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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Eucalyptus pellita F. Muell 

Tanaman Eukaliptus telah dikenal sejak abad ke 18, diperkirakan tanaman 

ini berasal dari Australia. Pengembangan tanaman ini di Indonesia maju pesat 

pada tahun 1980 setelah diadakannya kongres kehutanan sedunia ke VIII di 

Jakarta pada tahun 1978 (Mindawati, 2011). 

Daerah penyebaran alami Eucalyptus pellita disebelah timur garis Walace, 

mulai dari 7° LU – 43°39’ LS sebagian besar tumbuh di Australia dan pulau-pulau 

sekitarnya. Beberapa jenis tumbuh luas di Papua New Guinea dan jenis-jenis 

tertentu terdapat di Sulawesi, Papua, Seram, Philipina, Nusa Tenggara Timur 

(Rahayu, 2012). 

Tanaman Eukaliptus merupakan salah satu jenis tanaman hutan yang 

diprioritaskan untuk dikembangkan dalam program Hutan Tanaman Industri 

(HTI), mengingatkan bahwa jenis ini adalah fast growing, memiliki daya adaptasi 

yang tinggi terhadap iklim dan tempat tumbuh, sifat kayu yang cukup baik dan 

memiliki daur hidup yang cepat/pendek (5-6 tahun) (Purba, 2009). 

E. pellita pada umumnya berupa pohon kecil hingga besar, tingginya 

berkisar 60-70 m. batang utamanya berbentuk lurus dengan diameter hingga 200 

cm. permukaan pepagan licin, serat berbentuk papan catur, daun dewasa 

umumnya berseling kadang-kadang berhadapan, tungga, tulang tengah jelas, 

pertulangan sekunder menyirip atau sejajar, berbau harum bila diremas. 

Perbungaan berbentuk payung yang rapat, kadang-kadang berupa malai rata di 

ujung ranting. Buah berbentuk kapsul, kering dan berdinding tipis, biji berwarna 

cokelat atau hitam (Rahayu, 2012). 

Jenis-jenis Eukaliptus banyak terdapat pada kondisi iklim bermusim dan 

daerah yang beriklim basah dari tipe hujan tropis. Jenis Eukaliptus tidak menuntut 

persyaratan yang tinggi terhadap tempat tumbuhnya. Tanaman Eukaliptus dapat 

tumbuh pada tanah yang dangkal, berbatu-batu, lembab, berawa-rawa, secara 

periodik digenangi air, dengan variasi kesuburan tanah mulai dari tanah-tanah 

kering gersang sampai pada tanah yang baik dan subur (Departemen Kehutanan, 

1994). 
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Jenis Eukaliptus merupakan jenis yang tidak membutuhkan persyaratan 

yang tinggi terhadap tanah dan tempat tumbuhnya. Jenis Eukaliptus termasuk 

jenis yang sepanjang tahun tetap hijau dan sangat membutuhkan sinar matahari. 

Oleh karena itu,jenis tanaman ini cenderung untuk selalu dikembangkan. 

Eukaliptus merupakan jenis tanaman yang cepat menghasilkan biomassa (Rahayu, 

2012). 

Hampir semua jenis Eukaliptus beradaptasi dengan iklim basah, beberapa 

jenis bahkan dapat bertahan hidup di musim yang sangat kering, misalnya jenis-

jenis yang telah dibudidayakan yaitu Eucalyptus alba, E. camaldulensis, E. 

citriodora, E. deghupta adalah jenis yang beradaptasi pada habitat hutan hujan 

dataran rendah dan hutan pegunungan rendah, pada ketinggian hingga 1800 mdpl, 

dengan curah hujan tahunan 2500-5000 mm, suhu minimum rata-rata 23 dan 

maksimum 31 di dataran rendah, dan suhu minimum rata-rata 13 dan maksimum 

29 di pegunungan (Kapisa et al, 1999). 

Klasifikasi ilmiah dari tanaman Eukaliptus adalah sebagai berikut, 

Kingdom: Plantae ; Divisi: Angiospermae ; Kelas: Dikotiledonae ; Ordo: Myrtales 

; Famili: Myrtaceae ; Genus: Eucalyptus ; Spesies: Eucalyptus pellita F. Muell. 

Tanaman Eukaliptus terdiri dari kurang lebih 700 jenis dan dapat dimanfaatkan 

menjadi pulp sekitar 40% dari keseluruhan tanaman ini (Departemen Kehutanan, 

1994). 

