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PEMBUATAN POHON PANGKAS
HIBRID Acacia (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) DI RUMAH KACA
The establishment stool plants of
Acacia Hybrid (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) in greenhouse
Betty Rahma Handayani
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km.15 Purwobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, Indonesia
email: bettyrh@biotifor.or.id

I.

PENDAHULUAN

Hibrid Acacia (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) merupakan hasil persilangan pohon
induk terseleksi A. mangium dan A. auriculiformis (Sunarti, 2013). Hibrid Acacia tersebut memiliki
banyak keunggulan dibandingkan dengan kedua induknya, antara lain pertumbuhan yang cepat,
bentuk batang yang lurus dan bulat, serta mempunyai sifat-sifat kayu yang lebih baik sebagai bahan
baku pembuatan pulp dan kertas (Kha, 2001; Kha, Harwood,& Kien, 2012). Selain keunggulan
tersebut, hibrid Acacia juga lebih adaptif terhadap berbagai lingkungan tempat tumbuh (Le dan Ha,
2017). Hardiyanto (2004) menyebutkan bahwa perbanyakan secara vegetatif merupakan satu-satunya
jalan untuk mempertahankan keunggulan tersebut.
Keberhasilan perkembangbiakan hibrid Acacia dengan teknik kultur jaringan telah dikuasai
dengan baik (Ghaliana, 2003) demikian juga dengan stek pucuk (Sunarti, Na’iem, Herdiyanto, &
Indrioko, 2012; Sunarti et al., 2013). Perkembangbiakan secara vegetatif pada jenis Acacia
mempunyai banyak kelebihan diantaranya adalah dapat memproduksi bibit secara masal dengan mutu
genetik yang seragam, namun demikian juga mempunyai kekurangan yaitu keberhasilannya sangat
ditentukan oleh umur tanaman (ageing effect) (Hardiyanto, 1998). Kendala tersebut telah
diminimalisir dengan cara membangun kebun pangkas dengan penggantian pohon pangkas secara
berkala apabila produktivitasnya telah menurun (Hardiyanto 1998; Sunarti, 2012).
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan
(BBPPBPTH) bekerjasama dengan perusahaan swasta telah membangun kebun pangkas Hibrid
Acacia (A. mangium x A. auriculiformis) hasil persilangan buatan dan alami. Kebun pangkas
dibangun menggunakan metode pot dan langsung di tanah. Petunjuk teknis pembuatan pohon pangkas
(stool plants) hibrid Acacia di rumah kaca ini disusun untuk memberikan informasi cara membuat
pohon pangkas yang baik sehingga mempunyai produktivitas stek yang tinggi.
II.

PEMBUATAN POHON PANGKAS

Pembuatan pohon pangkas (stool plants) hibrid Acacia dalam pot dilakukan dengan beberapa
tahapan sebagai berikut:
1. Persiapan bahan tanaman dan pot
Bahan tanaman adalah bibit berupa semai umur 6 bulan dengan kondisi sehat dan vigor yaitu
tidak terkena hama/penyakit serta mempunyai pertumbuhan yang baik. Bibit yang digunakan
adalah semai hasil perbanyakan kultur jaringan, sehingga mempunyai mutu fisiologi yang sama
dengan bibit dari generatif. Bibit yang telah diseleksi kemudian dilakukan pemeliharaan berupa
pemotongan akar-akar yang keluar dari polybag. Bibit yang telah siap kemudian dimasukkan ke
dalam pot-pot plastik ukuran diameter 16 cm yang sudah diberi label nomor klon. Bibit kemudian
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diletakkan pada rak di dalam rumah kaca (greenhouse) dan dilakukan pemeliharaan selama
beberapa hari (1 – 2 minggu) sehingga semai telah menyesuaikan dengan kondisi rumah
kaca/greenhouse.
Aklimatisasi bibit dilakukan di rumah kaca untuk menjaga suhu dan kelembapan yang umumnya
selama 1 – 2 minggu sampai semai stabil kondisinya.
Pemotongan batang, dengan menyisakan batang semai kurang lebih 10 – 20 cm dari pangkal bibit
disesuaikan dengan tinggi bibit, sehingga terdapat nodus yang cukup sebagai calon tunas.
Pemotongan dilakukan menggunakan gunting stek yang telah disterilisasi menggunakan alkohol
kadar 90% (Gambar 1).

a
Gambar 1.

b

Bibit Hibrid Acacia yang telah dipotong (topping) (a) dan pemupukan (b) di dalam rumah kaca
dengan intensitas cahaya kurang lebih 80%

