
 
 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

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

tanaman penghasil serat untuk bahan baku karung goni (Sudjindro, 2003). 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 yaitu sebagai bahan baku pembuatan  geo-textile, fibre 

drain, fibre board untuk interior mobil, particle board, pulp dan kertas. 

(Sudjindro et al., 2005). 

Menurut data Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, kebutuhan 

serat kenaf di Indonesia pada Tahun 2005 diperkirakan 8.000 ton, dan pada Tahun 

2006 sebesar 10.000 ton. Varietas unggul kenaf yang telah dihasilkan Balittas 

adalah KR 11 untuk lahan bonorowo; KR 14 dan KR 15 untuk lahan podsolik 

merah kuning (PMK), KR 9 dan KR 12 untuk lahan kering. Varietas–varietas 

tersebut dapat ditanam sembarang waktu karena kurang terpengaruh oleh 

fotoperiodisitas. Pengembangan kenaf adalah di Jawa (Barat, Tengah, Timur), 

Lampung, Riau, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan (Selatan, Timur, Tengah, dan 

Barat). Melihat kebutuhan kenaf yang masih tinggi dimana kebutuhan serat kenaf 

nasional mencapai 3.000 ton dan baru dapat terpenuhi 1.500 ton. Dan saat ini, 

pemenuhan kenaf nasional didatangkan dari Vietnam dan Malaysia (Sudjindro et 

al., 2005). 

Lebih dari 55 juta hektar lahan pertanian di Indonesia bersifat masam. 

Aluminium (Al) diketahui sebagai faktor utama penyebab toksik bagi tanaman 
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yang tumbuh di tanah yang bersifat masam. Beberapa kendala yang umum pada 

tanah ultisol adalah reaksi tanah sangat masam sampai masam (pH-nya 4,1-4,8), 

ratio C/N tergolong rendah, kejenuhan Al tinggi, miskin kandungan hara makro 

terutama P, K, Ca, Na, dan Mg, kandungan bahan organik rendah, konsentrasi 

mangan (Mn) yang tinggi, kapasitas tukar kation rendah dan peka terhadap erosi 

(Damanik dkk., 2010). 

Permasalahan dalam pengembangan kenaf di Indonesia adalah tingkat 

kompetisi dengan komoditas lain dalam memperoleh lahan yang potensial atau 

subur dan tergeser oleh komoditas pangan. Untuk mempertahankan 

keberadaannya, pengembangan kenaf harus diarahkan ke lahan yang kurang 

potensial seperti lahan podsolik merah kuning (PMK). Masalah yang paling 

menonjol di lahan PMK adalah pH nya rendah, dibarengi tingginya konsentrasi Al 

dan Fe serta peka terhadap erosi. Selain itu PMK miskin akan unsur hara seperti 

P, Ca, Mg, S, dan Mo, kemudahan K tercuci dan sering adanya pengaruh jelek 

dari ion H. Pada kondisi demikian pertumbuhan tanaman kenaf akan terhambat. 

Untuk mengatasi kendala tersebut penggunaan varietas unggul yang 

memiliki ketahanan terhadap cekaman abiotik agar adaptif di lahan PMK 

merupakan salah satu pemecahan yang cukup rasional. Varietas unggul adaptif 

merupakan komponen teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan 

dibandingkan dengan upaya perbaikan kondisi lingkungan seperti meningkatkan 

pH tanah atau memperbaiki sifat fisika-kimia tanah. 

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena untuk mengembangkan 

tanaman kenaf yang toleran terhadap aluminium, diharapkan nantinya tanaman 
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yang dihasilkan mampu ditanam pada lahan yang mempunyai cekaman 

aluminium.  

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah ketahanan galur kenaf (Hibiscus cannabinus L.) terhadap 

keracunan aluminium.  

2. Apakah galur kenaf (Hibiscus cannabinus L.) dapat toleran terhadap 

konsentrasi aluminium.  

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian konsentrasi aluminium terhadap 

pertumbuhan galur-galur kenaf (Hibiscus cannabinus L.). 

2. Untuk mengetahui galur kenaf (Hibiscus cannabinus L.) yang toleran 

terhadap keracunan aluminium. 

1.4. Hipotesis 

1. Terdapat interaksi antara galur kenaf (Hibiscus cannabinus .L) dengan 

pemberian konsentrasi aluminium . 

2. Terdapat galur kenaf (Hibiscus cannabinus .L) yang toleran terhadap  

aluminium (Al). 
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