
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan kayu di Indonesia setiap tahun meningkat. Hampir

setengahnya masuk ke industri pembuatan kayu lapis atau plywood. Pada

era 70-an 100% industri kayu mengandalkan hutan alam sebagai sumber

pasokan. Namun, laju kerusakan hutan alam yang mencapai 2,87-juta ha

per tahun membuat pasokan kayu berkurang tajam. Hutan tanaman dan

hutan rakyat merupakan program pengelolaan hutan yang sangat penting

sebagai salah satu pemasok kayu sebagai bahan baku industri dan rumah

tangga. Jabon (Anthocephalus cadamba Miq.) adalah salah satu jenis

tanaman unggulan yang dapat dikembangkan melalui hutan tanaman

maupun hutan rakyat (Mansur dan Tuheteru, 2010).

Jabon merupakan jenis tanaman lokal Indonesia yang dapat

direkomendasikan untuk dikembangkan dalam pembangunan hutan

tanaman. Pohon jabon memiliki prospek yang cukup baik karena tergolong

pohon yang cepat tumbuh, dapat tumbuh di berbagai tipe tanah, prospek

pemasarannya cukup tinggi dengan teknik silvikultur yang mudah dan telah

diketahui. Jabon akan memiliki peran yang cukup penting pada masa yang

akan datang, terutama jika pasokan kayu untuk pertukangan dan industri

kehutanan dari hutan alam mulai menurun (Pratiwi, 2003).

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 (Dadan, 2011).

Pertumbuhan tanaman jabon dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor

antara lain intensitas sinar matahari, suhu, udara, air, dan unsur-unsur hara dalam

tanah (N, P, K dan lain-lain). Untuk penyediaan unsur hara bagi tanaman dapat

dilakukan dengan cara pemupukan. Melalui pemupukan tanaman dapat tumbuh

optimal dan berproduksi maksimal. Peningkatan pertumbuhan bibit jabon dapat



dilakukan dengan pemberian pupuk dan salah satunya adalah pupuk Urea.

Pemberian pupuk Urea bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara

yang dapat diserap tanaman untuk tumbuh optimum. Pupuk Urea adalah pupuk

kimia yang mengandung nitrogen (N) berkadar tinggi. Unsur nitrogen merupakan

zat hara yang sangat diperlukan tanaman. Pupuk Urea berbentuk butir-butir kristal

berwarna putih, dengan rumus kimia CO(NH2)2, merupakan pupuk yang mudah

larut dalam air dan sifatnya sangat mudah menghisap air (higroskopis). Pupuk

Urea mengandung unsur hara N sebesar 46% dengan pengertian setiap 100 kg

Urea mengandung 46 kg nitrogen. Nitrogen merupakan unsur hara utama bagi

pertumbuhan tanaman, yang pada umumnya sangat diperlukan untuk

pembentukan atau pertumbuhan bagian-bagian vegetatif tanaman seperti daun,

batang dan akar. Selain itu unsur hara nitrogen berperan dalam menstimulasi

pertumbuhan, pembentukan klorofil dan asam amino (Tisdale dan Nelson, 1975

cit. Handayani, 2009).

Abu janjang kelapa sawit (AJKS) memiliki kandungan 30-40% K2O, 7%

P2O5, 9% CaO, dan 3% MgO. Selain itu juga mengandung unsur hara mikro

yaitu 1.200 ppm Fe, 100 ppm Mn, 400 ppm Zn, dan 100 ppm Cu. (Hanibal et

al., 2001). Penelitian Sari (2011) menunjukkan bahwa pemberian 900 kg/ha

AJKS umumnya memberikan hasil tertinggi terhadap semua pengamatan

yang dicobakan pada beberapa varietas kedelai. Ojeniyi et al. (2010)

melaporkan bahwa pemberian 75% (1 ton/ha) pupuk NPK + 25% (225

kg/ha) AJKS memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan dan

hasil tanaman jagung, selain itu dapat meningkatkan pH tanah dan

kandungan K dalam tanah. Penelitian tentang pemberian abu janjang

kelapa sawit terhadap tanaman berkayu, khususnya tanaman jabon, belum

pernah dilakukan sebelumnya, sehingga penulis tertarik untuk melakukan

penelitian ini. Dalam rangka pemanfaatan limbah pertanian berupa AJKS

dalam pembibitan jabon sebagai sumber hara serta interaksinya dengan

pupuk Urea, maka pengaruh keduanya terhadap pertumbuhan bibit jabon

merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti.



1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk Urea terhadap pertumbuhan

bibit jabon.

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian abu janjang kelapa sawit terhadap

bibit jabon.

3. Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara pemberian pupuk Urea dan abu

janjang kelapa sawit terhadap pertumbuhan jabon.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai informasi data ilmiah untuk penelitian lanjutan yang sejenis.

2. Sebagai informasi bagi petani dan pemerintah tentang pemanfaatan limbah

kelapa sawit dengan pembuatan abu janjang kelapa sawit.

1.4. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Pemberian pupuk Urea dapat meningkatkan pertumbuhan bibit jabon.

2. Pemberian abu janjang kelapa sawit dapat meningkatkan pertumbuhan bibit

jabon.

3. Terdapat interaksi antara pemberian pupuk Urea dan abu janjang kelapa sawit

terhadap pertumbuhan bibit jabon.


