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I.

PENDAHULUAN

Jati (Tectona grandis L.F.) merupakan salah satu jenis unggulan sebagai sumber bahan baku
kayu pertukangan. Kualitas kayunya yang bagus dan mempunyai nilai ekonomi tinggi, membuat
banyak negara telah mengembangkan jenis ini secara komersial. Jati merupakan tumbuhan asli di
India, Thailand, Myanmar, Laos dan Kamboja dengan tinggi tempat berkisar antara 800 m dpl. Dari
negara inilah jati kemudian dikembangkan ke beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Sri
Langka, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan saat ini telah pula dikembangkan di Amerika Latin
seperti Costarica, Argentina, Brazil, beberapa negara Afrika bahkan di Australia (Kaosa-ard, 1999;
Khrisnapillay, 2000). Di Indonesia jati telah dikenal sebagai jenis andalan untuk HTI di Jawa yang
dikelola oleh Perum Perhutani dan oleh masyarakat dalam bentuk hutan rakyat (smallholder forest)
baik di Jawa maupun luar Jawa yang dibudidayakan secara murni maupun campuran dengan tanaman
perkebunan atau tanaman pertanian
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas hutan tanaman jati adalah dengan
melakukan serangkaian program pemuliaan jati untuk menyeleksi materi genetik unggul yang bisa
dukembangkan lebih lanjut. Dengan penggunaan materi yang berkualitas dilaporkan produktivitasnya
dapat ditingkatkan yaitu sekitar 8-12 m3/ha/ tahun (Enters, 2000), dengan daur tanaman yang lebih
pendek (± 30). Dalam rangka itu Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan
telah melakukan uji klon jati pada lahan berbatu di Gunung Kidul dan lahan vertisol di Hutan di
Wonogiri sejak tahun 2002 (Mahfudz et al.,2010)
Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya klon-klon memiliki pertumbuhan yang sangat baik
yaitu pada umur 10 tahun diperoleh potensi riap volume > 20 m3/ha/ tahun. Pada umur 10 tahun ratarata volume/pohon sekitar 0,126 m3 dengan riap tegakan uji klon jati di Gunung Kidul mencapai
14,59 m3/ha/ tahun (jarak tanam 2 x 3 m). Dari hasil seleksi 10 klon terbaik diperoleh rata-rata
volume 0,173 m3 dengan potensi riap volume sekitar 20,05 m3/ha/tahun. Di plot uji klon Wonogiri
pada umur 10 tahun diperoleh rata-rata volume pohon 0,258 m3, dengan riap volume tegakan sekitar
12,43 m3/ha/tahun (jarak tanam 2 x 6 m). Pemilihan 10 klon terbaik diperoleh rata-rata volume pohon
0,297 m3 dengan potensi riap 24,74 m3/ ha/tahun (Adinugraha et al., 2012). Tahap selanjutnya dalam
rangka pengembangan klon-klon terbaik tersebut sangat diperlukan upaya pembangunan kebun
pangkas dan teknik perbanyakan vegetatif yang tepat dan efisien. Pembangunan kebun pangkas
umumnya dibangun pada lahan dengan luasan tertentu, sehingga diperlukan biaya yang relatif besar
untuk melakukan pemeliharaan secara intensif, dan seringkali menghadapi masalah penuaan materi
tanaman sebagai sumber bahan stek pucuk. Oleh karena itu diperlukan pemilihan model kebun
pangkas yang lebih mudah pengelolaannya dan biaya yang diperlukan lebih murah.
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II.
A.

BAHAN DAN MEDTODE

Pengadaan Tanaman Batang Bawah (Root Stock)

Tanaman batang bawah atau root stock untuk kegiatan okulasi pada tanaman jati digunakan
bibit jati baik hasil kegiatan pembibitan secara generatif maupun vegetatif yang telah berumur lebih
dari 8 bulan di persemaian. Bahan root stock dipilih bibit yang sehat, batang lurus dan tidak cacat atau
patah. Diameter batang rata-rata yang optimum untuk bahan root stock adalah ≥ 1,5 cm. Diameter
batang bibit yang kurang dari 1,5 cm biasanya sering tidak terjadi penyatuan kambium dengan baik
antara root stock dan scion yang umumnya berukuran lebih besar. Bibit root stock dipelihara di
persemaian dengan baik sampai dipergunakan dalam pembuatan okulasi (Gambar 1).

Gambar 1. Bibit jati untuk bahan root stock di persemaian

Penyiapan bibit root stock dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:
1. Penyemaian benih jati pada media pasir di persemaian yang dilanjutkan dengan kegiatan
penyapihan ke media tanah + kompos (3:1) dan dipelihara dengan baik sampai memiliki ukuran
diameter yang sesuai.
2. Bibit jati cabutan yang kemudian dijadikan stump yang memiliki ukuran diameter batang yang
sesuai.
3. Bibit jati hasil kegiatan stek pucuk di persemaian yang telah memiliki ukuran diameter batang
yang sesuai.
B.

Pengadaan Tanaman Batang Atas (Scion)

Pengadaan batang atas atau scion dilakukan dari pohon-pohon induk terpilih di hutan alam,
hutan rakyat dan plot-plot uji genetik yang sudah dibangun seperti plot uji keturunan (progeny test)
dan uji klon (clonal test). Pohon-pohon induk tersebut harus memiliki sifat yang superior
(keunggulan) dibandingkan dengan pohon-pohon di sekitarnya atau berdasarkan kriteria tertentu yang
telah ditetapkan. Bahan scion untuk kegiatan okulasi jati menggunakan cabang atau ranting dari pohon
induk yang sudah dipilih. Pengambilan cabang dilakukan dengan pemanjatan dan pemangkasan
cabang/ranting kemudian dikumpulkan, diikat dan diberi label sesuai dengan nomor pohon induknya
(Gambar 2). Ukuran diameter cabang dan ranting yang baik untuk bahan scion sekitar 1-3 cm.
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Gambar 2. Cabang dan ranting jati untuk bahan scion

Saat pengambilan scion dari pohon induk yang tepat adalah pada akhir musim kemarau sampai
dengan awal musim hujan karena mata tunas yang mengalami dormansi pada cabang/ranting mulai
tumbuh dan siap ditempelkan pada root stock (Pudjiono dan Adinugraha, 2013). Selain dari pohon
induk pengambilan scion dapat dilakukan dari kebun pangkas. Sebagian tunas di kebun pangkas
dibiarkan tumbuh panjang kemudian bagian ujungnya dipangkas maka mata tunas pada ketiak daun
akan tumbuh dan dapat dijadikan scion.
C.

Penyiapan Bedengan Persemaian

Untuk pembuatan bibit jati dengan teknik okulasi diperlukan bedengan sungkup untuk
menyusun bibit hasil okulasi sampai tumbuh sempurna (Gambar 3). Pemberian naungan
paraner/sarlon juga diperlukan mengurangi panas sinar matahari dengan intensitas cahaya sekitar
65%. Penggunaan bedengan sungkup dapat membantu proses pertumbuhan tunas karena kondisi
kelembaban udara relatif stabil diatas 75% yang ditandai dengan adanya pengembunan pada sungkup
plastik yang digunakan. Penggunaan plastik sungkup dapat pula diberikan secara individual pada
masing-masing bibit hasil okulasi tanpa harus disusun dalam bedengan sungkup, namun berdasarkan
hasil pengamatan tingkat keberhasilannya lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan bedeng
sungkup.

Gambar 3. Bedengan persemaian yang ditutup sungkup plastik
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D.

Pembuatan Okulasi

Pelaksanaan okulasi jati di persemaian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Batang bawah dapat berupa atau bibit jati yang sudah berumur 6-9 bulan dengan diameter batang
rata-rata 1,5 cm. Bibit root stock yang baik dipilih yang sehat kemudian dipangkas setinggi 20 cm.
Bibit yang baik untuk root stock ditandai dengan bagian empulur batang yang putih dan
mengeluarkan getah jernih. Bibit yang memiliki empulur batang berwarna coklat kehitaman
biasanya menyebabkan kegagalan okulasi. Sekitar 10 cm dari atas pangkal leher akar dibuat
sayatan dengan panjang 3-5 cm dan lebar 1-1,5 cm.
2. Mata tunas atau scion dipilih yang berada dalam keadaan dorman dengan ukuran disesuaikan
dengan ukuran sayatan pada batang bawah. Scion diambil pada cabang-cabang kecil/ rantingranting sehingga ukurannya tidak terlalu besar dan daya tumbuhnya tinggi.
3. Scion segera ditempelkan pada rootstock dan diikat dengan tali plastik yang lentur. Ikatan dimulai
dari bagian bawah ke atas dan kembali ke bawah hingga di pangkal akar. Ikatan tidak perlu terlalu
kuat tetapi seluruh daerah tempelan harus tertutup rapat kecuali bagian mata tunasnya harus
terbuka agar dapat tumbuh dengan baik atau tidak terhalang (Gambar 4).

Gambar 4. Pembuatan okulasi jati di persemaian

4. Selain pada bibit pembuatan okulasi dapat dilakukan pada stump kemudian setelah scion
ditempelkan dan diikat dengan kuat maka stump segera ditanam dalam media campuran tanah dan
kompos dengan perbandingan 3:1 yang telah disiapkan dalam polybag berukuran 20 x 30 cm
dengan posisi tanam miring (Indrioko et al., 2010)
5. Selanjutnya setiap bibit hasil okulasi tersebut ditutup plastik atau disusun dalam bedengan
kemudian ditutup dengan sungkup plastik untuk menjaga kelembaban udara disekitarnya (Gambar
5). Kondisi kelembaban yang tinggi tersebut sangat penting untuk memacu pertumbuhan mata
tunas yang ditempelkan. Tingkat keberhasilan tumbuh okulasi dengan metode ini rata-rata
diperoleh 72,83% (Sulaeman et al., 2015).
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Gambar 5. Penyusunan hasil okulasi pada bedengan sungkup

E.

Pemeliharaan dan Seleksi Bibit

Kegiatan pemeliharaan bibit hasil okulasi harus dipelihara secara rutin untuk memperoleh
tingkat keberhasilan yang memuaskan. Kagiatan-kegiatan pemeliharaan yang diperlukan yaitu:
1. Pemeliharaan kelembaban udara dalam bedengan perlu diperhatikan agar tidak terlalu sering
dibuka atau dibiarkan terbuka dalam waktu yang relatif lama, karena dapat menyebabkan
kelayuan pada mata tunas yang baru tumbuh.
2. Penyiraman bibit dilakukan secara hati-hati agar tidak mengenai secara langsung pada bagian
ikatan okulasi. Penyiraman dilakukan sekali sehari atau apabila kondisi media masih cukup
lembab dapat dikurangi.
3. Pembersihan tunas-tunas lateral yang tumbuh pada root stock dengan cara dipangkas atau
“diwiwil”. Biasanya tunas lateral akan tumbuh cepat pada root tock yang akan apabila dibiarkan
maka dapat menghambat pertumbuhan scion sebagai akibat peralihan arus nutrisi ke tunas-tunas
baru pada root stock.
4. Apabila okulasi sudah tumbuh dengan baik atau telah berumur sekitar 1 bulan, maka sungkup
plastik dibuka secara bertahap supaya tunas baru dapat beradaptasi dengan kondisi udara terbuka
dan tidak mengalami kelayuan (Gambar 6). Pembukaan secara drastis dapat menyebabkan
kalayuan bahkan kamatian tunas yang sudah tumbuh.