2. Pemeliharaan Stool Plants
Bibit yang telah dipotong (stool plants) tersebut kemudian dipelihara supaya menghasilkan tunas
yang optimal. Pemeliharaan stool plants yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a) Penyiraman
Penyiraman dilakukan secara rutin sehari dua kali setiap pagi dan sore hari atau disesuaikan
dengan kondisi cuaca. Apabila media tanah terlalu lembab penyiraman dapat dikurangi menjadi
sekali saja.
b) Pemupukan
Pemupukan dilakukan secara rutin sekali seminggu menggunakan pupuk NPK 15:15:15 dengan
dosis 5 gram/liter pada satu bulan pertama dan 10 gram/liter pada bulan kedua. Pemupukan
dilakukan dengan menyiramkan larutan pupuk sebanyak kurang lebih 50 ml tiap stool plants.
c) Penyemprotan fungisida dan insektisida
Pencegahan terhadap serangan hama dan penyakit dilakukan dengan penyemprotan fungisida dan
insektisida. Penyakit yang biasa menyerang adalah powdery mildew atau embun tepung dan
embun jelaga (Meliola sp.), sedangkan hama yang biasa menyerang adalah belalang, ulat dan kutu
daun (Rimbawanto, Tjahjono & Gafur; 2014).
d) Penyiangan
Pemeliharaan penyiangan terhadap rumput, gulma dan lumut dimaksudkan untuk menjaga supaya
nutrisi tetap cukup sehingga pertumbuhan tidak terganggu. Selain itu penggemburan media tanah
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juga harus dilakukan untuk menjaga aerasi media supaya tetap terjaga dengan baik, pemeliharaan
ini harus dilakukan dengan hati-hati supaya tidak merusak akar stool plants. Pada saat tunas sudah
mulai tumbuh, penataan pot di atas rak supaya disesuaikan supaya ruangan optimal untuk
pertumbuhan tunas dan memudahkan saat pemanenan tunas (Gambar 2).

Gambar 2.

Stool plants yang telah mulai bertunas di atas rak di dalam rumah kaca

3. Pemanenan tunas
Tunas yang telah berumur kurang lebih 1 bulan atau 5 minggu setelah pemotongan, sudah bisa
mulai dipanen (dipotong). Tunas-tunas yang dipanen adalah tunas yang panjangnya kurang lebih
10 cm dengan kondisi sehat, tidak terserang hama/penyakit, sudah berkayu tetapi tidak terlalu
keras (Gambar 3). Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat pemanenan tunas dari stool
plants adalah mencatat nomor klon yang dipangkas, jumlah tunas yang dipanen dan tanggal
pelaksanaan pemanenan. Catatan tersebut sangat penting untuk memprediksi waktu panen
berikutnya dan untuk mengetahui kemampuan produksi tunas dari tiap-tiap nomor klon unggulan
(produktivitas stek).

Gambar 3.

Tunas Hibrid Acacia umur 4 minggu pada stool plants di dalam rumah kaca siap dipanen

Pemanenan tunas atau stek dilakukan dengan cara menggunting tunas yang siap panen
menggunakan gunting tajam yang telah disterilisasi menggunakan alkohol kadar 90%. Pengguntingan
dilakukan dengan menyisakan 1 node/1 daun paling bawah pada tunas. Tunas yang telah dipanen
diletakkan pada wadah berisi air untuk menjaga kesegarannya. Tunas tersebut kemudian ditanam
sebagai stek pucuk pada media yang telah disiapkan (Gambar 4).
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

*)Keterangan gambar:
A: tunas yang dipanen direndam dalam air;
B: dilakukan pemotongan pada daun tunas untuk mengurangi penguapan;
C: pemotongan tunas menjadi stek;
D: penyiapan media dalam pottray, media merupakan campuran topsoil, kompos dan cocopeat 1:1:1;
E: pemberian Zat Pengatur Tumbuh/hormon;
F: penanaman stek pada media;
G: pottray diletakkan di ruang misting;
H: ruang misting di dalam rumah kaca.

Gambar 4.

Proses penanaman(A-H) stek pucuk dari tunas hasil pemanenan tunas stool plants di dalam rumah
kaca

III.

PENUTUP

Pembuatan pohon pangkas (stool plants) dan kebun pangkas ini merupakan salah satu langkah
dalam pengembangan Hibrid Acacia di BBPPBPTH. Keberhasilan perbanyakan merupakan kunci
penting dalam pengembangan hibrid Acacia, mengingat bahwa perbanyakan secara vegetatif
merupakan satu-satunya jalan untuk mempertahankan keunggulannya. Produktivitas tunas yang
optimal sangat diharapkan, sehingga produksi stek pucuk dapat ditingkatkan. Berbagai faktor akan
sangat berpengaruh terhadap produktivitas tunas, yaitu faktor tanaman itu sendiri dan lingkungan.
Faktor lingkungan berupa media tanam, pemeliharaan dan lingkungan tumbuh merupakan faktor yang
dapat dikendalikan, namun tidak demikian halnya dengan faktor tanaman (genetik).
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Pemuliaan Kayu Pulp pada Balai Besar
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KERAGAMAN MORFOLOGI DAN KANDUNGAN TOTAL FENOL DAUN SUKUN
Variation on morphology and phenolic content of Breadfruit leaf
Hamdan Adma Adinugraha1 dan Setyo Utami Ningrum2
1)

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km.15, Purwobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, Indonesia
email: aa_hamdan@biotifor.or.id
2)
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
Jl. Colombo, No. 1, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, Indonesia

I.

