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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Ketela Pohon 

Ketela pohon atau ubi kayu merupakan tanaman perdu. Ketela pohon berasal 

dari benua Amerika,tepatnya Brazil. Penyebarannya hampir ke seluruh dunia, antar 

lain Afrika, Madagaskar, India dan Tiongkok. Tanaman ketela pohon masuk ke 

Indonesia pada tahun 1852. Ketela pohon berkembang di negara – negara yang 

terkenal dengan wilayah pertaniannya (Purwono, 2009). 

Perbanyakan ketela pohon dapat dilakukan dengan cara generatif (biji) dan 

vegetatif (stek batang). Generatif (biji) biasanya dilakukan pada skala penelitian 

(pemuliaan tanaman) untuk menghasilkan varietas baru, ketela pohon lazimnya 

diperbanyak dengan stek batang. Kebanyakan petani biasanya menanam ketela 

pohon dari golongan yang tidak beracun untuk mencukupi kebutuhan pangan. 

Sedangkan untuk keperluan industri atau bahan dasar untuk industri biasanya 

dipilih golongan umbi yang beracun. Karena golongan ini mempunyai kadar pati 

yang lebih tinggi dan umbinya lebih besar serta tahan terhadap kerusakan, misalnya 

perubahan warna (Sostrosoedirdjo, 1993). 

Ketela pohon tergolong tanaman yang tidak asing lagi bagi sebagian besar 

masyarakat. Tanaman ini berdasarkan klasifikasi ilmiahnya tergolong dalam 

keluarga besar Euphorbiaceae dengan nama latin Manihot uttilisima. 

Adapun klasifikasi ketela pohon adalah sebagai berikut 

Kingdom  : Plantae 

Devisi  : Magnoliohyta 

Sub divisi  : Spermatophyta
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Kelas  : Magnoliophyta 

Ordo  : Euphorbiales 

Famili  : Euphorbiaceae 

Genus  : Manihot Mill. 

Spesies  : Manihot esculenta Crantz (USDA, 2018) 

Ketela pohon merupakan jenis tanaman perdu yang dapat hidup sepanjang 

tahun. Ketela pohon mudah ditanam dan dibudidayakan, dapat ditanam di lahan 

yang kurang subur, resiko gagal panen 5% dan tidak banyak hama. Tanaman ketela 

pohon mempunyai umur rata – rata 7 hingga 12 bulan. Ketela pohon mempunyai 

umbi atau akar pohon dengan diameter rata – rata 5 – 10 cm. Daging umbinya ada 

yang berwarna putih atau kekuning – kuningan (Richana, 2012). 

2.2 Syarat Tumbuh Ketela Pohon 

Produktifitas tanaman ketela pohon dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya karakteristik lahan, iklim, dan ketinggian tempat. Berikut adalah syarat 

iklim, media tanam (tanah), dang ketinggian yang sesuai untuk produkstivitas yang 

baik bagi tanaman ketela pohon (Setyawan, 2015). 

2.2.1 Iklim 

Kondisi iklim yang ideal bagi pertumbuhan tanaman ketela pohon yaitu curah 

hujan antara 1500 – 2500 mm/tahun, suhu udara minimal sekitar 100 C, jika suhu 

udara dibawah 100 C maka pertumbuhan tanaman sedikit terhambat. Kelembapan 

udara optimal antara 60 – 65%, dan sinar matahari yang dibutuhkan sekitar 10 

jam/hari terutama untuk kesuburan daun dan perkembangan umbinya (Asnawi, 

2008). 
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2.2.2 Tanah 

Media tanam yang digunakan untuk mendapatkan produktivitas optomal bagi 

ketela pohon yaitu tanah yang berstruktur remah, gembur, tidak terlaru liat dan tidak 

terlalu porus serta kaya bahan organik. Selain itu jenis tanah yang sesuai adalah 

tanah Aluvial, Latosol, Podsolik Merah-Kuning, Mediteran, Grumosol, dan 

Andisol. Sedangkan serajat keasaman pH berkisar antara 4,5 – 8,0 dengan pH idela 

5,8. Pada umumnya tanah di Indonesia ber-pH rendah (asam), yaitu sekitar 4.0 – 

5.5, sehingga serigkali dikatakan cukup sesuai bagi kesuburan tanaman ketela 

pohon (Ispandi, 2003).  

