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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan pustaka 

2.1.1 Klasifikasi dan morfologi jambu air Deli Hijau 

Jambu air dikategorikan salah satu jenis buah-buahan potensial yang belum 

banyak disentuh pembudidayaannya untuk tujuan komersil. Sifatnya yang mudah 

busuk menjadi masalah penting yang perlu dipecahkan. Buahnya dapat dikatakan 

tidak berkulit, sehingga rusak sedikit saja pada buah akan mempercepat busuk 

buah. Pada umumnya jambu air dimakan segar, tetapi dapat juga dibuat pure, 

sirup, jeli. Selain sebagai buah meja jambu air telah menjadi salad dan fruit 

coctail. Kandungan kimia yang penting dari jambu air adalah gula dan vitamin C. 

Buah jambu air masak yang manis rasanya, selain disajikan dalam buah meja juga 

untuk rujak dan asinan (Kuswandi, 2008). 

Menurut Aldi (2013), klasifikasi tanaman jambu air Deli Hijau adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo : Myrtales 

Familia : Myrtaceae 

Genus : Syzygium 

Species : Syzygium aqueum Merr. 

Menurut Kuswandi, 2008 morfologi jambu air Deli Hijau yaitu : 

1. Akar  

Perakaran jambu air termasuk akar tunggang yang tumbuh lurus ke dalam 

tanah, disamping itu juga terdapat akar sekunder dan akar serabut yang 

tumbuh ke samping. Perakaran jambu air dapat tumbuh dengan sangat cepat 

asalkan berada pada media tanaman yang cocok, yaitu media yang subur, 

gembur, dan tidak tergenang, sehingga jambu air bisa diperbanyak dengan 

cara disetek. 
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2. Batang 

Batang jambu air berkayu dan arah pertumbuhannya tegak lurus dengan 

ketinggian mencapai 2,5 - 10 m. Pada pohon yang sudah tua batangnya 

menjadi licin dan berwarna coklat tua. 

3. Daun 

Daun jambu air merupakan daun tunggal, letaknya tersebar, daun 

berbentuk elips sampai lonjong, pinggir daun rata, ujung daun tumpul, 

pangkal daun membulat dan kadang pangkal daun memeluk batang, panjang 

daun antara 15 - 20 cm dan lebarnya antara 5 - 7 cm, pertulangan menyirip, 

warna hijau. Termasuk daun tak lengkap, hanya terdiri atas tangkai daun dan 

helaian daun saja dan tidak ada pelepah. Daging daun seperti perkamen, tipis 

tetapi cukup kaku, permukaan daun gundul. 

4. Bunga 

Bunga jambu air merupakan bunga majemuk, terbentuk karang, terletak di 

ketiak daun, kelopak bentuk corong ujung bertoreh, berwarna hijau 

kekuningan, benang sari panjang ± 3,5 cm, benang sari banyak (terdapat lebih 

dari 20 benang sari), warna putih, putil ± 5 cm, hijau pucat, mahkota bentuk 

kuku, licin putih kekuningan. Termasuk bunga lengkap. Bakal buah 

menumpang duduk diatas dasar bunga. 

5. Buah 

Buah jambu air pada dasarnya berbenuk lonceng, panjang buah antara     

3-5 cm, masih muda berwarna hijau kekuningan dan memerah setelah tua, 

setelah dewasa biasanya mengandung banyak banyak air, daging buah 

berwarna putih dengan kulit buah merah, termasuk buah sejati tunggal 

berdaging. Pada buah dewasa kadang-kadang tangkai sarinya yang sudah 

mati dan berwarna coklat masih menempel. Di dalam buah terdapat biji 

berbentuk ginjal, dengan diameter ± 1,5 cm, warnanya putih kecoklatan, 

dengan selaput putih sebagai kulit bijinya. Terdapat sekat-sekat yang 

memisahkan biji satu dengan biji yang lainnya. Biji terdiri atas kulit biji, 

endosperm, dan embrio. Kulit biji berubah menjadi serabut putih yang 

bertempelan langsung pada bagian endokarpim buah. 
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2.1.2 Syarat tumbuh jambu air Deli Hijau (Syzygium aqueum Merr.) 

