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BAB I    

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bibit tanaman bermutu merupakan salah satufaktor produksi dari suatu  

industri  hutan tanaman. Bibit bermutu dengan harga murah sangat menentukan 

keberhasilan dan keuntungan suatu usaha penanaman hutan. Untuk menyediaakan 

bibit tersebut diperlukan persemaian yang memadai. Persemaian merupakan tempat 

atau areal untukkegiatan memproses benih atau bagian tanaman lainmenjadi bibit 

siap ditanam ke lapangan. Benih yang baik apabila diproses dengan teknik 

persemaian yangbaik akan menghasilkan bibit yang baik pula, tetapibenih yang 

baik akan menghasilkan bibit yang kurangbaik apabila diproses dengan teknik 

persemaian yangtidak sesuai. Bibit yang berkualitas dalam jumlah yangcukup dan 

tepat waktu akan diperoleh apabila teknik persemaian yang dilakukan sesuai 

dengan prosedur yang sudah baku. 

Media sapih merupakan salah satu faktor eksternal yang memberikan 

pengaruh strategis bagi pertumbuhan tanaman. Media sapih yang baik adalah media 

yang mampu menyediakan air dan unsur hara yang  dibutuhkan oleh tanaman. 

media sapih merupakan salah satu faktor lingkungan yang berfungsi sebagai media 

tumbuh bagi akar tanaman, penopang tanaman agar tumbuh dengan baik, dan 

penyedia unsur hara serta air bagi pertumbuhan tanaman. Tiap jenis media sapih 

mempunyai bobot dan porositas yang berbedabeda. Cocopeat merupakan salah satu 

media sapih yang dihasilkan dari proses penghancuran sabut kelapa. Dalam proses 

penghancuran sabut dihasilkan serat atau fiber, serta serbuk halus atau cocopeat. 

Serbuk tersebut dapat digunakan sebagai media sapih karena kemampuannya 

menyerap air dan menggemburkan tanah.  



 

2 

 

Saga pohon (Adenanthera pavoniva.L) berasal dari asia selatan namun 

sekarang telah tersebar pantropis. Buahnya menyerupai petai (tipe polong) dengan 

bijinya kecil dan berwana merah. Saga pohon umum dipakai sebagai pohon 

peneduh di jalanan maupun taman kota. Daun dari pohon saga ini berbentuk 

menyirip ganda, seperti kebanyakan anggota suku polong-polongan lainya. 

Dahulu biji saga dipakai sebagai penimbang emas karena biji saga memiliki berat 

yang selalu konstan. Daunnya dapat dimakan dan mengandung alkaloid yang 

berkhasiat untuk penyembuhan reumatik. Bijinya mengandung asam lemak 

sehingga dapat menjadi sumber energi alternatif (biodiesel). Kayunya keras 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan bangunan maupun mebel. 

Unsur K merupakan unsur hara makro kedua setelah N yang paling banyak 

diserap tanaman, tetapi untuk padi dan jagung unsur K merupakan unsur hara 

terbanyak yang dibutuhkan. Unsur hara K diambil tanaman dalam bentuk ion K+, 

unsur K mempunyai ukuran bentuk terhidrasi yang cukup besar dan bervalensi 1, 

maka unsur ini tidak kuat dijerap sehingga mudah mengalami pelindian dari tanah. 

Unsur K disuplai ke dalam tanah dalam bentuk pupuk garam-garam larut air, seperti 

KCl, KNaCl, K2SO4 dan KNO3. apabila tanaman mendapat unsur K yang cukup 

maka pengisian biji tongkol akan optimal sehingga jumlah biji dan panjang baris 

akan meningkat, selain itu KNO3 bereaksi netral tidak bersifat asam maupun basa. 

Pupuk KNO3 sangat efektif digunakan sebagai sumber unsur nitrogen pada tanah 

asam. Sebagai sumber nitrogen, pupuk KNO3 lebih baik daripada urea, karena urea 

bersifat asam dan mengasamkan tanah. 
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1.2.  Rumusan masalah 

a) Apakah media cocopeat dapat menumbuhkan bertumbuhan semai saga  

b) Apakah dosis dari pupuk KNO3 ini dapat mempengaruhi pertumbuhan 

skarifikasi semai saga (A pavonina L) setelah ditanam 

c) Apakah ada perbedaan pertumbuhan semai saga (A pavonina L)  pada 

media cocopeat yang diberikan pupuk KNO3 

1.3. Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh media 

tanam cocopeat dan dosis KNO3  terhadap pertumbuhan semai saga (A 

pavonina L) 


