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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Distribusi dan Syarat Tumbuh Tanaman Jambu Biji (Psidium guajava L.) 

 

Tanaman jambu biji (Psidium guajava L.) adalah satu spesies tanaman dari 

famili Myrtaceae berasal dari Amerika Selatan dan Tengah ditemukan oleh 

Nikolai Ivanovich Vavilov.  Sejalan dengan waktu kemudian jambu biji 

dibudidayakan di lebih dari 150 negara antara lain Jepang, India, Taiwan, 

Malaysia, Brasil, Australia, Filipina, dan Indonesia (Parimin, 2007).  Kerabat liar 

jambu biji antara lain jambu Brasil (Psidium guineense), jambu gunung (Psidium 

montanum), jambu stroberi (Psidium cattleianum), jambu nanas (Acca sellowiana) 

dan jambu kopi Chili (Ugni myricoides).  Genus Psidium memiliki lebih dari 150 

spesies yang dapat dimakan (Jaiswal and Jaiswal, 2005; Padilla-Ramirez and 

Gonzalez-Gaona, 2010). 

Jambu biji dalam bahasa Inggris disebut Lambo guava. Di Indonesia 

jambu biji dikenal dengan nama jambu klutuk, jambu siki, atau jambu batu 

(Jawa), serta sotong (Bali).  Sentra penanaman jambu biji di Indonesia antara lain 

Sumatera Utara, DKI Jakarta (Jakarta Selatan dan Jakarta Timur), Jawa Barat 

(Bekasi, Bogor , Karawang, Pandeglang), Jawa Tengah, Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Jawa Timur dan Kalimantan (Kurniawati et al., 2008). Di Bali 

tanaman jambu biji banyak dijumpai di Kabupaten Gianyar, Karangasem, 

Badung, dan Bangli (BPS Bali, 2011). 
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Tanaman jambu biji tidak menuntut lingkungan yang spesifik karena dapat 

tumbuh pada berbagai jenis tanah, bahkan pada kondisi tanah yang kering.  

Namun untuk pertumbuhan yang optimum tanaman jambu biji membutuhkan 

tanah subur dengan porositas baik, struktur tanah gembur, kaya nutrisi, dan 

mengandung kapur (Soedarya, 2010).  Selanjutkan dikatakan bahwa musim 

kemarau yang berkepanjangan akan membuat tanaman jambu biji tidak dapat 

tumbuh dan berkembang dengan optimum, namun musim kemarau atau musim 

kering antara 2 – 3 bulan sangat baik untuk merangsang pembungaan.  Hujan 

yang jatuh saat tanaman jambu biji sedang berbunga menyebabkan banyak bunga 

gugur dan mendorong timbulnya serangan penyakit. 

Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman jambu biji antara lain faktor tanah dan iklim.  Menurut Soedarya (2010) 

faktor tanah yang berpengaruh meliputi : kondisi tanah, ketinggian tempat, 

kedalaman air tanah, tingkat kesesuaian unsur hara, dan keasaman tanah.  Faktor 

iklim yang berpengaruh antara lain : curah hujan, cahaya matahari, kelembaban, 

dan suhu. 

1. Kondisi tanah.  Tanah berfungsi sebagai penyangga akar dan penyedia unsur 

hara bagi tanaman.  Faktor yang mempengaruhi kesuburan tanah antara lain:  

kandungan air tanah, bahan organik, batuan induk, suhu udara, curah hujan, 

dan organisme tanah.  Jenis tanah yang baik untuk tanaman jambu biji antara 

lin andosol, latosol, grumosol (dengan pengolahan tanah), dan tanah berpasir.   

2. Ketinggian Tempat.  Jambu biji dapat tumbuh pada ketinggian 1 – 1.200 meter 

di atas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian optimum 30 – 1.000 m dpl.  
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Pada ketinggian kurang dari 30 m dpl, perkembangan tanaman kurang 

optimum, sedangkan pada dataran tinggi sampai 1.800 m dpl, tanaman lama 

tidak berbunga (fase vegetatifnya panjang) dan jumlah bunga sedikit. 

3. Kedalaman Air Tanah. Kandungan air tanah berperan penting dalam 

pertumbuhan tanaman jambu biji.  Tinggi air tanah yang ideal adalah 50 – 150 

cm dari permukaan tanah.  Tanah yang terlalu kering menyebabkan tanaman 

kurus karena penyerapan unsur hara terganggu, daun, bunga, dan buah akan 

rontok, pada kondisi tanah tergenang dapat mengundang penyakit seperti 

jamur perusak akar hingga menyebabkan kematian pada tanaman. 

