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ULAT Heortia vitessoides PEMAKAN DAUN PADA TANAMAN GAHARU
Gaharu (Aquilaria malacensis) merupakan salah satu tanaman
langka dan mahal yang dapat ditanam mulai dari dataran rendah sampai
pegunungan dengan ketinggian 750 m dpl. Jenis Aquilaria spp. tumbuh
optimal pada tanah podsolik merah kuning, tanah lempung berpasir dengan
drainase sedang sampai baik, iklim A-B, kelembaban 80%, suhu 22-28 ºC,
curah hujan2000-4000 mm/th. Pohon gaharu tidak baik tumbuh di tanah
tergenang, rawa, ketebalan solum tanah kurang 50 cm, pasir kwarsa, tanah
dengan pH < 4.
Gaharu juga merupakan bahan baku yang sangat mahal dan
terkenal untuk industri kosmetik , obat-obatan dan aroma terapi. Di Timur
Tengah gaharu digunakan sebagai dupa untuk ritual keagamaan. Gaharu
juga merupakan bahan baku yang sangat mahal dan terkenal untuk industri
kosmetik seperti parfum, sabun, lotions, pembersih muka, serta obatobatan seperti obat hepatitis, liver, alergi, obat batuk, penenang, sakit perut,
rematik, malaria, asma, TBC, kanker, tonikum, dan aroma terapi.
Tanaman gaharu juga diserang oleh hama, salah satu nama
yang menyerang tanaman gaharu adalah ulat Heortia vitessoides
(Lepidoptera:Crambicidae), yang dikenal juga sebagai Tyspana
vitessoides. Ulat ini pemakan daun yang menyebabkan daun tanaman
habis dalam waktu singkat, Ulat ini menghasilkan benang sutra yang
kemungkinan berfungsi sebagai alat untuk mempermudah pergerakan ulat
dari satu bagian ke bagian yang lain.
Hama ini ditemukan di Asia Tenggara termasuk Fiji, Hongkong,
India, Taiwan, Thailand dan Quesland Australia. menyerang pada saat
gaharu berumur 2-3 tahun, memakan seluruh helaian daun hingga
tanaman tersebut tampak gundul. Daun dimakan dimulai dari bagian pucuk
tanaman (Gambar 1 dan 2).
Akibat serangan pohon gaharu
tidak bisa menghasilkan gubal
sehingga gagal panen,
terjadinya gubal karena
perpaduan pohon yang
mempunyai daya tahan dengan
penyakit yang disuntikkan dan
perlawanan inilah yang
menghasilkan gubal. Jika
terserang ulat maka tanaman
ketika disuntik pohon akan
langsung mati.
Siklus hidup serangga
ini memerlukan waktu 45 hari
Gambar 1. Larva Heortia vitessoides
mulai dari telur (10 hari), larva
(23 hari), kepompong (8 har)i dan
ngengat (4 hari). Telur diletakkan pada permukaan daun yang disusun
seperti sisik ikan tumpang tindih dan tampak rata. telur berwarna kuning
kehijauan, dengan sedikit tonjolan di tengah dan panjangnya sekitar 0,3-0,5
mm.
Pada fase imago antena sama panjang dengan tubuh. Mata
kecil. Perut seperti tulang rusuk yang berwarna abu-abu,putih, merah muda
, kuning atau hitam. Dengan dua pasang taji, proksimal lebih panjang
daripada distal. Hal ini yang membedakan dari semua family Sphingidae
lainnya.

Pada tahap larva kepalanya sedikit menyempit di atas, hampir
bulat, tidak piramidal. Tubuhnya silindris, berwarna hijau pucat dengan
tonjolan garis hitam di setiap sisinya. Larva mengeluarkan benang-benang
halus seperti sutra. Antena tegak, sedikit melengkung dan mengkilap.
Larva berukuran sekitar 5 mm dan berwarna kuning pucat dengan tanduk
panjang yang gelap. Perubahan warna dasar menjadi bintik-bintik
kekuningan. Setelah rontok
pertama, goresan lateral
muncul sebagai rangkaian
titik-titik,
tuberkulum
berwarna kuning. Beberapa
larva memiliki garis
samping yang gelap, fase
larva berlangsung antara 47 minggu, kemudian warna
hijau pada punggung
berubahmenjadi warna
ungu kecoklatan.
