
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jati (Tectona grandis Linn. F) termasuk famili Vebenaceae pada mulanya 

merupakan tanaman hutan tidak sengaja ditanam dan tumbuh liar di dalam hutan 

bersama jenis  tanaman lainnya.  Di  alam,  tanaman jati  tumbuh sebagai  tanaman 

campuran serta tumbuh di daerah yang mempunyai perbedaan musim basah dan 

kering yang tegas.

Tanaman  jati  (T. grandis Linn. F)  merupakan  produk  penting  dari 

kehutanan yang batangnya dapat dijadikan sebagai bahan baku industri. Menurut 

Cordes (1992), kayu jati banyak diminati  karena memiliki  sifat  fisik yang baik, 

yaitu antara lain : Sangat keras, tetapi mudah dalam pengerjaannya karena kayu jati 

mudah dibelah,  tahan terhadap beban (sangat stabil  atau  Vast) dan sangat awet. 

Kayu  jati  yang  kering,  memliki  bobot  yang  ringan,  sehingga  mudah  dalam 

pengangkutan.  Kayu  jati  yang  dibuat  untuk  perkakas/furnitur  hampir  tidak 

memerlukan perlakuan khusus  agar  membuatnya  menjadi  awet/tahan  lama/tidak 

cepat rusak.

Perbanyakan tanaman jati dengan stek dewasa ini telah berkembang dengan 

pesat.  Sebagian  besar  perusahaan  negara  dan  swasta  telah  menggunakan  bahan 

tanam stek sebagai bahan tanam atau untuk peremajaan. Pertumbuhan tanaman stek 

lebih  seragam dan  memiliki  sifat  genetik  yang  sama  dengan  induknya.  Sistem 

perakaran tanaman stek juga cukup kokoh menyerupai tanaman semaian.  Dalam 

perbanyakan tanaman secara vegetatif atau menggunakan stek, pembentukan akar 
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merupakan faktor awal yang paling penting dalam pertumbuhan tanaman, tetapi 

dengan cara ini sukar terjadi pembentukan akar. Masalah ini memang dapat diatasi 

dengan pemberian hormon tumbuh, yang tujuannya untuk merangsang keluarnya 

akar (Anonymous, 1992). 

Menurut  Heddy  (1998)  Istilah  zat  pengatur  tumbuh  mencakup  hormon 

tumbuhan  (alami)  dan  senyawa-senyawa  buatan  yang  dapat  mempengaruhi 

pertumbuhan  dan  perkembangan  tumbuhan.  Nama senyawa tersebut  dapat  pula 

menyertakan kegiatan fisiologisnya seperti zat tumbuh daun, zat tumbuh akar dan 

sebagainya. Golongan  dari  zat-zat  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  dan 

perkembangan tanaman dengan cara memuaskan disebut pengatur pertumbuhan. 

Dimana  zat  organik  ini  mempunyai  keaktifannya  jauh  berlipat  dibandingkan 

dengan  konsentrasinya,  hanya  dalam  jumlah  kecil  mempunyai  daya  pengaruh 

fisiologis yang besar (setyati, 1995).

Menurut  Anonymous  (2007)  pengaruh  zat  pengatur  tumbuh   terhadap 

pertumbuhan  tanaman  adalah  memperbaiki  sistem  perakaran,  meningkatnya 

penyerapan unsur hara dari tanah, menambah aktivitas enzim, menambah jumlah 

klorofil,  meningkatkan  fotosintesa,  memperbanyak  percabangan,  menambah 

jumlah  kuncup dan bunga serta  mencegah gugurnya  bunga dan buah kemudian 

meningkatkan hasil panen. Kemudian Dwidjoseputro (1990) menambahkan bahwa, 

zat pengatur tumbuh merupakan senyawa yang terdiri-dari senyawa aromatik yang 

bersifat  asam. Selain itu zat  pengatur tumbuh berperan terhadap proses fisiologi 

dan biokimia tanaman. Dalam pemberian zat pengatur tumbuh harus diperhatikan 

konsentrasi yang tepat akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sebaliknya jika 

berlebihan akan menghambat atau mematikan tanaman. Dalam pemberiannya harus 
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diperhatikan kosentrasi  yang digunakan,  Jika  kosentrasinya  terlalu  tinggi  dapat 

mengakibatkan  kematian  bagi  tanaman.  Setiap  tanaman  yang  akan  distimulir 

pertumbuhan dalam menerima rangsangan terhadap zat pengatur tumbuh sintetik 

yang  berbeda-beda,  pada  kosentrasi  yang  terlalu  rendah  kurang  berperan 

sebagaimana mestinya, sedangkan pada kosentrasi yang terlalu tinggi akan bersifat 

racun bagi tanaman.

Mekanisme  penggunaan  zat  pengatur  tumbuh  dapat  dilakukan  dengan 

menyemprotkan ke daun, tetapi dapat juga mencelupkan stek kedalam  larutan zat 

pengatur  tumbuh  tersebut.  Dewasa  ini  penggunaan  zat  pengatur  tumbuh  maju 

dengan pesat, terbukti dengan semakin banyaknya produk-produk yang dihasilkan. 

