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I.

PENDAHULUAN

Hutan Indonesia sangat kaya dengan jenis-jenis pohon yang memiliki banyak manfaat. Salah
satu diantaranya adalah merbau (Intsia bijuga) yang menghasilkan kayu komersial dengan nilai
ekonomi tinggi. Kayu merbau banyak digunakan untuk konstruksi bangunan, bantalan kereta api,
rangka jembatan, dinding, lantai, moulding dan furniture (Simangunsong dan Kainama, 2005).
Limbah kayunya juga dapat dimanfaatkan dalam pembutan briket arang dan perekat. Sebaran tanaman
merbau di dunia terdapat di Australia, Cambodia, Indonesia, Madagascar, Malaysia, Myanmar, Papua
New Guinea, Solomon islands, Thailand, Vietnam (Orwa et al., 2009). Penyebarannya di Indonesia
meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Timor, Maluku dan Papua (Kayoi, 2009). Tanaman merbau
sangat potensial untuk dikembangkan karena kekuatan dan keawetan kayunya. Berat jenis kayu
merbau 0,63 – 1,04 dan merupakan kayu dengan kelas kuat I – II serta memiliki penyusutan kayu
yang sangat rendah sehingga tidak mudah cacat apabila dikeringkan (Tharman et al., 2006).
Potensi hutan alam jenis merbau terus menurun sejalan dengan kegiatan eksploitasi yang terus
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kayu baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu
upaya penanaman harus dilakukan secara intensif (Tokede et al., 2006). Dalam rangka mendapatkan
benih unggul jenis merbau, Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan
(BBPPBPTH) telah melakukan penelitian sejak tahun 2004 dengan menyeleksi pohon induk superior
di hutan alam sebagai bahan pembangunan Kebun Benih Semai Uji Keturunan (KBSUK) untuk
sumber benih unggul pada masa yang akan datang. Plot konservasi merbau telah dibangun di Gunung
Kidul dan Bondowoso yang saat ini sudah menghasilkan benih dan menghasilkan permudaan secara
alami di bawah tegakan (Ismail et al., 2013).
Untuk mengetahui kemampuan perkecambahan atau viabilitas benih tersebut dilakukan uji
viabilitas benih merbau yang diperoleh dari tegakan tersebut. Dengan demikian infomasi yang
dihasilkan sangat bermanfaat untuk kegiatan produksi bibit merbau dalam rangka pengembangan jenis
tersebut dengan skala yang lebih luas.
II.

BAHAN DAN METODE

A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei s/d Juli 2016 yang diawali dengan pengamatan
morfologi benih, perlakukan benih pra perkecambahan dan penyemaian benih. Koleksi benih merbau
dari lapangan dilakukan pada tegakan konservasi merbau di Gunung Kidul, DIY pada akhir tahun
2015. Plot tersebut dibangun pada tahun 2006 dengan menggunakan bibit hasil perbanyakan vegetatif
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dengan teknik stek pucuk. Pengamatan morfologi benih dilakukan di laboratorium Sifat Kayu
BBPPBPTH sedangkan kegiatan pengecambahan benih dilakukan di persemaian.
B. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan adalah benih merbau hasil koleksi dari Gunung Kidul yang meliputi
benih baru (hasil pengunduhan) dan benih lama (benih yang sudah jatuh pada musim buah
sebelumnya), media pasir sungai, bak plastik, label, fungisida, bambu dan plastik sungkup. Peralatan
yang digunakan meliputi alat pengikir, kaliper, timbangan analitik, penggaris, sekop, kamera dan alat
tulis.
C. Pelaksanaan Penelitian
1. Koleksi buah
Koleksi buah merbau dilakukan dengan cara memanjat pohon induk dan memetik buah merbau
yang sudah tua dengan dicirikan oleh warna kulit buah yaitu coklat kehitaman. Buah dari masingmasing pohon dipisahkan dan disimpan dalam kantong buah/benih secara terpisah dan masingmasing diberi label. Selain itu juga dilakukan pengumpulan benih merbau yang sudah jatuh di
tanah dan terlepas dari polongnya. Benih-benih tersebut merupakan benih yang masak dari
periode musim buah sebelumnya.
2. Penanganan benih
Buah hasil koleksi dari lapangan dijemur selama 2-3 hari dalam wadah yang terbuat dari bahan
bambu. Buah yang sudah kering akan terbuka dan benihnya terlepas dari polongnya. Benih
dikumpulkan dalam botol benih untuk disimpan. Selama kegiatan penelitian berlangsung benih
disimpan dalam ruangan ber-AC dengan suhu kamar rata-rata 20 – 25 oC. Benih dari masingmasing pohon induk dan benih lama dipisahkan dalam botol berbeda dan masing-masing diberi
label.
3. Pengamatan morfologi buah dan benih
Pengamatan morfologi buah dan benih dilakukan di laboratorium meliputi karakter panjang buah,
lebar buah, jumlah biji per polong, berat buah, tebal kulit buah, tebal biji, lebar biji, berat biji,
berat 1000 butir biji dan perhitungan jumlah biji per kilogram. Pengukuran ukuran buah/ biji
menggunakan penggaris dan kaliper sedangkan penimbagan berat buah dan biji dilakukan dengan
menggunakan timbangan analitik.
4. Skarifikasi benih
Perlakuan benih merbau sebelum disemaikan pada media kecambah dilakukan dengan cara
mengikir menggunakan alat pengikir (pisau pengikir) pada salah satu tepi biji kemudian direndam
dalam air dingin selama 24 jam.
5. Penyemaian benih
Penyemaian benih merbau yang sudah diberi perlakuan pendahuluan ditanam pada media pasir
sungai dalam bak plastik yang terlebih dahulu disiram dengan larutan fungisida untuk membasmi
jamur. Benih ditanam dengan posisi tidur kemudian ditutup kembali dengan pasir setebal ± 2 cm.
setelah itu media disiram dengan menggunakan siraman air yang halus sehingga tidak
menyebabkan benih terangkat. Untuk memelihara kelembaban udara yang optimum maka bak
kecambah ditempatkan pada bedengan yang ditutup dengan sungkup plastik.
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6. Pengamatan dan pemeliharaan
Setelah benih ditanam maka dilakukan pemeliharaan secara rutin yang meliputi penyiraman satu
kali sehari dengan siraman air yang halus. Penyemprotan fungisida dapat dilakukan apabila
ditemukan gejala serangan jamur pada media kecambah. Pengamatan daya perkecambahan
dilakukan secara periodik 1 minggu sekali dengan mencatat jumlah benih yang berkecambah.
III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengamatan Morfologi
Merbau merupakan salah jenis tanaman daur panjang dan umumnya mulai berbunga dan
berbuah setelah berumur 10 tahun (Simangunsong dan Kainama, 2005). Hasil pengamatan
menunjukkan bahwa tanaman merbau di plot konservasi di Gunung Kidul, Yogyakarta telah mulai
berbunga pada umur 4 tahun (Yudohartono dan Ismail, 2013). Hasil pengamatan morfologi buah dan
biji merbau disajikan pada Tabel 1. Dari hasil pengamatan tersebut diketahui adanya variasi ukuran
buah (panjang, lebar dan berat) dan ukuran benihnya. Berat 1000 butir benih merbau dari Gunung
Kidul berkisar antara 2,54-3,16 kg dan jumlah benih per kilogram berkisar antara 320-340 butir.
Nurhasybi et al.(2010) melaporkan bahwa berat 1000 butir benih sekitar 2,83 kg dan jumlah benih
perkilogram sebanyak 354 butir. Hasil pengamatan di Gunungkidul menunjukkan bahwa ukuran
benihnya relatif lebih besar sehingga jumlah benih per kilogramnya lebih sedikit.
Tabel 1.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Data morfologi buah dan biji merbau dari Gunung Kidul
Variabel yang diamati
Jumlah sampel

