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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gunung merupakan suatu bentuk tanah yang permukaannya lebih tinggi 

dari pada tanah-tanah di daerah sekitarnya. Gunung lebih tinggi dan curam dari  

pada sebuah bukit. Jadi bukit yang sangat besar juga bisa dikatakan sebuah 

gunung dan ketinggiannya mencapai lebih dari 600 mdpl. Sedangkan pegunungan 

merupakan barisan dari gunung. Gunung dan pegunungan di Indonesia, terutama 

di Jawa merupakan gunung berhutan lebat. Hampir semua gunung-gunung 

berhutan ini telah ditetapkan sebagai daerah yang dilindungi, baik dalam status 

kawasan pelestarian alam, suaka alam maupun hutan lindung. Hal ini dipengaruhi 

oleh keadaan hutan yang ada di Indonesia dengan kondisi kerusakan yang 

semakin meluas. Salah satu pulau yang memiliki hutan hujan tropis yang 

merupakan gudang keanekaragaman hayati adalah pulau Jawa dan telah 

mengalami kerusakan yang meluas sehingga sebagian besar hutan tersisa sekarang 

terkonsentrasi pada wilayah pegunungan dengan lereng-lerengnya yang terjal. 

Gunung dan pegunungan merupakan habitat dari berbagai makhluk hidup. 

Tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan pegunungan berbeda dengan 

tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah dataran rendah. Pohon Cantigi dengan 

nama latin Vaccinium varingiaefolium Bl. Miq. adalah semak atau pohon kecil 

asli dari hutan subalpin di pegunungan Jawa, Indonesia dan merupakan salah satu 

tumbuhan yang hidup di daerah puncak pegunungan. Cantigi biasanya hidup di 
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ketinggian antara 1.500 mdpl sampai 2.400 mdpl. Seperti di CA/TWA Kawah Ijen 

Cantigi ini hanya ditemukan pada ketinggian 2.000 mdpl.  

CA/TWA Kawah Ijen secara geografis terletak 08º03’71” - 08º05’93” LS 

dan 144º12’69” - 114º14’70” Bujur Timur dan secara administrasi pemerintahan 

berada di dua kabupaten yaitu Kab. Banyuwangi dan Kab. Bondowoso (BTNAP, 

2007). Kawasan CA/TWA Kawah Ijen rawan terjadinya kebakaran hutan 

terutama pada saat musim kemarau yang berkepanjangan. Seiring rawannya 

kebakaran yang terjadi pada daerah ini akan berdampak pada kerusakan vegetasi 

pada kawasan CA/TWA Kawah Ijen, sehingga diperlukan tindakan silvikultur 

guna menanggulangi kerusakan vegetasi akibat kebakaran hutan, yang salah 

satunya dapat dilakukan dengan kegiatan penanaman kembali pada kawasan yang 

terbakar. 

Gambar 1. Cantigi (V. varingiaefolium Bl. Miq.) 
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V. varingiaefolium Bl. Miq. adalah semak atau pohon kecil asli dari hutan 

subalpin di pegunungan di Jawa, Indonesia (Charles, dkk. 2012). Pohon Cantigi 

biasanya tumbuh di sekitar wilayah kawah gunung di Jawa. Pohon ini menjadi 

salah satu tumbuhan yang membantu para pendaki untuk mendaki sampai ke atas 

untuk dijadikan pegangan agar para pendaki tersebut tidak jatuh. Selain sebagai 

penolong orang-orang sekitar untuk mendaki gunung, pohon Cantigi adalah pohon 

yang sangat indah. Keberadaan pohon Cantigi ini tidak hanya untuk menolong 

para pendaki, Cantigi ini dapat mempertahankan struktur tanah agar tidak 

mengalami erosi yang akan mengakibatkan adanya longsor. Adanya Cantigi ini 

membantu keseimbangan alam dan menjadikan alam tetap lestari. Saat ini 

keseimbangan alam sangat dibutuhkan, karena terlalu banyaknya kerusakan hutan 

membuat keseimbangan alam menjadi rapuh dan bumi mengalami pemanasan 

global yang semakin cepat. 

