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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Sengon Buto (Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb) 

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

dan Suhariyanto menyebutkan bahwa “sebaran alami  sengon buto yaitu dari 

daerah tropis Amerika terutama di bagian utara, tengah dan selatan Mexico. 

Tumbuh pada ketinggian 0 – 1000 m dpI dengan curah hujan 600 – 4800 

mm/tahun. Dan tumbuh pada tanah berlapisan dalam, drainase baik. Tanaman ini 

toleran terhadap tanah berpasir dan asin akan tetapi bukan pada tanah yang 

berlapisan dangkal. Tahan terhadap suhu dingin dan terpaan angin. Di Indonesia 

mulai di tanam pada tahun 1974 di kebun percobaan Pusat Penelitian Hutan di 

Sumber Wringin dan RPH Sumber Wringin, Situbondo Jawa Timur dan berfungsi 

sebagai sumber benih” (Nurhasybi, Hero, Zanzibar, Dede, Agus, Buharman, 

Sudrajat dan Suhariyanto. 2010). 

Menurut Saif bahwa “pada bagian kulit batang teksturnya lebih kasar 

(lebih bersisik) dibandingkan dengan kedua sengon lainnya. Kulit berwarna coklat 

kemerah merahan. Pada umumnya penampilan secara fisik sengon buto besar. 

Karena besar itulah maka di namakan sengon " buto" (bahasa jawa) yang artinya 

besar. Jenis kayunya mudah patah dibandingkan dengan sengon tekek maupun 

sengon laut. Serat kayu lebih kasar dari sengon lainnya” (Saif, 2014). 

http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Enterolobium%20cyclocarpum&g=Enterolobium&s=cyclocarpum


  

6 
 

                Adapun klasifikasi tanaman sengon buto menurut Hartoyo (2013), 

disajikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Ordo : Fabales 

Famili : Fabaceae (suku polong-polongan) 

Genus : Enterolobium 

Spesies : Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb 

 Seperti yang dipaparkan oleh Orwa, Kindt, Jamnadass, dan Anthony 

bahwa “bunga sengon buto  kecil berwarna putih dan tipe bunganya merupakan 

majemuk. Proses pembungaan ini terjadi di bulan Maret dan April pada saat 

proses tumbuhnya kembali daun-daun yang telah gugur di musim kemarau. 

Persebaran benih dibantu oleh hewan-hewan” (Orwa, Kindt, Jamnadass, dan 

Anthony, 2009). 

                         

 

    Menurut Nurhasybi, dkk bahwa “buah sengon buto termasuk buah 

polong, dengan kulit keras. Bentuk polong melingkar dengan garis tengah 7 dan 5 

cm sehingga pangkal buah dan ujungnya menempel. Benih masak ditandai dengan 

Gambar 1 : Bunga Sengon Buto (sumber: alchetron.com) 
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warna buah coklat tua dan berisi ± 13 benih. Benih sengon buto berukuran 

panjang 1,1 - 2 cm dan garis tengah 0,8- 1,3 cm dan agak gemuk, berwarna coklat 

tua dengan garis coklat muda ditengahnya. Dalam 1 kg terdapat 900 – 1000 

benih” (Nurhasybi, Hero, Zanzibar, Dede, Agus, Buharman, Sudrajat dan 

Suhariyanto. 2010). 

 

  

 

Seperti yang dikatakan oleh Saif bahwa “pohon berukuran sedang sampai 

besar, tinggi dapat mencapai 30 m, tinggi batang bebas cabang 1,5 m. Kulit 

bersisik berwarna coklat kemerah-merahan. Daun sengon tersusun majemuk 

menyirip ganda panjang dapat mencapai 40 cm, terdiri dari 8 – 15 pasang anak 

tangkai daun yang berisi 15 – 25 helai daun, dengan anak daunnya kecil-kecil dan 

mudah rontok. Warna daun sengon buto hijau pupus, berfungsi untuk memasak 

makanan dan sekaligus sebagai penyerap nitrogen dan karbon dioksida dari udara 

bebas” (Saif, 2014). 

