
I. TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Botani Jabon

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

antara lain jabon (Indonesia), common bur-Flower (Inggris), kadam (Perancis),

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

thkoow (Kamboja). Menurut Yuniarti dan Wibowo (2008) cit Hildalita (2009),

dalam sistem klasifikasi tanaman jabon memiliki penggolongan sebagai berikut :

Kingdom: Plantae, Divisi: Magnoliophyta, Kelas: Magnoliopsida, Ordo: Rubiales,

Famili: Rubiaceae, Genus: Anthocephalus, Spesies: Anthocephalus cadamba Miq.

Jabon merupakan pohon yang berukuran sedang hingga besar yang

tingginya dapat mencapai 45 m dengan diameter 100-160 cm dan tinggi bebas

cabang lebih dari 25 m (Soerianegara dan Lemmens,1994). Jabon tergolong

spesies yang cepat tumbuh dengan pertumbuhan rata-rata tahunan adalah 2,2 m

untuk tinggi dan 3,65 cm untuk diameter. Pertumbuhan jabon sangat cepat mulai

dari umur 2 tahun sampai 20 tahun dan untuk selanjutnya pertumbuhannya

lambat. Di hutan tanaman, kecepatan tumbuh diameter jabon adalah 2-4 cm/tahun

dan tinggi 2-3 m/tahun (Lembaga Biologi Nasional, 1980).

Volume jabon dari kebun percobaan di Jawa berkisar antara 10 sampai 28

m3/tahun. Pohon jabon kadang berbanir sampai ketinggian 1,5 m dengan kulit luar

berwarna kelabu coklat sampai coklat, sedikit beralur dipangkal (Pratiwi, 2003).

Menurut Sutisna et al. (1998), permukaan luar pada pohon jabon muda licin dan

berwarna sangat terang sedangkan pada pohon jabon tua berwarna kelabu hingga



cokelat kelabu, berlekah dangkal, kadang kala dengan punggung-punggung kecil,

sering retak dan menyerpih agak kasar. Tajuk berbentuk payung yang khas dan

kecil, cabang-cabang mendatar dengan ujung menjuntai, cabang yang gugur

tampak jelas pada batang muda.

Perbungaan jabon terdiri atas kepala-kepala bulat, menyendiri di ujung

tanpa daun gagang. Bunga agak duduk pada penyangga yang lokus, berkelamin

dua, aktinomorf, terbagi menjadi 5 bagian. Tabung kelopak berbentuk corong,

mahkota gamopetal, jumlah benang sari 5 yang menisip pada tabung mahkota,

tangkai sari pendek dan kepala sari melekat di pangkal (Soerianegara dan

Lemmens, 1994). Pohon jabon mulai berbunga dan berbuah pada umur 5-7 tahun,

terutama dalam bulan Januari-Februari dengan bunga berwarna kuning. Bunga

menjadi buah dan masak antar bulan Juni-September (Team Fakultas Kehutanan,

1975). Susunan pembuluh jabon hampir seluruhnya berganda radial (Mandang

dan Pandit, 2002). Kayu jabon mengandung 47-52% selulosa; 25,5% lignin; 16-

24% pentosan; 0,8-1,9% abu dan sangat sedikit mengandung silika atau bahkan

tidak mengandung silika sedikitpun. Daya larutnya 4,7% dalam benzena-alkohol;

1,6% dalam air dingin; 3,1% dalam air panas dan 18,4% dalam NaOH 1%

(Martawijaya et al., 1989).

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). Pada pohon muda yang diberi pupuk

kadang-kadang lebih besar ukurannya, di bagian pangkal agak berbentuk jantung



dan lancip diujungnya. Penumpu antar tangkai berbentuk segitiga sempit dan

mudah rontok.

Perkembangbiakan jabon dimungkinkan 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 dibagian atas, tangkai putiknya terjulur dan kepala putik berbentuk

gelendong. Buah kecil, banyak sekali, agak berdaging dan bagian atas memuat 4

struktur yang berlubang atau padat (Soerianegara dan Lemmens, 1994). Panjang

biji jabon 0,5 mm, biji agak segitiga atau berbentuk tidak teratur dan tidak

bersayap. Satu buah berisi 30-40 butir benih yang sangat halus. Benih dapat

diambil dari buah dengan membuka bagian yang lunak. Jumlah benih kering

26.800.000 butir per kilogram atau 23.700 butir per liternya atau bisa dikatakan

dalam 1 kilogram benih jabon kering setara dengan 1130 liter benih jabon kering.