PENDAHULUAN

Sukun adalah salah satu jenis tanaman serbaguna atau multy purposes tree species/MPTS yang
banyak ditanam oleh masyarakat di Indonesia, sebagai tanaman di pekarangan atau kebun campuran
(Adinugraha & Kartikawati, 2012). Beberapa negara lain terutama di kawasan Pasifik juga telah lama
mengembangkan tanaman sukun bahkan merupakan salah satu jenis komoditas andalan untuk ekspor
(Elevitch et al., 2014). Kegunaan tanaman ini beragam mulai dari buahnya sebagai produk utama
sumber karbohidrat (Supriati, 2010; Ragone, 2011). Kayunya dapat dimanfaatkan untuk keperluan
bahan baku kayu pertukangan, kerajinan maupun pulp (Feriyanto, 2006; Manuhuwa, 2007). Kulit
batang dan daunnya banyak dilaporkan telah dimanfaatkan untuk obat tradisional (Arung et al., 2009;
Rostiwati, 2009). Penelitian dan pengembangan kandungan fitokimia pada bagian tanaman sukun
terus dilakukan baik sebagai salah satu sumber bahan pangan sehat maupun bahan obat (Adinugraha
& Susilawati, 2014).
Salah satu bagian tanaman sukun yang banyak diteliti kandungan fitokimianya sebagai sumber
bahan obat adalah daunnya. Beberapa penelitian melaporkan kandungan kimia pada daun sukun
seperti plavanoid, senyawa polifenol dan saponin yang memiliki kegunaan untuk mengatasi berbagai
macam penyakit (Syah et al., 2006; Raman et al., 2012; Pradan et al., 2013). Penelitian ini
menyampaikan hasil pengamatan morfologi daun dan analisis kandungan total fenol beberapa sampel
daun sukun dan bagian tanaman lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
yang berguna untuk pemanfaatan daun sukun bagi kesehatan maupun bahan untuk penelitian
selanjutnya.
II.

BAHAN DAN METODE

A. Lokasi Penelitian
Pengambilan sampel daun dilakukan di plot uji klon sukun yang dibangun pada tahun 20032006 di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) blok Playen, Gunungkidul, Yogyakarta.
Klon-klon yang ditanam berasal dari 14 populasi sebaran sukun di Indonesia. Kegiatan pengamatan
morfologi daun dilakukan di laboratorium sifat kayu di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (BBPPBPTH). Adapun analisis kandungan fitokimia
daun dilakukan di Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT) Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta.
B. Bahan dan Peralatan
Bahan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah bahan tanaman berupa
daun sukun yang diambil dari pohon induk sukun yang ditanam di plot uji klon, amplop besar, label
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dan peta tanaman uji klon sukun. Peralatan yang digunakan antara lain gunting galah, penggaris,
timbangan analitik, oven, kaliper digital, kamera dan alat tulis.
C. Prosedur Penelitian
1. Pengambilan sampel daun di lapangan dilakukan pada pohon induk yang sehat ditandai dengan
tajuk yang rindang dan tidak menunjukkan adanya gejala serangan hama/penyakit. Dari setiap
populasi asal dipilih sebanyak 5 pohon induk yang diambil sampel daunnya dan dari setiap pohon
induk dipetik sebanyak 4 helai daun pada 4 posisi arah mata angin (barat-timur-utara-selatan).
Sampel daun yang dipetik adalah daun yang tidak ternaungi sehingga diharapkan memiliki ukuran
yang optimal.
2. Daun yang sudah dipetik dari setiap pohon induk dimasukkan ke dalam amplop kertas yang besar
dan diberi label sesuai dengan pohon induknya.
3. Pengamatan karakter morfologi daun dilakukan secara teliti pada semua sampel daun yang
diperoleh. Panjang, lebar daun dan kedalaman lekuk daun diukur menggunakan penggaris, luas
daun dihitung dengan menggunakan kertas berskala, berat kering total dihitung menggunakan
timbangan analitik, tebal daun diukur dengan menggunakan kaliper digital.
4. Analisis kandungan fitokimia daun sukun dilakukan di laboratorium dengan menggunakan
metode spektrofotometri yaitu metode pengukuran kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran
absorbsi (penyerapan) radiasi gelombang elektromagnetik.
D. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara deskriptif yaitu melakukan pengamatan secara langsung
terhadap semua karakter morfologi daun yang diamati, untuk menggambarkan setiap karakter dari
masing-masing populasi asal sukun yang digunakan dalam penelitian ini.
III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Morfologi Daun Sukun
Hasil pengamatan morfologi daun sukun dari 14 populasi sukun di Indonesia yang ditanam di
plot uji klon sukun di Gunungkidul, Yogyakarta diperoleh data yang selengkapnya disajikan pada
Tabel 1. Hasil tersebut menunjukkan adanya variasi rata-rata panjang daun 18 - 59 cm, lebar daun
12,5 – 43 cm, luas daun 291,3 - 1.660,5 cm2, tebal daun 0,17 - 0,69 mm, berat kering daun 2,79 23,93 gram, jumlah lekuk daun 4-10 dan kedalaman lekuk daun 5,38-14,08 cm. Ragone (2006) juga
menjelaskan bahwa daun sukun bervariasi ukurannya tergantung pada varitasnya yang panjangnya
berkisar 15 - 60 cm. Kumpulan daun sukun yang berukuran lebar membentuk tajuk yang rindang
sehingga sesuai untuk tanaman peneduh dan reboisasi (Departemen Kehutanan, 2003).
Hasil pengamatan bentuk daun sukun diperoleh adanya variasi antar populasi asalnya.
Adinugraha dan Kartikawati (2016) melaporkan bahwa morfologi tanaman sukun dari beberapa
populasi di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 kelompok besar yaitu kelompok sukun Jawa, Bali,
Lampung dan Mataram, sukun Sulawesi Selatan (Bone dan Malino) dan sukun Papua (Manokwari
dan Sorong). Tipe daun ketiga kelompok tersebut masing-masing disajikan pada Gambar 1B, 1C dan
1D. Adapun Gambar 1A adalah tipe daun sukun lokal yang terdapat di Yogyakarta dan Madura.Tipe
daun sukun dari ke-4 populasi pada gambar tersebut dapat dikenali sejak di tingkat persemaian, ketika
bibit sudah mencapai umur siap tanam yaitu 6-8 bulan. Bibit sukun yang siap tanam umumnya sudah
memiliki daun dengan tipe seperti pada pohon dewasa, hanya ukurannya lebih kecil yaitu ± 1/6 – 1/4
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bagian. Pembentukan lekuk daun sukun dari Cilacap dan Yogyakarta/lokal biasanya lebih cepat
dibandingkan dengan sukun dari Malino dan Sorong.
Tabel 1.
No

