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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Cengkeh adalah tumbuhan asli Maluku, Indonesia. Cengkeh dikenal 

dengan nama latin Syzygium aromaticum atau Eugenia aromaticum. Tanaman 

asli Indonesia ini tergolong ke dalam keluarga tanaman Myrtaceae pada ordo 

Myrtales. Sampai saat ini, sebagian besar kebutuhan cengkeh dunia (80%) 

dipasok oleh Indonesia.  

Cengkeh termasuk jenis tumbuhan perdu yang dapat memiliki batang 

pohon besar dan berkayu keras, cengkeh mampu bertahan hidup puluhan 

bahkan sampai ratusan tahun, tingginya dapat mencapai 20 -30 meter dan 

cabang-cabangnya cukup lebat. Cabang-cabang dari tumbuhan cengkeh 

tersebut pada umumnya panjang dan dipenuhi oleh ranting-ranting kecil yang 

mudah patah. Mahkota atau juga lazim disebut tajuk pohon cengkeh 

berbentuk kerucut. Daun cengkeh berwarna hijau berbentuk bulat telur 

memanjang dengan bagian ujung dan pangkalnya menyudut, rata -rata 

mempunyai ukuran lebar berkisar 2-3 cm dan panjang daun tanpa tangkai 

berkisar 7,5 -12,5 cm. Bunga dan buah cengkeh akan muncul pada ujung 

ranting daun dengan tangkai pendek serta bertandan. Pada saat masih muda 

bunga cengkeh berwarna keungu-unguan, kemudian berubah menjadi kuning 

kehijau-hijauan dan berubah lagi menjadi merah muda apabila sudah tua. 

Sedang bunga cengkeh kering berwarna coklat kehitaman dan berasa pedas 
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sebab mengandung minyak atsiri. Umumnya cengkeh pertama kali berbuah 

pada umur 4-7 tahun. Tumbuhan cengkeh akan tumbuh dengan baik apabila 

cukup air dan mendapat sinar matahari langsung. Di Indonesia, cengkeh 

cocok dita nam baik di daerah daratan rendah dekat pantai maupun di 

pegunungan pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut 

(http://www.plantamor.com).  

Untuk mendapatkan tanaman yang sehat, bibit perlu diseleksi.   

Beberapa kriteria yang digunakan untuk seleksi bibit cengkeh adalah:  Tinggi 

bibit minimal 60 cm (umur 1 tahun) dan 90 cm (umur 2 tahun), sehat (tidak 

terserang hama penyakit dan kekurangan hara), mempunyai akar tunggang 

yang lurus dan sehat dengan  panjang ± 45 cm serta akar cabang 30-35 buah, 

mempunyai batang tunggal, jumlah rata -rata percabangan 7 pasang, jumlah 

daun 63 pasang dan warna daun dewasa hijau tua (Anonim, 2009). 

Menurut Aryulina (2004), akar merupakan bagian tumbuhan berbiji 

yang berada di dalam tanah, berwarna putih, dan bentuknya seringkali 

meruncing hingga lebih mudah menembus tanah. Akar memiliki tugas untuk 

memperkuat berdirinya tumbuhan, menyerap air dan unsur hara yang terlarut 

didalamnya dari dalam tanah, serta terkadang sebagai tempat untuk 

menimbun makanan. Cengkeh memiliki perakaran tunggang. Akar tunggang 

adalah akar utama yang berdaging dan sangat jauh masuk ke dalam tanah 

dengan hanya sedikit akar lateral yang tumbuh dari akar utama (Fried dan 

Hademenos, 1999) . 
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Perakaran pohon cengkeh relatif kurang berkembang, tetapi bagian 

akar yang dekat dengan permukaan tanah banyak tumbuh bulu akar. Bulu 

akar tersebut berguna untuk penghisapan zat-zat makanan. Karena 

perakarannya relative kurang berkembang, maka akar tersebut kurang kuat 

untuk menahan pohon bila dibandingkan dengan ketinggiannya. Hal ini 

karena pohon cengkeh berasal dari tempat-tempat yang kurang terbuka, 

sehingga habitat aslinya terlindung terhadap angin oleh pohon-pohon 

disekelilingnya.  