Gambar 6. Pembukaan bedengan sungkup pada bibit okulasi yang sudah tumbuh
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III.
A.

PEMBUATAN KEBUN PANGKAS

Bahan dan Alat

Untuk pembangunan kebun pangkas diperlukan bahan dan alat sebagaimana disajikan pada
Gambar 7 yaitu :
1. Bahan tanaman berupa bibit jati hasil okulasi yang sudah tumbuh dengan baik atau telah berumur
3 - 4 bulan
2. Media tanam yaitu tanah/topsoil
3. Pupuk organik yaitu pupuk kandang atau kompos
4. Pupuk kimia berupa TSP dan NPK 16-16-16
5. Polibag berukuran 40 x 40 cm
6. Peralatan persemaian antara lain cangkul, skop, skop kecil/cetok, gunting stek, pisau cutter,
caliper dan meteran
7. Alat tulis antara lain blangko pengamatan, penggaris, pulpen/pensil, spidol dan pita label

Gambar 7. Bahan dan alat yang digunakan (Foto: Evarianti)

B.

Tahapan Pembuatan Kebun Pangkas Jati

Pembuatan model kebun pangkas jati di tingkat persemaian dilakukan dengan tahap-tahap
seperti disajikan pada Gambar 8, yaitu:
1. Penyiapan bedengan persemaian dilakukan dengan membersihan bedengan dan memberi naungan
paranet dengan intesnitas cahaya 55%. Lokasi persemaian dibuat pada lahan yang relatif datar,
tidak tergenang air/banjir serta tersedia air untuk penyiraman sepanjang tahun.
2. Penyiapan media dilakukan dengan mengisi campuran tanah dan pupuk organik dengan
perbandingan 3 : 1, kedalam polybag ukuran 40 x 40 cm.
3. Penanaman bibit jati hasil okulasi pada media yang sudah disiapkan diberi pupuk dasar TSP
sebanyak 2 gram/poliybag. Polybag yang sudah ditanami kemudian disusun pada bedengan
persemaian yang sudah dibersikan seperti disajikan pada Gambar 9.
4. Pelabelan bibit yang ditanam sesuai dengan identitas pohon induknya sehingga identitas anakan
yang akan dihasilkan jelas dan tidak tercampur dengan nomor pohon induk yang lainnya.
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5. Pengguntingan atau pemangkasan tanaman dilakukan setelah tanaman tumbuh dengan baik atau
telah berumur sekitar 2 bulan sejak ditanam dengan tinggi pangkasan sekitar 30 cm dari
permukaan media.

Gambar 8. Tahap-tahap pembuatan kebun pangkas jati di persemaian (Foto: Evarianti)

C.

Pemeliharaan dan Pengamatan Pertunasan

Pemeliharaan tanaman perlu dilakukan secara rutin untuk memperoleh pertumbuhan tanaman
yang baik. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyiraman secara rutin sebanyak 1-2 kali sehari pada
pagi atau sore hari, pembersihan gulma berupa rumput yang tumbuh pada polybag dan bedengan
persemaian, pemupukan dengan NPK secara periodik yaitu 3 bulan sekali dengan dosis 5
gram/polybag. Kegiatan pemberantasan hama dan penyakit juga perlu dilakukan terutama apabila
menunjukkan gejala serangan hama dan penyakit yang akan mengganngu pertumbuhan tanaman.
Umumnya gangguan hama yang paling sering menyerang adalah hama ulat pemakan daun jati yang
dapat dikendalikan dengan penyemprotan insektisida.
Pembangunan kebun pangkas jati umumnya dilakukan di satu lokasi tertentu dengan jarak
tanam 1 x 1 m atau 1x 1,5 m (Fauzi, 2004; Pudjiono, 2014). Adapun tahap-tahapan pembangunannya
sama saja yang meliputi penyiapan materi genetik, perbanyakan di persemaian dan penyiapan lokasi.
Yang berbeda dalam penyiapan lokasi adalah dilakukan pemilihan lokasi, pembersihan dan
pengolahan lahan, pembuatan peta tanaman, pengajiran dan pembuatan lubang tanam 30 x 40 x 40
cm, kegiatan penanaman serta kegiatan pengamatan dan pemeliharaan tanaman (Pudjiono, 2014).
Kegiatan pengamatan dilakukan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan tanaman, pencatatan
tanaman yang mati dan pengamatan pertumbuhan tunasnya. Pasca pemangkasan pertama akan tumbuh
tunas-tunas lateral pada ketiak daun akan tetapi tunas yang dihasilkan belum dapat dimanfaatkan
sebagai bahan stek pucuk karena kemampuan berakarnya relatif rendah. Biasanya setelah 3 kali
pemangkasan baru dihasilkan tunas yang bersifat juvenil dan memiliki kemampuan berakar yang baik.
Jumlah tunas yang dihasilkan yang siap di panen setelah di pangkas rata-rata 4-5 tunas per tanaman
dengan panjang tunas rata-rata 6-9 cm, diameter tunas 5-8 mm dan jumlah ruas 3-5 ruas pada umur 6
minggu (Waris, 2015). Pada kebun pangkas model di persemaian dapat dilakukan pemeliharaan dan
pengematan lebih intensif karena jumlah tanaman lebih sedikit dan lebih kecil ukurannya. Adapun
kegiatan pemeliharaan dan pengamatan kebun pangkas ditingkat lapangan memerlukan tenaga lebih
banyak dan waktu yang lebih lama sehingga biaya yang diperlukan lebih besar.
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Gambar 9. Model kebun pangkas jati di persemaian (Foto: Hamdan A.A.)

IV.

PENUTUP

Pembuatan bibit jati dapat dilakukan dengan cara stek pucuk memanfaatkan tunas-tunas yang
tumbuh pada tanaman jati di kebun pangkas. Pembangunan kebun pangkas jati model di persemaian
dapat dijadikan salah satu pilihan karena pengelolaan lebih mudah dan dapat dilakukan lebih intensif
(Gambar 9). Manfaat model kebun pangkas dipersemaian selain bermanfaat sebagai cadangan bahan
tanaman untuk kebun pangkas model di lapangan juga dapat dimanfaatkan untuk produksi bibit jati.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sdr. Evarianti dan Sdr.
Anindyasari yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pembuatan model kebun pangkas jati di
tingkat persemaian. Juga disampaikan kepada Sdr. Waris yang telah membantu dalam pemeliharaan
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I.

LATAR BELAKANG

Mahoni daun lebar (Swietenia macrophylla King.) adalah jenis eksotik yang potensial untuk
pengembangan hutan tanaman di Indonesia. Kayunya dapat digunakan untuk bahan konstruksi,
plywood (veneer), furniture, panel, frame, flooring, bodi mobil, interior perahu, moulding, dan lainlain. Menurut Lugo dkk. (2002) S. macrophylla mempunyai sebaran alami di Belize, Bolivia, Brazil,
Colombia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guetemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama,
Peru dan Venezuela. Menurut Soerianegara dan Lemmens (1994) S. macrophylla ditanam secara luas
di India, Indonesia, Philipina dan Sri Lanka. Jenis ini juga diintroduksi ke Afrika Barat. Menurut
Mayhew dan Newton (1998) S. macrophylla telah ditanam di Indonesia sejak tahun 1870-an, dengan
total hutan tanaman S. macrophylla di Indonesia pada pertengahan tahun 1990 mencapai 54.000 ha
(Krisnawati dkk., 2011).
S. macropylla mempunyai daya adaptasi cukup luas terhadap kondisi tanah dan lingkungan. Di
sebaran alamnya jenis ini ditemukan pada tanah-tanah alluvial, vulkanik, lempung, laterit, kapur,
sedimen dan formasi tanah metamorf (Whitmore, 1992). Di pulau Jawa, S. macrphylla dapat tumbuh
pada tanah sangat miskin tetapi pertumbuhannya akan optimal apabila ditanam pada tanah dalam,
subur, drainase baik dengan pH 6,5 – 7,5 (Soerianegara dan Lemmens, 1994). Lebih lanjut
disampaikan bahwa, di Indonesia S. macrophylla secara ekologis tumbuh pada elevasi 0 – 1.500 m
dpl, temperatur tahunan berkisar antara 20 – 28oC dengan variasi temperatur pada bulan dingin
berkisar antara 11 – 22oC dan bulan panas 22 – 30oC.
Hasil penelitian Suharlan dkk. (1975) menunjukkan bahwa mean annual increament (MAI)
volume tanaman S. macrophylla umur 30 tahun pada tapak dengan kesuburan sedang sebesar 14,6
m3/ha/tahun. Kemudian hasil penelitian Krisnawati dkk. (2011) menunjukkan bahwa MAI volume
tanaman S. Macrophylla umur 15 – 30 tahun pada tapak dengan kesuburan sedang berkisar antara 7,7
– 19,3 m3/ha/tahun. Menurut Tabel Wulf Von Wulfing (1949) MAI volume tanaman S. macrophylla
umur 30 tahun pada tapak dengan kesuburan sedang adalah sebesar 19,4 m3/ha/tahun. Mengacu pada
hasil tersebut, produktivitas tanaman S. macrophylla yang ada belum optimum. Untuk meningkatkan
produktivitas hutan tanaman S. macrophylla, kegiatan pemuliaan perlu dilakukan pada jenis ini. Hal
tersebut dikarenakan keragaman genetisnya tinggi sehingga program pemuliaan masih menjanjikan
untuk dilaksanakan (Siregar dkk., 2007). Terkait dengan kegiatan pemuliaan tersebut maka langkah
awal yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan koleksi materi genetik dan pembibitan sebagai
materi untuk membangun uji keturunan.
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II.
A.

SEKILAS TENTANG S. macrophylla

Taksonomi

Berdasarkan ilmu taksonomi tumbuhan, jenis mahoni daun lebar memilki sistematika sebagai
berikut :
Divisio
: Spermatophyta
Subdivisio

: Angiospermae

Kelas

: Dicotyledonae

Ordo

: Rutales

Familia

: Meliaceae

Genus

: Swietenia

Species : Swietenia macrophylla King.
Species (jenis) ini memiliki sinonim dengan Swietenia candolei Pittier, Swietenia krukovii
Gleason, Swietenia belizensis Lundell, Swietenia macrophylla King var. marabaensis Ledoux et
Lobato, Swietenia tessmannii Harms (Schmidt dan Joker, 2000).
B.

