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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman Sonokembang, Angsana, Kayu Merah (Pterocarpus indicus Willd) 

merupakan jenis pohon penghasil kayu yang mempunyai kualitas tinggi dari suku 

Fabaceae (Leguminoceae) atau polong-polongan. Tanaman Sonokembang (P. 

indicus Willd) memiliki kayu yang keras, kemerah-merahan dan cukup berat. Dalam 

perdagangan tanaman Sonokembang (P. indicus Willd) dikelompokan sebagai narra 

atau rosewood (Wikipedia, 2017). Marga Pterocarpus memiliki 20 spesies 

anggotanya, kebanyakan menyebar di Afrika barat (11 spesies). Di wilayah Indo-

Pasifik dijumpai sebanyak 5 spesies, satu spesies di antaranya menyebar secara alami 

dan merata di kawasan Malaysia, yakni P. Indicus Willd. Empat spesies lain di Indo-

Pasifik tersebut, yang juga menghasilkan kayu narra adalah: P. Dalbergioides Roxb. 

ex DC., dari Kepulauan Andaman, P. macrocarpus Kurz, dari Burma, Thailand dan 

Indocina, P. marsupium Roxb., dari India serta P. santalinus L.f., dari India. Di 

Indonesia sendiri, Sebaran tumbuh secara alami di Indonesia berada di seluruh Jawa 

dan Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat 

(NTB) dan Irian Jaya Papua tumbuh pada ketinggian 600 mdpl. Tetapi masih bisa 

hidup pada ketinggian 1.300 mdpl, tumbuh pada berbagai jenis  tanah  kecuali pada  

tanah  liat yang  berat,  kadang-kadang tumbuh  pada  tanah  agak  berpasir   dan 

tergenang  air seperti  pada tanah  gambut dengan curah  hujan rata-rata tahunan  

https://id.wikipedia.org/wiki/Indo-Pasifik
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https://id.wikipedia.org/wiki/Malesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Roxb.
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DC.&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Andaman
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1300 sampai 4000 mm, pada suhu panas rata-rata maksimum tiap bulan 29-30 0C 

sedangkan suhu rata-rata minimum tiap bulan 18 sampai 24 0C dan masih bisa 

bertahan dengan musim kering 4 sampai 6 bulan pertahun (Putri dan Suita, 2005 

dalam Suwandi dkk 2014). Untuk nama lokal dari kayu merah disetiap daerah di 

Indonesia berbeda-beda diantaranya Asan, Athan dari Aceh, Sena dari Gayo, Sena, 

Hasona, Sona dari Batak, kayu merah dari Timor, Asana, Sana kapur, Sana kembang 

dari Minangkabau, Sana kembang dari Madura, kenaha dari Solor, Aha, Naga, Aga, 

Naakir dari Sulawesi Utara, Tonala dari Gorontalo, Candana dari Bugis dan Lana 

dari Buru (Anonim, 2013). 

Sonokembang (P. indicus Willd) merupakan salah satu jenis kayu dari suku 

Fabaceae yang mempunyai potensi cukup banyak dan tersebar di hampir seluruh 

wilayah Indonesia, termasuk Indonesia bagian timur seperti Papua dan Sulawesi. 

Tanaman Sonokembang telah dikenal sejak lama di berbagai negara terutama di 

kawasan Asia Tenggara, seperti Filipina, Malaysia, Singapura, dan Indonesia, baik 

sebagai tumbuhan pelindung di sepanjang jalan maupun sebagai hiasan (Anggriani 

dkk., 2013). Untuk kayu narra (Pterocarpus spp.) termasuk kayu keras hingga keras-

sedang, berat-sedang, liat dan lenting. Berat jenisnya sekitar 0.55 sampai 0.94 pada 

kadar air 15%. Kayu terasnya tahan lama, termasuk dalam penggunaan yang 

berhubungan dengan tanah, dan tahan terhadap serangan rayap, namun sukar 

dimasuki bahan pengawet. Kayu teras narra berwarna kekuning-kuningan coklat 

muda hingga kemerah-merahan coklat, dengan coreng-coreng berwarna lebih gelap. 

Tekstur kayu berkisar antara halus-sedang hingga kasar-sedang, dengan urat kayu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berat_jenis
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yang bertautan atau bergelombang. Untuk regenerasi jenis-jenis tanaman ini di alam 

sangat penting bagi kelestarian tanaman dan lingkungan. 

Manfaat dari tumbuhan ini yang menghasilkan kayu dan bahan obat serta 

berpotensi dalam kegiatan rehabilitasi lahan karena mengikat nitrogen, cepat tumbuh 

dan mudah diperbanyak baik dengan benih maupun stek. Tanaman ini biasanya 

ditanam di pinggir jalan sebagai peneduh. Kayu ini juga berbau harum dan 

mengandung santalin, suatu komponen kristalin merah yang menyusun bahan warna 

utama. Pada umumnya kayu narra mudah dikerjakan dan tidak merusak gigi gergaji. 

Sifat kayu ini sangat baik untuk dibubut dan dipahat; cukup baik untuk diampelas, 

dipelitur dan direkat. Tergolong baik untuk dipaku dan disekrup, namun 

papan narra yang tipis agak mudah pecah apabila dipaku. Salah satu contoh sumber 

daya alam yang melimpah di Indonesia adalah getah. Getah merupakan sumber daya 

alam yang berasal dari tumbuhan. Getah yang sering dimanfaatkan yaitu getah yang 

berasal dari pohon karet. Selain pohon karet terdapat pohon yang dapat dimanfaatkan 

getahnya. Salah satu tumbuhan tersebut adalah pohon Sonokembang dengan nama 

ilmiah (P. indicus Willd). Pohon Sonokembang menghasilkan getah yang banyak. 

