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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Hutan merupakan sumberdaya alam yang mempunyai nilai ekonomis 

tinggi, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih serius. Menurut Undang –

Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwa 

hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi 

sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan yang 

terdapat pada suatu wilayah tertentu atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai 

hutan. 

Hutan sebagai sumberdaya alam yang dapat diperbaharui akan bisa 

terwujud jika  pembaharuannya dilaksanakan secara konsekuen. Pembaharuan ini 

dilaksanakan melalui penanaman kembali (rehabilitasi) setelah hutan itu 

dimanfaatkan. Upaya rehabilitasi hutan saat ini dirasakan saat ini sangat 

mendesak, karena kondisinya sangat memperihatinkan. Untuk itu, diperlukan 

berbagai persiapan, satu diantaranya adalah menyiapkan bibit yang berkualitas 

dan sesuai dengan keadaan tempat yang akan direhabilitasi (Yasman, 2002). 

Pengelolaan hutan saat ini harus lebih terfokus pada penanaman pohon 

yang cepat dalam pertumbuhan (fast growing species) dan memiliki nilai 

ekonomis yang tinggi. Dari beberapa jenis tanaman yang memiliki prospek yang 

sangat baik untuk ditumbuh kembangkan, salah satunya adalah tanaman jabon 

(Anthocephalus cadamba Miq.). Tanaman jabon telah dikenal di pulau Jawa sejak 
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tahun 1931. Tanaman ini berfungsi sebagai tanaman pelindung. Selain sebagai 

tanaman pelindung, tanaman jabon ini juga ditanaman sebagai kebutuhan industri. 

Tanaman ini juga sangat bagus untuk permudaan alam seperti areal bekas 

tebangan, bekas perladangan, dan tempat terbuka lainnya. 

Anthocephalus sp terdiri atas dua jenis yaitu A. cadamba Miq. atau bisa 

juga disebut A. chinensis dan A. macrophylla. Pohon jabon terdapat secara alami 

dari Sri Lanka, India, Nepal dan Bangladesh ke arah timur melalui Malaysia 

hingga Papua Nugini. Jenis ini telah ditanam sebagai pohon hias dan pohon 

perkebunan dan telah berhasil diperkenalkan ke Afrika Selatan, Puerto Rico, 

Suriname, Taiwan dan Negara-negara lainnya di kawasan tropika dan subtropika 

(Soerianegara dan Lemmens 1994). 

Jabon merupakan salah satu jenis kayu yang pertumbuhannya sangat cepat. 

Saat ini, jabon menjadi andalan industri perkayuan, termasuk kayu lapis, kayu 

lamina, dan industri perkayuan Iainnya. Pasalnya, jabon memiliki beberapa 

keunggulan dibandingkan dengan tanaman kayu lainnya seperti sengon yang 

sudah populer dimasyarakat. Selain pertumbuhannya yang cepat, keunggulan 

jabon diantaranya memiliki tingkat kelurusan batang yang sangat bagus, 

cabangnya rontok sendiri sehingga tidak memerlukan pemangkasan, dan Iebih 

tahan penyakit. Kayu jabon merupakan hasil hutan yang memiliki banyak 

manfaat, diantaranya untuk bahan bangunan, bahan baku furnitur, industri kertas, 

dan kerajinan tangan. Awalnya, hasil hutan berupa kayu diperoleh dari hutan alam 

yang mampu menghasilkan jutaan meter kubik kayu. Namun, saat ini kebutuhan 

kayu menjadi sulit dipenuhi jika hanya mengandalkan hutan alam, Karena 
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produktivitas hutan alam sudah mengalami penurunan akibat penebangan liar, 

kebakaran hutan, dan konversi lahan hutan menjadi areal perkebunan dan 

pertanian (Panggabean, 2011). 

