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Abstrak
Penggunaan obat tradisional di masyarakat semakin menunjukkan perkembangan pesat. Obat
tradisional yang banyak digunakan di masyarakat termasuk ke dalam golongan jamu. Salah
satu tanaman yang banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan jamu adalah tempuyung.
Tumpangsari merupakan pola tanam yang sering digunakan dalam budidaya. Pada pola tanam
tumpangsari terdapat beberapa tanaman yang dibudidayakan dalam satu lahan. Tujuan
penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan pola tanam monokultur dan tumpangsari
pada tanaman tempuyung terutama yang berkaitan dengan parameter pertumbuhan dan kadar
sari. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental menggunakan Rancangan Acak
Lengkap dengan 2 perlakuan (tumpangsari dan monokultur) dan 3 ulangan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemberian perlakuan tumpangsari secara nyata mampu meningkatkan
parameter pertumbuhan yang terdiri dari tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun
terpanjang, berat basah dan berat kering serta parameter kualitas simplisia yaitu kadar sari larut
air.
Kata kunci: tempuyung, monokultur, tumpangsari, kacang tanah

Pendahuluan
Penggunaan obat tradisional di masyarakat semakin menunjukkan perkembangan pesat.
Obat tradisional yang banyak digunakan di masyarakat termasuk ke dalam golongan jamu.
Jamu merupakan salah satu jenis obat tradisional yang terbuat dari bahan atau ramuan yang
berasal dari tumbuhan, hewan dan mineral yang penggunaan berdasarkan pengetahuan secara
turun temurun dari nenek moyang (BPOM RI, 2015). Salah satu tanaman yang banyak
digunakan sebagai bahan baku pembuatan jamu adalah tempuyung. Tempuyung (Sonchus
arvensis L.) merupakan salah satu tanaman liar yang dianggap sebagai gulma namun juga
merupakan tanaman berkhasiat obat yang sudah banyak digunakan oleh nenek moyang
(Harahap, 2019). Sebagai salah satu tanaman obat, tempuyung mempunyai banyak khasiat,
diantaranya yaitu antihiperurisemia (Brajawikalpa et al., 2018; Pribadi, 2020), antiagregasi
platelet (Sri et al., 2016) dan antihiperglikemik (Pratiwi et al., 2019).
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Tempuyung termasuk ke dalam golongan tumbuhan yang berkembang biak secara
generatif, yaitu menggunakan biji. Dalam budidaya tempuyung, pembibitan merupakan
langkah awal yang harus dilakukan. Namun sayangnya, sampai saat ini tempuyung belum
menjadi komoditas tanaman obat yang dibudidayakan sehingga penyediaan bibit masih
menjadi kendala dalam kegiatan budidaya (Raisawati et al., 2018).
Dalam bidang budidaya tanaman dikenal pola tanam secara monokultur dan tumpang
sari. Pada pola tanam monokultur, tanaman yang dibudidayakan dalam satu lahan hanya satu
jenis sehingga lebih mudah dalam perawatannya namun rentan terserang hama penyakit.
Sedangkan pada pola tanam tupangsari, terdapat beberapa jenis tanaman yang dibudidayakan
dalam satu lahan sehingga tidak rentan terserang hama penyakit (Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian, 2017). Pola tanam tumpangsari juga mempunyai keuntungan
lainnya yaitu memperoleh hasil panen yang beranekaragam, dan jika suatu tanaman
dibudidayakan secara tumpangsari dengan kacang tanah, maka bintil-bintil akar pada tanaman
kacang tanah akan mengikat N sehingga akan meningkatkan kesuburan tanah (Kementerian
Pertanian, 2020). Selain itu pola tanam tumpang sari juga mempunyai keuntungan secara
ekonomi, yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan faktor produksi dan meningkatkan
pendapatan petani (Hermawati, 2016).
Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk diadakan suatu penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui perbandingan pola tanam monokultur dan tumpang sari pada
tanaman tempuyung terutama yang berkaitan dengan parameter pertumbuhan dan nilai kadar
sari.

