
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hutan adalah sumber kehidupan karena hutan bukan hanya penopang 

kehidupan manusia namun juga hewan dan bahkan tumbuhan itu sendiri. 

Kelangsungan hutan terancam oleh proses alam dan juga oleh manusia yang ada 

disekitarnya. Telah menjadi realita bila alam yang memporak-porandakan hutan, 

akan menjadi hutan kembali yang lebih baik sebab merupakan sebuah perubahan 

yang alami semacam peremajaan bagi hutan itu sendiri. Bila tangan manusia ikut 

campur di dalamnya, walaupun telah diperhitungkan secara seksama, tetapi 

kenyataan yang terjadi adalah hutan masih saja mengalami gangguan 

ekosistemnya (Setiyaka, 2001). 

Kondisi iklim Indonesia seperti curah hujan dan suhu yang tinggi, 

khususnya Indonesia bagian barat menyebabkan tanah-tanah di Indonesia 

didominasi oleh tanah berpelapukan lanjut seperti ultisol dan oksisol. Tanah-tanah 

ini secara alamiah tergolong tanah marginal dan rapuh serta mudah terdegradasi 

menjadi lahan kritis. Namun, degradasi lahan lebih banyak disebabkan karena 

adanya pengaruh intervensi manusia dengan pengelolaan yang tidak 

dipertimbangkan kemampuan dan kesesuaian lahan. Kerusakan hutan di Indonesia 

sudah mencapai ± 2 juta ha/thn, sehingga menyebabkan keadaan hutan semakin 

kritis. Oleh karena itu, pembangunan hutan saat ini harus dilakukan dengan cepat 

mengingat pentingnya arti hutan bagi makhluk hidup (Mahfud, 2003). 
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Terkait dengan rehabilitasi, upaya yang dilakukan tentu tidak boleh 

sembarangan tetapi harus tetap memacu pada efisiensi, dan efektifitas agar hutan 

yang dibangun memiliki kualitas yang tinggi. Dalam pembangunan hutan yang 

berkualitas perlu diperhatikan berbagai faktor, diantaranya yaitu kesesuaian lahan, 

silvikultur teknis, dan aspek pengelolaan hutan secara umum. Selain itu, faktor 

yang tidak kalah pentingnya adalah masalah perbenihan dan pembibitan. 

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 macam jenis tanaman yang memiliki 

prospek yang sangat baik untuk ditumbuh-kembangkan adalah tanaman jabon (A. 

cadamba Miq.). Tanaman jabon ini telah dikenal di Pulau Jawa sejak tahun 1931. 

Tanaman ini berfungsi sebagai tanaman pelindung. Selain sebagai tanaman 

pelindung, tanaman jabon ini juga ditanam sebagai kebutuhan industri. Tanaman 

ini juga sangat bagus untuk permudaan alam seperti pada areal bekas tebangan, 

bekas perladangan, dan tempat-tempat terbuka lainnya. 

Tanaman jabon ini dapat dikembangbiakkan dengan dua cara yaitu secara 

generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu memperbanyak 

tanaman melalui benih yang ditabur secara langsung. Sedangkan secara vegetatif 

yaitu perbanyakan tanaman dengan cara menggunakan bagian-bagian tertentu 

pada tanaman tersebut. Salah satu cara perbanyakan tanaman secara vegetatif 

yaitu dengan cara stek. 

Tanaman jabon telah dikenal oleh masyarakat luas karena kayunya yang 

cepat tumbuh dan mempunyai prospek serta nilai jual yang sangat tinggi. 
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Tanaman ini juga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan peti, kayu lapis, 

korek api, meubel, pensil, vinir, papan partikel, triplek, bahan baku pulp dan 

kertas. Daunnya diekstrak untuk obat kumur, daun segar untuk makanan ternak. 

Pepagan kering untuk obat demam dan obat penguat (Anonymous, 1998). 

Kayu jabon merupakan alternatif yang tepat untuk memenuhi kebutuhan 

bahan baku industri plywood karena bahan baku kayu dan non-kayu untuk 

industri plywood (kayu lapis) saat ini menjadi barang mahal. Hal ini karena 

semakin minimnya persediaan bahan baku untuk pembuatan kayu lapis dan 

ketersediaan produk kehutanan lainnya. Dari hal tersebut, terlihat jelas bahwa 

tanaman jabon memiliki nilai yang tinggi dan prospek yang baik ke depannya. 

