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JAMBU AIR ( Eugenia aquea Burm ) 

Jambu air (Eugenia aquea Burm) dikategorikan salah satu jenis buah-buahan potensial 

yang belum banyak disentuh pembudidayannya untuk tujuan komersial. Sifatnya yang mudah 

busuk menjadi masalah penting yang perlu dipecahkan. Buahnya dapat dikatakan tidak 

berkulit, sehingga rusak fisik sedikit saja pada buah akan mempercepat busuk buah. 

Jambu air berasal dari daerah Indocina dan Indonesia, tersebar ke Malaysia dan pulau-

pulau di Pasifik. Jambu air merupakan tanaman pekarangan untuk konsumsi keluarga. 

Buahnya memiliki keragaman dalam penampilan, rasanya manis dan segar. Sistematika 

tanaman jambu air adalah sebagai berikut: 

Kingdom  :   Plantarum 

Sub Kingdom  :   Kormophyta 

Super Divisio  :   Kormophyta biji 

Divisio  :   Spermatophyta 

Sub Divisio  :   Angiospermae 

Classis  :   Dycotyledoneae 

Ordo   :   Myrtales 

Familia  :   Myrtaceae 

Genus   :   Syzygium 

Species  :   Eugenia aquea Burm 

 

Pada umumnya jambu air dimakan segar, tetapi dapat juga dibuat puree, sirop, jeli, 

jam/berbentuk awetan lainnya. Kandungan kimia yang penting dari jambu air adalah gula dan 

vitamin C. Buah jambu air masak yang manis rasanya, selain disajikan sebagai buah meja 

juga untuk rujak dan asinan. Kadang-kadang kulit batangnya dapat digunakan sebagai obat. 

 

 
1
Disampaikan pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, di padukuhan Jogotirto,   

  Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman Yogyakartan, pada tanggal 26 - 27 Juni 2010 
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Syarat Tumbuh 

 Tanaman jambu air tumbuh baik di daerah yang curah hujannya rendah/kering sekitar 

500–3000 mm/tahun dan musim kemarau lebih dari 4 bulan. Dengan kondisi tersebut, maka 

jambu air akan memberikan kualitas buah yang baik dengan rasa lebih manis. 

Cahaya matahari berpengaruh terhadap kualitas buah yang akan dihasilkan. Intensitas 

cahaya matahari yang ideal dalam pertumbuhan jambu air adalah 40–80 %. Suhu yang cocok 

18-28 
o
C dan kelembaban udara antara 50-80 %. 

Tanah yang cocok bagi tanaman jambu air adalah tanah subur, gembur dan banyak 

mengandung bahan organik. Derajat keasaman tanah (pH) yang cocok sebagai media tanam 

jambu air adalah 5,5–7,5. Kedalaman kandungan air yang ideal untuk tempat budidaya jambu 

air adalah 0-50 cm; 50-150 cm dan 150-200 cm. Tanaman jambu air sangat cocok tumbuh di 

lingkungan tropis, pada tanah datar dari dataran rendah sampai tinggi yang mencapai 1.000 m 

dpl. 

 

Bibit Jambu Air 

 Penanaman jambu air sebaiknya menggunakan bibit yang berasal dari cangkok atau 

okulasi, supaya cepat menghasilkan buah.  Penanaman dengan menggunakan biji, digunakan 

biji yang berasal dari buah yang masak, dari pohon yang telah berumur sekitar 15 tahun, 

produktif dan produksinya stabil. 

 Bibit okulasi dianjurkan menggunakan batang bawah yang berasal dari bibit hasil 

perbanyakan dengan biji yang berumur 10 tahun, sedangkan batang atas dari pohon induk 

unggul. Setelah disambung bibit dipelihara selama 2-3 bulan. Bibit cangkok 

berasal dari cabang tanaman yang unggul dan produktif. Cabang yang dipilih tidak terlalu 

tua/muda, berwarna hijau keabuabuan / kecoklat-coklatan dengan diameter sedikitnya 1.5 cm. 

Setelah 2-2.5 bulan (sudah berakar), bibit segera dipotong dan ditanam di polibag. Bibit 

dipelihara selama 1 bulan. 

 

Pemupukan 

Pemupukan jambu air dapat diberikan sebelum berbuah dan sesudah berbuah, 

sebaiknya setelah dilakukan penyiangan.  Pada tanaman yang belum berbuah, diberi pupuk 

kandang sekali gus pada awal musim hujan. Pupuk urea diberikan 1/3 bersamaan dengan 

pupuk kandang,  2 minggu setelah itu, sisa urea diberikan bersamaan dengan TSP dan KCl. 

Pada tanaman yang sudah berbuah, pupuk kandang diberikan sekaligus pada awal 

musim hujan. Pupuk urea 2/3, TSP 1/2, KCl 1/3 diberikan pada saat tanaman belum berbunga 
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(bersamaan dengan pemberian pupuk kandang dan saat hujan pertama mulai turun). 