Pohon Eukaliptus pada umumnya bertajuk sedikit ramping, ringan dan 

banyak meloloskan sinar matahari. Percabangannya lebih banyak membuat sudut 

ke atas, jarang-jarang dan daunnya tidak begitu lebat. Ciri khas lainnya adalah 

sebagian atau seluruh kulitnya mengelupas dengan bentuk kulit bermacam-macam 

mulai dari kasar dan berserabut halus bersisik, tebal bergaris-garis atau berlekuk-

lekuk. Warna kulit batang mulai dari putih kelabu, abu-abu muda, hijau kelabu 

sampai cokelat, merah, sawo matang sampai coklat. Eukaliptus merupakan jenis 

yang tidak membutuhkan persyaratan yang tinggi terhadap tanah dan tempat 

tumbuhnya. Jenis Eukaliptus dapat berupa semak atau perdu sampai mencapai 

ketinggian 100 m umumnya berbatang bulat, lurus, tidak berbanir dan sedikit 

bercabang. Sistem perakarannya yang masih muda cepat sekali memanjang 

menembus ke dalam tanah (Departemen Kehutanan, 1994). 
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2.2. Tanaman Acacia mangium Wild. 

Acacia mangium Willd., yang juga dikenal dengan nama mangium, 

merupakan salah satu jenis pohon cepat tumbuh yang paling umum digunakan 

dalam program pembangunan hutan tanaman di Asia dan Pasifik. Keunggulan 

dari jenis ini adalah pertumbuhan pohonnya yang cepat, kualitas kayunya yang 

baik, dan kemampuan toleransinya terhadap berbagai jenis tanah dan lingkungan. 

Tekanan terhadap ekosistem hutan alam di Indonesia yang tidak dapat dihindari 

belakangan ini mengakibatkan penggunaan jenis-jenis cepat tumbuh, termasuk 

mangium, sebagai pengganti bahan baku untuk menopang pasokan produksi kayu 

komersial. Berdasarkan hasil uji coba dari 46 jenis tanaman yang dilakukan oleh 

Departemen Kehutanan di Subanjeriji (Sumatera Selatan), mangium dipilih 

sebagai jenis tanaman yang paling cocok untuk tempat tumbuh yang marjinal, 

seperti padang rumput alang-alang (Arisman, 2003). 

Pohon A. mangium dapat digunakan sebagai pohon penaung, ornament, 

penyaring, pembatas, dan penahan angin, serta dapat ditanam pada system 

wanatani dan pengendalian erosi. Jenis ini banyak dikembangkan untuk tujuan 

peningkatan kesuburan. Pohon A. mangium mampu berkompetisi dengan gulma 

yang agresif, seperti alang-alang (Imperata cylindrica), jenis ini juga mengatur 

nitrogen udara dan menghasilkan banyak serasah yang dapat meningkatkan 

aktivitas biologis tanah dan merehabilitasi sifat-sifat fisika dan kimia (Rahayu, 

2012). 

Menurut Badan LITBANG Departemen Kehutanan (1994), tanamanA. 

mangium mempunyaisusunantaksonomisebagaiberikut: Kingdom: Plantae; 

Subkingdom: Tracheobionta; Divisi: Magnoliophyta; Kelas: Magnoliopsida; 

Ordo: Fabales; Famili: Fabaceae; Genus: Acacia; Spesies: Acacia mangium Wild. 

Jenis A. mangium tumbuh secara alami di hutan tropis lembab yang 

persebarannya terdapat di Maluku dengan jenis Melaleuca leucadendron. Selain 

itu terdapat pula di pantai Australia bagian utara, papua bagian selatan Aguada 

(Babo) dan Tomage (Rokas, Kepulauan Aru, Maluku dan Seram bagian barat). 