Metodologi
Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Toh Kuning Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional selama 3 bulan. Penelitian ini merupakan
penelitian eksperimental dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 2 perlakuan
dan 3 ulangan. Bibit tempuyung yang digunakan merupakan bibit berumur 6 minggu yang
berasal dari kebun koleksi B2P2TOOT.
a. Persiapan lahan
Lahan yang akan digunakan untuk penelitian diberikan pengairan agar lebih mudah
dilakukan pengolahan lahan. Selanjutnya lahan dicangkul dan dibuat bedengan sebanyak 6
buah dengan ukuran bedeng masing-masing 2x4 m dan jarak antar bedeng 30 cm. Masingmasing bedeng diberikan pupuk kandang dan sekam dengan berat masing-masing 20 kg.
Tanah dibedengan dicangkul kembali untuk meratakan pupuk kandang dan sekam.
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b. Penanaman dan pemeliharaan
Penanaman dilakukan dengan jarak tanam 30x40 cm sehingga untuk masing-masing bedeng
terdapat 70 individu tanaman. Pemeliharaan rutin dilakukan dengan cara penyiraman setiap
hari dan penyiangan gulma setiap 1 minggu sekali. Penyulaman dilakukan pada individu
yang mati, dilakukan saat tanaman berumur 1 MST.
c. Pengamatan
Pengamatan dilakukan selama 1 minggu sekali. Variabel yang diamati meliputi tinggi
tanaman, jumlah daun, panjang daun terpanjang. Pemanenan dilakukan saat tanaman
berumur 6 MST dan dilakukan secara manual, yaitu dengan cara memotong batang tanaman
menggunakan sabit dan menyisakan pangkal batang ± 2 cm di atas permukaan tanah. Setelah
tanaman dipanen, dilakukan pengamatan yang meliputi berat basah, berat kering dan kadar
sari.
d. Pengujian kadar sari
Pengujian kadar sari dilakukan dengan menggunakan metode maserasi dengan
menggunakan 2 pelarut yaitu aquadest dan etanol 96% dengan masing-masing perlakuan
dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Sampel tempuyung yang telah dikeringkan
dihaluskan menggunakan grinder, kemudian dilakukan penimbangan sebanyak 2 gr untuk
masing-masing sampel. Sampel dilarutkan menggunakan pelarut yang sesuai yaitu etanol
dan aquadest sebanyak 40 ml. Pelarut aquadest mempunyai komposisi 997,5 ml aquadest
ditambah 2,5 ml kloroform. Selanjutnya sampel digojog dengan kecepatan 150 rpm selama
6 jam dan kemudian sampel didiamkan selama 18 jam untuk memperoleh filtrat. Filtrat yang
diperoleh dipipet sebanyak 8 ml untuk masing-masing sampel dan diletakkan di dalam
cawan porselain. Filtrat selanjutnya diuapkan sampe kering menggunakan oven pada suhu
105°C selama 2 jam. Kemudian cawan berisi filtrat dikeluarkan dari oven dan didinginkan
menggunakan desikator. Cawan yang sudah dingin ditimbang menggunakan timbangan
analitik. Cawan yang telah selesai ditimbang dioven kembali pada suhu 105°C selama 2 jam
kemudian didinginkan kembali menggunakan desikator. Cawan yang telah dingin
ditimbang kembali menggunakan timbangan analitik.
e. Analisis
Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan Analisis of Variance (Anova). Jika
diperoleh hasil yang berbeda nyata, maka data pengamatan yang diperoleh dianalisis lebih
lanjut menggunakan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dengan taraf kesalahan 5%.
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Hasil dan Pembahasan
a. Tinggi tanaman
Tinggi tanaman tempuyung yang diamati diukur dari pangkal batang sampai puncak
tertinggi. Hasil pengamatan tinggi tanaman disajikan pada Grafik 1.
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Grafik 1. Rata-Rata tinggi tanaman tempuyung (cm)