Sisa pupuk diberikan setelah buah membesar (umur buah sekitar 1-2 bulan sejak berbunga 

dan ukuran buah ± sebesar telur puyuh). Cara pemberian pupuk tersebut sebaiknya dibenam 

dalam Rorak (got) sedalam 20-30 cm mengelilingi tajuk pohon.  

 

Pengairan dan Penyiraman 

Tanaman jambu air yang hidup pada tanah dengan kedalaman air tanah 150-200 cm, 

pada musim kemarau sangat memerlukan penyiraman, agar tanah tetap lembab. Ketika masih 

muda, selama 2 minggu pertama tanaman muda perlu diairi 1-2 kali sehari. Jika sudah cukup 

besar dan perakarannya dalam, tanaman disirami 10-12 kali sebulan. 

 

Waktu Penyemprotan Pestisida 

Penyemprotan dilakukan secara teratur 1-2 kali seminggu. Awal penyemprotan 

dilakukan saat buah jambu air sebesar telur puyuh (umur ± 1-2 bulan sejak berbunga). Akhir 

penyemprotan dilakukan saat buah jambu air akan dipetik (sebulan sebelum dipetik dan warna 

buah sudah berubah) atau sampai gejala serangannya hilang. Ketika hendak melakukan 

penyemprotan pestisida, atau pupuk daun/hormon, kita harus memperhatikan cuaca waktu itu. 

Kalau langit mendung dan kemungkinannya akan turun hujan, sebaiknya penyemprotan 

ditunda dulu. 

 

Pemeliharaan Lain 

Pemangkasan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk pohon, pemeliharaan dan 

peremajaan. Membentuk pohon: dilakukan setelah mencapai ketinggian 2 meter, dengan 

ketinggian 1,35-1,5 m dari permukaan tanah dan bagian yang dipangkas adalah cabang/tunas. 

Untuk pemeliharaan: dilakukan setiap saat kecuali ketika tanaman sedang berbunga, bagian 

yang ditanam adalah dahandahan yang tua, yang mati kering, luka serta tidak sempurna. 

Untuk peremajaan: memangkas seluruh bagian tanaman yang sudah kelewat tua, tidak 

berproduksi atau diserang hama. 

 

Hama dan Penyakit  

 Hama tanaman jambu air antara lain : 

a. Larva kupu-kupu gajah 

Pengendalian: dengan cara mengumpulkan telur, ulat, dan kepompong untuk dimusnahkan. 
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b. Kutu perisai hijau 

     Pengendalian: secara alami dimakan oleh beberapa macam kepik (merah tua, panjang 5 

mm dan biru panjang 6 mm) dan ulat (warna merah muda, panjang 13 mm). Kutu ini di 

musim penghujan bisa musnah oleh serangan beberapa macam cendawan. 

c. Keluang dan codot 

Pengendalian: buah-buahan yang hampir tua dibungkus kantong kertas/kain-kain bekas. 

d. Lalat buah (Dacus pedestris) 

     Buah dan daun yang terserang oleh ulat ini. Lalat ini meletakkan telurnya pada daging 

buah, sehingga setelah menetas larvanya memakan buah jambu air. Pengendalian: dengan 

nsektisida Diazinon atau Bayrusil yang disemprotkan ke pohon, daun dan buah yang masih 

pentil engan dosis sesuai anjuran. 

e. Penggerek batang 

Pengendalian: dengan cara menyumbatkan kapas yang telah direndam insektisida Diazinon 

atau Bayrusil kedalam lubang batang yang digerek. 

 

Penyakit yang menyerang jambu air antara lain : 

a. Gangguan pada akar 

Pemupukan yang kurang hati-hati pada jambu air yang sedang berbuah dapat 

menyebabkan akar tanaman luka, maka bunga atau buah jambu air bisa rontok. Semua ini 

terjadi karena tanaman tidak mendapat suplai air dan zat makanan sebagaimana mestinya 

akibat rusaknya akar tersebut. Selain itu air yang berlebihan juga dapat merontokkan 

bunga/buah, sebab sebab air yang menggenang membuat akar susah bernafas dan 

mengundang cendawan yang bisa membusukkan akar. 

 

b. Gangguan pada buah 

Penyebab : ulat (lalat) buah dan sejenis cendawan yang mengakibatkan buah busuk dan 

rontok. Serangga ini langsung menyerang buah dengan ciri noda berwarna kecoklatan atau 

kehitaman pada permukaan buah.  

Pengendalian: membungkus buah sewaktu masih dipohon atau dengan penyemprotan 

insektisida thioda (2-3 cc/liter air) dan fungisida dithane (3 cc/liter air) 
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Panen 

Tanaman jambu air dapat berbuah setelah berumur 3-4 tahun, berbunga sebanyak 2 

kali dalam setahun (Juli dan September) dan buahnya masak pada Agustus dan Nopember. 