Morfologi daun sukun dari beberapa asal populasi di Indonesia
Asal klon

Panjang
daun
(cm)

Lebar
daun
(cm)

Luas daun
(cm2)

Tebal
daun
(mm)

Berat kering
daun (g)

Jumlah
lekuk

Kedalaman
lekuk (cm)

9,22-22,23

6-10

11,1-13,0

1

Manokwari

37,0-49,5

31,0-43,9

766,9-1379,3

0,25-0,69

2

Lampung

25,7-36,4

21,1-31,9

326,3-1182,7

0,33-0,61

3,44-15,59

6-10

6,50-9,00

3

Bali

22,1-35,4

16,5-27,5

811,9-1167,7

3,30-0,57

10,84-18,01

6-10

5,38-9,93

4

Sleman

18,8-31,9

19,6-23,5

699,8-1320,3

0,29-0,35

10,41-23,56

6-10

7,40-9,21

5

Malino

17,4-38,5

12,5-31,0

233,3-1007,6

0,22-0,38

3,05-15,67

6-10

6,75-14,08

6

Mataram

19,8-29,4

16,0-22,0

377,7-1175,2

0,30-0,42

4,07-22,78

4-8

6,32-13,25

7

Banyuwangi

28,3-45,6

22,0-31,7

951,7-1660,5

0,17-0,32

10,40-21,44

6-10

8,20-12,69

8

Sorong

25,2-42,6

20,7-33,3

856,9-1196,9

0,28-0,47

11,76-18,74

6-10

6,50-10,60

9

Bone

42,4-59,0

29,0-44,0

712,7-1471,1

0,16-0,40

8,93-21,55

6-10

7,40-12,10

10

Banten

25,5-35,0

22,0-27,0

293,7-560,2

0,29-0,41

3,70-7,11

4-8

6,00-8,40

11

Kediri

29,0-34,6

23,5-29,0

347,9-587,9

0,27-0,46

5,18-7,36

8-10

7,30-11,40

12

Sukabumi

31,0-44,5

22,2-38,5

291,3-746,0

0,32-0,48

2,79-8,92

4-10

11,2-13,6

13

Gunung Kidul

18,0-26,6

15,1-23,6

618,8-1103,5

0,23-0,37

7,69-23,93

4-8

5,63-9,00

14

Cilacap

24,5-39,8

18,8-34,2

412,8-1019,9

0,33-0,42

3,77-11,14

4-10

8,21-11,71

A

B
Gambar 1.

