Vol. 18 No. 1, Juli 2017

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI

BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI DAN PEMULIAAN TANAMAN HUTAN
wANA
BENIH

Vol.18

No.1

Hal. 1 - 26

Yogyakarta
Juli 2017

ISSN:
1410 - 1173

ISSN: 1410-1173

Wana Benih adalah media resmi publikasi ilmiah dalam bidang pemuliaan tanaman hutan dari Balai
Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan dengan frekuensi
terbit dua kali setahun, Juli dan September.
Pelindung:
Ir. Tandya Tjahjana, M.Si.

Dewan Redaksi:
Ketua Merangkap Anggota:
Dr. Ir. AYPBC Widyatmoko, M.Agr. (Genetika Molekuler, BBPPBPTH)

Anggota:
ILG. Nurtjahjaningsih,S.Si., M.Sc. Ph.D (Pemuliaan Tanaman Hutan, BBPPBPTH)
Dr. Ir. Rina Laksmi Hendrati, MP. (Pemuliaan Tanaman Hutan, BBPPBPTH)
Hamdan Adma Adinugraha , S.Hut., M.Sc (Pemuliaan Pohon, BBPPBPTH)

Sekretariat Redaksi :
Ketua Merangkap Anggota:
Retisa Mutiaradevi, S.Kom., M.CA..

Anggota:
Lukman Hakim, S. Hut., MP.

Nana Niti Sutisna, S.IP.
Design Grafis:
Edy Wibowo, S. Hut., M. Eng.

Diterbitkan Oleh:
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan
Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Alamat:
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km 15, Purwobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, Indonesia - 55582
Telp. +62-274 895954, 896080; Fax. +62-274 896080
e-mail: breeding@biotifor.or.id

ISSN: 1410-1173

1. KOLEKSI MATERI GENETIK TANAMAN SUKUN DI PAPUA BARAT
Genetic Material Collection of Artocarpus altilis (Park.) Foseberg in West
Papua
Dedi Setiadi dan Hamdan Adma Adinugraha .................................................... 1 - 9
2. VIABILITAS BENIH KAYU MERAH (Pterocarpus indicus forma
echinatus) ASAL DOMPU, NTB DAN PULAU FLORES, NTT
Viability of Kayu merah (Pterocarpus indicus forma echinatus) Seeds from
Dompu, West Nusa Tenggara and Flores Island, East Nusa Tenggara
Vivi Yuskianti .......................................................................................................... 11 - 17
3. LAJU PERTUMBUHAN SURIAN (Toona sinensis Roem)
PADA EMPAT PROVENANS SULAWESI SELATAN
Toona sinensis Roem growth rate on four provenances in South Sulawesi
Jayusman ................................................................................................................. 19 - 26

WANA BENIH
ISSN: 1410-1173

Volume 18 No. 1, Juli 2017

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dicopy tanpa ijin dan biaya
Wana Benih Vol. 18 No. 1, Juli 2017, p. 1 – 9
Dedi Setiadi dan Hamdan Adma Adinugraha

KOLEKSI MATERI GENETIK TANAMAN SUKUN DI PAPUA BARAT
Genetic Material Collection of Artocarpus altils (Park.) Foseberg in West Papua
Breadfruit (Artocarpus altilis) is one kind of plant with versatile fruit which is very potential for community’s
food source. Breadfruit in Indonesia shows their diversity and its distribution has been very large. This study
was conducted to identify breadfruit from Manokwari and Sorong as the center of breadfruit in West Papua.
This activity is carried out to collect genetic materials in the form of roots and fruit. The roots were used for
propagation by using root cuttings while the fruits were used for nutritional content analysis. The results
obtained were collection of genetic materials as much as 50 clones. Root cuttings of the clones produced
success on an average of 54.01 to 72.10 % . Breadfruit originated from Manokwari and Sorong indicate oval
in shape and they have spikes with a range of fruits’ length between 14.38 to 17.67 cm. The results from
analysis indicate carbohydrate content in the range of 8.83 to 18.92 % , fat content from 0.38 to 0.59 % and
protein content of 1.22 to 2.91 %. The field test of clonal planting in Gunung Kidul at age 5 years showed the
average height of 5.38 to 5.42 m, bole height from 0.97 to 1.98 m, stem diameter from 12.59 to 13.70 cm,
number of branches 13.0 to 13.4 and crown width from 3.19 to 4.03 m. At that age the plant have been fruitful.
Keywords: Artocarpus altilis, Genetic materials, West Papua, Nutritional content, propagation
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VIABILITAS BENIH KAYU MERAH (Pterocarpus indicus forma echinatus) ASAL DOMPU,
NTB DAN PULAU FLORES, NTT
Viability of Kayu merah (Pterocarpus indicus forma echinatus) Seeds from Dompu, West Nusa
Tenggara and Flores Island, East Nusa Tenggara
Viability and germination of kayu merah with pricks or thorns on the central outer part of the fruit
(Pterocarpus indicus forma echinatus) from field exploration is important to support its conservation and
future development. Currently, kayu merah in some Asia countries such as Vietnam, Srilangka, and Indonesia
has become endangered. The IUCN Red List of Threatened Species has categorized the species as vulnerable
(Vu A1d ver.2.3). The purpose of this research is to know the seed viability and germination of kayu merah
from Dompu, Pulau Sumbawa, West Nusa Tenggara and Flores Island in East Nusa Tenggara. Six mother
trees from each population with 40 seeds from each mother tree were used as materials. Results in general
show that, the average of seed weight of both populations was relatively similar (2.01 gr for Dompu and 2.02
gr for Flores Island). However, the percentage of sprout growth ability (Db) and growth speed (Kb) of seed
from Dompu was better than Flores Island (Db=57.50 % and 42.92%, and Kb=10.37%/etmal and
8.10%/etmal).
Keywords: kayu merah (Pterocarpus indicus forma echinatus), viability, germination, Dompu, Flores
Island

Wana Benih Vol. 18 No. 1, Juli 2017, p. 19 - 26
Jayusman

LAJU PERTUMBUHAN SURIAN (Toona sinensis Roem) PADA EMPAT PROVENANS
SULAWESI SELATAN
Toona sinensis Roem growth rate on four provenances in South Sulawesi
Evaluation of growth to know the pattern of plant development has been done until the age of 3 years for 4provenances Toona sinensis Roem South Sulawesi in Candiroto permanent measurement plot (PUP),
Temanggung Regency, Central Java Province. Observations focused on high growth and stem diameter.
Evaluation of growth shows diagram of high growth rate and diameter linier phase categorized and the origin
of the provenance gives a significant effect on growth and diameter until 3 years old. Duncan test results
showed Enrekang provenances produced the best value for high growth and diameter, followed by
provenances Tanatoraja, Bulukumba and Bantaeng respectively. The growth rate information can be utilized
for growth trend study for the development of silvicultural techniques and preparation of breeding populations
of Toona sinensis Roem.
Keywords: Linier phase, provenance, PUP, Trend, Toona sinensis Roem
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KOLEKSI MATERI GENETIK TANAMAN SUKUN DI PAPUA BARAT
Genetic Material Collection of Artocarpus altilis (Park.) Foseberg in West Papua
Sukun (Artocarpus altilis) adalah salah satu jenis tanaman serbaguna yang buahnya sangat potensial untuk
sumber pangan bagi masyarakat. Sebaran sukun di Indonesia sangat luas dan menunjukkan adanya keragaman.
Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sukun dari Manokwari dan Sorong sebagai sentra buah sukun
di Papua Barat. Kegiatan yang dilakukan adalah koleksi materi genetik berupa akar dan buah. Akar digunakan
untuk bahan perbanyakan menggunakan stek akar, sedangkan buahnya digunakan untuk bahan análisis
kandungan gizinya. Koleksi materi genetik yang diperoleh menghasilkan sebanyak 50 klon. Hasil pembibitan
di persemaian menunjukkan keberhasilan persen tumbuh stek akar rata-rata 54,01 -72,10%. Buah sukun asal
Manokwari dan Sorong berbentuk lonjong dan berduri dengan panjang buah 14,38 - 17,67 cm. Hasil analisis
buah menunjukkan kandungan karbohidrat, 8,83 - 18,92%, lemak 0,38 - 0,59% dan protein 1,22 - 2,91%. Uji
penanaman klon sukun di Gunung Kidul pada umur 5 tahun menunjukkan rerata pertumbuhan tinggi 5,38 5,42 m, tinggi bebas cabang 0,97 - 1,98 m, diameter batang 12,59 - 13,70 cm, jumlah cabang 13,0 - 13,4 dan
lebar tajuk 3,19 - 4,03 m serta tanaman menunjukkan sudah berbuah.
Kata kunci: Artocarpus altilis, materi genetik, Papua Barat, perbanyakan, kandungan nutrisi
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VIABILITAS BENIH KAYU MERAH (Pterocarpus indicus forma echinatus) ASAL DOMPU,
NTB DAN PULAU FLORES, NTT
Viability of Kayu merah (Pterocarpus indicus forma echinatus) Seeds from Dompu, West Nusa
Tenggara and Flores Island, East Nusa Tenggara
Informasi mengenai viabilitas dan perkecambahan kayu merah untuk jenis yang mempunyai duri pada bagian
tengah buahnya (Pterocarpus indicus forma echinatus) dari hasil eksplorasi di alam sangat diperlukan untuk
mendukung upaya penyelamatan dan pengembangannya. Saat ini keberadaan kayu merah di beberapa negara
Asia seperti Vietnam, Srilangka, Indonesia telah mulai terancam atau bahkan punah. Kondisi ini menyebabkan
The IUCN Red List of Threatened Species telah memasukkan kayu merah sebagai jenis yang rentan
(Vulnerable A1d ver.2.3). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui viabilitas dan daya kecambah benih kayu
merah asal eksplorasi dari Dompu, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dan Pulau Flores, Nusa Tenggara
Timur. Enam pohon induk dari setiap populasi, dengan 40 benih untuk setiap pohon induk digunakan sebagai
materi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, rata-rata berat benih untuk kedua
populasi relatif sama (2,01 gram untuk Dompu dan 2,02 gram untuk Pulau Flores). Namun, daya kecambah
(Db) dan kecepatan tumbuh (Kb) benih kayu merah asal Dompu lebih baik dibandingkan Pulau Flores
(Db=57,50 % dan 42,92% untuk daya kecambah dan Kb=10,37%/etmal dan 8,10%/etmal).
Kata kunci: kayu merah (Pterocarpus indicus forma echinatus), viabilitas, perkecambahan, Dompu,
Pulau Flores
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LAJU PERTUMBUHAN SURIAN (Toona sinensis Roem) PADA EMPAT PROVENANS
SULAWESI SELATAN
Toona sinensis Roem growth rate on four provenances in South Sulawesi
Evaluasi pertumbuhan untuk mengetahui pola perkembangan tanaman telah dilakukan sampai umur 3 tahun
terhadap 4–provenans Toona sinensis Roem asal Sulawesi Selatan di Petak Ukur Permanen (PUP) Candiroto,
Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Pengamatan awal difokuskan terhadap sifat pertumbuhan
tinggi dan diameter batang. Hasil evaluasi pertumbuhan menunjukkan laju pertumbuhan tinggi dan diameter
berada di fase linier. Asal provenan memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi dan diameter
sampai umur 3 tahun. Hasil uji Duncan menunjukkan provenan Enrekang menghasilkan nilai rerata terbaik
untuk pertumbuhan tinggi dan diameter, diikuti provenan Tanatoraja, Bulukumba dan Bantaeng. Informasi laju
pertumbuhan dapat dimanfaatkan untuk studi tren pertumbuhan yang berguna untuk perbaikan manajemen
teknik silvikultur serta untuk persiapan populasi pemuliaan Toona sinensis Roem.
Kata kunci: fase linier, provenan, PUP, tren, Toona sinensis Roem
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ABSTRACT
Breadfruit (Artocarpus altilis) is one kind of plant with versatile fruit which is very potential for
community’s food source. Breadfruit in Indonesia shows their diversity and its distribution has been very
large. This study was conducted to identify breadfruit from Manokwari and Sorong as the center of
breadfruit in West Papua. This activity is carried out to collect genetic materials in the form of roots and
fruit. The roots were used for propagation by using root cuttings while the fruits were used for nutritional
content analysis. The results obtained were collection of genetic materials as much as 50 clones. Root
cuttings of the clones produced success on an average of 54.01 to 72.10 %. Breadfruit originated from
Manokwari and Sorong indicate oval in shape and they have spikes with a range of fruits’ length between
14.38 to 17.67 cm. The results from analysis indicate carbohydrate content in the range of 8.83 to 18.92 %,
fat content from 0.38 to 0.59 % and protein content of 1.22 to 2.91 %. The field test of clonal planting in
Gunungkidul at age 5 years showed the average height of 5.38 to 5.42 m, bole height from 0.97 to 1.98 m,
stem diameter from 12.59 to 13.70 cm, number of branches 13.0 to 13.4 and crown width from 3.19 to 4.03
m. At that age the plant have been fruitful.
Keywords: Artocarpus altilis, Genetic materials, West Papua, Nutritional content, propagation