Panjang buah (cm)
Lebar buah (cm)
Jumlah biji per polong
Berat buah (g)
Tebal kulit buah (cm)
Tebal biji (cm)
Lebar biji (cm)
Berat biji (g)
Berat 1000 butir benih (kg)
Jumlah benih per kilogram

25
25
25
25
25
25
25
25
5 ulangan
5 ulangan

Rata-rata

Standar deviasi

20,49
4,92
4,56
25,47
0,11
0,84
2,67
2,67
2,81
331,20

3,59
0,53
1,47
5,85
0,03
0,08
0,21
0,53
0,19
7,81

Pada Gambar 1 nampak bahwa buah merbau yang sudah tua berwarna coklat atau coklat
kehitaman. Banyaknya biji dalam satu polong bervariasi dari 2-6 biji (Gambar 2). Biji merbau yang
baru hasil koleksi dari pohon induk masih memiliki selaput berwarna oranye pada kulit bijinya
(Gambar 3) sedangkan biji lama hasil pengumpulan dari tanah sudah tidak memiliki selaput tersebut
dan berwana hitam atau sedikit bercampur dengan tanah (Gambar 4).
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Gambar 1. Buah merbau yang sudah tua

Gambar 2. Variasi jumlah biji dalam 1 polong

Gambar 3. Biji merbau hasil pengunduhan

Gambar 4. Biji merbau hasil pemungutan dari
tanah (lantai hutan)

B. Skarifikasi Benih
Merbau merupakan jenis pohon yang memiliki buah berbentuk polong dengan biji yang
berkulit keras sehingga termasuk yang mengalami masa dormansi. Kulitnya yang keras menyebabkan
terhambatnya penyerapan air dan oksigen oleh kulit biji atau impermeabilitas yang berakibat pada
terhambatnya proses perkecambahan biji. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya pematahan
dormansi agar proses perkecambahan benih dapat berlangsung secara optimal. Skarifikasi atau teknik
pematahan dormansi benih merbau dilakukan dengan cara menggosok sebagian tepi biji
menggunakan ampelas; kemudian direndam dalam air dingin selama 24 jam. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa benih merbau sudah mulai berkecambah pada hari ke-13 sejak penyemaian pada
media. Benih merbau yang sudah disimpan selama 6 bulan dalam ruangan ber-AC, memiliki
viabilitas diatas 90% dengan kecepatan berkecambah 16 hari (Simangunsong dan Kainama, 2005).
Teknik skarifikasi benih merbau dapat pula dilakukan dengan cara merendam benih dalam larutan
H2SO4 selama 40 menit. Hal tersebut meningkatkan daya kecambah menjadi 96,67% (Dodo et al.,
2009; Nurhasybi et al., 2010).
C. Pengecambahan Benih
Pengecambahan benih merbau dilakukan pada media pasir sungai dalam bak plastik. Hasil
pengamatan sampai dengan umur 4 minggu menunjukkan bahwa benih merbau yang disakarifikasi
memiliki daya berkecambah yang tinggi (96-98%) sedangkan benih yang tidak diberi perlakuan
sebagian besar belum berkecambah. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa perlakuan pendahuluan
terhadap benih merbau sangat diperlukan. Menurut Simangunsong dan Kainama (2005) ukuran benih
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yang lebih besar memiliki daya berkecambah lebih baik. Akan tetapi pada penelitian ini tidak
dilakukan pemisahan benih berdasarkan ukurannya dan pada saat penyemaian dipilih benih yang
ukuran relatif sama.
Tabel 2.
o
1
2
3
4

Perkecambahan benih merbau umur 4 minggu
Persentase berkecambah (%) per ulangan
N
Benih
1
2
3
4
5
Benih baru diskarifikasi
100
85
95
100
100
Benih baru tidak diskarifikasi
30
10
10
Benih lama diskarifikasi
95
100
100
100
100
Benih lama tidak diskarifikasi
-

(a)
Gambar 5.

Rata-rata
96
8
99
-

(b)

Perkecambahan benih merbau yang diskarifikasi (a) dan tidak diskarifikasi (b)

D. Pengamatan dan Pemeliharaan
Berdasarkan hasil pengamatan sampai dengan umur satu bulan diketahu bahwa semai merbau
sudah menunjukkan rerata tinggi 26,14 - 27,28 cm dan diameter batangnya 3,97-4,35 mm (Tabel 3).
Persentase berkecambah benih yang yang diskarifikasi untuk benih yang sudah lama dipanen
menunjukkan rerata yang lebih baik yaitu 99% sedangkan benih yang baru diunduh sekitar 96%.
Hasil tersebut dapat terjadi karena kurang sempurna pada saat menggosok tepi biji dengan ampelas
sehingga proses masuknya air kedalam biji lebih lambat. Secara fisik biji merbau yang tidak
berkecambah tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. (Bramasto et al. 2011) menjelaskan bahwa
biji merbau yang sehat dan yang terinveksi patogen biasanya relatif sulit dibedakan.
Tabel 3.

Tinggi dan diameter batang semai merbau umur 6 minggu

Variabel yang
diamati
Tinggi semai (cm)
Diameter batang
semai (mm)

Benih
Benih baru diunduh
Benih lama
Benih baru diunduh
Benih lama

1
32,10
28,3
3,81
4,47

5

2
25,40
27,60
3,64
4,46

Ulangan
3
27,00
27,60
4,06
4,42

4
24,40
27,60
4,11
4,26

5
21,80
25,30
4,22
4,15

Ratarata
26,14
27,28
3,97
4,35
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Gambar 6.

Semai merbau umur 6 minggu di persemaian

Penyapihan semai dilakukan setelah semai berumur 1 bulan. Jenis media semai dalam polibag
yang digunakan adalah campuran tanah dan kompos dengan perbandingan 3:1. Selain itu diberikan
pupuk dasar berupa TSP dengan dosis 1 gram per polybag yang diberikan pada saat pencampuran
media. Pemeliharaan rutin selama di persemaian meliputi penyiraman 1-2 kali sehari tergantung pada
kondisi cuaca. Pemupukan NPK dengan dosis 1-2 gram/polybag pada umur 1 bulan setelah
penyapihan yang diulang 1-2 bulan sekali. Hasil pengamatan Simangunsong et al. (2016) pada bibit
merbau darat menyatakan bahwa pemupukan sebanyak 4 gram/polybag menghasilkan pertumbuhan
bibit terbaik di persemaian.
IV.

KESIMPULAN

Hasil analisis morfologi biji merbau untuk karakter panjang buah, lebar buah, jumlah biji per
polong, berat buah, tebal kulit buah, tebal biji, lebar biji, berat biji, berat 1000 biji dan jumlah biji per
kilogram menunjukkan adanya variasi antar sampel yang digunakan. Penerapan teknik skarifikasi
benih merbau dengan cara pengikiran kulit biji dan perendaman dalam air selama 24 jam
menghasilkan daya perkecambahan yang tinggi (96-98%), sedangkan yang tidak diskarifikasi 0-8%.
Daya perkecambahan pada biji lama cenderung lebih cepat dibandingkan dengan daya
perkecambahan biji merbau yang baru diunduh.
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EVALUASI PLOT KONSERVASI EX SITU CENDANA (Santalum album)
The Evaluation of Cendana (Santalum album) ex situ conservation plot
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I.