P u p a
H .
vitessoides
berwarna
coklat kemerahan (Gambar
Gambar 3. Pupa H. vitessoides
3), dan periode pupa berlangsung di tanah. Ngengat dewasa lebar
sayapnya 27-35 mm (Gambar 4). Sayap berwarna putih. Kepala dan dada
serangga dewasa berwarna kekuningan dan perutnya berwarna kuning.
badan yang betina umumnya lebih besar daripada yang jantan. Ngengat
dewasa aktif sepanjang malam dan sering
mengunjungi
bunga, dengan aktivitas
maksimum sekitar dua jam
setelah matahari terbenam
Pengendalian yang dapat
dilakukan adalah :

Menggunakan semut
merah(Oecophylla
smaradigna) atau
disebut juga semut
rang-rang atau kararangga dalam bahasa
Banjar dan Ciamis. O.
s m a r a d i g n a
Gambar 4. Ngengat H. vitessoides, (a) tampak atas
dan (b) tampak bawah
(Hymenoptera:
Formicidae) bersarang di pohon dan memakan hama sehingga
berperan sebagai musuh alami
di lapangan meski kadangkala keberadaan semut merah dianggap
mengganggu karena gigitannya yang menyakitkan.
 B u r u n g j e n i s cucak/sisikatan
 M e n g g u n a k a n Beauveria bassiana. (Khaerati dan Gusti
Indriati/era_kinly@yahoo.com)
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Gambar 2. Tanaman gaharu terserang H. vitessoides, (a) serangan ringan (b,c) serangan berat
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POTENSI BIJI KELOR SEBAGAI BIODIESEL
Dengan makin berkurangnya persediaan Bahan Bakar Minyak
(BBM) yang berasal dari fosil menyebabkan perlunya pencarian BBM
alternatif. Di Indonesia banyak terdapat tanaman sumber minyak nabati
yang dapat dijadikan bahan bakar alternatif sepereti kelapa sawit, kelapa,
jarak pagar, kemiri dan sebagainya. Salah satu tanaman yang juga
berpotensi sebagai sumber bahan bakar alternatif (Biosolar) adalah biji
kelor.
Kelor (Moringa oleifera) termasuk tumbuhan perdu dengan
ketinggian tanaman 7 -11 meter. Menurut sejarahnya, tanaman kelor atau
marongghi (Moringa oleifera Lam), berasal dari kawasan sekitar Himalaya
dan India, kemudian menyebar ke kawasan di sekitarnya sampai ke benua
Afrika dan Asia Barat. Tanaman ini dikenal dengan nama Horseradish Tree,
Tree Marango, Murunga, Kelor, Shobhanjan, Pohon Ben, Tree Moringa
Moringa oleifera syn. M. pterygosperma F. Di Indonesia dikenal dengan
kelor, Moringa, ben-oil tree, clarifier tree, drumstick tree (Inggris), kalor,
merunggai, sajina (Melayu), Chùm ngây (Vietnam), ma-rum (Thailand) dan
Malunggay (Filiphina).
Di beberapa daerah di Indonesia tanaman Kelor dikenal dengan
nama kelor untuk daerah Jawa, Sunda, Bali, Lampung), Kerol (Buru);
Marangghi (Madura), Moltong (Flores), Kelo (Gorontalo); Keloro (Bugis),
Kawano ( Sumba), Ongge (Bima); Hau fo (Timor);
Taksonom tanaman kelor sebagai berikut ( Becker, 1963) :
Kingdom
: Plantae
Division
: Magnoliophyta
Class
: Magnoliopsida
Ordo
: Brassicales
Family
: Moringaceaea
Genus
: Moringa
Species
: Moringa oleifera Lam.