Daya berkecambah benih segar rata-rata 25%, benih mulai berkecambah setelah

3-4 minggu (Sutisna et al., 1998).

1.2 Syarat Tumbuh

Jabon termasuk ke dalam jenis intoleran yang menghendaki adanya cahaya

penuh selama periode hidupnya. Habitat alami jabon memiliki karakteristik,

antara lain: ketinggian tempat tumbuh 300-800 m dpl, dengan suhu optimum

23ºC, curah hujan rata-rata 1500-5000 mm/tahun, dan dapat hidup pada berbagai

tipe tanah. Namun, dalam menunjang produktivitasnya, jabon tumbuh optimal

pada ketinggian kurang dari 500 m dpl (Mansur dan Tuheteru, 2010).



Kondisi lingkungan tumbuh yang baik untuk jabon ialah: tanah lempung,

podsolik cokelat, dan alluvial lembab yang biasanya terdapat di daerah pinggir

sungai, daerah peralihan antara tanah rawa  dan tanah kering yang terkadang

tergenang air. Umumnya, jabon ditemukan di hutan sekunder dataran rendah,

dasar lembah, sepanjang sungai dan punggung-punggung bukit (Mansur dan

Tuheteru, 2010). Selain itu tanaman jabon dapat tumbuh pada pH tanah antara 4,5

sampai 7,5 (Krisnawati et al., 2010).

1.3 Kualitas Benih dan Bibit

Benih yang berkualitas tinggi akan mempengaruhi semai yang sehat dan

memiliki kondisi pertumbuhan yang diharapkan. Pertumbuhan tersebut sangat

dipengaruhi oleh materi genetik dasar semai (benih). Pertumbuhan dan

kemampuan beradaptasi memang dipengaruhi oleh sumber benih alami yang

sering dikenal dengan provenans. Pada dasarnya benih yang berasal dari sumber

benih, pernyebaran geografiknya cukup luas dan memiliki daya adaptasi yang

lebih baik serta toleransinya terhadap fluktuasi lingkungan juga lebih besar.

Penyediaan bibit yang tepat waktu serta jumlah yang cukup merupakan salah satu

faktor penentu dalam menunjang keberhasilan penanaman. Dalam melaksanakan

Rehabilitasi hutan dan lahan dengan menggunakan bibit yang bermutu sangat

dianjurkan untuk memperoleh hasil tegakan yang optimal dan berkualitas. Mutu

bibit yang dimaksudkan adalah bibit yang berasal dari benih atau materi yang

bermutu genetik unggul, dan memenuhi standar mutu fisik-fisiologi bibit yang

terdiri dari tinggi, diameter batang, kekompakan media, dan jumlah daun (Dirjen

Rehabilitasi dan Reboisasi Lahan, 2007). Selama ini mutu fisik-fisiologi bibit



yang digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan baik di dalam maupun di luar

kawasan hutan sangat bervariasi, sehingga dipandang perlu menetapkan standar

mutu bibit untuk setiap jenis tanaman hutan (Dirjen Rehabilitasi dan Reboisasi

Lahan, 2007). Menurut Delvian (2008), bibit berkualitas dengan ketahanan hidup

yang tinggi di lapangan dan pertumbuhan yang baik sangat penting dalam

kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Penggunaan bibit yang tidak lolos

seleksi hanya akan menurunkan tingkat keberhasilan rehabilitasi mengingat

kondisi hutan dan lahan yang direhabilitasi umumnya kurang mendukung bagi

pertumbuhan tanaman. Banyak cara dapat dilakukan dalam upaya menghasilkan

bibit berkualitas, mulai dari pemilihan benih, teknik pemeliharaan sampai dengan

pemanfaatan mikroba tanah bermanfaat.