Tanaman jambu air dapat tumbuh baik dari dataran rendah hingga dataran 

tinggi hingga ketinggian 1000 mdpl. Pada daerah dengan curah hujan sedikit atau 

memiliki musim kemarau minimal selama 4 bulan, rasa buah akan menjadi lebih 

manis. Angin dan keberadaan serangga juga memegang peranan penting dalam 

pembentukan buah karena penyerbukan bunga sangat tergantung kepada angin 

dan serangga.Tanah yang diperlukan untuk bertanam jambu air adalah tanah yang 

datar, subur, gembur dan banyak mengandung bahan organik serta pH berkisar 

antara    5,5 – 7,5 . ke dalaman kandungan air tanah berkisar antara 0 - 200 cm. 

Walaupun demikian jambu air masih dapat bertahan hidup pada daerah berpasir 

dan berbatu kapur dengan kandungan bahan organik yang sangat rendah 

(Kuswandi, 2008). 

2.1.3 Perbanyakan vegetatif setek batang 

Perbanyakan tanaman secara vegetatif sudah lama dikenal khususnya dalam 

bidang hortikultura. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan setek. Kata 

setek kemungkinan berasal dari kata stuck (bahasa Belanda) yang berarti potong 

atau potongan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan Cutting, yang tidak jauh 

artinya dengan potongan. Dengan demikian dikenal setek (potongan) yang berasal 

dari cabang, akar, daun, dan cabang yang berada di dalam tanah berbentuk umbi 

atau rhizoma. semua tanaman yang memiliki meristem primer atau titik tumbuh 

dapat diperbanyak dengan setek (Rismunandar, 1992). 

Setek batang adalah cara setek yang paling umum dan banyak digunakan 

dalam perbanyakan tanaman. Bahan awal yang digunakan untuk perbanyakan 

berupa batang tanaman. Batang yang baik untuk bahan induk setek batang adalah 

batang yang telah berumur minimal 5 tahun, atau telah berbuah selama 2 - 3 

musim berturut-turut, serta memiliki mata tunas yang sehat (Rosyidin, 2019). 

Pemilihan usia setek batang ini sangat penting karena sangat menentukan 

keberhasilan dan kecepatan tumbuh setek. Penggunaan batang yang terlalu muda 

biasanya akan memperbesar resiko kekeringan dan kematian batang setek, karena 

batang terlalu muda memiliki ketahanan yang kurang baik. Selain itu, penggunaan 

batang yang terlalu muda akan memperlama masa berbuah setek. Sementara 
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penggunaan batang yang terlalu tua akan menyebabkan pertumbuhan akar pada 

setek berlangsung lebih lama (Rosyidin, 2019). 

Menurut Prastowo dkk, (2006) kelebihan dan kekurangan perbanyakan tanaman 

dengan cara setek adalah sebagai berikut : 

Kelebihan : 

1. Keturunan yang didapatkan mempunyai sifat genetik sama dengan 

induknya. 

2. Tidak memerlukan bahan khusus, alat dan keahlian khusus. 

3. Produksi bibit tidak tergantung pada ketersediaan benih atau musim buah, 

bisa dibuat secara kontinyu dengan mudah sehingga dapat diperoleh bibit 

dalam jumlah yang cukup banyak dan membutuhan waktu yang cepat. 

Kekurangan : 

1. Perakaran yang dangkal dan tidak ada akar yang tunggang menyebabkan 

tanaman akan mudah roboh apabila diterjang angin kencang. 

2. Pada musim kemarau yang panjang tanaman tidak akan tumbuh karena 

pengaruh suhu yang terlalu tinggi sehingga tanaman memiliki kekeringan. 