Acacia mangium tidak memiliki persyaratan tumbuh yang tinggi, dapat hidup 

pada lahan miskin hara dan tidak subur. A. mangium dapat tumbuh baik pada 

tanah peka erosi, berbatu, dan tanah alluvial serta tanah yang memiliki pH rendah 
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(±4.2). tumbuh pada ketinggian antara 30-130 m di atas permukaan laut, dengan 

curah hujan bervariasi antara 1.000 – 4.500 mm/tahun dengan rata-rata curah 

hujan tahunan antara 1.446 mm dan 2.970 mm. seperti jenis pionir yang cepat 

tumbuh dan berdaun lebar, jenis A. mangium sangat membutuhkan sinar matahari 

untuk tumbuh dengan baik. Di habitat alaminya, suhu minimum rata-rata berkisar 

31-34
0
C. Jenis ini dapat tumbuh terus menerus sepanjang tahun, pertumbuhan 

tampak lambat atau berhenti sebagai respon terhadap kombinasi curah hujan yang 

rendah dan suhu dingin. A. mangium dapat mengalami kematian jika terkena 

kekeringan yang parah atau musim dingin yang berkepanjangan. Angka kematian 

tinggi pada A. mangium berumur 5 tahun setelah mengalami periode waktu dan 

suhu rendah (sekitar 5-6
0
C) dengan hujan dingin yang lama (Rahayu, 2012). 

Pohon mangium pada umumnya besar dan bias mencapai ketinggian 30 m, 

dengan batang bebas cabang lurus yang bisa mencapai lebih dari setengah total 

tinggi pohon. Pohon mangium jarang mencapai diameter setinggi dada lebih dari 

60 cm, akan tetapi di hutan alam Queensland dan Papua Nugini, pernah dijumpai 

pohon dengan diameter hingga 90 cm. Pohon yang masih muda umumnya berkulit 

mulus dan berwarna kehijauan, celah-celah pada kulit mulai terlihat pada umur 2–

3 tahun. Pohon yang tua biasanya berkulit kasar, keras, bercelah dekat pangkal, 

dan berwarna coklat sampai coklat tua. Anakan mangium yang baru berkecambah 

memiliki daun majemuk yang terdiri dari banyak anak daun mirip dengan Albizia, 

Leucaena, dan jenis lain dari sub-marga Mimosoideae. Meskipun demikian, 

setelah beberapa minggu, daun majemuk ini tidak lagi terbentuk, melainkan 

tangkai daun dan sumbu utama setiap daun majemuk tumbuh melebar dan 

berubah menjadi phyllode. Phyllode ini berbentuk sederhana dengan tulang daun 

paralel, dan bias mencapai panjang 25 cm dan lebar 10 cm (Krisnawati, dkk., 

2011). 

Di Indonesia sejak dicanangkan pembangunan HTI pada tahun 1984, kayu 

mangium telah dipilih sebagai salah satu jenis favorit untuk ditanam di areal HTI. 

Pada mulanya jenis ini dikelompokkan ke dalam jenis-jenis kayu HTI untuk 

memenuhi kebutuhan kayu serat terutama untuk bahan baku industri pulp and 

paper. Dengan adanya perubahan-perubahan kondisional baik yang menyangkut  

kapasitas industri maupun adanya desakan kebutuhan kayu untuk penggunaan 
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lain, tidak menutup kemungkinan terjadi perluasan tujuan penggunaan kayu A. 

mangium (Rahayu, 2012). 

 

2.3. Tanaman Acasia crasssicarpa A. Cunn Ex. Benth 

Kata crassicarpa sendiri berasal dari bahasa latin yaitu crassus dan carpus. 

Crassus berarti tebal dan carpus adalah buah A. crassicarpa juga memiliki nama 

lain dalam bahasa Inggris yaitu Northern wattle dan Papua New Guinea red 

wattle. Secara alami, A. crassicarpa tumbuh di Papua New Guinea dan Irian Jaya, 

jenis ini juga ditemui di daerah dengan kemiringan lereng yang landai hingga 

sedang pada tanah yang sangat asam dan berdrainase baik dan pada tanah yang 

drainasenya tidak baik dan terkena dampak banjir pada musim hujan. Jenis ini 

bisa tumbuh pada jenis tanah yang cukup lebar variasinya. A. crassicarpa dapat 

tumbuh di ketinggian 0-200 m di atas permukaan laut. Suhu tahunan rata-rata 

yang dibutuhkan adalah 15°C - 22°C dan 31°C – 34°C. curah hujan rata-rata 

tahunan yang sesuai adalah berkisar 500-3500 mm (Rahayu, 2012). 