2.2.3 Ketinggian Tempat 

Ketinggian tempat yang baik dan ideal untuk tanaman ketela pohon antara 10 

– 700 mdpl, sedangkan toleransinya antara 10 – 1500 mdp. Jenis ketela pohon 

tertentu tidak dapat ditanam pada ketinggian tempat tertentu untuk dapat tumbuh 

optimal (Abdillah, 2014). 

2.3 Hot Water Treatment 

Hot water treatment adalah bagian khusus dari metode bud chips yang 

berfungsi untuk menstetikan benih dari penyakit dan memecahkan dormansi 

dengan perlakuan air panas. Pada hakekatnya bud chips tidak dapat dilepas dari 

tanaman tebu, sebab bud chips adalah bagian utama dari pembibitan tebu metode 

bud chips. Menurut Susanto (2013) Perlakuan air panas (hot water treatment) 

umumnya dilakukan untuk pemecahan dormansi pada bibit tanaman tebu serta 

dapat meminimalisir akan adanya serangan jamur yang terbawa pada bibit tanaman. 

Hal yang sama disampaikan oleh Thompson (1967) dalam Farhana (2012) bawah 
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perlakuan air panas secara berkala dapat mengendalikan virus baru dan penyakit 

yang lebih serius. Perlakuan air panas (hot water treatment) dapat dikatakan metode 

yang efektif dalam pengerjaannya karena hanya merendam atau menyiram benih 

dengan air bershuhu tinggi pada waktu tertentu. Perlakuan air panas efektif 

menghilangkan bahan-bahan penghambat perkecambahan seperti ammonia, asam 

absisat, gas ethylen, alkaliod, dan alkaloid lactone. Selain itu juga dapat memicu 

pembentukan hormon pertumbuhan seperti auksin, sitokinin dan giberelin, 

sehingga biji dapat berkcambah. (Raharjo 2002, dalam Akbar, 2015). 

Pematahan dormansi dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya 

adalah menggunakan metode hot water treatment. Perlakuan air panas bertujuan 

untuk mempermudah penyerapan air oleh benih. Perlakuan air panas (hot water 

treatment) dengan suhu 600C mampu mematahkan dormansi benih Casuarina 

equisetifolia L. memberikan hasil daya kecambah yang lebih baik jika 

dibandingkan dengan perlakuan air dingin maupun perlakuan air suhu 400C. 

(Kesaulija 1979). Perendaman benih lamtoro (Leucaena leucocephala) dalam air 

dengan suhu 60 – 700C selama 10-12 menit mampu mematahkan dormansi dan 

menghasilkan daya kecambah sebesar 75% (Ani Ningrum, 2006). Perlakuan air 

panas pada benih jati (Tectona grandis L.) dengan suhu 600C juga efektif dalam 

meningkatkan bobot kering kecambah normal sebesar 1,17 g (Miranda, 2005). 

Selain itu perendaman dengan suhu 800C pada benih akasia dan didiamkan selama 

24 jam sampai air dingin juga dapat meningkatkan daya kecambah dan 

pertumbuhan bibit (Khaeruddin 1994).  
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Di beberapa daerah short hot water treatment (SHWT) mungkin dibutuhkan 

untuk mengendalikan penyakit garis kloris atau penyakit yang disebabkan oleh 

serangan (hama penggerek). Prosedur SHWT mengikuti prosedur long hot water 

treatment (LHWT), namun yang membedakan adalah perlakuan suhu 520 C selama 

30 – 45 menit dan suhu 500 C selama 30 menit untuk penyakit garis kloris. 

Perlakuan suhu 500 C selama 30 menit untuk mengendalikan garis kloris yang pada 

umumnya menstimulasi atau merangsang perkecambahan (Croft et al, 2011). 