4. Tingkat Kesesuaian Unsur Hara. Tingkat kesesuaian unsur hara dapat dilihat 

dari kandungan unsur hara makro dan mikro di dalam tanah.  Pupuk organik 

dengan dosis yang relatif besar diperlukan guna meningkatkan dan 

mempertahankan kesuburan tanah secara fisik, kimia dan biologi. 

5. Keasaman Tanah.  Keasaman tanah sangat erat kaitannya dengan ketersediaan 

unsur hara di dalam tanah.  Derajat keasaman tanah (pH) yang sesuai untuk 

tanaman jambu biji tidak jauh berbeda dengan jenis tanaman lainnya yaitu 

antara 4,5 – 8,2. 

6. Curah Hujan. Tanaman jambu biji merupakan tanaman tropis yang mampu 

tumbuh di daerah sub tropis dengan intensitas curah hujan antara 1.000 – 

3.000 mm/th dan merata sepanjang tahun.  Curah hujan optimum adalah 1.500 

– 2.800 mm/th.  Pada saat berbunga tanaman jambu biji sangat peka terhadap 

keadaan kekurangan air, karena dapat menyebabkan banyak bunga yang 

gugur. 
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7. Cahaya Matahari. Kekurangan sinar matahari saat pesemaian atau saat awal 

pertumbuhan menyebabkan tanaman mengalami etiolasi. 

8. Kelembaban.  Tanaman jambu biji menghendaki kelembaban udara yang 

rendah untuk mampu tumbuh dan berkembang dengan baik. 

9. Suhu.  Suhu optimum untuk pertumbuhan tanaman jambu biji adalah 230C 

pada siang hari, dan suhu maksimumnya adalah 280C.  Pada suhu udara yang 

rendah dan kelembaban tinggi, tanaman jambu biji sering terserang penyakit 

pada daun yang disebabkan oleh cendawan.  Suhu tanah sangat mempengaruhi 

kemampuan tanaman untuk menyerap unsur hara terutama nitrogen dan 

fosfor. Suhu di bawah 150C ketika tanaman memasuki fase pembungaan 

menyebabkan pembuahan terganggu karena pada suhu rendah ini unsur mikro 

yang dibutuhkan untuk pertumbuhan buah sulit diserap tanaman.  Suhu di atas 

350C menyebabkan produksi bunga sedikit, serta menyebabkan bunga dan 

buah jambu biji terbakar dan hangus (Soedarya, 2010). 

 

2.2  Identifikasi Morfologi dan Genetik Tanaman Jambu Biji 

 

Jambu biji merupakan tanaman perdu bercabang banyak, tingginya dapat 

mencapai 3-10 m.  Umumnya umur tanaman jambu biji bisa mencapai 30-40 

tahun.  Batang memiliki ciri khusus, diantaranya berkayu keras, liat, tidak mudah 

patah, kuat, dan padat. Kulit kayu tanaman jambu biji halus dan mudah 

terkelupas.  Pada fase tertentu tanaman mengalami pergantian atau peremajaan 

kulit.  Batang dan cabangnya berwarna coklat atau coklat keabuan.  Daun jambu 

biji berbentuk bulat panjang, bulat langsing, atau bulat oval dengan ujung tumpul 
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atau lancip.  Warna daunnya beragam seperti hijau tua, hijau muda, merah tua, 

dan hijau berbelang kuning.  Permukaan daun ada yang halus mengkilap dan ada 

yang halus biasa.  Tata letak daun saling berhadapan dan tumbuh tunggal.  

Panjang helai daun 5-15 cm dan lebar 3-6 cm, panjang tangkai daun berkisar       

3-7 cm (Parimin, 2007) 

Tanaman jambu biji dikatakan dapat berbuah sepanjang tahun, tapi pada 

kenyataannya panen raya hanya berlangsung selama 3 bulan, yaitu antara bulan 

Mei-Juli (Utami, 2008).  Selanjutnya dikatakan bahwa bunga keluar di ketiak 

daun.  Kelopak dan mahkota masing-masing terdiri dari lima helai.  Benang sari 

banyak dengan tangkai sari berwarna putih.  Bunganya ada yang sempurna 

(hermaprodit) sehingga pembuahannya akan terbentuk jika terjadi penyerbukan.  