2.1.4 Pemanfaatan urine kambing dalam pertumbuhan setek 

Urine kambing merupakan salah satu bahan pupuk organik cair yang belum 

banyak dimanfaatkan oleh petani. Sementara urine kambing ini mempunyai 

kandungan unsur N yang tinggi. Urine ternak mempunyai kandungan Nitrogen, 

Fosfor, Kalium dan air lebih banyak jika dibandingkan dengan kotoran kambing 

padat (Rismunandar, 1992). Menurut Widiana, Linda dan Mukarlina (2016), urine 

kambing dapat digunakan sebagai bahan zat pengatur tumbuh (ZPT). ZPT 

merupakan senyawa organik yang efektif merangsang perakaran pada konsentrasi 

tertentu. ZPT berdasarkan sumbernya dapat diperoleh secara alami maupun 

sintetis. Menurut Sudomo, Rohandi dan Mindawati (2013), penggunaan auksin 

sintetis terbukti dapat meningkatkan rata-rata jumlah tunas, jumlah akar, dan 

panjang akar. Urine kambing mengandung N : 1,35% dan K : 2,10% serta 

mengandung hormon auksin dan sitokinin yang dijadikan sebagai zat pengatur 

tumbuh secara alami untuk merangsang pertumbuhan akar dalam penyetekan  

(Sitorus, Irmansyah dan Sitepu, 2015). Untuk merangsang tumbuhnya akar setek 
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jambu air madu, bagian pangkal setek perlu diberi urine kambing, juga 

penggunaan urine kambing secara langsung dapat meningkatkan kualitas bibit 

serta mengurangi jumlah bibit yang tumbuh abnormal. Urine kambing merupakan 

senyawa organik yang mengandung nutrisi pada konsentrasi yang rendah dapat 

mendorong, menghambat atau secara kualitatif mengubah pertmbuhan dan 

perkembangan tanaman (Gaba, 2005). 

Salah satu cara untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah 

adalah dengan pemberian urine kambing. Urine kambing merupakan pupuk 

organik yang memiliki potensi besar dan belum banyak diaplikasikan petani. 

Urine kambing diketahui mampu menyediakan unsur hara makro (N, P, K, Ca, 

Mg) dan mikro (Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, B, Na, Cl) serta mengandung zat pengatur 

tumbuh (ZPT) yang dibutuhkan tanaman (Abdullah, Budhie dan Lubis, 2011). 

Tabel 1 Kandungan zat yang terdapat dalam urine kambing 

Kandungan Urine Kambing % 

N 1,50 

P 0,13 

K 1,80 

 mg/L 

Auksin 356 

Sitokinin 938 

Sumber : Saleh (2004) 

2.1.5 Media tanam setek 

Salah satu faktor penting yang sangat mempengaruhi peningkatan 

pertumbuhan bibit tanaman buah di polybag adalah penggunaan komposisi media 

tanam yang dipergunakan. Menurut Wuryaningsih dan Darliah (2008), media 

tanam adalah media yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman, tempat akar 

atau bakal akar akan tumbuh dan berkembang, media tanam juga digunakan oleh 

tanaman sebagai tempat berpegangnya akar, agar tajuk tanaman dapat tegak 

kokoh berdiri diatas media dan sebagai sarana untuk mendukung pertumbuhan 

bibit tanaman. Selanjutnya menurut Wuryaningsih dan Darliah (2008), media 

tanam yang baik harus memenuhi persyaratan tertentu seperti media tanam tidak 

mengandung bibit hama dan penyakit, bebas gulma, mampu menyimpan air, 
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tetapi juga mampu membuang atau mengalirkan kelebihan air, dapat menyediakan 

unsur hara guna mendukung pertumbuhan bibit tanaman, media tanam bersifat 

remah dan porous sehingga akar dapat tumbuh dan berkembang menembus media 

tanam dengan mudah.  

Tanah tersusun dari empat bahan utama yaitu bahan mineral, bahan organik, 

air dan udara. Bahan-bahan penyusun tanah tersebut jumlahnya masing-masing 

berbeda untuk setiap jenis tanah atau pun setiap lapisan tanah. Pada tanah lapisan 

atas yang baik untuk pertumbuhan tanaman lahan kering (bukan sawah) umumnya 

mengandung 45% (volume) bahan mineral, 5% bahan organik, 20% - 30% udara, 

20% - 30% air (Hadjowigeno, 2015). 

