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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan mengikisnya tanaman hutan di Indonesia dan juga 

banyaknya rumah kaca disertai dengan banyaknya kendaraan kendaraan yang 

mengakibatkan polusi udara dan pemanasan global, maka diperlukan adanya 

tanaman alternatif yang mempunyai banyak fungsi untuk mengatasi hal tersebut. 

Tanaman trembesi (Samanea saman (Jacq.) Merr) sangat cocok untuk di tanam 

karena tanaman tersebut selain sebagi peneduh juga mampu menangkap CO2  di 

udara. Selain itu, tanaman trembesi juga juga bisa di manfaatkan untuk 

kepentingan produksi. 

Trembesi (S. saman (Jacq.) Merr) merupakan tanaman yang cepat tumbuh, 

penyerap CO2 yang sangat tinggi, penyerap air tanah yang baik dan mampu 

menurunkan konsentrasi gas secara efektif sehingga dapat digunakan sebagai 

tanaman penghijauan. Dahlan (2010) menyatakan bahwa pohon trembesi 

memeiliki daya serap gas CO2 yang sangat tinggi. Satu batang pohon trembesi 

mampu menyerap 28,488,39 kg gas CO2 setiap tahun dengan diameter tajuk 15 

meter. 

Trembesi menghasilkan biji yang berlimpah. Perkembangbiakan dapat  

dilakukan dengan beberapa cara yaitu biji, stek batang, stek akar.  Jika dibutuhkan 

biji dalam skala besar, maka biji dapat dikoleksi untuk disemaikan di persemaian 

atau dengan cara menanam langsung di lapangan. Polong dikumpulkan dari 

bawah pohon induk, setelah polong jatuh. Biji yang baru dikumpulkan dapat 
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disemaikan langsung dengan persentase kecambah mencapai 36%--50%.  Untuk 

mendapatkan persentase kecambah yang lebih baik, perlakuan pendahuluan 

sebelum penaburan perlu dilakukan (Nuroniah dan Kosasih, 2010). 

Untuk menunjang  pembibitan yang baik harus diketakui banhwasanya 

dalam menanam pohon  di dasari dari mulai pembibitan yang baik agar tanaman 

yang di tanam, bisa tumbuh dengan baik, tidak mudah mati, dan sesuai dengan 

keinginan maupun  kebutuhan. Dari mulai kegiatan penaburan, hingga tersedianya 

bibit yang siap untuk di tanam maka membutuhkan waktu yang cukup. Oleh 

karena itu, dalam kegiatan penyemaian, kita juga dibutuhkan perlakuan perlakuan 

khusus untuk menghasilkan benih yang bagus, yaitu dimulai dari seleksi benih 

karena benih yang bagus akan menghasilkan daya kecambah,persentase kecambah 

dan viabilitas yang tinggi juga.  

Pada saat kegiatan pembibitan, bisa diberikan beberapa perlakuan untuk 

menghasilkan bibit yang unggul, karena untuk mendapatkan pertumbuhan yang 

maksimal tanaman tidak bisa mengandalkan unsur hara yang ada disekitarnya 

saja. Selain itu, penambahan pupuk dibutuhkan agar bisa meningkatkan atau 

mempercepat pertambahan diameter, tinggi, daun dan yang lainnya. Contoh 

pupuk yang bisa kita gunakan seperti halnya pupuk ZA. Pada penambahan pupuk 

ZA ini menurut penelitian dari (Inyoman dkk. 2015) meneliti tentang pemberian 

pupuk organik dan ZA terhadap pertumbuhan kayu putih, dan hasilnya terjadi 

peningkatan pertumbuhan tinggi dan diameter batang  pada setiap tanaman. 

Penelitian (Yudianto, 2006) tentang pengaruh dosis pupuk ZA dan GA3 pada 
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tanaman dan hasil menunjukkan bahwa dosis pupuk ZA 0,2g menghasilkan 

pertumbuhan yang paling paling baik. 

Pupuk ZA Memperbaiki rasa dan warna hasil panen. Tanaman lebih sehat 

dan lebih tahan terhadap gangguan lingkungan (hama, penyakit, kekeringan) 

kandungan nitrogennya hanya separuh dari pupuk urea, sehingga biasanya 

pemberiannya dimaksudkan untuk sumber pemasok hara belerang pada tanah-

tanah yang miskin unsur ini, maka pupuk ZA merupakan pilihan tebaik untuk 

memenuhi unsur hara belerang (Anonim. 2015). 

1.2 Rumusan masalah 

 Trembesi diketahui sebagai tanaman yang berukuran  besar dan 

mempunyai umur yang panjang dalam pertumbuhannya serta mempunyai kulit 

biji yang tebal. 

1.3 Tujuan 

1. Dengan perlakuan komposisi media tanam dan dosis pupuk ZA 

diharapkan mampu memberikan interaksi dan pengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman trembesi. 

2. Untuk mengetahui komposisi dan dosis pupuk ZA mana yang terbaik 

terhadap pertumbuhan tanaman trembesi. 

3. Untuk mendeskripsikan pengaruh media tanam dan dosis pupuk ZA 

terhadap pertumbuhan tanaman trembesi/ 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini agar memberikan 

informasi seberapa besar pengaruh dari komposisi media tanam dan dosis pupuk 
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ZA terhadap pertumbuhan tanaman trembesi (S. saman (Jacq.) Merr) sehingga 

nantinya bisa di jadikan acuan untuk menghasilkan tanaman yang unggul. 

1.5 Hipotesa 

1) Terjadi interaksi komposisi media tanam dan dosis pupuk ZA terhadap 

pertumbuhan tanaman trembesi (Samanea  saman (Jacq) Merr). 

2) Terjadi pengaruh dari komposisi media tanam serta dosis pupuk ZA 

terhadap pertumbuhan tanaman trembesi (S. saman (Jacq.) Merr). 

 