Lukisan Botanis

Mahoni (Swietenia macrophylla King.) merupakan pohon besar dengan tinggi lebih dari 30 m
dan diameter batang lebih dari 1,5 m (Krisnawati dkk., 2011). Lamb (1966) menyampaikan bahwa
sebelum populasi alami S. macrophylla dieksploitasi secara besar-besaran, tinggi tanaman di alam
mencapai 40 – 60 m dengan diameter batang berkisar antara 2,5 – 3,5 m.
Batang memiliki akar papan dengan bentuk batang silindris. Kulit luar berwarna abu-abu
kecoklatan sampai coklat kemerahan dan kulit dalam berwarna coklat merah atau merah pink
(Krisnawati dkk., 2011). Kayu gubal berwarna merah muda sedangkan kayu terasnya berwarna merah
hingga coklat tua. Kualitas kayu yang baik diperoleh apabila dipanen dari pohon setelah berumur 30
tahun (Khaerudin, 1994).
Tajuk tanaman muda berukuran kecil sedangkan pada tanaman tua lebar dan tebal (lebat).
Menurut Samingan (1981), tajuk berbentuk piramida atau kubah dengan daun berwarna hijau tua dan
rapat. Daun terdiri dari 3 – 6 pasang lembaran daun, dengan panjang lembaran daun berkisar antara 5
– 12 cm dan lebar 2 – 5 cm (Soerianegara dan Lemmens, 1994).
Bunga banyak dengan panjang 0,5 – 1,0 cm berwarna putih. Buah berbentuk kapsul, panjang
11,6 – 38,7 cm, diameter 6,7 – 12,0 cm, warna abu-abu cerah sampai coklat. Masing-masing buah
berisi 22 – 71 biji dengan ukuran panjang 7 – 12 cm dan lebar 2 – 2,5 cm termasuk sayapnya
(Soerianegara dan Lemmens, 1994).
C.

Penyebaran dan Ekologi

Menurut Lugo dkk. (2002), S. macrophylla mempunyai sebaran alami di Belize, Bolivia,
Brazil, Colombia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guetemala, Honduras, Mexico, Nicaragua,
Panama, Peru dan Venezuela. Namun demikian jenis ini mendekati kepunahan di Equador, Colombia,
Panama, Costa Rica dan langka secara komersial di Bolivia. Populasi jenis ini mengalami
kemerosotan di Mexico, Belize dan Brasil serta kemerosotan hebat di Guetemala, Peru, Nicaragua dan
Honduras. Pada tahun 2002, S. macrophylla masuk dalam kriteria daftar Appendix II berdasarkan
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) (Grogan
and Barreto, 2005). Menurut Soerianegara dan Lemmens (1994) S. macrophylla ditanam secara luas
di India, Indonesia, Philipina dan Sri Lanka. Jenis ini juga diintroduksi ke Afrika Barat.
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S. macropylla mempunyai daya adaptasi cukup luas terhadap kondisi tanah dan lingkungan. Di
sebaran alamnya jenis ini ditemukan pada tanah-tanah alluvial, vulkanik, lempung, laterit, kapur,
sedimen dan formasi tanah metamorf (Whitmore, 1992). Di pulau Jawa, S. macrphylla dapat tumbuh
pada tanah sangat miskin tetapi pertumbuhannya akan optimal apabila ditanam pada tanah dalam,
subur, drainase baik dengan pH 6,5 – 7,5 (Soerianegara dan Lemmens, 1994). Lebih lanjut
disampaikan bahwa jenis ini di Indonesia secara ekologis tumbuh pada elevasi 0 – 1.500 m dpl,
temperatur tahunan berkisar antara 20 – 28oC dengan variasi temperatur pada bulan dingin berkisar
antara 11 – 22oC dan bulan panas 22 – 30oC.
D.

Kegunaan

Kayu S. macrophylla mempunyai sifat agak lunak, berat sedang, stabilitas dimensi tinggi dan
kerapatan kayu 485 – 850 kg/m3 sehingga mudah dikerjakan dengan hasil akhir yang bagus
(Martawijaya dkk., 1981; Mayhew and Newton, 1998). Kayunya dapat digunakan bahan konstruksi,
plywood (veneer), furniture, panel, frame, flooring, bodi mobil, interior perahu, moulding, dan lainlain. S. macrophylla mempunyai potensi yang bagus untuk reforestation dan afforestation khususnya
untuk meningkatkan kesuburan tanah (Krisnawati dkk., 2011). Di Indonesia jenis ini juga dapat
digunakan untuk pengembangan sistem agroforestry.
III.
A.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi dan Waktu

Koleksi materi genetik (buah) S. macrophylla dilakukan pada beberapa populasi tanaman yang
akan digunakan sebagai materi untuk membangun uji keturunan. Untuk menjaga keragaman genetik,
jarak antar populasi diusahakan cukup berjauhan. Dalam kegiatan ini materi genetik diambil dari 5
populasi, yaitu Parung Panjang (Bogor, Jawa Barat), Banjar (Ciamis, Jawa Barat), Yogyakarta,
Bondowoso (Jawa Timur), dan Lombok (Nusa Tenggara Barat). Letak geografis dan ketinggian
tempat (elevasi) 5 populasi pengambilan materi genetik disajikan pada Tabel 1. Kegiatan pembibitan
dilakukan di persemaian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan
Tanaman Hutan. Pengambilan materi genetik dilakukan pada bulan Juli sampai Oktober 2015, pada
saat buah mahoni sudah masak secara fisiologis. Pembibitan dilaksanakan mulai bulan Nopember
2015.
Tabel 1. Letak geografis dan ketinggian tempat (elevasi) 5 populasi pengambilan materi genetik S. macrophylla
No.

Populasi

Letak Geografis

Ketinggian tempat
(m dpl)
50 - 70

1.

Parung panjang,
Bogor

006o22, 588’-006o22’918’LS dan
106o30,600’- 106o30,950’ BT

2.

Banjar, Ciamis

007o21,144’ - 007o30,026’LS dan
108o29,393’-108o39,667’BT

50 - 100

3.

DIY

007o40,217’- 007o55,8871’LS dan
110o07,417’-110o25,251’BT

330 - 550

4.

Bondowoso

007o50,315’ - 007o59,448 LS dan
113o48, 217’- 113o59,671’BT

700 - 800

5.

Lombok

008o31,913’- 008o40,835’ LS dan
116o14,311’- 116o23,718’BT

250 - 500
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B.

Pemilihan Pohon Induk

Untuk keperluan pembangunan uji keturunan, pohon induk sebagai sumber pengambilan materi
genetik (buah/benih) perlu diseleksi dengan memenuhi kaidah pemuliaan. Hal tersebut dikarenakan
anakan yang dihasilkan akan mewarisi sifat baik dari induknya. Dalam pemilihan pohon induk
sebagai sumber materi genetik syarat atau kaidah yang harus ditetapkan adalah: berfenotipe bagus
(batang lurus, silindris, bebas cabang tinggi) dan sehat (bebas dari hama dan penyakit)(Gambar 1).
Selain itu, pohon induk terpilih merupakan pohon induk terbaik dari pohon-pohon dalam satu
populasi di sekitarnya. Jarak antar pohon induk perlu diperhatikan agar tidak terjadi kawin kerabat
(selfing), sehingga diupayakan jarak antar pohon induk minimal 100 m.

Gambar 1. Pohon induk Swietenia macrophylla

C.

Pengunduhan dan Ekstraksi

Pengunduhan pada umumnya dilakukan dengan pemanjatan pohon induk, (Gambar 2). Buah
yang telah masak secara fisiologis (warna coklat tua keabu-abuan) dipetik (Gambar 3). Pengumpulam
(koleksi) buah dipisahkan antar pohon induk dan masing-masing diberi label. Buah yang telah dipetik
kemudian dikumpulkan dan selanjutnya diekstraksi, yaitu dengan cara dijemur 1 – 4 hari hingga
merekah atau bisa dengan cara dipecah secara manual (Gambar 4). Benih-benih bersayap dengan
warna coklat akan terkuak dan tersusun rapi di dalam buah yang telah dipecah. Selanjutnya sayap
setiap benih dipotong sebagian dengan cacatan tidak sampai merusak bagian benih. Hasil akhir
ekstrasi disajikan pada gambar 4.
Jumlah pohon induk (famili) dan beberapa karakter buah masing-masing populasi hasil
eksplorasi materi genetik disajikan pada Tabel 2.
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Tabel 2.
No.

Jumlah pohon induk (famili) dan beberapa karakter buah masing-masing populasi hasil eksplorasi
materi genetik
Populasi

Jumlah
famili

Rata-rata karakter buah/benih per populasi
Berat buah
Panjang
Diameter
Jml
(gr)
buah
buah
benih/kg
(cm)
(cm)
(buah)
380,74
14,58
8,77
3.827

1

Parung Panjang,
Bogor

35

2

Banjar, Ciamis

30

354,89

14,56

10,23

2.000

3

Daerah Istimewa
Yogyakarta

43

361,89

14,79

8,37

2.573

4

Bondowoso

10

280,16

15,72

7,73

3.053

5

Lombok

41

293,00

16,73

8,05

2.320

Jumlah

159

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah materi genetik yang berhasil dikumpulkan dalam
kegiatan eksplorasi sebanyak 159 famili. Dari 159 famili yang terkumpul, rata-rata berat buah,
panjang buah, diameter buah dan jumlah benih per kg antar populasi menunjukkan adanya variasi.
Karakter fenotipik tersebut sejalan dengan hasil penelitian Siregar dkk. (2007) yang menunjukkan
bahwa walaupun mahoni di Jawa termasuk jenis eksotis tetapi keragaman genetiknya tinggi.
Keragaman genetik yang tinggi menunjukkan bahwa variasi genetik dari individu-individu penyusun
populasi cukup tinggi sehingga variasi pertumbuhan antar individu signifikan perbedaannya. Adanya
variasi antar individu yang tinggi tersebut memberi peluang untuk dilakukannya seleksi, yaitu dengan
tujuan untuk memilih individu-individu terbaik sebagai materi untuk membangun uji keturunan.

Gambar 2. Pemanjatan (pengunduhan) buah S. macrophylla
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Gambar 3. Buah S. Macrophylla hasil pengunduhan

Gambar 4. Benih S. Macrophylla yang telah diekstraksi

D.