Pasir mampu meneruskan kelebihan air dalam media sehingga bisa 

mencegah media tanam menjadi terlalu lembab. Penggunaan pasir sebagai 

campuran media tanam lebih difungsikan untuk membantu tekstur media agar 

lebih porous. Sesuai tujuan pemakaiannya, kelebihan pasir sebagai media tanam 

adalah porositasnya yang bagus. Secara umum pasir sangat miskin unsur hara 

makro, tetapi mengandung beberapa mineral yang dibutuhkan tanaman. Perakaran 

tanaman yang ditanam di media pasir juga relatif lebih cepat berkembang 

(Wiryanta, 2007).  

Sekam merupakan kulit terluar dari bulir padi yang juga disebut merang 

atau cangkang padi. Secara kimia, arang sekam memiliki kandungan unsur hara 

penting seperti Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), Kalsium (Ca), Magnesium 

(Mg) dan Sulfur (S). Keasamannya netral dengan kisaran pH 6,5 sampai 7. Di 

dalam 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 

(Surdianto dkk, 2018). 

2.2 Kerangka berpikir 

Urine kambing mengandung hormon auksin dan sitokinin yang dapat 

dijadikan sebagai zat pengatur tumbuh secara alami untuk merangsang 

pertumbuhan akar dalam penyetekan  (Sitorus dkk, 2015). Penggunaan ZPT akan 

lebih efektif pada konsentrasi tertentu. Jika konsentrasi yang digunakan terlalu 
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tinggi maka akan dapat merusak setek karena pembelahan sel dan kalus akan 

berlebihan sehingga menghambat tumbuhnya bunga serta akar, sedangkan bila 

konsentrasi yang digunakan terlalu rendah maka ZPT tersebut tidak efektif. 

Namun demikian urine kambing juga kaya akan unsur hara seperti kandungan 

unsur Nitrogen dan Kaliumnya. Urine kambing yang dimanfaatkan untuk 

merangsang dan meningkatkan terbentuknya aktivitas hormon tumbuh pada 

tanaman untuk meningkatkan rata-rata jumlah tunas, jumlah akar, dan panjang 

akar (Sudomo dkk, 2013). Dari hasil penelitian Widiana dkk, (2016) pemberian 

urine kambing pada konsentrasi 15% dapat meningkatkan pertumbuhan terhadap 

jumlah akar, tinggi tanaman, berat basah, berat kering dan jumlah daun pada setek 

tanaman Jabon putih. Dari hasil penelitian Rohaeni dan Aryanto (2020) 

pemberian urine kambing pada konsentrasi 20% menunjukkan hasil terbaik pada 

persentase tumbuh tunas, waktu tumbuh tunas, jumlah tunas dan jumlah daun 

pada setek tanaman Alpukat. 

Pengaruh media tanam merupakan tempat hidup bagi tanaman. Secara 

umum, media tanam harus dapat menyangga perakaran tanaman agar bisa berdiri 

tegak dan tidak mudah roboh diterpa angin atau gangguan lainnya serta dapat 

menunjang pertumbuhan tanaman. Penggunaan media tanam yang tepat akan 

menyediakan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan bibit asal setek. 

Media tanam yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tanah, pasir, 

dan arang sekam. Dengan tiga bahan tersebut diharapkan dapat menjadi media 

tanam yang baik untuk tanaman setek jambu air Deli Hijau. Tanah merupakan 

media terpenting yang digunakan dalam proses penanaman setek jambu air Deli 

Hijau karena tanah mengandung unsur hara yang cukup dibutuhkan oleh 

pertumbuhan tanaman. Tanah tersusun dari empat bahan utama yaitu bahan 

mineral, bahan organik, air dan udara (Hardjowigeno, 2015). Namun tanah 

memiliki karakteristik padat sehingga memerlukan percampuran pasir yang dapat 

membuat media tanam tersebut memiliki pori-pori untuk proses pertumbuhan 

akar. Penggunaan pasir sebagai media tanam lebih difungsikan untuk membantu 

tekstur media agar lebih porous. Perakaran tanaman yang ditanam di media pasir 

juga relatif lebih cepat berkembang (Wiryanta, 2007).  
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Arang sekam merupakan media campuran yang dapat digunakan untuk 

memperbaiki porositas tanah dan dapat menggemburkan tanah. Arang sekam 

berfungsi untuk menyerap racun di dalam tanah yang dapat menghambat 

pertumbuhan tanaman. Di dalam 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 (Surdianto dkk, 2018).  

