
 

 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang  

 

 

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat berguna untuk meningkatkan 

perekonomian rakyat dari hasil kayu dan non-kayunya, namun keberadaan sumber 

daya hutan di Indonesia beberapa dekade ini mengalami proses penurunan 

kualitas dan kuantitas.  Penurunan tersebut diakibatkan oleh kerusakan sumber 

daya hutan seperti penjarahan hutan, kebakaran hutan dan perilaku manusia yang 

buruk terhadap hutan.Selain itu, kebutuhan kayu di Indonesia setiap tahun 

meningkat dan diperkirakan kebutuhan kayu nasional Indonesia mencapai lebih 

dari 60 juta m³.Lima puluh persen dari kebutuhan kayu tersebut digunakan 

sebagai bahan baku industri kayu lapis atau plywood (Halawane dkk., 2011). 

 

Pada era 70-an, semua industri kayu mengandalkan sumber pasokanbahan baku 

dari hutan alam. Namun, laju kerusakan hutan alam yang mencapai 2,87 juta ha 

per tahun menyebabkan pasokan kayu dari hutan alam menurun drastis(Halawane 

dkk., 2011). Akhirnya industri kayu harus berpaling pada kayu hasil budidaya 

untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya.  Salah satu upaya untuk 

memenuhi kebutuhan bahan bakutersebut adalah membangun hutan tanaman. 
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Hutantanaman merupakan program pengelolaan hutan yang sangat penting 

sebagai salah satu pemasok kayu bahan baku industri dan rumah tangga.Tanaman 

yang saat ini banyak dikembangkan pada hutan tanaman yaitu jabon 

(Anthocephalus cadamba).  Jabonmerupakan salah satu jenis tumbuhan lokal 

Indonesia yang sesuai untuk pembangunan hutan tanaman.  Pohon 

jabonmerupakan pohon dengan pertumbuhan cepat, kondisi fisik batang lurus 

serta kayunyamemenuhi syarat untuk bahan baku industri kehutanan seperti 

industri kayu lapis, industri mebel, papan, dan korek api(Mansur dan 

Tuheteru,2011). 

 

Pohon  jabon tidak memerlukan tindakan khusus dalam pemeliharaannya. 

Pemeliharaan tanaman yang umum dilakukan pada awal penanaman jabon adalah 

pemupukan.Pemupukan merupakan suatu tindakan menambahkan sejumlah unsur 

hara yang dibutuhkan tanaman ke dalam tanah.Untuk mendapatkan pertumbuhan 

yang optimal pada lahan yang kurang subur, pemberian pupuksangat diperlukan 

agar unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman tercukupi dengan baik. 

 

Penggunaan pupuk organik seperti pupuk kompos kotoran sapi sebagai bahan 

tambahan campuran tanah pada saat penanaman dapat menambah zat-zat hara 

didalam tanah yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan.Pupuk tersebut 

mempunyai kandungan N, P, dan Kyang tinggi sehinggadapat menyuplai unsur 

hara yang dibutuhkan tanah dan memperbaiki struktur tanah menjadi lebih baik 

(Prihandini dan Teguh,2007).Sutedjo (2010) menyatakan ternak yang diberi 

makan banyak akan menghasilkan kandungan N, P dan K tinggi pada kotorannya.  

Ketinggian tempat merupakan salah satu faktor penting untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman, karena pada suatu ketinggianterdapatunsur ikilm yaitu 
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seperti suhu, radiasi matahari dan curah hujan.Sebagai contoh,peningkatan suhu 

akan menyebabkan kadar air tanah cepat hilang akibat evaporasi.  Hal tersebut 

dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman.Pada dasarnya ketinggian tempat akan mempengaruhi tanaman untuk 

dapat hidup.  Hal ini ditunjukkan bahwa setiap tanamansangat dipengaruhi oleh 

unsur-unsur iklim.Pada setiap jenis tanaman memiliki ketinggian tempat tumbuh 

minimun dan maksimum untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. 

  

Informasi mengenai pemberian dosis pupuk kompos kotoran sapi dan ketinggian 

tempat tumbuh untuk tanaman jabon masih terbatas, oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian tentang upaya perbaikan pertumbuhan tanaman jabon dengan 

pemberian pupuk kompos kotoran sapipada beberapa ketinggian tempat agar 

memberikan informasi mengenai dosis dan ketinggian yang tepat bagi 

pertumbuhan tanaman jabon. 

 

B. Perumusan Masalah 

 

 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

pupuk kompos kotoran sapi pada berbagai dosis dan pengaruh perbedaan 

ketinggian tempat terhadap pertumbuhan tanaman jabon. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh pupuk kompos kotoran sapi terhadap pertumbuhan 

tanaman jabon. 
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2. Mengetahui dosis pupuk kompos kotoran sapi yang berpengaruh terbaik 

terhadap pertumbuhan tanaman jabon. 

3. Mengetahui ketinggian tempat tumbuh yang terbaik terhadap pertumbuhan 

tanaman jabon. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perlakuan 

pada awal waktu penanaman yaitu pemberian pupuk kompos dengan dosis yang 

tepat untuk pertumbuhan jabon. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam masa pertumbuhan tanaman. 

