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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan bangsa yang sangat kaya, dikaruniai salah satu 

hutan tropis yang luas dan kaya keanekaragaman hayatinya di dunia. Banyak 

masyarakat Indonesia mengandalkan hidupnya, dan bermata pencaharian dari 

hutan, baik dari mengumpulkan berbagai hasil hutan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup atau bekerja pada sektor industri pengolahan kayu. Namun 

dewasa ini, telah terjadi deforestasi yaitu pengurangan hutan secara besar-

besaran di berbagai wilayah hutan di Indonesia. Banyak terjadi pembakaran, 

penggundulan, dan tindak illegal logging yang membabat habis hutan kita 

hanya dalam waktu singkat. Adapun yang terparah adalah tidak adanya usaha 

reboisasi untuk menjaga kelestarian hutan kembali. 

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan 

berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 

persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat 

dipisahkan. 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 dititikberatkan pada sektor ekonomi yang mengelola 

kekayaan bumi Indonesia, harus senantiasa memperhatikan pengelolaan 



2 

 

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). 

Berbagai fungsi hutan yang sangat penting tersebut, menjadi sangat 

ironi sekali bila dihadapkan pada kondisi hutan Indonesia yang semakin 

menipis saat ini. Dibutuhkan masukan IPTEK dalam pengelolaan hutan agar 

lestari. Proses pengelolaan hutan dapat dilakukan dengan mengusahakan 

adanya regenerasi, yaitu melalui pembudidayaan tanaman hutan baik secara 

generatif maupun vegetatif.  

Pohon jati (Tectona grandis) telah lama dikenal sebagai kayu yang 

berkualitas, karena kuat dan awetnya mencapai sekitar 500 tahunan, oleh 

karena itu banyak dibutuhkan untuk bahan bangunan, bahan furniture, maupun 

bahan kerajinan. Produk berbahan dasar jati tersebut biasanya mempunyai 

harga jual yang tinggi, walaupun begitu jati tetap banyak dicari, ini terbukti 

bahwa kebutuhan jati pertahun terus meningkat. Untuk memenuhi permintaan 

tersebut upaya penanaman kembali sangat diperlukan karena penebangan yang 

tidak diikuti dengan penanaman kembali jelas akan berdampak terjadinya 

kerusakan dan penurunan produksi (Sumarna, 2005). 

Pengelolaan jati dapat dilakukan dengan pembudidayan jati secara 

generatif maupun vegetaif. Secara generatif pembudidayaan jati melalui benih 

yang kemudian ditumbuhkan menjadi tanaman baru. Kendala dari pembiakan 

generatif ini adalah ketersediaan benih bermutu dan waktu yang lama untuk 
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pembiakan. Sedangkan secara vegetatif, pembudidayaan dapat dilakukan 

dengan lebih mudah dan sederhana, hemat waktu, tenaga dan tempat, namun 

dapat menghasilkan hasil yang maximal. Pembiakan vegetatif ini dapat 

melalui stek, cangkok, okulasi, dan perundukan. Hasil dari pembiakan 

vegetatif ini  mempunyai sifat yang sama dengan induknya.  

Benih jati tergolong benih dorman, yaitu benih yang sebenarnya 

hidup tetapi tidak berkecambah meskipun keadaan media telah memenuhi 

persyaratan untuk dilakukannya perkecambahan. Hal ini menyebabkan jati 

dalam prosentasi perkecambahan yang rendah. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan cara yang lebih praktis dan efektif dalam pembiakan jati, yaitu 

melalui pembiakan vegetatif, misalnya melalui stek.  

Stek pucuk adalah salah satu pembiakan vegetatif dimana peneliti 

ingin menerapkannya dalam penelitian kali ini. Menurut Dwidjoseputro 

(1981), pucuk sebagai meristem sangat menguntungkan, sebab pucuk 

menghasilkan auksin, sehingga bila ditambah ZPT akan semakin cepat terjadi 

deferensiasi yang menyebabkan tumbuhnya sel-sel baru sebagai bentuk 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman.  