Penyimpanan

Benih mahoni termasuk jenis ortodox, namun demikian dalam penyimpanannya kadar air benih
harus diperhatikan sebab apabila tidak maka akan mudah terserang cendawan jenis Aspergillus sp.,
Batryodopoida sp., Curvularia sp. dan Fusarium sp. (Mindawati dan Megawati, 2013). Lebih lanjut,
untuk menghindari serangan cendawan tersebut kadar air benih harus dijaga pada kisaran 5 – 8%,
yaitu dengan cara dijemur terlebih dahulu 1 – 2 hari kemudian dikering-anginkan selama 1 hari
sebelum disimpan. Selanjutnya seperti Gambar 5 dan 6 masing masing family dikemas dalam plastik
kemudian dimasukan kedalam wadah kedap udara dan disimpan dalam ruang ber AC pada suhu 18 –
20oC dengan kelembaban nisbi 70% atau disimpan dalam ruang DCS (dry cold storage) pada suhu 4 –
8oC dengan kelembaban nisbi 40 – 50% (Mindawati dan Megawati, 2013).
Dengan cara sederhana benih mahoni juga dapat disimpan pada suhu kamar dalam kantong
kertas/plastik. Dengan cara ini viabilitas benih dapat dipertahankan selama 7 – 8 bulan dengan
persentase kecambah 60 – 90% (Schmidt dkk., 2000).
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Gambar 5.

Pengemasan biji mahoni dalam kantong plastik dan toples kedap udara

Gambar 6. Penyimpanan benih Mahoni dalam DCS

E.

Pembibitan

Kegiatan pembibitan merupakan tahapan penyiapan bibit di persemaian untuk materi
penanaman plot uji keturunan. Dalam kaitan pembangunan uji keturunan pembibitan dilakukan
terpisah antar pohon induk (famili). Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah
sebagai berikut:
1. penyiapan media tabur/tanam,
2. penyiapan benih dan perkecambahan, Gambar 7 dan 8.
3. penyapihan bibit (Gambar 9) dan
4. pemeliharaan bibit (penyiraman, penyiangan, pemupukan dan pemberantasan hama/penyakit)
sampai bibit siap tanam.
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Gambar 7. Perkecambahan S. macrophylla dalam
bak perkecambahan

Gambar 8. Perkecambahan S. Macrophylla dalam
polibag

Gambar 9. Bibit S. Macrophylla yang telah disapih

IV.

PENUTUP

Koleksi materi genetik merupakan kegiatan awal yang menjadi kunci penting dalam
pembangunan uji keturunan. Dalam pembangunan uji keturunan di bidang kehutanan, materi genetik
yang digunakan dipersyaratkan berasal dari pohon-pohon induk yang berfenotipe bagus, sehat dan
bebas dari kawin kerabat, sehingga seleksi pohon induk hendaknya dilakukan secara hati-hati.
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I.

PENDAHULUAN

Manglid (Manglietia glauca Bl) merupakan indigenous species atau jenis asli Indonesia.
Keberadaan jenis tanaman ini sudah mulai langka di hutan-hutan alamnya (Suwandhi, 2011).
Tanaman ini tersebar secara alaminya di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Lombok dan
Pulau Sulawesi dan tumbuh pada ketinggian 900 sampai 1700 mdpl di hutan campuran yang lembab
dan tanah subur (Rimpala, 2001). Manglid termasuk ke dalam jenis cepat tumbuh/fast growing tree
species yang mempunyai daur panen kurang dari 10 tahun (Sudomo dkk., 2010; Khalwani, 2012).
Salah satu manfaat tanaman manglid adalah kayunya. Kayu manglid mengkilat, struktur padat,
halus, ringan, kuat dan mudah untuk dikerjakan. Kayu manglid masuk dalam kelas kuat III dan kelas
awet II (Djam’an, 2006). Selain dari itu kayu manglid dapat digunakan sebagai bahan baku
pembuatan jembatan, perkakas rumah tangga, meja, kursi, lemari, bagunan rumah, bahan daun pintu,
pelapis kayu dan plywood (Diniyati dkk., 2005; Djam’an, 2006).
Dari status keberadaan jenis ini dan beberapa pemanfaatannya, maka banyak masyarakat
berminat untuk mengembangkannya, dan di beberapa tempat sudah menanam jenis ini. Akan tetapi
benih jenis ini bersifat rekalsitran yaitu benihnya tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang
lama. Benih manglid ini hanya dapat disimpan dalam waktu 21 hari (Sudomo dan Dendang, 2008).
Untuk mendukung pengembangan jenis manglid perlu dibarengi dengan penyediaan benih
unggul. Salah satu cara untuk mendapatkan benih unggul adalah dengan membangun sumber benih
berupa kebun benih semai. Kebun Benih Semai dibuat untuk mendapatkan benih unggul dengan
variasi genetik yang masih tinggi sehingga seleksi masih dapat dilakukan untuk mendapatkan
tanaman yang mempunyai sifat superior.
Tujuan tulisan ini adalah memberi informasi tentang eksplorasi benih dan penanganannya
sebagai bahan materi genetik untuk membangun sumber benih guna mendapatkan bibit unggul di
kemudian hari.
II.

EKSPLORASI BENIH MANGLID

Sebelum kegiatan eksplorasi dilakukan maka dilakukan persiapan kegiatan berupa
pengumpulan informasi melalui studi pustaka dan menghubungi kontak person yang ada di lokasi
dimana jenis ini banyak dijumpai (Setiadi, 2012; Rayan dan Cahyono, 2012; Haryjanto dan Hadiyan,
2014). Hal ini gunanya adalah untuk memastikan bahwa tanaman manglid di lokasi tersebut sudah
berbuah dan buahnya sudah masak. Selain itu juga untuk menghemat waktu supaya efektif mengingat
jenis ini benihnya bersifat rekalsitran.
Berdasarkan studi literature sebaran jenis manglid banyak terdapat di Priangan Timur, Jawa
Barat. Eksplorasi benih manglid dilakukan di beberapa lokasi diantaranya adalah di Kabupaten
Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.
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A.

Tasikmalaya

Desa Sepatnunggal merupakan salah satu desa di Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten
Tasikmalaya. Tegakan Manglid di daerah tersebut umumnya adalah tegakan campuran di hutan
rakyat. Tanaman Manglid di tempat tersebut berasosiasi dengan tanaman sengon (Falcataria
moluccana), tisuk (Hibiscus macrophyllus), mahoni (Swietenia macrophylla), suren (Toona sureni),
aren (Arenga pinnata). Jenis tanah di Kabupaten Tasikmalaya Latosol, Latosol dan Andosol, Podsolik
merah kuning. Curah hujan 2000-3500 mm/tahun. Kelerengan 0-45% (Rohandi dkk., 2010). Pada
umumnya tanaman manglid ditemui ditanah-tanah yang mempunyai kelerengan yang tajam sebagai
hutan rakyat.
B.

Sumedang

Desa Jingkang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Karang Medar Kabupaten
Sumedang. Jenis tanah di Kabupaten Sumedang adalah Latosol dan Andosol, Andosol. Curah hujan di
kabupaten tersebut 1500-2500mm/tahun. Tanaman manglid umumnya dijumpai di tanah-tanah
berkelerengan 15-45%. Hal ini didukung juga dengan hasil penelitian yang sama oleh Rohandi dkk.,
(2010). Tanaman manglid di daerah ini biasanya ditemukan berasosiasi dengan tisuk (Hibiscus
macrophyllus), suren (Toona sureni), mahoni (Swietenia macrophylla), kelapa (Cocos nucifera), kopi
(Coffea canephora)
C.

Sukabumi

Desa Cikelat merupakan salah satu desa dari 13 Desa yang berada di kecamatan Cisolok,
Kabupaten Sukabumi. Sukabumi beriklim tropis, dengan curah hujan 3247-3835 mm/th, suhu 19,7o31,3oC, kelembaban 86,2%. Kelerengan tanah dimana ditemukan manglid yang dieksplorasi sekitar
15-25%. Jenis tanah di Cisolok adalah latosol dan andosol (Herdiansyah dkk., 2014). Pada tanah-tanah
jenis ini, umumnya ditemui tanaman manglid sewaktu eksplorasi. Tanaman yang berasosiasi dengan
tanaman manglid adalah tanaman sengon (Falcataria moluccana) dan kelapa (Cocos nucifera).
Pada kegiatan eksplorasi benih manglid dibutuhkan pengetahuan bagaimana menentukan pohon
induk yang akan diambil benihnya dan pencatatan informasi- informasi yang diperlukan. Pohon induk
yang dijadikan sebagai sumber untuk diambil benihnya harus mempunyai sifat yang terbaik diantara
pohon-pohon yang ada di sekitar area tersebut yaitu pohon lurus, bebas cabang tinggi, bebas dari
serangan hama ataupun penyakit. Pohon yang telah ditunjuk diberi nomor. Data yang perlu dicatat
terhadap pohon tersebut yaitu tinggi total, tinggi bebas cabang, diameter batang setinggi dada, kondisi
lingkungan seperti asosiasi dengan pohon lain, posisi koordinat pohon dan ketinggian tempat (m dpl)
dimana pohon itu berada. Penentuan pohon induk satu dengan pohon induk lainnya berjarak 100 m
(Anonimous, 2006).
Pengunduhan buah dilakukan dengan cara dipanjat. Buah yang diunduh adalah buah yang
sudah masak secara fisiologis. Pemanjatan dilakukan karena benih masing-masing individu pohon
harus dipisah antar pohon induk satu dengan pohon induk lainnya. Benih hasil pengunduhan
dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diberi nomor sesuai nomor pohon induk. Buah yang
diambil tidak boleh berasal dari buah yang jatuh di lantai hutan karena buah tersebut belum tentu
berasal dari pohon induk yang ditunjuk. Data pohon induk hasil eksplorasi disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1.

Informasi pohon induk manglid yang dieksplorasi.

Lokasi
eksplorasi
Tasikmalaya

Sumedang

Jumlah
pohon
induk
26

10

Tinggi
pohon
induk
(m)
18-37

19-28

Tinggi
pohon
bebas
cabang
(m)
9-27

9-23

Diameter
batang
(cm)
19-99

20-35

Range
latitude

Range
longitude

07o28’60,10”S-

108o03’52,30”E-

07o31’20,90”S

108o04’80,20”E

06o69’32,00”S-

107o85’72,16”E-

06 69’41,42”S

107 85’76,17”E

06 90’62,21”S-

106o42’06,28”E-

06 90’62,42”S

106 42’26,68”E

o

Sukabumi

75

18-32

9-25

o

18-50

o

Range
ketinggian
tempat
tumbuh (m
dpl)
466-761

562-575

o

457-730

o

Pelaksanaan eksplorasi dapat dilihat dari Gambar 1 sampai Gambar 3. Tahapan pertama adalah
pemilihan tegakan manglid yang baik. Kemudian dilakukan pemilihan pohon induk yang terbaik dari
pohon yang ada disekitar tegakan yang baik tersebut. Pohon induk yang terpilih diberi nomor
(Gambar 1). Selanjutnya pohon induk terpilih diukur tinggi, tinggi bebas cabang, diameter batang,
pencatatan latitude, longitude, altitude serta difoto untuk dokumentasi (Gambar 2.). Tahapan
berikutnya adalah pengunduhan buah dari pohon induk dengan cara dipanjat. Buah yang diunduh
adalah buah sudah masak fisiologis. Buah dari pohon induk dimasukkan dalam kantong plastik
(Gambar 3).