Menurut Fahmi (2013) metode Hot Water Treatment ada 3 jenis yaitu : 

1. Long hot water treatment (perawatan air panas waktu panjang) 

Suhu yang digunaka yaitu 500 C selama 2 jam, biasa digunakan untuk 

mengendalikan RSD, garis kloris dan blendok. 

2. Short hot water treatment (perawatan air panas waktu pendek) 

Suhu yang digunakan yaitu 500 C, biasa digunakan untuk mengendalikan 

garis kloris dan blendok. 

3. Cold soak long hot water treatment (perendaman air dingin diikuti 

perawatan air panas waktu panjang) 

hot water treatment (HWT) dapat mendukung pengembangan tunas. HWT 

merangsang untuk pertumbuhan tunas, khususnya yang terletak pada poros bawah 

(Brandes, 1948). HWT pada tanaman tebu bertujuan untuk meminimalisir 

terjadinya serangan jamur dan virus pada pertumbuhan vegetatif (Sunarno, 2014). 

2.4 Metode Bud chips 

Menurut Yuliardi (2012) bud chips adalah teknologi percepatan pembibitan 

dengan satu mata tunas yang diperoleh dengan menggunakan alat mesin bor. Bud 
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chips dimanfaatkan dalam pembibitan tanaman tebu. Metode ini berasal dari 

Columbia dan dipernalkan di Indonesia pada tahun 2011. 

Ningrum (2014) menjelaskan bahwa bud chips adalah teknik pembibitan tebu 

secara vegetatif menggunakan satu mata tunas tebu yang diperoleh dengan 

menggunakan mesin bor. Bibit yang di gunakan untuk bud chip adalah bibit yang 

berumur cukup (5 – 6 bulan), murni (tidak tercampur dengan varietas lain), bebas 

dari hama penyakit dan tidak mengalami kerusakan fisik. Bibit tebu berkualitas baik 

dan sehat harus melalui tahap sortasi bibit.  

Dalam penerapan teknologi pembibitan, bud chips dapat dimanfaatkan untuk 

pembibitan tanaman lain. Syarat utama tanaman yang bisa dibudidayakan dengan 

metode ini adalah batangnya beruas/ berbuku-buku. Sedangkan inti dari metode bud 

chips adalah perlakuan air panas (Irawan, 2013). 

2.5 Hormon Pertumbuhan Alami 

Hormon tumbuhan merupakan senyawa organik yang disintesis di salah satu 

bagian tumbuhan dan dipindahkan ke bagian lain, serta pada konsentrasi yang 

sangat rendah mampu menimbulkan suatu respon fisiologis (Suprapto, 2004). Pada 

tanaman hormon pertumbuhan disebut dengan fitohormon yang dapat diartikan 

secara luas, yaitu mampu mendorong ataupun yang menghambat pertumbuhan. 

Pada kadar rendah tertentu hormon akan mendorong pertumbuhan, sedangkan pada 

kadar yang lebih tinggi akan menghambat pertumbuhan, meracuni, bahkan 

mematikan tanaman (Widyastuti dan Tjokrokusumo, 2001). Kadar kecil yang 

dimaksud berada pada kisaran satu milimol per liter sampai satu mikromol per liter 
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(Gustini, 2012). Hormon tumbuh dibentuk oleh sel-sel yang terletak pada titik-titik 

tertentu tanaman, terutama titik tumbuh dibagian pucuk tunas maupun ujung akar. 

Fitohormon merupakan bagian dari proses regulasi genetik dan berfungsi 

sebagai precusor yang aktif dalam jumlah kecil. Rangsangan lingkungan memicu 

terbentuknya akar tumbuhan, bila konsentrasi hormon mencapai tingkat tertentu, 

sejumlah gen yang semula tidak aktif akan mulai berekspresi sehingga akan tampak 

perubahan pada tanaman. Dari sudut pandang evolusi hormon tumbuhan 

merupakan bagian dari proses adaptasi dan pertahanan diri tumbuh-tumbuhan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya (Harjadi, 2009). Hormon penting 

untuk pembibitan atau awal pertumbuhan adalah auksin (salah satunya IAA) yang 

diperoleh secara alami dari kacang-kacangan (Arma, 2013). 