Jabon merupakan jenis tumbuhan lokal yang dapat direkomendasikan 

untuk dikembangkan dalam pembangunan hutan tanaman karena pemanfaatan 

kayunya sudah dikenal luas oleh masyarakat. Jabon merupakan jenis kayu yang 

mempunyai berat jenis 0,42 (0,29-0,56), kelas kuat III-IV dan kelas awet V. Kayu 

jabon banyak digunakan untuk korek api, peti pembungkus, cetakan beton, 

mainan anak-anak, pulp, kelom dan konstruksi darurat yang ringan. Kayunya 

mudah dibuat venir tanpa perlakuan pendahuluan dengan sudut kupas 92° untuk 

tebal venir 1,5 mm. Perekatan venir kayu jabon dengan urea-formaldehida 

menghasilkan kayu lapis yang memenuhi persyaratan standard Indonesia, Jepang, 

dan Jerman (Martawijaya, 1981). 

Tanaman jabon (A. cadamba Miq.) dapat dikembangbiakan dengan dua 

cara yaitu secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu 

meperbanyak tanaman melalui benih yang ditabur secara langsung. Sedangkan 

secara vegetatif yaitu perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian 

tanaman seperti akar, batang, ranting, dan daun. Contoh Pembiakan tanaman 

secara vegetatif yaitu dapat dilakukan dengan cara stek (cutting), cangkok 

(layering), tempelan (budding), dan sambungan (grafting). 

Pembibitan tanaman jabon dilakukan dengan benih, dengan cara 

disemaikan terlebih dahulu. Daya perkecambahan benih baru yang berasal dari 

buah yang matang 50-57 %, tumbuhnya benih juga lebih rendah karena masa 
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istirahatnya kurang. Benih memiliki masa istirahat yang sangat panjang. Dalam 

penyimpanan tahan hingga 12 bulan, dengan daya perkecambahan 70 % bila 

disimpan dalam keadaan baik. Jabon dapat pula ditanam dengan stek. 

Pertumbuhan jabon sangat cepat mulai dari umur 2 sampai 20 tahun. Untuk 

selanjutnya pertumbuhannya lambat. Dalam hutan tanaman, kecepatan tumbuh 

diameter adalah 2-3 cm/tahun dan tinggi 2-3 m/th (Sastrapradja, 1977). 

1.2. Identifikasi Masalah 

Tanaman jabon merupakan tanaman yang dikategorikan tanaman cepat 

tumbuh (fast growing). Akan tetapi jika mengandalkan pertumbuhan secara alami 

untuk mendapatkan bibit jabon yang berkualitas sulit didapatkan, maka dalam 

penelitian ini akan dilakukan pemberian perlakuan konsentrasi larutan dan 

interval penyemprotan biodegradasi (formula nutrisi organik cair yang 

mengandung mineral dan enzim organik untuk meningkatkan kesehatan, 

pertumbuhan dan produksi tanaman). untuk memacu pertumbuhan tanaman dan 

menghasilkan bibit yang berkualitas. 

Dalam penelitian ini ingin membuktikan pengaruh konsentrasi dan interval 

penyemprotan biodegradasi yang tepat untuk pertumbuhan semai jabon (A. 

cadamba Miq.), sehingga dapat aplikasikan dimasyarakat luas. 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi 

larutan dan interval penyemprotan biodegradasi terhadap pertumbuhan bibit jabon 

(A. cadamba Miq.) 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penilitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

seberapa besar pengaruh konsetrasi larutan dan interval penyemprotan 

biodegradasi terhadap pertumbuhan bibit jabon (A. cadamba Miq.) sehingga dapat 

menghasilkan bibit yang berkualitas. 

1.5. Hipotesis 

1. Terjadi interaksi antara kombinasi perlakuan konsentrasi larutan dan 

interval penyemprotan biodegradasi terhadap pertumbuhan bibit jabon (A. 

cadamba Miq). 

2. Konsentrasi larutan biodegradasi (1 ml, 1,5 ml, 2 ml, 2,5 ml dan 3 ml)  

berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit jabon (A. cadamba Miq.). 

3. Interval penyemprotan biodegradasi (3 hari, 6 hari dan 9 hari) berpengaruh 

terhadap pertumbuhan bibit jabon (A. cadamba Miq.). 

 

 

 

 

 

 

 


