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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Tanaman kenaf (Hibiscus cannabinus L.) telah lama dikenal sebagai

tanaman penghasil serat untuk bahan baku karung goni. Namun akhir-akhir ini

penggunaan serat kenaf tidak hanya untuk karung goni saja, tetapi sudah

digunakan sebagai bahan baku industri lain yang lebih prospektif dan bernilai

ekonomi tinggi. Di beberapa negara seperti Malaysia, China, Amerika Serikat

dan Jepang, penggunaan komoditas kenaf sudah sedemikian maju untuk

berbagai industri dengan menggunakan teknologi dan mesin modern, antara lain

untuk pakan ternak, fiber board, particle board, pulp, kertas, wall paper, tekstil,

dan lain-lain (Sudjindro, 2003).

Menurut Nasir(2013), produksi tanaman kenaf meningkat dari tahun

2013-2014 sebesar 3 % dari jumlah total luas area sebesar 1.315 ha.Dan

sebagian besar ditanam didaerah jawa. Pengembangan tanaman kenaf

kedepannya lebih diarahkan ke daerah luar Jawa yang kebanyakan lahan masam

yang mencakup lahan gambut,karena lahan-lahan subur di Jawa lebih

diutamakan untuk tanaman pangan. Masalah yang dihadapi budidaya di lahan

gambut adalah tingginya kandungan Fe dan juga sering terjadi keracunan Fe

(Marjani, 2009).

Untuk meningkatkan produktifitas tanaman kenaf di lahan gambut

diperlukan tanaman yang tahan terhadap keracunan Fe, oleh sebab itu perlu
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dilakukan penelitian tentang galur kenaf yang tahan dengan keracunan Fe,

sehingga produktifitas tanaman kenaf di lahan gambut dapat ditingkatkan.

1.2.Rumusan masalah

1. Galur manakah yang tahan terhadap Fe.

2. Berapakah konsentrasi Fe yang dapat mempengaruhi pertumbuhan

pada kecambah galur-galur kenaf.

3. Apakah terdapat interaksi antara kecambah galurkenaf dengan

konsentrasi Fe.

1.3. Tujuan

1. Untuk mengkaji galur kenaf yang tahan terhadap Fe.

2. Untuk Mengkaji batas konsentrasi Fe yang dapat mengganggu

pertumbuhan kecambah galur-galur kenaf.

3. Untuk mengkaji interaksi antara kecambah galur kenaf dengan

konsentrasi Fe.

1.4. Hipotesis

1. Diduga terdapat beberapa galur kenaf yang tahan terhadap keracunan

Fe.

2. Diduga pada konsentrasi Fe >100 ppm dapat menyebabkan keracunan

pada kecambah kenaf  .

3. Diduga terdapat interaksi antara konsentrasi Fe dengan galur kenaf

yang diuji .

 


