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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kayu mahoni daun lebar atau yang sering dikenal dengan nama Swietenia 

macrophylla. King merupakan salah satu jenis kayu (hard wood) yang banyak 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Mahoni (S. macrophylla. King) merupakan 

tanaman yang tahan bakar pada musim kering yang berkepanjangan dan juga 

memiliki nilai ekonomis tinggi. Selain itu kayu mahoni juga dapat digunakan 

untuk pembuatan perabotan rumah tangga, kayu lapis dan pembuatan kapal. 

Mahoni daun lebar ini mendapat prioritas dalam pembangunan HTI, reboisasi dan 

penghijauan. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik pada daerah musim kering 

maupun basah. Mahoni dapat tumbuh dengan baik pada semua jenis tanah bahkan 

pada tanah yang agak liat sampai ketinggian 1000 m dpl. Sistem perakaran yang 

baik dan akar tunggangnya cukup dalam. Banyak ditanam untuk perlindungan 

jurang-jurang supaya tidak longsor, untuk perlindungan jalan, dan untuk tujuan 

khusus lainya. Semakin berkembangnya zaman tanaman mahoni ini juga banyak 

digunakan dalam proses reboisasi maupun agroforestry. Dilihat dari potensi yang 

dimiliki mahoni menarik banyak pihak untuk mengembangkannya dalam 

pembangunan hutan tanaman industri, apalagi jenis ini termasuk dalam moderate 

growing species atau jenis dengan laju pertumbuhan sedang.  

Untuk mendapatkan semai mahoni yang berkualitas baik harus 

memperhatikan kaidah-kaidah dasar pertumbuhan suatu tanaman, mengetahui 

fisiologi pertumbuhan tanaman, sehingga setiap langkah pengelolaan yang 

dilakukan tidak bertentangan dengan hukum alam. 
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Persemaian (nursery) adalah tempat atau areal untuk kegiatan memproses 

benih (atau bahan lain dari tanaman) menjadi bibit atau semai yang siap tanam di 

lapangan. Kegiatan ini merupakan kegiatan awal di lapangan dari kegiatan 

penanaman. Oleh karena itu kegiatan di persemaian adalah termasuk kegiatan 

penting karena dapat merupakan kunci pertama dalam upaya mencapai 

keberhasilan penanaman (Edris, 2000). 

Arsyad (1975) mengemukakan bahwa susunan dan butir–butirnya 

menyusun media tumbuh akan sangat menentukan sifat menahan air, udara, dan 

gerakan kedua fase tersebut yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. 

Selain itu, media juga berperan dalam menentukan kehidupan suatu tanaman dari 

awal produksi sampai akhir produksi 

Sebagai media tumbuh semai perlu diusahakan memilih yang steril dan 

yang mempunyai sifat–sifat baik, seperti porositas dan drainasenya baik. 

Sedangkan sifat kemisnya berhubungan dengan ketersediaan unsur–unsur haranya 

bagi media sapihan, yaitu dipilih media tumbuh yang cukup tersedia unsur–unsur 

haranya  (Edris, 2000). 

Penggunaan media organik akan sangat mempengaruhi laju 

pertumbuhan tanaman dimana media organik banyak mengandung unsur hara 

yang sangat baik. Menurut Susana (2006) penggunaan kotoran ternak sebagai 

media tumbuh yang merupakan bahan organik akan meberikan respon yang 

positif terhadap laju pertumbuhan tanaman, dimana kotoran ternak banyak 

mengandung unsure hara yang cukup memberikan nutrisi yang baik bagi semai 

dalam proses prtumbuhannya. 
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EM4 berisi 4 kelompok utama yaitu bakteri fotosintetik, bakteri sam 

laktat, actinomicetes dan ragi yang merupakan mikroba degradator kuat atau 

disebut sebagai pengurai bahan organik kuat atau bisa disebut juga komposer 

kuat, yang dapat menguraikan bahan organik yang terkandung dalam tanah. 

Penggunaan EM4 pada tanaman sendiri digunakan sebagai pupuk yang dapat 

membantu memaksimalkan proses pertumbuhan dan pekembangan tanaman 

tersebut. 

Konsentrasi larutan EM4 yang cukup besar akan memberikan respon yang 

cukup baik, konsentrasi larutan EM4 akan mengurai media yang digunakan untuk 

kemudian memberikan nuntrisi yang baik untuk tanaman. Menurut Kusumawati 

(2006) konsentrasi larutan EM4 30 ml/l air dan dosis azolla 25 gr/tanaman 

memberikan pertumbuhan bibit mahoni yang paling baik. Dimana semakin tinggi 

nilai konsentarsi EM4 maka pertumbuhan semai pun akan semakin baik. 

Dari uraian di atas, maka dilakukan penelitian lanjutan dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh pemberian EM4 dan berbagai jenis media terhadap 

pertumbuhan bibit mahoni dengan konsentrasi yang tinggi, sehingga diharapkan 

dengan penambahan konsentrasi EM4 dan berbagai jenis media akan diperoleh 

hasil yang lebih baik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat 

dirumuskan masalah sebaigai berikut.  

1. Apakah pemberian konsentrasi larutan efektif mikroorganisme 4 (EM-4) 

dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan semai mahoni ( S. macrophylla. 

King) ? 
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2. Apakah pemberian berbagai jenis media tumbuh dapat berpengaruh 

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

3. Seberapa besar tingkat keberhasilan dari kedua perlakuan di atas ? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi 

larutan efektif mikroorganisme 4 (EM4) dan media tumbuh terhadap pertumbuhan 

semai mahoni ( S. macrophylla. King). 

1.4 Hipotesis 

1. Terjadi interaksi konsentrasi larutan efektif mikroorganisme (EM4) dan 

media tumbuh terhadap pertumbuhan semai mahoni (S.macrophylla. King). 

2. Terjadi pengaruh yang nyata pada perlakuan konsentrai efektif 

microorganisme (EM4) terhadap pertumbuhan semai mahoni (S. 

macrophylla. King) 

3. Terjadi pengaruh yang nyata pada perlakuan jenis media terhadap 

pertumbuhan semai mahoni ( S. macrophylla. King) 

1.5 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada keberhasilan 

pertumbuhan semai mahoni dengan memberikan mikroorganisme efektif 4 (EM4) 

dan berbagai media tumbuh yang tepat. Di samping itu, dapat menambah 

pengetahuan dan informasi sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya 

terhadap permasalahan khususnya yang berkaitan dengan ilmu budidaya tanaman 

kehutanan,  

Selanjut dapat dijadikan sebagai bahan masukkan bagi perusahaan atau 

instansi yang sedang melakukan kegiatan persemaian, sehingga didapatkan semai 
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mahoni dengan kualitas baik dan sehat, yang mampu meningkatkan produktifitas 

semai mahoni, baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. 

 

 


