
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Tanaman jabon merupakan jenis pohon industri yang cepat tumbuh dari

famili Rubiaceae dan memiliki banyak kegunaan. Karena tergolong tumbuhan

yang cepat tumbuh pada usia yang masih muda maka jabon memiliki daun lebih

pendek, sehingga menguntungkan apalagi  dari segi tinggi  dalam waktu singkat.

Jabon juga tergolong jenis pohon cahaya (light-demanding). Pohon jabon dapat

tumbuh tinggi mencapai 45 m dengan tinggi bebas cabang 30 m, serta dapat

mencapai diameter 160 cm. Pohon jabon memiliki batang lurus dan silindris.

Penanaman jabon mudah dikerjakan, mudah mendapatkan benihnya  dalam

jumlah yang banyak serta tidak ada hambatan dalam pengadaan bibit secara besar-

besaran (Martawijaya et al, 1989).

Pada saat ini tejadi penurunan pasokan kayu jabon dari hutan alam,

sehingga perlu dilakukan usaha budidaya. Perbanyakan jabon umumnya secara

generatif. Dewasa ini, pengadaan bibit jabon untuk penanaman skala besar dapat

dilakukan dari bibit ataupun pengumpulan anakan alami di hutan. Dengan alasan

ini perlu dilakukan tindakan silvikultur yang tepat agar ketersediaan pasokan kayu

jabon tetap stabil (Pratiwi, 2003).

Kayu yang berasal dari hutan alam, saat ini sudah tidak bisa diharapkan

untuk menopang kebutuhan di pasar lokal, domestik dan internasional. Awalnya

kayu yang diperoleh dari hutan alam mampu menghasilkan jutaan meter kubik,

namun saat ini kebutuhan akan pasokan kayu, sulit dipenuhi jika hanya

mengandalkan tegakan-tegakan dari hutan alam. Produktivitas hutan alam



mengalami penurunan dari tahun ke tahun akibat penebangan liar, kebakaran

hutan dan berkurangnya luas kawasan hutan karena konversi lahan hutan menjadi

areal pemukiman, perkebunan dan pertanian. Sementara itu kebutuhan kayu di

Indonesia setiap tahun terus mengalami peningkatan, bahkan hampir setengah dari

kebutuhan kayu nasional di Indonesia masuk ke industri pembuatan kayu lapis

(plywood) (Martawijaya et al, 1989).

Kebutuhan terhadap kayu menjadi salah satu isu penting yang menjadi

pembicaraan serius beberapa tahun terakhir. Kayu diperlukan untuk berbagai

keperluan industri dan bahan bangunan disatu sisi, namun disisi lain kelestarian

hutan menjadi hal yang tidak kalah pentingnya untuk mengurangi dampak

pemanasan global seiring kemajuan zaman. Kebutuhan kayu di Indonesia

diperkirakan sebesar 58 juta m3 dan sebagian besar masih mengandalkan

penebangan dari hutan alam dan bukan dari hasil budidaya atau hutan tanaman

(Warisno dan Dahana 2011)

Produktivitas jabon termasuk tinggi  pertambahan volume kayu diatas 20-

25 m3/ha/tahun selama 6-8 tahun pertama. Pertambahan tinggi setiap tahunnya

mencapai 3 meter, dengan pertambahan diameter batang sebesar 7 cm/tahun. Hal

ini berarti dalam 6 tahun dengan kondisi budidaya yang baik, dapat dihasilkan

pohon jabon dengan tinggi 18 m dan diameter batang 42 cm (Halawane et al,

2011)

Demi meningkatkan produksi maka dibutuhkan pemupukan yang tepat

baik pupuk buatan maupun pupuk alami, akan tetapi masalah lain dari pupuk

buatan yang digunakan selama ini menyebabkan rusaknya struktur tanah akibat

pemakaian pupuk buatan secara terus menerus sehingga perkembangan akar



tanaman menjadi tidak sempurna dan mengurangi produksi, penggunaan pupuk

buatan yang terus menerus menyebabkan ketergantungan dan lahan menjadi sukar

diolah. Samekto (2006) mengatakan pupuk organik tidak menimbulkan efek

buruk bagi kesehatan tanah karena bahan dasarnya alamiah, sehingga mudah

diserap secara menyeluruh oleh tanaman.

Penelitian pemanfaatan urine sapi yang dilakukan pada rumput raja

menunjukkan bahwa urine sapi dosis 7500 liter/ha mampu meningkatkan

biomassa rumput raja pada panen pertama sebesar 90,18 %, dibandingkan tanpa

pemupukan. Pemupukan dengan 7500 liter/ha urine sapi memberikan biomassa

rumput raja 54,05 ton/ha tidak berbeda dengan penggunaan 250 kg urea/ha dan 10

ton kompos/ha yang menghasilkan biomassa masing-masing 56,33 ton/ha dan

54,94 ton/ha, sedangkan kontrol (tanpa pemupukan) menghasilkan biomassa

28,42 ton/ha (Adijaya et al, 2006).

Hasil penelitian Aisyah et al, (2011) terhadap pengaruh urine sapi

terfermentasi dengan dosis dan interval pemberian yang berbeda terhadap

pertumbuhan tanaman sawi, dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman

sawi yaitu tinggi tanaman, panjang daun terpanjang, jumlah daun/tanaman, bobot

basah tajuk, bobot kering tajuk dengan pemberian urine sapi pada dosis 45%

dengan interval 2 hari.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: “Pengaruh Pemberian Urine Sapi Terfermentasi

dengan Dosis dan Interval Pemberian yang Berbeda terhadap Pertumbuhan

Bibit Tanaman Jabon (Anthocephalus cadamba).



1.2. Tujuan

1. Mengetahui pengaruh dosis urine sapi terhadap pertumbuhan tanaman

jabon.

2. Mengetahui pengaruh interval pemberian urine sapi terhadap pertumbuhan

tanaman jabon.

3. Mengetahui interaksi antara dosis dan interval pemberian urine sapi

terhadap pertumbuhan tanaman jabon.

1.3. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tentang manfaat

urine sapi sebagai pupuk yang berpengaruh baik terhadap pertumbuhan tanaman

jabon.

1.4. Hipotesis

1. Peningkatan dosis urine sapi meningkatkan pertumbuhan tanaman jabon

bertambah baik.

2. Interval pemberian urine sapi mempengaruhi pertumbuhan tanaman jabon.

3. Peningkatan dosis urine sapi akan mengurangi interval pemberian urine sapi

pada tanaman jabon.


