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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki hutan tropis yang terluas di dunia, sumber daya hutan 

dan keanekaragaman hayati yang melimpah. Dari dahulu kala sampai sekarang, 

kekayaan hutan tropis tersebut telah dimanfaatkan secara langsung maupun secara 

tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Salah 

satu hasil dari kekayaan hutan tropis Indonesia yang dimanfaatkan secara 

langsung sebagai kebutuhan masyarakat adalah produk kayu. 

Menurut Halawane, Hidayah dan Kinho bahwa “kayu memegang peranan 

penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kayu diperlukan untuk berbagai 

keperluan masyarakat, antara lain untuk bahan bangunan, kayu lapis, meubel dan  

bahan kerajinan. Kebutuhan kayu di Indonesia sendiri meningkat setiap tahun dan 

diperkirakan kebutuhan kayu nasional Indonesia mencapai lebih dari 60 juta 

m³/tahun. Lima puluh persen dari kebutuhan kayu tersebut digunakan sebagai 

bahan baku industri kayu lapis atau plywood. Pada tahun 1970-an, 100% industri 

perkayuan mengandalkan hutan alam sebagai sumber pasokan bahan baku. 

Namun, akibat terjadinya kerusakan hutan alam akibat deforestasi dan degradasi 

lahan, dengan laju kerusakan mencapai 2,87 juta Ha/tahun, membuat pasokan 

kayu berkurang drastis” (Halawane, Hidayah dan Kinho, 2011).  

Lebih lanjut Nursanti menyatakan bahwa “deforestasi dan degradasi lahan 

mulai menjadi masalah penting di Indonesia sejak awal dekade tahun 1970-an, 

ketika penebangan hutan secara komersial mulai dibuka secara besar-besaran. 
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Pada awalnya konsesi pembalakan hutan bertujuan untuk mengembangkan sistem 

produksi kayu untuk kepentingan jangka panjang, tetapi tindakan tersebut ternyata 

mengarah pada degradasi hutan yang serius, yang diikuti oleh pembukaan lahan 

dan konversi menjadi bentuk penggunaan lahan lainnya” (Nursanti, 2008). 

Kebutuhan kayu Indonesia yang meningkat tiap tahun, tentunya tidak bisa 

hanya ditopang oleh produk kayu yang berasal dari hutan alam saja. Kebutuhan 

kayu yang meningkat dan kondisi hutan alam yang mengalami ancaman 

deforestasi dan degradasi secara terus menerus tiap tahunnya memberikan peluang 

untuk mengembangkan jenis-jenis kayu yang bersifat cepat tumbuh (fast growing 

species) dengan rotasi tebang pendek untuk memenuhi kebutuhan pasar.  

Menurut Soerianegara dan Lemmens bahwa “kayu jabon putih dapat 

dimanfaatkan untuk bahan baku kayu lapis, konstruksi ringan, lantai, pulp dan 

kertas, langit-langit, kotak, peti, mainan, ukiran, korek api, sumpit dan pensil” 

(Soerianegara dan Lemmens, 1993). Jabon putih (Anthocephalus cadamba 

(Roxb.) Miq.) merupakan salah satu jenis tanaman yang multiguna, potensial dan 

banyak diminati kayunya oleh masyarakat. Lebih lanjut Soerianegara dan 

Lemmens menyatakan bahwa “kayu jabon putih memiliki kekuatan lebih baik dari 

kayu sengon. Kayu ini tergolong dalam kelas kuat III dan kelas awet IV-V. Kayu 

jabon putih mempunyai tekstur kayu yang halus berwarna putih kekuningan dan 

tidak terlihat serat kayunya. Kayu jabon putih termasuk kayu lunak dan mudah 

dikerjakan” (Soerianegara dan Lemmens, 2005).  

Dalam produksi tanaman, benih dan bibit dalam jumlah besar dengan 

kualitas baik sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan penanaman. Bibit 
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tanaman yang baik dan bermutu tinggi akan dihasilkan apabila dalam 

penerapannya menggunakan teknik atau tindakan budidaya yang tepat, seperti 

pemilihan benih tanaman yang berkualitas, manipulasi lingkungan yang sesuai 

untuk mendukung pertumbuhan tanaman, perlakuan pemeliharaan yang tepat serta 

pengendalian dari hama penyakit tanaman. 

