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I. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Permintaan dunia akan hasil hutan berupa kayu mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun, kapasitas pabrik pulp di Indonesia berkembang pesat selama 

20 tahun terakhir, meningkat dari 0,5 juta ton pada tahun 1987 menjadi 6,5 juta 

ton pada tahun 2010 dengan kebutuhan bahan baku sekitar 30 juta m3 setiap 

tahunnya (Junaedi dkk., 2011). Kayu digunakan sebagai bahan baku utama dalam 

proses pembuatan pulp and paper. Pulp and paper merupakan salah satu produk 

hasil hutan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi.Tanaman hutan yang banyak 

ditanam oleh beberapa HTI seperti PT Arara Abadi adalah Acacia crassicarpa, 

Acacia mangium dan tanaman hutan lainnya seperti Eucalyptus pellita (Elita, 

2012). 

Eucalyptus pellita merupakan salah satu jenis pilihan dalam 

mengembangkan hutan tanaman industri, sebagai suplai bahan baku industri pulp 

and paper yang banyak ditanam di negara tropis termasuk Indonesia yang 

memiliki lahan yang luas. Eucalyptus merupakan jenis tanaman yang cepat 

tumbuh yang dapat dipanen pada umur tujuh tahun. Pembangunan Hutan 

Tanaman Industri (HTI). Eucalyptus sangat membutuhkan bibit yang berkualitas 

tinggi yang diproduksi dari persemaian. Bibit yang berkualitas yaitu bibit yang 

tidak terserang atau bebas dari penyakit bercak daun yang sering terjadi di 

persemaian (Suhaila dkk., 2013). Sistem produksi bibit yang dilakukan di PT 

Arara Abadi adalah melalui benih dan mini cutting/stek pucuk. 

Perbanyakan Eucalyptus pellita banyak mengunakan metode mini 

cutting/stek pucuk bukan dengan biji, karena mini cutting memiliki beberapa 

keunggulan antara lain: mempunyai sifat yang identik dengan induknya, mampu 

menghasilkan bibit dengan jumlah besar dalam waktu yang singkat, kesehatan dan 

mutu bibit lebih terjamin, kecepatan tumbuh bibit lebih cepat dibandingkan 

dengan perbanyakan konvensional. Menurut Hafiz dan Sulhaswardi (2014), 

perbanyakan mini cutting merupakan salah satu cara untuk memproduksi bibit 

yang memiliki karakter unggul, material vegetatif tanaman yang terdiri dari pucuk 
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tanaman dan beberapa lembar daun di bawah pucuk tanaman yang diperoleh 

kebun pangkas klonal. 

Perbanyakan mini cutting pada tanaman Eucalyptus pellita sangat 

diperlukan peran dari Zat Pengatur Tumbuh (ZPT). ZPT berfungsi sebagai 

perangsang tumbuhan tanaman, baik di akar, daun, maupun batang. Menurut 

Gusniar dkk. (2015), salah satu hormon tumbuhan yang digunakan dalam 

pembudidayaan tanaman adalah hormon auksin. Hormon auksin berperan dalam 

proses pemanjangan sel, terdapat pada titik tumbuh pucuk tumbuhan yaitu pada 

ujung akar dan ujung batang tumbuhan. Auksin banyak macamnya, yang 

disintesis alami oleh tanaman adalah IAA dan yang dibuat sintetik antara lain 

IBA, NAA, IPA, 2,4-D, 2,4,5-T. Hasil penelitian pada mutan padi Lrt1 yang sukar 

berakar, IBA memacu inisiasi akar lateral lebih efektif dari pada IAA (Prawoto 

dkk., 2007). 

Indole Butyric Acid (IBA) merupakan salah satu zat pengatur tumbuh 

(ZPT) yang dapat mempengaruhi pertumbuhan stek pucuk. Menurut Suyanti dkk. 

(2013), pemberian IBA 75 ppm pada stek pucuk keji beling dapat meningkatkan 

bobot basah tanaman yaitu 8,84g dan panjang akar tanaman yaitu 21,70 cm. 

Pemberian IBA 100 ppm dapat menghasilkan jumlah daun terbanyak yaitu 32,33 

helai dan jumlah akar terbanyak yaitu 53,67 helai. Pemberian IBA 175 ppm dapat 

meningkatkan bobot kering tanaman yaitu 1,93g. Hasil penelitian Delima (2009), 

pemberian IBA konsentrasi 2.000 ppm pada tanaman Eucalyptus memberikan 

hasil terbaik terhadap diameter tunas 1,45 cm, persentase stek berakar 90% dan 

persentase hidup 100%. 

Zat pengatur tumbuh yang sering digunakan untuk perakaran adalah 

auksin, namum relatif mahal dan sulit diperoleh. Auksin komersial dapat 

digantikan dengan pemberian ekstrak bawang merah dan air kelapa. Menurut Elly 

dkk. (2013), pemberian ekstrak bawang merah 100% terhadap stek batang jarak 

pagar menghasilkan jumlah daun terbanyak yaitu 10,46 helai, di bandingkan 

dengan tanpa ekstrak bawang merah 0% (kontrol) menghasilkan jumlah daun 

terendah yaitu 7,33 helai. 

Akhir-akhir ini banyak digunakan air kelapa sebagai zat pengatur tumbuh 

dalam perbanyakan tanaman secara vegetatif. Adapun bahan hormonal dalam air 
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kelapa yang sudah diketahui adalah Auxin mencapai 60% dan Cytokinin 

mencapai 20% (Yenny, 2007). Menurut Misfahak (2014), pemberian air kelapa 

dosis 200 ml mengahasilkan persentase terbaik pada tinggi tanaman (56,1 cm), 

jumlah daun (10,5 helai), bobot basah (10,5 g), diameter umbi (6,5 cm), dan berat 

bobot total tanaman bawang putih (56,2 g). Hasil penelitian Yenny (2007), pada 

tanaman Mi hong pemberian air kelapa dapat meningkatkan jumlah akar dan 

jumlah bunga yang terbentuk dibandingkan tanpa perlakuan (kontrol). 

Bedasarkan alasan tersebut, penulis telah melakukan penelitian dengan 

judul: “Pertumbuhan Stek Bibit Eucalyptus pellita dengan Pemberian Berbagai 

Sumber Hormon Auksin”.  

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan sumber hormon auksin 

yang terbaik pengaruhnya terhadap pertumbuhan stek bibit Eucalyptus pellita. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

bermanfaat bagi PT. Arara Abadi khususnya dan masyarakat tentang pemanfaatan 

berbagai jenis hormon auksin yang diberikan untuk merangsang pertumbuhan stek 

Eucalyptus pellita.  

1.4. Hipotesis Penelitian 

Terdapat sumber hormon auksin yang terbaik pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan stek bibit Eucalyptus pellita. 