Pohon Acacia termasuk tumbuhan dikotil yang berakar tunggang berwarna 

putih kotor dan bercabang (ramosus). Akar tunggang berbentuk kerucut panjang, 

tumbuh lurus kebawah, akarnya bercabang banyak sehingga dapat memberi 

kekuatan lebih besar kepada batang dan juga zat-zat makanan yang diperoleh 

lebih banyak sehingga dapat tumbuh subur dan pesat. Acacia termasuk salah satu 

jenis pohon daur pendek dihutan tanaman yang memiliki prospek menyimpan 

karbon dalam jumlah besar dan ternasuk ke dalam jenis pionir dan cepat tumbuh 

(Masripatin et al., 2010). 

Menurut Anditya (2010), tanaman A. crassicarpa mempunyai susunan 

taksonomi sebagai berikut Kingdom: Plantae (Tumbuhan), Subkingdom: 

Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh), Super Divisi: Spermatophyta 

(Menghasilkan biji), Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga), Kelas : 

Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil), Sub Kelas : Rosidae, Ordo: Fabales, 

Famili : Fabaceae (suku polong-polongan), Genus: Acacia, Spesies : Acacia 

crassicarpa A. Cunn. Ex Benth. 

Pohonnya berukuran kecil atau sedang, tingginya dapat mencapai 25–30 m, 

batang lurus tegak berdiameter 50 cm. Kulit batang berwarna coklat keabuan, 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Fabaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Acacia
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keras dan kulit batang dalam berwarna merah dan berserat. Daun berbentuk 

seperti bulan sabit dengan panjang 8–27 cm dan lebar 1–4,5 cm serta berwarna 

hijau keabuan. Selain itu, A. crassicarpa memiliki 3 urat daun utama yang jelas 

dan kekuningan. Perbungaan bulir berwarna kuning cerah, panjangnya 4–7 cm, 

tangkai bunganya tebal dengan panjangnya 5–10 mm, mahkota bunga 5 helai 

yang panjangnya 1,3–1,6 mm dan termasuk jenis biseksual. Untuk daun kelopak 

bunga, panjang 0,5–0,7 mm dan benang sari panjangnya 2–3 mm, buahnya kering, 

berbentuk bulat telur, pipih, panjang 5–8 cm dan lebar 2–4 cm, berwarna coklat 

kusam. Bijinya berbentuk memanjang, panjang 5–6 mm dan lebar 2–3 mm dan 

berwarna hitam (Prosea, 2007). 

A. crassicarpa mempunyai banyak kelebihan sehingga dikembangkan 

dalam pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) baik pada lahan kering 

maupun lahan-lahan basah. Kemampuan A. crassicarpa menekan gulma dan 

kandungan nodul rhizobium-nya yang melimpah, menjadikan jenis ini cukup 

sesuai bagi kepentingan kehutanan lainnya seperti dalam rehabilitasi hutan dan 

lahan. Pembangunan kebun benih uji keturunan dengan benih hasil pernyerbukan 

terbuka (half-sif) dari pohon plus sudah banyak dikembangkan sebagai langkah 

awal dalam pelaksanaan program pemuliaan pohon di Indonesia. Dengan 

kelebihan dan kekurangan jenis A. crassicarpa dan juga untuk kepentingan 

pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), sejak tahun 1994 P3BPTH 

bekerjasama dengan pelaksana HTI telah membangun kebun benih jenis 

A.crassicarpa sebagai kebun produksi benih unggul untuk mendukung 

pembangunan hutan lestari (Yuliastuti et al., 2013). 

Kayu A. crassicarpa dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Kayunya dapat 

kering dengan cepat, dan dapat terbakar dengan baik, serta berguna sebagai kayu 

bakar dan arang. Nilai energi yang dihasilkan adalah 22.600 kJ/kg. Sangat baik 

untuk industri kraft pulping, dengan hasil pulp tersaring 47%. Kayunya juga bisa 

dimanfaatkan untuk beragam kayu gergajian (Rahayu, 2012). 
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2.4. Tanaman Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. 

Akasia merupakan pohon yang tingginya dapat mencapai 15-20 m. 

Batangnya tegak, bulat, putih kotor. Serta berdaun majemuk, berhadapan, 

menyirip, lonjong. Akasia mempunyai kandungan kimia yaitu pada akar, daun 

dan buah mengandung saponin, di samping itu daun dan buahnya mengandung 

flavonoida dan buahnya juga mengandung polifenol (Septiyani, 2008). 