Mengingat begitu luasnya lahan kritis serta laju degradasi lahan yang 

semakin tinggi, maka usaha-usaha untuk restorasi dan menekan laju lahan kritis 

telah menjadi kebutuhan yang mendesak. Usaha konservasi tanah dan air secara 

fisik, kimia, dan biologi telah banyak dilakukan namun hasil yang didapatkan 

masih belum optimal. Oleh karena itu, upaya lain harus diusahakan sebagai 

pelengkap dari usaha-usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Salah satu 

diantaranya adalah pemanfaatan mikoriza yang diyakini dapat atau mampu 

memperbaiki kondisi tanah serta meningkatkan pertumbuhan tanaman (Subiksa, 

2002). 

Untuk mempertahankan kesuburan tanah banyak diusahakan dengan 

mengembangkan mikoriza dalam merangsang pertumbuhan tanaman. Fungsi 

mikoriza sangat penting bagi tanaman, yaitu membantu dalam penyerapan unsur 

hara terutama fosfor, nitrogen, kalium dan seng. Selain itu, dapat menambah 
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kemampuan tanah dalam menahan air, menghambat infeksi patogen di dalam 

akar, menghasilkan zat pengatur tumbuh seperti hormon, mengatur aktivitas dari 

fungsi organisme lain seperti rhizobium, memperbaiki struktur tanah dan agregasi 

tanah serta membantu siklus mineral (Anonymous, 1990). 

Usaha penanaman kembali lahan-lahan kritis diperlukan teknik dan usaha 

silvikultur yang memadai agar tanah-tanah tersebut lebih produktif. Salah satu 

kegiatan yang dapat ikut menyumbang status silvikultur Indonesia adalah usaha 

peningkatan kualitas bibit dengan memanfaatkan teknologi mikoriza (Supriyanto, 

1992). 

Demi usaha peningkatan kualitas bibit dengan memanfaatkan teknologi 

mikoriza tersebut, maka dilakukan penelitian oleh Wulandari (2004) mengenai 

pengaruh dosis dan waktu pemberian tanah berektomikoriza terhadap 

pertumbuhan bibit tanaman Ampupu (Eucalyptus alba Reinw). Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa dari 3 perlakuan tanah berektomikoriza dengan 

dosis 4 gram, 5 gram dan 6 gram didapatkan hasil terbaik pertumbuhannya pada 

dosis tanah berektomikoriza 6 gram. 

 Dengan demikian, maka penulis berupaya untuk mencoba 

mengaplikasikan mikoriza terhadap tanaman jabon pada skala persemaian. 

Pengaplikasian mikoriza yang nantinya akan digunakan yaitu mikoriza jenis 

Glomus sp dan Gigaspora sp. Dalam penelitian ini ingin membuktikan 

bagaimanakah konsentrasi penambahan jenis dan dosis mikoriza yang tepat untuk 

pertumbuhan semai jabon (A. cadamba Miq.), sehingga dapat diterapkan di 

masyarakat luas terutama bagi penyedia bibit. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui interaksi 

kombinasi jenis mikoriza dan dosis tanah bermikoriza terhadap bibit tanaman 

jabon (A. cadamba Miq), respon pemberian jenis mikoriza terhadap bibit tanaman 

jabon serta respon pemberian dosis tanah bermikoriza terhadap bibit tanaman 

jabon. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembudidayaan tanaman 

hutan khususnya tanaman jabon. Dengan mengetahui interaksi kombinasi dosis 

tanah bermikoriza dan jenis mikoriza serta pemberian perlakuan jenis mikoriza, 

begitu juga pemberian perlakuan dosis tanah bermikoriza mikoriza terhadap bibit 

tanaman jabon yang tepat untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman jabon 

yang optimal. Selain itu, penelitian ini semoga bermanfaat bagi khalayak umum 

dalam hal untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penambahan 

dosis tanah bermikoriza dan jenis mikoriza terhadap pertumbuhan bibit tanaman 

jabon (A. cadamba Miq.). 

 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga terjadi interaksi antara kombinasi perlakuan jenis mikoriza dan dosis 

tanah bermikoriza 3 gr/polybag terhadap pertumbuhan bibit jabon 
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2. Diduga perlakuan jenis mikoriza Glomus sp dan Gigaspora sp akan 

memberikan respon yang baik terhadap pertumbuhan bibit jabon 

3. Diduga perlakuan dosis tanah bermikoriza 3 gr/polybag akan memberikan 

respon yang baik terhadap pertumbuhan bibit jabon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