LATAR BELAKANG

Berbagai tekanan terhadap areal hutan seperti kebakaran, alih fungsi hutan untuk infra struktur,
kebun kelapa sawit, hutan tanaman industri, pertambangan, perumahan dan sebagainya telah memicu
kerusakan hutan dan banyak species tanaman hutan menjadi terancam, langka atau bahkan punah.
Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penyelamatan terhadap spesies-spesies yang masih tersisa, baik
melalui pembangunan plot konservasi in situ maupun konservasi ex situ. Banyak pertimbangan dalam
menentukan pembangunan plot konservasi ex situ maupun in situ. Jika kondisi habitat alami tidak
aman, maka konservasi di luar habitat alaminya dapat menjadi pilihan. Menurut Soektojo (2001)
upaya konservasi komponen keanekaragaman hayati di luar habitat alaminya disebut konservasi ex
situ.
Plot konservasi ex situ tanaman hutan yang dibangun dengan benar akan menjadi plot yang
strategis untuk mendukung program konservasi, pemuliaan tanaman dan penelitian lain yang relevan
dimasa datang. Namun demikian, perubahan tapak (site) baru yang berbeda dari tapak habitat
alaminya, menuntut species tanaman pada plot konservasi ex situ harus mampu beradaptasi dengan
baik, tumbuh, bereproduksi dan bertahan dari lingkungan baru dan gangguan hama penyakit. Oleh
karena itu evaluasi kinerja tanaman konservasi ex situ tanaman hutan secara periodik menjadi sangat
penting, agar plot yang dibangun sesuai dengan rencana.
Secara umum, evaluasi dalam plot konservasi meliputi berbagai kegiatan antara lain:
pengamatan daya adaptasi, karakterisasi morfologis, identifikasi potensi genetik, monitoring
pertumbuhan, pembungaan dan pembuahan serta kesehatan tanaman/tegakan.Informasi-informasi
hasil evaluasi ini akan sangat bermanfaat untuk pengelolaan plot konservasi ex situ tersebut dimasa
datang. Terkait hal di atas, pada tulisan ini akan diuraikan secara singkat evaluasi daya adaptasi,
pertumbuhan, pembungaan dan pembuahan serta kesehatan tegakan konservasi ex situ Cendana
(Santalum album).

II.

EVALUASI PLOT KONSERVASI

A. Daya Adaptasi Tanaman
Mengetahui daya adaptatasi tanaman dapat dilakukan melalui perhitungan persen hidup.
Sebagai ilustrasi dapat dilihat contoh pada plot konservasi ex situ Cendana di bawah ini :
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Keterangan: (1),(2),(3),(4) kode provenans
Gambar 1.

Layout tanaman Plot Konservasi ex -situ Cendana umur 10 tahun

Dari data lapangan di atas kemudian dibuat tabulasi untuk proses perhitungan persen hidup
tanaman seperti disajikan pada Tabel 1 di bawah.
Tabel 1.

Hasil perhitungan persen hidup tanaman

No.

Blok

1.
2.
3.
4.

1
1
1
1

Provenans
(1)
(2)
(3)
(4)

Sumba
TTU
Belu
Rote

Jumlah Tanaman
Hidup
(batang)
13
9
15
15

Jumlah Tanaman
Awal
(batang)
16
16
16
16

Persen Hidup
(%)
81.25
56.25
93.75
93.75

Dari Tabel tersebut dapat dianalisis daya adaptasi setiap provenans di lokasi pengamatan baik
terkait rentang daya adaptasi, provenan Cendana terbaik juga terburuk. Analisis juga bisa diperdalam
dengan membandingkan kondisi tapak populasi alamdan kondisi lingkungan baru yang
mempengaruhi daya adaptasi tanaman tersebut, termasuk kemungkinan dilengkapi dengan analisis
pengaruh genetik.
B. Evaluasi Pertumbuhan Tanaman
Tampilan diameter batang dan tinggi pohon selalu akan menjadi variable penting dalam
pengamatan pertumbuhan tanaman hutan, kecuali untuk tanaman yang tidak mengutamakan hasil
kayu. Diameter setinggi dada (diameter breast height-DBH) adalah standar posisi pengukuran
diameter yang umum dilakukan. Rochman dan Wayan (2001) menyebutkan DBH pada umumnya
memiliki hubungan yang cukup erat dengan peubah-peubah (dimensi) pohon lainnya. Pengukuran
DBH pada berbagai posisi pohon disajikan pada Gambar 2.
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1,3 m

1,3 m
1,3 m

a. Pohon normal: DBH diukur b. Pohon miring: DBH diukur 1,3 m c. Pohon normal pada tanah
dari permukaan tanah terdekat,
1,3 m dari permukaan tanah
miring: DBH diukur 1,3
atau searah kemiringan pohon.
meter dari permukaan
tanah tertinggi.

1,3 m
1,3 m
d. Pohon cacat: Jika 1,3 meter e. Pohon cabang: Jika 1,3 m tepat f. Pohon cabang: Jika 1,3
tepat berada pada batang cacat
berada pada awal percabangan,
meter berada di atas
(gembung), DBH diukur pada
DBH diukur dibagian bawah
cabang, ukur DBH di
batas bagian yang mulai
cabang yang masih normal.
kedua
cabang
dan
normal, di atas atau bawah
dianggap 2 batang.
tergantung yang terdekat.

20
cm

1,3 m

g.

Pohon berakar
penunjang: DBh diukur
1,3 meter dari batas atas
akar penunjang

h.

Pohon berbanir dan mangrove: DBH diukur 20 cm dari batas
banir.

Sumber : SNI 7724:2011 Pengukuran dan penghitungan cadangan karbon –Pengukuran lapangan untuk
penaksiran cadangan karbon hutan (ground based forest carbon accounting)
Gambar 2.

Pengukuran DBH pada berbagai posisi pohon
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Sedangkan tampilan tinggi pohon biasanya diklasifikasikan menjadi 2, yaitu: tinggi total dan
tinggi bebas cabang. Simon (2007) menyebutkan tinggi total adalah tinggi dari pangkal pohon di
permukaan tanah sampai puncak pohon, sedangkan tinggi bebas cabang adalah tinggi pohon dari
pangkal batang di permukaan tanah sampai cabang pertama untuk jenis daun lebar atau crow point
untuk jenis konifer, yang membentuk tajuk.

Gambar 3.

Posisi pengukuran tinggi pohon

Selanjutnya, pengamatan pertumbuhan tanaman konservasi ex situ diarahkan untuk mengetahui
dinamika pertumbuhan tegakannya melalui evaluasi riap pertumbuhan. Prodan (1968)
mengklasifikasikan riap tersebut menjadi riap tahunan berjalan (current annual increment, disingkat
CAI), riap periodik (periodic increment, disingkat PI) dan riap rata-rata tahunan (mean annual
increment, disingkat MAI ). CAI adalah riap dalam satu tahun berjalan, PI adalah riap dalam satu
priode waktu tertentu , sedangkan MAI adalah riap rata-rata (per tahun ) yang terjadi pada priode
waktu tertentu. Istilah lain untuk Periodic Increment (PI) adalah Periodic Annual Increment-PAI
dikemukakan West (2004); Avery and Harold (2002).
Menghitung PAI, CAI dan MAI
Menurut Avery dan Harold (2002), PAI dapat dihitung dengan mengggunakan persamaan
sebagai berikut:

PAI =
dimana Y1, adalah hasil (volume) pada umur awal periode and Y2 pada akhir periode; T1 adalah
umur awal periode dan T2 umur akhir periode.