Berdasarkan sumbernya, fitohormon dapat diperoleh baik secara alami 

maupun sintetik. Umumnya hormon pertumbuhan alami langsung tersedia di alam 

dan berasal dari bahan organik, seperti urin sapi, air kelapa, dan ekstraksi dari 

bagian tanaman (Shahab, 2009). Fitohormon bersumber dari bahan organik lebih 

bersifat ramah lingkungan, mudah didapat, aman digunakan dan lebih murah. Salah 

satu bahan organik yang dapat digunakan sebagai sumber fitohormon adalah 

kacang Tunggak sebab memiliki kadar protein yang tinggi yaitu sekitar 30%. Selain 

itu mengandung lisin dan kalori 20% (Rukmana dan Yuyun, 2012). Dengan 

kandungan protein dan kalori yang tinggi, terdapat 1,35% triptofan yang merupakan 

bahan baku IAA apabila diekstrasi dan siambil sarinya. Pada bus chips tanaman 

tebu, pemberian ektrak kecambah kacang Tunggak dengan perbandingan ekstraksi 
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air 1:1 menunjukkan pertumbuhan tunas terbaik (Rismunandar dalam Darmawan, 

2015). 

Permberian zat pengatur tumbuh (ZPT) merupakan salah satu usaha untuk 

memaksimalkan hasil tanaman. Zat pengatur tumbuh dapat digunakan untuk 

mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta meningkatkan bagian 

tanaman yang dipanen sebagai komponen hasil (Murniati, 2007). Tidak semua 

hormon pertumbuhan (fitohormon) bersifat mendukung proses perkecambahan, ada 

beberapa fitohormon yang menghambat proses perkecambahan. Fitohormon yang 

berfungsi merangsang perkecambahan adalah : 

2.5.1 Auksin 

 

Gambar 1. Struktur Kimia Auksin 

(Salisbury dan Ros. 1995) 

Auksin merupakan hormon alami tumbuhan yang berperan dalam 

menghentikan dormansi biji dan merangsang proses perkecambahan biji serta 

memicu perses terbentuknya akar. Auksin banyak diproduksi di jaringan meristem 

di dalam ujung – ujung tanaman seperti tunas, pucuk, kuncup bunga, dan tunas 

daun,. Dalam aktivitasnya auksin mampu mempengaruhi perubahan fisiolofi di 

dalam sel, seperti auksin menaikkan permeabilitas membrane plasma terhadap 

bahan – bahan oraganik sehingga penyerapan bahan organik ke dalam sel menjadi 

lebih tinggi. Pada saat yang sama auksin memacu ATPase untuk memcah ATP 
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menjadi ADP+, H+, dan H2PO4. H
+ dikeluarkan dari sel tanaman dan gigantikan oleh 

K+. K+ memiliki peran dalam memacu penyerapan air sehingga turgo naik (Sugeng, 

2016). 

Pengaruh auksin ditentukan oleh konsentrasinya, artinya pada konsesntrasi 

rendah pengaruhnya kecil, semakin tinggi akan bertambah sampai optimum. Selain 

berperan pada pertumbuhan dan perkembangan sel, auksin juga berperan pada 

berbagai proses morfogenesis, misalnya dormansi apikal, penguguran daun dan 

buah, serta partenokarpi (Samudin, 2009). 

Auksin memiliki struktur kimia CH2-COOH NH. Sebagaimana kita ketahui, 

IAA adalah endogenous auksin yang terbentuk dari Tryptophan yang merupakan 

suatu senyawa dengan inti Indole dan selalu terdapat dalam jaringan tanaman. 