Distribusi alaminya dapat dijumpai di Papua, Sabana Papua Nugini, 

Australia utara dan pulau-pulau di selat Toress, di antara 9° LU-16° LS dan 130°-

145°BT. Akasia cocok tumbuh di ketinggian 0 sampai 400 meter di atas 

permukaan laut, pada suhu hangat dengan curah hujan sangat rendah hingga 200 

mm/tahun sampai tinggi, dan bisa tumbuh pada kondisi tanah dengan kisaran pH 

4-9. Akasia dapat tumbuh dengan baik pada kondisi tanah yang rusak, dengan 

kemampuannya memfiksasi nitrogen bebas. Akasia juga cukup toleran terhadap 

stress lingkungan di lahan gundul, berlempung, tanah berkadar garam tinggi atau 

tanah yang tergenang air (Hendrati et al., 2014). 

Pada umumnya jenis ini dapat mencapai tinggi 15 m dengan diameter 

batang ± 50 cm. Pada waktu muda pertumbuhannya sangat cepat. Sehingga umur 

4 tahun saja dapat mencapai tinggi 10 m dengan diameter batang 6.6 cm. Bentuk 

batangnya kurang baik dengan percabangan yang rendah dan banyak. Tajuknya 

lebar agak rapat dengan ukuran panjang daun150-400 mm dan lebar 100-180 mm. 

Musim berbuahnya pada bulan Juli-November. Akasia merupakan pohon yang 

tingginya dapat mencapai 15-20m. Batangnya tegak, bulat, putih kotor. Serta 

berdaun majemuk, berhadapan, menyirip, lonjong. Akasia mempunyai kandungan 

kimia yaitu pada akar, daun dan buah mengandung saponin, di samping itu daun 

dan buahnya mengandung flavonoida dan buahnya juga mengandung polifenol 

(Furyanti, 2009). Akasia memiliki filodia atau daun semu, yakni daun tidak 

lengkap yang tidak memiliki helaian daun, namun tangkai daunnya melebar 

(“daun” merupakan modifikasi petiola). Akasia memiliki filotaksis dengan tipe 

tersebar. Filodia berbentuk membengkok seperti daun telinga (aurikula). Karakter 

ini yang menjadi dasar untuk pemberian nama petunjuk jenis pada spesies. Venasi 

pada filodia dominan pada arah membujur, panjang filodia 10-20 cm, lebar filodia 

2-6 cm. Bunga akasia berbentuk bulir bertangkai pendek, panjang bulir 0,2 cm-0,5 



11 
 

cm. satu bulir dapat terdiri dari 50-100 bunga yang kecil berwarna kuning. 

Panjang bulir 10-15 cm. Buah bertipe polong. Dalam satu polong mengandung 2-

5 biji. Biji berwarna hitam kecoklatan dan mengkilat. 

Ciri-ciri tanaman ini adalah bentuk batangnya bulat lurus, bercabang banyak 

(simpodial), berkulit tebal agak kasar, dan kadang beralur kecil dengan warna 

cokelat muda. Pohon akasia dewasa tingginya dapat mencapai 30 meter dengan 

diameter batang bisa mencapai lebih dari 75 sentimeter. Sewaktu dalam 

persemaian, akasia memiliki daun majemuk ganda. Sedangkan setelah dewasa 

muncul daun semu tunggal (phyllodia). Lebar daun di bagian tengah antara empat 

hingga 10 sentimeter dengan panjang antara 10 hingga 26 sentimeter. Pada umur 

dua tahun tanaman ini sudah mulai berbunga dan berbuah Meski bisa 

menghasilkan buah, biji akasia yang dihasilkan belum layak menjadi sumber 

benih. Buah yang baik untuk dijadikan benih berasal dari tanaman yang telah 

berumur minimal lima tahun atau lebih. Bunga akasia biasanya muncul antara 

Maret hingga April, sedangkan buah akan masak antara September hingga 

Oktober (Subiyakto, 2008). 

Menurut Hendrati, dkk (2014), tanamanA. Auriculiformis mempunyai 

susunan taksonomi sebagai berikut, Kingdom: Plantae; Divisi: Spermatopytha; 

Sub divisi: Angiospermae; Kelas: Magnoliopsida (Dicotyledoneae); Ordo: 

Fabales; Famili: Fabaceae; Sub Famili: Mimosoideae; Genus : Acacia; Spesies : 

Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. 

 Sebagai pertanaman A. auriculiformis bisa berbunga pada umur 2 tahun. 