Ciri-ciri buah yang dapat dipanen dinilai dari tingkat kematangan berdasarkan warna kulit 

buah, yaitu hijau muda, hijau tua, hijau sedikit merah hijaumerah dan merah hijau. Keadaan 

fisik buah juga menjadi kriteria dalam panen yaitu semakin terlihat matang buah yang 

nampak, maka semakin merah warna kulitnya dan makin besar pula ukuran fisiknya. 

Cara panen buah dipetik bersama rangkaiannya dengan hati hati jangan sampai rusak, 

apalagi jatuh.  Masa berbuah jambu air bisa lebih dari 1 kali dalam setahun, tergantung pada 

keadaan lingkungan.  Buah jambu air jenis merah–hijau dapat dipanen bila warna merah pada 

buah jambu lebih banyak dari pada warna hijaunya 

 

Pasca Panen 

Buah hasil panen dikumpulkan dimasukkan ke dalam keranjang plastik dan disimpan 

sementara di ruangan yang sejuk. Buah dari jenis yang berbeda tidak disatukan dengan jenis 

yang lain.  Pisahkan buah yang cacat dari yang baik, kemudian klasifikasikan buah 

berdasarkan ukurannya. Buah dicuci bersih dengan air mengalir atau dialiri air kemudian 

ditiriskan di rak pengeringan. 

Buah yang telah dikemas disimpan di daerah yang teduh kering dan sejuk.  Buah 

dikemas dalam keranjang plastik dan disusun rapi agar tidak mudah berpindah tempat selama 

dalam pengangkutan.  Sebaiknya bauh disimpan dalam ruang atau tempat yang dingin  jika 

tidak langsung diangkut ke pasar. 

 

Jambu air Dalhari 

Jambu Dalhari merupakan komoditi unggulan di wilayah Pedukuhan Jogotirto, Desa 

Krasakan, Kecamatan Berbah, Kaupaten Sleman.  Jambu air  yang hanya ada di wilayah ini, 

rasanya manis dan segar.  Jambu ini disebut dengan Jambu Dalhari, sesuai dengan nama 

orang yang pertama kali menemukan dan membudidayakannya.  Hampir semua penduduk di 

wilayah ini mempunyai pohon Jambu Dalhari di pekarangan rumahnya.  Pemeliharaan dan 

perawatan pohon jambu tersebut banyak dilakukan oleh kaum ibu. 

Selama ini hasil panen buah Jambu Dalhari dengan kualitas nomor satu dipasarkan di 

Jakarta, sedangkan yang kualitas nomor dua hanya di jual di wilayah Yogyakarta dan 

sekitarnya, dengan dijajakan di tepi-tepi jalan dengan harga berkisar antara lima ribu rupiah 

per kilogramnya.  Untuk buah yang kualitasnya di bawah standar hanya dibiarkan berjatuhan 
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ke tanah, tanpa ada upaya untuk meningkatkan kualitas atau nilai jualnya. Banyak juga warga 

yang tidak serius merawat pohon jambunya agar menghasilkan buah yang berkualitas bagus, 

karena tidak telaten untuk membungkus (membrongsong) buah jambu yang mulai terbentuk 

agar tidak terserang lalat buah, dan membiarkan buah jambunya berjatuhan ke tanah.   

Untuk meningkatkan nilai jualnya, dapat dilakukan dengan instrumen teknologi 

sederhana dengan mengolahnya menjadi produk yang digemari masyarakat. Dari sini muncul 

alternatif untuk mengolah buah jambu menjadi produk coklat buah aneka bentuk yang 

menarik dan lezat, dengan memanfaatkan buah jambu dengan kualitas bukan nomor satu, 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan keluarga.  Dua resep makanan dengan 

memanfaat buah jambu kualitas nomer dua adalah sebagai berikut : 

 

1.  Sate Jambu Air Lapis Coklat 

 Bahan  : Coklat batangan, Jambu air, air panas, tusuk sate 

 Cara Membuat : 

- Potong jambu air dengan bentuk sesuai selera 

- Lelehkan coklat dengan cara meletakkannya pada mangkuk plastik yang ditaruh di 

atas wadah berisi air panas.  Aduk sampai coklat meleleh 

- Tusuk potongan buah jambu pada tusuk sate, kemudian celupkan pada lelehan 

coklat, sampai sate buah jambu air tersebut terlapisi oleh coklat 

- Dinginkan dalam freezer, tunggu sampai coklat mengeras 

- Sate jambu air siap dikonsumsi / dipasarkan 

2.  Manisan Jambu Air 

 Bahan :  Jambu air, ½ sendok teh kapur sirih, 500 cc air, gula pasir, garam dapur 

 Cara Membuat  : 

- Rendam jambu air ke dalam air yang sudah dicampur dengan kapur sirih, selama 

kurang lebih 15 menit 

- Angkat, cuci dan tiriskan 

- Taburkan garam 1 sendok teh dan gula pasir sesuai selera 

- Tambahkan sedikit air panas 

- Masukkan ke dalam kulkas supaya dingin 

- Manisan siap disajikan 

- Supaya lebih menarik, dapat dicampur dengan buah lainnya 
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