Ada pula yang tanpa penyerbukan (partenokarpi) sehingga terbentuk buah jambu 

biji tanpa biji.  Jumlah bunga di setiap tangkai antara 1-3 bunga.  Buah jambu biji 

berbentuk bulat atau bulat lonjong dengan kulit buah berwarna hijau saat muda 

dan berubah menjadi kuning muda mengkilap setelah matang.  Untuk jenis 

tertentu kulit buah berwana hijau berbelang kuning saat muda dan berubah 

menjadi kuning belang-belang saat matang.  Ada pula yang berwarna merah saat 

muda dan merah tua saat matang.  Warna daging buah pada umumnya putih biasa, 

putih susu, merah muda, merah menyala, serta merah tua.  Aroma buah biasanya 

harum saat buah matang.  Biji jambu biji umumnya cukup banyak, meskipun ada 

beberapa jenis buah yang berbiji sedikit bahkan tanpa biji.  Umumnya buah jambu 

yang berbiji bentuknya lebih sempurna dan simetris, sesuai karakter jenisnya.  

Bentuk buah jambu tanpa biji relatif tidak beraturan. 
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Karakter morfologi tumbuhan merupakan sumber data yang dapat 

digunakan dalam klasifikasi tumbuhan karena mudah diamati dan pengamatannya 

dapat dilakukan langsung di lapangan.  Data yang dapat dipakai adalah semua 

bagian tumbuhan, baik bagian vegetatif yang meliputi akar, batang, dan daun, 

maupun bagian generatif yang meliputi bunga, buah, dan biji. 

Tanaman jambu biji sangat sulit dibedakan antara kultivar satu dengan 

yang lainnya apabila didasarkan pada habitus tanaman, sifat percabangan, dan  

karakter morfologi daun, sehingga perlu dilakukan identifikasi agar dapat disusun 

suatu deskripsi tanaman jambu biji dan dirumuskan karakteristiknya sebagai dasar 

pembinaan mutu sehingga diperoleh bibit unggul.  Penetapan keanekaragaman 

genetik suatu tanaman tahunan dengan cara konvensional memerlukan waktu 

yang lama.  Penentuan dengan penanda morfologi sangat dipengaruhi oleh 

keadaan lingkungan tumbuh tanaman, sehingga tampilan yang tampak tidak dapat 

mencerminkan perbedaan yang akurat antar kultivar yang ada secara genetik, 

sehingga dibutuhkan suatu metode yang lebih cepat, diantaranya dengan 

mengidentifikasi penanda molekuler atau analisis DNA. 

Genetika molekuler berperan penting pada berbagai aspek konservasi 

tanaman seperti untuk deteksi, karakterisasi, dan evaluasi keragaman genetik. 

Karakterisasi yang dulu dilakukan secara langsung dengan pengamatan fenotif, 

sekarang dengan kemajuan di bidang biologi molekuler pengamatan dapat 

dilakukan dengan lebih teliti pada level DNA, yaitu dengan bantuan penanda 

DNA.  Bila dibandingkan pengamatan fenotif, karakterisasi dengan bantuan 

penanda molekuler menjanjikan akurasi dan efisiensi yang lebih tinggi. 
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Identifikasi dilakukan pada level DNA, tidak dipengaruhi oleh lingkungan dan 

dapat dilakukan pada tahap awal pertumbuhan tanaman (Hittalmani et al., 1995; 

Tanskley, 1983). 

Salah satu penanda molekuler yang dapat digunakan untuk 

mendeterminasi keragaman genetik adalah RAPD (random amplified polymorphic 

DNA).  Penanda RAPD yang dikembangkan oleh William et al. (1990) 

merupakan teknik yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah dibandingkan 

dengan metode penanda molekuler dengan RFLP, AFLP, dan isozim.  

Determinasi keragaman genetik dengan RAPD relatif sederhana, mudah dalam 

pelaksanaan, dan memberikan hasil yang lebih cepat dibandingkan dengan cara 

konvensional atau analisis langsung terhadap sifat morfologis dan biokimia.  

Menurut Nei dan Lei (1979, dalam Rai, et al., 2008) keunggulan penanda 

molekuler antara lain bahwa data yang diamati tidak dipengaruhi oleh variasi dan 

perubahan lingkungan atau oleh stadia umur tanaman.  Sejumlah penelitian 

melaporkan potensi penggunaan RAPD untuk karakterisasi tanaman.  Penggunaan 

RAPD dalam analisis genetik tanaman terus meningkat karena disebabkan 

kemudahan prosedurnya dan kebutuhan DNA dalam jumlah sangat sedikit.  

Analisis RAPD telah digunakan untuk karakterisasi genotip (Lu et al., 1996), 

pemetaan genetik (Chaparro et al., 1994) dan untuk mengidentifikasi penanda 

DNA yang terpaut dengan gen tertentu (Nair et al., 1996). 
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2.3  Jenis-jenis Tanaman Jambu Biji 

 

Jenis jambu biji di seluruh dunia ada sekitar 150 jenis (Soedarya, 2010).  