Namun pembuahan pertama yang akan diproduksi belum sempurna, karena tidak 

banyak individu berbunga yang memungkinkan terjadinya penyerbukan secara 

optimal untuk membentuk buah. Pada umur 3 tahun baru sekitar 50% dari 

tanaman yang ada atau jikadari berbagai sumber asal akan mencapai 75% 

tanaman. Buah akan lebih baik dikumpulkan dari tanaman mulai umur 4-5 tahun, 

dan keberhasilan terbentuknya biji dipengaruhi oleh tersedianya serangga 

(terutama lebah) sebagai penyerbuknya. Tanaman yang belum melimpah 

berbunga dalam suatu tegakan, dimungkinkan belum sempurna menarik 

kedatangan gerombolan penyerbuk untuk datang karena warna dan bau bunga 

yang diproduksi secara kolektif. Tanaman ini bisa memproduksi biji2 kali 
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pertahun, dengan pembuahan April dan Oktober yang berasal dari pembungaan 

Januari-Februari dan Juni-Juli, namun hal ini juga tergantung dari lokasi. 

A. auriculformis merupakan jenis yang sangat bermanfaat, sehingga sangat 

sesuai untuk dikembangkan oleh masyarakat miskin ataupun untuk mengatasi 

berbagai kondisi cekaman lingkungan dan rehabilitasi lahan-lahan marginal. 

Kemampuannya untuk mengikat nitrogen mampu menyuburkan tanah dan bisa 

tumbuh pada tanah-tanah marginal tererosi. Bahkan jenis berakar kuat ini 

rekemondesikan untuk reklamasi area keras yang mengandung banyak besi. Pada 

sebaran alaminya mampu tumbuh didaerah dengan curah hujan yang rendah 

sampai sedang (760- 1670 mm/tahun). Spesies ini mampu juga tumbuh didaerah 

sangat asam dengan pH 4-6.5, tahan terhadap 6 bulan penggenangan dan serangan 

api yang yang berulang. Selain mempunyai toleransi yang lebih baik terhadap 

penggenangan dibandingkan Acacia lain, A. auriculiformis juga mempunyai 

toleransi yang tinggi terhadap kondisi bergaram dan mampu tumbuh 2 - 3 kali 

lipat dibandingkan 36 jenis Akasia yang lain pada level kadar garam 1250 mol m-

3. Oleh karenanya banyak dipilih ditanam nelayan di daerah pantai. Dengan 

produksi resah 4800-5700 kg/ha/tahun spesies ini dianggap mempunyai 

kemampuan untuk memperbaiki tanah (Hendrati et al., 2014). 

 

2.5. Tanaman Acacia hybrid (Acacia mangium X Acacia auriculiformis) 

Acacia hybrid adalah hasil persilangan antara Acacia mangium x A. 

auriculiformis, dilaporkan mempunyai beberapa kelebihan, antara lain adalah 

pertumbuhannya lebih cepat, bentuk batangnya lebih baik dan lebih tahan 

terhadap berbagai kondisi lingkungan tempat tumbuh dan serangan busuk hati. 

Dengan sifat-sifat yang dimiliki tersebut, diharapkan Acacia hybrid dapat menjadi 

jenis andalan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri yang menuntut 

produktivitas dan kualitas yang tinggi serta lebih toleran terhadap serangan hama 

dan penyakit. Selain keunggulan yang dimilikinya, tanaman Acacia hybrid juga 

mempunyai kelemahan yaitu kurang menguntungkan apabila diperbanyak secara 

generatif, karena kemungkinan bisa menghasilkan tanaman yang lebih buruk 

dibanding induknya. Oleh karena itu satu-satunya cara untuk mempertahankan 

sifat genetiknya adalah dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Penelitian 
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tentang upaya perbanyakan pada tanaman Acacia hybrid secara vegetatif telah 

dilakukan (Sunarti 2013). 

Hasil penelitian di Thailand yang dilaporkan oleh Kha (2001) menunjukkan 

bahwa tanaman hibrid A. mangium x A. auriculiformis dapat diperbanyak secara 

vegetatif dengan teknik kultur jaringan (mikro) dan stek pucuk (makro). Kendala 

yang dihadapi pada perbanyakan vegetatif pada Acacia hybrid ini adalah efek 

penuaan atau aging effect. Semakin tua umur tanaman, maka keberhasilan 

perbanyakan akan semakin kecil. Oleh karena itu perbanyakan Acacia hybrid 

perlu dilakukan pada tingkat semai, sehingga identifikasi Acacia hybrid dapat 

dilakukan seawal mungkin. 

