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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistematika Tumbuhan

Berikut sistematika tanaman pala (Hasan, 2011)

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermathophyta (tumbuhan berbiji)

Sub-Divisi : Angiospermae (berbiji tertutup)

Kelas : Dicotiledonae (biji berkeping dua)

Ordo : Myristicales

Famili : Myristicaceae

Genus : Myristica

Spesies : Myristica fragrans Houtt

Tanaman pala memerlukan iklim tropis yang panas dengan curah hujan yang

tinggi tanpa adanya periode (masa) kering yang nyata. Di daerah yang tropis seperti

Indonesia, tanaman pala dapat beradaptasi luas terhadap lingkungan tumbuh.

Misalnya, di pulau Banda tanaman pala tumbuh pada ketinggian 500 m dari
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permukaan laut (dpl). Namun,tanaman pala di daerah yang ketinggian tempatnya di

atas 700 m dpl, dinilai tidak produktif (Rifany, 2016).

Tanaman pala memiliki khasiat dan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan

masyarakat kita. Biji buahnya yang memiliki manfaat sebagai bahan rempah masakan

ternyata bisa digunakan sebagai masker yang berkhasiat untuk meremajakan dan

menghaluskan permukaan kulit wajah, mengecilkan pori-posri serta mengurangi

minyak pada kulit wajah. Namun tentu saja sebelum dapat digunakan sebgai masker

perlu cara khsus untuk memprosesnya, dengan memanfaatkan isi biji buah pala yang

masih muda kemudian dicampurkan dengan tepung beras atau tepung bengkoang.

bisa dilakukan dengan cara tradisional atau menggunakan alat ekstrak. selain

memanfaatkan bijinya daging buahnyapun dapat dibuat menjadi manisan dengan cita

rasa yang unik. selain itu biji pala yang telah dikeringkan juga bernilai jual yang

cukup menjanjikan (Rismunandar, 1992)

2.2 Morfologi Tumbuhan

Pala (Myristica fragrans Houtt) merupakan tumbuhan berupa pohon yang

berasal dari kepulauan Banda dan Maluku. Pala dipanen bijinya, salut bijinya

(arillus), dan daging buahnya. Dalam perdagangan, salut biji pala dinamakan fuli,

atau dalam bahasa inngris disebut mace, dalam istilah farmasi disebut myristicae

arillus. Daging buah pala dinamakan myristicae fructus cortex Bentuk pohon pala,

berpenampilan indah tinggi 10 – 20 m, menjulang tinggi keatas dan kepinggir,

mahkota pohonnya meruncing, berbentuk pyramida (kerucut), lonjong (silindris) dan
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bulat dengan percabangan relative teratur. Dedaunan yang rapat dengan letak daun

yang berselang seling. Di dalam bakal buah terdapat bakal kulit biji dan bakal biji.

Bentuk bunga jantan agak berbeda dengan bunga betina walaupun warna bunganya

juga kuning, dengan diameter 1,5 mm dan panjang ± 3 mm. Mahkota dari bunga

jantan bersatu dari pangkal pada 5/8 bagian dan kemudian terbagi menjadi 3 bagian.

Kelopak berkembang tidak sempurna, bentuknya seperti cincin yang melingkar pada

bagian pangkal mahkota. Benang sari berbentuk silindris merupakan tangkai bersatu,

panjangnya ± 2 mm. Sari melekat pada tangkai tersebut membentuk baris-baris yang

jumlahnya 8 buah dan berpasangan. Antara baris dibatasi oleh jalur kecil ± 1/10 mm

lebarnya.