Sedangkan dengan menggunakan persamaan menurut Prodan (1968):

= V’t

CAI =

MAI =
dimana Vt adalah pertumbuhan kumulatif tegakan sampai umur t.
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Berikut disampaikan contoh hasil tabulasi pengukuran variabel pertumbuhan cendana dan
bagaimana menghitung rata-rata pertumbuhan volume, bisa dilihat pada Tabel 2 di bawah.
Tabel 2. PAI, CAI dan MAI Konservasi ex-situ Cendana
Umur 9 Tahun
No.

Umur 10 tahun

PAI_volume

CAI_volume

MAI_volume

Provenance
Diameter

Tinggi

Volume

Diameter

Tinggi

Volume

umur 9 tahun

(t10-t9)

10 tahun

(cm)

(m)

(m3/ha)

(cm)

(m)

(m3/ha)

(m3/ha/tahun)

(m3/ha/tahun)

(m3/ha/tahun)

1

Sumba

3.33

4.1

0.875

3.42

4.25

0.957

0.097

0.082

0.096

2

TTU

2.91

3.94

0.642

3.06

4.07

0.734

0.071

0.091

0.073

3

Belu

3.62

4.64

1.170

3.73

4.65

1.245

0.130

0.075

0.125

4

Rote

4.82

5.75

2.572

5.03

6.06

2.951

0.286

0.380

0.295

3.67

4.61

1.315

3.81

4.76

1.472

0.146

0.157

0.147

Rata-rata

Keterangan:
Jarak tanam Cendana 3 m x 3 m, perkiraan jumlah tanaman per hektar : 1.100 batang
Volume : V= 0,25 x (d)2 x T x 0,7

C. Pembungaan dan pembuahan
Filkendley (2005) menyebutkan suksesnya program konservasi sumberdaya genetik adalah
bilamana tanaman yang dikonservasi telah mampu bereproduksi. Oleh karena itu mengamati
pembungaan, pembuahan dan bahkan permudaan tanaman konservasi adalah aktivitas yang tidak
terpisahkan dalam program tersebut. Pengamatan dapat meliputi: proses pembungaan (mulai
berbunga, puncak pembungaan, pollinator dan lain-lain) dan proses pembuahan (mulai berbuah,
puncak pembuahan dan lain-lain).
Hasil pengamatan pembungaan dan pembuahan pada konservasi ex situ Cendana pernah
dilaporkan melalui penelitian Baskorowati (2011) dimana masa berbuah dan berbunga Cendana
terjadi dua kali dalam setahun. Puncak pembungaan terjadi pada akhir bulan Mei dan akhir bulan
Desember, sedangkan puncak pembuahannya terjadi pada bulan Maret dan Agustus..
Menghubungkan variasi pembungaan dengan tempat asal/populasi alam/ras lahan tanaman juga
menarik dan sangat penting, sebagaimana yang pernah dilaporkan Lestari (2010) bahwa fase
pembungaan tiga provenan yang diuji dan empat ras lahan cendana yaitu ras lahan Pegunungan
Bromo, provenan Bu'at, ras lahan Karang Mojo, provenan Tilomar, ras lahan Wanagama I, ras lahan
Imogiri dan provenan Netpala terjadi pada waktu yang berbeda dalam satu periode pembungaan.
Waktu peak flowering season (puncak pembungaan) cendana dicapai bulan Januari untuk ras lahan
Pegunungan Bromo, provenan Bu'at, ras lahan Karang Mojo dan bulan Februari provenan Tilomar,
ras lahan Wanagama, ras lahan Imogiri dan provenan Netpala.”

Gambar 4.

Bunga Cendana (Santalum album L.)
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III.

KESEHATAN TANAMAN KONSERVASI

Tegakan konservasi ex situ harus sehat, sehingga tanaman-tanaman yang dikonservasi dapat
tumbuh maksimal. Pemantauan kesehatan tegakan perlu dilakukan secara rutin agar diperoleh
informasi dini untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap serangan dan gangguan
yang terjadi pada plot konservasi.
Salah satu metode yang banyak diacu dalam monitoring kesehatan sebuah tegakan hutan adalah
metode yang dikembangkan USDA Forest Service. Secara garis besar metode ini membantu untuk
menentukan kriteria kualitas tegakan dan menilai kualitas tegakan dengan melakukan assessment
terhadap masing-masing individu pohon yang meliputi lokasi kerusakan, tipe kerusakan dan tingkat
keparahan melalui pembuatan plot-plot contoh.
Hasil penilaian tersebut kemudian akan dituangkan dalam bentuk indeks yaitu Indeks
Kerusakan Pohon (Tree Level Index-TLI), Indeks Kerusakan Plot (Plot Level Index-PLI)dan Indeks
Kerusakan Area (Area Level Index-ALI) untuk kemudian melakukan penilaian kualitas tegakan.
Sebagaimana diadopsi oleh Perum Perhutani, Menurut Pudjiono (2004) indeks-indeks tersebut dapat
diformulasikan sebagai berikut:
Indeks Kerusakan Pohon (TLI)
= (tipe kerusakan 1 x lokasi 1 x keparahan 1) + (tipe kerusakan 2
x lokasi 2 x keparahan 2) + (tipe kerusakan 3 x lokasi 3 x
keparahan 3) pada setiap pohon.
Indeks Kerusakan Plot (PLI)
= rata-rata kerusakan pohon dalam plot
Indeks Kerusakan Area (ALI)
= rata-rata kerusakan pohon dari seluruh plot dalam area
Merujuk pendapat Alexander and Bernard (1996), tipe kerusakan yang dicatat biasanya
maksimum 3 tipe kerusakan untuk setiap pohon, jika lebih maka diambil tipe kerusakan yang utama.
Lokasi kerusakan merupakan posisi adanya indikator kerusakan dari tiap bagian pohon sebagaimana
terlihat pada Gambar 5. Tingkat keparahan merupakan representasi jumlah (luas) daerah yang
terserang.

Gambar 5.

Lokasi kerusakan pada pohon (sumber : Alexander and Bernard, 1996)

Pada evaluasi kesehatan tegakan juga dapat dilakukan diskripsi jenis kerusakan serta
penyebabnya. Disamping hal itu, yang menarik dari plot koserrvasi ex situ ini adalah pengamatan
terhadap performa kesehatan masing-masing individu pohon atau per plot kemudian dibandingkan
dengan populasi asal/provenans tanaman tesebut. Pengamatan kondisi kesehatan pada tegakan
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cendana telah dilaporkan oleh Fiani et al. (2014) disebutkan bahwa jenis kerusakan yang terjadi pada
cendana dalam plot konservasi ex situ di Watusipat Gunung Kidul meliputi kekeringan (95,72%),
embun jelaga (58,82%), organisme menyerupai lumut kerak (41%), liana (2,14%) dan semut (2,14%).
Nilai Indeks Kerusakan (NIK) rata-rata dalam plot sebesar 2,49 yang termasuk dalam kelas sehat –
ringan. NIK terendah sebesar 1,89 berasal dari provenan Katikutana Sumba Barat, dan tertinggi
sebesar 3,08 dari provenan Snok Amanatun Utara.
IV.