Pembiakan dengan stek pucuk jati juga sudah dikembangbiakkan di 

daerah Blora, tepatnya di Puslitbang jati, Jl. Wonosari No. 3 Batokan Cepu, 

Blora. Pembiakan stek pucuk jati dengan menggunakan Zat Pengatur Tumbuh 

murni, yaitu IBA. Pembiakan ini berhasil dan sudah menjadi sentral produksi 

untuk pengembangan hutan jati di daerah Blora dan di seluruh wilayah 

Indonesia.   
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Tanaman stek pucuk akan tumbuh dengan baik dan cepat apabila 

dibantu dengan pemberian hormon pertumbuhan. Stek akan lebih cepat 

beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Hormon yang digunakan dalam 

suatu perbanyakan adalah yang bersifat merangsang akar, tunas, 

perkecambahan dan sebagainya.  

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan ZPT Atonik untuk 

membantu pertumbuhan akar stek pucuk jati. Atonik merupakan zat 

perangsang tumbuh yang berbentuk cairan yang berfungsi untuk merangsang 

pertumbuhan akar, membantu penyerapan unsur hara dari tanah, memperkuat 

daun, bunga dan buah. Sifat daripada Atonik ini tidak beracun dan biasa 

digunakan untuk semua jenis tanaman. Dewasa ini banyak sekali upaya yang 

digunakan agar tanaman bisa tumbuh dengan baik, agar produksinya 

meningkat.. Penggunaan hormon atau zat perangsang ini bisa disemprotkan 

atau dicelupkan pada benih atau akar tanaman. Zat tumbuh Atonik 

mengandung bahan aktif natrium arthonitrofenol, natrium paranitrofenol, 

natrium 2,4, dinitrofenol, 3 IBA (0,057 %)  dan natrium 5 nitrogualokal 

(Anonim, 1990) yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. 

Hasil penelitian penggunaan Zat Pengatur Tumbuh Atonik yang 

dilakukan oleh Budhi Pramono (2006) dari hasil analisis statistika 

menunjukkan bahwa penggunaan zat perangsang Atonik berpengaruh nyata (P 

= 0,05) terhadap parameter jumlah daun dan tunas pada tanaman Adenium 

coetaneum Stafpf secara setek cabang selama 2 bulan pada masing-masing 

perlakuan. 
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Penelitian lain dilakukan oleh Charomaini (2005) yang berjudul 

Pengaruh Lama Perendaman dan Konsentrasi Atonik Pada Pertumbuhan 

Awal Setek Cabang Bambu Kuning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kombinasi perlakuan diantara konsentrasi Atonik 500 ppm dan lama 

perendaman 30 menit adalah perlakuan terbaik untuk pertumbuhan stek 

cabang bambu kuning/gading (Bambusa vulgaris var. striata). 

 Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan 

judul “PENGARUH ZAT PENGATUR TUMBUH (ATONIK) 

TERHADAP PERTUMBUHAN AKAR JATI (Tectona grandis L) 

DALAM PERBANYAKAN SECARA STEK PUCUK.” 

 

B. Pembatasan Masalah 
 

Dalam penelitian ini permasalahan perlu dibatasi untuk menghindari 

perluasan masalah, agar lebih efisien dan efektif dalam melakukan penelitian 

yang selaras dengan judul. Adapun pembatasan masalahnya adalah sebagai 

berikut:  

1. Subjek penelitian adalah Zat Pengatur Tumbuh (Atonik)  

2. Objek penelitian adalah pucuk jati. 

3. Parameter penelitian adalah pertumbuhan stek pucuk jati. 

Parameter yang diukur dibatasi pada jumlah akar yang tumbuh dan tinggi 

tanaman jati setelah berumur 5 minggu.  

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

dan sekam bakar, dengan perbandingan 3:2:1. 
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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 bagaimanakah pertumbuhan akar dan tinggi tanaman jati dalam 

perbanyakan secara stek pucuk yang dipengaruhi konsentrasi Zat Pengatur 

Tumbuh (Atonik)? 

 

D. Tujuan Penelitian 
 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh konsentrasi Zat Pengatur Tumbuh (Atonik) terhadap pertumbuhan 

akar dan tinggi tanaman jati dalam perbanyakan secara stek pucuk. 

 

E. Manfaat Penelitian 
 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Menambah khasanah keilmuan tentang pengaruh konsentrasi (Atonik) 

terhadap pertumbuhan akar dan tinggi tanaman 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.  

 

 




