
I. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanaman Jabon (Anthocephalus cadamba Miq.)

Menurut Pratiwi (2003), di beberapa negara, jabon memiliki banyak nama

antara lain jabon (Indonesia), common bur-flower (Inggris), kadam (Prancis),

bangkal kaatoan bangkal (Brunei), laran (Sabah), labula (Papua New Guinea), dan

thkoow (Kamboja). Menurut Alex (2011) dalam sistem klasifikasi, tanaman jabon

memiliki penggolongan sebagai berikut : Kingdom : Plantae, Divisi

Spermatophyta, Kelas : Magnoliopsida,  Ordo : Rubiales, Famili : Rubiaceae,

Genus : Anthocephalus, Spesies : Anthocephalus cadamba (Roxb.) Miq.

Jabon memiliki batang tanaman yang berbentuk silindris, cenderung tumbuh

lurus dengan sedikit percabangan. Pertumbuhan batang tanaman jabon sangat

cepat. Daun jabon berbentuk oval dengan panjang daun tanaman dewasa antara

15-50 cm dan lebar daun 8-25 cm. Seperti halnya tanaman dikotil lainnya, jabon

memiliki dua jenis akar yaitu akar tunggang dan akar samping. Kedua akar ini

memiliki pekerjaan utama yang berbeda, namun saling mendukung. Jabon

memiliki bunga yang berbentuk bulat, dengan pusat bunga yang banyak

ditumbuhi banyak kelopak bunga berbentuk jarum (hampir mirip dengan

rambutan). Biji jabon berukuran sangat kecil dengan bentuk trigonal atau tidak

beraturan. Posisi biji berada diujung bunga (Warisno & Dehana, 2011).

Jabon memiliki daun yang saling berhadapan, tumpul, kira-kira duduk

hingga bertangkai. Bentuk daun bulat telur hingga lonjong dengan ukuran panjang

15 – 50 cm dan lebar 8 – 25 cm. Bagian pangkal berbentuk agak menyerupai



jantung, bagian ujung lancip (Sutisna et al. 1998). Perkembangbiakan jabon

dilakukan dengan regenerasi alam dari biji, dengan semai yang ditumbuhkan di

tempat pembibitan, dengan tunggul dan stek batang. Diperlukan teknik-teknik

khusus untuk memperoleh biji-biji jabon yang sangat kecil. Jabon memiliki bakal

buah inferior, beruang 2 dan terkadang beruang 4 di bagian atas, tangkai putik

terjulur, kepala putik berbentuk gelendong. Buah kecil, banyak sekali, agak

berdaging, bagian atas memuat 4 struktur yang berlubang atau padat

(Soerianegara & Lemmens, 1994).

Jabon dapat dijadikan sebagai salah satu tanaman alternatif hutan tanaman

industri (HTI) pulp. Hal ini dikarenakan jenis tanaman ini termasuk jenis cepat

tumbuh (fast growing species ) dengan pertumbuhan rata-rata tahunan 2,2 m untuk

tinggi dan 3,65 cm untuk diameter (Masano & Omon, 1980 cit Hendromono &

Durahim 2006). Selain itu sifat kayu dari jabon cukup memenuhi sebagai bahan

baku pulp.

2.2. Syarat Tumbuh

Jabon memiliki toleransi yang sangat luas, yaitu pada ketinggian dengan

kisaran 0-1000 m dpl, tetapi ketinggian optimal yang menunjang produktivitasnya

adalah kurang dari 500 m dpl. Kondisi lingkungan tumbuh yang dibutuhkan oleh

jabon adalah tanah lempung, podsolik cokelat, dan aluvial lembab yang biasa nya

terpenuhi di daerah pinggir sungai, daerah peralihan antara tanah rawa, dan tanah

kering yang kadang-kadang tergenang air (Mansur & Tuheteru, 2012). Menurut

Warisno & Dahana (2011), jabon dapat tumbuh di tempat dengan curah hujan

antara 1.500-5.000 mm/tahun. Namun curah hujan yang paling optimal untuk

tanaman jabon adalah antara 2.000-3.000 mm/tahun.



Pengetahuan silvikultur jabon untuk tujuan HTI pulp belum banyak

diketahui. Padahal untuk operasional HTI dan dalam rangka pengelolaan hutan

lestari, pengetahuan silvikultur dari jenis yang akan diusahakan merupakan syarat

utama yang harus dikuasai terlebih dahulu (Mindawati & Susilo, 2005). Salah satu

pengetahuan silvikultur yang penting untuk diketahui adalah aspek pembibitan.

