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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya 

alam. Ini terbukti dengan banyak sekali hutan yang tumbuh di Indonesia. 

Hutan adalah bagian dari sumber daya alam yang mempunyai peranan 

penting dalam kehidupan. Manfaat hutan tersebut diperoleh apabila hutan 

terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Fungsi 

ekologi, ekonomi dan sosial dari hutan akan memberikan keuntungan dalam 

pembangunan nasional. Disamping memberi manfaat masa kini, juga 

menjamin kehidupan masa depan. Sumber daya alam harus dapat dikelola 

dengan baik agar fungsinya dapat terpelihara sepanjang masa (Zain, 1998). 

Puluhan juta masyarakat Indonesia mengandalkan hidupnya dan 

bermata pencaharian dari hutan. Baik mengumpulkan berbagai hasil hutan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup atau bekerja pada sektor industri 

pengolahan kayu. Di sektor industri, banyak membutuhkan pasokan kayu 

sekitar 80 juta m3 per tahun dalam pembuatan kertas, industri penggergajian 

kayu lapis. Dalam situasi modern, produktivitas nasional sebagian 

tergantung kepada pengembangan usaha industri yang membutuhkan bahan 

mentah berupa kayu yang berasal dari hutan. Semakin bertambah jumlah 

penduduk, maka tuntutan akan standar hidup juga semakin meningkat. 

Banyak ancaman terhadap hutan Indonesia, mulai dari berbagai kegiatan 
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penebangan hutan dan pembalakan hutan untuk diambil kayunya, 

pembakaran hutan untuk membuka lahan yang digunakan untuk pertanian 

maupun pembangunan lahan industri. Dengan melihat masalah tersebut, 

manusia mempunyai peran penting untuk memelihara dan mengelola agar 

hutan tetap lestari (Achmaliadi, 2001). 

Dalam proses pengelolaan hutan agar tetap lestari yaitu dengan 

regenerasi. Regenerasi pohon jati bisa dilakukan melalui pembudidayaan 

tanaman dengan pembuatan hutan tanaman. Pembudidayaan dengan cara 

generatif dan vegetatif (Zain, 1998). 

Jati (Tectona grandis L)  merupakan tanaman berkayu yang sejak 

abad ke-9 telah dikenal sebagai pohon yang memiliki kualitas dan bernilai 

jual tinggi. Di Indonesia, jati digolongkan sebagai kayu mewah dan memiliki 

kelas awet yang tahan gangguan rayap serta awet hingga 500 tahun. 

Walaupun harganya tergolong mahal, jati tetap dicari. Hal ini terbukti 

kebutuhan jati tiap tahun terus meningkat. Untuk memenuhi permintaan, 

upaya penanaman kambali sangat diperlukan karena penebangan yang tidak 

diikuti dengan penanaman kembali jelas akan berdampak terjadinya 

kerusakan dan penurunan produksi. Oleh karena itu, tanaman jati perlu 

mendapat perhatian tersendiri. (Sumarna, 2005). 

Tanaman jati (Tectona grandis L) membutuhkan perlakuan khusus 

karena daya kecambah benih, persentasenya tergolong rendah. Untuk 

mengantisipasi dapat dilakukan dengan memecahkan dormansi atau 

sekurang – kurangnya lama dormansi dapat dipersingkat. Perkembangan 
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tanaman jati secara vegetatif dapat diterapkan sebagai alternatif lain dalam 

pembudidayaan jati untuk mengurangi ketergantungan terhadap benih 

mengingat kebutuhan kayu jati yang memiliki nilai serba guna (Khaerudin, 

1994). 

Ada beberapa cara yang dilakukan dalam memperbanyak tanaman 

secara vegetatif yaitu dengan stek, cangkok, okulasi dan lain – lain. Stek 

dipandang mudah dilakukan, karena tidak membutuhkan waktu yang lama, 

hemat tempat dan dapat dilakukan oleh setiap orang (Nurhadi, 1986). 

Perbanyakan tanaman vegetatif telah lama dilakukan oleh banyak 

orang. Sebagai salah satu metode dalam pengadaan bibit tanaman dalam 

jumlah banyak dan waktu singkat.  

