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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saga pohon (Adenanthera pavonina L) merupakan tanaman serbaguna, 

semua bagian tanaman bermanfaat mulai dari biji, kayu, kulit batang dan daunnya. 

Saga pohon mampu memproduksi biji kaya protein serta tidak memerlukan lahan 

khusus untuk penanaman karena bisa tumbuh di lahan kritis, tidak perlu 

perawatan intensif. Selain itu, hama dan gulmanya minim sehingga tidak 

memerlukan pestisida, jadi bersifat ramah lingkungan karena dapat ditanam 

bersama tumbuhan lainnya. Kandungan protein yang terdapat pada biji saga 

pohon tersebut juga lebih besar bila dibandingkan dengan kedelai dan beberapa 

tanaman komersil lainnya.Jenis ini umumnya dipakai sebagai peneduh di jalan-

jalan besar dan juga mudah ditemukan di pantai. Daunnya dapat dimakan dan 

mengandung alkaloid yang berkhasiat bagi penyembuh reumatik. Bijinya dapat 

digunakan sebagai bahan tempe non kedelai karena kaya protein dan sumber 

energi alternatif (biodiesel) karena mengandung asam lemak.  Jumlah asam lemak 

bebas yang terkandung pada biji/benih saga pohon relatif tinggi terutama 

peroksida dan saponification senilai 29,6 mEkg dan 164,1 mgKOHg. Selain itu, 

saga pohon juga mengandung  protein (2,44 g/100 g), lemak (17,99 g/100 g), 

mineral, gula yang rendah (8,2 g/100 g), tajin (41,95 g/100 g) dan karbohidrat. 

Kayunya keras sehingga banyak dipakai sebagai bahan bangunan serta mebel. 

Mengingat banyaknya manfaat dan kegunaan dari pohon saga tersebut, maka 

pohon saga mempunyai potensi dan perlu dikembangkan melalui budidaya. 
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Kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan lahan kritis di luar kawasan 

hutan dapat ditanami saga. Manfaat dan kegunaan pohon ini dapat menjadi 

sumber penghidupan masyarakat dan sumber pendapatan  suatu daerah. 

(Handoko, 2009) 

Saga pohon termasuk famili Leguminosae, tumbuhan ini terdapat di Pulau 

Jawa mulai dari daerah pantai sampai ketinggian 600 mdpl. Tidak tumbuh 

berkelompok dan tidak begitu menuntut persyaratan tumbuh yang tinggi 

mengenai kualitas tanah. Habitat dan penyebaran alaminya di Srilangka, Selatan 

Myanmar, Indo-China, Selatan China, Thailand, seluruh daerah Malesian, 

Kepulauan Solomon dan Utara Australia. Saga pohon termasuk tanaman 

deciduous atau berganti daun setiap musim. Tanaman ini berbentuk pohon besar 

yang tingginya dapat mencapai 10 sampai 15 meter merupakan  pohon yang 

buahnya menyerupai petai (tipe polong) dengan biji kecil berwarna merah. Daun 

majemuk menyirip genap, tumbuh berseling, jumlah anak daun bertangkai 2-6 

pasang, helaian daun 6-12 pasang, panjang tangkaimya mencapai 25 cm, daun 

berwarna hijau muda. Bunga kecil-kecil berwarna kekuning-kuningan, korola 4-5 

helai, benang sari berjumlah 8-10 Polong berwarna hijau, panjangnya mencapai 

15 sampai 20 cm, polong yang tua akan kering dan pecah dengan sendirinya, 

berwarna coklat kehitaman. Setiap polong berisi 10-12 butir biji.  Biji dengan 

garis tengah 5-6 mm, berbentuk segitiga tumpul,  keras dan berwarna merah 

mengkilap. (Suprapto, 2010) 
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Bibit merupakan penentu keberhasilan pada tanaman karena bibit bagian 

dari objek utama yang akan dikembangkan dalam proses budidaya. Hal utama 

yang harus di perhatikan dalam pembibitan adalah persiapan bibit hingga siap 

tanam yaitu sampai berumur 4-6 bulan. Adapun 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, media 

tumbuh yang biasa digunakan untuk pembibitan antara lain tanah, kompos, arang 

sekam, pasir, ataupun cocopeat. (Zainudin, 2009) 

Pupuk NPK merupakan pupuk majemuk yang mengandung unsur hara 

utama lebih dari dua jenis. Dengan kandungan unsur hara utama lebih dari dua 

jenis. Dengan kandungan unsur hara nitrogen 15% dalam bentuk NH3, fosfor 

15% P2O5, dan kalium 15% dalam bentuk K2O. Sifat nitrogen (pembawa 

nitrogen) terutama dalam bentuk amoniak akan menambah keasaman tanah yang 

dapat menunjang pertumbuhan tanaman.Secara umum fungsi nitrogen diantaranya 

merangsang pertumbuhan akar, batang dan daun,membuat daun lebih tampakhijau 

karena nitrogen meningkatkan butir-butir hijau daun, memperbanyak anakan, 

meningkatkan mutu dan jumlah hasil. Sedangkan akibat yang terjadi jika 

kekurangan nitrogen diantaranyatanaman menjadi merana, daun kecil dan 

berwarna pucat, daun bagian bawah mudah kering.Secara umum fungsi pospat 
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diantaranya memperpanjang akar sehingga batang kuat, mempercepat pemasakan 

buah. Sedangkan akibat yang terjadi jika kekurangan pospat yakni tanaman 

menjadi kerdil, daun bagian tepi dan ujung berwarna keunguan, dan buah lambat 

masak. Sedangkan fungsi kalium adalah memperbaiki pertumbuhan tanaman, 

meningkatkan ketahanan serangan hama, dan memperbaiki mutu hasil. 

Kekurangan kalium mengakibatkan pinggir daun berbintik putih kemerahan, daun 

mengkerut / melengkung dan berwarna kekuningan, merang, (Panji, 2011). 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu : 

1) Apakah perbedaan media tanam berpengaruh pada pertumbuhan bibit saga (A 

pavonina L). 

2) Apakah  dosis pupuk NPK yang berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan 

bibit saga(A pavonina L) 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh media tanam 

dan penggunaan dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan bibit saga (A pavonina 

L). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini agar memberikan informasi seberapa besar 

pengaruh dari komposisi media tanam dan dosisi pupuk NPK terhadap 

pertumbuhan tanaman saga (A pavonina L) sehingga bisa di jadikan acuan untuk 

menghasilkan tanaman yang unggul. 
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1.5 Hipotesa 

1) Terjadi interaksi terhadap pertumbuhan tanaman saga (A pavonina L) dengan

komposisi media tanam dan dosis pupuk NPK yang berbeda

2) Media tanam tanah dan kompos dengan perbandingan yang tepat untuk

pertumbuhan tanaman saga (A pvonina L).

3) Dosis 3g pupuk NPK akan menghasilkan pertumbuhan saga (A pavonina L)

yang paling bagus.