2. 3. Tahap Pembibitan Tanaman Jabon

Tahap persemaian akan berakhir pada saat bibit tumbuh dengan tinggi 2-3

cm, selanjutnya bibit dipindahkan kedalam polybag ukuran kecil. Media tanah

yang baik adalah tanah yang dalam kondisi lembab tidak pecah saat dibuat bulatan

dan tidak menyimpan banyak air. Selanjutnya bibit dipindahkan pada tempat yang

teduh terhindar dari sinar matahari langsung, kelembaban media harus dijaga,

penyiraman dilakukan setiap pagi dan sore dengan mengunakan hand sprayer.

Pemeliharaan ini berlangsung hingga 1 bulan atau bibit telah mencapai tinggi 5

cm (Warisno & Dehana, 2011).

Tahap pemeliharaan bibit pertama selesai setelah tanaman berumur 2,5

bulan dengan tinggi 5cm, kemudian tanaman dipindahkan kedalam polybag

dengan ukuran yang lebih besar yaitu diameter 5 – 10 cm dan tinggi 15 - 20 cm.

Cara  memindahkan dan memelihara bibit, siapkan media dari tanah yang baik

dalam kondisi lembab, kemudian untuk menambah kesuburan setiap ember

media tanah diberi 1 kg pupuk organik dan 100 – 200 gram NPK 15-15-15 aduk

hingga merata. Isikan media tanah kedalam Polybag hingga benar-benar padat

lalu sisakan bagian atas polybag tetap kosong  sampai 1 cm, bibit dipindahkan

ditempat yang teduh. Bibit dipelihara selama 2 bulan hingga bibit memiliki tinggi

sekitar 30 cm. Selama pemeliharaan, bibit disiram setiap hari dan diberi pupuk



NPK 15-15-15 masing masing 1/4 sendok teh setiap bulan sekali (Warisno &

Dehana 2011).

2. 4. Urine Sapi

Urine sapi disebut juga pupuk kandang cair. Pupuk kandang cair umumnya

bisa digunakan bersama dengan kotoran padat dan pupuk hijau. Pemberian pupuk

kandang cair paling baik diberikan pada tanaman yang sedang dalam masa

pertumbuhan vegetatif dan generatif. Ketika masa perkembangbiakan, tanaman

sedang banyak membutuhkan nutrisi. Selain itu, penggunaan pupuk kandang cair

sebaiknya tidak dilakukan sebelum tanaman ditanam karena pupuk kandang cair

mudah hilang menguap dan tercuci air hujan. Kandungan makro antara kotoran

hewan (kuda, kambing, sapi, babi dan ayam) yang berbentuk padat dan cair

memiliki kandungan yang berbeda. Pupuk kotoran padat kandungan nitrogen dan

kaliumnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah persentase di dalam kotoran

cair (Hadisuwito, 2007).

Terbatasnya penelitian tentang penggunaan urine ternak untuk pemupukan

tanaman menyebabkan urine ternak tidak banyak dimanfaatkan ditingkat petani,

berbeda dengan kotoran padat (pupuk kandang) yang sudah umum

pemanfaatannya. Adijaya, et al, (2006) menyatakan potensi urine ternak sapi

jantan dengan berat ± 300 kg rata-rata menghasilkan 8 – 12 liter urine/hari,

sedangkan sapi induk dengan berat ± 250 kg menghasilkan 7,5 – 9 liter urine/hari,

sehingga per bulan satu ekor sapi jantan dengan berat ± 300 kg akan

menghasilkan 240 – 360 liter urine dan satu ekor sapi induk dengan berat ± 250

kg menghasilkan 225 – 270 liter urine. Sedangkan Parwati, et al, (2008)



menyatakan seekor sapi jantan dengan berat diatas 300 kg di daerah Kintamani

rata-rata menghasilkan urine 19,7 liter/hari.

Pupuk kandang cair (urine sapi) selain dapat bekerja cepat, juga

mengandung hormon auksin dan giberelin tertentu yang nyata dapat merangsang

perkembangan tanaman. Dalam pupuk kandang cair kandungan N dan K cukup

besar, sedangkan dalam pupuk kandang padat cukup P nya, sehingga hasil

campuran antara keduanya di dalam kandang merupakan pupuk yang baik bagi

pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Sutedjo, 1999).

Samekto (2006) menjelaskan bahwa dari hasil penelitiannya diperoleh

bahwa urine sapi yang telah difermentasi dapat digunakan sebagai nutrisi tanaman

sebagai alternatif pengganti pupuk buatan. Kendala yang ditemui dalam

pembuatan nutrisi tersebut adalah proses pengambilan urine dari sapi karena tidak

semua sapi jinak atau mau diperlakukan. Demikian juga dengan masalah bau yang

ditimbulkan, untuk itu diperlukan upaya lain untuk mengatasinya.