C

D

(A. Yogyakarta/lokal, B. Cilacap, C. Malino dan D. Sorong)
Variasi bentuk daun sukun dari anakan (atas) dan pohon dewasa (bawah)

B. Kandungan Total Fenol Daun Sukun dan Potensi Pemanfaatannya
Senyawa fenol adalah salah satu jenis fitokimia yang mempunyai struktur yang khas, yaitu
memiliki satu atau lebih gugus hidroksil yang terikat pada satu atau lebih cincin aromatik benzene
(Lattanzio, 2013). Pada industri farmasi dan kesehatan, senyawa ini banyak digunakan sebagai
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antioksidan, antimikroba, antikanker dan lain-lain (Balasundram et al., 2006; Werdhasari, 2014;
Wikipedia, 2018). Kandungan senyawa fenol pada daun sukun telah banyak diteliti dan dilaporkan
pemanfaatannya untuk berbagai keperluan (Tabel 2). Hal tersebut menunjukkan bahwa
pengembangan tanaman sukun sebagai tanaman serbaguna sangat penting untuk terus ditingkatkan.
Hasil analisis kandungan total fenol di LPPT Universitas Gadjah Mada pada Gambar 2 dan 3
menunjukkan bahwa senyawa fenol pada tanaman sukun terkandung pada bagian tanaman baik kulit
batang, kulit cabang, daun maupun buahnya. Kandungan total fenol tertinggi terdapat pada bagian
daun. Pada Gambar 3 nampak pada hasil analisis kandungan total fenol pada sampel daun sukun yang
berasal dari 4 populasi yaitu berkisar 3,1 - 3,6%. Dari hasil analisis tersebut diperoleh klon sukun dari
Madura menunjukkan kandungan total fenol tertinggi. Pada bagian kayu sukun dilaporkan oleh Arung
et al., (2009) juga terkandung senyawa fenol yang berguna sebagai anti kanker.
6.5

6.0
5.0

4.8

4.3

4.0
3.0

2.0

2.0
1.0
0.0
Daun

Kulit Cabang

Kulit Batang

Buah

Bagian Tanaman
Gambar 2.

Total Fenol (%)

Total Fenol (%)

7.0

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

Kandungan total fenol pada bagian tanaman sukun

3.6
3.2

3.2

3.1

Sleman

Sorong

Madura

Malino

Asal Klon
Gambar 3.

Kandungan total fenol pada daun sukun dari 4 populasi
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Tabel 2.
No
1
2
3
4
5

Pemanfaatan daun sukun

Pemanfaatan daun sukun
Salah satu sumber pakan ternak
Sebagai antioksidan yang berperan dalam penangkapan radikal
bebas dalam tubuh manusia
Menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus
penyebab peradangan pada kulit
Memiliki senyawa yang berperan sebagai anti inflamasi
Memiliki kemampuan sebagai anti microbial dan anti fungal
melawan organisme patogen

6

Bermanfaat sebagai anti diabet

7
8

Memiliki aktivitas sebagai anti kanker/leukemia
Sebagai pestisida nabati untuk mengendalikan hama lalat buah
Bactrocera spp.
Sebagai insektisida nabati memberantas nyamuk demam
berdarah

9

Sumber Pustaka
Ragone (2006)
Suryanto & Wehantouw (2009)
Palupi (2016)
Abdassah et al., (2009)
Raman et al., (2012)
Kamal et al., (2012)
Pradhan et al., (2013)
Lotulung et al., (2014)
Nair et al., (2013)
Jamilah (2010)
Sadewo(2015)
Sitorus et al.,(2018)

Selain itu banyak pula dilaporkan penggunaan daun sukun atau bagian tanaman lainnya sebagai
obat tradisional untuk mengatasi beberapa macam gangguan penyakit seperti ginjal, jantung, asam
urat, darah tinggi, kolesterol tinggi, asma, demam dan lain-lain (Anonim, 2006; Hariana, 2008;
Ragone, 2006; Sikarwar et al., 2014). Untuk memudahkan dalam pemanfaatannya, saat ini sudah
dikembangkan cara pemanfaatan daun sukun untuk obat tradisional yang menarik dan praktis yaitu
dalam bentuk kapsul atau minuman teh (teh tubruk /celup) seperti tampak pada Gambar 4 di bawah
ini.

Gambar 4.

Pengembangan produk obat herbal dari daun sukun (Sumber gambar: http://daunsukun.net/)

IV.

KESIMPULAN

Tanaman sukun dapat dibedakan menurut bentuk daunnya menjadi 4 tipe yaitu berlekuk dalam,
berlekuk agak dalam/sedang, berlekuk dangkal dan berlekuk dalam dengan celah yang jelas/cukup
lebar. Daun sukun mengandung senyawa fenolik dengan kandungan total berkisar antara 3,1 - 6,5%
yang potensial dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri farmasi dan kesehatan. Dari 4 sampel
populasi yang diuji, klon sukun Madura memiliki kandungan total fenol tertinggi.
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Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pak Suroto dan Pak Tri sebagai petugas lapangan
di Gunungkidul yang telah membantu dalam kegiatan pengambilan sampel daun. Demikian pula
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TEKNIK PENYIMPANAN BIBIT JABON MERAH
UNTUK PENANAMAN JANGKA PANJANG
Technical guide of jabon merah seedling storage for long term planting
Surip, Dwi Siwi Yuliastuti dan Sumaryana
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 15, Purwobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, Indonesia
email: soerip@yahoo.com

I.

