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ABSTRAK 

 

Ketela pohon (Manihot esculenta Crantz) merupakan salah satu jenis bahan makanan 

pokok yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak lama. Umbi ketela pohon yang 

kering mengandung pati hingga mencapai 90%. Tahap perkembangan umbi, distribusi amilum 

pada umbi serta rendemen amilum ketela pohon masih belum banyak diteliti.  Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui tahap perkembangan umbi, distribusi amilum pada 

umbi serta rendemen amilum (Manihot esculenta Crantz) varietas Mentik Urang. 

Penelitian dilakukan secara deskriptif, dengan mendeskripsikan tahap perkembangan 

umbi, distribusi amilum pada umbi serta rendemen amilum (Manihot esculenta Crantz).  

Objek dalam penelitian ini adalah umbi ketela pohon (Manihot esculenta Crantz) varietas 

Mentik Urang. Penelitian dilakukan dengan cara menanam bibit ketela pohon varietas Mentik 

Urang dalam polybag, yang  dilakukan selama 3 bulan. Pengamatan perkembangan umbi 

dilakukan setiap 5 hari sekali pada bulan pertama, setiap 10 hari sekali  pada bulan kedua dan 

ketiga yang meliputi panjang dan diameter umbi. Sampel yang diambil sebanyak tiga pohon 

kemudian umbi pada tiap pohon dirata-rata. Selanjutnya pengamatan penyebaran amilum 

pada umbi dilakukan dengan cara mikroskopik dengan membuat sayatan melintang dan 

diamati di bawah mikroskop. Tahap selanjutnya mengukur rendemen amilum, umbi yang 

masih basah ditimbang, kemudian diparut. Amilum yang sudah kering kemudian ditimbang. 

Perkembangan umbi ketela pohon yang ditanam dengan stek batang terdiri dari tiga 

tahap yaitu pembentukan kalus, pembentukan akar dan pembentukan umbi. Pembentukan 

kalus dimulai pada umur 3-5 hari setelah tanam (hst), dengan ketebalan 0,1-0,2 cm. Kalus 

mengelilingi bagian bawah stek batang pada jaringan korteks. Tahap selanjutnya yakni 

pembentukan akar. Akar mulai tumbuh pada tanaman yang berumur 8-10 (hst). Akar ketela 

pohon berwarna putih tulang, dengan jumlah rata-rata akar 34,16 per stek. Umbi mulai 

terbentuk pada umur 40 hst. Diameter minimal umbi diperoleh pada hari ke 40 hst dengan 

diameter  0,23 mm dan pada umur 90 hst diperoleh diameter dengan rata-rata 1,16 mm. Untuk 

panjang umbi, pada umur 40 hst panjang umbi rata-rata 16,93 cm dan pada umur 90 hst 22,53 

cm. Posisi amilum yang ditemukan pada umbi ketela pohon yang paling banyak berada pada 

jaringan korteks dan berkas pengangkut. Seiring bertambahnya waktu semakin banyak 

amilum yang menempati ruang antar sel. Rendemen umbi yang ditemukan pada umur 90 hst 

yakni 4,47% sedangkan pada umur 60 hst yaitu 0,28%. 
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I. LATAR BELAKANG 

Ketela pohon atau ubi kayu (Manihot 

esculenta Crantz) merupakan salah satu jenis 

bahan makanan pokok yang sudah dikenal 

oleh masyarakat Indonesia sejak lama. Amini 

et al., (2014) menyatakan bahwa tahun 2012, 

Indonesia telah mampu menghasilkan ketela 

pohon mencapai 24.177.372 ton dan produksi 

di Jawa Timur sendiri mencapai 4.246.028 

ton. Tanaman ini dapat dimanfaatkan secara 

keseluruhan mulai dari batang, daun dan 

umbinya. Di Indonesia ketela pohon 

dijadikan makanan pokok nomor 3 setelah 

padi dan jangung (Thamrin et al., 2013). 

Ketela merupakan tanaman yang mudah 

tumbuh dengan baik di tanah kurang subur, 

sehingga produksinya cukup tinggi 

(Widiyanto et al., 2015). Para petani 

umumnya menanam ketela pohon dengan 

cara stek batang. 

Tanaman ketela yang ditanam 

biasanya dari golongan ketela yang tidak 

beracun digunakan untuk mencukupi 

kebutuhan pangan, misalnya ketela pohon 

varietas pandesi, mentik urang, gatotkoco, 

mentega. Mentik urang merupakan salah satu 

varietas ketela yang sering ditanam oleh 

petani lokal Kec. Kras Kab. Kediri. Varietas 

ini memiliki rasa yang enak dan tidak pahit 

dengan masa panen sekitar 7-10 bulan.  