Acacia hybrid merupakan hasil persilangan antara A. mangium x 

A.auriculiformis memiliki susunan taksonomi sebagai berikut, Kerajaan: Plantae; 

Divisi: Magnoliophyhta; Kelas: Magnoliopsida; Ordo : Fabales; Famili: Fabaceae; 

Sub famili: Mimosoideae; Genus : Acacia; Spesies: A. mangium x A. 

auriculiformis (Sunarti, dkk., 2014). 

Ciri-ciri morfologi Akasia hibrida sangat bervariasi tergantung kombinasi 

gen yang mendominasi kenampakan morfologinya. Namun demikian ciri 

morfologi Acacia hybrid kebanyakan menyerupai kedua induk nya atau 

menyerupai gabungan dari kedua induknya (intermediet). Beberapa ciri morfologi 

Acacia hybrid tersebut dapat digunakan sebagai salah satu parameter untuk 

menentukan vigoritasnya atau keunggulannya. Acacia hybrid vigor mempunyai 

ciri morfologi berbatang lurus dan bulat dengan percabangan ringan dan mudah 

gugur serta bertajuk ringan. Selain itu kulit batang berwarna lebih terang dan lebih 

halus dibandingkan dengan A. mangium. Daun semu atau filodia pada Acacia 

hybrid berukuran lebih kecil dibandingkan A. mangium dan lebih besar 

dibandingkan A.auriculiformis dengan tulang daun kebanyakan berjumlah 3 

(Sunarti, dkk., 2014). 

Tinggi tanaman umur 2 tahun mencapai 8-10 meter dengan diameter 7,5-9 

sentimeter. Seperti halnya A. mangium tanaman Acacia hybrid bersifat 

precocious, yaitu mulai berbunga pada umur sangat muda yaitu sekitar 18-24 

bulan dengan bulan berbunga biasanya 2 kali setahun, yaitu bulan Juli-Agustus 

dan November-Desember. Bunga merupakan bunga majemuk dalam untaian 
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malai. Panjang malai sekitar 8-10 cm. Bunga berwarna kuning muda agak putih. 

Kebanyakan jenis bunga tidak berputik (staminate) atau bunga jantan dan 

kebanyakan terletak dipangkal malai. Karena sebagian besar kuntum bunganya 

adalah bunga jantan (staminate), maka produksi buah/polong sangat rendah, yaitu 

kurang dari 3% (Kijkar, 1992). 

Seperti halnya A. mangium, Acacia hybrid mampu tumbuh dengan baik 

pada lahan-lahan marginal. Di India dilaporkan bahwa Acacia hybrid mampu 

tumbuh baik pada lahan yang miskin harabahkan pada lahan berpasir dan 

berlumpur (sandy loamy). Di Indonesia Acacia hybrid mampu tumbuh dengan 

baik pada tanah gambut, tanah spodosol dan tanah mediteran merah. Pada 

dasarnya tanaman akan tumbuh baik pada suhu udara 12-35°C dengan rata-rata 

curah hujan tahunan 1.200 – 1.850 mm per tahun. Perbanyakan Acacia hybrid 

tidak disarankan menggunakan benihkarena akan menghasilkan anakan dengan 

kinerja yang cenderunglebih buruk dan rendah produktivitasnya. Oleh karena itu 

satu-satunya jalan yang disarankan untuk mempertahankan keunggulannya adalah 

melalui perbanyakan secara vegetative (Sunarti, dkk., 2014). 

 

2.6. Cendawan Ceratocystis sp. 

Organisme ini pertama kali diperkenalkan Amerika Serikat ke beberapa 

pelabuhan di Eropa Selatan pada akhir perang dunia kedua dan menyebar dengan 

cepat di Italia. Sementara di Perancis tingkat penyebarannya lebih lambat. Salah 

satu inang bagi cendawan ini adalah tanaman Platanus spp.. Cendawan ini dapat 

menular melalui kontak akar, anastomosis antara akar tanaman Platanus dan 

patogen dapat menginfeksi tanaman lain yang tidak terinfeksi. Selain itu, 

penularan dapat pula melalui alat pemangkas yang terkontaminasi dan mesin 

terasering yang menyebabkan kerusakan pada akar. Cendawan dapat bertahan 

selama 7 hari pada bekas luka. Penetrasi terjadi melalui luka, lalu cendawan 

membentuk koloni pada kulit dan kayu, penyebaran dapat terjadi dengan cepat 

(50-100 cm per tahun) (CABI and EPPO, 2007). 