(a) Tegakan manglid

(b) pohon induk

(c) penomoran pohon

Gambar 1. Tegakan manglid, pohon induk dan penomorannya pada kegiatan eksplorasi
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(a) pengukuran diameter

(b) pencatatan data azimuth

(c) dokumentasi

Gambar 2. Pencatatan data-data di lapangan dan dokumentasi

(a) pemanjatan pohon

(b) buah hasil pengunduhan (c) buah per pohon induk

Gambar 3. Pengunduhan dan pemisahan buah per pohon induk

III.

PENANGANAN BENIH HASIL EKSPLORASI

Benih yang telah diunduh dan dalam kantong-kantong plastik hasil eksplorasi kemudian
dijemur di bawah sinar matahari supaya kulit buah pecah sehingga memudahkan untuk mengeluarkan
biji (Gambar 4). Biji yang keluar masih diselubung daging buah yang berwarna kemerahan (Gambar
5). Ekstraksi benih manglid dapat dilihat pada Gambar 6. Cara untuk menghilangkan daging buah
yang kemerahan tersebut adalah biji digosok-gosokkan dengan kain dan dicuci dengan air. Biji yang
sudah bersih jika biji tersebut masak fisiologis berwarna hitam legam atau ada yang berwarna coklat
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(Sudomo dan Dendang, 2008). Pada saat ekstraksi buah tersebut pelabelan nomor pohon induk jangan
sampai tercampur antara individu pohon induk satu dengan pohon induk lainnya.
Benih hasil ekstraksi dimasukkan dalam plastik klip antara pohon induk satu dengan pohon
induk lainnya terpisah dan diberi label sesuai pohon induk masing-masing. Benih dimasukkan ke Dry
Cold Storage (DCS) untuk sementara waktu dan harus segera disemaikan karena benih manglid
bersifat rekalsitran (Sudomo dan Dendang, 2008).

(a) penjemuran buah manglid

(b) buah pecah kena terik matahari

Gambar 4. Penjemuran buah manglid hasil eksplorasi

(a) hasil penjemuran

(b) satu buah beberapa biji (c) biji masih berdaging merah

Gambar 5. Biji manglid masih berdaging warna merah

(a) ekstraksi biji

(b) biji hasil ekstraksi

(c) biji dikemas plastik

Gambar 6. Ekstraksi biji manglid
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IV.

PENYEMAIAN BENIH MANGLID UNTUK MEMBANGUN SUMBER BENIH

Penyemaian manglid dilakukan dengan tahapan (Gambar 7) sebagai berikut:
A.

Persiapan

Mempersiapkan media semai. Media semai yang digunakan adalah campuran sekam padi bakar
dan serbuk sabut kelapa (cocopeat) dengan perbandingan 1:2. Media tersebut ditempatkan pada bak
kecambah atau box plastik transparan yang tertutup untuk menjaga kelembaban. Kemudian media
tersebur disemprot fungsida dan bakterisida.
B.

Penaburan benih

Benih manglid diletakkan pada media campuran yang sudah dipersiapkan dengan jarak antar
benih 1 atau 2 cm sesuai dengan kapasitas box kecambah. Setelah benih diletakkan kemudian ditaburi
media tadi diatasnya dengan tebal kurang lebih 0,5cm.
Benih yang sudah tertanam disiram menggunakan handsprayer dengan semprotan air lembut
supaya media semai tidak tersingkap. Penyiraman dilakukan setiap hari sesuai dengan kebutuhan
jangan sampai terlalu basah atau kekeringan.
C.

Penyapihan benih

Apabila benih sudah berkecambah dan sudah mempunyai 1 pasang daun maka bibit dibedeng
tabur tersebut dapat dipindah/operspin ke polybag yang sudah disiapkan. Persiapan media dalam
polybag adalah media campuran antara top soil dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1.
Tahapannya adalah media pupuk kandang dijemur sinar matahari beberapa hari untuk mengurangi
jamur-jamur yang menggangu pertumbuhan tanaman. Bila sudah siap maka pupuk kandang dicampur
dengan top soil. Kemudian media campuran tersebut setelah di polybag disiram fungisida. Pemberian
fungisida salah satunya adalah untuk menghindari serangan penyakit lodoh yang menyerang bibit
muda manglid pada awal penanaman (Sudomo, 2014).
D.

Pemeliharaan

Pemasangan shading net dilakukan sebagai naungan untuk menghindari bibit dari terik sinar
matahari secara langsung. Kebutuhan intensitas cahaya matahari bagi setiap tanaman berbeda-beda
(Herawan, 2009). Intensitas cahaya adalah banyaknya energi cahaya yang diterima oleh tanaman per
satuan luas per satuan waktu. Kerapatan shading net yang digunakan untuk bibit tanaman manglid
adalah 65% (Sudomo dan Dendang, 2008). Pada dasarnya bibit manglid ini adalah jenis tanaman yang
membutuhkan naungan pada waktu awal penanaman.
Untuk menghindari banyaknya bibit muda yang mati karena layu kekeringan maka di atas bibit
diberi sungkup pada awal-awal penyapihan bibit muda. Dengan pemberian sungkup maka
kelembaban tinggi sehingga memungkinkan bibit yang baru dipindah dari bedeng tabur ke media
dalam polybag dapat segera segar kembali. Selain dari itu pemberian sungkup dapat mengurangi bibit
tanaman manglid tidak terserang hama belalang ataupun kupu-kupu yang meletakkan telurnya
menjadi ulat yang memakan daun tanaman.
Peletakan bibit dikelompokkan sesuai pohon induk masing-masing. Satu nomor pohon induk
yang sama dibagi 2. Hal ini untuk mengantisipasi apabila ada serangan penyakit, atau terserang hama
pada salah satu blok tanaman di persemaian maka nomor family pohon induk tersebut masih ada
cadangannya.
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Tanaman di persemaian dipelihara dengan disiram setiap hari pada pagi dan sore hari sesuai
kebutuhan tanaman. Bibit tanaman manglid ini siap ditanam di lapangan untuk pembangunan sumber
benih bila mencapai tinggi minimum 40cm dan batang sudah berkayu.

(a) biji siap tanam

(b) biji direndam fungisida

(d) box plastic diberi nomor

(g) media tanam di polibag

(j) bibit umur 2 minggu

(e) biji berkecambah

(h) penyungkupan

(k) bibit umur 2 bulan

(c) penyemaian biji

(f) bibit siap sapih

(i) penyapihan bibit

(l) bibit siap tanam umur 6 bulan

Gambar 7. Penyemaian dan pembibitan manglid (a-l)

V.

PENUTUP

Eksplorasi dan penanganan benih merupakan tahapan awal pada kegiatan pembangunan
sumber benih. Masing-masing tahap kegiatan memerlukan ketelitian dan kecermatan karena
penanganan materi genetik yang benar menentukan keberhasilan pembangunan sumber benih
selanjutnya.

27

Informasi Teknis
Vol.14 No.1, Juli 2016, p. 21 - 28

UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Ir. Mudji Susanto, MP dan tim selaku
koordinator dan anggota kegiatan penelitian jenis kayu pertukangan (Jati, Mahoni, Gmelina, Nyawai,
Manglid dan Tisuk) pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan
Tanaman Hutan Yogyakarta yang telah memberi bantuan pada kegiatan eksplorasi manglid ini.
DAFTAR PUSTAKA
Anonimous. 2006. Booklet Seleksi Pohon Plus. (Editor : Harijoko, Sumarjo, I. Budiman., E. Suherman dan
Tocin). Balai Perbenihan Tanaman Hutan Jawa dan Madura. Sumedang.
Diniyati, D., Suyarno, Devy P.K., Anas, B., Eva, F., Tri, S., dan Eyet, M. 2005. Teknik Perbanyakan Tanaman
Manglid (Manglietia glauca Bl) dengan biji. Loka Penelitian dan Pengembangan Hutan Monsoon.
Ciamis.
Djam’an, D.F. 2006. Mengenal Manglid Baros (Manglietia glauca Bl)- Manfaat dan Permasalahan. Majalah
Kehutanan Indonesia Edisi VI tahun 2006. http://www.dephut.go.id. Diakses 12 Nopember 2014.
Haryjanto, L dan Hadiyan, Y. 2014. Eksplorasi Benih Nyawai (Ficus variegata Blume) di Kecamatan Long
Hubung, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Wana Benih. Vol. 15, No.2, September 2014. Balai
Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan. Yogyakarta.
Herawan, T. 2009. Teknik Aklimatisasi Kultur Jaringan Cendana (Santalum album Linn.) Informasi Teknis,
Vol. 7, No.1, Juli 2009. Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan.
Yogyakarta.
Khalwani, K.M. 2012. Kriteria Pemilihan Jenis Pohon Dalam Pembangunan Hutan Tanaman Industri di
Indonesia. http://khulfi.wordpress.com. Diakses 12 Mei 2016.
Rayan dan Cahyono, D.W.N. 2012. Eksplorasi Pengumpulan Materi Genetik Shorea leprosula Miq untuk
Populasi Dasar dan Populasi Pemuliaan. Info Teknik Dipterokarpa. Vol.5, No.1. September 2012. Balai
Besar Penelitian Dipterokarpa. Samarinda.
Rimpala. 2001. Penyebaran Pohon Manglid (Manglietia glauca Bl.) di Kawasan Hutan Lindung Gunung Salak.
Laporan Ekspedisi Manglietia glauca Bl. www. rimpala.com. Diakses 15 Mei 2013.
Setiadi, D. 2012. Eksplorasi Benih Caliandra callothyrsus di Wamena Papua. Wana Benih. Vol. 11, No.2,
September 2012. Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan. Yogyakarta.
Sudomo, A. 2014. Serangan Penyakit Lodoh pada Persemaian Manglid. Prosiding Seminar Nasional. Peranan
dan Strategi Kebijakan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dalam Meningkatkan Daya
Guna Kawasan (Hutan). Fakultas Kehutanan Gadjah Mada, 6-7 Nopember 2014. Yogyakarta.
Sudomo, A dan Dendang, B. 2008. Teknik Budidaya Tanaman Hutan Jenis Manglid (Manglietia glauca Bl).
Balai Penelitian Kehutanan Ciamis.
Sudomo, A., Rachman, E dan Mindawati, N. 2010. Mutu Bibit Manglid (Manglietia glauca Bl.) Pada Tujuh
Jenis Media Sapih. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman. Vol. 7, No.5, Desember 2010. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan. Bogor.
Suwandhi, I. 2011. Urgensi Konservasi Sumberdaya Genetik Jenis Jenis Pohon Lokal Andalan Hutan Rakyat
Untuk Keperluan Breeding Di Masa Mendatang. http://ichsansuwandhi.blogspot.co.id/2011 Diakses
tanggal 12 Mei 2016.