PENDAHULUAN

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK. 707/Menhut-II/2013 jabon merupakan salah
satu jenis tanaman hutan yang cepat tumbuh dan sudah banyak dikembangkan sebagai materi genetik
untuk pembangunan hutan. Sebagai konsekuensinya penggunaan materi genetik tersebut wajib
diambil dari sumber benih bersertifikat. Jabon merah termasuk kelas awet IV, kelas kuat II-III,
memiliki serat panjang, tebal dinding serat tipis dan tergolong kualitas dua sebagai bahan baku pulp
dan kertas (Lempang, 2014). Perkembangan pencarian jenis-jenis alternatif sebagai bahan pulp dan
kertas, pertukangan dan kayu lapis, jabon merah mulai banyak dikembangkan di hutan tanaman
industri (HTI) dan hutan rakyat.
Pengembangan jabon merah sebagai materi genetik untuk pembangunan hutan tanaman industri
maupun hutan rakyat dapat dilakukan dengan dua cara dalam penyediaan bibitnya yaitu dengan cara
generatif dan vegetatif. Cara generatif tidak mengalami permasalahan yang berarti, yang penting
adalah benih yang digunakan masih memiliki viabilitas yang tinggi. Sedangkan dengan vegetatif
termasuk jenis yang mudah dikembangkan. Danu dkk, (2015) menyampaikan bahwa keberhasilan
perbanyakan vegetatif jabon merah dapat menggunakan media berupa pasir, ziolit, sabut kelapa +
arang sekam padi dan serbuk kelapa + sekam padi, serta menambahkan hormon pengatur tumbuh
berupa IBA.
Biji jabon merah merupakan biji yang tidak dapat disimpan dalam waktu lama atau tergolong
benih rekalsitran. Benih rekalsitran merupakan benih yang tidak tahan terhadap pengeringan, suhu
penyimpanan benih yang rendah dan viabilitas benih cepat turun. Penanganan benih rekalsitran sangat
rumit, karena harus menjaga keseimbangan kadar air yang dikehendaki benih dan perkecambahan
(Utomo, 2006). Pada umumnya untuk menyelamatkan benih rekalsitran yaitu dengan cara
mempercepat menyemaikan benih tersebut dengan harapan daya kecambah benih tersebut masih
tinggi.
Panen raya musim berbuah jabon merah terjadi setahun sekali dan itupun berebut dengan
hewan pemangsa buah serta bijinya tidak dapat disimpan dalam waktu lama, hal tersebut
menimbulkan permasalahan tersendiri dalam ekstraksi buah, penyimpanan benih dan pembuatan bibit.
Sampai saat ini informasi dan teknik penanganan benih dan bibit jabon merah belum banyak digali
dan dikembangkan, dengan adanya permasalahan tersebut maka diperlukan upaya untuk menginovasi
metode penyimpanan materi genetik jabon merah dengan menggunakan bibit dalam waktu yang
cukup lama.
Petunjuk teknis ini menjelaskan tentang teknik penyelamatan materi genetik jabon merah yang
rekalsitran dengan cara penyimpanan bibit dengan waktu yang lama.
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II.

BAHAN DAN PERALATAN

Bahan yang harus disediakan adalah sebagai berikut:
1. Media campuran arang sekam matang, kompos dan cocopeat.
2. Obat untuk pemberantasan hama dan penyakit.
3. Benih jabon merah
Adapun peralatan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
1. Pot-trays ukuran 80cc
2. Bak tabur
3. Pinset
4. Plastik sungkup
5. Sheding net 80%
6. Selang, gembor, sprayer
III.

METODE PELAKSANAAN

A. Penyiapan media tabur
Benih jabon merah tergolong benih dengan ukuran kecil dan lembut serta mudah terterpa oleh
tiupan angin, sehingga sebelum dilakukan penaburan diperlukan persiapan media tabur. Benih jabon
merah termasuk jenis yang bijinya tidak memerlukan perlakuan khusus sebelum ditabur dan benih
dapat langsung ditabur diatas media tabur yang sudah disediakan sebelumnya. Media tabur yang baik
adalah media yang dapat memberikan ruang dalam proses perkecambahan hingga benih tersebut
menjadi kecambah dan siap untuk dipindahkan ke media sapih. Media tabur yang baik buat
perkecambahan jabon adalah media pasir yang telah diayak (Surip dan Sumaryana, 2015). Media
tabur dipersiapkan dengan cara pasir disaring dengan menggunakan ayakan dengan diameter lubang
±2 mm. Selanjutnya media tabur ditempatkan pada tempat yang aman dan terjangkau, sehingga untuk
menjaga setiap saat dapat dilakukan dengan mudah. Contoh penempatan media tabur (Gambar 1).

Gambar 1.