ABSTRAK
Sukun (Artocarpus altilis) adalah salah satu jenis tanaman serbaguna yang buahnya sangat potensial untuk
sumber pangan bagi masyarakat. Sebaran sukun di Indonesia sangat luas dan menunjukkan adanya
keragaman. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sukun dari Manokwari dan Sorong sebagai
sentra buah sukun di Papua Barat. Kegiatan yang dilakukan adalah koleksi materi genetik berupa akar dan
buah. Akar digunakan untuk bahan perbanyakan menggunakan stek akar, sedangkan buahnya digunakan
untuk bahan análisis kandungan gizinya. Koleksi materi genetik yang diperoleh menghasilkan sebanyak 50
klon. Hasil pembibitan di persemaian menunjukkan keberhasilan persen tumbuh stek akar rata-rata 54,01 72,10%. Buah sukun asal Manokwari dan Sorong berbentuk lonjong dan berduri dengan panjang buah 14,38
- 17,67 cm. Hasil analisis buah menunjukkan kandungan karbohidrat, 8,83 - 18,92%, lemak 0,38 - 0,59%
dan protein 1,22 - 2,91%. Uji penanaman klon sukun di Gunung Kidul pada umur 5 tahun menunjukkan
rerata pertumbuhan tinggi 5,38 - 5,42 m, tinggi bebas cabang 0,97 - 1,98 m, diameter batang 12,59 - 13,70
cm, jumlah cabang 13,0 - 13,4 dan lebar tajuk 3,19 - 4,03 m serta tanaman menunjukkan sudah berbuah.
Kata kunci: Artocarpus altilis, materi genetik, Papua Barat, perbanyakan, kandungan nutrisi

I.

PENDAHULUAN

Jenis tanaman sukun merupakan salah satu tanaman keras atau tanaman kehutanan yang
mempunyai nilai ekonomis karena menghasilkan buah yang memiliki kandungan gizi yang tinggi,
sehingga potensial untuk dikembangkan sebagai komoditas penghasil sumber pangan bagi
masyarakat. Disamping itu terdapat kegunaan lainnya dari tanaman sukun yaitu batang pohon
sukun dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan, bahan bangunan, papan kayu, kano/perahu serta
bahan baku pulp (Pitojo, 1992; Rajendran, 1992; Ragone, 2006; Feriyanto, 2006). Kegunaan
lainnya adalah ekstrak daun sukun yang potensial sebagai obat beberapa macam penyakit (Raman
et al., 2012; Mohanty dan Pradhan, 2014).
Pemanfaatan sukun sebagai sumber pangan telah berlangsung sejak lama yang dilakukan
secara tradisional baik seperti dibakar, direbus ataupun digoreng. Sekarang ini pemanfaatan hasil
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buah sukun sudah dapat diolah menjadi beraneka macam makanan seperti getuk sukun, klepon
sukun, keripik sukun dan lain sebagainya. Bahkan dengan kandungan karbohidrat dalam buah
sukun yang tidak jauh berbeda dengan beras, maka buah sukun dapat dijadikan alternatif pengganti
beras sebagai bahan makanan pokok masyarakat (Widowati, 2003). Apalagi produksi beras di
Indonesia belum mencukupi kebutuhan penduduk Indonesia sehingga masih harus mengadakan
impor beras setiap tahunnya. Sukun sebagai salah satu sumber karbohidrat sangat potensial
dijadikan bahan pangan pada masa mendatang terutama dalam mendukung program
keanekaragaman pangan. Hal tersebut juga telah diakui dunia internasional yaitu dengan
dimasukkannya jenis sukun dalam lampiran International Treaty on Genetic Resources for Food
and Agriculture, yang berarti bahwa sukun merupakan salah satu sumber daya genetik yang
penting untuk mendukung ketahanan pangan (FAO, 2009).
Sebaran tanaman sukun di Indonesia cukup luas baik di Pulau Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa
tengah dan Jawa Timur maupun di luar Jawa seperti Aceh, Sumatera Utara, Pulau Nias, Lampung,
Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku dan Papua/Irian (Pitojo,
1992). Pada umumnya masing-masing daerah menyatakan keunggulan dari sukun daerahnya,
sedangkan informasi yang menjelaskan jenis-jenis sukun yang ada di Indonesia belum ada.
Informasi yang ada menyebutkan adanya keanekaragaman dalam bentuk, ukuran, rasa dan musim
buahnya. Sebagai contoh sukun dari Lampung berbentuk lonjong sedangkan sukun dari
Yogyakarta berbentuk bulat dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi
keragaman morfologi tanaman sukun seperti habitus pohon, ukuran buah, warna kulit buah dan
kandungan gizinya dari Manokwari dan Sorong sebagai sentra buah sukun di Papua Barat. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk pengembangan sukun
baik di wilayah Papua Barat maupun di daerah lainnya.
II.
A.

BAHAN DAN METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di dua lokasi sebaran alam sukun di Papua Barat yaitu Manokwari dan
Sorong. Kegiatan pengamatan dan koleksi materi genetik di Manokwari dilakukan di Sanggeng,
Giriosi, kampung Suwen dan Ambang. Adapun di Sorong dilakukan di Sorong Daratan dan
Sorong Kepulauan yaitu di pulau Buaya, pulau Dom, pulau. Soop dan pulau. Jefman. Adapun
kegiatan perbanyakan tanaman dilakukan di Persemaian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, sedangkan análisis kandungan gizi buah sukun
dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian UGM Yogyakarta.
B.

Alat dan Bahan

Bahan tanaman untuk penelitian berupa bagian tanaman yang dikoleksi yaitu akar dan buah
sukun dari 25 pohon induk yang dipilih di lokasi sebaran alamnya. Bahan-bahan yang
dipergunakan yaitu tali rafia, pita label, kulit batang pisang (pelepah) untuk pembungkus akar
sukun, kotak kardus, dan plastik serta bahan-bahan pembuatan persemaian. Peralatan yang
dipergunakan yaitu GPS, haga meter, kotak pendingin/ice box, kamera, gunting stek, alat
persemaian dan alat tulis.
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C.