28

Prosedur Analisa Minyak Kayuputih Menggunakan Gas Chromatography
Prastyono

PROSEDUR ANALISA MINYAK KAYUPUTIH MENGGUNAKAN GAS
CHROMATOGRAPHY
Procedures of Gas Chromatography Analysis of Cajuput Oil
Prastyono
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan
Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 15 Purwobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta 55582
e-mail: prastyono@biotifor.or.id

I.

PENDAHULUAN

Gas Liquid Chromatography (GLC), atau Gas Chromatography (GC) dalam Bahasa Indonesia
disebut sebagai kromatografi gas, merupakan jenis kromatografi yang umum digunakan dalam
analisis kimia untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami
dekomposisi. GC dapat digunakan untuk menguji kemurnian dari bahan tertentu, atau memisahkan
berbagai komponen dari campuran. Pada prinsipnya, kromatografi merupakan proses pemisahan
campuran menjadi komponen-komponennya dengan menggunakan gas pembawa (carrier gas)
sebagai fase bergerak (mobile phase) yang melewati suatu lapisan serapan yang diam (stationary
phase). Gas pembawa ini harus bersifat inert (lembam) dan harus sangat murni. Seringkali gas
pembawa ini harus disaring untuk menahan debu uap air dan oksigen masuk ke dalam fase diam. Gas
yang sering digunakan dalam proses kromatografi adalah Nitrogen (N2), Hidrogen (H2) dan Helium
(He). Ketika mobile phase membawa sampel melewati stationary phase, sebagian komponen sampel
akan lebih cenderung menempel ke stationary phase dan bergerak lebih lama dari komponen lainnya,
sehingga masing-masing komponen akan keluar dari stationary phase pada saat yang berbeda yang
disebut sebagai retention time. Dengan cara ini komponen-komponen sampel dipisahkan.
Gas Chromatography telah digunakan untuk melakukan evaluasi minyak ekaliptus sejak tahun
1960an (Doran, 1992), sementara untuk pengujian minyak Melaleuca alternifolia telah dilakukan
pada tahun 1966 (Southwell, 1999). Minyak yang digunakan untuk pengujian tersebut bisa berasal
dari proses penyulingan (steam distillation) maupun proses ekstraksi pelarut dengan menggunakan
ethanol (ethanolic/solvent extraction).
Penggunaan GC untuk evaluasi minyak kayuputih mulai dilakukan di Balai Besar Penelitian
dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (BBPPBPTH) sejak tahun 2003
sebagai bagian dari kerjasama penelitian “Breeding to Enhance Productivity of Plantation of
Melaleucas for Essential Oil Production in Indonesia” antara BBPPBPTH (sebelumnya bernama
Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan) dengan CSIRO
Forestry and Forest Product, Australia. Tulisan ini mencakup prosedur dan langkah-langkah analisa
minyak kayuputih dengan menggunakan Gas Chromatography.
II.

A.

PROSEDUR PENGGUNAAN GAS CHROMATOGRAPHY UNTUK ANALISA
MINYAK

Metode ekstraksi minyak

Metode ekstraksi minyak dari daun ekaliptus dengan menggunakan pelarut ethanol (ethanolic
extraction/solvent extraction) dikembangkan pertama kali oleh Ammon et al. (1985) untuk melakukan
analisis komponen terpene dengan menggunakan GC. Metode ekstraksi tersebut kemudian digunakan
oleh Brooker et al. (1988) untuk menentukan kandungan cineole dari daun Eucalyptus kochii dan E.
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plenissima. Teknik ekstraksi yang sama juga dilakukan oleh Southwell dan Stiff (1989) dan Brophy et
al. (1989) untuk melakukan pengujian minyak dari daun Melaleuca alternifolia.
Craveiro et al. (1989), memperkenalkan metode solvent dengan bantuan microwave untuk
mempercepat proses ekstraksi minyak dari daun Lippia sidoides. Minyak yang diperoleh dengan
metode solvent ditambah dengan pemanasan menggunakan microwave selama 5 menit sebanding
dengan minyak yang diperoleh dengan metode penyulingan selama 60-90 menit. Southwell et al.
(1995) melaporkan bahwa dengan waktu pemanasan microwave selam 10 detik mampu mengurangi
waktu ekstraksi solvent untuk 1 mg daun M. alternifolia dari 30 jam menjadi 1 jam. Baker et al.
(2000) melaporkan bahwa waktu optimal untuk mengekstraksi seluruh kandungan minyak dari 1 mg
daun M. alternifolia dalam kondisi kering udara adalah pemanasan dengan microwave selama 25
detik dan selanjutnya didiamkan dalam suhu ruang selama 3 hari.
Metode ekstraksi minyak dengan menggunakan pelarut ini sangat berguna dan efisien jika
dibandingkan dengan metode penyulingan (steam distillation) terutama untuk keperluan laboratorium
dengan jumlah sampel yang banyak. Dengan menggunakan metode ini, jumlah daun yang dibutuhkan
lebih sedikit (5 gram) dibandingkan dengan metode penyulingan yang membutuhkan daun lebih
banyak (Murtagh, 1999). Selain itu, ekstraksi menggunakan ethanol menghasilkan larutan minyak
yang siap untuk diinjeksikan pada GC untuk analisa kuantitatif minyak (Brophy et al., 1989;
Southwell and Stiff, 1989). Baker et al. (2000) melaporkan bahwa volume minyak yang diperoleh
dengan menggunakan metode solvent pada jenis M. alternifolia lebih tinggi 12-18% jika
dibandingkan dengan minyak yang diperoleh dengan menggunakan metode penyulingan.
Metode ekstraksi solvent ini juga dapat diaplikasikan untuk ekstraksi minyak kayuputih untuk
keperluan evaluasi sifat minyak dengan menggunakan GC. Prosedur ekstraksi minyak kayuputih
dengan menggunakan metode solvent adalah sebagai berikut:
1. Pembuatan larutan ekstraksi
a) Timbang tetradecane (C14) sebanyak 1,68 gram;
b) Timbang ethanol sebanyak 788 gram (kurang lebih 1 liter);
c) Campurkan kedua cairan tersebut hingga tercampur dengan merata. Larutan ini bisa
digunakan untuk ekstraksi lebih kurang 80 sampel daun.
2. Prosedur ekstraksi minyak kayuputih dengan metode solvent
a) Ambil sampel daun dari bagian atas, tengah dan bawah pohon kayuputih lalu dicampur;
b) Keringanginkan sampel daun tersebut pada suhu ruang hingga daun kering namun masih tetap
berwarna hijau (dalam cuaca cerah diperlukan waktu kurang lebih 5 hari);
c) Potong daun menjadi ukuran kecil-kecil (± 1cm) sebanyak lebih kurang 3 gram seperti
disajikan pada Gambar 1 (± 1 gram untuk ekstraksi dan ± 2 gram untuk penentuan berat
kering daun);
d) Masukkan ± 1 gram potongan sampel daun tersebut ke dalam botol McCartney ukuran 25 ml,
kemudian ditimbang dan dicatat berat daun tersebut dengan menggunakan timbangan analitik;
e) Tambahkan larutan ekstraksi sebanyak ± 9 gram ke dalam botol McCartney tersebut,
kemudian ditutup, ditimbang dan dicatat berat larutan tersebut;
f) Panaskan sampel dalam botol tersebut dalam microwave hingga mendidih;
g) Segera keluarkan botol dari dalam microwave dan diamkan selama 3 hari agar minyak keluar
seluruhnya dari dalam daun;
h) Tiga hari kemudian, ambil larutan dalam botol McCartney tersebut dengan menggunakan
pipet dan isikan ke dalam vial GC ukuran 2 ml hingga penuh lalu ditutup dengan tutup vial
(Gambar 2);
i) Sampel siap untuk dianalisa dengan menggunakan GC.
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Peralatan yang digunakan dalam proses ekstraksi minyak ini disajikan pada Gambar 3.

(A)

Gambar 1.

Gambar 2.

Gambar 3.

(B)

(A) Sampel daun untuk diekstrak dengan menggunakan ethanol (± 1 g), dan (B) sampel daun
untuk penentuan berat kering daun (± 2 g).

Proses pemindahan larutan minyak hasil ekstraksi solvent dari botol McCartney ke GC vial

Peralatan yang digunakan dalam proses ekstraksi minyak dengan metode solvent, terdiri dari: (A)
timbangan analitik, (B) botol ukur, (C) pipette dan (D) tube, (E) botol McCartney dan (F)
Microwave oven)

31

Informasi Teknis
Vol.14 No.1, Juli 2016, p. 29 - 36

B.

Metode penentuan berat kering daun

Konsentrasi minyak adalah jumlah minyak yang diperoleh dari daun per berat daun (Southwell,
2003). Karena kandungan air dalam daun segar bervasiasi antara satu daun dengan daun lainnya maka
konsentrasi minyak sebaiknya dihitung per berat kering daun (Murtagh 1999). Dengan demikian
satuan standar untuk mengekspresikan kandungan atau konsentrasi minyak adalah milligram minyak
per gram daun kering (mg/g Dry weight) (Murtagh and Smith, 1996). Ada dua metode yang dapat
digunakan untuk menentukan berat kering daun, yaitu metode titrasi Karl Fisher dan metode
pengeringan dengan oven. Metode pengeringan dengan oven adalah metode yang lebih murah dan
mudah untuk diaplikasikan jika dibandingkan dengan metode titrasi walupun keakuratannya lebih
rendah (Ammon et al., 1985). Prosedur penentuan berat kering daun untuk jenis kayu putih dengan
metode pengeringan oven adalah sebagai berikut:
a) Ambil sebanyak ± 2 gram sampel daun (sampel daun yang digunakan harus dipersiapkan
bersamaan dengan persiapan sampel daun untuk diekstraksi minyaknya sehingga kedua sampel
daun tersebut memiliki kondisi yang relative sama);
b) Timbang dan catat berat aktual dari sampel daun tersebut sebagai berat kering udara;
c) Masukkan dalam wadah tahan panas untuk kemudian dilakukan pengovenan dengan suhu 60o C
selama 24 jam;
d) Setelah sampel daun kering, keluarkan dari oven dan diamkan hingga suhu sampel sama dengan
suhu lingkungan, timbang kembali sampel daun tersebut dan dicatat sebagai berat kering oven;
e) Nilai berat kering sampel daun dihitung dengan membagi berat kering oven dengan berat kering
udara;
f) Nilai berat kering sampel daun tersebut kemudian digunakan sebagai pengali untuk mengetahui
berat kering sampel daun yang diekstraksi dengan metode solvent.
C.