Di Indonesia yang banyak dibudidayakan adalah jenis jambu biji Sukun, jambu 

biji Susu Putih, jambu biji Apel, jambu biji Australia, jambu biji Palembang, 

jambu biji Kamboja, jambu biji Pasar minggu, jambu biji Getas Merah, jambu biji 

Sari, jambu biji Tukan, jambu biji Kecil, jambu biji Bangkok, jambu biji 

Variegata, jambu biji Brasil, jambu biji Khemer, jambu biji Bangkok Epal, jambu 

biji Manis, jambu biji Delima, jambu biji Piit (Pipit), jambu  biji Perawas, dan 

jambu biji Kristal/Mutiara (Soedarya, 2010; Parimin, 2007; Teknopro 

Hortikultura, 2013; Susilo, 2013; Sobir dan Amalya, 2011).  Beberapa jenis jambu 

biji tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Jambu biji Sukun.  Kata ”sukun” berarti tidak berbiji.  Jambu ini tidak 

memiliki biji, kalaupun ada bijinya hanya 2 -3 buah.  Bentuk buahnya mirip 

buah apel dengan ukuran panjang 4- 5 cm.  Warna kulit buah hijau muda dan 

mengkilap setelah matang.  Daging buah berwarna putih, tebal, padat, tekstur 

agak keras, renyah, dan beraroma wangi.  Rasa buah manis, enak dan segar, 

sehingga cocok dijadikan buah segar atau dikonsumsi dalam bentuk segar.  

Warna daunnya hijau dan berbentuk kipas dengan panjang 10 – 11 cm dan 

lebar 7-8 cm. 

2. Jambu biji Susu Putih (Gembos).  Bentuk buah bulat dan meruncing di dekat 

tangkai buah, daging buah berwarna putih seperti susu dengan ketebalan 1- 

1,5 cm. Pada saat matang biji buah berwarna hijau muda, kuning, sampai 

keputihan.  Rasa buah kurang manis, banyak mengandung biji, bobot sekitar 
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300 gram/buah dengan diameter 7,5 cm.  Warna daun hijau tua dengan  5 – 

11 cm dan lebar 4-5 cm.  Selain dikonsumsi segar, jambu biji susu memiliki 

potensi untuk diolah menjadi sari buah, sirop, nektar, selai, jeli, dan dodol. 

3. Jambu biji Australia.  Batang daun dan buahnya berwarna merah keunguan. 

Bentuk daun bulat memanjang dengan ukuran panjang 12–13 cm dan lebar 

6–7 cm.  Rasa buah manis pada saat masak, tapi tawar bila belum matang. 

Produktivitas rendah (buah jarang) sehingga jambu ini lebih banyak 

digunakan sebahai tanaman hias (buah dalam pot). 

4. Jambu biji Kamboja. Jambu ini memiliki rasa yang manis dengan aroma yang 

tajam.  Bentuk cukup besar dengan berat 400–500 g/bh, dalam satu kali 

panen hanya dapat menghasilkan sekitar 10 kg (produktivitas rendah). 

5. Jambu biji Pasar Minggu.  Bentuk buah agak lonjong seperti alpukat dengan 

bobot 150–200 g/bh.  Daging buah agak tebal, berwarna merah, tekstur 

lembut, dan beraroma harum, tapi buahnya cepat busuk. Kulit buah tipis 

berwarna kekuning-kuningan dengan permukaan halus saat matang. 

6. Jambu biji Getas Merah.  Merupakan hasil temuan Lembaga Penelitian 

Getas, Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1980 an, merupakan hasil silangan 

antara jambu pasar minggu berdaging merah dengan jambu biji bangkok.  

Jambu ini memiliki keunggulan antara lain warna daging buahnya merah 

menyala (cerah), tebal, rasa manis, harum dan segar.  Ukuran buah 400 g/bh, 

dipercaya dapat meningkatkan trombosit darah pada penderita demam 

berdarah.  Daun berwarna hijau tua dengan panjang 6–14 cm. Kulit buah 

berwarna hijau muda sampai hijau kekuningan bila telah matang dengan 
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permukaan rata dan mengkilap sehingga penampilannya sangat menarik.  

Jambu ini tahan terhadap hama dan penyakit, memiliki perakaran kuat dan 

responsif terhadap pemupukan sehingga produktivitasnya cukup tinggi.  

7. Jambu biji Sari.  Jambu ini termasuk kategori jambu bangkok, tapi ukurannya 

lebih kecil yaitu antara 600–1000 g/bh.  Bentuk buah bulat, kulit buah 

berwarna kekuningan mengkilap saat matang, daging buah bertekstur halus, 

berwarna putih, beraroma harum dan rasanya manis.   

