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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Balsa (Ochroma bicolor ROWLEE) merupakan kayu yang berasal dari 

Amerika Tengah dan Amerika Selatan, kayu balsa termasuk kayu sekunder 

setelah penebasan rimba belantara.  Balsa Termasuk pohon tumbuh cepat, dalam 

waktu 5-6 tahun dapat mencapai tinggi 20 m dengan diameter 40 cm. Kayu balsa 

disebut juga kayu gabus, karena warna kayunya putih dan sangat ringan. Berat 

jenis balsa hampir sama seperti gabus, sekalipun bersifat kedap terhadap cairan . 

Tetapi kayu ini tidak cocok untuk menggantikan gabus karena kelenturan yang 

amat kecil, Kayu ini cepat sekali rapuh kecuali diberi bahan pengawet. Kayu balsa 

dapat dipakai untuk bahan penyekat (isolasi) pada suhu rendah. 

Pohon balsa berbuah sepanjang tahun, terbanyak pada bulan Juli-

Agustus. Jumlah biji balsa per kg adalah 112.000-150.000 butir. Pohon ini jarang 

terserang hama yang dapat mematikan pohon, Penyakit yang pernah menyerang 

yaitu pembusuk akar. Untuk pencegahan jamur sebaiknya tegakan tidak terlalu 

rapat supaya udara dan cahaya matahari bisa masuk. Pohon balsa dapat tumbuh di 

daerah yang lembab atau dekat dengar air, jika kayu balsa ditanam di tanah yang 

keras dan kering maka kayu balsa pun akan keras.Hal ini terpengaruh oleh 

intensitas air yang dapat diserap 

Keringanan kayu balsa hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Kayu Balsa 

terstruktur oleh sel-sel yang besar dan berdinding sangat tipis, sehingga rasio 

padatan untuk membuka ruang yang sekecil mungkin hanya sekitar 40% dari 
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volume sepotong balsa zat padat. Kayu Balsa menjadi begitu ringan karena 

memiliki sel besar dengan dinding sel yang sangat tipis diisi dengan air saat 

pohon itu hidup, sehingga ketika pohon Balsa yang dipanen dan kering, air di 

dalam sel menguap meninggalkan ruang yang sebagian besar terbuka yang 

membuat berat kayu kurang. 

Terbatasnya market lokal Indonesia untuk kayu balsa ini membuat para 

petani dan perusahaan - perusahaan perkebunan enggan untuk menanam kembali 

kayu balsa, bahkan dari pemerintah sendiri tidak ada dukungan terhadap 

pembudidayaan tanaman balsa ini padahal, tanaman ini bisa tumbuh dengan 

sangat baik di Indonesia. Pemerintah memberikan kategori tanaman rimba untuk 

tanaman balsa, pembatasan ukuran yang diperbolehkan untuk ekspor. Lain dari 

itu, pangsa pasar internasional masih membutuhkan sangat banyak kayu balsa ini, 

daur hidup yang cepat, berat yang ringan.  

Hasil-hasilpenelitianperlakuan pendahuluan yang telah dilakukan untuk 

jenis-jenis yang sulitberkecambah antara lain yaitu jenis Acacia auriculiformis, 

bahwa dengan perlakuanperendaman dengan IAA selama 5-10 menitmemiliki 

persentase perkecambahan tertinggi 92-96% (Olantuji, 2013). Rasebek (2013) 

menyarankan menggunakan IAA dan air panas untuk perlakuan pendahuluan tiga 

jenis Acacia untuk meningkatkan perkecambahannya, sedangkan untuk jenis 

sengon yang dicelupkan ke dalam air panas 60°C selama 4 menit dilanjutkan 

dengan perendaman air dingin selama 12 jam dapat 

menghasilkanpersentaseperkecambahanmencapai 100%. Teknik perlakuan 

pendahuluan yang tepat untuk benih Andaliman (Zanthoxy – 
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lumacanthopodiumDC)adalahdenganperlakuan benih disiram dengan air hangat 

60°C dan dibiarkan hingga dingin selama 24 jam (Siregar, 2013). Perlakuan 

pendahuluan dengan perendaman dalamlarutan IAA  dapat digunakan untuk 

memecahkan dormansi pada benih pohon  saga, panggal buaya, dan tisuk 

(Yuniarti&Pramono,2013). Perlakuanpendahuluan untuk benih weru adalah benih 

direndam dengan asam sulfat selama 10 menit dan untuk benih 

mindidipatahkandormansinyadenganperendaman dalam asamsulfat selama 20 

menit (Azad, 2010). 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitiankali ini, yaitu : 

Mengetahui Pengaruh Konsentrasi Larutan dan Lama Perendaman Zat 

Pengatur Tumbuh Tanaman IAA  terhadap Perkecmbahan dan Pertumbuhan Balsa 

(O. bicolor ROWLEE). 

1.3 Manfaat 

Manfaat dari penelitin ini dilakukan yaitu : 

1. Bagi penulis, sebagai sarana pengembangan pola pikir dan sebagai syarat 

menyelesaikan pendidikan sarjana strata 1 pada Fakultas pertanian – 

peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi Instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi laboraurium kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan perkecambahan dan 

pertumbuhan benih balsa dengan mempertimbangkan konsentasi ZPT 

sitokinin. 
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3. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu dalam bidang 

kehutanan. 

1.4 Hipotesis 

Hipotesa yang diajukan dalam percoban kali ini, yaitu :  

1. Terjadi interaksi antara komposisi dengan menggunakan konsentrasi larutan 

ZPT IAA  dan lama perendamanyang berpengaruh terhadap pertumbuhan 

semai balsa (O. bicolor ROWLEE). 

2. Terjadi pengaruh yang nyata terhadap benih yang perendamannya tanpa 

menggunakan konsentrasi larutan (kontrol). 

 