Menurut BPTP Jambi bahwa “trichokompos merupakan salah satu bentuk 

pupuk organik kompos yang mengandung cendawan antagonis Trichoderma sp. 

Semua bahan organik yang dalam proses pengomposannya ditambahkan 

trichoderma disebut sebagai “trichokompos”. Trichoderma yang terkandung 

dalam kompos ini berfungsi sebagai dekomposer bahan organik. Manfaat 

trichokompos lainnya adalah mengandung unsur hara makro dan mikro untuk 

pertumbuhan tanaman, memperbaiki struktur tanah, memudahkan pertumbuhan 

akar tanaman dan menahan air, meningkatkan aktivitas biologis mikroorganisme 

tanah yang menguntungkan, meningkatkan pH pada tanah asam, dan sebagai 

pengendalian OPT penyakit tular tanah seperti Sclerotium sp, Phytium sp, 

Fusarium sp dan Rhizoctonia sp” (BPTP Jambi, 2009). 

Hasil penelitian Ayub menunjukkan bahwa “penggunaan trichokompos 

pada tanaman padi dapat meningkatkan pertumbuhan tinggi, jumlah anakan dan 

berat kering” (Ayub, 2011). Hasil penelitian Rinata juga menunjukkan bahwa 

“pemberian trichokompos pada tanaman jagung manis dapat meningkatkan tinggi 

tanaman, jumlah daun menjadi lebih banyak, tingkat kehijauan daun menjadi lebih 

tinggi, bobot kering menjadi lebih besar, diameter tongkol menjadi lebih besar, 
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dan produksi menjadi  lebih tinggi bila dibandingkan dengan perlakuan kontrol” 

(Rinata, 2016).  

Berdasarkan hasil penelitian Ayub dan Rinata mengenai trichokompos di 

atas, trichokompos dapat meningkatkan produksi tanaman. Pemberian 

trichokompos dimungkinkan dapat juga meningkatkan hasil produksi tanaman 

jika diterapkan pada tanaman lain seperti jabon putih. Nantinya, diharapkan bisa 

diperoleh kayu jabon putih yang pertumbuhan dan kualitasnya baik. Oleh 

karenanya, perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui pengaruh dosis 

pemberian trichokompos dan macam media tanam terhadap pertumbuhan semai 

jabon putih agar diketahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan semai jabon putih 

itu sendiri. 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk memenuhi kebutuhan kayu nasional Indonesia yang tiap tahunnya 

meningkat jumlah kebutuhannya, perlu dikembangkan tanaman dengan jenis 

cepat tumbuh (fast growing species) dengan rotasi tebang yang pendek. Salah satu 

jenis fast growing species adalah jabon putih. Dalam produksi tanaman, bibit 

tanaman yang baik dan bermutu tinggi akan dihasilkan apabila dalam 

penerapannya menggunakan teknik atau tindakan budidaya yang tepat, seperti 

pemilihan benih tanaman yang berkualitas, manipulasi lingkungan yang sesuai 

untuk mendukung pertumbuhan tanaman, perlakuan pemeliharaan yang tepat serta 

pengendalian dari hama penyakit tanaman. Oleh karena itu, peneliti menggunakan 

trichokompos yang diharapkan nantinya mampu untuk membantu menghasilkan 

bibit jabon putih yang pertumbuhannya baik dan berkualitas.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dosis 

pemberian trichokompos dan macam media tanam terhadap pertumbuhan semai 

jabon putih (A. cadamba (Roxb.) Miq.).   

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai 

pengaruh dosis pemberian trichokompos dan macam media tanam terhadap 

pertumbuhan semai jabon putih (A. cadamba (Roxb.) Miq.). 

1.5 Hipotesis  

 Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1). Perlakuan dosis pemberian trichokompos 150 gram/polybag dapat 

memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan semai jabon putih 

2). Perlakuan media tanam top soil, pupuk kandang dan arang sekam dengan 

perbandingan 2:1:1 dapat memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan 

semai jabon putih 

3). Perlakuan kombinasi media tanam top soil, pupuk kandang, dan arang sekam 

dengan perbandingan 2:1:1 dan dosis pemberian trichokompos 150 

gram/polybag dapat memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan 

semai jabon putih. 

 

 

 

 