Metode Penelitian

1. Seleksi pohon induk
Pemilihan pohon induk dilakukan dalam rangka memperoleh bahan tanaman yang baik.
Kriteria pohon induk yang baik meliputi pertumbuhan pohon yang baik, sehat/tidak
menunjukkan adanya serangan hama/penyakit yang berarti, tajuk rindang, percabangan banyak
dan produksi buah melimpah. Apabila pada saat pengambilan bahan tanaman, pohon induk
dimaksud sedang tidak berbuah maka dilakukan wawancara dengan pemilik pohon tersebut
mengenai informasi pembuahannya.
2. Pengambilan sampel akar
Bahan tanaman berupa stek akar diambil dari pohon induk sukun dari kantong-kantong
wilayah yang potensial. Bahan dikumpulkan secara hati-hati dan bertahap sehingga tidak
merusak pohon induknya. Akar tersebut kemudian dipotong-potong sepanjang 50 cm dan
diberi label sesuai nomor pohon induk dan lokasi. Stek akar tersebut kemudian dikemas dalam
karung goni basah dan dibawa ke Yogyakarta untuk ditanam di persemaian. Setelah sampai
dilokasi persemaian stek akar tersebut dikelompokkan sesuai diameter dan dipotong-potong
lagi sepanjang 15 cm menjadi bahan stek akar. Selanjutnya stek yang sudah siap kemudian
ditanam pada media pasir dalam polibag dengan posisi tegak lurus. Bedengan stek akar
selanjutnya ditutup dengan sungkup plastik untuk memelihara kelembabannya.
3. Pengambilan sampel buah
Pengambilan sampel buah dengan cara memetik buah tua (masih keras) dan buah muda. Setiap
buah diberi label sesuai dengan pohon induknya. Pengepakan buah dilakukan dengan
menggunakan ice box yang diberi es batu untuk memelihara kelembaban buah selama
pengangkutan. Jumlah sampel buah yang diambil dari setiap populasi sebanyak 10 buah (5
buah tua dan 5 buah muda) yang berasal dari 5 pohon induk yang berbeda.
4. Pembibitan di persemaian
Panjang stek akar sekitar 15 cm dengan diameter rata-rata 1 - 3 cm. Pembuatan stek akar untuk
setiap klon 25 - 50 stek. Penanaman stek akar dilakukan pada media pasir dalam kantong
plastik yang telah disusun di bedengan serta diberi sungkup plastik untuk memelihara
kelembaban sampai 80 % dengan naungan sarlon 50 %. Setelah tumbuh tumbuh tunas dalam
waktu 2-3 bulan, dilakukan penyapihan bibit kedalam polibag yang lebih besar dengan media
campuran top soil dan pupuk kandang dengan perbandingan 3:1. Penyapihan bibit sukun
dilakukan di persemaian dan tetap diberi naungan sarlon untuk mengurangi intensitas cahaya.
Pemeliharaan bibit dilakukan secara rutin yang meliputi penyiraman, pembersihan gulma,
pemupukan, pengaturan naungan dan pengendalian hama penyakit. Penyiraman rutin
dilakukan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Pemupukan lanjutan /pertumbuhan
menggunakan NPK (15:15:15) baik ditaburkan dengan dosis 1 gram per polibag atau
dilarutkan dalam air dan diberikan melalui penyiraman.
5. Analisis kandungan gizi buah
Análisis kandungan gizi buah sukun dilakukan untuk mendapatkan data kandungan gizi buah
antara lain kandungan karbohidrat, lemak, protein, pati, abu, serat, kalsium, posfor, vitamin
dan jumlah kalori. Kegiatan analasis kandungan nutrisi buah sukun dilakukan di Laboratorium
Kimia Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
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D.

Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan analisis deskripsi terhadap sifat-sifat morfologi tanaman dan
buah sukun dari setiap lokasi pengamatan yang meliputi data morfologi pohon dan buah serta hasil
analisis kandungan gizi pada buah sukun.
III.
A.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran Sukun di Papua Barat

Tanaman sukun di Sorong memiliki sebaran yang cukup luas dan merata baik di Distrik
Sorong Daratan maupun Sorong Kepulauan. Penyebaran sukun di daerah daratan cukup menyebar,
serta umumnya bersifat soliter dan berasosiasi dengan tanaman lainnya. Jumlah populasi yang
banyak ditemukan di daerah Tanjung Kasuari (Distrik Sorong Barat) dengan sebaran yang merata.
Tanaman umumnya berasosiasi dengan tanaman lainnya seperti kelapa, ketapang, pulai, waru dan
tanaman bawah seperti hanjuang, puring, perdu/semak, tanaman pertanian dll. Sebaran yang
jumlahnya sedikit ditemukan di daerah Kampung Baru dan Kilo Sepuluh. Hasil pengamatan di
Manokwari juga menunjukkan bahwa sebaran tanaman sukun ditemukan mulai dari pesisir sampai
daratan dengan ketinggian 1-44 m dpl antara lain di daerah Sanggeng, Kampung Suwen dan
Amban di Distrik Manokwari.

(Sumber foto: www.badilag.net/arsip/data/petabadilag/Jayapura.html)

Gambar 1.

Peta lokasi koleksi materi genetik sukun di Papua Barat

Sebaran tanaman sukun di daerah kepulauan dapat ditemukan di beberapa pulau yaitu Pulau
DOM, Pulau Jefman, Pulau Buaya dan Pulau Soop. Umumnya tanaman sukun tumbuh pada daerah
mendekati pantai dengan ketinggian tempat sekitar 0-5 meter diatas permukaan laut. Pertumbuhn
tanaman sukun di pulau DOM tersebar merata di seluruh pulau yang terdiri atas dua lokasi yaitu
Dom Barat dan Dom Timur. Di sini sukun dpat tumbuh dari kawasan pantai sampai ke dataran
dengan ketinggian 100 m diatas permukaan laut. Jumlah populasi di Dom Barat lebih banyak dari
pada di Dom Timur dengan pola sebaran yang merata. Pertumbuhan tanaman sukun di Pulau
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Jefman dapat ditemukan di daerah Kampung Islam (Jefman bagian barat) dengan jumlah populasi
yang banyak sedangkan di daerah lainnya jumlahnya lebih sedikit. Demikian pula sebaran tanaman
sukun di Pulau Soop, umumnya tanaman tersebar secara merata di seluruh wilayah pulau.
B.

Pengamatan Morfologi Tanaman

Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa kondisi pertumbuhan tanaman sukun di Sorong
daratan dan kepulauan sangat baik. Tinggi tanaman rata-rata 10 – 20 m, dengan diameter batang
rata-rata 15 cm – 80 cm serta batang bebas cabang umumnya pendek rata-rata kurang dari 5 m dan
memiliki percabangan dengan rata-rata sudut percabangan ≥ 70o (Gambar 2). Bentuk daun lebar
menjari dengan lekuk daun agak dalam. Kulit batang abu-abu dengan bercak putih. Masyarakat di
Pulau Jefman memiliki cara untuk mendapatkan produksi buah yang banyak dan berukuran besar
dengan cara melukai batang kemudian bagian kulit batang tersebut dikupas seperti untuk
mencangkok. Biasanya akan tumbuh banyak tunas/cabang baru dan akan menghasilkan buah yang
lebih besar.

Gambar 2.

C.

Pohon induk sukun di daerah Tanjung Kasuari – Sorong Daratan

Pengambilan Akar dan Buah Sukun

Koleksi materi genetik sukun berupa akar dilakukan untuk menyediakan bibit sukun untuk
bahan tanaman dalam rangka pembangunan plot uji klon sukun. Tanaman sukun bersifat
partinokarpi sehingga hanya bisa dikembangbiakkan secara vegetatif. Teknik perbanyakan yang
biasa dilakukan oleh masyarakat atau petani bibit adalah stek akar. Pengambilan akar dilakukan
dengan menggali akar yang tumbuh menjalar dekat dengan permukaan tanah karena memiliki
kemampuan tumbuh lebih baik dari pada akar yang tumbuh pada kedalaman yang lebih dalam.
Potongan akar dikemas dalam berupa kardus atau steroform. Untuk menjaga kelembaban akar
selama pengangkutan menuju tempat pembibitan, dilakukan pengepakan dengan kulit batang
pisang, koran basah atau sekam padi basah kemudian disusun dalam kardus/steroform yang sudah
disiapkan (Danu dan Abidin, 2007) .
Pada umumnya tanaman sukun di Sorong memiliki masa berbuah 2 kali setahun, yaitu
periode bulan Januari – Maret dan Agustus – Oktober. Kadang-kadang dapat berbuah sampai 3
kali, dengan masa berbuah tambahan pada bulan Mei - Juli. Secara umum di Sorong terdapat 3
jenis buah sukun yaitu sukun berbuah lonjong (seperti buah nangka), sukun berbuah bulat tidak
berduri dan sukun hutan yang buahnya untuk dimasak sayur (di Jawa : keluwih). Diameter buah
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tua/matang rata-rata 15-20 cm dengan panjang 20-30 cm. Pemanfaatan buah sukun sebagai
makanan ringan/tambahan dengan cara di goreng/dibakar dan dibuat kripik. Pemasaran buah sukun
umumnya di pasar lokal namun banyak juga yang dibawa ke daerah lain oleh para
pendatang/wisatawan. Hasil pengamatan buah yang diperoleh menunjukkan belum cukup tua
(menurut keterangan masyarakat biasanya siap panen pada akhir bulan Juni) yaitu rata-rata sebagai
berikut :
Tabel 1.
No

Hasil pengamatan morfologi buah sukun dari Sorong
Lokasi

Rerata
Panjang
buah
(cm)
17,67

Rerata
Keliling
buah
(cm)
36,17

Rerata
Berat
(g)

Duri

Warna buah

753,33

Berduri

Hijau kekuningan

1

Tanjung Kasuari

2

Pulau DOM

16,75

37,00

743,75

Berduri

Hijau kekuningan

3

Pulau Soop

16,25

36,00

696,25

Berduri

Hijau kekuningan

4

Pulau Jefman

14,38

35,75

643,75

Berduri

Hijau kekuningan

Gambar 3.