Prosedur analisis minyak

Analisis minyak dilakukan dengan menggunakan instrument Gas Chromatography merek
Shimadzu GC-17A yang dilengkapi dengan flame ionization detector (FID) at 300oC (Gambar 4). GC
dilengkapi dengan kolom kapiler Altech Heliflex AT-35 (panjang 60 meter dengan diameter 0,25
mm), dengan kondisi pengoperasian sebagai berikut: Gas pembawa Hidrogen mengalir dengan
kecepatan 1ml/menit; suhu injector pada 250 oC; suhu detector pada 300oC, temperature kolom pada
60oC (isothermal selama 3 menit) yang akan meningkat 9oC/menit hingga mencapai suhu 240oC
(isothermal selama 7 menit); injeksi sebanyak 1 µl larutan minyak; rasio pemisahan 25:1; tekanan
kolom pada 100 kpa. Sampel dimuat menggunakan autosampelr Shimadzu AOC-20i dengan
kapasitas 12 vial sampel. Untuk mendapatkan nilai faktor koreksi dari konsentrasi minyak dan kadar
1,8 cineole, 1 GC vial larutan standar minyak kayuputih ditempatkan pada urutan ke 1 dan ke 12 pada
autosampler tersebut. Waktu proses kromatografi selama 30 menit untuk tiap sampel. GC
diintegrasikan dengan printer Zhimadzu C-R8A yang dilengkapi dengan kertas cetak thermal atau
kertas fax.
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Gambar 4.

Seperangkat alat Gas Chromatography (terdiri dari (A) Tabung udara tekan (compressed air), (B)
Tabung gas Hidrogen, (C) Filter gas udara tekan dan gas Hidrogen, (D) Gas Chromatography, (E)
auto sampler injector, dan (F) printer (pencetak kromatogram)

Pada umumnya lebih dari 50 komponen terdeteksi dari minyak kayuputih pada proses
kromatografi ini. Komponen-komponen tersebut kemudian diidentifikasi dari chromatogram secara
manual berdasarkan waktu retensinya (retention time) dengan cara membandingkannya dengan
referensi standar. Waktu retensi dari 17 komponen penyusun utama minyak kayuputih adalah sebagai
berikut: α-thujene, α-pinene, sabinene, β-pinene, myrcene, α-phellandrene, α-terpinene, limonene, pcymene, 1,8 cineole, ϒ-terpinene, terpinolene, linalool, terpinene-4-ol, α-terpineol, (n-tetradecane), βcaryophyllene, dan humulene. Luas area dari masing-masing komponen tersebut dan total area
kemudian dimasukkan dalam Excel Spreadsheet untuk mengetahui konsentrasi minyak (rendemen)
dan kadar cineole dari sampel yang diuji. Prosedur pengujian minyak kayuputih dengan menggunakan
GC adalah sebagai berikut:
a) Setting tekanan gas yang keluar dari tabung udara tekan gas hydrogen pada tekanan 50 kg/cm2;
b) Letakkan vial minyak standar pada urutan pertama pada auto sampler, letakkan 10 vial ekstrak
minyak, kemudian letakkan vial minyak standar pada urutan akhir auto sampler;
c) Pasang kertas fax pada mesin printer;
d) Setting GC, auto sampler dan printer seperti disajikan pada Lampiran 1;
e) Mesin printer akan mulai mencetak kromatogram hingga semua komponen terdeteksi (biasanya
seluruh komponen sudah terdeteksi setelah 20-22 menit sejak sampel diinjeksikan ke dalam kolom
oleh mesin auto sampler (ketika suhu kolom mencapai 240oC );
f) Setelah semua komponen terdeteksi, suhu kolom akan kembali turun hingga 60 oC, mesin auto
sampler akan melakukan injeksi sampel dari vial kedua dan seterusnya hingga kedua belas vial
selesai dianalisis oleh GC;
g) Keluarkan hasil cetakan mesin printer yang berupa kromatogram dari mesin printer (Gambar 5);
h) Identifikasi masing-masing komponen pada kromatogram berdasarkan waktu retensinya;
i) Masukkan luasan area 1,8 cineole, n-tetradecane dan total area dari masing-masing sampel minyak
yang tertera pada kromatogram dalam Excel Spreadsheet untuk menghitung konsentrasi minyak
dan kadar 1,8 cineole;
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Konsentrasi minyak (mg/g berat kering oven) dihitung berdasarkan berat minyak (mg) per
gram daun kering oven dengan rumus sebagai berikut:

Ms = [((Atot – At) / (At x Wt )) / Ws ] / C / RRF x 100
Dimana: Ms = Konsentrasi minyak dalam sampel daun (mg/daun kering oven); Atot= Area Total; At = Area
tetradecane; Wt = Berat tetradecane (mg); Ws = Berat kering oven sampel daun yang diekstrak (g);
C = Faktor koreksi (yang diperoleh dari pembacaan GC pada larutan minyak standar pada vial 1
dan 12; and RRF = Relative response factor dari kolom terhadap minyak kayuputih (pada kolom
ini nilai RRF adalah sebesar 0,889)

Gambar 5. Kromatogram dari hasil analisa minyak kayuputih

III.

PENUTUP

Prosedur penggunaan Gas Chromatography untuk analisa minyak kayuputih ini merupakan
prosedur standar yang biasa digunakan untuk analisa minyak atsiri lainnya. Metode ekstraksi dengan
menggunakan larutan atau solvent memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode ekstraksi minyak
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dengan metode penyulingan dimana jumlah daun yang diperlukan lebih sedikit dan waktu yang
diperlukan lebih cepat. Selain itu, minyak hasil ekstraksi solvent bisa langsung digunakan dalam
proses analisa gas chromatography tanpa proses pencampuran lebih lanjut. Penggunaan GC telah
memberikan keuntungan berupa penghematan waktu dalam kegiatan evaluasi sifat minyak individuindividu pohon dalam uji keturunan kayuputih.
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Lampiran 1.
Prosedur pengoperasian dan setting alat pada Gas Chromatography untuk analisa
minyak kayuputih
A. Prosedur pengoperasian dan setting Shimadzu GC-17A

B. Prosedur pengoperasian dan Setting Autosampelr Shimadzu AOC-20i

C. Prosedur pengoperasian dan setting printer C-R8A
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I.

PENDAHULUAN

Jenis tanaman Sukun (Artocarpus altilis) merupakan tanaman keras yang bernilai ekonomi
dimana buahnya memiliki kandungan gizi yang tinggi sehingga sangat potensial dikembangkan
sebagai tanaman hutan rakyat karena memiliki prospek yang cerah sebagai komoditi pangan. Ditinjau
dari potensi sumberdaya wilayah, sumberdaya alam Indonesia memiliki potensi ketersediaan pangan
yang beragam, dari satu wilayah ke wilayah lainnya, baik bahan pangan sumber karbohidrat, protein,
lemak, vitamin maupun mineral. Pangan sumber karbohidrat biasanya berasal dari serealia, umbiumbian, dan buah-buahan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk yang hidup dalam
lingkungan yang majemuk dan memiliki aneka ragam kebudayaan dan potensi sumber pangan
spesifik, strategi pengembangan pangan perlu diarahkan pada potensi sumber daya pangan wilayah
(Pitojo, 1992). Penganeka-ragaman pangan (diversifikasi pangan) merupakan jalan keluar yang saat
ini dianggap paling rasional untuk memecahkan masalah pemenuhan kebutuhan pangan. Melalui
penataan pola makan yang tidak tergantung pada sumber pangan, memungkinkan masyarakat dapat
menetapkan pangan pilihan sendiri.
Teknik pembibitan tanaman sukun dapat dilakukan dengan bebarapa cara yaitu pertama,
dengan cara okulasi dengan menggunakan batang bawah/rootstock berupa anakan keluwih hasil
penyemaian biji keluwih yang telah tua. Kedua, dengan pencangkokan tanaman sukun pada beberapa
bagian baik pada cabang tanaman dewasa, batang tunas alami, tunas pada akar yang dilukai maupun
pencangkokan tunas pada bibit di polibag. Ketiga pemindahan /penyapihan tunas akar dilakukan
dengan menyapih tunas yang tumbuh secara alami pada akar yang menjalar/menyembul pada
permukaan tanah. Keempat stek akar yaitu penanaman stek akar sepanjang 10 – 15 cm dalam polibag
atau dideder pada bedengan terlebih dahulu kemudian disapih kedalam polibag. Cara kelima
dilakukan pengembangan teknik stek batang dan stek pucuk dengan memanfaatkan batang tanaman
muda di persemaian dan tuna-tunas bahkan pada stek akar (Pitojo, 1992; Alrasjid, 1993; Heyne, 1987;
Adinugraha dkk., 2004; Ragone, 2006).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan teknik perbanyakan tanaman sukun yang
efisien namun dapat menghasilkan jumlah bibit sukun yang memadai dari 5 populasi unggulan hasil
seleksi di plot uji klon sukun di Gunung Kidul. Diharapkan dari kegiatan ini dapat dikembangkan
klon-klon sukun unggulan yang ditanam untuk dapat mendukung ketahanan pangan nasional.
II.
A.

BAHAN DAN METODE

Bahan dan Peralatan

Bahan tanaman yang digunakan berupa akar sukun yang diambil dari pohon induk yang berasal
dari 5 populasi sukun unggulan yang sudah ditanam di plot uji klon sukun di Gunung Kidul sejak
tahun 2003 sampai dengan 2007 (BPPP, 2003; Setiadi dkk., 2009). Bahan dan peralatan yang
diperlukan adalah bahan persemaian yang meliputi media tanam ( tanah/topsoil, pasir sungai), pupuk

37

Informasi Teknis
Vol.14 No.1, Juli 2016, p. 37 - 43

organik seperti pupuk kandang atau kompos, polybag, pupuk kimia (NPK dan RTSP), zat pengatur
tumbuh akar, bambu, plastik sungkup, kawat bendrat, sekop, cetok, gembor, cangkul, parang, gunting
stek, pisau cutter dan alat tulis.
B.

Pengambilan Bahan Tanaman

Bahan tanaman yang dikoleksi adalah akar sukun untuk bahan pembibitan stek akar.
Pengambilan akar dilakukan dengan penggalian dan pemotongan akar dari pohon induk yang dipilih
berdasarkan ciri-ciri pertumbuhan yang baik, sehat, tajuk rindang, produksi buah banyak sesuai
dengan hasil pengamatan pembuahan yang telah dilakukan (Gambar 1). Dari setiap populasi dipilih
20 pohon induk terbaik kemudian dari masing-masing pohon induk diambil 20 potongan akar yang
panjangnya masing-masing 50 cm dan ukuran diameternya 1-5 cm. Pengepakan akar dilakukan dalam
kardus besar yang diberi alas plastik dan pelepah pisang untuk menjaga kelembabannya atau dengan
sekam padi yang dibasahi.
Pengambilan bahan tanaman dilakukan pada 5 populasi sukun unggulan yang telah ditanam di
plot uji klon sukun di Gunung Kidul yaitu:
1. Sukun lokal Yogyakarta yang berbuah bulat dan berduri
2. Sukun Cilacap, Jawa Tengah yang berbuah bulat dan tidak berduri atau gundul
3. Sukun Bali yang berbuah bulat dan tidak berduri atau gundul
4. Sukun Bone, Sulawesi Selatan yang berbuah lonjong dan berduri
5. Sukun Manokwari, Papua Barat yang berbuah lonjong dan berduri

(a)
Gambar 1.