PENUTUP

Evaluasi tanaman konservasi ex situ tanaman hutan sangat penting dilakukan secara periodik.
Kegiatan evaluasi dapat meliputi evaluasi kemampuan daya adaptasi tanaman, kinerja pertumbuhan,
pembungaan dan pembuahan serta assessment kesehatan tegakan. Hasil evaluasi tersebut sangat
penting bagi kegiatan penelitian yang sedang berjalan, penelitian yang akan datang juga untuk para
pengelola atau pengambil keputusan.
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I.

PENDAHULUAN

Semua makhluk hidup yang berukuran besar atau jasad renik, sangat tergantung pada
lingkungan habitatnya. Mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di dalam lingkungan yang
sesuai. Di dalamnya terjadi interaksi baik diantara sesama maupun dengan kelompok lainnya serta
interaksi dengan lingkungannya sebagai satu kesatuan ekosistem yang menyeluruh (Undang-undang
Lingkungan Hidup tahun 1982). Secara umum faktor-faktor yang saling berinteraksi tersebut dapat
digolongkan menjadi faktor alam/abiotik dan biologi/biotik. Faktor abiotik meliputi faktor iklim
(cahaya, suhu, curah hujan, kelembaban udara, angin) dan faktor edafis dan fisiografi (tanah, geologi,
topografi), sedangkan faktor biotik meliputi tumbuhan, hewan dan manusia (Cunningham, 2002).
Meskipun lingkungan merupakan sistem yang komplek dan sangat besar peranannya dalam
kehidupan semua makhluk di permukaan bumi. Goldsworthy dan Fisher (1996) menjelaskan bahwa
faktor iklim memegang peranan yang sangat penting dalam penentuan jenis dan kultivar tanaman
yang dapat dibudidayakan dan dalam penentuan hasil akhir. Keberhasilan produksi tanaman
mensyaratkan penggunaan sumber daya iklim, seperti penyinaran matahari, karbon dioksida dan air
secara efisien. Akan tetapi kehidupan itu tidak sepenuhnya menggantungkan pada lingkungan
hidupnya, antara lain karena banyak kehidupan yang mampu memodifikasi lingkungan sehingga
cocok untuk hidupnya atau organisme itu berusaha sedemikian rupa menyesuaikan diri dengan
lingkungannya.
Lingkungan di suatu tempat bersifat dinamis, biasanya semakin menjauhi daerah tropika
(semakin dekat ke kutub) dinamika lingkungan semakin besar. Daniel et al. (1995) menyampaikan
pembagian besar hutan-hutan dunia berdasarkan kondisi lingkungannya yaitu 1) hutan tropika daun
lebar (50%), 2) hutan iklim sedang berdaun lebar (15%) dan 3) hutan conifer (35%). Di dalam kelaskelas besar terdiri atas banyak unsur-unsur kecil yang mungkin sangat bervariasi karakteristik
ekologisnya. Untuk mengatasi lingkungan yang tidak menguntungkan pada tumbuhan antara lain ada
beberapa cara: adaptasi, modifikasi, mutasi dan evolusi. Semua proses tersebut menyebabkan adanya
hubungan yang spesifik sehingga sering ditemukan organisme yang khas di lingkungan tertentu, yang
kemudian disebut ekotipe. Dengan demikian lingkungan dan organisme mempunyai hubungan timbal
balik.
Dalam makalah ini dikupas berbagai hasil penelitian tentang peran cahaya terhadap
pertumbuhan tanaman dan tata cara pengaturannya. Tujuan penulisan makalah ini untuk memberikan
informasi teknik pengaturan cahaya terutama dalam kegiatan pembibitan sehingga dapat
menghasilkan pertumbuhan bibit yang optimal.
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II.

MATAHARI SEBAGAI SUMBER ENERGI KEHIDUPAN DI BUMI

Matahari merupakan sumber energi bagi kehidupan di bumi. Dengan adanya tumbuhan, energi
cahaya matahari dirubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi kimia yang
dihasilkan tanaman tersimpan dalam tumbuh tanaman yang akan dimanfaatkan oleh manusia dan
hewan sebagai sumber energi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil fotosintesis berupa
karbohidrat merupakan sumber energi bagi manusia dan hewan. Mikroorganisme ada yang bisa
melakukan sintesis energi secara langsung dari cahaya matahari, namun sebagian besar memanfaatkan
energi dari sisa-sisa bahan organik tanah. Perubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia
oleh tumbuhan dan pemanfaatan energi kimia tersebut oleh makhluk hidup lainnya membentuk suatu
rantai makanan dalam ekosistem.
Melalui proses fotosintesis dihasilkan O2 yang sangat penting untuk kehidupan seluruh manusia
dan binatang (heterotrop) di bumi. Keseimbangan stabilitas karbon dioksida dan oksigen di atmosfir
sangat tergantung pada proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan autotrop baik di daratan
maupun dilautan. Selain itu kita mengambil keuntungan dari simpanan energi fotosintesis pada abad
geologi masa lampau seperti minyak bumi, batu bara dan gas alam sebagai bahan bakar. Pemanfaatan
serat kayu untuk berbagai kebutuhan hidup manusia, juga merupakan salah satu produk simpanan
energi dari proses fotosintesis (Daniel et al., 1995).
Sinar matahari yang mencapai atmosfir bumi sebagian akan direfleksikan dan diabsorpsi oleh
atmosfir itu sendiri yaitu oleh awan dan partikel padat yang ada di atmosfir dan sebagian diserap oleh
vegetasi dan permukaan bumi. Pada saat mendung, radiasi matahari banyak yang ditahan oleh lapisan
atmosfir sehingga bumi tetap hangat. Demikian pula pada malam hari suhu udara relatif sejuk karena
efek pemanasan radiasi di lapisan awan ini (Utomo, 2006 b).
Bagi manusia, sinar matahari juga dapat memberikan manfaat secara langsung untuk
memelihara kesehatan tubuh, antara lain (Anonim, 2008) :
1.
Dapat menghasilkan vitamin D pada waktu berkas sinar ultraviolet disaring di kulit maka sinar
matahari mengubah simpanan kolesterol di kulit menjadi vitamin D.
2.
Mengurangi kolesterol dalam darah
3.
Dapat dijadikan penawar infeksi dan pembunuh bakteri
4.
Mengurangi gula darah dengan merangsang tubuh untuk mengubah gula darah (glukosa)
menjadi gula yang tersimpan (glycogen)
5.
Meningkatkan kebugaran tubuh dan pernafasan.
6.
Berguna dalam pembentukan dan memperbaiki tulang, dengan meningkatkan penyerapan
kalsium.
7.
Meningkatkan beberapa jenis kekebalan tubuh dengan meningkatkan jumlah sel darah putih
terutama limfosit, yang digunakan untuk menyerang penyakit.
III.
A.