Tanaman pala memiliki beberapa bagian. Dan bagian – bagian tanaman pala

antara lain yaitu:(1). Batang: Tanaman Pala memiliki bentuk batang bulat dan tegak

lurus dengan tinggi mencapai kurang lebih 20 meter. Pada batang pokok memiliki

cabang primer yang sama bentuk dan tersusun rapih melingkari batang pokok. Kulit

batang tebal dengan bagian luar berwarna abu-abu kelam dan bila ditoreh dengan

pedang akan mengeluarkan banyak getah berwarna merah tua. Tanaman pala tumbuh

tegak dengan mahkota pohon berbentuk pyramid. (2). Daun: Daun pala berbentuk

bulat telur, pangkal dan pucuknya meruncing. Warna bagian bawah hijau kebiru-

biruan, bagian atasnya hijau tua. (3). Bunga: Tanaman pala ada yang berbunga betina

dan ada yang hanya berbunga jantan. Namun demikian, tanaman pala biasanya

berkelamin dua (hermaphrodit). Artinya, bunga jantan dan bunga betina bisa terdapat

dalam satu pohon. (4). Buah: Buah pala umumnya berbentuk bulat, lebar. Kulit buah
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licin, dan pada buah mudah berwarna hijau muda sedang bila buah sudah matang,

maka kulit buah ada yang berwarna kuning pucat dan ada yang kulit hijau

kekuningan. Kulit buah cukup banyak mengandung air. Buah pala mulai dari

penyerbukan hingga masak petik memakan waktu hingga 9 bulan. (5). Biji dan Fuli:

Pala termasuk tanaman berbiji tunggal, dan dilindungi oleh tempurung. Walaupun

tidak tebal, biji pala cukup keras dipegang. Beberapa diantaranya berbentuk bulat

telur dan lonjong. Jika sudah tua, warnanya berubah menjadi cokelat tua, kemudian

permukaannya licin. Namun, jika masih muda permukaannya keriput, beralur dengan

warna cokelat muda di bawahnya dan cokelat tua di bagian atasnya. Tempurung biji

tumbuh dibungkus oleh fuli atau bunga pala, fuli dan bijinya memiliki banyak

manfaat (Arrijani 2005).

2.3 Tempat dan Syarat Tumbuh

Tanaman pala memerlukan iklim tropis yang panas dengan curah hujan yang

tinggi tanpa adanya periode atau (masa) kering yang nyata. Di daerah yang tropis

seperti di Indonesia, tanaman pala biasa beradaptasi luas terhadap lingkungan

tumbuh. Misalnya, di pulau banda tanaman pala tumbuh pada ketinggian 500 m dari

permukaan laut (dpl). Namun, tanaman pala di daerah yang ketinggian tempatnya di

atas 700 m dpl dinilai tidak produktif. Secara umum tanaman pala tumbuh dan

berproduksi dengan baik pada daerah dataran rendah sampai ketinggian 700 m dpl

dengan suhu udara yang optimum berkisar antara 20°C-30°C,  kelembaban antara

50% - 80%, curah hujan antara 2.000 mm – 3.500 mm / tahun, dan tempatnya terbuka



11

(mendapat cukup sinar matahari). Jumlah curah hujan yang baik bagi pertumbuhan

dan produksi tanaman pala belum diketahui dengan pasti, tetapi dari pengalaman

menunjukkan bahwa curah hujan 2.175 mm – 3.550 mm / tahun merupakan curah

hujan yang baik bagi pertumbuhan tanaman pala. Makin tinggi curah hujan makin

tinggi pula produksi yang dihasilkan. Kondisi tanah pada prinsipnya tanaman pala

dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, Namun untuk memeperoleh pertumbuhan

dan produksi yang optimum, tanaman pala menghendaki tanah yang ringan (gembur),

bertekstur pasir sampai lempung, terutama tanah vulkanis atau tanah di sekitar

gunung berapi dengan keadaan aerasi dan drainase yang baik, subur, dan mempunyai

pH 5,5 – 7,0. Tanaman pala cocok ditanam pada tanah andosol, dan alluvial yang

kaya bahan organik. Pada tanah miskin hara, tanaman pala masih dapat tumbuh

apabila disertai pemupukan dan perawatan yang baik. Untuk mendukung

pertumbuhan tanaman pala dengan baik, perlu dipilih tanah yang terhindar dari erosi,