Kelor dapat berkembang dengan baik di daerah yang
mempunyai ketinggian 300-500 m dpl. Bunganya berwarna putih
kekuningan dan tudung pelepah bunganya berwarna hijau. Bunga keluar
sepanjang tahun dengan aroma bau semerbak. Buah kelor berbentuk segi
tiga memanjang yang disebut dengan klentang (Jawa), sedangkan
getahnya yang telah berubah menjadi coklat disebut blendok (Jawa).
Pengembang b iakan tanaman kelor dapat dengan cara setek (vegetatif)
maupun dengan biji (generatif).
Budidaya tanaman kelor tidak memerlukan pemeliharaan yang
rumit, tanaman ini hanya memerlukan pemeliharaan yang sangat minimal
dan dapat tahan pada musim kering yang panjang. Tanaman kelor dapat
tumbuh dengan cepat, sekalipun ditanam di lahan yang gersang yang tidak
subur, sehingga kelor sangat baik sebagai tanaman pionir pada lahan-lahan
kritis yang mengalami musim kekeringan yang panjang dan bisa
menghasilkan buah hanya dalam waktu satu tahun sejak ditanam.
Selama ini tanaman kelor ditanam sebagai tapal batas atau
pagar di halaman rumah atau ladang. Tanaman kelor secara tradisional
telah dimanfaatkan sebagai obat untuk beberapa jenis penyakit. Daun dan
bijinya bisa dimanfaatkan sebagai sayur, adapun akar dan daunnya
dimanfaatkan untuk pengobatan, karena akar berkhasiatbaik untuk
mengobati penyakit malaria, mengurangi rasa sakit, tekanan darah tinggi,
sedangkan daunnya untuk mengobati tekanan darah tinggi, diare, diabetes
m e l i t u s
(kencing
manis) dan
penyakit
jantung, sakit
k u n i n g ,
encok, rabun
ayam, sakit
mata, alergi
dan luka
bernanah.

Gambar 1. Buah kelor muda di pohon

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam
biji kelor terkandung zat aktif polielektrolit kationik yang bersifat koagulan
alami dengan komposisi kimia berbasis polipeptida yang mempunyai berat
molekul sekitar 6,5 Kilo Dalton, zat tersebut adalah 4 alpha-4rrhamnosyloxy-benzyl-isothiocyanate yang merupakan protein kationik. Zat
aktif ini dapat membantu menurunkan gaya tolak menolak antara partikel
koloid dalam air. Disamping itu kelebihan biji buah kelor sebagai koagulan
dibanding keunggulan kimia yang biasa digunakan seperti tawas.
Biji kelor mengandung 34,7% asam lemak yang terdiri dari asam
palmitat 9,3%, asam stearat 7,4%, behenat 8,6% dan asam oleat 65%.
Selain itu juga ditemukan asam lemak lain yaitu miristat dan lignoserat.
Kandungan minyak biji kelor berumur 3 tahun dapat menghasilkan 4-5 kg
biji kering. bila jumlah pohon/ha 100 batang, maka dalam 1 ha akan
diperoleh biji kelor sebanyak 4,4-5,5 ton atau 2,2-2,75 ton minyak kasar
yang dapat diolah menjadi biodiesel.
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Gambar 2. Buah kelor tua yang sudah dipetik

Tahap pembuatan minyak biji kelor:
1. Menyiapkan sampel biji kelor kering
2. Mengupas kulit biji kelor dan dibersihkan
3. Mengeringkan dibawah sinar matahari dan dioven pada suhu 40-60o
C sampai didapatkan berat konstan
4. Menghaluskan biji kelor yang telah kering hingga menjadi serbuk biji
kelor
5. Mengektraksi serbuk biji kelor kering dengan cara memasukkannya
dalam ekstraktor soxhlet dan ditambah dengan n-heksan, diekstraksi
selama 9 kali sirkulasi
6. memekatkan cairan hasil ekstraksi hingga didapatkan minyak biji
kelor.