PERAN ENERGI CAHAYA MATAHARI BAGI TUMBUHAN

Peran Energi Cahaya pada Pertumbuhan Tanaman

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman merupakan interaksi antara faktor genetika, faktor
internal yang mengintegrasikan berbagai sel, jeringan dan organ menjadi satu kesatuan struktural dan
fungsional serta faktor lingkungan (Loveless, 1991). Faktor genetik tanaman meliputi umur tanaman,
kondisi hormon dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan, sedangkan faktor lingkungan meliputi
cahaya matahari, suhu dan kelembaban, ketersediaan unsur hara dan air serta kompetisi antar tanaman
(Crowder, 1986; Loveless, 1991).
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Selain itu sistem budidaya suatu tanaman yang tepat melalui pemilihan varietas dan pengolahan
lingkungan melalui perbaikan cara bercocok tanam seperti pengolahan tanah, pemupukan, pengairan
dan sebagainya merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pertumbuhan dan
produksi tanaman secara optimal. Ton (2007) menjelaskan bahwa pengaturan jarak tanam, populasi
dan pengolahan tanah berpengaruh terhadap parameter pertumbuhan dan produksi tanaman. Dengan
pengaturan yang tepat maka persaingan atau kompetisi antar individu maupun populasi dapat diatur
sehingga tidak menghambat pertumbuhan tanaman.
Cahaya adalah faktor lingkungan yang sangat diperlukan untuk mengendalikan pertumbuhan
dan perkembangan tumbuhan. Alasan utamanya karena cahaya menyebabkan fotosíntesis. Lagi pula,
cahaya mempengaruhi perkembangan dengan cara menyebabkan pototrofisme. Ada banyak efek lain
dari cahaya yang tidak berhubungan sama sekali dengan fotosíntesis; sebagian besar efek tersebut
mengendalikan wujud tumbuhan artinya, perkembangan struktur atau proses pembentukan wujudnya
(Sallisbury dan Ross, 1995). Intensitas cahaya yang optimal selama periode tumbuh penting untuk
pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pada tanaman tertentu jika menerima cahaya yang
berlebihan maka akan berpengaruh terhadap pembentukan buah atau umbi. Sebaliknya berkurangnya
radiasi sebagai akibat keawanan atau ternaung akan mengurangi laju pembentukan buah atau umbi
dan menyebabkan pertumbuhan vegetatif berlebihan.
Cahaya sebagai sumber energi dan terutama untuk vegetasi mempunyai tiga faktor penting,
yaitu: intensitasnya, kualitasnya dan fotoperiodesitasnya. Kualitas cahaya berpengaruh berbeda
terhadap proses-proses fisiologi tanaman. Tiap proses fisiologi di dalam respon terhadap kualitas
cahaya juga berbeda-beda sehingga di dalam menganalisis komposisi cahaya untuk tiap-tiap proses
fisiologi tersebut sangat sukar. Tiap-tiap spesies tanaman juga mempunyai tanggapan yang berbedabeda terhadap tiap kualitas cahaya. Fotoperiodisitas yaitu panjangnya penyinaran matahari pada siang
hari. Biasanya dari daerah tropik semakin ke kutub panjang penyinaran matahari semakin panjang.
Dalam hal ini dikenal adanya tanaman hari panjang, dan tanaman hari pendek. Beberapa
kemungkinan beberapa spesies tanaman dapat tumbuh baik di dalam situasi cahaya yang penuh jika
spesies tanaman tersebut memang membutuhkan cahaya yang tinggi dalam proses pertumbuhannya.
Tanaman-tanaman yang kekurangan cahaya sebagai faktor lingkungan hidupnya maka gejala pertama
yang tampak adalah defisiensi N. Selain itu pertumbuhan tanaman cenderung akan lambat (Ton,
2007).
B.

Peran Cahaya pada Fotosíntesis

Fotosintesis merupakan proses pemanfaatan energi matahari oleh tumbuhan hijau yang terjadi
pada kloroplast. Dalam fotosintesis tiga macam reaksi yaitu reaksi fisik, reaksi fotokimia dan reaksi
kimia dan enzim. Pada reaksi fisik, karbón dioksida ditransfer dari atmosfir ke dalam daun untuk
dilarutkan dalam air. Pada reaksi fotokimia : 2-4% radiasi yang diterima digunakan untuk fotosintesis,
dengan panjang gelombang yang paling aktif pada bagian merah dan biru spektrum warna. Pigmen
klorofil menyerap lebih banyak cahaya terlihat pada warna biru (400-450 nanometer) dan merah (650700 nanometer) dibandingkan hijau (500-600 nanometer) karena kedua gelombang cahaya tersebut
paling efektif dalam fotosintesis. Energi diserap oleh klorofil a dan b (dan beberapa pigmen
pembantu) dan diubah oleh molekul klorofil besar menjadi ikatan fosfat bernergi tinggi dalam
molekul adenosie triphosfat/ATP (Sasmitamihardja dan Siregar, 1996; Wirahadikusumah, 1985)
Pada reaksi kimia dan enzim terjadi banyak tahapan reaksi kimia dengan penggunaan enzim
(Daniel et al., 1995). ATP dan NADPH yang dihasilkan dalam proses fotosintesis memicu berbagai
proses biokimia. Pada tumbuhan proses biokimia yang terpicu adalah siklus Calvin yang mengikat
karbon dioksida untuk membentuk ribulosa (dan kemudian menjadi gula seperti glukosa). Reaksi ini
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disebut reaksi gelap karena tidak bergantung pada ada tidaknya cahaya sehingga dapat terjadi
meskipun dalam keadaan gelap/tanpa cahaya (Sasmitamihardja dan Siregar, 1996).
Kecepatan fotosintesis dipengaruhi oleh faktor tanaman dan lingkungan. Faktor-faktor tanaman
meliputi tahap pertumbuhan tanaman, perilaku stomata, umur daun, posisi pohon, posisi tajuk,
perbedaan genotipe, jenis daun (daun lebar/daun jarum). Adapun faktor lingkungan yang
mempengaruhi laju fotosintesis yaitu cahaya, suhu, konsentrasi CO2, ketersediaan air dan nutrisi
tanaman (Daniel et al., 1995). Cahaya merupakan satu-satunya sumber energi yang diperlukan untuk
fotosintesis tanaman yang menjadi dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan tanamaan tersebut.
Intensitas cahaya yang sangat rendah akan sangat merugikan bagi tanaman. Oleh karena itu
pengaturan intensitas cahaya harus dijadikan pertimbangan dalam konservasi jenis-jenis tertentu (Liu
et al., 2006).
Cahaya dalam hubungannya dengan proses pertumbuhan tanaman, selain berperan dalam
fotosíntesis, cahaya juga mempengaruhi proses-proses fisiologi tanaman yang lain, misalnya sintesis
khlorofil, prilaku stomata, transpirasi, respirasi dan translokasi. Dengan adanya cahaya tersebut maka
kelangsungan proses-proses fisiologi tersebut dapat berjalan dengan baik.
C.

Peran Cahaya pada Perkecambahan Biji

Cahaya memiliki peranan yang sangat penting dalam perkecambahan biji pada beberapa jenis
tanaman, baik dalam merangsang atau menghambat perkecambahan biji tersebut (Carvalho dan
Nakagawa, 2000 dalam Cardoso et al., 2015; Flores et al., 2016). Berdasarkan pengaruh cahaya
terhadap perkecambahan biji, tanaman dapat dibedakan menjadi 1) tanaman yang perkecambahannya
membutuhkan cahaya, 2) tanaman yang berkecambah dengan baik pada keadaan intensitas tinggi, 3)
tanaman yang perkecambahannya terhambat dengan adanya cahaya dan 4) tanaman yang
perkecambahannya sangat berkurang bila terkena cahaya secara langsung (Salisbury dan Ross, 1995;
Cardoso et al, 2015; Florest et al., 2016).
Biji suatu jenis tanaman yang memerlukan cahaya untuk berkecambah dikenal biji
fotodormansi (Hartmann et al, 2000). Biji tersebut akan gagal berkecambah tanpa adanya
pencahayaan yang cukup. Menurut Utomo (2006 a) benih dengan dormansi cahaya akan berkecambah
pada kondisi cahaya antara merah dan merah jauh (far red) seperti sinar matahari langsung. Di alam
rangsangan cahaya untuk mengatasi dormansi cahaya selalu tersedia selama perkecambahan yaitu
dengan mengecambahkan benih dalam media yang terkena cahaya. Adapun benih yang mengalami
gangguan perkecambahan apabila dilakukan pada pencahayaan penuh misalnya pada jenis mahoni
(Swietenia macrophylla). Benih akan lambat berkecambah, karena calon tunas tumbuh
berputar/berpilin di dalam media sebagi respon terhadap penyinaran matahari (Alrasjid dan Mangsud,
1973 dalam Adinugraha, 1998). Pada tanaman pinang bahkan perkecambahan benihnya lebih baik
pada kondisi gelap (Mustika et al., 2010).
D.