C.

(b)
Pengambilan akar sukun (a) dan pengangkutannya (b)

Pembibitan dengan Teknik Stek Akar

1. Stek akar sukun dibuat dengan ukuran panjang 10-15 cm dan bagian pangkalnya dipotong runcing
untuk memudahkan pada saat menanam dan tidak terbalik antara pangkal dan ujungnya. Potongan
stek akar dicuci dengan air yang telah dilarutkan zat pengatur tumbuh IBA (Indole Butiric Acid)
dalam ember atau bak plastik sampai tanah yang menempel pada akar menjadi bersih (Gambar 2).
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(a)

(b)

Gambar 2. Pembuatan stek akar sukun : (a) akar sukun dan (b) potongan akar dicuci dalam air yang dicampur
ZPT

2. Penanaman dilakukan dengan kedalaman 5 cm atau separuh panjang stek pada media pasir sungai
yang telah disiapkan dengan posisi tegak lurus (Gambar 3). Setelah stek akar ditanam segera
dilakukan penyiraman kemudian bedengan ditutup dengan sungkup plastik untuk memelihara
kelembaban udara. Stek akar mulai bertunas pada umur 2 minggu dan siap disapih setelah
berumur 3 bulan. Penanaman langsung pada media tanah biasanya lebih mudah terserang jamur.
Penyapihan bibit stek akar dilakukan pada media berupa campuran tanah dan kompos dengan
perbandingan 3:1.

(a)

(b)

Gambar 3. Penanaman stek akar sukun dalam bedengan sungkup : (a) umur 2 minggu dan (b) umur
2 bulan
3. Penyapihan bibit stek akar sukun dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan bibit sukun karena
pada media pasir tidak tersedia cukup unsur hara yang dapat diserap tanaman. Penyapihan
dilakukan dengan menanam stek akar yang telah berakar dan bertunas pada media campuran
tanah dan kompos dengan perbandingan 3:1, dan diletakkan pada bedeng terbuka (Gambar 4).
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Gambar 4.

D.

Bibit stek akar sukun yang sudah disapih ke bedengan terbuka

Pembibitan dengan Teknik Stek Pucuk

Pembuatan bibit sukun dengan teknik stek pucuk dapat dilakukan di rumah kaca atau dalam
bedengan di persemaian, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :
1. Penyiapan media stek pucuk berupa pasir sungai yang disterilkan dengan cara pemanasan baik
penjemuran selama satu minggu atau dengan cara penggorengan. Media tersebut kemudian
dimasukkan ke dalam polibag berukuran 13 x 8 cm dan disusun dalam bedengan persemaian yang
ditutup dengan sungkup plastik untuk memelihara kelembaban udara lebih dari 80%. Untuk
mengurangi intensitas cahaya ke dalam bedengan perlu diberi naungan paranet dengan intensitas
65%.
2. Penyiapan bahan stek pucuk berupa tunas-tunas yang tumbuh pada stek akar. Tunas dipilih yang
berukuran relatif seragam kemudian dipangkas pada bagian pangkalnya. Satu tunas dapat
dipotong menjadi 2 – 3 bagian (potongan ujung/pucuk, tengah dan potongan kedua/pangkal).
Potongan pertama dibuang beberapa helai daun pada bagian pangkal dan bagian ujung tetap utuh,
sedangkan potongan kedua disisakan dua helai daun. Semua daun yang ada dipotong setengah
bagian.
3. Penyiapan larutan zat pengatur tumbuh (ZPT) untuk merangsang pertumbuhan akar stek. Hormon
yang dapat digunakan dan mudah diperoleh di pasaran adalah Rhizatun dan Rootone F.
Konsentrasi hormon yang dibuat sekitar 50%. Sebelum ditanam bagian pangkal stek pucuk
dicelupkan ke dalam larutan ZPT selama 5 menit.
4. Penanaman stek dilakukan dengan posisi tegak pada media yang telah disiapkan dan sebelumnya
telah dibuat lubang tanam untuk memudahkan penanaman agar tidak merusak jaringan stek.
Kedalaman penanaman sekitar 2 – 5 cm, tergantung dari panjang stek.
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(a)

(b)

Gambar 5. Penanaman stek pucuk sukun : (a) umur 2 minggu dan (b) stek pucuk yang sudah berakar umur 1
bulan

5. Setelah semua stek ditanam, segera dilakukan penyiraman dan bedengan ditutup sungkup plastik
transparan untuk mengatur kelembaban udara. Penyiraman stek dilakukan dua kali sehari (jam
08.00 WIB dan 15.00 WIB). Selain penyiraman secara rutin, juga dilakukan pembersihan
bedengan dari gulma yang tumbuh.
6. Pada umur 2 minggu stek pucuk akan tumbuh segar, kuat dan akan muncul akar pada umur 4
minggu (Gambar 5).
III.

PENGAMATAN DAN PEMELIHARAAN

Kegiatan pemeliharaan bibit sukun baik hasil stek akar maupun stek pucuk selama di
persemaian sangat perlu dilakukan agar diperoleh hasil yang baik. Kegiatan tersebut antara lain :
1. Penyiraman secara rutin dan pembersihan rumput yang tumbuh pada polibag atau disekitar
bedengan. Kebersihan disekitar bedengan perlu diperhatikan untuk memudahkan dalam
pencegahan hama bekicot yang sering menyerang bibit.
2. Pemberantasan hama atau penyakit perlu dilakukan apabila terdapat gejala serangan pada stek
pucuk yang ditanam. Penyakit yang sering terjadi adalah jamur yang menyebabkan pembusukan
stek. Penanggulangannya dilakukan dengan cara penyemprotan fungisida. Adapun hama yang
sering menyerang adalah bekicot/siput. Serangan hama ini sangat merugikan karena merusak
jaringan kulit batang stek dan memakan jaringan muda. Penanggulangannya dapat dilakukan
secara manual dengan cara menangkap dan membuang bekicot yang berada di sekitar bedengan
atau dengan menggunakan bahan obat pembasmi bekicot.
3. Untuk pembibitan dengan teknik stek akar, biasanya pada bulan kedua stek sudah berakar, maka
secara perlahan-lahan naungan pada bedengan dikurangi dan sungkup sering dibuka secara
periodik agar bibit dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Hasil pengamatan sampai
dengan umur 2,5 bulan diperoleh pertumbuhan stek akar dengan rata-rata persentase hidup 66100%.
4. Untuk pembibitan dengan teknik stek pucuk maka pada bulan ketiga stek pucuk sudah bisa
disapih kedalam polibag berisi media campuran antara tanah, kompos atau pupuk kandang dengan
perbandingan 3: 1, agar bibit stek pucuk dapat tumbuh dan berkembang lebih baik.
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5. Pemupukan bibit dilakukan satu bulan setelah penyapihan untuk memacu pertumbuhan bibit.
Pupuk yang diberikan berupa NPK dengan dosis 2 gram per polibag. Pemupukan diulang lagi tiga
bulan kemudian dengan dosis yang sama.
6. Kegiatan pengamatan dilakukan secara rutin sejak dari mulai penanaman sampai dengan bibit siap
tanam. Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi pertumbuhan bibit yang ditanam. Selain itu
dengan pengamatan rutin dapat diketahui adanya serangan hama dan penyakit yang menyerang
sehingga dapat dikendalikan sejak dini. Gambar 6 memperlihatkan pertumbuhan stek pucuk pada
umur 2 dan 4 bulan.
7. Seleksi bibit siap tanam dilakukan pada waktu bibit telah berumur lebih dari 6 bulan. Umumnya
bibit sukun ditanam setelah 8 bulan, akan tetapi dari hasil penanaman di Gunung Kidul dengan
bibit berumur 6 bulan mampu tumbuh dengan baik. Tinggi rata-rata bibit sekitar 30 – 40 cm
dengan diameter batang rata-rata 1 cm.

(a)

(b)

Gambar 6. Bibit stek pucuk sukun di persemaian: (a) umur 2 bulan dan (b) umur 4 bulan

Hasil pengamatan pertumbuhan stek akar sukun dari lima populasi sampai umur 3 bulan
disajikan pada Tabel 1. Persentase jadi stek akar berkisar antara 66-100%. Pemberian sungkup sangat
membantu meningkatkan keberhasilan tumbuh stek akar karena berdasarkan pengalaman
keberhasilannya sangat rendah apabila tidak diberi sungkup, yaitu berkisar antara 15-20%
(Adinugraha, 2003). Beberapa faktor lain yang harus diperhatikan untuk memperoleh keberhasilan
tumbuh stek akar yang tinggi antara lain panjang stek sekitar 10-15 cm, diameter akar rata-rata 1,5 cm
dan ditanam dengan posisi tegak lurus (Hidayanto et al., 2003; Adinugraha dan Kartikawati, 2004).
Tabel 1.
No
1
2
3
4
5

Pertumbuhan stek akar sukun di persemaian sampai umur 2,5 bulan
Lokasi asal materi genetik

Jumlah stek ditanam

Perentase hidup (%)

600
700
700
1300
1700
5000

66 – 97
90 – 100
74 – 100
92 – 100
90 – 100

Yogyakarta
Cilacap
Bali
Bone
Manokwari
Jumlah

Adapun hasil pengamatan pada stek pucuk menunjukkan bahwa keberhasilan stek pucuk sukun
dari trubusan stek akar diperoleh persentase hidup stek pucuk berkisar antara 78-100%. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa penerapan teknik stek pucuk sukun sangat potensial dikembangkan dalam
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memproduksi bibit sukun. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mendapatkan pertumbuhan
stek pucuk sukun yang baik yaitu bahan stek pucuk berupa tunas dari kebun pangkas atau trubusan
pada stek akar, pemberian hormon tumbuh akar, posisi sekitar 50 cm dari permukaan tanah, jenis
media yang bisa digunakan berupa pasir sungai atau campuran pasir dan arang sekam (Adinugraha et
al., 2004).
IV.

PENUTUP

Tanaman sukun adalah salah satu jenis yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai
sumber pangan, mengingat sampai dengan saat ini masih terdapat daerah-daerah rawan pangan
sementara produksi beras nasional masih belum mencukupi. Dengan penerapan teknik stek akar dan
dilanjutkan dengan teknik stek pucuk diharapkan dapat tersedia bibit yang cukup untuk
pengembangan hutan cadangan sukun di beberapa lokasi untuk mendukung ketahanan dan
kemandirian pangan.
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