tanah mudah dikerjakan atau tidak terlalu keras, pengaturan tata air, dan udara dalam

tanah yang baik, serta tersedia unsur hara yang cukup. Tanaman pala peka terhadap

genangan air (becek), karena genangan air dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman

terhambat dan mudah terserang penyakit busuk akar. Oleh karena itu tanaman pala

akan cocok diusahakan pada areal yang topografinya tidak datar (bergelombang) dan

drainasenya baik. Tanaman pala yang sudah berumur 4 – 5 tahun memerlukan sinar

matahari yang banyak untuk dapat berproduksi. Penjarangan pohon pelindung harus

diperhatikan untuk mencegah tanaman pala tumbuh tidak normal (memanjang ke
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atas), dan untuk mencegah persaingan dalam pengambilan unsur hara antara pala

dengan pohon pelindung (Rukmana, 2004 ᵇ ).

2.4 Unsur Hara

Unsur hara adalah unsur-unsur senyawa kimia anorganik yang diperlukan untuk

pembentukan sel (jaringan) dan proses enzimatik organ tanaman, unsur hara

dibedakan menjadi :

1) Unsur hara esensial merupakan unsur hara yang sangat penting diperlukan oleh

tanaman untuk menyelesaikan siklus hidupnya dan tidak dapat digantikan oleh

unsur hara lainnya.

2) Unsur hara non esensial merupakan unsur  hara yang diperlukan oleh tanaman

untuk aktivitas hidupnya dan tanaman masih dapat hidup normal tanpa adanya

unsur hara ini, ( Hasanah, 2015ͣ ).

2.4.1 Jenis Unsur Hara Tanaman

Selama pertumbuhan dan perkembangan dari mulai berkecambah sampai

kemudian menghasilkan buah atau bagian lain yang dipanen, tanaman membutuhkan

unsur hara atau zat makanan tanaman (Plant Nutrients).

Setiap tanaman yang diketahui memerlukan paling sedikit 16 unsur hara

penting atau unsur hara esensial digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu;
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1) Unsur hara makro atau unsur hara primer (major), Yaitu unsur – unsur hara

yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang relatif besar, seperti: N

(nitrogen), P (phosphor), dan K (kalium)

2) Unsur hara sekunder, yaitu: unsur – unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman

dalam jumlah yang relatif besar, seperti: Ca (kalsium), Mg (Magnesium) dan

S (Belerang).

3) Unsur hara mikro atau unsurhara tersier (minor), yaitu unsur – unsur hara

yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang relatif sangat kecil, seperti:

Cl (Khlor), Fe (Besi), Mn (Mangan), Cu (Tembaga), Zn (Seng), B (Borium),

dan Mo (Molibdenium), (Hasanah, 2015 ᵇ ).

2.5 Media Tanam

Media tanam merupakan komposisi utama ketika akan bercocok tanam, media

tanam yang akan digunakan harus disesuiakan dengan jenis tanaman. Menentukan

media tanam yang tepat dan standar untuk jenis tanaman yang berbeda habitat

asalnya merupakan hal yang sulit, (Hasanah, 2015 ᶜ ).

Beberapa jenis media tanam dapat digunakan, tetapi pada prinsipnya kita

menggunakan media tanam yang mampu menyediakan nutrisi, air, dan oksigen bagi

tanaman. Penggunaaan media yang tepat akan memberiakan pertumbuhan yang

optimal bagi tanaman, (Fahmi, 2013).