Tahap proses transesterifikasi minyak biji kelor menjadi biodiesel:
1. Menakar 1000 ml minyak biji kelor
2. Menyiapkan metanol Y % (v/v) volume minyak
3. Menyiapakan katalis KOH Y % (v/v) volume minyak
4. Mereaksikan katalis KOH dengan metanol dalam beaker glass
5. Memasukkan campuran metanol dan katalis dengan bahan dalam
reaktor berpengaduk selama waktu yang telah ditentukan
6. Mendinginkan dan mengendapkan produk reaksi selama 24 jam
sampai terbentuk dua lapisan ( lapisan atas crude metil ester dan
gliserol )
7. Memisahkan gliserol dari metil ester
8. Melakukan pencucian metil ester dengan cara menambahkan air
dengan perbandingan suhu banding satu terhadapvolume metil ester,
diaduk selama satu jam kemudian memisahkan air dari metil ester
dengan corong pemisah
9. Menghilangkan sisa air dengan pemnasan pada suhu 950C
10. Melakukan analisa terhadap metil ester yang telah diperoleh (Juniaty
Towaha dan Gusti Indriati/juniaty_tmunir@yahoo.com)
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MENGENAL SIFAT MANDUL JANTAN PADA TANAMAN
Secara umum mandul jantan didefinisikan sebagai ketidak
mampuan tanaman
untuk menghasilkan serbuk sari yang variabel
atau fertil sehingga tidak dapat menyerbuki dirinya sendiri ataupun
rnenyerbukt bunga dan tanama lain.
Sifat mandul jantan banyak
dimanfaatkan dalam bidang pemuliaan tanaman terutama dalam
perakitan varietas hibrida.
Tanaman mandul jantan antara lain dicirikan oleh karakteristik
morfologi bunga sebagai berikut . 1). tidak mempunyai tangkai sari, 2)
mempunyai tangkal sari tapi kepala sari tidak normal
dan 3)
mempunyai kepala sari normal tapi tidak menghasilkan serbuk sari
yang hidup/viable. (Gambar 1)
S i f a t
mandul jantan pada
tanaman disebabkan
oleh
adanya
gangguan
pada
setiap tahap
dari
proses pembentukan
serbuk
sari
Gambar 1. Kepala sari tanaman tembakau (Nicotiana tabacum) (microsporogenesis).
transgenik mandul jantan yang tidak menghasilkan Tahap perkembangan
serbuk sari (H, kri) dan kepala sari normal dengan yang terganggu bervariasi
serbuk sari (I, kanan) (Sumber : Ruiz dan Daniell, 2005).
di antara spesies dan
di antara jenis gen yang mengontrol sifat mandul jantan. Salah satu
bentuk gangguan antara lain berupa terjadmya deqenerasi dmi pada
sel tapetum saat mikrosporogenesis. Pada tanaman Petunia hybrida,
sifat mandul jantan disebabkan oleh adanya vakuolisasi yang intensif
pada sel tapetum sebelum terjadinya degenerasi set. Vakuolasi ini
menyebabkan protein matrik dari mitokondria terdesak ke arah pinggir.
Berdasarkan mekanisme pengendalian kemandulan, mandul
jantan pada tanaman dibagi menjadi 2 kelompok) yaitu mandul jantan
inti (nuclear male sterility atau genetic male sterility) dan mandul jantan
snoplasmik (cytoplasmic male sterility atau genic-sifoplasmic male
sterility).
Mandul jantan inti (mji)
Sebagian besar mandul jantan Inti (mji) dikontrol oleh gen
tunggal resesif yang terdapat pada inti sel. Gen reseslf ini, yang biasa
dinotasikan dengan ms, dalam keadaan homozigot resesif (msms)
akan memunculkan sifat mandul jantan. Akan tetapi dalam keadaan
heterozigot (Msms)
atau homozigot
dominan
(MsMs) akan
memunculkan sifat fertil normal. Aiel resesif ini muncul disebabkan oleh
rnutasi yang terjadi pada gen inti.
Dilaporkan bahwa aiel mutan
im muncul pada 1 dari 5.000 tanaman.