Didalam proses biosintesis, Trytophan berubah menjadi IAA dengan membentuk 

Indolepyruvic acid dan indole-3-acetaldehyde. Tetapi IAA ini dapat pula terbentuk 

dari Tryptamine yang selanjutnya menjadi Indole-3-acetaldehyde, selanjutnya 

menjadi Indole-3-acetic acid (IAA). Sedangkan mengenai perubahan dari ndole-3-

acetonitrile menjadi IAA dengan bantuan enzim nitrilase prosesnya masih belum 

diketahui. Secara sederhana bahwa gula (glukosa, arabinosa) dan lemak 

membentuk kompleks IAA (Bahrudin, 2013). 

2.5.2 Sitokinin 

Sitokini adalah hormon tumbuhan turunan adenin yang berfungsi untuk 

merangsang pembelahan sel dan diferensisasi mitosis, diferensiasi pada ujung akar 

dan ditranslokasi melalui pembuluh xylem (Siagian, 2011). Sitokinin diproduksi 

dalam jaringan yang sedang tumbuh aktif, khususnya pada akar, embrio, dan buah. 



14 

 

 
 

Sitokini yang diproduksi di dalam akar akan sampai ke jaringan yang dituju dengan 

bergerak ke bagian atas tumbuhan di dalam cairan xylem. Dalam aktifitasnya 

sitokini bekerja sama dengan auksin untuk menstimulasi pembelahan sel dan 

mempengaruhi lintasan diferensiasi. Sitokini secara mandiri tidak memiliki efek, 

akan tetapi apabila sitokinin bekerjasama dengan auksin maka akan terjadi 

pembelahan sel. Selain itu sitokini juga berperan dalam pengaturan dorman apical 

serta memiliki efek anti penuaan (Karyanto, 2008). 

Bentuk dasar dari sitokinin adalah adenin (6 – amino purine). Adenin 

merupakan bentuk dasar yang menentukan terhadap aktifitas sitokinin. Pada 

senyawa sitokinin, panjang rantai dan hadirnya suatu double bond dalam rantai 

tersebut akan meningkatkan aktifitas sitokinin (Santoso, 2010). 

 
Gambar 2. Struktur Kimia Sitokinin 

(Salisbury dan Ros. 1995) 

Rudehen (2014) mengemukakan sitokinin dibentuk dari isopentenyl AMP 

sintase, yang kemudian diubah menjadi isopentenyl adenosine melalui hidrolisis 

oleh enzim fosfatase, yang melepaskan gugus fosfat. Selanjutnya 

isopenteniladenosin dapat berubah menjadi isopentenyl adenin dengan melepaskan 

gugus ribose melalui hidrolisis. Lalu isopentenyl adenin dioksidasi menjadi zeatin 

dengan mengganti satu gugus hydrogen metilnya pada cincin samping isopentenyl 
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dengan -OH. Kemudian dihidrozeatin terbentuk dari zeatin melalui reduksi dengan 

NADPH ikatan rangkap pada cincin samping isopentenyl. 

2.5.3 Giberelin 

Giberelin dapat ditemukan hampir disetiap bagian tanaman, baik akar, batang, 

daun, bunga maupun bunga. Fungsi giberelin pada tanaman sangat banyak 

tergantung pada jenis geberelin yang ada pada tanaman. Beberapa proses fisiologi 

yang diransang oleh giberelin adalah merangsang pembelahan sel dan pemanjangan 

sel dengan cara bekerja bersama auksin. Merangsang pertumbuhan batang dan daun 

serta pada konsentrasi tinggi dapat merangsang pertumbuhan akar. Selain itu 

giberelin juga dapat merangsang pembentukan bunga pada tanaman hari panjang, 

mematahkan dormansi, menghambat pertumbuhan akar adventif, dan menginduksi 

produksi enzim amilase (Santoso, 2010). 

Giberelin juga mampu memicu sintesis DNA yang selanjutnya memicu 

pembentangan sel. Giberelin juga dapat memacu perubahan triptofan menjadi 

aukksin serta menghambat bekerjanya auksin okksidase sehingga kadar auksin 

menjadi lebih tinggi. Giberelin banyak ditemukan terumata didaun muda, buah 

yang sedang tumbuh dan di ujung akar (Bahrudin, 2013). 