Peran Cahaya Pada Pembentukan Bunga dan Buah

Pembungaan pada tanaman berkayu adalah proses sangat kompleks yang meliputi banyak
tahapan perkembangan. Karena sifatnya yang perenial (berumur panjang/menahun), pohon harus
berinteraksi dengan kondisi lingkungan setiap waktu sepanjang tahun, dan pembungaan biasanya
dihubungkan dengan perubahan iklim. Proses pembungaan pada dasarnya merupakan interaksi dari
pengaruh dua faktor besar, yaitu faktor eksternal (lingkungan) dan internal. Faktor eksternal
(lingkungan) yang berpengaruh antara lain suhu, cahaya, kelembaban dan status unsur hara,
sedangkan faktor internal yaitu fitohormon dan genetik (Daniel et al., 1995).
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Faktor cahaya berpengaruh terhadap pembungaan melalui dua hal yaitu intensitas cahaya dan
fotoperiodisitas (panjang hari). Intensitas cahaya merupakan sumber energi bagi proses pembungaan.
Pengurangan intensitas cahaya akan mengurangi inisiasi bunga pada banyak spesies pohon
sebagaimana dilaporkan bahwa peningkatan intensitas cahaya harian meningkatkan produksi bunga
(Lu, 2004). Pengaturan intensitas kanopi untuk memaksimalkan penetrasi cahaya dapat memberikan
efek yang serupa. Kuncup bunga lebih banyak terbentuk pada ujung cabang/ranting yang
mendapatkan cahaya matahari penuh. Fotoperiodisitas merupakan perbandingan antara lamanya
waktu siang dan malam hari. Di daerah tropis panjang siang dan malam hampir sama sedangkan di
daerah subtropis terdapat perbedaan antara panjang siang dan malam hari. Berdasarakan
fotoperiodisitasnya dapat dibedakan menjadi: tanaman berhari pendek, tanaman berhari panjang,
tanaman yang butuh hari pendek untuk mengawali pembungaannya, namun selanjutnya butuh hari
panjang untuk melanjutkan proses pembungaan itu dan tanaman yang dapat berbunga setiap waktu
(Sutoyo, 2011).
IV.
A.

PENGENDALIAN FAKTOR LINGKUNGAN PERTUMBUHAN

Pengaturan Naungan di Persemaian

Berdasarkan tingkat kebutuhan cahaya di dalam proses hidupnya, tanaman dapat dibagi
menjadi 4 kelompok (Indriyanto, 2006; Balasubramanian, 2014). Pertama adalah tanaman-tanaman
yang dapat hidup baik pada keadaan yang penuh dengan sinar matahari (heliophytes). Kedua adalah
tanaman-tanaman yang dapat hidup baik pada intensitas cahaya yang lebih rendah (sciophytes).
Ketiga adalah tanaman yang dapat tumbuh baik pada keadaan penuh sinar matahari maupun pada
keadaan teduh (fakultatif sciophytes). Keempat adalah tanaman-tanaman yang dapat hidup baik tanpa
sinar matahari yang intensif (obligative sciophytes). Oleh karena itu untuk mendapatkan tingkat
pertumbuhan bibit yang optimal terlebih dahulu harus diketahui karakter jenis tanaman yang
dikembangkan, sehingga perlakuan naungan dapat diberikan dengan tepat.
Banyak hasil penelitian menunjukkan pentingnya pengaturan naungan di persemaian karena
sangat menentukan tingkat pertumbuhan bibit yang dikembangkan. Pengaturan naungan yang tepat
memberikan intensitas cahaya sesuai dengan tingkat kebutuhan tanaman. Intensitas cahaya yang
tinggi akan meningkatkan suhu tanaman yang dapat menyebabkan respirasi meningkat (Dwijseputro,
1996). Widiastuti et al. (2004) menyebutkan dengan peningkatan intensitas cahaya dari 75% menjadi
100% menyebabkan berat kering tajuk menurun karena dengan tingginya respirasi maka hasil
fotosintesis bersih yang tersimpan dalam jaringan berkurang. Sebaliknya semakin besar intensitas
naungan maka semakin kecil intensitas cahaya yang diterima tanaman. Hal itu menyebabkan
penurunan suhu tanaman sedangkan kelembabannya meningkat yang berakibat terganggunya
fotosintesis tanaman (Kramer dan Kozlowski, 1960 dalam Widiastuti et al., 2004). Naungan yang
rapat menyebabkan berkurangnya enzym fotosintetik yang berfungsi sebagai katalisator dalam proses
fiksasi CO2 serta menurunkan tingkat kompensasi cahaya (Cruz, 1997 dalam Djukri dan Purwoko,
2003).
Jenis-jenis tanaman memberikan respon pertumbuhan yang berbeda terhadap intensitas
naungan yang diberikan. Pada kegiatan pembibitan jambu mente (Anacardium oxcidentale) dengan
teknik sambungan menunjukkan keberhasilan yang lebih baik pada intensitas cahaya rendah 27-30%
dengan persen jadi mencapai 56,5-63%, sedangkan pada intensitas cahaya penuh (100%)
keberhasilannya hanya mencapai 37,4% (Dhalimi, 2003). Hasil yang berbeda pada pembuatan
sambungan jenis Eucalyptus pellita, keberhasilan sambungan yang diberi naungan paranet (55%)
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mencapai 83,33% sedangkan di tempat terbuka dapat mencapai 73,33% (Adinugraha & Sunarti,
2004). Pada jenis kayu bawang (Protium javanicum) diperoleh pertumbuhan bibit umur 3 bulan di
persemaian meningkat pada pemberian naungan dengan kerapatan 55% (Siahaan et al., 2001).
Rosman et al, (2004) juga menyampaikan bahwa dengan naungan 50% dapat meningkatkan jumlah
daun, lebar tajuk, lingkar batang, berat basah, berat kering pada tanaman nilam.
Untuk pembibitan jenis-jenis tanaman dengan cara stek pucuk terdapat tiga faktor utama yang
menentukan keberhasilannya yaitu kelembaban, cahaya dan suhu (Hartmann et al., 1990; Kijkar,
1991). Pada jenis-jenis Shorea spp diperlukan intensitas cahaya 5000 lux dan kelembaban udara 95%
serta suhu tidak melebihi 30oC yang dapat ditempuh dengan cara sederhana dengan menggunakan
sungkup plastik dan pemberian naungan paranet (Sakai et al., 2001).
Selain mengurangi tingkat pertumbuhan, pemberian naungan yang berlebihan bahkan bisa
menimbulkan serangan penyakit pada semai. Tingginya kelembaban udara dan rendahnya suhu akibat
naungan yang rapat dapat memacu perkembangan jamur-jamur patogen yang merugikan tanaman.
Misalnya penyakit rebah semai (damping off) pada jenis Pinus sp, penyakit embun tempung pada
jenis-jenis Acacia mangium dan Acacia auriculiformis (Siregar, 2005). Hendromono (1998) juga
melaporkan bahwa dengan penaungan sebesar 50% menyebabkan terbentuknya kutil pada jenis
Shorea javanica yang intensitasnya (58%) dua kali lebih besar dari tanaman di tempat terbuka.
Selanjutnya teknik pengendalian faktor-faktor lingkungan dapat dilakukan dengan penerapan
teknologi tinggi. Di negara-negara maju seperti Jepang telah dikembangkan sistem pertanian dengan
lingkungan yang terkontrol (Controlled Environment in Agriculture/CEA), karena CEA dapat
mempertahankan dan menstabilkan kondisi lingkungan sesuai kondisi optimal untuk pertumbuhan
tanaman. Tujuannya adalah mengoptimalkan produksi tanaman, peningkatan kualitas panen, dan
efisiensi produk. Tanaman dalam CEA dapat dipertahankan kondisi lingkungannya dengan
menggunakan pencahayaan tambahan, supplai nutrisi, suhu maupun kelembaban yang dapat dikontrol
menggunakan komputer. Media tumbuh yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman
untuk tumbuh dapat diformulasikan dan disesuaikan dengan karakter tanaman (Falah, 2008).
B.