8. Jambu biji Tukan.  Jambu jenis ini adalah varietas introduksi dari Thailand, 

di daerah Pati (Jawa Timur) disebut jambu kurap.  Ukuran buah besar dengan 

diameter sekitar 15 cm, berat buah mencapai 1200–1700 g/bh.  Daging buah 

sangat tebal, berwarna putih kekuningan, rasa enak. Produksi sekitar 120 

kg/pohon/th.  

9. Jambu biji Kecil.  Jambu biji ini disebut juga jambu biji menir, merupakan 

salah satu jambu biji yang unik dan menarik.  Jenis ini cocok dijadikan buah 

dalam pot karena penampilannya yang unik dan indah.  Ukuran daun kecil 

dengan panjang sekitar 4 cm dan lebar 1 cm.  Warna daun hijau tua dengan 

bentuk bulat panjang.  Bobot buah maksimum 12 g/bh, rasa manis sedikit 

asam dan aroma harum.  Kulit buah berwarna hijau muda mengkilap, warna 

daging buah putih, jumlah biji banyak, panjang buah 3 cm dan lebar 3 cm. 

10. Jambu biji Bangkok.  Ukuran buah besar dengan bentuk bulat sempurna, 

diameter buah sekitar 10 cm, bobot 500–1200 g/bh.  Daging buah tebal, 

berwarna putih dan bijinya sedikit, rasa manis (gula mencapai 28,10%) 
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dengan tekstur  keras dan renyah. Warna kulit buah hijau muda mengkilap 

bila sudah matang. 

11. Jambu biji Variegata.  Tanaman ini merupakan hasil mutasi dari varietas 

jambu biji kampuchea.  Dalam satu tanaman ada tiga warna daun yang 

berbeda yaitu daun berwarna hijau tua polos tanpa belang-belang, hijau 

belang-belang putih, dan hijau belang-belang merah.  Bentuk daun bulat 

simetris dengan diameter sekitar 4 cm, panjang sekitar 8,10 cm, dan lebar 4 

cm. Buah berbentuk bulat simetris dengan bobot 15 – 18 g/bh, diameter 

sekitar 4 cm, warna kulit buah hijau belang-belang kekuningan setelah 

matang.  Daging buah berwarna putih, rasa kurang manis dan berbiji banyak.  

Jambu biji ini cocok dijadikan tanaman pot karena buahnya banyak dan lebat 

serta berpenampilan unik, indah, dan menarik. 

12. Jambu biji Brasil.  Jambu ini memiliki ukuran buah yang kecil dan berwarna 

kemerahan setelah matang.  Kulit buah berwarna merah mengkilap, daging 

buah berwarna putih, banyak mengandung biji, bobot buah 5–7 g/bh.  Daun 

berwarna hijau mengkilap, bentuknya seperti kipas dengan panjang 3–5,5 cm 

dan lebar sekitar 2,5 cm.  Tanaman ini cocok dijadikan tanaman buah dalam 

pot karena penampilan buahnya menarik. 

13. Jambu biji Khemer.  Bentuk buah bulat panjang dan melancip di bagian 

tangkainya.  Kulit buah berwarna hijau kekuningan, daging buah berwarna 

merah dengan bobot sekitar 350 g/bh. Produktivitas tinggi sehingga layak 

dikebunkan secara komersial. 
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14. Jambu biji Bangkok Epal.  Jambu ini banyak dijumpai di Malaysia.  Bobot 

buah sekitar 400 g/bh.  Permukaan kulit buah halus, rata, dan licin. Warna 

buah saat matang hijau kekuning-kuningan. Sangat baik untuk dikembangkan 

dalam skala komersial. 

15. Jambu biji Manis.  Jambu ini memiliki bentuk buah bulat meruncing ke 

pangkalnya.  Kulit buah tipis dan jika matang berwarna kuning muda.  

Daging buah tipis, biji banyak, bau harum, dan rasa manis. 

16. Jambu biji Delima.  Jenis jambu ini memiliki bentuk buah bulat dan 

bermoncong dipangkalnya, kulit buah agak tebal, daging buah berwarna 

merah, banyak biji, dan rasa manis. 

17. Jambu biji Piit (Pipit).  Jenis jambu ini memiliki bentuk bulat kecil-kecil, 

kulit buah tipis, bila matang berwarna kuning, daging buah berwarna putih, 

berbau harum, dan rasa manis. 

18. Jambu biji Perawas.  Jenis jambu ini memiliki bentuk bulat lonjong agak 

besar, kulit buah tebal, berwarna kuning saat matang, daging buah berwarna 

merah, biji tidak banyak, rasa agak asam, bau harum.  

19. Jambu biji Kristal (Mutiara).  Jenis jambu ini memiliki ukuran sedang dengan 

daging buah tebal berwarna putih, bijinya sedikit, kandungan air sedikit, rasa 

manis, dan teksturnya renyah. 

