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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ketela pohon merupakan komoditas tanaman pangan di Indonesia yang 

menempati urutan ketiga setalah padi dan jagung (Supanjani, 2012). Di Indonesia 

sebagian besar ketela pohon digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri 

(85-90 persen), sisanya diekspor dalam bentuk gaplek, chips, dan tepung tapioka 

(Hafsah, 2003). Selain digunakan sebagai bahan pangan, ketela pohon juga dapat 

digunakan sebagai alternatif pengganti bahan bakar motor (BBM). 

Ketela pohon merupakan tanaman yang sedang dikembangkan di Indonesia 

sebagai bahan untuk membuat bioetanol. Hal tersebut yang mengakibatkan 

permintaan ketela pohon semakin meningkat. Tercatat permintaan tepung ketela 

meningkat antara 9 – 14 % per tahun. Pada tahun 2015 saja permintaan tepung 

dalam negeri mencapai 5 juta ton per tahun. Selain bahan pangan tepung ketela juga 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri seperti kertas, batik dan plywood 

(Kontan.co.id/03/10/2015). Untuk industri contohnya kebutuhan pabrik kertas 

mencapai 400.000 ton tiap tahunnya. Sementara kebutuhan industri batik dan 

pabrik plywood mencapai 100.000 ton per tahun. Ditambah lagi permintaan ekspor 

dari beberapa Negara seperti Tiongkok 3000 ton per bulan, Korea 1000 ton per 

bulan serta bioetanol Tiongkok dan India meminta 200.000 ton per tahun 

(Bisnis.com/25/09/2015). 

Besarnya permintaan tersebut belum dapat diimbangi dengan produksi ketela 

pohon dalam negeri yang hanya mampu memproduksi sebanyak 24 ton perhektar 

dengan luas panen sebesar  949.916 hektar (BPS, 2015).
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Sehingga permintaan ekspor ketela pohon harus dihentikan untuk sementara waktu, 

namun impor sudah berlangsung sejak tahun 2007.Dari data yang didapatkan pada 

tahun 2016 impor ketela pohon Indonesia mencapai 5.056 ton 

(Detik.com/18/07/2016). Permasalahan yang sering dialami oleh petani ketela 

pohon adalah ketersediaan bibit singkong yang berkualitas (hasil panen tinggi) dan 

kuantitas (jumlah bibit tersedia dalam jumlah besar). Sampai saat ini, bibit ketela 

pohon diambil dari batang induk dan ditanam secara stek. Dari satu tanaman induk 

ketela pohon yang berumur sekitar 3 – 4 bulan hanya siperoleh 5-8 stek dengan 

ukuran 25 cm saja (Sundari, 2010). Sedangkan kebutuhan bibit ketela pohon 

mencapai 10.000 – 14.000 batang stek dengan jarak tanam 25x25 cm, artinya 

dibutuhkan bibit ketela pohon denga jumlah yang sangat besar dalam satu kali 

pertanaman (Mulyasari, 2011). 

Oleh karena itu, diperlukan inovasi baru dalam penyediaan bibit ketela pohon, 

metode yang dapat digunakan adalah bud chips. Sebagaimana diketahui bud chips 

merupakan sebuah inovasi pembibitan satu mata yang diadobsi dari Columbia pada 

tahun 2011. Menurut Yuliardi (2012) bud chips merupakan teknologi percepatan 

pembibitan dengan satu mata. Umumnya bud chips digunaan pada pembibitan 

tanaman tebu. Bibit yang dapat digunakan untuk budchips adalah batang ketela 

pohon yang berumur 4 – 5 bulan, bebas dari hama dan penyakit dan tidak 

mengalami kerusakan fisik (cacat). Menurut Irawan (2013) bud chips sering 

digunakan untuk pembibitan tebu, namun tidak menutup kemungkinan dapat 

digunakan untuk tanaman lain, asalkan tanaman tersebut memiliki karakeristik 

yang mirip dengan tebu, seperti batang beruas/ berbuku-buku sebagai alat 
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perkembangbiakan vegetatifnya. Pada ruas tersebut akan keluar tunas baru yang 

nantinya akan digunakan sebagai bibit.  

Kelebihan penggunaan metode bud chips pada penyediaan bibit ketela pohon 

adalah dapat ditanam setiap saat, pertumbuhan relatif serempak, benih tersedia 

setiap saat, umur lebih pendek, ukurannya lebih kecil sehingga memudahkan dalam 

pengangkutan, penggunaan air, pupuk dan tanah lebih sedikit dibandingkan dengan 

metode konvensional. Disamping kelebihan yang dimiliki metode bud chips ada 

beberapa kekurangan yang dimiliki oleh metode ini, yaitu bahan tanam bud chips 

memiliki cadangan makanan yang relatif rendah sebab hanya menggunakan satu 

mata saja. Selain itu bahan tanam bud chips juga rentan terhadap pertumbuhan awal, 

terutama terhadap serangan hama dan penyakit. Oleh sebab itu untuk mengurangi 

angka kegagalan dalam pertumbuhan awal bud chips, dilakukan treatment sebelum 

benih bud chips ditanam. Treatment yang digunakan adalah perendaman dengan 

insektisida, fungisida dan zat pengatur tumbuh baik itu alami maupun sintetis. 

Selain itu inti dari pembibitan dengan metode bud chips adalah terletak pada 

penggunakan hot water treatment (HWT). Tujuan dilakukannya hot water 

treatment (HWT) adalah untuk mematahkan dormansi pada mata tunas yang 

digunakan sebagai bahan tanam. Sebab pemberian HWT mampu membuka pori – 

pori pada mata tunas sehingga memudahkan untuk penyerapan air. Selain itu HWT 

juga berguna dalam mematikan bakteri maupun penyakit yang terikut. Suhu yang 

sering digunakan dalam pembibita tebu adalah 500C selama 60 menit (Purlani, dkk, 

2015). Sedangkan pada komoditas lain belum ditemukan suhu terbaik yang dapat 

digunakan untuk hot water treatment (HWT). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu : 

1. Apakah terjadi pengaruh antara konsentrasi ekstrak kecambah kacang

Tunggak dan suhu (HWT) terhadap pertumbuhan bibit ketela pohon?

2. Apakah konsentrasi hormon ekstrak kecambah kacnag Tunggak yang

berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit ketela pohon?

3. Apakah penggunaan suhu (HWT) yang berbeda berpengaruh terhadap

pertumbuhan bibit tebu?

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi 

ekstrak kecambah kacang tunggak (Vigna unguiculata L.) sebagai zat pengatur 

tumbuh dan suhu Hot Water Treatment terhadap pertumbuhan bibit bud chips 

ketela pohon (Manihot esculenta Crantz). 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara suhu HWT dan konsentrasi ekstrak

kecambah kacang tunggak.

2. Diduga penggunaan ekstrak kecambah kacang tunggak dengan konsentrasi

yang berbeda dapat mempengaruhi pertumbuhan petumbuhan bud chips

ketela pohon.

3. Diduga penggunaan suhu hot water treatment (HWT) yang berbeda dapat

mempengaruhi pertumbuhan bud chips  ketela pohon.


