Pendahuluan
Ubi jalar (Ipomoea batatas L.) merupakan salah
satu
komoditas
tanaman
pangan
sumber
karbohidrat yang cukup penting. Kandungan
karbohidrat ubi jalar menempati posisi keempat
setelah padi, jagung, dan ubi kayu (Ambarsari et al.,
2009).

Disamping sumber karbohidrat ubi jalar juga
mengandung banyak vitamin, mineral, dan serat. Ubi
jalar sebanyak 100 g mengandung 76 kalori, 17,6 g
karbohidrat, 1,57 g protein, 0,05 g lemak, 3 g serat, 30
mg kalsium, 0,61 mg zat besi, 25 mg magnesium, 0,30
mg seng, 0,6 mcg selenium, 337 mg kalium, 22,7 mg
Vitamin C, Vitamin A, E, B-6, dan tidak mengandung
kolesterol (Mashaw, 2009).
Karakter hasil ubi jalar ditentukan oleh proses
fisiologis yang dikendalikan oleh faktor genetis
tanaman, faktor lingkungan tumbuh, terutama suhu,
kandungan unsur kalium, aerasi tanah, kelembaban
tanah dan radiasi serta faktor interaksi genetis
dengan lingkungan. Menurut Wilson dalam Wahyuni
et al. (2012), hasil ubi jalar dipengaruhi oleh proses
pembentukkan dan pembesaran umbi, sedangkan
pembentukan dan pembesaran umbi merupakan
proses alokasi fotosintat dari daun (source) ke umbi

(sink) dengan melibatkan seluruh organ tanaman.
Lebih jauh dinyatakan bahwa proses pembentukkan
dan pembesaran umbi merupakan interaksi dua
proses, yaitu lignifikasi sel-sel stele dengan aktivitas
meristimatik kambium. Umbi akan terbentuk jika
aktivitas sel-sel kambium besar, sedangkan derajat
lignifikasi sel-sel stele rendah.
Indonesia merupakan salah satu center of
origin ubi jalar dengan jumlah sumber daya genetik
yang cukup banyak dan tersebar di seluruh provinsi
dengan variasi hayati yang tinggi (Sutoro, 2003). Di
Jawa Barat, sumber daya genetik ubi jalar tersebar
dibeberapa kabupaten, seperti di Kabupaten
Kuningan,
Garut,
Bogor,
Bandung,
Cianjur,
Sumedang,
Ciamis,
dan
Tasikmalaya
yang
merupakan sentra produksi ubi jalar di Jawa Barat
(Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa
Barat, 2012) dengan karaktersitik morfologis ubi jalar
yang berbeda antara satu genotipe dengan lainnya.
Perbedaan karakter morfologis yang menyolok
biasanya terletak pada bentuk dan warna daun,
warna dan ukuran tangkai daun, bentuk bunga serta
karakter warna, bentuk dan ukuran umbi.
Keragaman sumber daya genetik yang luas akan
memberikan kesempatan yang luas pula dalam
memilih karakter unggul dalam program pemuliaan,
sebaliknya bila keragaman genetik sempit maka
seleksi harus dilakukan secara ketat agar diperoleh
genotipe yang diinginkan pada karakter tertentu.
Kabupaten Sumedang dikenal sebagai sentra
produksi Ubi Cilembu. Cilembu merupakan nama
salah satu desa di Kecamatan Pamulihan, yaitu
wilayah kecamatan pemekaran dari Kecamatan
Tanjungsari. Ubi Cilembu mulai dikenal masyarakat
pada sekitar tahun 1990-an, diperkenalkan dan
dipublikasikan secara luas oleh salah seorang Kepala
Desa
Cilembu,
Kecamatan
Pamulihan
(d/h
Tanjungsari) pada saat itu. Namun demikian, pada
kenyataannya Ubi Cilembu yang dikenal dan
banyak dijual di berbagai daerah tersebut bukan
hanya berasal dari wilayah Desa Cilembu, melainkan

berasal dari beberapa desa dan/atau kecamatan
lain di Kabupaten Sumedang, diantaranya dari Desa
Pamekaran, Rancakalong, Nagarawangi, Sukasirna
Rasa, Sukamaju, Pangadegan, dan Desa Pasir Biru
yang termasuk ke dalam Kecamatan Rancakalong
serta beberapa desa di Kecamatan Sukasari,
Tanjungsari dan Kecamatan Jatinangor juga
merupakan pemasok ubi Cilembu.
Sesungguhnya yang
dinamakan Ubi Cilembu
adalah kelompok ubi jalar
dengan tipe yang hampir
sama meliputi tiga varietas
lokal (genotipe), yaitu
Nirkum, Menes, dan Eno,
dimana dua diantaranya
yaitu varietas Nirkum dan
Eno
telah
mendapat
perlindungan varietas dan
identitas geografis (IG) (Asosiasi Agrobisnis Ubi
Cilembu dan Pemda Kabupaten Sumedang, 2013),
sedangkan nama Ubi Jalar Cilembu telah ditetapkan
dan dilepas sebagai varietas unggul berdasarkan
Surat Keputusan
Menteri Pertanian
Republik
Indonesia Nomor 124/Kpts/TP.240/2001 tentang
Pelepasan Ubi Jalar Asal Desa Cilembu Kabupaten
Sumedang sebagai varietas unggul dengan nama
Cilembu
(Keputusan
Menteri
Pertanian
No.
124/Kpts/TP.240/2/2001). Namun demikian, pada
perkembangannya seiring waktu Ubi Cilembu asli
telah tergantikan oleh Varietas Rancing. Karakteristik
morfologis umbi terutama bentuk, warna kulit umbi
serta tekstur dan warna daging umbi, baik pada
varietas Nirkum, Menes, Eno maupun varietas
Rancing hampir sama. Sedangkan, yang dinamakan
varietas Rancing berdasarkan identifikasi diketahui
memiliki tiga varian.
Berdasarkan
karakter morfologis
(pertanaman yang
aslinya dan diamati