Rata-rata tinggi tanaman tempuyung dari kedua kelompok perlakuan mengalami
penambahan setiap minggunya. Tempuyung yang ditanam secara tumpang sari dengan
kacang tanah lebih tinggi dibandingkan tempuyung yang ditanam secara monokultur.
Berdasarkan penelitian (Pramitasari et al., 2016) nitrogen berpengaruh nyata terhadap
pertambahan tinggi tanaman.
b. Jumlah daun
Parameter jumlah daun diamati dengan cara menghitung seluruh daun pada setiap individu
tanaman. Rata-rata jumlah daun tanaman tempuyung dapat dilihat pada Grafik 2.
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Grafik 2. Rata-rata jumlah daun tempuyung
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Rata-rata jumlah daun tanaman tempuyung yang dibudidayakan secara tumpangsari
menunjukkan pertambahan jumlah daun yang lebih banyak dibandingkan tempuyung yang
dibudidayakan secara monokultur. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
(Rochmah et al., 2020) yang menyatakan bahwa pada pola tanam tumpang sari
menggunakan kacang tanah mampu meningkatkan tinggi dan jumlah daun tanaman jagung.
c. Panjang daun terpanjang
Rata-rata panjang daun terpanjang diperoleh dari hasil pengukuran panjang daun terpanjang
dari setiap individu tanaman. Rata-rata panjang daun terpanjang tersaji pada Grafik 3.
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Grafik 3. Rata-rata panjang daun terpanjang

Rata-rata panjang daun terpanjang mengalami fluktuasi dikarenakan daun yang diukur
setiap minggu berbeda-beda. Tanaman tempuyung yang ditanam dengan pola tanam
tumpangsari mempunyai rata-rata panjang daun yang lebih panjang dibandingkan
tempuyung yang ditanam secara monokultur sehingga luas daun akan ikut meningkat.
Hariodamar dan Santoso (2018) menyatakan bahwa pola tanam tumpangsari menggunakan
kacang tanah mampu meningkatkan luasan daun pada tanaman sawi.
d. Berat basah dan berat kering
Data berat basah diperoleh dengan cara menimbang berat brangkasan basah setiap individu
tanaman tempuyung. Sedangkan berat kering diperoleh dari hasil penimbangan brangkasan
basah yang telah dikeringkan menggunakan oven selama 3 hari pada suhu 40°C sehingga
diperoleh berat brangkasan kering.
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Grafik 4. Perbandingan berat kering dan berat basah

Berat basah dan berat kering tanaman tempuyung yang ditanam secara tumpangsari
menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan tempuyung yang ditanam secara
monokultur. Berdasarkan penelitian (Sarjoni, 2013) pola tanam tumpangsari dengan kacang
tanah mampu meningkatkan kuantitas produksi jagung.
e. Kadar sari
Penentuan nilai kadar sari merupakan untuk penghitungan jumlah kandungan senyawa
dalam simplisia yang mampu tertarik oleh pelarut secara kuantitatif. Nilai kadar sari
tanaman tempuyung tersaji pada Grafik 5.
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Grafik 5. Rata-rata kadar sari tempuyung
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Rata-rata kadar sari tanaman tempuyung yang dibudidayakan secara tumpangsari dengan
kacang tanah menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan kadar sari pada tempuyung
yang dibudidayakan secara monokultur. Berdasarkan penelitian (Sholihah et al., 2019)
peningkatan kadar N dalam tanah mampu meningkatkan kadar kandungan senyawa dalam
tanaman.
f. Perbandingan perlakuan pola tanam secara statistik
Hasil perhitungan statistik perbandingan pola tanam monokultur dan tumpangsari tersaji
dalam Tabel 1.
Tabel 1. Hasil uji t perbandingan pola tanam monokultur dan tumpangsari
Perlakuan

Tinggi
tanaman

Jumlah
daun

Monokultur
47,28
26,78
Tumpang sari
52,14
32,87
Signifikansi
*)
*)
Keterangan : *) berbeda nyata
ns) tidak berbeda nyata

Panjang
daun

Berat
basah

Berat
kering

24,95
25,96
*)

34,68
46,41
*)

4,1
5,69
*)

Kadar
sari larut
air
22,05
23,45
*)

Kadar sari
larut etanol
14,96
16,00
ns)

Pemberian perlakuan tumpangsari menggunakan kacang tanah memberikan pengaruh
yang berbeda nyata pada seluruh parameter yang diamati kecuali kadar sari larut etanol.
Kombinasi tanaman yang tepat pada pola tanam tumpangsari akan memberikan hasil yang
bagus pada pertumbuhan tanaman yang dibudidayakan (Warman dan Kristiana, 2018).

Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan pola tanam tumpang
sari menggunakan kacang tanah mampu secara nyata meningkatkan parameter pertumbuhan
tanaman tempuyung yang meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, berat basah,
berat kering dan kadar sari larut air.
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