Pengaturan Tajuk

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman merupakan interaksi antara faktor genetika dan
lingkungan. Pengelolaan sistem budidaya suatu tanaman merupakan suatu sistem manipulasi yang
dilakukan agar faktor genetika melalui pemilihan varietas dan pengolahan lingkungan, melalui
perbaikan cara bercocok tanam seperti pengolahan tanah, pemupukan, pengairan dan sebagainya
merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pertumbuhan dan produksi tanaman
secara optimal.
Di hutan yang merupakan sebuah ekosistem selalu terjadi interaksi antara satu populasi dengan
populasi lain atau antara satu individu dengan individu lain adalah bersifat persaingan (kompetisi).
Persaingan terjadi bila kedua individu mempunyai kebutuhan sarana pertumbuhan yang sama
sedangkan lingkungan tidak menyediakan kebutuhan tersebut dalam jumlah yang cukup termasuk
persaingan untuk mendapatkan cahya. Persaingan ini akan berakibat negatif atau menghambat
pertumbuhan individu-individu yang terlibat. Persaingan dapat terjadi diantara sesama jenis atau antar
spesies yang sama (intraspesific competition), dan dapat pula terjadi diantara jenis-jenis yang berbeda
(interspesific competition). Persaingan sesama jenis pada umumnya terjadi lebih awal dan
menimbulkan pengaruh yang lebih buruk dibandingkan persaingan yang terjadi antar jenis yang
berbeda (Ton, 2007).
Cahaya merupakan faktor penting yang menentukan proses regenerasi pada suatu hutan
(Sasaki, 2008; Sahid, 2009). Pohon-pohon yang mampu bersaing mendapakan cahaya penuh akan
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memiliki kepasitas pertumbuhan tinggi yang lebih baik sehingga sering mendominasi pada lapisan
tajuk paling atas. Jenis-jenis lainnya yang lebih toleran berada pada lapisan di bawahnya. Dalam
Daniel et al. (1995) disebutkan ada lima kelas pohon di hutan berdasarkan kemampuan persaingan
dalam memperoleh cahaya. Pertama adalah pohon dominan yang berada pada lapisan tajuk paling atas
sehingga mendapatkan cahaya penuh dari atas dan samping. Kedua adalah pohon kodominan yang
tingginya lebih rendah dari pohon dominan, namun masih merupakan penyusun utama lapisan tajuk
atas. Pohon ini menerima cahaya penuh dari atas, namun dari samping terhalangi pohon dominan.
Ketiga adalah pohon intermediate yaitu tingginya lebih rendah lagi sehingga hanya memperoleh
cahaya melalui lubang-lubang kanopi. Keempat adalah pohon tertekan yang hanya memperoleh
cahaya dari lubang kanopi yang kebetulan terbuka. Biasanya pohon ini tumbuh lambat dan lemah.
Kelima adalah pohon mati yaitu pohon yang tidak memperoleh cahaya sehingga tertekan dan mati.
Oleh karena itu pengaturan cahaya sangat diperlukan untuk merangsang pertumbuhan anakan
dan tanaman muda yang ada dibawah kanopi. Adanya pembukaan tajuk memberi peluang anakan dan
tanaman muda dapat tumbuh lebih baik (Sahid, 2009). Hasil penelitian Guo et al. (2001)
membuktikan bahwa pembukaan tajuk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan
anakan alam jenis cherrybark oak. Wang et al. (2005) menyampaikan bahwa pendekatan sistem
tebang habis dengan permudaan buatan (clearcut and planting) merupakan salah satu pendekatan
untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman yang tertekan. Adanya celah kanopi/gap di hutan
menyebabkan terjadinya perubahan kondisi fisik lingkungan yaitu peningkatan intensitas cahaya dan
unsur hara dan suhu tanah serta penurunan kelembaban udara. Perubahan kondisi lingkungan tersebut
meningkatkan kelimpahan jenis, memacu anakan dan sapling dapat tumbuh dan berkembang dengan
baik (Clarke dan Kerrigan, 2000). Dalam pengelolaan hutan alam produksi dengan Silin (Silvikultur
intensif), upaya pengaturan cahaya dengan pengurangan pohon-pohon pengganngu sangat diperlukan
untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman pokok yang ditanam pada jalur-jalur tertentu (Tim Silin,
2007).
Pada lahan-lahan yang ditumbuhi alang-alang, pengaturan tajuk dengan penanaman jenis-jenis
pohon di lahan tersebut sehingga mengurangi intensitas cahaya yang sampai ke lantai hutan sangat
berguna untuk menekan pertumbuhan alang-alang. Purnomosidhi dan Rahayu (2008) menyebutkan
bahwa dengan adanya naungan dari pohon-pohon sebesar 88% maka dalam waktu 2 bulan alangalang sudah tidak dapat tumbuh lagi.
V.

PENUTUP

Cahaya merupakan faktor lingkungan yang sangan penting bagi kelangsungan hidup tanaman
pada semua tahapan kehidupannya, mulai dari perkecambahan, pertumbuhan vegetatif dari tingkat
semai sampai pohon dewasa dan pertumbuhan reproduksinya. Cahaya memegang peran penting
dalam proses-proses fisiologi tanaman yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu
pengaturan cahaya merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan dalam pengembangan suatu
jenis tanaman. Kegiatan tersebut diawali dengan pemilihan jenis-jenis yang unggul, teknik
pembudidayaannya sesuai dengan data-data silvika yang telah diketahui melalui penelitian-penelitian
yang telah dilakukan. Upaya manipulasi lingkungan pertumbuhan tanaman di tingkat persemaian
dapat dilakukan dengan pemberian naungan dengan intensitas yang sesuai, sedangkan ditingkat
lapangan dapat dilakukaan dengan penerapan teknik silvikultur yang tepat dalam pengaturan
komposisi jenis dan jarak tanam/kerapatannya.
Penerapan teknologi modern dalam manipulasi lingkungan merupakan suatu hal yang harus
dipertimbangkan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkannya.
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Cara tersebut antara lain dapat dilakukan dengan penerapan teknologi dalam pembibitan di rumah
kaca yang terkontrol, penerapan teknik pencahayaan dalam perkecambahan benih dengan growth
chamber dan lain-lain.
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