Pemotongan akar tunggang bengkok pada bibit cengkeh tersebut 

diharapkan mampu mengatasi permasalahan perhambatan pertumbuhan 

tersebut menjadi normal seperti pada bibit cengkeh yang memiliki akar 

tunggang lurus.  

Berdasarkan penelitian Deselina (1999), pada “Respon Semai 

Ampupu (Euca lypthus Urophylla St Blake) Terhadap Pemotongan Akar, 

Input Fosfor dan Lama Tinggal Di Persemaian”, dalam penelitian tersebut 

diketahui bahwa pemotongan akar berpengaruh terhadap pertumbuhan, berat 

kering dan kualitas semai ampupu (Eucalypthus urophylla ST Blake). 

Selanjutnya menurut Mugnisjah, dkk (1997), pada pemotongan akar 

berpengaruh terhadap pertumbuhan panjang sulur, jumlah daun dan jumlah 

akar pada setek panili (Vanilla Planifolia Andrewsa). 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas, maka peneliti 

membatasi masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.  Subyek penelitian adalah pemotongan akar tunggang bengkok.  

2.  Obyek penelitian adalah pertumbuhan tanaman cengkeh. 

3.  Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah tinggi tanaman dan 

jumlah daun. Pengukuran dilakukan setiap dua minggu sekali.  

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas maka 

masalah dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1.  Bagaimanakah pengaruh pemotongan akar tunggang bengkok terhadap 

pertumbuhan benih tanaman cengkeh?  

2.  Apakah ada perbedaan pertumbuhan benih tanaman cengkeh dengan akar 

bengkok, akar lurus dan akar bengkok yang telah dilakukan pemotongan?  

 

D. Tujuan Penelitian  

Dalam mengadakan penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai 

berikut: 

1.  Untuk mengetahui pengaruh pemotongan akar tunggang bengkok terhadap 

pertumbuhan benih tanaman Eugenia aromatica . 
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2.  Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan benih tanaman cengkeh 

dengan akar bengkok, akar lurus dan akar bengkok yang telah dilakukan 

pemotongan.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Mempermudah pembudidayaan cengkeh untuk daerah yang membutuhkan 

waktu lama dalam pengiriman bibit. 

2.  Untuk menambah pengetahuan dalam ilmu pengetahuan khususnya biologi 

yaitu untuk mengetahui pengaruh pemotongan akar tunggang terhadap 

pertumbuhan benih tanaman cengkeh.  

3.  Untuk mendapatkan gambaran masyarakat luas khususnya petani cengkeh 

tentang penanaman benih cengkeh dengan tingkat pertumbuhan yang baik.  

4.  Memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan 

membutuhkan informasi ini 

5.  Menambah pengalaman bagi penulis.  

 

F. Kerangka Pemikiran 

Biji cengkeh merupakan biji yang tidak memiliki masa dorman. Biji 

cengkeh akan langsung berkecambah setelah masak fisiologis, biji cengkeh 

tidak dapat disimpan dan akan kehilangangan daya kecambahnya pada 

kondisi kadar air rendah. Biji cengkeh apabila dikirim ke tempat lain yang 

memakan waktu lama, walau tidak dikecambahkan maka akan berkecambah 
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sendiri. Biji cengkeh yang berkecambah dalam kemasan akan mempunyai 

akar tunggang bengkok. Bibit yang berakar bengkok, diketahui mempunyai 

pertumbuhan tidak normal. Oleh karena itu perlakuan pemotongan akar 

tunggang bengkok diharapkan dapat memperbaiki pertumbuhan bibit 

cengkeh.  

 

G. Hipotesis Penelitian  

1.  Benih Syzygium aromaticum yang berakar bengkok mengalami 

penghambatan pertumbuhan 

2.  Pemotongan akar tunggang bengkok berpengaruh terhadap pertumbuhan 

benih Syzygium aromaticum. 

 