Giberelin termasuk senyawa isoprenoid yang disintesis dari unit – unit asetat 

yang berasal dari asetil – KoA melalui jalur asam mevalonate, senyawa isoprene 

memiliki 5 atom karbon (C). unit – unit isoprene ini dapat bergabung menghasilkan 

monoterpene (C – 10), sesqueterpene (C – 15), diterpene (C – 20), dan triterpene 

(C – 30). 
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Gambar 3. Struktur ent-Gibberellin (gibban skeleton) 

(Salisbury dan Ros, 1995) 

Semua molekul giberelin mengandung “gibban Skeleton”. Giberelin dapat 

dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan jumlah atom C, yaitu 

mengandung 19 atom C. sedangkan berdasarkan posisi gugus hidroksil dapat 

dibedakan menjadi gugus hidroksil yang berada di atom C nomor 3 dan nomor 13. 

Penelitian lebih lanjut juga menemukan beberapa senyawa lain yang memiliki 

fungsi seperti giberelin tetapi tidak memiliki “Gibban Skeleton”. Semua giberelin 

dengan 19 atom adalam asam monokarbosiklik yang mengandung grup COOH 

pada posisi 7 dan mempunyai sebuah laktonering (Bahrudin, 2013). 

Sedangkan beberapa fitohormon yang menghambat proses perkecambahan 

adalah sebagai berikut : 

2.5.4 Etilen 

Etilen merupakan hormon tumbuhan yang diproduksi dari hasil metaboleisme 

normal tanaman. Dalam aktifitasnya etilen berlawanan dengan hormone tumbuhan 

lain seperti auksin, giberelin dan sitokinin. Dalam keadaan normal etilen akan 

berbentuk gas dan struktur kimianya sangat sederhana sekali.di alam etilen akan 

berberan apabila terjadi perubahan fisiologis pada suatu tanaman, hormone ini akan 

berperan dalam proses pematangan buah dalam fase klimakterik (Winarno, 2002). 
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Pada tanaman etilen berperan untuk menstimulasi perkecambahan, 

mendukung terbentuknya bulu-bulu akar, mendukung respirasi klimakterik dan 

pematangan buah. Selain berperan sebagai hormone tumbuh etilen juga berperan 

sebagai inhibitor yaitu menghambat perpanjangan batang dan akar pada beberapa 

spesies tanaman, menghambat transportasi auksin secara basipetal dan lateral (Ayu, 

2011).  

Struktur kimia etilen tersusun dari dua atom karbon dan empat atom hidrogen. 

Etilen adalah senyawa organik, sebuah hidrokarbon dengan rumus C2H4atau H2C = 

CH2. 

 

Gambar 4. Struktur Kimia Etilen 

(Salisbury dan Ros, 1995) 

Etilen dapat terbentuk dari mekanisme timbal batik secara teratur dengan 

auksin, yaitu konsentrasi auksin yang tinggi dapat menyebabkan terbentuknya 

etilen. Meskipun kehadiran etilen dapat menyebabkan rendahnya konsentrasi 

auksin di dalam jaringan. Sedangkan pada kondisi auksin rendah akan mendukung 

protein mengkatalis sintesis etilen dan precursor (Lenghaus, 2001). 

Lebih jelasnya Rudehen (2014) menjelaskan etilen terbentuk dari perubahan 

asam amino methionine atas bantuan cahaya dan FMN (Flavin Mono Nucleutide) 

menjadi Methionel. Senyawa tersebut mengalami perubahan atas bantuan cahaya 

dan FMN menjadi ethykene, methyl disulphide, dan formic acid. 
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2.5.5 Asam Absisat (ABA) 

Asam absisat (ABA) adalah molekul seskuiterpeniod (memiliki 15 atom 

karbon) yang merupakan saah satu hormone tumbuhan. Selain dihasilkan secara 

tumbuhan, ABA juga dihasilkan oleh alga hijau dan cendawan. Asam absisat 

merupakan senyawa yang bersifat inhibor (penghambat) yang cara kerjanya 

berlawanan dengan auksin dan giberelin. Meskipun sebagai inhibitor asam absisat 

juga berguna dalam mengatur masa dormansi biji, maturase biji dan menjaga biji 

agar berkecambah di musim yang diinginkan (Muliawati dkk, 2016). 