Morfologi buah sukun dari Sorong (kiri) dan Manokwari (kanan)

Hasil analisis kandungan nutrisi buah menunjukkan kandungan jumlah kalori yang terdapat
pada buah sukun dari Sorong (39,62 - 41,42 kal) relatif lebih rendah daripada sukun dari
Manokwari (69,58 - 89,01 kal). Hal tersebut disebabkan karena tingkat kematangan buah yang
berbeda yaitu buah sukun dari Sorong masih relatif lebih muda ditandai dengan tingginya kadar air
buah dan kandungan serat. Selama proses pematangan biasanya terjadi peningkatan jumlah gula
dan rasa manis sebagai akibat dari degradasi polisakarida. Adapun berkurangnya serat sejalan
dengan tingkat kematangan buah terjadi karena pelunakan buah sebagai akibat adanya hidrolisis
dari polisakarida pada dinding sel (Abidin,1991 dalam Fitriningrum et al. 2013). Data hasil
analisis selengkapnya disajikan pada Tabel 2 dan 3 di bawah ini.
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Tabel 2.

Hasil analisis kandungan gizi buah sukun dari empat lokasi di Sorong

Kandungan gizi per
100 gram daging buah
1. Kadar air (%)
2. Abu (%)
3. Karbohidrat (%)
4. Lemak (%)
5. Protein (%)
6. Pati (%)
7. Vitamin C (mg/100 g)
8. Kalsium (mg/100 g)
9. Posfor (mg/100g)
10. Serat (%)
11. Kalori (kkal)
Tabel 3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pulau Soop

Pulau Jefman

Pulau Dom

Tanjung
Kasuari

86,84
1,02
10,59
0,41
1,22.
3,99
44,29
37,58
25,58
2,25
40,11

88,66
1,06
8,83
0,38
1,35
4,23
41,69
32,43
24,52
1,87
41,42

87,41
1,01
9,49
0.35
1,41
5,29
45,72
34,68
24,16
2,13
39,62

88,39
1,01
9,28
0,39
1,33
4,96
46,52
39,08
26,15
1,82
40,46

Hasil analisis kandungan gizi buah sukun dari 3 lokasi di Manokwari

Kandungan gizi per
100 gram daging buah

Suwen

Amban

Giriosi

Sanggeng

Kadar air (%)
Abu (%)
Karbohidrat (%)
Lemak (%)
Protein (%)
Pati (%)
Vitamin C (mg/100 g)
Kalsium (ppm)
Posfor (mg/100g)
Serat (%)
Kalori (kkal)

78,01
1,20
15,31
0,53
2,91
11,12
37,12
75,59
28,82
1,59
75,23

78,93
1,34
15,63
0,59
2,32
14,47
49,90
146,09
38,81
1,18
75,27

75,96
0,96
18,91
0,58
2,55
16,93
47,74
89,84
35,67
1,25
89,01

80,22
1,23
14,19
0,44
2,61
12,35
39,94
109,26
33,73
1,28
69,58

D.

Pembibitan dan Uji Penanaman

Hasil koleksi materi genetik berupa akar sukun dari Manokwari diperoleh 19 klon dan dari
Sorong sebanyak 31 klon. Jumlah klon yang tumbuh masing-masing 17 dan 27 klon sedangkan
hasil pembibitan stek akar di persemaian menunjukkan rata-rata persen hidup sekitar 54,01 –
72,10%. Hasil pembibitan selengkapnya disajikan pada Tabel 4. Tingginya angka kematian stek
akar disebabkan karena adanya penurunan kualitas akar selama proses pengangkutan sampai
penyetekan di persemaian. Menurut Danu dan Abidin (2007), teknik pengepakan akar sukun yang
tepat sangat diperlukan untuk mempertahankan akar sukun tetap segar selama penyimpanan.
Penggunaan pelepah pisang atau serbuk sabut kelapa lembab dapat menjaga kesegaran stek akar
sukun sampai 28 hari dengan persen hidup stek 60%.
Tabel 4.

Pertumbuhan stek akar sukun dari Manokwari dan Sorong umur 4 bulan

1

Manokwari

19

391

200

Persentase hidup
(%)
26,67 – 85,19

2

Sorong

31

1215

795

41,46 – 86,00

No

Lokasi

Jumlah klon

Jumlah stek

Jumlah bibit
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Gambar 4.

Tanaman uji klon sukun di Gunung Kidul DIY sampai umur 5 tahun

Hasil uji penanaman klon sukun asal Manokwari dan Sorong di plot konservasi sukun di
Gunung Kidul pada umur 5 tahun menunjukkan rerata pertumbuhan tinggi 5,38 - 5,42 m, tinggi
bebas cabang 0,97 - 1,98 m, diameter batang 12,59 - 13,70 cm, jumlah cabang 13,0-13,4 dan lebar
tajuk 3,19 - 4,03 m serta tanaman sudah berbuah (Adinugraha dan Kartikawati, 2014). Penanaman
sukun pada lahan vertisol yang memiliki kesuburan kimia yang relatif rendah dapat dilakukan
dengan pola tumpang sari seperti tampak pada Gambar 4. Produksi buah klon sukun Manokwari
rata-rata berkisar antara 2 – 72 butir per pohon sedangkan klon sukun Sorong 12 – 61 buah per
pohon.
IV.

KESIMPULAN

Tanaman sukun tersebar cukup merata di Papua Barat baik di wilayah daratan maupun
kepulauan. Buah sukun asal Manokwari dan Sorong berbentuk lonjong dan berduri dengan
panjang buah 14,38-17,67 cm. Hasil analisis kandungan karbohidrat, 8,83-18,92%, lemak 0,380,59% dan protein 1,22-2,91%. Hasil pembibitan stek akar sukun dari Sorong dan Manokwari
menujukkan persentase tumbuh rata-rata 54,01 – 72,10%. Hasil uji penanaman klon sukun di
Gunung Kidul pada umur 5 tahun menunjukkan rerata pertumbuhan tinggi 5,38 - 5,42 m, tinggi
bebas cabang 0,97 - 1,98 m, diameter batang 12,59 - 13,70 cm, jumlah cabang 13,0-13,4 dan lebar
tajuk 3,19 - 4,03 m serta tanaman sudah berbuah.
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VIABILITAS BENIH KAYU MERAH (Pterocarpus indicus forma echinatus) ASAL
DOMPU, NTB DAN PULAU FLORES, NTT
Viability of Kayu merah (Pterocarpus indicus forma echinatus) Seeds from Dompu, West
Nusa Tenggara and Flores Island, East Nusa Tenggara
Vivi Yuskianti
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km 15 Purwobinangun Pakem, Sleman, Yogyakarta
email: vivi_yuskianti@yahoo.com

ABSTRACT
Viability and germination of kayu merah with pricks or thorns on the central outer part of the fruit
(Pterocarpus indicus forma echinatus) from field exploration is important to support its conservation and
future development. Currently, kayu merah in some Asia countries such as Vietnam, Srilangka, and
Indonesia has become endangered. The IUCN Red List of Threatened Species has categorized the species as
vulnerable (Vu A1d ver.2.3). The purpose of this research is to know the seed viability and germination of
kayu merah from Dompu, Pulau Sumbawa, West Nusa Tenggara and Flores Island in East Nusa Tenggara.
Six mother trees from each population with 40 seeds from each mother tree were used as materials. Results
in general show that, the average of seed weight of both populations was relatively similar (2.01 gr for
Dompu and 2.02 gr for Flores Island). However, the percentage of sprout growth ability (Db) and growth
speed (Kb) of seed from Dompu was better than Flores Island (Db=57.50 % and 42.92%, and
Kb=10.37%/etmal and 8.10%/etmal).
Keywords:

kayu merah (Pterocarpus indicus forma echinatus), viability, germination, Dompu, Flores
Island

ABSTRAK
Informasi mengenai viabilitas dan perkecambahan kayu merah untuk jenis yang mempunyai duri pada
bagian tengah buahnya (Pterocarpus indicus forma echinatus) dari hasil eksplorasi di alam sangat
diperlukan untuk mendukung upaya penyelamatan dan pengembangannya. Saat ini keberadaan kayu merah
di beberapa negara Asia seperti Vietnam, Srilangka, Indonesia telah mulai terancam atau bahkan punah.
Kondisi ini menyebabkan The IUCN Red List of Threatened Species telah memasukkan kayu merah sebagai
jenis yang rentan (Vulnerable A1d ver.2.3). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui viabilitas dan daya
kecambah benih kayu merah asal eksplorasi dari Dompu, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dan Pulau
Flores, Nusa Tenggara Timur. Enam pohon induk dari setiap populasi, dengan 40 benih untuk setiap pohon
induk digunakan sebagai materi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, rata-rata
berat benih untuk kedua populasi relatif sama (2,01 gram untuk Dompu dan 2,02 gram untuk Pulau Flores).
Namun, daya kecambah (Db) dan kecepatan tumbuh (Kb) benih kayu merah asal Dompu lebih baik
dibandingkan Pulau Flores (Db=57,50 % dan 42,92% untuk daya kecambah dan Kb=10,37%/etmal dan
8,10%/etmal).
Kata kunci: kayu merah (Pterocarpus indicus forma echinatus), viabilitas, perkecambahan, Dompu,
Pulau Flores

I.

