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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berisi sumber daya alam 

hayati yang didominasi pepohonan. Sebagai salah satu sumber daya alam 

hayati, hutan diperlukan untuk menunjang kehidupan manusia karena hutan 

mempunyai fungsi sebagai pengimbang dalam segi ekologis, fungsi hidrologis 

dan sumber plasma nutfah. Hutan juga mempunyai nilai ekonomis yang 

tinggi, sehingga pembangunan yang di titik beratkan pada sektor ekonomi 

yang mengelola kekayaan bumi indonesia, harus senantiasa memperhatikan 

pengelolaan sumber daya alam. Disamping untuk memberi kemanfaatan masa 

kini, juga harus menjamin kehidupan masa depan. Sumber daya alam yang 

terbaharui harus dikelola sedemikian rupa agar kemampuannya mempengarui 

diri selalu terpelihara sepanjang masa (Zein, 1998). 

Menurut Leksono (2001), kebutuhan kayu olahan untuk indonesia, 

baik skala domestik maupun ekspor pada tahun 1999 sebesar 2,5 juta m3/tahun 

dan baru terpenuhi sebesar 0,8 juta m3/tahun. Dengan demikian terdapat 

kekurangan pasokan kayu olahan sebesar 1,7 juta m3/tahun. Kekurangan 

pasokan kayu olahan yang demikian besar dapat diatasi dengan adanya 

kemajuan IPTEK. Salah satu contoh kemajuan IPTEK yaitu, dengan di 

temukannya perkembangbiakan secara vegetatif pada tanaman. 
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Menurut Kartiko (1998), proses pengelolaan hutan agar lestari dengan 

mengusahakan adanya regenerasi, tegaknya hutan dapat berlangsung melalui 

pembudidayaan tanaman hutan. Pada umumnya yang dipakai dewasa ini 

adalah dengan pembuatan hutan tanaman, baik secara generatif maupun 

vegetatif. Perbanyakan secara generatif (konvensional), yaitu perbanyakan 

tanaman yang berasal dari biji. sedangkan perbanyakan vegetatif (modern) 

yaitu perbayakan tanaman dari bagian-bagian yang lain pada tanaman. 

Jati telah lama dikenal sebagai kayu yang berkualitas, karena kuat dan 

awetnya mencapai sekitar 500 tahunan. Oleh karena itu banyak dibutuhkan 

untuk bahan bagunan, bahan furniture maupun bahan kerajinan. Produk 

berbahan dasar jati tersebut biasanya mempunyai harga jual yang tinggi,  

tetapi banyak dicari. Hal ini terbukti bahwa kebutuhan jati pertahun terus 

meningkat, untuk memenuhi permintaan tersebut upaya penanaman kembali 

sangat diperlukan. Oleh karena itu penebangan yang tidak diikuti dengan 

penanaman kembali jelas akan berdampak terjadinya kerusakan dan 

penurunan produksi (Sumarno, 2005). 

Regenerasi pohon jati di hutan dapat dilakukan dengan cara generatif 

dan vegetatif. Cara generatif yaitu perbanyakan tanaman berasal dari biji atau 

benih pohon induk yang terpilih. Cara lain yang dapat dilakukan untuk 

memperbanyakan tanaman agar dapat memenuhi kebutuhan bibit yang 

diperlukan, adalah melalui pembiakan vegetatif. Keuntungan yang dimiliki 

dengan cara vegetatif secara garis besar adalah mempunyai sifat yang sama 

dengan induk, menghemat tenaga, menghemat tempat dan relatif mudah 
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sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja. Pembiakan vegetatif dapat secara 

konvensional seperti stek, cangkok, okulasi, dan lain-lain dan secara modern 

yaitu dengan kultur jaringan (Kartiko, 1998). 

Jati termasuk Verbenaceae mempunyai banyak keunggulan dalam 

penggunaan kayunya, namun dalam pembudidayaannya secara generatif jati 

memiliki kendala, antara lain dikarenakan tergolong dalam benih dorman. 

Benih dikatakan dorman apabila benih tersebut sebenarnya hidup tetapi tidak 

berkecambah. Walaupun diletakkan pada keadaan secara umum dianggap 

telah memenuhi persyaratan bagi suatu perkecambahan (Sutomo, 1985). 

Menurut Khaerudin (1994), persentase daya kecambah benih jati 

tergolong rendah yaitu antara 35 - 50%. Untuk alasan tersebut maka benih 

memerlukan perlakuan khusus untuk memecahkan dormansi atau sekurang-

kurangnya lama dormansi dapat dipersingkat. Perkembangan tanaman jati 

secara vegetatif perlu diterapkan sebagai alternatif lain dalam pembudidayaan 

tanaman jati untuk mengurangi ketergantungan terhadap benih mengingat 

kebutuhan akan kayu jati memiliki nilai dekoratif lebih dan serbaguna.  