Pada beberapa tanaman seperti kapas, wo rte I dan gandum,
mji dikontrol oleh sebuah gen dominan. Pada mji yang dikontrol oleh
gen dominan, tanaman dengan genotype MsMs dan Msms akan mandul
jantan, sedangkan tanaman yang memiliki genotipe msms akan tortile
normal. Mji yang dikontrol oleh gen resesif lebih disukai oleh pemulia
karena sifat steril ini tidak diinginkan muncul pada individu hibrida F1.
Pada beberapa kasus lain yang sangat jarang ditemukan, mji,.dikontrol
oleh banyak gen.
Mutan mji telah dilaporkan pada sekitar 175 spesies baik
tanaman menyerbuk silang maupun menyerbuk sendri. Sebagian
besar disebabkan oleh mutasi spontan dan hanya sedikit yang
disebabkan oren mutasi induksi. Gen mji diwariskan mengikuti hukum
Mendel. Seluruh gen mandul jantan inti dilaporkan
terekspresi
di dalam jaringan sporofitik bukan gametofitik. Dengan demikian
seluruh fenotip serbuk sari ditentukan oleh genotype jaringan sporofitik
pada anter sebelurn terjadi meiosis.
Keefektifan gen mji dilihat dari persentase serbuk sari fertil
atau biji yang d,hasilkannya Seberapa gen rnj dapat menghasilkan
100% serbuk sari steril, namun beberapa lagi hanya menghasilkan
serbuk sari steril sebagian (partial).
Hal ini antara
lain karena
ekspresi gen mji juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan.
Mandul jantan sitoplasma (mjs)
Mjs dikontrol oleh gen yang terdapat dalam sitoplasma
tepatnya dalam mitokondria, namun pada sistem mandul jantan
genic-sitoplasmik (dikontrol oleh gen yang terdapat dl dalam Inti dan
sitoplasma) ekspresinya dipenqaruht oleh gen pemulih yang terdapat
pada inti. Kehadiran gen mjs di dalam sitoplasma disebabkan karena
mutasi spontan atau mutasi yang diinduksi. Setiap kelainan proses
transkripsi dan translasi pada gen rmtokondria dapat menggangu
fertihtas jantan pada tanaman. Sebagai contoh, pada tanaman Lilium
perene, mandul jantan berkaitan dengan kelainan transkripsi gen
mitokondria atp6 dan cox 1. Pada Beta vulgaris mjs berkaitan dengan
kelainan pada gen coxll. Pada tanaman pearl millet, mjs dapat diinduksi
dengan cara merendam benih dalam larutan antibiotic metamycin dan
streptomycin.
Mandul jantan sitoplasma juga dapat diperoleh melalui
persilangan antar spesies atau pertukaran inti dan sitoplasma antar
psesies yang berbeda. Sifat mandul ini muncul karena adanya ketidak
cocokkan antara genom inti dari suatu spesies dengan genom
sitoplasma (mitokondria) dari spesies lain.
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Pertukaran genom ini dapat drlakukan baik melalui persilangan
konvensional
maupun fusi protoplas. Contoh tanaman mjs yang
djperoleh melalui persilangan antar spesies adalah pada tanaman
sorgum. Tanaman sorgum mjs diperoleh dengan cara memasukkan inti
kafir ke dalam sitoplasma milo melalui persilangan. Kafir sebagai tetua
jantan dan milo sebagai tetua betina atau sumber sitoplasma.
Kemudian dilanjutkan dengan silang batik dengan kafir sebaqai tetua
jantan sampai seluruh kromosom inti kafir masuk. Mjs tidak terekspresi
pada saat inti milo terdapat pada sitoplasma milo dan inti kafir
terdapat pada sitoplasma kafir. Pada persilangan antar spesies yang
inkompatibel, dapat dilakukan melalui embrio resque atau tusi
protoplas (hibridisasi somatik) sehingga tidak dipertukan silang batik
yang memerlukan waktu dan tenaga yang banyak. Hal ini antara lain
telah dilakukan pada tanaman tom at. Tanaman tomat mjs diperoleh
dengan cara memfusikan protoplas tanaman L. esculentum yang tefah
dirusak mitokondrianya dengan protopfas S. aeaule atau S. tuberosum
yang telah dirusak intinya. Tanaman mjs yang diperoleh mempunyai inti
dari L. eseulentum dan sttoplasm dari S. aeaule atau S. tuberosum.