PENDAHULUAN

Kayu merah (Pterocarpus indicus Willd), dikenal dengan beberapa nama lokal di Indonesia
seperti angsana, narra, dan linggua, mempunyai sebaran dari Birma bagian selatan melalui Asia
Tenggara menuju Santa Cruz dan Kepulauan Pasifik (Soerianegara dan Lemmens, 1994). Jenis ini
mempunyai banyak kegunaan termasuk untuk konstruksi ringan sampai berat, furnitur, panel, alat
musik serta barang-barang berkualitas tinggi seperti kabinet, dekorasi lantai, meja biliard, bagian
dalam kendaraan dan lain sebagainya (Soerianegara dan Lemmens, 1994). Tanaman ini juga
banyak direkomendasikan untuk naungan dan agroforestry karena kemampuannya dalam
mengikat nitrogen (Joker, 2002). Selain itu, bagian tanaman kayu merah juga berpotensi sebagai
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obat-obatan seperti antibakteri dan antimikroba (Fatimah, 2004 dan Junanto et. al., 2008).
Budidayanya jenis ini telah dilakukan di banyak negara seperti Afrika, India, Srilangka, Taiwan,
Okinawa, Hawai dan Amerika Tengah (Soerianegara dan Lemmens, 1994).
Keberadaan kayu merah di sebaran alamnya saat ini telah mulai hilang akibat tingginya
permintaan yang memicu terjadinya eksploitasi berlebihan dan penebangan liar; seperti di
Peninsular Malaysia yang hanya menyisakan beberapa batang pohon kayu merah (Soerianegara
dan Lemmens, 1994). Faktor lain yang juga mengakibatkan erosi genetik pada kayu merah adalah
alih fungsi lahan (Soerianegara dan Lemmens, 1994). Keberadaannya di beberapa negara Asia
seperti Vietnam, telah punah selama 300 tahun, Sri Lanka gagal menemukan jenis ini, dan di India,
Indonesia dan Filipina jenis ini menunjukkan telah terancam (Joker, 2002). Kondisi ini
menyebabkan The IUCN Red List of Threatened Species telah memasukkan kayu merah sebagai
jenis yang rentan (Vulnerable A1d ver.2.3) (http://www.iucnredlist.org/search, diakses tanggal 8
September 2017).
Kayu merah/angsana telah banyak digunakan untuk rehabilitasi lahan kritis dan sebagai
tanaman penaung di pinggir jalan, tetapi terbatas hanya jenis tertentu saja. Belum banyak diketahui
bahwa sebenarnya ada dua jenis kayu merah yang dibedakan berdasarkan perbedaan kondisi kulit
buahnya. Jenis pertama yaitu Pterocarpus indicus forma indicus yang tidak memiliki duri halus di
buahnya, serta Pterocarpus indicus forma echinatus yang memiliki duri pada bagian kulit buahnya
(Caradang, 2015). Jenis yang pertama ini yang telah mulai digunakan untuk rehabilitasi dan
naungan, tetapi informasi mengenai jenis yang kedua belum banyak diketahui.
Upaya penyelamatan kayu merah merupakan hal yang perlu dilakukan. Upaya seperti
pembangunan plot konservasi eks situ sebagai koleksi materi genetik dan juga materi untuk
pembangunan perkebunan kayu merah menjadi salah satu alternatif untuk mencegah kehilangan
sumber daya genetik kayu merah di Indonesia. Tanpa adanya upaya segera dan berkesinambungan,
dikuatirkan keberadaan kayu merah di Indonesia akan mulai punah. Untuk mendukung upaya
penyelamatan dan juga pengembangan kayu merah maka diperlukan informasi pendukung seperti
daya kecambah benih hasil eksplorasi dari alam terutama untuk jenis Pterocarpus indicus forma
echinatus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui viabilitas dan perkecambahan benih kayu
merah asal Dompu, di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dan Pulau Flores, Nusa Tenggara
Timur.
II.
A.

BAHAN DAN METODE

Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan adalah benih kayu merah dari Dompu, Nusa Tenggara Barat dan
Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur. Enam pohon induk (DP-1, DP-2, DP-5, DP-18, DP-19 dan
DP-22) yang mewakili populasi kayu merah dari Dompu, Nusa Tenggara Barat dan enam pohon
induk (PF-10, PF-11, PF-18, PF-19, PF-25 dan PF-30) dari Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur
digunakan untuk penelitian. Sebanyak 40 benih dari masing-masing pohon induk dipilih secara
acak untuk digunakan sebagai bahan penelitian. Media perkecambahan yang digunakan berupa
pasir halus.
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B.

Metode Penelitian

Buah kayu merah hasil koleksi dari setiap pohon induk diekstraksi untuk mengumpulkan
bijinya. Benih kemudian diseleksi dan dibersihkan dari sisa-sisa kotoran. Hanya benih dengan
kondisi yang baik, ditandai dengan tidak mengalami perlukaan pada seluruh bagian benih serta
kondisi benih segar dan tidak mengalami kekeringan, yang dipilih. Benih tersebut kemudian
diukur beratnya menggunakan timbangan analitik (Tabel 1). Sebelum di tabur, skarifikasi benih
dilakukan dengan cara merendam benih kayu merah di dalam air dingin selam 12 jam. Benih
kemudian disemai di dalam plastik mika berisi pasir halus. Untuk mencegah tumbuhnya jamur,
media pasir halus sebelumnya disiram dengan fungisida Dithane M-45 (3 gr/l) yang telah
dilarutkan ke dalam air sampai jenuh. Penyiraman fungisida dilakukan sehari sebelum penaburan
benih.
Benih hasil skarifikasi kemudian ditaburkan pada media pasir halus sedalam ± 0,5 cm, dan
setelah itu ditutup dengan pasir halus kembali. Setelah semua benih selesai disemai, wadah
persemaian di letakkan di rumah kaca.Untuk menjaga kelembaban media, dilakukan penyiraman
air menggunakan hand sprayer setiap 2 hari sekali. Pengamatan dilakukan setiap pagi hari sejak
hari pertama setelah penanaman hingga berlangsung selama 21 hari. Pengamatan hanya dilakukan
terhadap benih yang berkecambah. Jumlah benih yang berkecambah setiap hari dihitung dan
datanya digunakan untuk menghitung daya kecambah dan kecepatan kecambah. Tujuan pengujian
daya berkecambah ialah menentukan potensi perkecambahan suatu lot benih, yang selanjutnya
dapat digunakan untuk membandingkan mutu benih dari lot-lot yang berbeda, serta menduga
keberhasilan pembuatan bibit di persemaian (Sudrajat et al., 2015).
C.

Analisa Data

Daya kecambah (Db) dan kecepatan tumbuh (Kb) dihitung menggunakan rumus Wang
(1991). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

∑ benih kecambah normal
Db (%) =

x 100%
∑ Benih yang dikecambahkan

Kecepatan tumbuh (Kb) dihitung berdasarkan jumlah kecambah normal setiap hari.
∑ (Xi –Xi-1)
Kb (%/etmal) =
Ti
Keterangan:
Kb = Kecepatan berkecambah (%/etmal). Etmal = hari
Xi = Persentase kecambah normal pada hari ke-i
Ti = Waktu pengamatan (hari)
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III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Benih kayu merah telah dapat diperoleh dari sebaran alami kayu merah di bagian timur
Indonesia yaitu di Nusa Tenggara. Benih kayu merah asal Dompu, Pulau Sumbawa, Nusa
Tenggara Barat diperoleh di kecamatan Hu’u dan Pajo pada lahan berbatu di perbukitan dekat
pantai dengan dengan ketinggian tempat bervariasi antara 6,1-91 m dpl dan kelerangan 20-80o
(Yuskianti et al., 2017). Sementara benih kayu merah asal Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur
diperoleh dari Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur pada lahan berbatu, terjal dengan
kemiringan lebih dari 60o (Yuskianti et al., in press). Kayu merah di kedua wilayah ini yang di
kenal mayarakat lokal sebagai kayu nara/narra merupakan jenis kayu berkualitas tinggi yang
banyak digunakan untuk pembuatan rumah adat, furnitur dan kerajinan (Yuskianti et al., 2017 dan
in press).
Cara memproses ekstraksi buah kayu merah dapat dilakukan dengan cara memotong bagian
sayap kulit buah, kemudian memotong bagian tengahnya untuk mengeluarkan benihnya. Jumlah
benih yang dihasilkan dari setiap buah menunjukkan variasi (1-3 benih), tetapi banyak buah yang
tidak menghasilkan benih sama sekali (0) (Gambar 1). Proses ekstraksi benih memiliki kesulitan
tersendiri karena kayu merah asal Dompu dan Pulau Flores ini merupakan jenis yang mempunyai
duri pada bagian tengah buahnya (Pterocarpus indicus forma echinatus) (Gambar 1). Cangkang
kulit buah kayu merah jenis ini sangat keras, sementara benihnya lunak. Kehati-hatian sangat
diperlukan ketika ekstraksi karena benih sangat mudah terluka dan pada akhirnya tidak dapat
tumbuh.

Gambar 1.