Pati atau amilum merupakan bentuk 

polimer karbohidrat yang banyak tersimpan 

pada bagian umbi dan rimpang dari tanaman 

(Lukitaningsih et al., 2012). Umbi ketela 

pohon segar mengandung sekitar 35% pati, 

sedangkan pada umbi yang kering 

mengandung pati hingga mencapai 90% 

(Amini et al., 2014). 

Ketela pohon banyak dibudidayakan 

di Indonesia sebagai penghasil pati tapioka 

(Wahyudi, 2009). Bagaimana tahap 

perkembangan umbi ketela pohon, 

penyebaran amilum serta rendemen umbi 

masih belum banyak diteliti. Oleh karena itu 

perlu adanya penelitian tentang tahap 

perkembangan umbi ketela pohon (Manihot 

esculenta Crantz) varietas Mentik Urang. 

 

II. METODE 

Penelitian dilakukan secara deskriptif, 

dengan mendeskripsikan tahap 

perkembangan umbi, distribusi amilum pada 

umbi serta rendemen amilum (Manihot 

esculenta Crantz).  Objek dalam penelitian 

ini adalah umbi ketela pohon (Manihot 

esculenta Crantz) varietas Mentik Urang. 

Media tanam yang digunakan 

mengadopsi dari (Lubis et al., 2017) yakni 

dengan menggunakan campuran kotoran 

kambing: top soil: sekam dengan 

perbandingan 3: 1: 1. Dimasukkan dalam 38 

polybag. Pengamatan dilakukan setiap 5 hari 

sekali pada bulan pertama, dan 10 hari sekali 

pada bulan kedua dan ketiga. Setelah umbi 

terbentuk, kemudian dilakukan pengukuran 

panjang dan diameter umbi. Sampel yang 

diambil sebanyak tiga pohon kemudian umbi 

pada tiap pohon dirata-rata. Pengukuran 
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panjang umbi dilakukan mulai dari pangkal 

hingga ujung dengan menggunakan mistar 

dan jangka sorong. Sedangkan untuk 

pengukuran diameter diukur umbi yang 

memiliki diameter paling lebar dengan 

menggunakan jangka sorong. 

Pengamatan penyebaran amilum 

dilakukan dengan cara pengamatan 

mikroskopik yakni umbi yang sudah 

terbentuk disayat melintang. Kemudian 

dilakukan pengamatan dengan menggunakan 

mikroskop cahaya. Membuat rendemen 

amilum dilakukan dengan cara membuat 

rendemen amilum yang diadaptasi dari 

(Rahman et al., 2015) yakni: umbi yang 

masih basah atau umbi kupas ditimbang dan 

diparut. . Setelah itu dilakukan penyaringan 

sebanyak dua kali. Pati kemudian dijemur 

dibawah sinar matahari sampai kering dan 

diukur rendemen patinya. 

Data yang diperoleh berupa 

perkembangan umbi, penyebaran amilum, 

dan Rendemen amilum (pati) dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisis 

deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan 

tentang morfologi umbi ketela pohon, letak 

atau posisi amilum mulai dari 30 hari setelah 

tanam hingga 90 hari setelah tanam dan 

jumlah rendemen amilum. 

 

 

 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil 

Perkembangan umbi ketela pohon yang 

ditanam dengan stek batang terdiri dari tiga 

tahap yaitu tahap pembentukan kalus, 

pembentukan akar dan pembentukan umbi.  

 

 

 

 

Pembentukan kalus dimulai pada 

umur 3-5 hari setelah tanam (hst). Kalus 

berwarna putih tulang dengan panjang 0,1-

0,2 cm. Kalus melingkari bagian bawah stek 

batang pada jaringan korteks. Kalus muncul 

dari bagian bawah atau pada area pelukaan/ 

potongan stek batang yang berada di dalam 

tanah. Hal ini dapat terjadi karena diujung 

jaringan transportasi dalam batang yang 

mengalami pelukaan akan terjadi 

penyumbatan, disebabkan sel-sel di areal 

tersebut mati. Hormon-hormon terlarut yang 

berguna bagi pertumbuhan akar seperti 

auksin dan sitokinin juga akan terakumulasi 

disekitar areal pelukaan. Kusumo (1984) 

dalam Savitri et al. (2014), menyatakan 

bahwa jika rasio auksin pada stek lebih tinggi 

dibandingkan rasio sitokinin maka akan 

e 

k 
n 

Gambar 1: Kalus pada batang ketela 

pohon. e= empulur, n= nodus dan 

k= kalus 
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memicu pertumbuhan akar pada daerah 

pangkal stek. 