Gambar 2: Buah dan Benih Sengon Buto 

Sumber: karyabarokah.indonetwork.co.id Sumber: yulianabq.wordpress.com 
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2.2 Perkecambahan Sengon Buto (E. cyclocarpum (Jacq.) Griseb) 

Menurut Nurhasybi, dkk bahwa “media tabur berupa campuran tanah dan 

pasir (1 : 1). Pada benih sengon buto ini perlu dilakukan perlakuan pendahuluan 

dengan cara mengikir kulit benih dekat titik tumbuh dan direndam air dingin 

selama 24 jam, atau dengan cara merendam benih dalam larutan H2SO4 pekat 

selama 35 menit dan dicuci dengan air mengalir. Kecambah siap sapih setelah 

berumur 14 hari . Berdasarkan Uji TZ (Tetrazolium) kriteria benih hidup adalah 

apalagi minimum kotiledon berwarna merah normal (minimum 30 % dari luas 

kotiledon). Plasma dan ujung radikel berwarna merah dengan merah muda, 

sedangkan bagian stele memiliki bagian berwarna putih. Sedangkan benih mati 

ditandai dengan warna embrio (plumula, radikel/stele)  didominasi warna putih, 

bercak-bercak merah agak merah gelap (kebiru-biruan)” (Nurhasybi, Zanzibar, 

Dede, Agus, Buharman, Sudrajat dan Suhariyanto, 2010). Menurut  Sutopo  

bahwa “ketika ketersediaan  air  pada  biji  telah  terpenuhi  maka terjadi  

hidrolisis  cadangan  makanan  menjadi molekul  kecil  kemudian  

ditranslokasikan  ketitik tumbuh, sehingga benih tumbuh dan berkecambah” 

(Sutopo, 2002). 

Gambar 3: Pohon dan Daun Sengon Buto 

Sumber: chalk.richmond.edu Sumber: www.tamanhusadagrahafamili.com 

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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Kartasapoetra melaporkan bahwa “daya perkecambahan benih merupakan 

berkembangnya embrio yang menunjukkan kemampuannya untuk tumbuh secara 

normal padalingkungan yang sesuai. Uji daya perkecambahan benih merupakan 

persentase jumlah benih yang hidup pada jangka waktu yang sudah ditentukan. 

Yang dimaksud dengan kemampuan tumbuh secara normal yaitu dimana 

perkecambahan benih tersebut menunjukkan kemampuan untuk tumbuh secara 

baik dan normal” (Kartasapoetra, 2003). Menurut Sutopo bahwa “kecepatan 

berkecambah yaitu kecepatan benih untuk berkecambah, dapat dihitung dengan 

menghitung jumlah hari yang diperlukan untuk munculnya radikula maupun 

plumulanya” (Sutopo, 2002). 

2.3 Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) 

Dilaporkan oleh Harjadi bahwa “ZPT (Zat Pengatur Tumbuh) 

menstimulasi pertumbuhan dengan memberi isyarat kepada sel target untuk 

membelah atau memanjang, beberapa ZPT menghambat pertumbuhan dengan 

cara menghambat pembelahan atau pemanjangan sel. Sebagian besar molekul 

ZPT dapat mempengaruhi metabolisme dan perkembangan sel-sel tumbuhan. ZPT 

digunakan secara luas di dunia pertanian dengan berbagai tujuan diantaranya 

penundaan atau peningkatan peluruhan daun atau pentil buah, pengendalian 

ukuran organ dan lain-lain. Terdapat lima jenis zat pengatur tumbuh yaitu auksin, 

sitokinin, giberelin, inhibitor atau asam absisat dan etilen” (Harjadi, 2009). 

Selain  itu  menurut  Rahmawati  bahwa  “zat  pengatur tumbuh  dapat  

meningkatkan  kualitas  dan kuantitas  hasil  melalui  perbaikan  sistem perakaran 

sehingga penyerapan hara menjadi lebih  baik,  memperkaya  pertumbuhan 



  

10 
 

vegetatif,  meningkatan  proses  fotosintesis, mencegah keguguran daun, bunga 

dan buah” (Rahmawati, 2003). 

Menurut Supriantini bahwa “penggunaan  zat  pengatur  tumbuh  dapat 

merangsang  cepat  pertumbuhan  dan perkembangan  tanaman  dikondisi  normal, 

sedangkan  tidak  menggunakan  zat  pengatur tumbuh  pertumbuhan  tanaman  

akan  lambat utamanya  tanaman  yang  dikembangbiakkan secara vegetatif” 

(Supriantini, 2003). 

2.4 Gibberellin Acid (GA3) 

Gibberellin merupakan salah satu jenis zat pengatur tumbuh yang pada 

prinsipnya digunakan untuk pertumbuhan vegetatif. Seperti yang disampaikan 

oleh Abidin bahwa “gibberellin menstimulasi perpanjangan sel karena adanya 

hidrolisa pati yang dihasilkan dari gibberellin yang akan mendukung terbentuknya 

α amylase. Sebagai akibat dari terbentuknya α amylase, maka konsentrasi gula 

akanmeningkat yang akan mengakibatkan tekanan osmotik didalam sel akan 

menjadi naik, sehingga ada kecenderungan sel tersebut berkembang” (Abidin, 

1985).  Menurut Berrie dan Eze. (1987) pengaruh giberelin adalah mempercepat 

pemanjangan batang dengan mekanisme pembelahan sel.  