2.5.1 Tanah
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Tanah merupakan partikel-partikel halus yang berasal dari gumpalan-gumpalan

batu yang mengalami desitragasi akibat hujan, angin, cahaya matahari, serta kegiatan-

kegiatan mikroorganesme,

Tanah mengandung bahan-bahan serta oksigen yang berperan penting dalam

pertumbuhan tanaman. Tanah yang menjadi media tumbuh bagi tanaman memiliki

komposisi seperti, karbohidrat (gula, selulosa, hemiselulosa), lemak (gliserida, asam-

asam lemak, stearat dan oleat), dan lignin yang tersusun dari C, H, dan O, juga oleh

N, P, S, Fe, dan lain-lain. Sedangkan bagian mineralnya terdiri dari unsur hara makro

dan mikro esensial, (Sunjaya, 2016).

2.5.2 Pasir

Pasir dapat digunakan sebagai media tanam. Media pasir dapat menggantiakn

media tanah didalam penanaman suatu benih. Pasir mempunyai pori-pori makro yang

lebih banyak dibandingkan dengan tanah liat, sehingga mudah menjadi basah dan

mudah menjadi kering. Kohesi dan konsistensi (ketahanan partikel terhadap suatu

proses pemisahan) pasir sangat kecil, sehingga mudah terkikis oleh air dan angin.

Oleh karena itu, penggunaan pasir sebagai media tanam akan jauh lebih baik bila

dikombinasikan dengan bahan - bahan yang lain seperti: kerikil, batu-batuan, atau

bahan-bahan organik yana sesuai dengan bahan tanaman (Agustina, 2007).

2.5.3 Sekam

Sekam padi merupakan media tanam yang dibuat dari kulit padi yang sudah

digiling. Media tanam dari sekam yang biasa digunakan bisa berupa sekam mentah
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dan sekam bakar. Kedua jenis sekam tersebut memiliki tingkat porositas yang sama

sehingga bisa memberikan peran penting dalam perbaikan struktur tanah. Penggunaan

media tanam ini tidak perlu lagi disterilisasi lagi karena mikroba patogen telah mati

selama proses pembakaran. Kelebihan media tanam dari sekam adalah dengan mudah

mengikat air, tidak mudah lapuk dan merupakan sumber kalium yang dibutuhkan

oleh tanaman. Selai itu media tanam dari sekam juga tidak mudah menggumpal

sehingga akar tanaman bisa tumbuh dengan sempurna. Tapi kelemahan media tanam

ini adalah memiliki kandungan unsur hara yang sedikit.

Didalam tanah, arang sekam bekerja dengan cara memperbaiki struktur fisik,

kimia, dan biologi tanah. Arang sekam bisa meningkatkan porositas tanah sehingga

tanah menjadi gembur sekaligus juga meningkatkan kemampuan tanah menyerap air.

Secara kimia, arang sekam memiliki kandungan unsur  hara penting seperti nitrogen

(N), phosphor (P), kalium (K), kalsium (Ca) dan magnesium (Mg). keasamannya

nwtral sampai alkalis dengan kisaran pH 6,5 sampai 7. Arang dari sekam tidak

mengandung garam – garam yang merugikan tanaman (Fita, 2015).

2.5.4 Serbuk Gergaji

Anda pasti sudah mengetahui, jika kini bukan hannya tnah yang bisa anda

jadikan sebagai media tanam untuk menanam tanaman. Anda bisa menanam dengan

arang sekam, pasir, dan juga serbuk gergaji. Ternyata serbuk gergaji juga memiliki

kandungan unsur hara seperti tanah. Serbuk gergaji sebagai media tanam ini sudah

dimanfaatkan sejak waktu yang lama (Rahmat, 2015).
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2.6. Pupuk

Pupuk merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam usaha

peningkatan produktivitas pertumbuhan suatu tanaman, karena setiap tanaman

memerlukan unsur hara oleh tanaman dapat terpenuhi dengan optimal

Pemupukan biasanya melalui akar atau tanah tetapi dapat juga dilakukan

melalui bagian tanaman lain seperti daun dan batang. Pupuk daun termasuk pupuk

buatan yang cara pemberiannya pada tanaman melalui penyemprotan ke daun. Ada

satu kelebihan yang paling mencolok dari pemupukan melalui daun, yakni

penyerapan hara yang diberikan berjalan lebih cepat dibandingkan dengan pemberian

melalui akar tanaman. Tanaman lebih cepat menumbuhkan tunas dan tanah tidak

rusak atau lelah. Sehingga pemupukan lewat daun dipandang lebih berhasil

(Bachmid, 2006)

