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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Paraserianthes falcataria (L.) dikenal dengan nama sengon, 

merupakan salah satu jenis pionir serbaguna yang sangat penting di 

Indonesia. Jenis ini dipilih sebagai salah jenis tanaman hutan tanaman 

industri di Indonesia karena pertumbuhannya yang sangat cepat, mampu 

beradaptasi pada berbagai jenis tanah, karakteristik silvikulturnya yang 

bagus dan kualitas kayunya dapat diterima untuk industri panel dan kayu 

pertukangan. Di beberapa lokasi di Indonesia, sengon berperan sangat 

penting baik dalam sistem pertanian tradisional maupun komersial 

(Krisnawati et al., 2011). 

Tanaman sengon adalah salah satu tanaman kehutanan yang cukup 

potensial dikembangkan di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik 

(2017) produksi sengon di Indonesia di seiap triwulannya yaitu pada 

triwulan 1 mencapai 687.070 m
3
, pada triwulan 2 mencapai 1.049.562 m

3
, 

pada mencapai triwulan 3 907.619 m
3
 dan triwulan 4 mencapai 1.189.278 

m
3
, dari data tersebut terlihat bahwa produksi sengon terjadi kenaikan dan 

penurunan di setiap triwulannya. Minat masyarakat untuk menanam kayu 

sengon cukup tinggi. Hal ini disebabkan menanam sengon di Jawa Tengah 

cukup mudah karena sesuai dengan kondisi iklim dan tanah, memiliki daur 

yang pendek (5 - 8 tahun), dapat ditanam secara tumpang sari dan sengon 

sudah memiliki pasar yang jelas. 

Produktivitas kayu sengon akhir-akhir ini mengalami fluktuasi, 

sedangkan harga kayu sengon ditingkat produsen hingga konsumen 

(industri) cenderung mengalami peningkatan yang cukup berarti dari tahun 

ke tahun. Hal ini diduga berkaitan dengan rendahnya produktivitas dari 

kayu sengon. Fluktuasi harga yang tinggi pada pasar kayu sengon 

merupakan suatu fenomena yang umum akibat ketidakstabilan (inherent 

instability) pada sisi penawaran. Hal ini berarti harga kayu sengon 

disebabkan oleh sifat alami dari produksi kehutanan, yaitu dalam jangka 
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pendek tidak dapat merespon tambahan permintaan atau dapat mengurangi 

produksi pada saat harga yang rendah. Untuk itu perlu adanya solusi dalam 

memenuhi permintaan konsumen terhadap kayu sengon, salah satunya 

yaitu dengan memperbanyak produksi sengon dengan cara pemberian 

media tanam antara lain memanfaatkan bahan organik seperti sabut kelapa 

(cocopeat). Cocopeat merupakan salah satu media tumbuh yang dihasilkan 

dari proses penghancuran sabut kelapa, proses penghancuran sabut 

dihasilkan serat atau fiber, serta serbuk halus atau cocopeat (Irawan dan 

Hidayah, 2014 dalam Ramdahan et al. 2018). Kelebihan cocopeat sebagai 

media tanam dikarenakan karakteristiknya yang mampu mengikat dan 

menyimpan air dengan baik, serta mengandung unsur-unsur hara esensial, 

seperti kalsium (Ca), magnesium (Mg), kalium (K), natrium (N), dan 

fosfor (P) (Muliawan, 2009 dalam Ramadhan et al., 2018). 

Menurut penelitian Ramadhani et al. (2018) Penggunaan cocopeat 

25% dan 50% yang dikombinasikan dengan tanah pada media tumbuh 

semai sengon laut merupakan komposisi yang paling baik karena 

berpengaruh baik terhadap tinggi, diameter, jumlah daun, berat kering 

tajuk, berat kering akar dan nisbah pucuk akar. Adapun menurut penelitian 

Risnah et al. (2013) menunjukkan pemberian abu sabut kelapa pada bibit 

kakao mampu meningkatkan ketersediaan K dalam tanah dan memperbaiki 

pH tanah yaitu pada perlakuan 200% abu sabut kelapa (39,25 g) 

memperlihatkan ketersediaan K dalam tanah tetap tinggi pada 4 bulan 

setelah tanam tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan 150% (29,44 g) 

dan 100% (19,64 g) abu sabut kelapa. Menurut penelitian Effendy et al. 