Menurut Affandi (2008), fermentasi merupakan aktivitas mikroorganisme

baik aerob maupun anaerob yang mampu mengubah atau mentranspormasikan

senyawa kimia ke substrat organik.  Fermentasi dapat terjadi karena ada aktivitas

mikroorganisme penyebab fermentasi pada substrat organik yang sesuai, proses

ini dapat menyebabkan perubahan sifat bahan tersebut. Beberapa sifat urine sapi

yang difermentasi terlihat bahwa adanya peningkatan komposisi jumlah dari unsur

yang dikandung dibandingkan dengan yang tidak difermentasi dan juga urine sapi

yang telah difermentasi dapat dijadikan sebagai nutrisi tanaman yang sebelumnya

perlu dilakukan pengenceran.



Sutedjo (2002) menyatakan bahwa pemupukan adalah salah satu cara

pemberian atau penambahan zat zat kepada tanaman atau unsur hara yang tidak

cukup terkandung di dalam tanah. Tinggi rendah kenaikan hasil dari pemupukan

dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain jenis tanaman yang ditanam,

selanjutnya pemupukan secara efektif dan efisen tergantung pada jenis pupuk,

dosis pupuk, metode pupuk  dan waktu pemberian pupuk. Hakim, et al, (1986),

mengemukakan bahwa pupuk organik penting dalam menciptakan kesuburan

tanah baik secara fisika, kimia, maupun biologis tanah yaitu sebagai sumber hara

bagi tanaman, sumber energi dari mikroorganisme tanah, serta dapat menaikkan

kapasitas air pada tanah masam.

Hasil dari penelitian yang dilaksanakan Prabukusuma dan Sulistyorini

(2009) terlihat aplikasi urine sapi fermentasi mampu meningkatkan kualitas

perkembangan, pertumbuhan, serta produksi tanaman untuk berbagai tanaman.

Aplikasi urine sapi fermentasi dengan dosis 4000 liter/ha dengan konsentrasi 33%

mampu menurunkan pemakaian pupuk kimia sintetik hingga 50% dengan tingkat

menurunkan produksi lebih 5 % dibandingkan penggunaan pupuk kimia.

Penelitian terhadap urine sapi dilaksanakan oleh Mardelena (2007), konsentrasi

urine sapi 25ml /liter air memberikan hasil yang terbaik pada panjang tanaman,

dimeter batang, umur berbunga, umur panen, dan bobot buah per plot tanaman

mentimun, sedangkan urine sapi 50 ml/liter air memberikan hasil yang terbaik

pada jumlah cabang produktif, jumlah cabang tidak produktif, diameter buah, dan

bobot buah per sampel tanaman mentimun.

Setelah melakukan penelitian terhadap urine sapi, Naswir (2003) cit.

Samekto (2006) mengatakan bahwa urine sapi yang telah difermentasi selama 20



hari mengalami peningkatan terhadap kandungan yang terdapat di dalamnya dan

mengalami perubahan warna serta bau. Perubahan tersebut dapat dilihat pada

Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Beberapa sifat urine sapi sebelum dan sesudah fermentasi.

Sifat urine sapi Sebelum fermentasi Sesudah fermentasi

pH 7,2 8,7
N (%) 1,1 2,7
P (%) 0,5 2,4
K (%) 0,9 3,8
Ca (%) 1,1 5,8
Na (%) 0,2 7,2
Warna Kuning Hitam
Bau Menyengat Kurang
Sumber : Naswir (2003) cit. Samekto (2006)

Sebagai pemakan tumbuh-tumbuhan, sapi memakan jaringan tanaman yang

banyak mengandung auksin, bahkan ada 3 macam auksin yaitu auksin a, auksin b

dan hetero auksin yang tak lain adalah Indo Asetat Acid (IAA). Auksin dari

tumbuhan yang dimakan oleh sapi tidak dapat dicerna oleh tubuhnya sehingga

terbuang bersama urine, dengan demikian secara tidak langsung urine sapi bisa

digunakan sebagai hormon tumbuh (Suprijadji, 1985 cit. Rifqha, 2004 dan

Fakhrurozi, 2003). Mulyani dan Kartasapoetra (1988) cit. Rifqha (2004),

menambahkan bahwa urine sapi disamping mengandung hormon IAA, urine sapi

juga mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dan juga memiliki

kandungan nitrogen dan kalium yang cukup tinggi.

Hasil penelitian Prawoto dan Suprijadji (1992) menunjukkan pemberian

urine sapi beberapa ternak menaikkan presentase stek berakar, jumlah dan panjang

akar stek kopi. Pemberian urine sapi menaikkan presentase stek berakar dari 36 %

menjadi 70 %, sedangkan jumlah dan panjang akar dari berturut turut 2,0 dan 6,4

menjadi 2,77 dan  6,73 cm. Penelitian lain dengan stek batang tanaman jarak



pagar menunjukkan bahwa konsentrasi 25 % menunjukkan konsentrasi yang baik

pada pertumbuhan stek batang tanaman jarak pagar (Ardian dan Muniarti, 2007).