Faktor penting yang perlu diperhatikan ketika tanaman akandipindahkan ke 

lapanganadalah ketinggian tempat tumbuh dan ketersedian unsur hara di dalam 

tanah. 

 

Ketinggian tempat tumbuh tanaman dihitung atau ditetapkan berdasarkan 

ketinggian dari permukaan air laut (elevasi).  Tinggi tempat dari permukaan laut 

menentukan suhu udara dan intensitas sinar matahari yang diterima oleh 

tanaman.Menurut Soetrisno (1998) yang dikutip oleh Anonymous (2011),Pada 

ketinggian yang lebih tinggi radiasi sinar matahari lebih terik atau panas daripada 

ketinggian yang lebih rendah. 

 

Temperatur tanah akan menurun dengan meningkatnya ketinggian tempat tumbuh, 

makaaktivitas mikroorganisme didalam tanah menjadi lambatsehingga banyak 

proses penguraian bahan organik yang  terganggu dan  pertumbuhan tanaman pun 
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menjadi lambat. Kesesuaian tinggitempat tumbuh akan memberikanpertumbuhan 

yang baik bagi tanaman. 

 

Menurut Mansur dan Tuheteru (2011) jabon memiliki toleransi yang luas terhadap 

ketinggian tempat tumbuh, berkisar 0—1.000 m dpl, tetapi ketinggian tempat 

optimal yang menunjang produktivitasnya adalah kurang dari 500 m dpl.jabon 

memang dapat ditanam di daratan tinggi. tetapi ukuran ideal dari ketinggian 

tersebut adalah 500 meter. Dengan ketinggian tersebut maka pertumbuhan jabon 

akan sangat produktif. Sebab, lahan dengan ketinggian 500 meter akan sulit untuk 

tergenang air. 

 

Selain ketinggian tempat tumbuh,faktor lain yang berpengaruhbagi pertumbuhan 

tanaman adalah ketersediaan unsur hara.  Ketersediaan unsur hara yang lengkap dan 

berimbang yang dapat diserap oleh tanaman merupakan faktor yang menentukan 

pertumbuhan dan produksi tanaman.Unsur hara merupakan nutrisi atau makanan 

yang dibutuhkan untuk kehidupan tanaman.Salah satu carauntuk menambah 

ketersediaan hara pada tanahadalah dengan pemupukan. 

 

Pemupukan merupakan suatu tindakan menambahkan unsur hara berupa unsur 

hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman ke dalam tanah atau ke 

tanaman.Pemupukan bertujuan untuk memperbaiki kesuburan tanah, memperbaiki 

struktur tanah, meningkatkan pertumbuhan tanaman dan meningkatkan mutu hasil 

tanaman.Pemupukan terutama dilakukan untuk menambahkanunsur hara makro 

seperti N, P, dan K karena unsur hara tersebut lebih banyak diperlukan oleh 

tanaman dibandingkan dengan unsur hara mikro.   
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Tidak lengkapnya unsur hara makro dan mikro dapat mengakibatkan hambatan 

bagi pertumbuhan/perkembangan tanaman dan 

produktivitasnya.Ketidaklengkapan salah satu atau beberapa zat hara tanaman 

makro dan mikro dapat diperbaiki dengan pupuk tertentu pada tanahnya.Zat hara 

merupakan zat atau bahan yang dibutuhkan oleh tumbuhan berupa mineral yang 

berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Sutedjo, 2010). 

 

Pemupukan menggunakan pupuk organik dalam penggunaanya pupuk tersebut 

harus diberikan dalam jumlah banyak karena memiliki kandungan unsur hara 

yang rendah.Pemberian pupuk untuk tanaman jabon berupa pupuk organik yaitu 

pupuk kompos atau pupuk kandang yang digunakan untuk penanaman ke 

lapangan direkomendasikan oleh Mansur dan Tuheteru(2011)jumlahnyaadalah 

2—5 kg pertanaman, bergantung kepada kesuburan tanahnya. 

 

Pupuk kandangmerupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan, kotoran hewan 

yang dipakai pada penelitian ini adalah kotoran sapi yang telah 

dikomposkan.Beberapa manfaat dari kotoran sapi yaitu sebagai pembenahan tanah 

dan sebagai penyedia unsur hara dalam tanah untuk tanaman. 

 

Dalam rangka pengadaan informasi mengenai pengaruh pupuk kompos kotoran 

sapi dan ketinggian tempat tumbuh pada tanaman jabon, maka dilakukan 

penelitian tentang upaya perbaikan pertumbuhan tanaman jabon dengan 

pemberian pupuk kompos kotoran sapi pada beberapa ketinggian tempat.  

Penelitian inimenggunakan tanaman jabon yang diberi perlakuan pupuk kompos 

kotoran sapi dengan dosis yang berbeda-beda dan ketinggian tempat yang 

berbeda. 
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F. Hipotesis 

 

Hipotesis yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

1. Penggunaan pupuk kompos yang digunakan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan jabon. 

2. Pemberian pupuk kompos kotoran sapi 5 kg pertanaman berpengaruh paling 

baik dibandingkan dengan pemberian pupuk kompos 0 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 

dan 6 kg. 

3. Pada ketinggian 124 m dpl berpengaruh baikterhadap pertumbuhan jabon. 