Sementara itu penyakit hawar cabang pada mangga merupakan penyakit 

yang umum di Brasil. Diduga patogen mangga ini menyebar dari negara-negara 
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lain melalui bahan propagasi yang berasal dari Negara bagian Sao Paulo (Marelize 

et al., 2007). 

Jenis cendawan C. fimbriata f. sp. Platani dapat bertahan hidup selama 

beberapa tahun pada suhu -17°C tetapi tidak dapat tumbuh pada suhu dibawah 

10°C atau diatas 45°C. Suhu optimum untuk pertumbuhan cendawan ini adalah 

25°C. Ada jenis lain dari cendawan ini yang tidak memerlukan masa inkubasi. 

Cendawan ini dapat bertahan hidup selama lebih dari 105 hari dalam tanah selama 

musim dingin, namun suhu 35-40°C dapat mematikan pathogen ini didalam tanah 

(CABI and EPPO, 2007). 

Marelize et al. (2007) melaporkan bahwa penyakit layu mulai menjangkiti 

pohon mangga di Oman dan Pakistan. Hasil penelitian dari isolat yang telah 

diidentifikasi, menunjukkan bahwa penyakit ini disebabkan oleh cendawan 

Ceratocystis sp.. Pohon mangga yang telah sakit parah pertama kali diamati di 

Oman pada awal tahun 1998. Gejalanya nampak seperti warna gelap pada kayu, 

getah seperti permen karet, layu daun dan akhirnya pohon mati. 

Penyakit yang disebabkan cendawan ini kemudian menyebar, tanaman yang 

terinfeksi kemudian mati dalam 3-7 tahun. Di Italia, cendawan menginvasi bagian 

utara Negara ini dalam beberapa tahun dan membunuh banyak pohon, terutama 

pada fase pembibitan. Penyebaran secara alami dapat terjadi namun sangat lambat 

karena tidak ada vektor alami dari organisme ini. Penyebaran jarak jauh terjadi 

lewat perdagangan internasional dari tanaman yang telah terinfeksi (CABI and 

EPPO, 2007). 

2.7. Materi Uji Postulat Koch 

Postulat Koch atau Postulat Henle-Koch ialah 4 kriteria yang dirumuskan 

Robert Koch pada 1884 dan diterbitkan pada 1890. Menurut Koch, keempatnya 

harus dipenuhi sebelum patogen dianggap sebagai penyebab penyakit. Dalam 

Postulat Koch disebutkan, untuk menetapkan suatu organisme sebagai penyebab 

penyakit, maka organism tersebut harus memenuhi sejumlah syarat. Pertama, 

mikroorganisme selalu ditemukan berasosiasi dengan penyakit yang ditimbulkan. 

Kedua, mikroorganisme tersebut harus dapat dipisahkan (diisolasi) dari organisme 

sakit dan dibiakkan menjadi biakan murni di laboratorium. Ketiga, biakan murni 

mikroorganisme yang dicurigai, akan menimbulkan penyakit yang sama jika 
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dengan sengaja ditularkan (diinokulasi) kepada organisme sejenis yang rentan 

(susceptible). Keempat, dengan menggunakan prosedur laboraturium, 

mikroorganisme yang sama harus dapat diperoleh dari organisme rentan yang 

sakit karena sengaja ditulari (Priyani, 2003). 

Penelitian dengan menggunakan uji Postulat Koch menyatakan pada hasil 

uji Postulat Koch menunjukan bahwa bakteri A. Tumefaciens menyebabkan tumor 

atau crown gall pada irisan wortel yang diinokulasi setelah 7 hari dengan bercak-

bercak putih. Gejala crown gall tampak setelah 2 minggu, diawalidengan bercak-

bercak putih kehijuan yang timbul pada sisi irisan wortel. Kemudian diikuti 

dengan tonjolan pembengkakan berwarna hijau muda yang semakin lama semakin 

bertambah besar (Manalu et al., 2014). 