Hormon tumbuh merupakan bagian dari proses regulasi pada 

tumbuhan. Hormon dihasilkan pada bagian yang sel – selnya masih aktif 

membelah diri dapat melalui pucuk, batang maupun ujung akar (Anonim,  

2007). Hormon tumbuh adalah zat organik yang dihasilkan oleh tanaman 

yang dalam konsentrasi rendah dapat mengatur proses fisiologis. Hormon 

biasanya bergerak dari bagian tanaman lainnya (Abidin, 1990). 

Root – Up merupakan hormon tumbuh untuk merangsang tumbuhnya 

akar. Biasanya bentuk Root – Up berupa tepung putih dan gabungan dari 

beberapa hormon tumbuh yaitu NAA, IAA, IBA dan Thiram, dan secara 

ekonomi penggunaan Root – Up hemat dan terjangkau (Anonim, 2005). 

Menurut hasil penelitian Irwanto (2004), menyatakan bahwa 

penggunaan IBA terhadap stek pucuk miranti putih (Shorea asamica. D.) 
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yang terbaik dicapai pada konsentrasi 100 ppm IBA / stek pucuk 

menunjukkan hasil yang  optimal dibandingkan pada konsentrasi 200 ppm, 

300 ppm dan 400 ppm IBA / Stek pucuk. Dalam penelitian Pribadi (2000), 

bahwa menggunakan ZPT IBA dengan konsentrasi 200 ppm. Menunjukkan 

bahwa hanya pada parameter berat kering pucuk dan berat kering total.  

Masing-masing memberi pengaruh sebesar 0,434 gr dan 0,464 gr berbeda 

nyata dengan kontrol sebesar 0,359 gr dan 0,387 gr. Ini menunjukkan 

penggunaan ZPT dapat memberikan hasil yang baik terhadap pertumbuhan 

stek pucuk jati. ZPT merangsang pembentukan akar dan tunas yang cepat. 

Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Zat Pengatur Tumbuh Root Up Terhadap Pertumbuhan 

Akar Jati (Tectona grandis L) Dalam Perbanyakan Secara Stek Pucuk”. 

 
B. Pembatasan Masalah 

Agar tujuan penelitian ini dapat tercapai dan tidak terjadi kesalahan 

dalam penafsiran judul, maka perlu dijelaskan tentang batasan masalah yang 

diteliti. Adapun batasan – batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Objek penelitian adalah pucuk jati (Tectona grandis L). 

2. Subjek penelitian adalah zat pengatur tumbuh Root – Up yang digunakan 

untuk merangsang pertumbuhan akar jati (Tectona grandis L) dalam 

perbanyakan secara stek pucuk. 

3. Media tanam yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompos, pasir 

dan sekam bakar dengan perbandingan 3 : 2 : 1. 
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4. Parameter penelitian adalah pertumbuhan stek pucuk jati (Tectona 

grandis L). Parameter  yang diukur dibatasi pada jumlah akar yang 

tumbuh dan tinggi tanaman jati (Tectona grandis L). 

5. Pengukuran pertumbuhan dilakukan satu kali yaitu setelah stek berumur 

5 minggu. 

 

C. Perumusan Masalah 

Adapun permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana Pengaruh Zat Pengatur Tumbuh Root-Up Terhadap 

Pertumbuhan Akar Jati (Tectona grandis L) Dalam Perbanyakan Secara Stek 

Pucuk?”. 

 
D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Zat 

Pengatur Tumbuh Root-Up Terhadap  Pertumbuhan Akar Jati (Tectona 

grandis L) Dalam Perbanyakan Secara Stek Pucuk.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Menambah khasanah keilmuan tentang pengaruh Root – Up terhadap 

pertumbuhan akar dan tinggi tanaman (Tectona grandis L) dalam 

perbanyakan secara stek pucuk. 
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2. Memberikan sumbangan pengetahuan pada masyarakat yaitu petani 

tentang perkembangan bibit jati (Tectona grandis L)  secara vegetatif 

khususnya dengan stek pucuk. 

3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang mendatang. 

 




