sayatan mata entres sepanjang sekitar 1-

1,5 cm), sayatan untuk pengambilan entres harus dengan satu gerakan mulus

searah dan tidak boleh dengan gerakan terputus-putus. Setelah sayatan melewati

mata entres, kemudian membuat keratan melingkar mengarah miring ke dalam

menghubungkan kedua sisi sayatan bidang pola mata entres, untuk memisahkan
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mata entres dengan kayu dengan cara mengait pola dengan ujung silet atau dengan

kuku jari dengan sontekan halus sehingga terlepaslah kulit yang membawa mata

entres dengan kayu dan sayatan kayu tidak terlepas dari ranting. Kemudian

rapikan irisan sisi bawah entres untuk menghindari irisan sisi bawah entres dari

kotoran atau infeksi, yang menjadi perhatian pola sayatan mata entres harus bersih

dari kayu dan apabila dilihat tidak meninggalkan lubang di bekas kulit mata

entres, maka sayatan pola mata entres tersebut siap untuk ditempelkan (Prastowo

et al.,2006).

4. Penempelan perisai mata okulasi segera dilaksanakan pada batang bawah

sesaat jendela okulasi dibuka, dengan cara perisai mata okulasi dimasukkan

kedalam jendela, setelah itu jendela okulasi ditekan dan bagian ujung perisai

dibuang, diusahakan perisai mata okulasi tidak bergerak, setelah itu jendela mata

okulasi ditutup dan segera dibalut dengan menggunakan pita plastik pembalutan.

Arah pembalutan dari bagian bawah kebagian atas jendela (Hartawan,

2013).Prinsipnya semakin cepat penempelan dari pengambilan entres semakin

baik, persen jadinya makin tinggi (Prastowo et al.,2006).

5. Pengikatan mata entres dalam melakukan okulasi dapat dilakukan dengan

cara sebagai berikut :

a. Pengikatan dari bawah tempelan melingkar keatas dimulai sekitar 0,5 cm

di bawah sayatan.

b. Tali plastik disusun saling tindih seperti menyusun genting.

c. Pengikatan dengan hati- hati jangan terlalu kencang (mengganggu proses

penyatuan batang bawah dan entres), atau kurang kencang/kendur (air

bisa masuk ke luka tempelan, sehingga menginfeksi tempelan) gunakan

perasaan dalam pengikatan.

d. Pengikatan bagian bawah mata entres menuju bagian atas mata entres,

ikat arah menyilang menuju bawah mata entres.

e. Pengikatan bagian bawah mata entres, kembali menyilang ke atas mata

entres usahakan sekitar mata entres terikat sempurna sehingga air tidak

masuk ke dalam tempelan.
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f. Pengikatan ke arah atas sampai ikatan menutupi 0,5 cm diatas luka

sayatan batang bawah, lalu kunci ikatan dan tarik tali plastik dan

potong/rapikan sisa tali plastik (Prastowo. 2006)

4. Kegiatan pembukaan dan pemeriksaan perisai mata okulasi : a) Setelah

okulasi berumur 2-3 minggu, maka balutan okulasi dapat dibuka untuk

diperiksa keberhasilannya, b) Balutan dibuka dengan cara mengiris plastik

okulasi dari bawah ke atas, tepat di samping jendela okulasi. Selanjutnya

jendela okulasi dibuka dengan cara memotong lidah jendela okulasi. c)

Keberhasilan okulasi dapat diketahui dengan cara membuat cungkilan pada

perisai mata okulasi diluar matanya. apabila cungkilan berwarna hijau berarti

okulasi tersebut dinyatakan berhasil dan bila berwarna coklat berarti tidak

berhasil. d) Okulasi yang berhasil ditandai dengan cara mengikatkan bekas

potongan plastik okulasi pada bagian batang. Pencabutan bibit hasil okulasi

untuk dijadikan stum mata tidur dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan

menggunakan cangkul dan alat dongkrak bibit (Pulling Jack) kemudian

dijadikan stum untuk ditanam dalam polibag (Ashari dan Wahyuni. 2010)

2.6.Faktor faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Okulasi

Menurut Yusran dan Noer (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi okulasi

adalah fisiologi  tanaman, kesehatan batang bawah, kondisi kulit batang

bawah,iklim pada saat okulasi berlangsung,danjuga faktor teknis seperti

keterampilandankeahlian dalampelaksanaan okulasi serta peralatanyang

dipergunakan. Batangbawah yang biasadigunakan untuk penyambungandan

penempelanpada prinsipnya harus mampu menjalin persatuan yangnormal dan

mampu mendukung pertumbuhan batang atasnya tanpa menimbulkan gejala

negatif yang tidak diinginkan.Untuk  batang  bawah yang perlu diperhatikan

adalah sistem perakarannya. Persatuan antara batang  bawahdan batang atas

(entris) dapat terjadi bila pada letak penempelanterjadi aktivitaspembelahan

kambium dan cukup kandungan hara.  Kebutuhan  akan  hara  berupa  bahan

organik  sangat  menentukan keberhasilan okulasi dimana tindakan pemupukan

bertujuanuntuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, yang akhirnya akan

meningkatkan produktivitas tanah yang dipupuk terutama pada lahan marjinal
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dengan  kandungan unsur hara yang sedikit tersedia.Pemupukan dipembibitan

jeruk merupakan salah satuhal yang penting karena mendukung pertumbuhan

bibit yang baik.