(2019) Pemberian sabut kelapa 50 g per polibag dapat meningkatkan tinggi 

bibit kelapa sawit 5,63 %, meningkatkan bobot kering tajuk 17,64 % dan 

bobot kering total bibit 18,18 % dibandingkan dengan tanpa sabut kelapa. 

Pembibitan sengon biasanya dilakukan pada musim kemarau 

sehingga pada awal musim penghujan bibit telah siap untuk ditanam di 

lapangan. Permasalahannya adalah ketersediaan air yang terbatas pada 

musim kemarau, padahal air adalah salah satu komponen fisik yang sangat 
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vital dan dibutuhkan dalam jumlah besar untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Ketersediaan air yang terbatas tersebut dapat 

diatasi dengan cara meningkatkan efisiensi penggunaan air yaitu dengan 

pengaturan frekuensi penyiraman sesuai kebutuhan optimum tanaman. 

Menurut penelitian Tefa et al. (2015) menunjukkan penyiraman 2 

kali sehari pada bibit sengon berpengaruh nyata terhadap suhu tanah 60 

HSS dan 90 HSS, tinggi tanaman 30 HSS, diameter batang 30 HSS dan 60 

HSS. Adapun menurut penelitian Wijayanto et al. (2019) penyiraman 

dengan frekuensi 2 kali sehari adalah frekuensi penyiraman yang tepat 

untuk pertumbuhan bibit sengon serta berpengaruh nyata terhadap 

diameter batang. Menurut penelitian Hendrata dan Sutardi (2010) 

menunjukkan frekuensi penyiraman 3 hari sekali memberikan pengaruh 

yang lebih baik jika dibandingkan dengan frekuensi penyiraman 1 hari 

sekali dan 2 hari sekali pada pertumbuhan bibit kakao. 

Atas dasar berbagai uraian di atas, penyusun bermaksud 

melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemberian Sabut 

Kelapa (Cocopeat) dan Frekuensi Penyiraman terhadap Pertumbuhan 

Sengon Laut (Paraserianthes falcataria L.)". 

B. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh komposisi media tanam terhadap pertumbuhan bibit 

sengon laut (Paraserianthes falcataria L.). 

2. Adakah pengaruh frekuensi penyiraman terhadap pertumbuhan bibit 

sengon laut (Paraserianthes falcataria L). 

3. Adakah interaksi antara komposisi media tanam dan frekuensi 

penyiraman terhadap pertumbuhan bibit sengon laut (Paraserianthes 

falcataria L.). 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh komposisi media tanam terhadap pertumbuhan 

bibit sengon laut (Paraserianthes falcataria L.). 

2. Mengetahui pengaruh frekuensi penyiraman terhadap pertumbuhan 

bibit sengon laut (Paraserianthes falcataria L). 
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3. Mengetahui interaksi antara komposisi media tanam dan frekuensi 

penyiraman terhadap pertumbuhan bibit sengon laut (Paraserianthes 

falcataria L.). 

D. Hipotesis 

1. Diduga komposisi media tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan 

sengon laut (Paraserianthes falcataria L.). 

2. Diduga frekuensi penyiraman berpengaruh terhadap pertumbuhan 

sengon laut (Paraserianthes falcataria L). 

3. Diduga terdapat interaksi antara komposisi media tanam dan frekuensi 

penyiraman terhadap pertumbuhan sengon laut (Paraserianthes 

falcataria L.). 

 

  