 

2.4  Manfaat dan Kandungan Kimia Jambu Biji  

 

Hampir semua bagian dari tanaman jambu biji bermanfaat bagi kehidupan.  

Kayu jambu biji yang halus dan sangat padat baik bila digunakan untuk ukiran 
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atau patung bernilai tinggi.  Kayunya yang halus, kuat, dan tahan lama ini juga 

bermanfaat menjadi aneka macam gagang palu, sambit, dan pisau.  

Buah jambu biji dapat dikonsumsi segar sebagai buah meja, diolah 

menjadi sirup, sari buah, jeli, selai, kembang gula, dan dodol.  Buah yang 

setengah matang (mengkal) banyak digunakan untuk rujak.  Dalam dunia medis 

jambu biji menjadi obat yang bisa mengobati bermacam-macam penyakit antara 

lain diare, disentri, demam berdarah, gusi bengkak, sariawan, jantung, dan 

diabetes (Parimin, 2007). Selanjutnya dikatakan bahwa kandungan lengkap kadar 

gizi yang terdapat dalam 100 g jambu biji masak segar antara lain : protein 

sebanyak 0,9 g; lemak 0,3 g; karbohidrat 12,2 g; kalsium 14 mg; fosfor 28 mg; 

besi 1,1 mg; vitamin A 25 SI; vitamin B 0,02 mg; vitamin C 87 mg; dan air 86 g.  

Selain kandungan kimia tadi, buah jambu biji juga mengandung zat kimia lain 

yang dapat mempengaruhi aktivitas antioksidan, seperti senyawa flavonoid, 

guaijavarin, quercetin, serta kombinasi saponin dengan asam oleanolat (Paniandy 

et al.,2000).  Zat kimia ini diduga dapat mencegah masuknya radikal bebas ke 

dalam tubuh karena berfungsi sebagai antioksidan, dan dapat mencegah diabetes 

melitus (Sutrisna, 2005), serta demam berdarah dan diare (Viera et.al., 2001).  

Jambu biji mengandung vitamin C yang tinggi, dua kali lipat jika dibandingkan 

dengan kandungan vitamin C pada jeruk manis.  Vitamin C pada jambu biji 

terkonsentrasi paling banyak pada kulit dan daging bagian luarnya yang tebal dan 

lunak (Parimin, 2007).  Jambu biji mengandung potasium, besi, serat, karotenoid, 

dan polifenol yang tinggi, bebas dari asam lemak jenuh dan sodium, rendah lemak 

dan energi (Soedarya, 2010).  Kandungan serat yang tinggi pada jambu biji, 
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khususnya pektin (serat larut air) dapat menurunkan kolesterol dengan cara 

mengikat kolesterol dan asam empedu dalam tubuh serta membantu 

pengeluarannya. 

 

2.5  Teknik Perbanyakan Tanaman Jambu Biji 

 

Teknik perbanyakan tanaman dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

perbanyakan tanaman secara vegetatif dan perbanyakan tanaman secara generatif.  

Kedua cara perbanyakan ini dibedakan  berdasarkan bahan yang digunakan dalam 

perbanyakan.  Perbanyakan tanaman secara generatif menggunakan biji sebagai 

bahan media tanam. Sedangkan perbanyakan tanaman secara vegetatif 

menggunakan bahan tanam selain biji, dapat berupa cabang, batang, akar dan 

daun. Pemilihan teknik perbanyakan ini tergantung pada beberapa hal, antara lain: 

tersedianya bahan tanam, sifat tanaman, ketersediaan tenaga terampil, sarana, 

serta tujuan dilakukannya perbanyakan (Salisbury dan Cleon, 1995). 

 

2.5.1  Perbanyakan dengan Biji  

 

Perbanyakan tanaman dengan menggunakan biji (perbanyakan secara 

generatif) biasanya dilakukan untuk penyediaan batang bawah yang dibutuhkan 

dalam perbanyakan tanaman dengan teknik penyambungan, penempelan, ataupun 

penyusuan. 

Biji yang digunakan untuk bahan perbanyakan adalah biji yang berasal 

dari buah yang besar, sehat, serta sudah matang penuh di pohon induk yang 

terpilih dan memenuhi persyaratan untuk dijadikan batang bawah (Prastowo et al., 
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2006).  Tanaman yang diperoleh dari hasil perbanyakan secara generatif memiliki 

keunggulan pada sitem perakarannya yang kuat dan rimbun sehingga cocok 

digunakan sebagai batang bawah untuk okulasi atau sambungan (AgroMedia, 

2007).  Selanjutnya dikatakan bahwa tanaman hasil perbanyakan secara generatif 

memiliki beberapa kelemahan antara lain sifat tanaman yang dihasilkan sering 

menyimpang dari tanaman induknya, serta pertumbuhan vegetatif tanaman relatif 

lambat sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk berbunga dan berbuah. 