Syarat umum kualitas bibit yaitu; (1) bibit normal adalah bibit yang

berbatang tunggal dan lurus, sehat dan pada pangkal batangnya sudah berkayu, (2)

bibit abnormal yaitu bibit berbatang ganda atau berbatang lebih dari satu dan bibit

yang tidak sehat yang terindikasi serangan hama dan penyakit dan atau terdapat

gejala kekurangan nutrisi dan mati pucuk. Umur merupakan informasi penting

pada saat pemeriksaan bibit, karena bibit yang akan disertifikasi harus memenuhi

umur bibit minimal sesuai dengan jenis tanaman (Dirjen Rehabilitasi dan

Reboisasi Lahan, 2007).

1.4 Pemupukan dan Ekstrak Tauge

Pemupukan adalah penambahan bahan-bahan lain yang dapat memperbaiki

sifat-sifat tanah misalnya penambahan bahan mineral pada tanah organik,

pengapuran dan sebagainya, secara umum pohon yang kekurangan nutrisi



mempunyai tanda-tanda diantaranya pertumbuhan tanaman stagnan dan vigornya

rendah, terjadi perubahan warna daun, terjadi perubahan anatomi, keguguran

pucuk dan mata tunas, serta keriting. Umumnya tanaman jabon memerlukan

pupuk organik seperti pupuk kandang, kompos, pupuk hijau dan pupuk anorganik

seperti pupuk majemuk NPK, urea, TSP,  dan KCl. Sebagai pupuk awal diberikan

50 g NPK/tanaman, pupuk urea 50 g/tanaman setiap 6 bulan pada 3 tahun

pertama.

Tauge merupakan salah satu bahan yang banyak mengandung vitamin dan

mineral yang dimungkinkan sangat berguna bagi tanaman. Mineral yang

ditemukan dalam tauge adalah kalsium (Ca), besi (Fe), magnesium (Mg), fosfor

(P), kalium (K), natrium (Na), zinc (Zn), tembaga (Cu), mangan (Mn), dan

selenium (Se), sedangkan asam amino esensial bermakna yang terkandung dalam

tauge, antara lain: triptofan, treonin, fenilalanin, metionin, lisin, leusin, isoleusin,

dan valin (Amilah dan Astuti, 2006). Tauge juga mempunyai kandungan beberapa

antioksidan maupun zat yang berhubungan dengan antioksidan yaitu fitosterol,

vitamin E (α-tokoferol), fenol, dan beberapa mineral (selenium, mangan, tembaga,

zinc, dan besi) (Astawan, 2005; Winarsi, 2007).

1.5 Media Tanam

1.5.1 Gambut

Gambut merupakan bahan organik yang terbentuk pada rawa. Akumulasi

bahan organik pada kondisi jenuh air, anaerob menyebabkan proses perombakan

berjalan sangat lambat, sehingga terjadi akumulasi yang membentuk tanah gambut

(Sagiman, 2007). Berdasarkan tingkat kematangannya, gambut dibedakan



menjadi: 1) gambut saprik (matang) adalah gambut yang sudah melapuk lanjut

dan bahan asalnya tidak dikenali, berwarna coklat tua sampai hitam dan bila

diremas kandungan seratnya < 15%, 2) gambut hemik (setengah matang) adalah

gambut setengah lapuk, sebagian bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarma

coklat, dan bila diremas bahan seratnya 15-75% dan 3) gambut fibrik (mentah)

adalah gambut yang belum melapuk, bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna

coklat, dan bila diremas >75% seratnya masih tersisa (Agus dan Subiksa, 2008).

Agus dan Subiksa (2008) menyatakan berdasarkan tingkat kesuburannya,

gambut dibedakan menjadi 3 yaitu: 1) gambut eutrofik adalah gambut yang subur

yang kaya akan bahan mineral dan basa-basa (suatu ion bermuatan positif yang

terikat pada atau dekat pemukaan bermuatan padatan oleh permukaan koloid

bermuatan negatif dan dapat digantikan oleh ion-ion bermuatan positif lainnya

dalam larutan tanah). Gambut yang relatif subur biasanya adalah gambut yang

tipis dan dipengaruhi oleh sedimen (partikel yang ditransportasi dan didepositkan

dari bahan batuan, tanah atau biologi sungai atau laut), 2) gambut mesotrofik

adalah gambut yang agak subur karena memiliki kandungan mineral dan basa-

basa sedang dan 3) gambut oligotrofik adalah gambut yang tidak subur karena

miskin mineral dan basa-basa. Bagian kubah gambut dan gambut tebal yang jauh

dari pengaruh lumpur sungai biasanya tergolong gambut oligotrofik.