Persiapan dan penempatan media tabur

B. Penaburan benih
Media tabur yang telah siap selanjutnya disiram dan disemprot dengan menggunakan fungisida
hingga jenuh. Kemudian benih yang dipersiapkan di tabur diatas media sampai merata. Karena benih
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jabon merah bijinya kecil dan lembut maka penaburan dilakukan merata dan didekatkan dengan
media atau dicampur dengan pasir yang lembut, supaya benih tidak tertiup angin. Setelah benih
tertabur, langkah selanjutnya adalah menutup bak tabur dengan hamparan plastik/sungkup. Hal ini
berfungsi untuk menjaga kelembaban di dalam bak tabur, sehingga proses perkecambahan
berlangsung dengan baik.

Gambar 2.

Penanganan bak tabur pasca penaburan benih jabon merah

C. Memelihara kecambah dalam bak tabur
Pemeliharaan kecambah di bak tabur perlu dilakukan secara optimal sampai kecambah siap
dipindahkan ke media sapih. Kegiatan pemeliharaan kecambah dimaksudkan untuk menjaga iklim
mikro lingkungan pada perkecambahan yang ada di media tabur sekaligus mencegah timbulnya busuk
akar pada kecambah. Penyakit busuk akar ini banyak dikhawatirkan oleh pelaku pembibitan karena
penyakit ini kalau sudah menyerang dapat menular ke kecambah lainnya. Untuk mencegah timbulnya
penyakit busuk akar tersebut dapat memberikan naungan pada media tabur dengan intensitas cahaya
65% dan pemberian fungisida dan insektisida serta penyiraman secukupnya.
Kecambah yang berkualitas adalah kecambah yang memiliki ciri pertumbuhan yang normal dan
perbandingan antara tinggi dan diameter ideal, sehingga kalau dipindahkan ke media sapih akan
mendapatkan persentase hidup yang cukup baik. Kartikaningtyas dkk, (2017) menyampaikan bahwa
bibit jabon merah dapat dipindahkan ke media sapih atau polybag hingga ketinggian bibit 10-25 cm
dan prosen hidup hingga 90%. Berdasarkan informasi tersebut dapat dinyatakan bahwa permasalahan
pada pembibitan jabon merah hampir tidak ada, kecuali permasalahan pada penyimpanan benihnya.

Gambar 3.

Pertumbuhan semai Jabon merah dalam bak tabur dan siap untuk dipindahkan ke pot-trays
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D. Pembuatan media sapih
Penyediaan media sapih dalam proses pembuatan bibit atau untuk kepentingan lainnya sangat
penting untuk dipersiapkan secara matang, karena media sapih merupakan tempat di mana semai
dibesarkan hingga menjadi bibit dan siap dipindahkan ke lapangan. Media sapih yang digunakan
adalah yang mudah didapat, mudah mengikat air, cukup kompak untuk pertumbuhan akar dan cukup
ringan untuk kepentingan mobilisasi bibit. Media sapih terbaik dapat menggunakan bahan arang
sekam matang, kompos, dan cocopeat, dengan perbandingan 1:1:1, sedangkan wadah media yang
cukup baik dapat menggunakan pot-trays.
Media tabur tersebut yang telah dicampur, kemudian diisikan pada pottrays dengan cara
menuangkan ke dalam pot-trays sampai penuh dan dipadatkan. Selanjutnya pot-trays yang telah
terisi media disusun diatas rak meja atau tempat lain yang terlindung dan aman, kemudian dinaungi
oleh shading net dan disungkup dengan menggunakan plastik selama bibit perlu mendapat iklim
mikro yang dibutuhkan selama pertumbuhan dan perlindungan semai dari panasnya sinar matahari.

Gambar 4.

Persiapan dan pembuatan media sapih jabon merah

E. Penyapihan semai
Sebelum penyapihan dilakukan media tabur dan media sapih disiram hingga jenuh, sehingga
memudahkan pencabutan ataupun penanaman semai pada pot-trays yang telah dipersiapkan.
Penyapihan semai dilakukan pada saat semai muncul 4 pasang daun atau tinggi semai ±2 cm.
Penyapihan sebaiknya dilakukan pada pagi hari antara jam 07.00 - 10.00 dan sore hari antara jam
15.00 sampai dengan selesai. Pencabutan semai dari media tabur dilakukan dengan cara hati-hati
jangan sampai akar terputus. Kemudian semai ditanam pada media sapih (pot-trays) yang sebelumnya
telah dibuatkan lubang dengan menggunakan stik kayu yang lancip, penanaman semai diperkirakan
dengan kedalaman sebatas leher akar dan dipadatkan kembali sampai rapat dan tidak goyah.
Penyiraman dengan cara dikabutkan dan disungkup dengan plastic dilakukan untuk menjaga kondisi
semai pasca penyapihan (Gambar 5).

F. Penyulaman
Penyulaman dilakukan dengan tujuan untuk mengganti semai yang sudah mati dan sebaiknya
dilakukan jangan terlalu lama setelah dilakukan penyapihan. Bilamana ada tanda adanya serangan
penyakit khususnya dumping off bibit yang terserang harus segera dipindahkan ke tempat yang jauh
dari kelompok bibit yang tidak terserang. Penyakit busuk akar (dumping off) tersebut dapat menular
pada bibit lainnya yang berdampingan.
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Gambar 5.

