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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki hutan yang sangat luas dengan berbagai 

keanekarangaman hayati. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu luasan 

hutan semakin berkurang setiap harinya. Berkurangnya hutan di Indonesia 

disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengalih fungsian hutan menjadi kebun, 

dan pertambangan. Hal ini didukung karena hasil dari perkebunan dan 

pertambangan lebih menjanjikan. Oleh karena itu, saat ini yang dibutuhkan adalah 

hutan yang selain bernilai ekologis tetapi juga bernilai ekonomis terutama bagi 

masyarakat sekitar hutan. Pembangunan hutan atau penanaman hutan kembali 

dalam skala besar membutuhkan benih yang bermutu tinggi. Mutu benih yang 

tinggi dapat dicerminkan dari daya perkecambahan benih dan laju 

perkecambahannya. Tanaman berkayu yang dapat dijadikan sebagai tanaman 

untuk mereboisasi hutan yang telah rusak yaitu sengon buto. Menurut Anonim 

bahwa “sengon buto (Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb)  termasuk dalam 

jenis tanaman  pionir yang cepat tumbuh dan adaptif, yang dapat 

direkomendasikan untuk dikembangkan dalam revegetasi lahan.  Sengon buto 

memiliki perakaran yang dalam dan juga tajuk yang lebar sehingga dapat 

mempercepat penutupan lahan pasca penambangan. Secara fisiologis sengon buto 

dapat hidup pada tanah berpasir dan kering” (Anonim, 2003). 

http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Enterolobium%20cyclocarpum&g=Enterolobium&s=cyclocarpum
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Seperti yang dikatakan oleh Staff “sengon buto sangat bermanfaat bagi 

kehidupan sehari-sehari. Sebagian besar dari pohon dapat dimanfaatkan. Misalkan 

saja, kayunya biasa digunakan untuk pembuatan papan, peti-peti pengemas, venir, 

pulp (bubur kayu), papan serat (fiber board), papan partikel (particle board), 

papan lapis (blockboard), korek api, kelom (alas kaki) dan kayu bakar. Daun 

sengon buto dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Polong muda dapat 

dimakan oleh manusia. Buah dan batang kayu dapat menghasilkan tanin. Sengon 

buto juga kerap ditanam sebagai tanaman hias, pohon peneduh dan pelindung di 

perkebunan, pengendali erosi, pupuk hijau, serta sebagai penghasil kayu bakar” 

(Staff, 2011). 

Menurut Nurhasybi, Hero, Zanzibar, Dede, Agus, Buharman, Sudrajat dan 

Suhariyanto bahwa “benih sengon buto mempunyai kulit yang keras. Sehubungan 

dengan biji sengon memiliki kulit yang liat dan tebal serta segera berkecambah 

apabila dalam keadaan lembab, maka sebelum benih disemaikan, sebaiknya 

dilakukan treatment guna mempercepat perkecambahan benih tersebut” 

(Nurhasybi, Hero, Zanzibar, Dede, Agus, Buharman, Sudrajat dan Suhariyanto, 

2010). 

  Selain perlakuan pratanam, media tanam merupakan hal penting yang 

harus dilakukan dalam perbanyakan tanaman dengan cara generatif. Menurut 

pendapat Prayugo menyebutkan bahwa “media tanam yang baik harus memiliki 

persyaratan-persyaratan sebagai tempat berpijak tanaman, memiliki kemampuan 

mengikat air dan menyuplai unsur hara yang dibutuhkan tanaman, mampu 

mengontrol kelebihan air (drainase) serta memiliki sirkulasi dan ketersediaan 
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udara (aerasi) yang baik, dapat mempertahankan kelembaban di sekitar akar 

tanaman dan tidak mudah lapuk atau rapuh” (Prayugo, 2007). 

1.2 Perumusan Masalah 

Selama ini biji sengon buto dirasa memiliki kulit yang keras sehingga 

lumayan membutuhkan waktu yang agak lama untuk berkecambah, maka untuk 

mempercepat perkecambahan benih tersebut dilakukan dengan skarifikasi benih 

dengan cara merendam benih dengan zat pengatur tumbuh (GA3, Atonik, dan Air 

Kelapa) yang diharapkan akan dapat mempercepat perkecambahan dan 

pertumbuhan semai sengon buto. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1) Dengan perendaman benih dengan berbagai ZPT diharapkan mampu 

mempercepat perkecambahan dan pertumbuhan benih sengon buto 

2) Untuk mengetahui zat pengatur tumbuh  terbaik dalam mempercepat 

pertumbuhan benih sengon buto  

3) Untuk mendiskripsikan pengaruh media tanam terhadap perkecambahan 

dan pertumbuhan benih sengon buto 

1.4 Hipotesis 

1) Terjadi interaksi antara perendaman dengan berbagai ZPT terhadap semua 

peubah perkecambahan dan pertumbuhan benih sengon buto  

2) Media tanam berpengaruh nyata terhadap semua peubah perkecambahan 

dan pertumbuhan benih sengon buto 
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3) Terjadi interaksi antara perendaman dengan berbagai jenis ZPT dan 

komposisi media tanam serta berinteraksi nyata terhadap perkecambahan 

dan pertumbuhan benih sengon buto 

 




