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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sengon laut atau yang dikenal dengan nama ilmiah Paraserianthes 

falcataria (L.) Nielsen, termasuk ke dalam famili Leguminose merupakan 

salah satu alternatif sebagai tanaman serbaguna yang sangat penting di 

Indonesia dalam industri kehutanan, hal tersebut karena tanaman sengon laut 

merupakan jenis tanaman fast growing species atau tanaman dengan periode 

tumbuh yang cepat yaitu sekitar lima tahun dapat dipanen. Tanaman sengon 

mudah tumbuh dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan serta masa 

tebang relatif pendek yaitu enam tahun (Atmosuseno, 1999). 

Benih sengon (Paracerianthes falcataria L. Nielsen) termasuk benih 

dengan kulit biji yang keras merupakan faktor pembatas terhadap masuknya 

air dan oksigen ke dalam biji. Kulit biji yang keras sulit ditembusi air dan 

oksigen yang sangat penting dalam proses perkecambahan, untuk itu 

diperlukan perlakuan khusus atau perlakuan pendahuluan terhadap benih 

sebelum dikecambahkan. Mengingat pengetahuandan pengalaman teknik 

pemecahan dormansi pada benih sengon (Paracerianthes falcataria 

L.Nielsen) sangat kurang, maka perlu dilakukan penelitian bagaimana 

caranya mengatasi sifat dormasi benih melalui pemberian perlakuan awal 

yang tepat (Marthen et al, 2013). 

Benih sengon (Paracerianthes falcataria L. Nielsen) termasuk benih 

dengan kulit biji yang keras merupakan faktor pembatas terhadap masuknya 

air dan oksigen ke dalam biji. Kulit biji yang keras sulit ditembusi air dan 

oksigen yang sangat penting dalam proses perkecambahan, untuk itu 

diperlukan perlakuan khusus atau perlakuan pendahuluan terhadap benih 

sebelum dikecambahkan. Mengingat pengetahuandan pengalaman teknik 

pemecahan dormansi pada benih sengon (Paracerianthes falcataria 

L.Nielsen) sangat kurang, maka perlu dilakukan penelitian bagaimana 

caranya mengatasi sifat dormasi benih melalui pemberian perlakuan awal 

yang tepat (Marthen et al, 2013). 



 

 
 

Kualitas kayunya dapat digunakan untuk industri panel dan kayu 

pertukangan, selain itu tanaman sengon laut dimanfaatkan sebagai tanaman 

pelindung di perkebunan. Manfaat lain dari tanaman sengon laut yaitu 

daunnya dapat digunakan sebagai pakan ternak, kandungan protein yang 

cukup tinggi dan baik untuk pertumbuhan hewan ternak seperti ayam, sapi 

dan kambing (Mulyana, 2012) 

Ketersediaan bibit tanaman merupakan faktor yang sangat berperan 

dalam menyukseskan program pembangunan hutan tanaman. Bibit yang 

berkualitas baik dapat diperoleh dengan dukungan teknologi budidaya, 

khususnya teknik pembibitan. Penanganan benih dan bibit yang tepat selama 

di persemaian merupakan bagian dari teknik pembibitan, dengan harapan 

dapat memperoleh pertumbuhan yang optimal. Pembibitan secara 

konvensional kadang masih menggunakan pupuk kimia untuk meningkatkan 

kesuburan tanah daripada media tersebut. Kelemahan dari pupuk kimia 

tersebut adalah menimbulkan pencemaran lingkungan, penggunaan yang 

berlebihan dapat merusak tanaman dan sifat tanah, serta harganya mahal. 

Meskipun tanaman sengon dapat tumbuh diberbagai jenis tanah, mulai dari 

yang berdrainase jelek sampai baik dan mulai dari tanah marginal sampai 

tanah yang mengandung unsur hara, tetapi pertumbuhannya kurang baik. 