      Setelah terbentuk kalus, tahap 

selanjutnya yakni tahap pembentukan akar. 

Akar muncul dari kalus dimana kalus tumbuh 

pada sel parenkim pada jaringan korteks. Sel-

sel parenkim ini dapat menjadi sel meristem, 

yaitu sel yang aktif membelah diri (Shofiana 

et al., 2013). Akar mulai tumbuh pada umur 

8-10 hari setelah tanam (hst). Akar berwarna 

putih tulang dengan jumlah rata-rata 34,16 

per stek. Struktur morfologi akar ketela 

pohon sama seperti akar pada umumnya. 

Pada akar ini juga terdapat rambut akar. 

Rambut akar muncul pada umur 10 hst. Pada 

umur 15-30 hst rambut akar mulai 

memanjang. Dengan adanya rambut akar ini 

bidang pernyerapan akar menjadi amat 

diperluas sehingga lebih banyak air dan zat-

zat makanan yang dihisap (Tjitrosoepomo, 

2007).  

 

 

 

 

Umbi mulai terbentuk pada umur 40 

hst. Umbi bewarna coklat sedangkan akar 

berwarna putih tulang. Tidak semua akar 

akan menjadi umbi. Jumlah akar yang 

berfungsi sebagai penyimpan pati 

dipengaruhi oleh genotype, suplai asimilat, 

adanya naungan, photoperiod dan temperatur 

(Islami, 2015). 

Struktur anatomi penampang 

melintang umbi ketela pohon menunjukkan 

adanya bagian-bagian jaringan epidermis, 

korteks, endodermis, xylem dan floem. 

Tempat utama amilum disimpan adalah 

jaringan parenkim, yaitu jaringan metabolism 

yang penting bagi tanaman (Sari et al., 

2017). Amilum yang ditemukan pada umbi 

paling banyak terdistribusi pada korteks dan 

jaringan berkas pengangkut.  

 

 

 

 

Rendemen umbi ketela pohon dapat 

dihitung pada usia 60 hst, sebab pada umur 

sebelum 60 hst belum ditemukan rendemen 

amilum umbi yang dihasilkan karena umbi 

masih terlalu kecil. Terjadi peningkatan 

jumlah rendemen yang dihasilkan  oleh 

setiap umbi dari kurun waktu tertentu. Pada 

penelitian ini hasil rendemen umbi yang 

Gambar 2: Calon umbi dan akar. CU = 

umbi ketela pohon, AA = akar 

adventif, S = serabut akar pada umbi 

ketela pohon. 

AA 

S 
CU 

ep 

Gambar 3: Anatomi irisan melintang 

umbi ketela pohon. Perbesaran 

100x. ep= epidermis, ko= korteks, 

en= endodermis, xi= xilem dan fl= 

floem. 

fl 

xi 

en 

ko 
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paling tinggi yakni pada umbi yang berumur 

90 hst yaitu 4,47% dan yang paling rendah 

pada umur 60 hst yaitu 0,28%.  

 

 

Perbedaan jumlah rendemen umbi 

dipengaruhi oleh berat umbi yang dihasilkan 

tiap tanaman (Putri, 2017). Selain 

dipengaruhi oleh berat umbi, rendemen 

amilum juga dipengaruhi oleh umur umbi. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Sari et al., 

(2017) yang menyatakan umbi-umbian yang 

bertambah tingkat ketuannya maka akan 

memiliki tekstur yang semakin keras dan 

kandungan amilumnya meningkat, namun 

apabila terlalu tua memiliki serat yang 

bertambah yang mengakibatkan kandungan 

amilum menurun. 

B. Kesimpulan 

1. Tahap perkembangan umbi ketela pohon 

dibagi menjadi 3 tahap yakni 

pembentukan kalus, pembentukan akar 

dan pembentukan umbi.  

2. Struktur anatomi penampang melintang 

umbi ketela pohon menunjukkan adanya 

bagian-bagian jaringan epidermis, 

korteks, endodermis, xylem dan floem. 

Amilum yang ditemukan pada umbi 

paling banyak terdistribusi pada korteks 

dan jaringan berkas pengangkut. 

3. Rendemen amilum (pati) dapat dihitung 

pada umur 60 hst. Pada umur 60 hst 

diperoleh rendemen amilum sebesar 

0,28% dan pada umur 90 hst diperoleh 

rendemen amilum sebesar 4,47%. 
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