Kayu merah jenis Pterocarpus indicus forma echinatus yang memiliki duri pada bagian
buahnya. a. Buah, batang dan daun kayu merah asal Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, b.
Buah kayu merah asal Pulau Flores, c. Buah kayu merah asal Dompu, dan d. Dimensi ukuran
buah kayu merah dan proses ekstraksi untuk mendapatkan benih (Foto Vivi Yuskianti).

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa benih kayu merah asal Dompu dan Pulau Flores
memiliki rata-rata berat benih yang relatif sama. Berat 40 butir benih kayu merah asal Dompu
sebesar 2,01 gram, sementara Pulau Flores sebesar 2,02 gram. Namun, secara umum, rata-rata
daya kecambah dan kecepatan tumbuh benih kayu merah asal Dompu lebih baik dibandingkan
dengan Pulau Flores (57,50 % dan 42,92%) dan (10,37 %/etmal dan 8,10 %/etmal) (Tabel 1).
Daya kecambah benih dari setiap pohon induk kayu merah asal Dompu bervariasi, mulai
dari 32,50% di DP-22 sampai dengan 77,50 di DP-19, dengan kecepatan tumbuh mulai dari
6,24%/etmal di DP-22 sampai dengan 14,12%/etmal di DP-2 (Tabel 1 dan Gambar 2). Begitu juga
dengan benih kayu merah asal Pulau Flores, dengan daya kecambah bervariasi dari 5,00% di PF19 sampai dengan 70,00% di PF-30 dengan kecepatan kecambah berkisar dari 1,53%/etmal di PF19 sampai 15,23%/etmal di PF-30 (Tabel 1 dan Gambar 2). Pohon induk PF-19 mempunyai ratarata daya kecambah dan kecepatan tumbuh terendah dibandingkan pohon induk lainnya (Tabel 1
dan Gambar 2).
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Tabel 1.

Berat benih, daya kecambah dan kecepatan tumbuh dari setiap pohon induk Pterocarpus indicus
forma echinatus asal Dompu, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dan Pulau Flores, Nusa
Tenggara Timur.

Asal pohon
induk

Jumlah benih

Berat benih (gr)

Daya kecambah
(%)

Kecepatan tumbuh
(%/etmal)

Dompu, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
DP-1
40
DP-2
40
DP-5
40
DP-18
40
DP-19
40
DP-22
40
Rata-rata
40

1,68
2,02
1,98
2,34
2,33
1,74
2,01

52,50
62,50
55,00
65,00
77,50
32,50
57,50

7,29
14,12
8,69
12,92
12,95
6,24
10,37

Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur
PF-10
40
PF-11
40
Pf-18
40
PF-19
40
PF25
40
PF-30
40
Rata-rata
40

2,00
1,85
2,04
2,27
2,24
1,71
2,02

32,50
32.50
50.00
5.00
67.50
70,00
42,92

11,27
2,94
7,26
1,53
10,37
15,23
8,10

Daya kecambah dan kecepatan tumbuh benih kayu merah asal Dompu
(DP) dan Pulau Flores (PF)
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
DP-1 DP-2 DP-5 DP-18 DP-19 DP-22 PF-10 PF-11 PF-18 PF-19 PF-25 PF-30
Daya kecambah

Gambar 2.

Kecepatan tumbuh

Histogram daya kecambah (diagram batang pertama, berwarna jingga) dan kecepatan tumbuh
(diagram batang kedua, bewarna kuning) dari setiap pohon induk kayu merah Pterocarpus
indicus forma echinatus asal Dompu, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (DP), dan Pulau
Flores, Nusa Tenggara Timur (PF).

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa hari mulai berkecambah dari setiap pohon induk
bervariasi. Perkecambahan mulai terjadi sejak hari ke-2 dan ke-3 setelah penaburan, tetapi ada
bebarapa pohon induk, kecambah terjadi setelah hari ke-6 atau ke-7 setelah penaburan, seperti
pada benih kayu merah asal Pulau Flores (PF-11) (data tidak ditampilkan). Menurut Zanzibar
(2016) Proses perkecambahan merupakan suatu rangkaian yang kompleks dari perubahanperubahan morfologi, fisiologi dan biokimia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa proses perkecambahan
benih dapat dibedakan atas dua macam proses yaitu proses perkecambahan fisiologis; secara
biologis terjadi beberapa proses berurutan meliputi penyerapan air (water absorption), pencernaan
(digestion), pengangkutan makanan (food transfer), asimilasi (assimilation), pernapasan
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(respiration) dan pertumbuhan (growth); dan proses perkecambahan morfologis yang merupakan
tahapan sesudah proses pengangkutan makanan dan pernapasan (Zanzibar, 2016).
Perkecambahan benih terjadi apabila dormansi sudah hilang dan ditanam pada kondisi
lingkungan seperti suhu, cahaya, kelembaban, media dan wadah yang sesuai (Zanzibar, 2016).
Kayu merah merupakan jenis Leguminosae dengan tipe perkecambahan epigeal (Gambar 3). Hal
ini ditandai dengan munculnya radikel diikuti dengan memanjangnya hipokotil secara keseluruhan
dan membawa kotiledon dan plumula ke atas permukaan tanah.

Gambar 3.

Proses perkecambahan kayu merah

Daya kecambah benih kayu merah asal Dompu dan Pulau Flores lebih rendah dibandingkan
dengan benih Acacia mangium dan A. auriculiformis (Rahma dan Sunarti, 2016) dan kayu afrika
(Winarni, 2009). Penelitian Rahma dan Sunarti (2016) menunjukkan bahwa daya kecambah benih
Acacia mangium dan A. auriculiformis berturut-turut adalah 24-94% dan 9-70%, sementara daya
kecambah benih kayu afrika bervariasi antara 65,33-96,67% (Winarni, 2009). Hal serupa juga
ditunjukkan oleh kecepatan tumbuh dimana benih kayu merah asal Dompu (Kb=10,37%/etmal)
mempunyai kecepatan tumbuh lebih baik dibandingkan Pulau Flores (Kb= 8,10%/etmal, Tabel 1).
Selain itu,secara rata-rata benih kayu merah mempunyai kecepatan tumbuh yang lebih baik
dibandingkan benih kayu afrika yang menggunakan perlakuan H2SO4 1% selama 10 menit
(3,21%/etmal) (Winarni, 2009). Daya kecambah dan kecepatan tumbuh kayu merah ini lebih
rendah dibandingkan benih A. mangium dan A. auriculiformis (Rahma dan Sunarti, 2016). Kondisi
ini memungkinkan karena Acacia merupakan jenis cepat tumbuh dan merupakan jenis pioner,
berbeda dengan kayu merah terutama jenis Pterocarpus indicus forma echinatus, yang merupakan
jenis yang mulai langka dan termasuk lambat pertumbuhannya.
Mutu fisiologi benih yang diukur menggunakan viabilitas potensial (daya kecambah) dan
vigor benih (kecepatan tumbuh) mencerminkan kemampuan benih untuk bisa hidup normal dalam
kisaran keadaan alam yang cukup luas, mampu tumbuh cepat dan merata (Winarni, 2009). Daya
kecambah benih memberikan informasi kepada pemakai benih akan kemampuan benih tumbuh
normal menjadi tanaman yang berproduksi wajar dalam kondisi biofisik yang optimum (Sutopo,
2004). Uji perkecambahan merupakan fungsi yang paling penting dan menentukan nilai benih
tersebut dalam penggunaannya di lapangan (Sutopo, 2004). Hasil penelitian yang menunjukkan
tingginya daya kecambah dan kecepatan tumbuh benih kayu merah asal Dompu dibandingkan
Pulau Flores (Tabel 1) mengindikasikan potensi pertumbuhan baik saat pembibitan maupun saat
pertumbuhan di lapangan untuk kayu merah asal Dompu akan lebih baik dibandingkan Pulau
Flores. Penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut terutama untuk kayu merah hasil koleksi dari
berbagai sebaran alam di Indonesia tampaknya sangat diperlukan untuk mendukung dugaan
tersebut. Selain itu, berbagai penelitian lain seperti perbedaan morfologis dan kemampuan adaptasi
kayu merah dari kedua tipe yaitu Pterocarpus indicus forma indicus dan forma echinatus di luar
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habitat alaminya serta kemampuan perbanyakan vegetatifnya sangat diperlukan untuk mendukung
upaya penyelamatan dan pengembangan kedua jenis kayu merah tersebut di Indonesia.
IV.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kayu merah asal Dompu, Pulau Sumbawa di Nusa
Tenggara Barat dan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur merupakan jenis kayu merah yang
mempunyai duri pada bagian kulit buahnya (Pterocarpus indicus forma echinatus). Berat 40 butir
benih asal Dompu dan Pulau Flores relatif sama, tetapi daya kecambah dan kecepatan tumbuh
benih kayu merah asal Dompu tampaknya lebih baik dibandingkan dengan benih kayu merah asal
Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Hasil pengamatan perkecambahan juga menunjukkan bahwa
kayu merah mempunyai tipe perkecambahan epigeal ditandai ditandai dengan munculnya radikel
diikuti dengan memanjangnya hipokotil secara keseluruhan dan membawa kotiledon dan plumula
ke atas permukaan tanah.
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ABSTRACT
Evaluation of growth to know the pattern of plant development has been done until the age of 3 years for
4-provenances Toona sinensis Roem South Sulawesi in Candiroto permanent measurement plot (PUP),
Temanggung Regency, Central Java Province. Observations focused on high growth and stem diameter.
Evaluation of growth shows diagram of high growth rate and diameter linier phase categorized and the
origin of the provenance gives a significant effect on growth and diameter until 3 years old. Duncan test
results showed Enrekang provenances produced the best value for high growth and diameter, followed
by provenances Tanatoraja, Bulukumba and Bantaeng respectively. The growth rate information can be
utilized for growth trend study for the development of silvicultural techniques and preparation of
breeding populations of Toona sinensis Roem.
Keywords: Linier phase, provenance, PUP, Trend, Toona sinensis Roem