Mjs telah ditemukan pada sekitar 150 spesies tanaman
antara lain pada bit, wortel, jagung, bawang dan petunia, oilseed
rape, padi, sorgum, bunga matahari dan gandum. Sifat ini diwariskan
secara maternal melalui jalur ibu.
Pemanfaatan sifat mandul jantan pada pemuliaan tanaman
Sitat mandul jantan telah digunakan secara luas di bidang
pemuliaan tanaman terutama dafam produksi benih hibrida. Dengan
adanya mandul jantan iru trdak diperlukan alokasi biaya, tenaga dan
waktu untuk melakukan emaskulasi pada tanaman betma. Disamping
Itu konstitusi genetik benih hibrida yang dihasilkan akan lebih terjamin
karena tidak mungkin terjadi penyerbukan sendiri. Pemanfaatan sifat
mandul jantan pada pemuliaan tanaman antara lain telah dilakukan pada
tanaman jagung, padi, Phaseolus vulgaris dan cabe.
Gambar 2
memperlihatkan pemanfaatan sifat mandul jantan pada persilangan untuk
perakitan varietas hibrida pada tanaman Phaseolus vulgaris.

Gambar 2. Pemanfaatn sifat mandul jantan pada tanaman Phaseolus vulgaris. Bunga
mandul jantan saat mekar sempurna (a), persilangan menggunakan serbuk
sari dari tanaman lain pada bunga mandul jantan (b,c). (Sumber: http:// 150.
26.201.12/english/publication/highlights/2001/2001_18.html)

Pemanfaatan mji di bidang pemuliaan masih terbatas karena
ditemukan kendala dalam pemeliharaan dan perbanyakan galur mji.
Tanaman mji tidak dapat diperbanyak melalui penyerbukan sendiri. Oleh
karena itu pemeliharaan dan perbanyakan galur-galur mji memerlukan
galur penyerbuk yang Identik dengan galur mji namun memiliki gen fertiI.
Fenotip keturunan hasil
persilangan ini sangat dipengaruhi oleh
genotype tetua penyerbuknya. Apabila mji dikontrol oleh gen tunggal
resesif (seperti pada kebanyakan kasus mji), maka seluruh keturunan
akan tertil apabila genotipe penyerbuknya adalah homozigot dominan
(MsMs). Dan separuh keturunan akan fertile dan separuh lagi akan
mandul jantan apabila genotype tetua penyerbuk adalah heterozigot
(Msms). Dengan demikian tidak akan pemah diperoleh populasi
keturunan 100% mji, maksimum yang dapat diperoleh adalah
populasi mji 50%. Pada keadaan seperti di atas diperlukan tambahan
waktu tenaga dan biaya untuk melakukan selekst tanaman vertiI.
Pada program pemuliaan,
sifat mandul jantan intisitoplasmik (mjis) telah digunakan secara luas terutama pada
pembentukkan dan pengembangan varietas hibrida secara komersial.
Pada pernbentukkan hibrida dengan memanfaatkan mjis ini diperlukan 3
galur yang harus dipersiapkan sebelum memulai produksi benih. Yang
pertama adalah galur mjis itu sendiri yang akan digunakan sebagai
tetua betina (galur A), yang kedua adalah galur pemelihara yang akan
digunakan untuk memperbanyak galur mjis (gaJur B) dan yang ketiga
adaJah gaJur pemulih fertilitas (galur C). Sama seperti mji galur pemulih
fertilitas
diperlukan pada produksi benih hibrida tanaman yang
dimanfaatkan bijinya. Sedangkan pada tanaman yang dimanfaatkan
bagian vegetatifnya tidak diperlukan galur pemulih vertilitas.