Struktur kimia asam absisat tersusun dari lima belas atom karbon, satu 

hydrogen dan lima atom oksigen. Seperti pada gambar berikut : 

 

Gambar 5. Struktur Kimia Etilen 

(Salisbury dan Ros, 1995 : 51) 

Asam absisat diperoleh secara alami melalui proses di dalam tumbuhan itu 

sendiri (endogen). Namun hormon asam absisat yang dihasilkan secara alami tidak 

dalam jumlah besar. Asam absisat pada sebagian tumbuhan terjadi secara tidak 

langsung melalui peruraian karoteniod (zatwarna merah, kuning dan orange) 

tertentu (40 karbon) yang di plastid (Chan, 2012). 

2.6 Jenis / Varietas Ketela Pohon 

Varietas – varietas ketela pohon unggul yang biasa ditanam penduduk 

Indonesia, antara lain : Valenca, Mangi, Betawi, Basiorao, Bogor, SPP, Muara, 
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Mentega, Andira 1, Gading, Andira 2, Malang 1, Malang 2 dan Andira 4. Tanaman 

ketela pohon berdasarkan deskripsi varietas, maka penggolongan jenisnya dapat 

dibedakan menjadi dua macam : a) Jenis ketela pohon manis adalah jenis ketela 

pohon yang dapat dikonsumsi langsung. b) Jenis ketela pohon pahit adalah jenis 

ketela pohon yang diolah atau prosessing.Ketela pohon dapat dibedakan menurut 

warna, rasa, umur dan kandungan sainidanya (HCN). Bila rasa pahit maka 

kandungan sianidanya tinggi (Winarno, 2008). 

Berdasarkan kadar asam sianidanya (HCN) dalam ketela pohon, tidak semua 

jenis ketela pohon dapat dikonsumsi ataupun diolah secara langsung. Ketela pohon 

dengan kadar HCN kurang dari 100 mg/kg (ditandai dengan adanya rasa manis), 

merupakan ketela pohon yang layak dan aman dikonsumsi ataupun diolah menjadi 

makanan secara langsung (Rahmat Rukmana, 1997). 

Menurut Prabawati (2011), berdasarkan kadar HCN dalam umbi, ketela 

pohon dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu : a) Ketela pohon manis, b) Ketela 

pohon agak beracun, c) Ketela pohon beracun, d) Ketela pohon sangat beracun. Ia 

menambahkan kadar HCN dapat dikurangi / diperkecil (detoksifikasi sianida) 

dengan cara perendaman, ekstraksi pati dalam air, pencucian, perebusan, fermentasi, 

pemanasan, pengukusan, pengeringan dan penggorengan. 

2.6.1 Varietas Darul Hidayah 

Varietas singkong darul hidayah berasal dari okulasi antara tanaman ubi kayu 

lokal sebagai batang atas dengan ubi kayu karet sebagai batang bayah. Varietas ini 

ditemukan oleh Abdul Jamil, Muchlazir Murkam, Syahrin Mardik, Salam ZA, dan 

Koes Hartojo dan dilepas pada tahun 1998. Batang mudanya berwarna hijau dan 
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putih ketika tua. Tinggi tanaman ± 3,65 m dan tipe tajuknya bercabang sangat 

ekstensif hingga cabang ke empat. Daun dari varietas darul hidayah ini berbentuk 

menjari agak ramping dan berwarna hijau kekuningan. Umbi ketala pohon varietas 

darul hidayah berbentuk memanjang dan memiliki tekstur padat (BALITKABI). 

Kelebihan dari varietas ini adalah memiliki umur panen 8 – 12 bulan, potensi 

hasil 102,10 ton / ha umbi segar. Selain itu ketela pohohn varietas darul hidayah 

memiliki ketahanan terhadap hama tungau merah (Tetranichus sp.) dan tahan 

terhadap penyakit busuk jamur (Fusarium sp.). 