ABSTRAK
Evaluasi pertumbuhan untuk mengetahui pola perkembangan tanaman telah dilakukan sampai umur 3
tahun terhadap 4–provenans Toona sinensis Roem asal Sulawesi Selatan di Petak Ukur Permanen (PUP)
Candiroto, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Pengamatan awal difokuskan terhadap sifat
pertumbuhan tinggi dan diameter batang. Hasil evaluasi pertumbuhan menunjukkan laju pertumbuhan
tinggi dan diameter berada di fase linier. Asal provenan memberikan pengaruh nyata terhadap
pertumbuhan tinggi dan diameter sampai umur 3 tahun. Hasil uji Duncan menunjukkan provenan
Enrekang menghasilkan nilai rerata terbaik untuk pertumbuhan tinggi dan diameter, diikuti provenan
Tanatoraja, Bulukumba dan Bantaeng. Informasi laju pertumbuhan dapat dimanfaatkan untuk studi tren
pertumbuhan yang berguna untuk perbaikan manajemen teknik silvikultur serta untuk persiapan populasi
pemuliaan Toona sinensis Roem.
Kata kunci: fase linier, provenan, PUP, tren, Toona sinensis Roem

I.

PENDAHULUAN

Surian (Toona sinensis Roem) memiliki sebaran alami yang cukup luas di Indonesia dan
banyak dibudidayakan di areal hutan rakyat. Spesies ini memiliki spektrum pemanfaatan yang
luas (Jayusman et al., 2006), kayunya memiliki sifat mudah diolah dengan mesin (Asdar,
2010), memenuhi persyaratan kayu pertukangan, memiliki kandungan bahan ekstraktif yang
bersifat anti virus (You et al., 2013) dan anti kanker ovarium (Yuan et al., 2006). Berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK. No.272/Menhut-V/2004, surian ditetapkan sebagai
salah satu jenis kayu pertukangan (Kemenhut, 2004) dan menjadi salah satu jenis pilihan untuk
hutan rakyat dengan pola agroforestri (Pramono dan Danu, 2013). Hindra (2006) menambahkan
bahwa hutan rakyat swadaya dan hutan rakyat hasil kegiatan GERHAN (Gerakan Rehabilitasi
Hutan dan Lahan) sampai akhir tahun 2004 masing-masing mencapai 966.772 Ha dan 409.899
Ha, dimana salah satu spesies yang ditanam adalah Surian. Berbagai upaya telah dilakukan
untuk mendukung pengembangan surian tersebut diantaranya melalui perbaikan teknik
budidaya dan pendekatan program pemuliaan pohon yang salah satu kegiatannya adalah
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pengujian provenans. Untuk mengetahui perkembangan tanaman uji telah ditetapkan Petak
Ukur Permanen (PUP) untuk tujuan pengamatan periodik.
Proses yang terkait pertumbuhan dapat diamati pada selang waktu tertentu, dimana setiap
pertumbuhan tanaman akan menunjukkan suatu perubahan dan dapat dinyatakan dalam bentuk
diagram pertumbuhan atau kurva sigmoid. Model kurva sigmoid kurang lebih tetap untuk
semua tanaman, tetapi variasi penyimpangan dapat saja terjadi sebagai akibat variasi di dalam
lingkungan tempat hidupnya. Ukuran akhir rupa dan bentuk tumbuhan ditentukan oleh
kombinasi pengaruh faktor keturunan dan lingkungan (Sitompul dan Guritno, 1995). Selama
pertumbuhannya, kayu yang dihasilkan sangat bervariasi sifat-sifatnya baik antar jenis kayu
maupun pada jenis kayu yang sama, bahkan variasi ini juga ditemukan pada kayu dalam batang
yang sama. Di daerah tropis, dimana iklim lebih berpola sama, pada awalnya diasumsikan
kambium akan terus aktif dalam setahun, namun berdasarkan pengamatan secara umum
didapatkan keberagaman kecenderungan penambahan diameter baik dalam satu tempat tumbuh
lokasi (antar kelas diameter) maupun antar tempat tumbuh (Marsoem, 2013). Indikator umum
lainnya yang sering dilakukan oleh para ahli pemuliaan pohon dalam mengevaluasi bagus
tidaknya suatu tegakan adalah dengan melihat kecepatan pertumbuhan dan bentuk batangnya
(Zobel dan Talbert, 1984).
Evaluasi pertumbuhan untuk evaluasi perkembangan tanaman telah dilakukan pada
beberapa jenis tanaman antara lain T. sinensis (Jayusman et al., 2008; Nursyamsi dan Suhartati.
2013), Tectona grandis (Fitriani, 2012; Kurniawan, 2010; Marsoem, 2013), Shora spp (Istomo
et al., 1999; Dali, 2008), Girynops spp (Millang et al., 2011), serta pada tanaman perkebunan
Hevea brasiliensis (Siagian dan Siregar,. 2014). Aplikasi teknologi pemantauan pertumbuhan
tanaman semakin berkembang termasuk pemakaian Sistem Pemantau Pertumbuhan Pohon
menggunakan metode penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis (Jatmoko dan
Sugiarto, 2010). Idealnya informasi pertumbuhan disusun berdasarkan pengamatan periodik
sampai setengah atau satu daur tanaman untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi
program seleksi.
Tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi sifat pertumbuhan tanaman surian
secara periodik dan pemanfatannya untuk kegiatan seleksi pada program pemuliaan kayu
pertukangan. Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya informasi tren laju pertumbuhan tanaman
surian pada periode awal (1 - 3 tahun) yang nantinya dapat digunakan untuk perbaikan
manajemen silvikultur dan optimalisasi pengelolaan materi genetik yang akan dilibatkan pada
penyiapan populasi pemuliaan surian.
II.
A.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian

Lokasi plot uji provenan surian (Toona sinensis) berada di BKPH Candiroto, KPH Kedu
yaitu masuk wilayah, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Empat provenan yang
diuji berasal dari 4 (empat) kabupaten yang berada dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan.
Deskripsi singkat ke empat provenan tertera pada Tabel 1.
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Tabel 1.

Deskrisi asal materi genetik 4- provenan T. sinensis Roem

Provenans &
posisi geografis
Bantaeng, Sulawesi Selatan
05° 26' 675" S
119° 35' 060" E
Bulukumba, Sulawesi Selatan
05° 10' 15" S
120° 20' 000" E
Enrekang, Sulawesi Selatan
03° 21' 23" S
119° 03' 020" E
Tanatoraja, Sulawesi Selatan
04° 10' 30" S
119° 47' 001" E

B.

Elevasi
(m dpl)
662

Kelembaban
(RH/%)
79 – 90

Temperatur
(0C)
25 - 29

Jumlah
Famili
9

455

70 – 83

23 – 31

9

665

65 - 80

22 – 28

22

715

72 - 86

19 – 28

13

Cara Kerja

Kegiatan pengamatan dan pengumpulan data pertumbuhan dilakukan pada periode 2009
- 2011 pada petak ukur permanen (PUP) berukuran 30 x 30 m, spasing 3 x 3 m dengan jumlah
tanaman 100 pohon. Letak PUP mewakili pertanaman setiap provenan, dengan kondisi
kelerengan yang relative datar atau kondisi lingkungan tempat tumbuhnya relatif sama serta
jumlah tanaman lengkap. Setiap provenan dengan luas 1 Ha memiliki 3 PUP dengan demikian
total PUP seluruhnya sebanyak 12 PUP. Kegiatan periodik dilakukan setiap tahun dengan
pengamatan dan pengukuran tinggi dan diameter tanaman pada seluruh tanaman yang berada
dalam PUP denga cara sensus. Pengukuran tinggi pohon dilakukan dengan galah ukur,
sedangkan pengukuran diameter dilakukan pada ketinggian 10 cm di atas permukaan tanah
pada tahun pertama sedangkan pada tahun kedua dan seterusnya dilakukan pada ketinggian
setinggi dada atau dbh (diameter of breath height) menggunakan pita ukur atau phiband.
C.

Analisa Data

Hasil pengamatan ditabulasi dengan bantuan program excel dan dilakukan analisis
varians untuk menguji perbedaan dari parameter pengukuran. Hasil analisis varians yang
menunjukkan perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan uji Duncan.
III.
A.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Tinggi dan Diameter

Hasil pengamatan periodik umur 1 - 3 tahun, terhadap pertumbuhan tinggi dan diameter
tanaman di petak ukur permanen menunjukkan adanya variasi pertumbuhan yang ditunjukkan
oleh setiap asal provenan, dimana provenan asal Enrekang menunjukkan nilai tertinggi untuk
parameter tinggi dan diameter pada semua kelas umur (Gambar 1). Laju pertumbuhan sampai
dengan umur 3 tahun menunjukkan masih dalam kategori laju positif untuk kedua sifat
pertumbuhan tinggi dan diameter batang serta belum menunjukkan pelambatan dan penurunan.
Hasil serupa dilaporkan oleh Nursyamsi dan Suhartati (2013) bahwa sampai umur 30 bulan T.
sinensis yang ditanam dengan jarak tanam 3 x 3m menunjukkan pertumbuhan tinggi 270,80 cm
dan diameter 34,87 mm.
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Gambar 1.