Gambar 2. Kebakaran di kawasan TWA Kawah Ijen 
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Perlu adanya kegiatan budidaya untuk tanaman Cantigi ini, untuk 

mengetahui keberhasilan pertumbuhannya juga untuk menambah potensi dari 

pohon Cantigi sebagai tanaman hias maupun penanggulangan kawasan setelah 

terjadi kerusakan hutan seperti kebakaran atau longsor. Kegiatan budidaya dapat 

dilakukan dengan cara perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu stek. Stek 

merupakan metode pembiakan dengan cara memotong bagian dari tanaman yang 

akan dibudidayakan. Pengambilan bagian tanaman yang akan dibudidayakan ini 

adalah pada bagian-bagian tertentu seperti akar, tunas, batang, atau daun. Stek 

dilakukan dengan tujuan dari pemotongan bagian tanaman, menjadi tanaman baru. 

Maka, dalam penelitian budidaya Cantigi ini perlu dilakukannya pembiakan 

secara stek pucuk dengan penambahan ZPT (Zat Pengatur Tumbuh) Rootone F. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperlukannya kajian ini agar 

dapat menjawab pertanyaan dan permasalahan-permasalahan yang timbul 

didalamnya : 

1. Bagaimana respon pertumbuhan stek pucuk Cantigi (V. varingiaefolium Bl. 

Miq.) dengan beberapa konsentrasi dan lama perendaman Rootone F ? 

2. Seberapa efektivitas pemberian ZPT Rootone F pada pertumbuhan akar dan 

tunas stek pucuk pohon Cantigi antara konsentrasi 0 ppm (kontrol), 50 ppm, 

100 ppm, 200 ppm, dan 300 ppm, dengan lama perendaman 5 menit dan 10 

menit dan dengan menggunakan media tanam berupa tanah asli kawasan 

TWA Kawah Ijen dan kompos dengan perbandingan 2:1 ? 

3. Apa manfaat budidaya Cantigi di kawasan TWA Kawah Ijen? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Mengetahui respon pertumbuhan stek pucuk Cantigi (V. 

varingiaefolium Bl. Miq.) dengan perbedaan konsentrasi dan lama 

perendaman Rootone F. 

2. Mengetahui efektivitas pemberian ZPT Rootone F terhadap 

pertumbuhan akar dan tunas stek pucuk pohon Cantigi antara 0 ppm 

(kontrol), 50 ppm, 100 ppm, 200 ppm, dan 300 ppm dengan lama 

perendaman 5 menit dan 10 menit dan dengan menggunakan media 

tanam berupa tanah asli kawasan TWA Kawah Ijen dan kompos 

dengan perbandingan 2:1. 

3. Mengetahui fungsi penanaman Cantigi sebagai sekat bakar. 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu : 

a. Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran serta sebagai 

perbandingan bagi penelitian selanjutnya. 

b. Mengetahui respon pertumbuhan dan efektivitas budidaya pohon 

Cantigi dengan metode perkembangbiakan vegetatif stek pucuk 

dengan pemberian ZPT Rootone F. 

c. Menyediakan pedoman bermanfaat mengenai stek pucuk pohon 

Cantigi. 
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1.5 Hipotesis Penelitian 

 Adapun hipotesis dari penelitian ini, yaitu : 

1. Terjadi interaksi perlakuan pemberian beberapa konsentrasi dan lama 

perendaman ZPT Rootone F terhadap stek pucuk Cantigi (V. 

varingiaefolium Bl. Miq.).  

2. Lama perendaman stek pucuk Cantigi dengan lama perendaman 10 

menit akan berpengaruh terhadap kecepatan tumbuh akar dan tunas 

stek pucuk Cantigi. 

3. Pemberian ZPT Rootone F dengan konsentrasi 300 ppm akan 

berpengaruh dan menghasilkan data yang berbeda terhadap kecepatan 

tumbuh akar dan tunas stek pucuk Cantigi. 

 

 

 

 