Sifat mandul jantan pada tanaman perkebunan sejauh ini baru
dilaporkan pada tanaman kapas. Namun demikian sifat ini dapat
diintroduksikan melalui rekayasa genetika seperti pada tanaman tembakau
sehingga tanaman tembakau yang secara alami tidak memiliki sifat mandul
jantan menjadi memiliki sifat mandul jantan. Pemanfaatan sifat mandul
jantan pada tanaman industri antara lain dapat dilakukan pada perakitan
varitas hibrida tanaman cengkeh atau jambu mete, dimana sifat tersebut
dapat diintroduksikan antara lain melalui rekayasa genetikan. Galur
mandul jantan ini selanjutnya dapat digunakan dalam perakitan varietas
hibrida (Nur Ajijah/jijah_ridwan@yahoo.co.id).
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KONTRIBUSI MINYAK DAUN CENGKEH TERHADAP
PENDAPATAN PETANI DI SUKABUMI
Sukabumi merupakan salah satu sentra cengkeh di Jawa Barat,
pada tahun 2009 luas areal tanaman cengkeh di daerah ini mencapai
7.669,18 ha, dengan produksi bunga kering 1.649,19 ton. Tanaman
cengkeh tersebar di 47 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi dan
salah satunya adalah di Kecamatan Palabuhanratu dengan luas areal
577,06 ha dan produksi 32,43 ton. Setiap tahun tanaman cengkeh di
Sukabumi berproduksi dan panen raya terjadi dalam periode 2 – 3 tahun
sekali. Namun akibat adanya perubahan iklim (turunnya hujan sepanjang
tahun) pada tahun 2010 dan berlanjut sampai pertengahan 2011, tanaman
cengkeh di Sukabumi tidak berproduksi. Kondisi ini mengakibatkan petani
tidak memperoleh pendapatan dari bunga tanaman cengkeh.
Selain bunga cengkeh daunnya juga bermanfaat dan bernilai
ekonomi. Pada saat musim kemarau (Juli – September) pada tanamantanaman cengkeh umur di atas 20 tahun dengan kondisi tajuk normal (lebar
8-10 m) dapat dihasilkan daun cengkeh sebanyak 1 kg/pohon/hari,
sedangkan dari pohon cengkeh yang berumur di bawah 20 tahun hanya
diperoleh daun cengkeh sebanyak 0,5 kg/pohon/hari, sehingga dalam
sebulan dapat dikumpulkan daun cengkeh 30 kg per pohon untuk yang
berumur di atas 20 tahun dan 15 kg per pohon untuk yang berumur di bawah
20 tahun. Pada musim hujan produksi daun cengkeh tinggal 10%.
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Gambar 1. Daun cengkeh yang berguguran (A), pengemasan (B) dan pengangkutan
daun cengkeh ©

Dari sisi pendapatan, penjualan daun cengkeh berdampak positif
bagi kesejahteraan petani, jika seorang petani mempunyai 1 ha tanaman
cengkeh umur di atas 20 tahun dengan populasi 150 pohon/ha, maka
dengan harga Rp. 500 – 700/kg, dari daun cengkeh petani akan
memperoleh pendapatan Rp. 2.250.000,- - 3.150.000 per bulan. Jika daun
cengkeh di jual langsung ke pabrik penyulingan harganya menjadi Rp.
1.000 per kg, sehingga pendapatanpun meningkat menjadi Rp. 4.500.000,per bulan.
Dampak negatif dari penjualan daun cengkeh adalah hilangnya
bahan organik yang dihasilkan dari daun cengkeh tua dan tanah disekitar
piriingan cengkeh menjadi terbuka tanpa ada penutup. Kondisi ini berakibat
tanaman cengkeh akan kekurangan bahan organik yang diperlukan bagi
pertumbuhan dan produksi, sehingga perlu dilakukan penambahan bahan
organik dari sumber lain misalnyadari kompos, rumput dan lain-lain. Tanah
yang terbuka akan meningkatkan laju penguapan (evaporasi) sehingga
cadangan air untuk tanaman cengkeh akan cepat berkurang akibatnya
pada musim kemarau tanaman cengkeh akan mengalami stres.
Sebaliknya pada musim hujan, pada tanah terbuka terutama di lahan yang
miring akan memacu terjadinya erosi dan akhirnya dapat mengakibatkan
longsor.