A

B

C

D

Laju pertumbuhan tanaman Toona sinensis Roem berdasarkan provenan dan kelas umur
1 tahun (A), umur 2 tahun (B), Umur 3 tahun (C) dan kelas umur 1, 2 dan 3 tahun (D)

Untuk melihat variasi yang ada dilakukan analisisi varians (Tabel 2) yang
menunjukkan bahwa replikasi tidak memberikan pengaruh yang nyata sedangkan provenan
memberikan pengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan tinggi dan diameter untuk seluruh
kelas umur pengamatan. Untuk melihat sejauh mana perbedaan tersebut terhadap peringkat
provenan yang diuji, maka dilakukan Uji Duncan yang hasilnya tertera pada Tabel 3.
Tabel 2.

Hasil analisis varians pengaruh provenan T. sinensis Roem terhadap pertumbuhan tinggi
tanaman dan diameter batang

Sumber
Keragaman

Derajad
Bebas

Kuadrat Tengah
Tinggi (m)
Diameter (cm)

2009
Replikasi
Provenan
Galat

2
3
339

341,85ns
4502,27**
405,62

3,16 ns
143,14**
8,075

2010
Replikasi
Provenan
Galat

2
3
339

0,1335 ns
1,8908**
0,1653

0,1292ns
5,7854**
0,3236

2011
Replikasi
Provenan
Galat

2
3
339

3,0549 ns
10,0064 **
1,7798

2,5438 ns
3,5289 **
0,9173

Keterangan: ns= not signifant (tidak berbeda nyata), **=berbeda nyata pada taraf uji 1%
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Tabel 3.

Hasil uji Duncan pengaruh asal provenan terhadap pertumbuhan sifat tinggi dan diameter
batang pada 3 kelas umur tanaman.

Periode
2009

2010

2011

Tinggi
(Nilai Rerata & Notasi)
Enrekang
1,13 a
Tanatoraja
1,11 ab
Bulukumba
1,06 b
Bantaeng
0,97 c
Enrekang
2,25 a
Tanatoraja
2,21 ab
Bulukumba
2,14 c
Bantaeng
1,95 d
Enrekang
4,39 a
Tanatoraja
4,35 a
Bantaeng
4,16 b
Bulukumba
4,14 b

Diameter
(Nilai Rerata & Notasi)
Enrekang
0,11a
Bulukumba
0,10 a
Tanatoraja
0,09 a
Bantaeng
0,09 b
Enrekang
2,24 a
Tanatoraja
2,17 a
Bulukumba
1,97 a
Bantaeng
1,71 b
Enrekang
3,60 a
Bulukumba
3,48 ab
Bantaeng
3,45 ab
Tanatoraja
3,42 b

Keterangan = Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5%

Hasil Uji Duncan menunjukkan bahwa peringkat setiap provenans berdasarkan kelas
umur menunjukkan variasi, hal ini membuktikan bahwa pada fase awal pertumbuhan belum ada
stabilitas pertumbuhan dan perkembangan, sehingga informasi awal perlu dilengkapi dengan
pengamatan lanjutan secara periodik untuk mendapatkan informasi yang relatif stabil untuk
dasar seleksi.
B.

Pembahasan

1. Keragaman pertumbuhan
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya keragaman pertumbuhan dan perkembangan
surian baik sifat tinggi maupun diameter batang. Keragaman pertumbuhan surian juga
dilaporkan dari hasil evaluasi surian umur 30 bulan di Sulawesi Selatan (Nursyamsi dan
Suhartati, 2013) dan hasil evalusi plot konservasi eks-situ surian di Candioroto (Jayusman,
2010) yang lokasinya berdekatan dengan lokasi penelitian ini. Pertumbuhan sifat tinggi dan
diameter setiap provenan pada tahun pertama relatif seragam karena masih dalam taraf adaptasi
lokasi penanaman, tetapi pada umur 2 dan 3 tahun setelah penanaman mulai muncul variasi
pertumbuhan yang bersifat nyata (Tabel 2). Asal provenan memberikan pengaruh nyata
terhadap perkembangan laju pertumbuhan, hal ini disebabkan oleh kemampuan setiap provenan
dalam beradaptasi pada lokasi penanaman di plot uji provenan juga beragam. Asal provenan
Bantaeng dan Bulukumba berada pada daerah pantai, sedangkan provenan Enrekang dan
Tanatoraja lokasinya berada jauh dari garis pantai, sehingga masing-masing provenan berasal
dari kondisi pedoagroklimat dan potensi genetik yang beragam dan menjadi salah satu sumber
variasi yang dapat menyebabkan perbedaan pertumbuhan di plot uji provenan.
2. Kompetisi Pertumbuhan
Jarak tanam yang digunakan pada pengujian ini adalah 3 x 3 m memberikan ruang
pertumbuhan yang cukup ideal bagi perkembangan tanaman surian pada awal pertumbuhan, hal
ini terlihat dari pertumbuhan tajuk tanaman sampai dengan umur 3 tahun belum menunjukkan
kompetisi. Tipikal pertumbuhan batang surian cenderung ke atas dengan sedikit cabang yang
tumbuh ke samping. Kompetisi tajuk sampai umur 3 tahun belum banyak mempengaruhi laju
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pertumbuhan surian, sehingga pengaruh kompetisi tersebut belum menjadi pembatas kecepatan
pertumbuhan.
3. Laju pertumbuhan
Pertumbuhan merupakan fungsi dari umur tegakan yang sifatnya tergantung pada jenis
tanaman dan kualitas tempat tumbuh. Tanaman surian mempunyai tren laju pertumbuhan
sejalan dengan bertambahnya umur. Pada Gambar 1-D derajat kemiringan kurva sangat tajam,
hal ini mengindikasikan bahwa pada umur 0-3 tahun terjadi pertumbuhan tinggi dan diameter
yang sangat pesat pada tanaman surian. Tren laju pertumbuhan tanaman surian pada penelitian
ini masih setara dengan laju pertumbuhan surian di Daerah Aliran Sungai (DAS) Datara Sulawesi Selatan (Nursyamsi & Suhartati, 2013). Sebagai perbandingan pada spesies sengon
(Paraserienthes falcataria) dilaporkan bahwa usia muda (produktif) tanaman Paraserienthes
falcataria terjadi pada umur 2 dan 3 tahun, yang ditunjukkan dari laju pertumbuhan diameter
yang sangat optimum (Riyanto & Pamungkas, 2010).
4. Hubungan laju pertumbuhan surian dengan kurva sigmoid
Kurva pertumbuhan tanaman surian pada Gambar 1-D menunjukkan laju pertumbuhan
yang memenuhi terma kurva fase logaritmik dan fase linier sedangkan fase senesen (penuaan)
belum berlangsung. Pada umur tanaman 0-1 tahun, surian memasuki fase vegetatif sampai titik
tertentu akibat pertambahan sel tanaman kemudian melambat dan akhirnya menurun pada fase
senesen. Fase pertumbuhan awal yang ditandai dengan pertumbuhan awalnya masih lambat dan
fase ini disebut fase logaritmik dimana pertumbuhan tanaman mula-mula lambat dan biasanya
tumbuhan mengalami fase adaptasi terhadap lingkungan tumbuhnya. Fase logaritmik
merupakan periode laju pertumbuhan eksponensial, terjadi dalam selang waktu yang singkat
dalam tajuk tanaman. Fase ini ditandai oleh pertambahan panjang secara meningkat. Kurva
menunjukkan ukuran kumulatif sebagai fungsi dari waktu (Sitompul dan Guritno, 1995). Laju
pertumbuhan berbanding lurus dengan ukuran organisme. Semakin besar organisme, semakin
cepat ia tumbuh. Kurva Sigmoid walaupun sederhana tetapi cukup informatif, sebagaimana
pernyataan Salisbury (1995) bahwa kurva sederhana sering berguna dalam perujukan berbagai
data yang terukur. Surian pada umur 2-3 tahun memasuki fase pertumbuhan yang sangat cepat
dan konstan atau sering disebut fase linier. Periode fase linier pada penelitian ini belum
sempurna karena keterbatasan data pengamatan. Pada penelitin tanaman cepat tumbuh lainnya
disebutkan bahwa fase linier Paraserienthes falcataria disebutkan berlangsung setelah 5 tahun
(Riyanto & Pamungkas, 2010).
IV.
A.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Laju pertumbuhan surian pada sifat tinggi dan diameter sampai umur 3 tahun masih dalam
fase logaritmik dan belum memasuki fase linier dengan perkembangan yang konstan.
Periode fase liner tersebut belum dapat diprediksi dalam penelitian ini karena keterbatasan
waktu pengamatan.
2. Asal provenan memberikan pengaruh nyata terhadap perkembangan sifat tinggi dan
diameter tanaman. Provenan Enrekang menunjukkan kecepatan pertumbuhan tinggi dan
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diameter terbesar diikuti berturut-turut oleh provenan Tanatoraja, Bulukumba dan provenan
Bantaeng.

A. Saran
Penelitian lanjutan terhadap laju pertumbuhan tanaman surian (T. sinensis Roem) perlu
diteruskan untuk mendapatkan informasi fase linier dan fase senesen yang lengkap sesuai laju
pertumbuhan hingga satu daur dengan harapan informasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan
untuk dasar perbaikan dalam kegiatan silvikultur dan pemuliaan tanaman surian.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim UKP Litbang Surian
(Toona spp) periode 2005-2009 atas segala peran dan kontribusinya selama kegiatan tersebut.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Perum Perhutani KPH Kedu Utara dan BKPH
Candiroto atas kerjasamanya dalam membangun dan memelihara plot uji provenans surian
(Toona sinensis Roem) sampai dengan sekarang.
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