Hasil penelitian Lestari dan Noor (2007) di lahan gambut menunjukkan

bahwa pemberian dolomit baik yang dikombinasikan dengan unsur  mikro

maupun tidak dapat memperbaiki sifat kimia tanah gambut seperti meningkatkan

pH tanah. Pada pemberian 1 t/ha dolomit dan 10 kg/ha CuSO4. 5H2O dapat



meningkatkan secara nyata jumlah buah dan bobot buah cabai merah per tanaman

sebesar 65,15 dan 75,31% dibanding tanpa pemberian unsur mikro.

1.5.2 Tanah Podsolik Merah Kuning (PMK)

Jenis tanah Podsolik Merah Kuning memiliki warna tanah kemerah-

merahan hingga kuning atau kekuning-kuningan sedangkan teksturnya dari

lempung berpasir hingga liat sedangkan kebanyakannya adalah lempung berliat.

Kandungan mineral liat kaolinitnya tinggi, sehingga jumlah air yang tersedia bagi

tanaman agak berkurang. Tanah Ultisol sering diidentikkan dengan tanah yang

tidak subur, tetapi sesungguhnya bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian

potensial, asalkan dilakukan pengelolaan yang memperhatikan kendala yang ada.

Tanah Ultisol memiliki tingkat kemasaman sekitar 5,5 (Munir, 1996). Untuk

meningkatkan produktivitas Ultisol, dapat dilakukan melalui pemberian kapur,

pemupukan, penambahan bahan organik, penanaman tanah adaptif, penerapan

tekhnik budidaya tanaman lorong (atau tumpang sari), terasering, drainase dan

pengolahan tanah yang seminim mungkin. Pengapuran yang dimaksudkan untuk

mempengaruhi sifat fisik tanah, sifat kimia dan kegiatan jasad renik tanah.

Pengapuran pada Ultisol di daerah beriklim humid basah seperti di Indonesia tidak

perlu mencapai pH tanah 6,5 (netral), tetapi sampai pada pH 5,5 sudah dianggap

baik sebab yang terpenting adalah bagaimana meniadakan pengaruh meracun dari

aluminium dan penyediaan hara kalsium bagi pertumbuhan tanaman (Hakim et

al., 1986).

Tanah ini merupakan bagian terluas dari lahan kering di Indonesia yang

belum dipergunakan untuk pertanian. Problem tanah ini adalah reaksi masam,



kadar Al tinggi sehingga menjadi racun tanaman dan menyebabkan fiksasi P,

unsur hara rendah, diperlukan tindakan pengapuran dan pemupukan, keadaan

tanah yang sangat masam sangat menyebabkan tanah kehilangan kapasitas tukar

kation dan kemampuan menyimpan hara kation dalam bentuk dapat tukar, karena

perkembangan muatan positif (Hardjowigeno, 1985). Senyawa-senyawa Al

monomerik dan Al –hidroksi merupakan sumber utama kemasaman dapat tukar

dan kemasaman tertitrasi pada Ultisol. Dekomposisi bahan organik oleh berbagai

mikroorganisme tanah berlangsung lamban akan tetapi terus berlangsung secara

beransur-ansur, keadaan demikian menyebabkan terbebasnya fosfor dan elemen-

elemen lainnya yang esensial bagi pertumbuhan tanaman (Munir, 1996).

Penyebaran tanah podsolik merah kuning meliputi Sumatera, Kalimantan,

Sulawesi, dan Irian Jaya dan di pelembahan-pelembahan serta daratan tinggi.

Bentuk wilayahnya adalah datar sampai agak melandai, oleh sebab itu sifat kimia

dan fisik dari tanah ultisol sangat bervariasi, banyak tergantung kepada bahan

induk dan letak topografinya. Pada penelitian Hariyadi (1989) menunjukkan

bahwa pengapuran 1.40 – 1.44 x Al-dd pada media PMK lapisan atas maupun

1.49 – 1.86 x Al-dd pada media PMK lapisan bawah memperbaiki pertumbuhan

dalam hal tinggi dan lilit tanaman kakao serta bobot kering tajuk.