 

2.5.2  Perbanyakan Tanaman dengan Okulasi atau Menempel (Budding) 

 

Okulasi atau menempel (budding) adalah teknik perbanyakan tanaman 

secara vegetatif yang menggabungkan dua bagian tanaman sedemikian rupa 

sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan tumbuh sebagai satu tanaman 

setelah terjadi regenerasi jaringan pada bekas luka sambungan atau tautannya 

(Prastowo, 2006).  Okulasi biasanya menggunakan batang atas dan batang bawah 

dari satu spesies (Wudianto, 2002).  Selanjutnya dikatakan bahwa cara 

perbanyakan tanaman dengan okulasi memiliki beberapa kelebihan antara lain 

hasil okulasi mempunyai mutu yang lebih baik daripada induknya, karena 

dilakukan dengan menggunakan tanaman dengan perakaran yang baik dan tahan 

terhadap serangan hama dan penyakit sebagai batang bawah dipadukan dengan 

tanaman yang mempunyai rasa buah yang lezat, tekstur buah yang bagus (unggul 

secara agronomi) tetapi memiliki perakaran yang kurang baik. 

Batang bawah (rootstock atau understock) diperoleh dengan cara 

menyemaikan biji. Umur tanaman yang digunakan sebagai batang bawah sangat 
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beragam tergantung dari jenis tanamannya, setelah batang berdiameter 3-5 mm 

atau mencapai sebesar ibu jari (Prastowo, 2006;  Wudianto, 2002).  Calon batang 

bawah ini tidak boleh memiliki cabang di bawah ketinggian 30 cm sehingga perlu 

dilakukan pemangkasan bila ada tunas yang tumbuh di bagian tersebut, serta 

dijaga agar batang tetap tegak lurus.  Hal ini memudahkan pelaksanaan okulasi 

dan diperoleh bentuk batang okulasi yang baik. 

Batang atas (entres) yang yang baik digunakan dalam perbanyakan 

tanaman dengan okulasi cabangnya tidak terlalu tua ataupun terlalu muda, diambil 

dari pohon induk yang subur dan bebas hama penyakit, bentuk mata tunas bulat 

dan besar-besar (biasanya diperoleh dari cabang yang berumur sekitar 1 tahun.  

Ciri-ciri cabang yang memenuhi syarat untuk okulasi adalah berwarna hijau 

kelabu atau kecoklatan (Prastowo, 2006; Wudianto, 2002). 

 

2.5.3  Perbanyakan Tanaman dengan Penyusuan (Approach Grafting) 

 

Penyusuan (approach grafting) merupakan salah satu perbanyakan 

tanaman secara vegetatif.  Perbanyakan secara vegetatif dilakukan pada tanaman 

buah, dengan beberapa keunggulan, antara lain tanaman yang dihasilkan akan 

memiliki sifat yang sama dengan induknya.  Tanaman yang berasal dari 

perbanyakan vegetatif juga lebih cepat berbunga dan berbuah bila dibandingkan 

dengan tanaman yang berasal dari biji (AgroMedia, 2007).  Beberapa spesies 

tanaman ada yang menghasilkan buah tanpa biji, atau bijinya sangat sedikit 

(misalnya jambu sukun), maka perbanyakan secara vegetatif merupakan alternatif 

yang tepat untuk menghasilkan bibit tanaman. 
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Penyusuan ( approach grafting) adalah penggabungan dua bagian tanaman 

yang berlainan sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dan 

tumbuh sebagai satu tanaman setelah terjadi regenerasi jaringan pada bekas luka 

sambungan atau tautannya.  Teknik penyusuan ini sangat mirip dengan 

penyambungan, bedanya adalah pada teknik penyusuan batang bawah dan batang 

atas masing-masing tanaman masih berhubungan dengan perakarannya, sehingga 

tingkat keberhasilan pada teknik penyusuan cukup tinggi (Prastowo et al., 2006). 

Teknik perbanyakan tanaman dengan cara penyusuan sudah dicobakan di 

India pada tanaman Allspice (Pimenta dioica L.) yng termasuk pada familia  

Myrtaceae.  Tanaman ini merupakan tanaman asli India tergolong tanaman 

bumbu-bumbuan yang memiliki rasa campuran antara kayu manis, cengkeh, dan 

pala.  Perbanyakan tanaman dengan cara penyusuan pada Allspace mencapai 

tingkat keberhasilan 100% (Rema et al., 2003). 

