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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Klasifikasi Tanaman Trembesi 

Trembesi atau pohon ki hujan, merupakan tanaman pelindung yang 

mempunyai banyak manfaat. Tanaman trembesi berbatang koler, kanopi lebar, 

berdaun majemuk (folium compositan) dengan anak daun berbentuk 

imperipinnatus, batang mengelupas dan sedikit berakar banir serta dapat hidup 

dimana saja.  Dalam taksonomi tumbuhan, Staples dan  Elevitch (2006) 

mengklasifikasikan trembesi sebagai berikut. 

Kingdom :  Plantae (Tumbuhan)  

Subkingdom         :  Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)  

Super Divisi         :  Spermatophyta (Tumbuhan menghasilkan biji) 

Divisi :  Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)  

Kelas :  Magnoliopsida (Berkeping dua/dikotil)  

Sub Kelas :  Rosidae  

Ordo :  Fabales  

Famili :  Fabaceae (alt. Mimosaceae)   

Genus :  Samanea  

Spesies :  Samanea saman (Jacq.) Merr. 

2.2 Deskripsi 

Pohon trembesi dapat berbunga sepanjang tahun.  Bunga berbentuk umbel 

(12--25 per kelompok) berwarna pink dengan stamen panjang dalam dua warna 

(putih dibagian bawah dan kemerahan di bagian atas) yang ber serbuk.  Ratusan 

kelompok bunga berkembang bersamaan memenuhi kanopi pohon sehingga 
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pohon terlihat berwarna pink.  Penyerbukan  dilakukan oleh serangga 

(Anemogami), umumnya hanya satu bunga perkelompok yang  dibuahi.  Biji 

dalam polong terbentuk dalam 6-8 bulan dan setelah tua  akan segera jatuh.  

Polong berukuran 15-20 cm berisi 5-20 biji.  Biji  yang berwarna coklat 

kemerahan, keluar dari polong saat polong terbuka. Biji memiliki cangkang yang 

keras, namun dapat segera berkecambah begitu kena di tanah.  Biji dapat dikoleksi 

dengan mudah dengan cara mengumpulkan polong yang  jatuh dan 

mengeringkannya hingga tebuka (Nuroniah dan Kosasih, 2010). 

2.3Tempat Tumbuh 

 Trembesi (S. saman) merupakan tanaman pelindung yang mempunyai 

banyak manfaat. Trembesi dapat bertahan 2-4 bulan atau lebih lama di daerah 

yang mempunyai curah hujan 40 mm/tahun (dry season) atau bahkan dapat hidup 

lebih lama tergantung usia, serta ukuran pohon. Trembesi juga dapat hidup di 

daerah dengan temperatur 20-300OC, maksimum temperatur 25-380
O
C, minimum 

18-200OC, temperatur minimum yang dapat ditoleransi 80 
o
C. (Anonim. 2013). 

2.4 Unsur Hara 

Unsur hara adalah sumber nutrisi  atau makanan yang dibutuhkan 

tanaman, baik itu unsur hara yang tersedia di alam (organik) maupun yang sengaja 

ditambahkan. Seperti halnya mahluk hidup lainnya, tanaman memerlukan nutrisi 

lengkap dalam kelangsungan pertumbuhannya. Ketersediaan unsur hara sangat 

menentukan kwalitas tanaman, yang meliputi perkembangan, pertumbuhan dan 

produktifitas tanaman. sebenarnya unsur hara sudah tersedia di alam, baik di 

udara maupun di tanah sebagai media tanam. Namun ketersediaan unsur hara 
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tersebut tidak mencukupi atau tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman. 

Karena itu di perlukan unsur hara tambahan. Setidaknya ada 16 unsur hara yang 

dibutuhkan oleh tanaman untuk menunjang kebutuhannya. Tiga diantaranya sudah 

tersedia di udara dan air, yaitu oksigen (O2), Hidrogen (H), dan karbon (C). 

(Anonim. 2015)  

2.4.1 Jenis-Jenis Unsur Hara Tanaman 

Berdasarkan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman, unsur hara dibagi 

menjadi dua golongan, yakni: unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara 

makro diperlukan tanaman dan terdapat dalam jumlah lebih besar dibandingkan 

dengan dengan unsur hara mikro. Kadar N, misalnya, dalam jaringan terdapat 

lebih dari seribu kali kadar Zn. Walaupun kadar unsur hara berbeda, namun setiap 

jenis tanaman umumnya memiliki urutan berdasarkan kadarnya, yakni: C, H, O, 

N, P, S, K, Ca, Mg, Si, Na, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B. (Rosmarkam dan Widya, 

2002). 

Davidescu dan Davidescu (1998) mengusulkan bahwa batas perbedaan 

unsur hara makro dan mikro adalah 0,02% kadar unsur hara makro lebih dari 

0,02%  dan bila kurang disebut unsur hara mikro. tetapi, dalam praktek sering 

ditemukan bagi tanaman tertentu dan hidup pada jenis tanah tertentu, angka 

tersebut tidak tepat. Tanaman jagung yang hidup ditanah latosol memiliki kadar 

Fe sering lebih dari 0,02%. 

Kandungan unsur hara dalam tanaman, tergantung pada jenis hara, jenis 

tanaman, kesuburan tanah atau jenis tanah, dan pengelolaan tanaman. Ada juga 

unsurhara yang tidak mempunyai fungsi pada tanaman, akan tetapi kadarnya 
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cukup tinggi dalam tanaman dan tanman yang hidup pada suatu tanah tertentu 

selalu mengandung unsur hara tersebut, misalnya Al (Alumunium), Ni (Nikel), 

Se(Selenium), dan F (Fluor). 

