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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Mahoni (Swietenia mcrophylla King) merupakan jenis tanaman kehutanan 

yang memiliki prospek menjanjikan dalam bidang industri kehutanan. Jenis ini 

merupakan tanaman yang tergolong cepat tumbuh (fast growing species). Selain itu, 

tanaman mahoni ini juga bisa ditanam ditempat tanah yang gersang walaupun tidak 

dapat air atau disirami beberapa bulan masih bisa tetap bertahan hidup. Dengan 

demikian mengingat tanaman mahoni cepat tumbuh dan tahan ditempat tanah yang 

gersang. Oleh karena itu, tanaman ini sangat cocok mendukung untuk gerakan 

penghijauan atau rebiosi di tanah yang sulit air atau lahan kritis.Tanaman ini juga 

banyak dibuat untuk penghujauan ditepi jalan raya, manfaat lain dari tanaman mahoni 

ini selain bermanfaat untuk naungan juga bermanfaat mengurangi polusi udara sekitar 

47%-69%, sehingga layak disebut tanaman pelindung sekaligus filter udara, dan 

sebaliknya daunnya sanggup melepaskan oksigen (O2) yang membuat udara di 

sekitarnya menjadi sehat. Ketika hujan turun, tanah dan akar tanaman tersebut akan 

mengikat air yang jatuh  sehingga bisa dijadikan sebagai cadangan air(Anonymous, 

2013). 

Menurut Edris (1986 dalam Rahmansyah 2006), bahwa, jenis tanaman yang 

digunakan untuk reboisasi atau penghijauan tidak bisa langsung ditanamam begitu 

saja. Akan tetapi, perlu disemaiakan terlabih dahulu dalam suatu area pembibitan 

supaya semai melalui fase relatif, dengan tujuan agar tanaman bisa peka terhadap 

perubahan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, semai yang ada dipembibitan 
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memerlukan pemeliharaan dangan sebaik mungkin, agar semai bisa lebih baik, baik 

dari segi kualitas maupun kuantitasnya. 

Pembibitan mahoni umumnya dilakukan secara generatif, sedangkan cara 

vegetatif jarang dilakukan walaupun dilaporkan dapat diperbanyak dengan cara stek 

pucuk menggunakan tunas-tunas muda atau trubusan yang tumbuh pada pangkal 

batang. Ada salah satu faktor pendukung untuk mempercepat pertumbuhan, yaitu 

perawatan dalam pemberian pupuk. Fungsi dari pemupukan itu sendiri adalah untuk 

menyuplai unsur hara dari pupuk untuk memicu pertumbuhan dan akar tanaman juga 

dapat meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekurangan air (water stress), suhu 

yang rendah atau serangan penyakit (Djoehana, 2011). 

Untuk mendapatkan tanaman yang menpunyai kualitas dan kuantitas yang 

baik, maka diperlukan produktivitas tanaman yang optimal. Salah satunya dengan cara 

pemeliharaan tanaman, dengan pemberian dosis pupuk  ZA dan  konsentrasi pupuk 

daungrowmore. 

Bagian penting dari penelitian kali ini adalah untuk mengetahui tingkat 

pertumbuhan dari pemberian dosis pupuk ZA dan konsentrasi pupuk daun growmore 

dengan perlakuan yang berbeda-beda. Dari pemberian pupuk tersebut mana yang 

menghasilkan pertumbuhan semai yang baik, kondisi batang kokoh, lurus dan tumbuh 

seragam, dan mengharapkan pada waktu sudah ditanam di lapang  bisa tumbuh 

dengan baik  dan optimal. 

Sebagaimana penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yudianto (2006) 

terhadap tanaman pinus (Pinus merkusii)pemberian dosis pupuk ZA 0,2 gram 

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap pertumbuhan bibit pinus (P). 
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1.2Identifikasi Masalah  

Seberapa besar tingkat keberhasilan pemberiaan dosispupuk ZA dan 

konsentrasi pupuk daungrowmore terhadap pertumbuhan mahoni (S. macrophylla 

King). Apakah dengan pemberian dosis pupuk ZA dapat meningkatkan pertumbuhan 

semai  mahoni (S. macrophylla King) yang bagus dan seragam. Apakah dengan 

pemberian konsentrasi pupuk daun growmoredapat meningkatkan pertumbuhan semai  

mahoni (S. macrophylla King) yang bagus dan seragam. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui pengaruh dosis pupuk ZA dan konsentrasi pupuk daun growmore 

terhadap pertumbuhan semai mahoni (S. macrophylla King). 

2. Mengetahui perlakuan dosis pupuk ZA yang baik terhadap perumbuhan semai 

mahoni (S. macrophylla King). 

3. Mengetahui perlakuan konsentrasi pupuk daun growmore terhadap 

pertumbuhan semai mahoni (S. macrophylla King). 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Untuk mengetahui pemberian dosis pupuk ZA dan konsentrasi pupuk daun 

growmore yang tepat untuk meningkatkan pembibitan semai mahoni yang lebih baik 

dan sehat, serta sebagai acuan informasi dalam penelitian pengembangan pembibitan 

tanaman mahoni (S. macrophylla King). 

1.5 Hipotesis 

1. Terjadi interaksi antara perlakuan dosis pupuk ZA dan konsentrasi pupuk 

growmore terhadap pertumbuhan semai mahoni (S. macrophylla King). 



4 
 

2. Perlakuan dosis pupuk ZA terhadap pertumbuhan semai mahoni (S. 

macrophylla King). 

3. Konsentrasi pupuk daungrowmore berpengaruh terhadap pertumbuhan semai 

mahoni (S. macrophylla King). 