Seperti yang diungkapkan oleh Campbell, Reece dan Mitchell bahwa 

“gibberellin merupakan hormon yang mempercepat perkecambahan biji, kuncup 

tunas, pemanjangan batang, pertumbuhan daun, merangsang pembungaan, 

perkembangan buah, mempengaruhi pertumbuhan dan deferensiasi akar” 

(Campbell, Recee dan Mitchell. 2003). Harjadi mengungkapkan bahwa  

“gibberellin adalah suatu golongan ZPT dengan rangka entgibberellins yang 
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berfungsi merangsang pembelahan sel, pemanjangan sel, dan fungsi pengaturan 

lain” (Harjadi,  2009). Dikatakan oleh Sari bahwa “semakin tinggi konsentasi GA3 

menyebabkan pertumbuhan vegetatif seperti jumlah cabang, tinggi tanaman dan 

panjang ruas tanaman cabai hias meningkat” (Sari, 2010). Menurut Wattimena 

bahwa “hormon gibberellin berperan dalam hampir seluruh kegiatan 

perkembangan tanaman, gibberellin merupakan  hormon  tumbuhan yang terdapat 

pada jaringan – jaringan tanaman yang  muda. Gibberellin merupakan zat 

pengatur tumbuh endogen yang terdapat pada berbagai organ dan jaringan 

tumbuhan seperti akar, tunas, mata tunas, daun, bunga, bintil akar, buah dan 

jaringan halus” (Wattimena, 1988).  

Dilaporkan oleh Salisbury dan Ross bahwa “hormon gibberellin yang 

diberikan di daerah apek tajuk dapat meningkatan pembelahan sel dan 

pertumbuhan sel yang mengarah pada pemanjangan batang serta (pada beberapa 

spesies) perkembangan daun yang berlangsung lebih cepat, sehingga laju 

fotosintesisnya lebih  terpacu dan menghasilkan peningkatan keseluruhan 

pertumbuhan, termasuk akar” (Salisbury dan Ross, 1995). Menurut Sengbusch 

bahwa “terdapat bermacam-macam asam gibberellin, saat ini sudah 136 macam 

gibberellin yang telah diidentifikasi dan berasal dari tanaman fungi, dan bakteri, 

GA3 merupakan yang pertama kali dikenal dan diidentifikasi serta paling banyak 

digunakan” (Sengbusch, 2003). 

Seperti yang dikemukakan oleh Abidin bahwa “perendaman benih dalam 

larutan gibberellin dapat menyebabkan terjadinya pelunakan kulit benih sehingga 

lebih permeable terhadap air dan oksigen. Hal ini akan memudahkan benih 
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menyerap larutan gibberellin, dengan masuknya gibberellin ke dalam benih akan 

merangsang pembentukan enzim alfa amylase untuk mengubah pati menjadi gula” 

(Abidin, 1985). 

2.5 Atonik 

Menurut Lestari bahwa “zat  perangsang  pertumbuhan  yang banyak  

diperdagangkan  saat  ini  memiliki fungsi hampir sama dengan fitohormon salah 

satunya  adalah  Atonik.  Zat  tumbuh  Atonik mengandung  bahan  aktif  natrium 

arthonitrofenol  2,4  dinitrofenol,  IBA  (0,057 %)  dan  natrium  5  nitrogulakol  

yang  dapat meningkatkan  pertumbuhan  tanaman.  Dalam cara kerjanya, Atonik 

cepat terserap oleh sel serta  mempercepat  perkecambahan  dan perakaran,  tetapi  

bila  konsentrasinya berlebihan  maka  dapat  menghambat pertumbuhan.  Atonik 

merupakan senyawa yang  mudah diserap  ke  dalam  jaringan  tanaman  dan 

mempercepat  aliran  plasma  dalam  sel  yang mengakibatkan seluruh sel tanaman 

sehingga pada  gilirannya  proses  fisiolgi  akar  tanaman berlangsung  dengan  

baik,  bagian  tanaman vegetatif  dan  generatif  akan  tumbuh  lebih cepat  dan  

kuat.  Senyawa  kimia  ini  sangat bermanfaat  untuk  merangsang  semua  organ 

bagian  tanaman,  yaitu  tanaman  yang menghasilkan buah biji,  tanaman hias,  

sayur-sayuran  dan  tanaman  keras  dengan penggunaan  dosis  yang  berbeda  

sesuai kebutuhan” (Lestari, 2011). 