Dalam pembiakan vegetatif tidak diperlukan 2 sel yang berbeda jenis 

kelamin sifat-sifat menurun, artinya setiap tumbuhan baru memiliki sifat yang 

serupa dengan induk (Dwijoseputro, 1980). Beberapa cara yang dapat 

dilakukan dalam perbanyakan tanaman secara vegetatif adalah perebahan, 

perundukan, cangkok, maupun stek. Stek dipandang mudah, mengigat 

pelaksanaannya sederhana, hemat tempat, tenaga, dan waktu (Nurhadi, 1996). 
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Salah satu pembiakan vegetatif yang ingin diterapkan pada tanaman 

jati adalah stek pucuk. Pucuk sebagai meristem mampu menghasilkan auksin,  

sehingga bila ditambah hormon akan semakin cepat tumbuhnya sel-sel baru 

(Dwijoseputro, 1981). Hormon ini hanya efektif pada jumlah tertentu. 

Konsentrasi yang terlalu tinggi mampu merusak bagian tanaman. Bentuk 

kerusakannya dapat berupa pembelahan sel yang berlebihan  dan mencegah 

tumbuhnya akar dan tunas. Sedangkan konsentrasi hormon di bawah optimum 

menjadi tidak efektif (Wudianto, 2004).  

Rootone-F adalah salah satu hormon tumbuh akar yang banyak di 

pakai. Rootone-F dijumpai dalam bentuk tepung putih yang berguna 

mempercepat dan memperbanyak keluarnya akar-akar baru. Hal ini di 

karenakan Rootone-F mengandung bahan aktif dari hasil formulasi beberapa 

hormon tumbuh akar yaitu IBA, IAA dan NAA (Anonim, 1987). Penggunaan 

Rootone-F sebagai hasil kombinasi dari ketiga jenis hormon tumbuh di atas 

lebih efektif merangsang perakaran dari pada penggunaan hanya satu jenis 

hormon secara tunggal pada konsentrasi sama. 

Menurut penelitian Loverissa (1996), penggunaan Rootone-F pada 

perbanyakan jati secara stek batang lebih efektif menggunakan cara 

perendaman di banding dengan cara pengolesan. Sedangkan konsentrasi yang 

menunjukkan pertumbuhan yang paling baik adalah  pada konsentrasi 75 ppm. 

Menurut  penelitian Irwanto (2001), penggunaan IBA terhadap stek pucuk 

miranti putih yang terbaik dicapai pada konsentrasi 100 ppm IBA / stek pucuk 
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menunjukkan hasil yang optimal dibandingkan pada konsentrasi 200 ppm, 300 

ppm dan 400 ppm IBA / stek pucuk. 

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Konsentrasi Zat Pengatur Tumbuh (Rootone-F) Terhadap 

Pertumbuhan Akar Jati (Tectona Grandis) 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 yang terdapat dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Subjek penelitian adalah Zat Pengatur Tumbuh (Rootone-F) yang 

digunakan untuk merangsang pertumbuhan akar jati (Tectona grandis) 

dalam perbanyakan secara stek pucuk.  

2. Objek penelitian adalah pucuk jati (Tectona grandis). 

3. Parameter penelitian adalah pertumbuhan stek jati (Tectona grandis). 

Parameter yang di ukur dibatasi pada jumlah akar yang tumbuh dan tinggi 

tanaman jati (Tectona grandis) setelah berumur 5 minggu. 

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

dan sekam bakar, dengan perbandingan 3:2:1. 

5. Pengukuran pertumbuhan dilakukan satu kali yaitu setelah stek berumur 5 

minggu. 
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C. Perumusan Masalah 

Adapun permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pertumbuhan akar dan tinggi tanaman jati (Tectona 

grandis) dalam perbanyakan secara stek pucuk yang dipengaruhi konsentrasi 

zat pengatur tumbuh (Rootone-F)? 

 
D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pertumbuhan akar dan tinggi tanaman jati dalam perbanyakan secara stek 

pucuk yang dipengaruhi oleh konsentrasi zat pengatur tumbuh (Rootone-F). 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Menambah khasanah keilmuan tentang pengaruh konsentrasi Rootone-F 

terhadap pertumbuhan akar dan panjang tunas jati dalam perbanyakan 

secara stek pucuk. 

2. Memberikan sumbangan pengetahuan pada masyarakat tentang 

pengembangan bibit jati secara vegetatif, khususnya pada stek pucuk. 

3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang mendatang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




