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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Adanya ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan kemampuan 

penyediaan kayu jati mendorong Perum Perhutani untuk menerapkan silvikultur 

intensif guna memenuhi kebutuhan kayu dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi. 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut diantaranya melalui 

pengembangan jati plus perhutani. Jati Plus Perhutani (JPP) adalah tanaman jati unggul 

yang dikembangkan oleh Perhutani melalui program pemuliaan pohon. JPP 

dikembangkan melalui 2 cara yaitu secara vegetatif (kultur jaringan dan stek) dan 

generatif (benih KBK). JPP didapat dari seleksi terhadap koleksi 600 pohon plus pada 

populasi hutan jati di Indonesia. Dari berbagai penelitian JPP mempunyai keunggulan 

dapat tumbuh lebih cepat, volume yang relatif lebih besar dan kualitas batang lebih 

baik, sehingga tegakan mempunyai nilai ekonomis tinggi. Jenis JPP yang saat ini 

dikembangkan oleh Perhutani (PHT) ada dua yaitu PHT I dan PHT II. Secara 

panampakan fisik kedua jenis JPP ini sama, namun terdapat perbedaan diantara PHT I 

dan PHT II. Perbedaan tersebut antara lain : PHT I pertumbuhan  diameter lebih cepat 

dibandingkan PHT II, terdapat cabang pada PHT II yang bentuknya seperti garputala, 

tingkat kelurusan batang lebih bagus pada PHT II, daun pada PHT I arahnya ke atas 

sedangkan PHT II ke bawah, PHT II mempunyai warna kulit batang yang agak putih. 

Pertumbuhan dan perkembangan JPP sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dari 

tanaman induk dan faktor lingkungan. Apabila tanaman induk mempunyai faktor 

genetik yang bagus, maka akan menghasilkan tanaman Jati Plus Perhutani dengan 
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kualitas bagus, sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh 

yang sangat besar untuk pertumbuhan. Lingkungan yang sesuai akan membuat 

tanaman jati plus perhutani tumbuh dengan baik. 

Dengan pertumbuhan JPP yang lebih cepat dibandingkan jati lokal, hal ini tentu 

saja mengakibatkan tanaman JPP membutuhkan nutrisi yang lebih banyak. 

Ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan oleh JPP dapat diperoleh melalui pemberian 

pupuk dan serasah dari tanaman. Penggunaan pupuk anorganik selain mahal juga akan 

berdampak negatif apabila digunakan dalam jangka panjang dengan dosis yang 

melebihi standart anjuran, sehingga dapat menyebabkan residu tanah. Serasah 

merupakan lapisan yang terdiri dari bagian tanaman yang telah mati, seperti guguran 

daun, ranting, cabang, bunga, buah yang terkumpul di permukaan tanah sebelum 

mengalami dekomposisi. Serasah yang telah mengalami dekomposisi merupakan 

sumber ketersediaan nutrisi untuk tanaman. Unsur hara yang tersedia melalui serasah 

tanaman memiliki manfaat yang lebih baik terutama untuk jangka panjang karena dapat 

meningkatkan produktivitas lahan dan mencegah degradasi lahan.  

Menurut Hardiwinoto, Haryono, Fasis, dan Sambas, (1994) bahwa, dekomposisi 

serasah adalah salah satu dari tingkatan proses terpenting daur biogeokimia dalam 

ekosistem hutan. Serasah yang telah membusuk (mengalami dekomposisi) akan 

berubah menjadi humus bagi tanah. 

Produktivitas tanah merupakan kemampuan suatu tanah untuk menghasilkan 

produk tertentu suatu tanaman di bawah sistem pengelolaan tanah tertentu.  Tanah 

produktif harus mempunyai kesuburan yang menguntungkan bagi pertumbuhan 

tanaman. Seperti dijelaskan oleh  (Winarso, 2005), kesuburan tanah adalah kemampuan 
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atau kualitas suatu tanah menyediakan unsur-unsur hara tanaman dalam jumlah yang 

mencukupi kebutuhan tanaman. 