Penyusuan ada dua tipe atau model, yaitu susuan duduk dan susuan 

gantung. Susuan duduk yaitu batang bawah diletakkan di atas para-para kemudian 

disusukan dengan cabang pohon induk.  Pada tipe susuan gantung batang bawah 

yang akan disusukan didekatkan dengan cabang pohon induk pada posisi 

menggantung.  Polybag batang bawah diikatkan pada cabang batang atas 

(Prastowo et al., 2006). 
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Gambar 2.1 

Perbanyakan Tanaman dengan Penyusuan 

(Anon., 2013) 

 

Cara penyambungan pada penyusuan ada tiga macam, yaitu sambung 

lengkung, sambung lidah, dan sambung pelana (Wudianto, 2002).  Adapun cara 

tersebut adalah : 

1. Sambung Lengkung. Penyusuan dengan cara sambung lengkung dilakukan 

dengan menyayat tipis kulit dan kayu batang tanaman muda.  Penyayatan 

dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengenai korteks karena batang bisa 

patah.  Sayatan dilakukan pada calon batang atas maupun batang bawah 

dengan panjang, lebar, dan tebal sayatan yang sama.  Bentuk sayatan yang 

baik adalah ujungnya membulat, permukaan sayatan rata, datar, halus, dan 

bersih, sehingga saat kedua cabang ditempelkan tidak ada rongga.  Dengan 

demikian kambium dari kebua cabang dapat menyatu. 
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2. Sambung Lidah.  Teknik sambung lidah digunakan apabila tanaman yang akan 

disusukan berukuran lebih besar.  Cara pengirisannya lebih sulit daripada 

sambung lengkung, tetapi hasilnya lebih bagus karena pada cara ini ada tiga 

permukaan lapisan kambium yang berfungsi dalam penyatuan. Ada dua 

macam pengirisan pada sambung lidah.  Batang tanaman diiris tipis kulit dan 

kayunya (seperti pada sambung lengkung).  Kira-kira dari bagian tengah 

sayatan diiris lagi kedalam sehingga bertemu dengan ujung pengirisan yang 

tadi, sehingga irisan berbentuk lidah.  Batang bawah juga disayat kulit dan 

kayunya.  Setelah itu tengah-tengah sayatan dibuat irisan ke atas menyerong 

ke dalam, sayatan dibagian bawah diperdalam, sehingga bentuk irisan 

berlawanan dengan batang atas, kemudian kedua irisan itu ditautkan. Langkah 

selanjutnya adalah membalut dengan rapat susuan menggunakan tali rafia. 

3. Sambung Pelana.  Pemberian nama sambung pelana adalah karena batang 

bawah ”dinaiki” batang atas, sehingga perannya seperti pelan kuda.  Pada 

teknik sambungan pelana ini ada dua permukaan lapisan kambium yang 

berfungsi menyatukan dua batang.  Batang pokok dipotong setinggi 20-30 cm 

dari permukaan tanah, dari dua belah sisi dibuat irisan miring dengan bagian 

lancip disebelah atas.  Pada salah satu sisi cabang calon bagisn atas dibuat 

irisan menyerong ke arah atas sehingga hasil irisan berbentuk seperti lidah, 

kemudian batang bawah disisipkan ke dalam celah lidah dan diikat dengan tali 

plastik. Sambungan ini hanya cocok untuk cara susuan duduk. 

Guna mendapatkan hasil sambungan yang baik, pemilihan batang bawah 

dan batang atas memegang peranan yang sangat penting.  Batang atas dan batang 
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bawah yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sifat-sifat yang 

harus dimiliki oleh batang atas antara lain: 

1. Cabang berasal dari pohon induk yang sifatnya unggul seperti yang diinginkan 

(misalnya berbuah lebat, rasa manis, biji sedikit, dan sebagainya) 

2. Bentuk cabang lurus, diameter yang sesuai dengan batang bawah 

3. Cabang kuat, pertumbuhan normal, dan bebas dari hama dan penyakit 

4. Bisa cocok atau sesuai dengan batang bawah. 

Tanaman yang digunakan sebagai batang bawah harus memiliki sifat antara lain: 

1. Memiliki daya adaptasi yang luas 

2. Memiliki perakaran yang kuat serta tahan terhadap serangan hama dan 

penyakit di dalam tanah 

3. Memiliki kecepatan tumbuh yang sesuai dengan batang atas 

4. Memiliki batang yang kuat 

5. Tidak mempunyai pengaruh terhadap batang atas, baik dalam kualitas maupun 

kuantitas buah yang dihasilkan (Prastowo, 2006; Wudianto, 2002). 

 

 

 

 


