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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pemanasan global yang terjadi beberapa tahun terakhir telah menyebabkan 

terjadinya cuaca ekstrim dan peningkatan suhu bumi yang juga menyebabkan 

kekeringan. Dalam upaya mengantisipasi pemanasan global diperlukan adanya 

lingkungan yang dapat menyerap emisi karbon, salah satunya adalah hutan. Salah 

satu upaya untuk mempertahankan keberadaan hutan, perlu dilakukan identifikasi 

spesies yang adaptif terhadap kondisi kekeringan. Salah satu bentuk mitigasi yang 

dapat dilakukan adalah mengetahui jenis-jenis tanaman yang mampu tumbuh pada 

kondisi kekeringan. Oleh karena itu, saat ini yang dibutuhkan adalah hutan yang 

selain bernilai ekonomis tetapi juga bernilai ekologis yang dapat mengurangi 

dampak dari pemanasan global. Jenis tanaman hutan yang adaptif terhadap 

kondisi kekeringan yaitu baobab.  

 Menurut Diop, Shako, Dornier, Cisse, and Max, bahwa “baobab 

(Adansonia digitata L.) merupakan tanaman yang masuk di dalam keluarga 

bombacaceae dan termasuk tanaman endemik di Madegaskar dan Australia. 

Tanaman baobab masuk dalam ordo malvales bersama kapuk yang di dalamnya 

dibagi menjadi delapan jenis, tujuh diantaranya endemik di Madegaskar yaitu 

Adensonia digitata L., Adensonia perrieri C., Adensonia rubrostipa Jum, 

Adensonia suarezensis, Adensonia madagascarensis, Adensonia grandidieri Baill, 

dan Adensonia za Baill, sedangkan yang termasuk endemik Australia adalah 

Adensonia gibbosa. Tanaman baobab memiliki batang besar yang diameternya 
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dapat mencapai 10 meter dan tinggi 30 meter dengan capaian umur hingga ratusan 

tahun. Tempat tumbuh tanaman baobab yang baik yaitu daerah semi-kering dan 

gersang” (Diop, et al, 2005). 

 Gebauer, El-Sidding, and Ebert, menyatakan bahwa batang “baobab 

biasanya dimanfaatkan sebagai rumah bagi sebagian hewan seperti monyet dan 

burung pelatuk dan juga yang paling banyak dimanfaatkan manusia adalah daun 

sebagai ramuan obat serta bahan makanan karena mengandung 13-15% protein, 

60-70% karbohidrat, 4-10% lemak 11% serat dan 16% abu” (Gebauer, et al, 

2002). Meurut Assogbadjo, Kakai, Kyndt, and Sinsin bahwa “peran penting dari 

tanaman baobab ini yaitu sebagai penyeimbang ekosistem gurun karena sifatnya 

yang dapat menampung banyak air dan dapat menyerap sejumlah besar 

karbondioksida di atmosfer serta tahan terhadap kebakaran hutan” (Assogbadjo, et 

al, 2010). Falemara, Nwdike, and Obashola,  menyebutkan “baobab dapat 

dijadikan tanaman hias di daerah perkotaan karena memiliki bentuk pohon yang 

unik serta membantu pengurangan polusi udara. Selain itu, baobab dapat tumbuh 

di lahan minim ketersediaan air dan juga dapat menampung air serta tahan akan 

kebakaran” (Falemara, et al, 2013).  

 Permasalahan yang terjadi dalam perbanyakan baobab melalui benih yaitu 

sifat dari kulit benihnya yang keras mengakibatkan terhambatnya air dan oksigen 

masuk dalam benih, sehingga kemampuan berkecambah secara alami tanaman ini 

sangat kecil. Di tempat alaminya, dormansi pada benih baobab dapat terpecahkan 

melalui sistem pencernaan hewan mamalia. Benih yang sulit berkecambah 

mengakibatkan masa perkecambahan panjang dan viabilitas benih baobab 
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cenderung kecil, sehingga diperlukan perlakuan khusus yang tepat pada benih 

sebelum disemai untuk meningkatkan kemampuan berkecambah pada baobab 

(Gebauer et al, 2002). 

 Lebih lanjut dikatakan oleh  Falemara et al bahwa “cara yang telah 

dilakukan untuk memecah masa dormansi benih baobab yaitu dengan merendam 

biji pada air dingin (25-28°C), air panas (100°C) dan asam sulfat (konsentrasi 

10%, 50% dan 98%) dengan lama interval waktu yang berbeda. Hasilnya 

menunjukkan bahwa perendaman benih dengan asam sulfat 98% selama 1 jam 

menghasilkan presentase tertinggi yaitu mulai 62%-85%” (Falemara, 2013). 

Berdasarkan kasus tersebut perlu dikembangkan lagi metode yang digunakan 

dalam memecah masa dormansi, sehingga dapat meningkatkan skarifikasi benih 

dan pertumbuhan semai baobab yaitu dengan merendam benih denagan 

trichoderma spp.  

1.2 Perumusan Masalah 

 Selama ini biji baobab 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 menerendam benih dengan trechoderma spp. yang diharapkan akan 

dapat mempercepat perkecambahan baobab.  
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakah dengan lama perendaman dalam larutan

trichoderma dan komposisi media tanam berpengaruh terhadap

perkecambahan benih dan pertumbuhan semai baobab (A. digitata L.)

1.4 Hipotesis 

1. Perlakuan media tanam pasir, top soil, pupuk kandang dengan perbandingan

2:1:1 dan tiga jam perendaman dalam larutan trichoderma spp. berinteraksi

nyata terhadap perkecambahan benih dan pertumbuhan semai baobab

2. Perlakuan tiga jam perendaman dalam larutan trichoderma spp berpengaruh

nyata terhadap perkecambahan benih dan pertumbuhan semai baobab

3. Perlakuan media tanam pasir, top soil, pupuk kandang dengan perbandingan

2:1:1 berpengaruh nyata terhadap perkecambahan benih dan pertumbuhan

baobab.