Tanaman sengon akan tumbuh lebih baik jika ditanam pada  tanah-tanah yang 

subur, banyak mengandung hara mineral (Atmosuseno, 1999). Media tumbuh 

yang baik adalah media yang mampu menyediakan air dan unsur hara dalam 

jumlah cukup bagi pertumbuhan bibit. Hal ini dapat ditemukan pada tanah 

dengan tata udara dan air yang baik, mempunyai agregat mantap, 

kemampuan menahan air yang baik dan ruang untuk perakaran yang cukup 

(Gardner dan Mitchell, 1991). Komposisi media tanam (pasir, tanah dan 

pupuk kandang) diperlukan dalam pembibitan sengon. Tanaman Sengon 

dapat tumbuh baik pada tanah regosol, aluvial, dan latosol yang bertekstur 

lempung berpasir atau lempung berdebu dengan kemasaman tanah sekitar pH 

6-7. 



 

 
 

Media tumbuh yang baik adalah media yang mampu menyediakan air 

dan unsur hara dalam jumlah cukup bagi pertumbuhan bibit. Hal ini dapat 2 

ditemukan pada tanah dengan tata udara dan air yang baik, mempunyai 

agregat mantap, kemampuan menahan air yang baik dan ruang untuk 

perakaran yang cukup (Gardner dan Mitchell, 1991). Komposisi media tanam 

(pasir, tanah dan pupuk kandang) diperlukan dalam pembibitan sengon. 

Pemberian pupuk kandang selain dapat menambah tersedianya unsur hara, 

juga dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Beberapa sifat fisik tanah yang 

dapat dipengaruhi pupuk kandang antara lain kematangan agregat, bobot 

volume, total ruang pori, plastisitas dan daya pegang air (Soepardi, 1983). 

Campuran media tanam yang baik dapat berupa : tanah, pasir dan kompos 

dengan perbandingan 2 : 1 : 1, tanah, pasir dan kompos dengan perbandingan 

2 : 1 : 2, serbuk gergaji atau sekam, tanah dan kompos dengan perbandingan 

1 : 3 : 1 dan tanah gambut, tanah, dan kompos/pupuk kandang dengan 

perbandingan 1 : 2 : 1 (Hamim dan sugiatno, 2009).. Untuk mendapatkan 

bibit sengon yang baik, media tanam dalam polybag terdiri dari campuran 

tanah, pasir dan kompos/pupuk kandang dengan perbandingan komposisi 1 : 

1 : 1 (Santoso, 1992). Media yang biasa digunakan untuk pembibitan sengon 

adalah top soil (lapisan tanah atas), kompos, serbuk kayu dan serbuk sabut 

kelapa (Atmosuseno, 1999). Diketahui bahwa perlakuan komposisi media K1 

yang terdiri dari pakis: arang sekam : pupuk kandang sapi (2:1:1) 

menghasilkan pertumbuhan panjang daun terbaik (3,31 cm) dibandingkan 

dengan perlakuan komposisi media yang lain(Anggari, 2008). 



 

 
 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah perendaman air sirih mampu memberikan pengaruh yang berbeda 

terhadap pembibitan sengon ? 

2. Apakah media tanam mampu memberikan pengaruh yang berbeda 

terhadap pembibitan sengon ? 

3. Apakah ada hubungan interaksi antara pengaruh suhu awal air dan media 

tanam terhadap pembibitan sengon ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh lama perendaman air sirih  mampu 

memberikan respon berbeda terhadap pembibitan sengon. 

2. Untuk mengetahui pengaruh media tanam mampu memberikan respon 

berbeda terhadap pembibitan sengon. 

3. Untuk mengetahui hubungan interaksi antara pengaruh lama perendaman 

daun sirih dan media tanam terhadap pembibitan sengon 

D. Hipotesis 

1. Diduga bahwa pengaruh lama perendaman daun sirih mampu memberikan 

pengaruh berbeda terhadap pembibitan sengon. 

2. Diduga bahwa pengaruh media tanam mampu memberikan pengaruh 

berbeda terhadap pembibitan sengon. 

3. Diduga bahwa ada hubungan interaksi antara pengaruh lama perendaman 

daun sirih dan media tanam terhadap pembibitan sengon. 


