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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tahun 1983 Perum Perhutani dengan Universitas Gajah Mada (UGM) 

melaksanakan kerjasama dengan membangun kebun benih klonal (KBK). Pada 

tahun 2003-2005 dilaksanakan kegiatan seleksi klon unggul sehingga tercatat 25 

klon yang diperoleh unggul dari uji hasil keturunan tanaman sebelumnya. KBK 

berfungsi sebagai sumber benih, Penanaman pohon di KBK dengan jarak tanam 10 

meter x 10 meter menggunakan sistem acak dengan ulangan blok tanam. 

Penanaman dengan sistem acak dilaksanakan untuk mencegah terdapatnya tanaman 

yang tumbuh berdekatan sehingga mengalami perkawinan kerabat yang akan 

menghasilkan sifat negatif dari tetuanya. KBK Padangan memiliki luas 650,3 ha 

terdapat 9 petak dan 132 blok memiliki 144 klon yang ditanam pada tahun 1983 

hingga 1996 (Corryanti, 2015). 

Ancaman terhadap tanaman jati pada KBK juga disebabkan oleh serangan 

hama dan penyakit yang menyebabkan menurunnya jumlah benih yang dipanen 

oleh Perum Perhutani. Menurunnya nilai produksi benih disebabkan oleh serangan 

benalu dewasa. Serangan ini merupakan ancaman yang tidak hanya terjadi di kebun 

benih, akan tetapi tanaman masal di wilayah pertanaman KPH mengalami serangan 

benalu dewasa. Ancaman benalu pada tanaman jati hampir terjadi di semua petak 

dengan tingkat serangan yang beragam. Serangan benalu pada pohon jati 

berdampak pada produktivitas pohon, termasuk produksi benih. Pada pengamatan 
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serangan benalu di tahun 2013, tercatat sekitar 23 % dari total pohon dengan tingkat 

serangan yang beragam. 

Benalu tergolong tumbuhan parasit obligat yang hidup dan tumbuh pada 

batang (dahan) pohon inangnya. Penyebaran benalu dapat dijumpai dengan mudah 

pada pohon-pohon di daerah tropis. Pada Biji buahnya benalu menghasilkan getah 

seperti lem berbentuk jeli yang lengket. Benalu menyerap makanan dari pohon 

inangnya sehingga nutrisi yang terdapat pada inang tersebut mejadi kurang 

maksimal, jika dibiarkan benalu akan bertambah banyak dan dapat menyebabkan 

pohon inangnya menjadi kurus dan pada akhirnya kering sehingga berdampak 

tumbuhan inangnya mengalami mati. Penyebaran benalu dibantu oleh burung, 

apabila burung memakan buah pada tegakan jati kemudian biji buah  diekskresi 

pada dahan pohon, bijinya yang lengket akan menempel pada dahan pohon 

selanjutnya akan berkecambah dan benalu muda mulai tumbuh.  

Gangguan benalu yang menyerang tegakan jati di KBK Padangan 

mempunyai ancaman bagi produktivitas benih yang akan dihasilkan. tegakan jati 

yang terserang benalu akan mengalami persaingan nutrisi makanan dari floem 

dalam proses fotosintesis. Gangguan benalu akan menghambat pertumbuhan 

tegakan jati untuk berbunga dan menghasilkan benih. Perubahan tanaman dari fase 

vegetative mejadi fase reproduktif dipengaruhi oleh rangsangan eksternal, apabila 

serangan benalu tidak dilakukan pengendalian maka pertumbuhan vegetatifnya 

belum mencapai tahapan matang untuk berbunga sehingga benih belum mencapai 

kematangan fisiologis. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan_parasit
https://id.wikipedia.org/wiki/Burung
https://id.wikipedia.org/wiki/Perkecambahan
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Benalu telah menyerang lebih dari 13.000 ha tegakan jati pada kawasan Perum 

Perhutani. Pertumbuhan benalu pada suatu pohon akan optimal apabila benalu 

mendapatkan ruang tumbuh pencahayaan yang penuh. Pohon yang memiliki tajuk 

lebat berpotensi memiliki risiko kerusakan yang disebabkan oleh benalu di 

bandingan dengan pohon yang memiliki tajuk tipis dan mudah mengugurkan 

daunnya. Pengendalian benalu dapat dilakukan dengan cara mekanik, kimia serta 

penggunaan jenis resisten. Pada penelitian ini cara yang dilakukan yaitu secara 

mekanik, dimana pengendalian mekanik dilakuakan secara langsung dengan 

menggunakan tangan serta penggunaan bantuan alat penunjang lainnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan bahwa rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana upaya untuk menekan dan memberantas 

pertumbuhan benalu hingga 100 % pada tegakan sumber benih jati ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya pengendalian benalu 

yang optimal berdasarkan pengendalian mekanik dan kimia dalam menekan 

pertumbuhan benalu pada KBK Padangan. 

1.4 Hipotesis 

Dari uraian di atas dapat diformulasikan hipotesis dalam penelitian ini adalah 

Apakah terjadi pengaruh terhadap pengendalian mekanik dan kimia dalam upaya 

pemberantasan benalu pada KBK Padangan. 

 



 

4 
 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1) Memperoleh cara yang tepat dalam pemberantasan benalu. 

2) Memberikan informasi kepada Perum Perhutani dan masyarakat umum dalam 

pengendalian mekanik dan kimia untuk menekan pertumbuhan benalu.  

 