Kondisi semai yang ditanam pada media sapih

G. Menjaga kestabilan pertumbuhan bibit
Mengingat benih jabon merah bersifat rekalsitran, maka upaya penyimpanan bibit dalam kurun
waktu yang lama dapat dilakukan dengan cara pengendalian pertumbuhan bibit selama di persemaian.
Pertumbuhan bibit di media sapih perlu dikendalikan supaya kestabilan tinggi dan diameter batang
bibit dapat dikontrol dengan baik. Pengendalian pertumbuhan bibit di media sapih dilakukan dengan
harapan bibit dapat bertahan hidup dalam waktu yang cukup lama hingga saat akan dilakukan
penanaman.
Pengendalian atau pengerdilan pertumbuhan bibit ditujukan untuk menekan proses
pertumbuhan tinggi bibit dan bibit hidup normal supaya dapat disimpan dalam waktu yang cukup
lama. Adapun beberapa kegiatan pengendalian atau pengerdilan pertumbuhan bibit di pot-trays
adalah sebagai berikut:
1. Menempatkan pot-trays yang telah tertanam oleh bibit jabon merah di tempat yang aman dan
iklim mikro pada lingkungan dimana pot-trays ditempatkan harus mendukung pada proses
pengerdilan bibit tersebut.
2. Hamparan pot-trays yang telah tertanam oleh bibit jabon merah tersebut diberikan sungkup
plastik selama 1 bulan pertama dan kemudian diberi naungan shading net selama kurang lebih 2-3
bulan, selanjutnya pot-trays tersebut diperlakukan dengan naungan terbuka.
3. Bibit jabon merah banyak membutuhkan air untuk mempertahankan hidupnya, oleh karena itu
diperlukan penyiraman secara rutin dan teratur selama bibit tersebut masih di persemaian. Untuk
menjaga kemungkinan timbul kerusakan terhadap bibit yang masih kecil, penyiraman harus
dilakukan dengan cara pengabutan dan setelah bibit cukup kuat dapat disiram langsung dengan
menggunakan selang atau alat lainnya.
4. Nutrisi diberikan secukupnya dan bertahap dalam rangka proses pengerdilan pertumbuhan bibit
selama di persemaian. Selain nutrisi juga diberikan obat khusus (obat anvil) yang berfungsi
sebagai penghambat pertumbuhan dan berdampak positif terhadap mutu bibit.
H. Mutasi bibit dari pot-trays ke polybag
Penyimpanan bibit dalam waktu lama akan membuat bibit tersebut dikondisikan dalam posisi
kerdil dengan tinggi tertentu, kondisi bibit pada posisi kerdil tersebut akan memudahkan untuk
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membuat bibit sesuai yang diharapkan untuk ditanam di lapangan. Untuk tujuan penanaman
diperlukan mutasi bibit dari pot-trays ke polybag, sehingga tinggi bibit yang diharapkan dapat
tercapai (Gambar 6). Waktu untuk pertumbuhan bibit di dalam polybag membutuhkan waktu ±3 – 4
bulan dengan tinggi bibit ±30-50 cm dan siap ditanam ke lapangan. Selama 3-4 bulan dalam polybag
tentunya harus mendapatkan perlakuan untuk mempercepat proses pertumbuhan bibit tersebut.
Percepatan proses pertumbuhan tinggi tersebut tidak lepas dari pemberian asupan unsur hara yaitu
dengan pemberikan pupuk NPK.

Gambar 6.

I.

Bibit jabon merah berumur 2 tahun pada wadah pottray dan di mutasi ke polybag
selama 3 – 4 bulan serta siap ditanam ke lapangan

Penanggulangan hama dan penyakit

Penanggulangan hama dan penyakit dilakukan apabila terdapat tanda-tanda adanya serangan
hama dan penyakit pada daun dan pucuk bibit. Serangan hama dan penyakit akan menghambat proses
pertumbuhan bibit di persemaian. Untuk pencegahan diperlukan rutinitas pengawasan bibit di
persemaian, sehingga apabila ada serangan dapat diketahui sedini mungkin. Untuk serangan penyakit
jamur dan jenis lainnya dapat digunakan fungisida jenis Dithane M-45, Benlate maupun Ridomil 2G,
Anvil dll. Sementara untuk serangan hama dapat digunakan insektisida jenis Decis, Basudin maupun
Supracide.
IV.

PENUTUP

Penyimpanan materi genetik bibit dalam waktu lama mempunyai beberapa keunggulan,
diantaranya adalah;
1. Dapat menyelamatkan jenis tanaman hutan yang memiliki sifat benih rekalsitran.
2. Penyimpanan bibit dengan cara pengerdilan dapat dilakukan hingga waktu lebih dari 2 tahun
dengan ketinggian bibit tertentu.
3. Hasil pengamatan di persemaian rata-rata tinggi bibit jabon merah dalam pot-trays yang telah
disimpan selama 2 tahun adalah 14,23 cm.
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