2.6 Air Kelapa 

Seperti yang disampaikan oleh Seswita bahwa “berbagai  bahan  alami  

dapat  digunakan sebagai  subtitusi  zat  pengatur  tumbuh diantaranya  air  

kelapa”  (Seswita,  2010). Menurut Yunita Bahwa “air kelapa  merupakan  bahan  
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alami  yang mempunyai  aktivitas  sitokinin  untuk pembelahan sel dan 

mendorong pembentukan organ  konsentrasi  air  kelapa  yang  umum digunakan  

dalam  kultur  jaringan  adalah  2  -15%.  Dalam  air  kelapa  terdapat  vitamin  C, 

asam nikotianat, asam folat,  asam  pantotenat, biotin,  riboflavin.  Air  kelapa  

muda  juga mengandung  air,  protein,  karbohidrat, mineral,  vitamin,  sedikit  

lemak,  Ca  dan  P” (Yunita, 2011). 

Menurut Djamhuri mengatakan bahwa “air kelapa dapat digunakan 

sebagai ZPT alami yang murah dan  mudah  didapatkan  dibandingkan 

penggunaan  ZPT  sintetis,  sehingga  tidak memerlukan  biaya  yang  cukup  

besar. Dalam  air  kelapa terkandung  fitohormon   sitokinin,  auksin  dan 

gibberellin. Adanya kandungan hormon dalam air kelapa  sehingga  mempunyai  

peranan  penting dalam  mendorong  terjadinya  pembelahan  sel, pemanjangan  

sel  dan  diferensiasi  jaringan terutama dalam pembentukan tunas pucuk dan 

pertumbuhan  akar.  Pemberian  air  kelapa  pada  stek  pucuk meranti  dapat  

meningkatkan  persentase  stek hidup,  stek  bertunas,  stek  berakar  dan  berat 

kering akar” (Djamhuri, 2011). 

Menurut Wattimena bahwa “sitokinin yang terdapat didalam air kelapa 

berperan dalam proses pembalahan sel juga memiliki daya rangsang terhadap 

pembentukan pucuk. Peran sitokinin dalam pembelahan sel tergantung adanya 

fitohormon lain terutama auksin” (Wattimena, 1987). 

2.7 Media Tanam 

Hardjowigeno mengatakan bahwa “proses metabolisme tanaman 

memerlukan air dan unsur hara yang merupakan kebutuhan utama. Bahan organik 
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maupun anorganik yang selanjutnya akan melepaskan hara mineral mutlak 

dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta 

produksi yang dihasilkan. Salah satu pupuk organik yang dapat dimanfaatkan 

sebagai penyedia unsur hara tanaman adalah pupuk kandang. Pemberian pupuk 

kandang selain dapat menambah unsur hara juga dapat memperbaiki sifat fisik 

dan biologis tanah. Beberapa sifat fisik tanah yang dapat dipengaruhi pupuk 

kandang antara lain kemantapan agregat, bobot volume, total ruang pori, dan daya 

pegang air” (Hardjowigeno, 2003). Menurut Subowo menyatakan bahwa 

“pengkayaan bahan organik dalam tanah dapat meningkatkan aktivitas organisme 

tanah yang selanjutnya akan memperbaiki dan mempertahankan kesuburan tanah” 

(Subowo, 2010). 

. Seperti yang disampaikan oleh Sumarna bahwa “faktor faktor yang 

mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan bibit adalah kesuburan 

media, penggunaan pupuk dan cara penanaman. Kesuburan media yang baik 

untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bibit tergantung pada 

komposisi media tumbuh. Media tumbuh yang baik adalah media tumbuh yang 

porous sehingga akar dapat memperoleh udara dan air yang cukup, serta mampu 

menyediakan unsur-unsur hara yang diperlukan tanaman. Untuk pembibitan 

tanaman kehutanan, komposisi media tanam yang biasa digunakan adalah tanah, 

kompos, dan arang sekam” (Sumarna, 2002). 

Menurut Setyorini, Suriadikarta, dan Nurjaya bahwa “abu sekam padi 

memiliki fungsi mengikat logam. Selain itu, abu sekam padi berfungsi untuk 

menggemburkan tanah, abu sekam padi memiliki fungsi mengikat logam. Selain 
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itu, abu sekam padi berfungsi untuk menggemburkan tanah, sehingga bisa 

mempermudah akar tanaman menyerap unsur hara” (Setyorini, Suriadikarta, dan 

Nurjaya, 2003). 

 