Sebutan  untuk  zat  pemacu  pertumbuhan  tanaman  bermacam-macam,  ada  yang 

menyebut dengan sebutan pengatur zat tumbuh, zat pengatur tumbuh, perangsang 

pertumbuhan, pengatur pertumbuhan tanaman, hormon tumbuh, stimulan dan lain-

lain (Lingga, 1991).

Konsentrasi  auksin yang digunakan pada perendaman stek berbeda-beda, 

tergantung  jenis  tanaman  dan  jenis  auksin  yang  digunakan.  Umumnya  untuk 

penyetekan  tanaman  buah  digunakan  konsentrasi  100  ppm  dengan  lama 

perendaman 1 - 2 jam. Selain hormon tumbuh sulit tersedia di tempat yang mudah 

dijangkau  oleh  para  pembudidaya  tanaman  di  pedesaan,  harganya  juga  relatif 

sangat tinggi (Heddy, 1998).

Seiring  dengan  berkembangnya  ilmu  pengetahuan,  dari  hasil  penelitian 

yang dilakukan pada larutan urin sapi yang dicobakan pada stek pucuk tanaman 

kopi robusta yang menggunakan larutan urin 5% dan 10%, ternyata rootone F juga 

terdapat  dalam urin sapi (air  kencing sapi).  Fungsinya  sama,  yakni  merangsang 
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pertumbuhan akar pada stek tanaman. Sehingga diharapkan pada stek pucuk jati ini 

dapat  memperoleh  hasil  yang  lebuh  baik  dalam  hal  persentase  hidup  stek  dan 

pertumbuhan  tanaman.  Hormon  yang  terdapat  dalam tanaman  jumlahnya  hanya 

sedikit.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  penambahan  zat  atau  hormon  yang 

mendukung  pertumbuhan  akar  maupun  batang  tanaman,  misalnya  :  pada 

pembuatan stek, tanpa pemberian hormon atau zat perangsang tumbuh akar pada 

stek akan tumbuh agak lama, dan dengan penambahan hormon pada luka maupun 

media, maka akar pada stek akan tumbuh lebih cepat (Chaerani, 1997).

1.2 Rumusan Masalah

Kebutuhan akan bibit jati dapat dipenuhi dengan cara generatif maupun 

vegetatif.  Perbanyakan  tanaman  jati  secara  generatif   belum  dapat  memenuhi 

kebutuhan,  karena  jumlah  biji  yang  berkualitas  masih  terbatas  dan  perolehan 

genetik  yang  dicapai  kurang  optimal.  Salah  satu  alternatif  untuk  memecahkan 

masalah tersebut adalah dengan stek pucuk. Secara umum keuntungan perbanyakan 

tanaman  secara  vegetatif  adalah  bibit  dapat  diperoleh  dalam jumlah  dan  waktu 

yang diinginkan lebih cepat, sifat genetik yang diturunkan sama dengan induknya, 

dan kemampuan tumbuhnya relatif  seragam. Selain ZPT juga dapat menentukan 

keberhasilan  stek,  harganya  juga  relatif  mahal  dan  sulit  didapatkan  dikalangan 

pedesaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan 

tersebut  dengan  pemberian  larutan  urin  sapi  sebagai  pengganti  ZPT dan  lama 

perendaman stek yang berbeda dapat mempengaruhi persentase keberhasilan stek, 

sehingga  nantinya  dapat  bermanfat  bagi  penangkar  bibit  dan  pembudidaya 

tanaman. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan stek pucuk 

jati (T. grandis Linn. F) yang direndam dalam konsentrasi larutan urin sapi dan 

lama perendaman stek. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

      Penelitian  ini  diharapkan mampu menambah pengetahuan dan informasi 

tentang perbanyakan tanaman jati secara vegetatif dengan pemberian konsentrasi 

larutan  urin  sapi  dan  lama  perendaman  yang  tepat  untuk  pertumbuhan  dan 

perkembangan stek pucuk jati. Disamping itu penelitian ini diharapkan memberi 

wawasan baru tentang upaya pemanfaatan urin sapi sebagai pengganti ZPT yang 

mempunyai  fungsi  sama,  yakni  merangsang pertumbuhan akar  pada stek pucuk 

jati.  Dan untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang budidaya 

jati dengan menggunakan stek pucuk jati.

1.5 Hipotesis

1. Terjadi interaksi antara pemberian konsentrasi larutan urin sapi dan lama 

perendaman terhadap pertumbuhan stek pucuk jati (T. grandis Linn. F).

2. Dengan pemberian konsentrasi larutan urin sapi dengan konsentrasi larutan 

0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% akan memberikan pengaruh yang berbeda 

pada pertumbuhan stek pucuk jati (T. grandis Linn. F).

3. Lama  perendaman  stek  selama  30 menit,  60 menit dan  90  menit  akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan stek pucuk jati (T. grandis Linn. F).
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