Keberhasilan pertumbuhan bibit tanaman hasil perbanyakan dengan setek 

batang ditentukan oleh pertumbuhan dan perkembangan akarnya. Akar tanaman 

hendaknya berada pada suatu lingkungan yang mampu memberikan pendukung 

struktural, memungkinkan absorbsi air dan nutrisi yang memadai. Dari hasil 

penelitian Hayati, Sabaruddin dan Rahmawati (2012) komposisi media tanam 

pasir : tanah : arang sekam (1:1:1) berpengaruh baik terhadap panjang tunas, 

jumlah daun, jumlah akar dan panjang akar pada setek tanaman Jarak pagar. Dari 

hasil penelitian Budianto, Arsyadmunir dan Suhartono (2013) komposisi media 

tanam tanah : pasir : kompos (1:1:1) berpengaruh baik terhadap panjang akar pada 

setek tanaman Cabe jamu. Dari hasil penelitian Priono (2013) komposisi media 

tanam arang sekam : tanah : kompos (1:1:1) berpengaruh baik terhadap tinggi 

tanaman, jumlah daun, bobot basah dan kering akar pada setek batang tanaman 

Ara. 

Pada sisi lainnya, media tanam menentukan drainase dan pH yang baik bagi 

tanaman. Media tanah tunggal juga cenderung memadat jika dilakukan 

penyiraman dan tidak semua tanah memiliki kesuburan fisik, kimia dan biologi 

yang baik untuk pertumbuhan bibit tanaman. Oleh karena itu, untuk mendapatkan 

media pembibitan yang baik dan subur, perlu dikombinasikan antara media tanah 

dengan bahan media pembibitan lainnya, khususnya media pembibitan berbahan 

dasar organik. Menurut Wuryaningsih dkk (2008), media tanam yang baik harus 

memenuhi persyaratan tertentu seperti media tanam tidak mengandung bibit hama 

dan penyakit, bebas gulma, mampu menyimpan air, tetapi juga mampu 

membuang atau mengalirkan kelebihan air, dapat menyediakan unsur hara guna 

mendukung pertumbuhan bibit tanaman, media tanam bersifat remah dan porous 
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sehingga akar dapat tumbuh dan berkembang menembus media tanam dengan 

mudah. 

Dengan pemberian urine kambing dan mengatur komponen media tanam 

diharapkan akan terjadi interaksi dalam mempengaruhi pertumbuhan bibit setek 

batang jambu air Deli termasuk pertumbuhan akarnya. Hal ini karena dengan 

pemberian urine kambing akan menyediakan ZPT alami diantaranya auksin dan 

sitokinin disamping kandungan nutrisinya khususnya N, P dan K. Bersama 

dengan mengatur komponen media (tanah, pasir, dan arang sekam) akan 

memperbaiki sifat kimia (meningkatkan unsur hara), sifat fisik (meningkatkan 

aerasi dan daya mengikat air) dan sifat bilogi tanah. 

2.3 Hipotesis 

Berdasarkan uraian pada kerangka berpikir di atas, maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

1) Terdapat interaksi antara konsentrasi urine kambing dengan media tanam 

terhadap pertumbuhan setek batang jambu air Deli Hijau (Syzygium aqueum 

Merr.).  

2) Diperoleh konsentrasi urine kambing dengan media tanam yang 

memberikan pengaruh paling baik terhadap pertumbuhan setek batang 

jambu air Deli Hijau (Syzygium aqueum Merr.). 