Salah satu pabrik penyulingan daun cengkeh terdapat di
Cibanteng, Desa Buniwangi, Kecamatan Palabuhanratu, Sukabumi.
Pabrik penyulingan di Cibanteng mempunyai satu ketel uap terbuat dari
besi dengan kapasitas 500 kg, tungku, kolam pendingin ukuran 3 x 6 m dan
drum penampung minyak cengkeh (Gambar 2)
Bahan baku untuk penyulingan adalah daun cengkeh yang
sudah gugur, kering, masih utuh dan bersih. Proses penyulingan daun
cengkeh tua dilakukan dengan pengukusan (water and steam distillation).
Bahan baku ditempatkan terpisah dengan air (200 liter) dan bahan baku
tidak boleh dipadatkan.
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Gambar 2. Tungku dan ketel penyulingan (A), kolam pendingin (B)
dan penampung minyak (C)

Ketel dipanaskan selama 7 jam dengan menggunakan bahan
bakar daun cengkeh tua yang sudah disuling. Uap air dan uap minyak
daun cengkeh dicairkan dengan cara dialirkan melalui pipa melingkar tiga
ke dalam kolam pendingan (kondensor). Air dan minyak hasil penyulingan
kemudian dialirkan ke tempat penampungan berupa drum (empat buah)
dan dibiarkan beberapa saat sampai air dan minyak cengkeh terpisah.
Rendemen minyak cengkeh yang diperoleh berkisar antara 2,0 – 2,5%.
Minyak cengkeh yang dihasilkan berwarna coklat gelap karena
penyulingan menggunakan ketel dari besi, minyak cengkeh (eugenol) akan
bereaksi dengan besi dan membentuk senyawa kompleks logam yang
berwarna gelap.
Daun yang kotor atau tercemar logam dapat
mengakibatkan minyak cengkeh berwarna gelap (Gambar 3)
Dalam sehari dapat diproduksi 30 kg minyak cengkeh, hasil dari tiga
kali penyulingan. Dari setiap proses penyulingan yang berlangsung
selama tujuh jam dapat dihasilkan 10 kg minyak cengkeh yang berasal dari
500 kg daun cengkeh tuaLimbah yang dihasilkan dari penyulingan daun
cengkeh di Cibanteng berupa limbah cair dan padat. Jika proses
pemisahan air dan minyak berlangsung sempurna maka limbah cair (air)
yang dihasilkan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Sedangkan
limbah padatnya berupa
abu daun dapat
dimanfaatkan untuk
pupuk organik.
Penyulingan daun
cengkeh di Cibanteng
d a l a m s e h a r i
memerlukan biaya
sebagai berikut : Bahan
baku daun cengkeh :
1500 kg x Rp. 1.000 = Rp.
1.500.000, bahan bakar
Rp. 150.000, biaya
penyusutan peralatan
(selama lima tahun) per
harinya Rp. 50.000, upah
kerja Rp. 200.000, biaya
lain-lain Rp. 100.000,
sehigga total biaya yang
diperlukan adalah Rp.
2.000.000.
Dari
Gambar 3. Minyak daun cengkeh berwarna coklat tua
penjualan minyak
cengkeh sebanyak 30 kg dengan harga Rp. 120.000 per kg diperoleh
pemasukan sebesar Rp. 3.600.000, sehingga pendapatan bersih per hari
dari penyulingan minyak cengkeh di Cibanteng adalah sebesar Rp.
1.600.000,- atau dalam sebulan Rp. 40.000.000 (25 hari kerja).Minyak
daun cengkeh dapat mendatangkan pendapatan yang cukup tinggi bagi
petani ketika cengkeh tidak berbunga. Begitu juga usaha penyulingan
daun cengkeh dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi.
Agar tanaman cengkeh dapat mengalami gangguan pertumbuhan
maupun produksi maka perlu dilakukan upaya penggantian daun cengkah
dengan bahan organik lain. (Enny Randriani dan Handi
Supriadi/ennyrandriani@gmail.com)
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