2.5 Media Tanam 

 Pengertian Media tanam dapat didefinisikan sebagai kumpulan bahan atau 

substrat tempat tumbuh benih yang disebarkan atau ditanam. Media tanam dapat 

merupakan campuran dari bermacam-macam bahan atau satu jenis bahan saja 

asalkan memenuhi beberapa persyaratan, antara lain cukup baik dalam memegang 

air, bersifat porous sehingga air siraman tidak menggenang (becek), tidak bersifat 

toksik (racun) bagi tanaman, dan yang paling penting media tanam tersebut cukup 

mengandung unsur-unsur hara yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman. 

 Beberapa jenis media tanam dapat digunakan, tetapi pada prinsipnya kita 

menggunakan media tanam yang mampu menyediakan nutrisi, air, dan oksigen 

bagi tanaman. Penggunaan media yang tepat akan memberikan pertumbuhan yang 

optimal bagi tanaman, (Fahmi. 2013). 

2.5.1 Kompos 

 Kompos di buat dari bahan organik yang berasal dari bermacam-macam 

sumber. Dengan demikian kompos merupakan sumber bahan organik dan nutrisi 

tanaman. Kemungkinan bahan dasar kompos  mengandung selulose 15%-60% 

hemiselulose 10%-30%, lignin 5%-30%, protein 5%-40%, bahan mineral (abu) 

3%-5%, di samping itu, terdapat bahan larut air panas dan dingin(gula, pati, asam 

amino, urea, garam amonium) sebanyak 2%-30%, dan 1%-15% lemak larut eter 

dan alkohol, minyak dan lilin. Komponen organik ini mengalami proses 
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dekomposisi di bawah kondisi mesofilik dan termofilik. Sbagai sumber bahan 

organik yang berkelanjutan (Sutanto,2002). 

2.5.2 Arang Sekam 

 Menurut Hickman dan Whitney (2000), bahan pembenah tanah adalah 

material yang dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Salah satu bahan pembenah 

tanah yang sering digunakan adalah arang dan abu sekam. Arang sekam sering 

dimanfaatkan petani untuk memperbaiki tanah pertanian. Selain itu, telah banyak 

penelitian yang menggunakan arang ataupun abu sekam untuk campuran media 

tanam dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Penggunaan arang dan 

abu sekam dapat memperbaiki sifat fisik maupun kimia tanah. Menurut Setyorini 

(2003), abu sekam padi memiliki fungsi mengikat logam. Selain itu, abu sekam 

padi berfungsi untuk menggemburkan tanah, sehingga bisa mempermudah akar 

tanaman menyerap unsur hara.  

2.5.3 Tanah 

 Tanah merupakan partikel-partikel halus yangberasal dari gumpalan-

gumpalan batu yang mengalami disitragasi akibat hujan, angin, cahaya matahari, 

seta kegiatan-kegiatan mikroorganisme (Setianengrum, dan Saparianto. 2014) 

 Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak 

fungsi penting dalam ekosistem, diantaranya adalah sebagai pertumbuhan 

tanaman, habitat bagi jasad tanah, media bagi konstruksi (reakayasa), sistem daur 

ulang bagi unsur hara dan sisa-sisa organik serta sistem bag pasokan dan 

penyaringan atau penjernihan air. Tanpa tanah, manusia tidak bisa bertahan hidup. 

Mengingat tanah memainkan peranan sangat penting dalam ekosistem (Rayes. 

2007). 
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2.5.4 Pasir 

 Tanah pasir adalah tanah dengan partikel berukuran besar. Tanah ini 

terbentuk dari batuan-batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butiran 

besar dan kasar atau yang sering disebut dnegan kerikil. Tanah pasir memiliki 

kapasitas serat air yang rendah karena sebagian besar tersusun atas partikel 

berukuran 0,02 sampai 2 mm. 

Tanah pasir pada umumnya belum membentuk agregat sehingga peka 

terhadap erosi. Unsur yang terkanung di dalam tanah pasir adalah unsur P dan K 

yang masih segar dan belum siap untuk diserap oleh tanaman. Selain itu juga 

terdapat unsur N dalam kadar yang sangat sedikit. Tanah pasir merupakan tanah 

yang tersebar cukup banyak di wilayah Indonesia. (Anonim. 2015) 

2.6  Klasifikasi Dan Jenis Pupuk 

 Dalam arti luas, pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk 

mengubah sifat fisik, kimia, atau bioloi tanahsehingga menjadi lebih baik bagi 

pertumbuhan tanaman. Termasuk dalam pengertian ini adalah pemberian bahan 

kapur dengan maksud untuk meningkatkan PH tanah yang asam, pemberin legin 

bersama benih tanaman kacang-kacangan, dan pemberian pembenah tanah (soil 

conditioner) untuk memperbaiki sifat fisik tanah. Demikian pula, pemberian urea 

pada tanah yang miskin akan meningkatkan kadar N dalam tanah tersebut. Semua 

usaha tersebut dinamakan pemupukan. Dengan demikian, bahan kapur, legin, 

pembenah tanah, dan urea disebut pupuk. 

 Dalam pengertian yang khusus, pupuk adalah suatu bahan yang 

mengandung satu atau lebih hara tanaman. Dengan pengertian ini, kegiatan 
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tersebut diatas hanya urea yang dianggap pupuk karena bahan tersebut 

mengandung hara tanaman. Yakni nitrogen (Rosmarkam dan Widya. 2002). 