Getah (P. indicus Willd) berwarna merah kental. Getah dari batang pohon 

Sonokembang (P. indicus Willd) mengandung polimer alam yaitu flavon yang 

merupakan polifenol (Fatimah, 2008).  

Sonokembang (P. indicus Willd) ini pada dasarnya bisa diperbanyak dengan 

melalui dua cara yaitu cara generatif (biji) dan Vegetatif (Stek). Salah satu teknik 

perbanyakan vegetatif yang secara teknis cukup mudah dan sederhana serta tidak 
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membutuhkan biaya produksi dan investasi yang besar itu adalah stek. Menurut 

(Purnomosidhi 2002), cara perbanyakan vegetatif mempunyai beberapa keuntungan 

antara lain, lebih cepat berbuah, sifat turunan sama dengan induk, sehingga 

keunggulan sifat 2 induk dapat dipertahankan. Perbanyakan dengan cara stek adalah 

perbanyakan tanaman dengan menumbuhkan potongan atau bagian tanaman seperti 

akar, batang atau pucuk sehingga menjadi tanaman baru. Adapun melalui biji, semai 

atau anakan seperti yang dikemukakan oleh Fenner and Thomson (2005) bahwa 

Pembentukan anakan (seedling) merupakan proses dalam regenerasi. Proses 

perkecambahan merupakan awal dari pertumbuhan semai. Dalam kebanyakan kasus, 

hal ini ditandai dengan munculnya radikula (akar) kemudian diikuti oleh plumula. 

Bila benih dibenamkan dalam tanah, plumula akan mencari jalan menuju ke 

permukaan tanah dan ini merupakan sebuah proses yang mengeluarkan energi dari 

cadangan makanan benih. Dalam percobaan percobaan di lapangan, munculnya 

plumula merupakan awal terjadinya pembentukan anakan. Menurut (Hartman dan 

Kester 1983 dalam Exnasia 2010), perbanyakan dengan stek mempunyai banyak 

kendala, yaitu zat tumbuh yang tersebar tidak merata sehingga pertumbuhan stek 

tidak seragam maka dibutuhkan zat pengatur tumbuh dari luar (eksogen). 

Untuk melakukan perbanyakan tanaman dengan cara vegetatif atau dengan 

cara stek maka di perlukan media yang baik dan bagus agar tanaman bisa tumbuh 

dengan optimal. Menurut Ashari (2006) fungsi media perakaran yang digunakan 

menanam stek adalah memegang stek agar tidak mudah goyah, memberikan 

kelembaban yang cukup dan mengatur peredaran aerasi. Oleh karena itu, media yang 
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digunakan haruslah mampu memberikan aerasi yang cukup, mempunyai daya 

pegang air dan drainase yang baik serta bebas dari jamur dan bakteri patogen. 

Prayugo (2007) menyebutkan bahwa media tanam yang baik harus memiliki 

persyaratan-persyaratan sebagai tempat berpijak tanaman, memiliki kemampuan 

mengikat air dan menyuplai unsur hara yang dibutuhkan tanaman, mampu 

mengontrol kelebihan air (drainase) serta memiliki sirkulasi dan ketersediaan udara 

(aerasi) yang baik, dapat mempertahankan kelembaban di sekitar akar tanaman dan 

tidak mudah lapuk atau rapuh. Beberapa jenis bahan organik yang dapat dijadikan 

sebagai media tanam diantaranya arang sekam, sebuk sabut kelapa dan humus. 

Arang sekam bersifat porous dan tidak dapat menggumpal/memadat sehingga akar 

tanaman dapat tumbuh dengan baik dan sempurna. Serbuk sabut kelapa mempunyai 

kemampuan menyerap air yang tinggi yaitu delapan kali dari berat keringnya dan 

mengandung beberapa hara utama seperti N, P, K, Ca dan Mg. Humus bersifat 

memiliki kemampuan daya tukar ion yang tinggi sehingga bisa menyimpan unsur 

hara (Wuryaningsih dan Andyantoro, 1998). 

Menurut (Hartman dan Kester 1983 dalam Exnasia 2010), perbanyakan 

dengan stek mempunyai banyak kendala, yaitu zat tumbuh yang tersebar tidak 

merata sehingga pertumbuhan stek tidak seragam maka dibutuhkan zat pengatur 

tumbuh dari luar (eksogen). Berdasarkan penelitian  yang dilakukan terhadap 

pertumbuhan stek sono kembang  tersebut, maka peneliti berniat melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Media dan Lama Perendaman Dalam Larutan 

ZPT Rootone F Terhadap Pertumbuhan Stek Sonokembang ( P. indicus Willd ). 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang 

menjadi pokok permasalahan adalah penggunaan hormon penumbuh akar dan 

perangsang pertumbuhan lain terkadanng tidak memberikan hasil yang intensif. 

Penggunaan media dan konsentrasi larutan ZPT Rooton F sebagai zat pemacu yang 

dapat membantu mempercepat pertumbuhan melalui stek pada tanaman 

sonokembang (P. indicus Willd). 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

Mengetahui pengaruh media dan lama perendaman zpt rootone f terhadap laju 

pertumbuhan stek sonokembang ( P. indicus Willd ) 

1.4 Hipotesis 

Adapun hipotesis  dari penelitian ini yaitu: 

1. Terjadi interaksi antara media tanam dan pengaruh lama perendaman larutan 

ZPT rootone F terhadap pertumbuhan stek sonokembang. 

2. Terjadi pengaruh media tanam terhadap sertumbuhan stek sonokembang. 

3. Terjadi pengaruh lama perendaman larutan ZPT rootone F terhadap pertumbuhan 

stek sonokembang. 

 