2.6.1 Jenis-Jenis Pupuk

Pupuk organik mempunyai fungsi yang penting yaitu untuk menggemburkan

lapisan tanah pemupukan (top soil), meningkatkan populasi jasad renilk,

mempertinggi daya serap dan daya simpan air, yang keseluruhannya dapat

meningkatkan kesuburan tanah pula. Kadar mineralnya memang rendah dan masih
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memerlukan pelapukan terlebih dahulu sebelum dapat diserap oleh tanaman. Namun

demikian manfaatnya cukup besar

Pupuk daun termasuk pupuk anorganik yang dapat digunakan dengan cara

pemberian ke tanaman melalui penyemprotan ke daun. Sebelun dilakuakn

penyemprotan, umumnya pupuk daun dilarutkan terlebih dahulu sesuai dengan dosis

yang dianjurkan.

Kelebihan menggunakan pupuk daun yaitu penyerapan unsur hara berjalan

lebih cepat dibanding dengan menggunakan pupuk yang diberikan melalui

akar,sehingga tanaman akan lebih cepat bertunas dantanah tidak tunas. Faktor yang

menjadikan penggunaan pupuk daun lebh baik adalah karena daun memiliki stomata.

Stomata membuka dan menutup secara mekanis yang diatur oleh tekanan turgor dari

sel –sel yang menutup. Jika tekanan turgor meningkat, maka stomata akan terbuka

dan jika tekanan turgor menurun, maka stomata akan menutup. Salah satu faktor yang

banyak mempengaruhi tekanan turgor ini adalah banyaknya air yang tergabung lewat

penguapan daun. Hal ini arat hubungannya dengan sinar matahari dan angin. Jika

matahari terlalu terik atau angin bertiup terlalu kencang, maka penguapan pada daun

akan banyak terjadi. Air dalam daun cepat berkurang maka tekanan turgor berkurang,

keadaan tersebut akan membuat stomata menutup. Jika daun tersebut disemprotkan

air maka tekanan turgornya akan naik sehingga stomata membuka dan menyerap

cairan yang disemprotkan untuk menggantikan cairan yang hilang karena penguapan

(Firman, 2015).
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Green Tonik merupakan jenis pupuk cair yang mengandung unsur hara makro

dan mikro yang sangat diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhan. Namun jenis

pupuk ini masih terbatas penggunaanya hanya untuk memupuk tanaman, sayur –

sayuran, kacang – kacangan, tanaman pangan dan tanaman hias. Unsur hara makro

yang terkandung dalam pupuk daun Green Tonik antara lain unsur N 14,73 %, p205

1,56 %, S 0,33 % Ca 1,33 % dan Mg sebesar 0,02 %. Sedangkan unsur hara mikro

antara lain Fe sebesar 706,38 ppm, kadar Cu 2,25 ppm, kadar Zn sebesar 111,77 %

ppm, dan kadar Mn sebesar 17,18 ppm dan semuanya dapat diserap oleh tanaman

melalui stomata daun. Manfaat penggunaan pupuk cair Green Tonik antara lain dapat

merangsang dan mempercepat tumbuhnya cabang yang baru, dapat memperbanyak

jumlah anakan dan dapat melebatkan bunga dan buah. Selain itu pupuk daun Green

Tonik juga dapat meningkatkan jumlah daun, warna daun sehingga tanaman akan

kelihatan lebih segar, disamping itu juga dapat mencegah kelayuan dan kerontokan

pada daun, bunga dan buah (Novizan, 2002).