pengamatan
terhadap
31
yang dilakukan secara in-situ
tumbuh pada agroekosistem
dalam waktu yang bersamaan)

pada tiga varian genotipe ubi jalar Cilembu, maka
terdapat 21 karakter menunjukkan karakter (sifat)
yang sama, yaitu kemampuan tanaman memanjat,
tipe tanaman; kemampuan tanaman menutup
tanah; keberadaan bulu pada ujung tulang daun;
outline bentuk daun; tipe lobus daun; jumlah lobus
daun; ukuran daun dewasa; pigmentasi urat daun
utama; warna daun dewasa; habitus bunga; warna
helaian bunga; ukuran bunga; bentuk helaian
bunga; kesetaraan panjang mahkota bunga;
ketebalan lapisan luar (cortex) umbi; warna kulit
utama; intensitas warna kulit utama; warna daging
umbi utama; warna daging umbi sekunder; dan
distribusi warna daging umbi. Sebaliknya terdapat 10
sifat yang berbeda, diantaranya panjang ruas
batang; diameter ruas batang; warna tulang daun
utama; warna tulang daun sekunder; bentuk tengah
lobus daun; warna daun muda; panjang tangkai
daun; pigmentasi tangkai daun; bentuk umbi; dan
warna kulit umbi sekunder.
Keragaman sumber daya genetik yang luas
akan dapat memberikan kesempatan yang luas pula
dalam memilih karakter unggul, sebaliknya bila
keragaman genetik sempit maka seleksi harus
dilakukan secara ketat agar diperoleh genotipe
yang diinginkan pada karakter tertentu. Menurut Fehr
(1987), seleksi akan lebih efektif dilakukan pada
karakter yang mempunyai nilai duga heritabilitas
tinggi. Nilai heritabilitas menunjukkan setiap karakter
mempunyai nilai heritabilitas yang berbeda. Menurut
Shaumi et al. (2012), pada tanaman ubi jalar karakter
yang memiliki heritabilitas rendah, di antaranya
diameter batang, jumlah tanaman per plot, dan
jumlah umbi per plot. Heritabilitas sedang ditunjukkan
oleh karakter panjang bunga, panjang tangkai
daun, rata-rata bobot umbi per tanaman, dan ratarata jumlah umbi per tanaman. Sedangkan, karakter
yang memiliki heritabilitas tinggi adalah lebar bunga,
ukuran daun, rata-rata panjang ruas batang, bobot
total umbi per plot, panjang umbi, diameter umbi,
dan potensi hasil.

Morfologi Umum
Kemampuan tanaman memanjat tergolong
slightly twining; tipe tanaman agak-tegak dengan
panjang batang utama 75-150 cm; kemampuan
menutup tanah pada saat pertanaman berumur 3540 hari setelah tanam tergolong medium (50-74%)
sampai tinggi (75-90%); panjang ruas batang
tergolong sedang yaitu 6-9 cm; diameter ruas
batang tipis yaitu 4-6 mm; warna tulang daun utama
kebanyakan berwarna ungu tua (gelap); warna
tulang daun sekunder ujungnya berwarna ungu;
ujung tulang daun tidak berbulu; outline bentuk daun
secara umum adalah menjari (hastate); tipe lobus
daun sangat dalam (very deep); jumlah lobus daun
lima; bentuk tengah lobus daun lanceolate; ukuran
daun dewasa medium (8-15 cm); pigmentasi pada
urat daun utama spot ungu pada beberapa urat
daun; warna daun dewasa hijau; warna daun muda
ungu muda; panjang tangkai daun sedang (21-30
cm); pigmentasi tangkai daun berwarna hijau
dengan warna ungu dekat helai daun.
Bunga
Habitus
bunga
jarang;
warna
helaian
bunga
ungu
muda,
sedangkan warna pangkal
bunga
ungu;
ukuran
bunga panjang 4,7 cm
dan lebar 3,8 cm; bentuk
helaian
bunga
bulat
(rounded); kesetaraan panjang mahkota bunga
rata (equal).
Umbi
Bentuk umbi roundellictic; ketebalan lapisan
luar (cortex) umbi tipis (12 mm); warna kulit utama
krem; intensitas warna
kulit utama pucat; warna

kulit sekunder kuning; warna daging umbi utama
krem; warna daging umbi sekunder krem; distribusi
warna daging umbi membentuk cincin sempit dalam
korteks.
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