Produktivitas serasah adalah jumlah serasah yang jatuh ke lantai hutan pada periode 

tertentu persatuan luas areal. Produktivitas serasah merupakan hal yang sangat penting 

bagi pengembalian unsur hara pokok bagi pertumbuhan tanaman hutan. Produktivitas 

serasah sangat berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah. Dalam kehutanan, 

produktivitas serasah hutan dinyatakan dalam m³ atau m³/ha, sedangkan dalam ekologi 

produksi diukur pada suatu saat dan disebut biomassa dinyatakan dalam satuan bobot 

per satuan luas, misalnya g/m² atau kg/ha. Sedangkan produktivitas serasah hutan 

biasanya diukur per tahun dengan satuan kg/ha/th atau g/m²/hari (Kurniasari,2009). 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Hermita (2011), tentang laju dekomposisi 

dan mineralisasi biomassa serasah di lantai hutan hujan tropik, dinyatakan bahwa 

kehilangan bobot serasah dan kecepatan dekomposisi lebih cepat terjadi pada spesies 

rendah dan selanjutnya diiringi dengan keragaman spesies sedang dan tinggi. 

Kandungan unsur hara yang dihasilkan dari proses dekomposisi terdiri dari unsur N, P, 

K, Ca, Mg. Dijelaskan pula oleh Eka (2008), bahwa laju dekomposisi serasah paling 

tinggi terdapat pada tipe penggunaan lahan hutan kemudian diikuti oleh pekarangan 

dan terendah pada kebun. Rendahnya laju dekomposisi menunjukkan aktivitas fauna 

tanah yang rendah dan mendekomposisi serasah, karena pengolahan tanah yang 

intensif dan pemupukan serta sedikitnya variasi vegetasi dan bahan organik yang 

tersedia. 

Berlandaskan pada penelitian terdahulu, maka peneliti akan melakukan penelitian 

terhadap laju dekomposisi dan produktivitas serasah JPP pada tingkat pertumbuhan 
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baik, sedang dan kurang. Dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui jumlah unsur 

hara yang dihasilkan dari serasah JPP.  Penelitian ini penting juga dilakukan karena 

dapat digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh serasah 

jati dalam mengalami dekomposisi. Unsur hara yang dihasilkan dari serasah JPP akan 

berfungsi dalam meningkatkan kesuburan tanah, hal ini juga akan berpengaruh pada 

peningkatan pertumbuhan tanaman jati. Apabila kandungan unsur hara yang dihasilkan 

dari serasah sudah mampu untuk mencukupi kebutuhan unsur hata tanaman JPP, maka 

tidak perlu dilakukan pemupukan secara anorganik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa permasalahan yang akan 

dikaji antara lain seberapa besar jumlah produksi (serasah) Jati Plus Perhutani (JPP), 

seberapa besar laju dekomposisi serasah jati plus perhutani, bagaimana proses 

dekomposisi serasah jati plus perhutani. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) Mengkaji produksi serasah jati plus perhutani (JPP) pada berbagai tingkat 

pertumbuhan dan lokasi. 

2) Mengkaji laju dekomposisi serasah jati plus perhutani (JPP) pada berbagai 

tingkat pertumbuhan dan lokasi. 

1.4 Hipotesis 

1) Jati plus perhutani pada pertumbuhan baik lebih banyak menghasilkan seresah 

dibandingkan pada jati plus perhutani pada pertumbuhan kurang. 
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2) Laju dekomposisi pada tingkat pertumbuhan baik lebih cepat dibandingkan 

dengan tingkat pertumbuhan sedang dan kurang. 

3) Produktivitas serasah pada lokasi pertama lebih banyak dibandingkan lokasi 

yang lain. 

1.5 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk pengembangan 

ilmu mengenai tanaman jati plus perhutani (JPP) baik tentang proses dan laju 

dekomposisi pada serasah JPP maupun jumlah unsur hara yang dihasilkan oleh serasah 

JPP dan nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan JPP. Selain itu, 

diharapakan mampu memberikan masukan bagi pihak pengelola hutan dalam 

menentukan kebijakan mengenai pemanfaatan unsur hara organik yang dihasilkan dari 

proses dekomposisi serasah jati. 

 


