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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya dalam keanekaragaman hayati dengan 

30.000 spesies yang telah diindentifikasi, salah satunya adalah pohon trembesi 

(Samanea saman Jacq). Pohon yang tergolong dalam family Faneceae, dengan 

berbagai nama daerah diantaranya ki hujan (Jawa Barat), kayu colok dan munggur 

(Jawa Tengah). Pohon Trembesi merupakan tanaman cepat tumbuh asal Amerika 

Tengah dan Amerika Selatan Utara, Pohon Trembesi termasuk pohon yang  

mudah dikenali karena mempunyai kanopi yang berbentuk payung dengan 

diameter kanopi lebih besar dari tingginya (Nuroniah dan Kosasih 2010).  Saat ini 

Trembesi digunakan sebagai pohon peneduh dan hiasan, tetapi Dr. Ir. Endes N. 

Dahlan mengatakan bahwa trembesi memiliki daya serap tinggi terhadap karbon 

yaitu sebesar 28 ton/pohon/tahun. Menurut Nuroniah rangka upaya pengurangan 

emisi karbon Indonesia sebesar 26% pada tahun 2020, pemerintah melalui 

program one man one tree menggalakan Trembesi (Nuroniah dan Kosasih 2010). 

Pembibitan pohon Trembesi dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu secara 

generative melalui biji dan secara vegetative dengan pemotongan bahan, ranting, 

batang atau dengan cara cangkok. Penyemaian benih Trembesi dilakukan sistem 

puteran atau cabutan hasil dari perkecambahan benih yang telah dilakukan 

sebelumnya. Pemberian naungan diperlukan selama penyemaian benih trembesi 

karena apabila di semaikan pada tempat terbuka atau menerima cahaya matahari 

penuh dapat menyebabkan pertumbuhan semai yang abnormal bahkan kematian 
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semai. Akan tetapi, pada tahap pertumbuhan selanjutnya pasca penyapihan ke 

media pertumbuhan, intensitas naungan di kurangi secara bertahap. Faktor lainya 

yang asngat penting dilakukan di persemaian adalah pemupukan karena dengan 

suplai hara dan pupuk dapat memacu pertumbuhan tunas maupun akar dan dapat 

meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekurangan air (water stress), suhu 

yang rendah atau serangan penyakit  (Oliet, Planelles, Sugura, Artero, & Jacobs, 

2004) 

Dijelaskan oleh Sutedjo bahwa penambahan pupuk kandang dan sekam padi ke 

dalam  komposisi media tanaman dapat berfungsi  memperbaiki struktur tanah, 

menaikan daya serap tanah terhadap air, dan memacu perkembangan 

mikrooganisme tanah. Keadaan tersebut mengakibatkan media tanam yang 

ditambahkan dengan pupuk kandang dengan komposisi tertentu dapat 

meningkatkan kesesuaian dengan pertumbuhan semai trembesi. Pemberian pupuk 

NPK dalam kegiatan dilakukan untuk mendukung pertumbuhan tanaman pada 

fase vegetative dan generative (Sutedjo, 2010). Namun pemberian dosis NPK 

harus sesuai dengan kebutuhan semai trembesi agar dapat mendukung 

pertumbuhan dari semai trembesi (Budiana, 2006). Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan produktivitas pembibitan trembesi di persemaian, dilakukan 

percobaan untuk untuk mengindetifikasi pengaruh komposisi media tanam dan 

komposisi pupuk terhadap pertumbuhan bibit Trembesi.  
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1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang di ambil dalam penelitian ini adalah 

1. Komposisi media tanam apakah yang sesuai untuk pertumbuhan semai 

Trembesi. 

2.  Dosis pupuk NPK berapakah yang sesuai untuk pertumbuhan semai 

Trembesi. 

 

1.3.  Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, penulis menarik tujuan yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh komposisi media tanam terhadap pertumbuhan 

semai Trembesi.  

2. Untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk NPK terhadap semai Trembesi. 

 

1.4. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian berdasarkan penelitian sebelumnya adalah 

1. Terjadinya interaksi antara komposisi media tanam dan dosis pupuk NPK. 

2. Media tanam yang sesuai yaitu tanah, pasir, pupuk kandang, dan sekam.  

3. Pemberian dosis pupuk NPK 0,2 g dan 0,3 g. 
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1.5. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh komposisi media tanam yang berbeda pada media semai 

Trembesi. 

2. Mengetahui dosis pupuk yang sesuai pada media semai Trembesi. 

3. Dapat membandingkan persentase pertumbuhan trembesi di persemaian. 


