
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanaman Merbau Darat (Intsia Palembanica)

Merbau darat tergolong dalam famili Caesalpiniaceae merupakan tumbuhan

berkayu yang memiliki tinggi rata-rata 40 m, diameternya bisa mencapai 200 cm

dan tinggi bebas cabangnya mampu mencapai tinggi sampai 4--30 m.  Beberapa

daerah di Indonesia memiliki nama yang berbeda-beda, di Maluku dan Papua

dikenal dengan sebutan kayu besi atau ipil karena kayunya yang sangat keras, di

Sumatera disebut merbau, marbon, dan lain-lain, di Kalimantan disebut maharau,

serta di Sulawesi disebut bayam, gefi, ogifi (Martawijaya dkk., 2005).

1. Taksonomi Tanaman Merbau Darat

Menurut Martawijaya dkk. (2005) klasifikasi merbau darat adalah  sebagai

berikut.

Rhegnum : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Sub divisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledonae

Ordo : Rosales

Famili : Caesalpiniaceae

Genus : Intsia

Spesies : Intsia palembanica
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2.  Morfologi Tanaman Merbau Darat

a. Daun dan tajuk

Merbau darat merupakan jenis pohon yang memiliki tinggi 20-50 m, tinggi banir

sampai 4 m dengan lebar sampai 4 m, batang berkayu, licin, berwarna kelabu,

kelabu coklat, coklat muda atau merah muda, tidak beralur dengan tajuk agak

rapat. Daun tersusun berseling dengan panjang 10--15 cm dan lebar 1--10 cm,

majemuk bersirip genap dengan pangkal yang membundar atau lebar dan ujung

yang runcing, pertulangan daunnya menyirip, anak daun tersusun agak

berhadapan, serta berwarna hijau (Martawijaya dkk., 2005).

b.  Bunga, buah, dan biji

Bunga merbau berwarna pucat kekuning-kuningan, mekar pada bulan November--

Januari, berbentuk spiral atau bercabang terminal, mempunyai daun kelopak 4,

daun mahkota berjumlah 1, berbentuk mencakar, benang sari berjumlah 3 dan

sangat panjang (Martawijaya dkk., 2005). Merbau berbuah pada bulan Juni--

Oktober, buah memiliki panjang 8,5--23 cm dengan lebar 4--8 cm, tipe buahnya

berbentuk polong bertangkai pendek dan mempunyai kulit buah yang keras,

jumlah biji setiap buah berisi 1--8 berwarna coklat tua pekat jika sudah masak, biji

berbentuk polong, keras, pipih, dan terlindungi oleh selimut biji (Tuheteru, 2010).
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3.  Penyebaran dan Tempat Tumbuh

Pohon merbau darat banyak tersebar mulai dari Madagaskar, Vietnam, Thailand,

Indonesia, Papua Nugini, Malanesia, Mikronesia dan bagian Utara Australia.

Merbau banyak dijumpai tumbuh di pedalaman hingga 1.000 m dpl, tumbuh baik

pada berbagai tipe tanah, seperti tanah lembab yang kadang-kadang digenangi air,

tanah kering, tanah berpasir, tanah berbatu, serta pada tanah datar maupun miring.

Untuk tumbuh baik merbau memerlukan iklim basah sampai iklim kering dengan

tipe curah hujan A--D (Martawijaya dkk., 2005).

B. Persemaian

Persemaian adalah suatu areal atau tempat untuk menyemaikan bahan tanaman

dengan perbanyakan secara generatif maupun vegetatif, dengan perlakuan ter-

tentu selama periode waktu yang telah ditetapkan, sehingga dapat menghasilkan

bibit yang baik untuk ditanam. Persemaian dibuat bertujuan untuk memperoleh

kualitas dan kuantitas bibit yang bermutu tinggi. Jenis persemaian berdasarkan

waktu penggunaan tempatnya ada dua, yaitu persemaian sementara dan permanen.

Persemaian sementara adalah persemaian yang bersifat sementara tidak terlalu

luas atau berukuran kecil, letaknya disesuaikan dengan areal yang akan ditanami,

dan berpindah–pindah dekat lokasi penanaman.  Persemaian permanen umumnya

berukuran luas dan menetap, digunakan dalam periode waktu yang lama,

dibangun dalam skala besar dan tenaga kerja yang terampil (Kurniaty dan Danu,

2012).
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Pemilihan tempat/lokasi yang baik sangat menentukan keberhasilan diperse-

maian. Syarat memilih lokasi yang baik untuk persemaian adalah sebagai berikut.

1. Lokasi persemaian dipilih tempat yang datar atau dengan derajat kemiringan

maksimum 5%.

2. Diupayakan memilih lokasi yang memiliki sumber air yang mudah diperoleh

sepanjang musim (dekat dengan mata air, dekat sungai atau dekat persawahan).

3. Kondisi tanah gembur dan subur, tidak berbatu/kerikil, tidak mengandung

tanah liat.

4. Berdekatan dengan kebun penanaman dan jalan angkutan, untuk menghindari

kerusakan bibit dalam pengangkutan.

C. Toleransi pohon

Merbau darat memiliki sifat yang pada saat anakan memerlukan naungan untuk

pertumbuhannya (Martawijaya dkk., 2005). Cahaya mempunyai peranan yang

besar dalam proses fisiologi tanaman, dalam hal fotosintesis, respirasi,

pertumbuhan dan perkembangan, penutupan dan pembukaan stomata, serta

berbagai pergerakan tanaman dan perkecambahan.  Cahaya dalam bentuk

intensitas cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman secara langsung

melalui proses fotosintesis, pembukaan stomata dan sintesis klorofil. Secara tidak

langsung intensitas cahaya mempengaruhi pertumbuhan melalui proses

transpirasi. Respon tanaman terhadap cahaya berbeda-beda, tanaman yang hidup

pada kondisi ternaungi akan menunjukkan gejala etiolasi.

Toleransi adalah kemampuan tanaman untuk bertahan hidup, tumbuh dan

berkembang di bawah naungan.  Berdasarkan tingkat toleransinya terhadap
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naungan, tumbuhan dibagi atas jenis toleran (shade demanding species) dan

intoleran (light demanding species).  Jenis toleran merupakan jenis tumbuhan

yang hanya dapat hidup di tempat naungan berat, sedangkan jenis intoleran

merupakan jenis tumbuhan yang hanya dapat hidup di tempat terbuka. Meskipun

demikian banyak jenis tumbuhan memiliki selang toleransi yang lebar terhadap

faktor cahaya yang tinggi, sehingga dikenal sebagai jenis semi toleran (Rika,

2008).

Berdasarkan sifat toleransi terhadap intensitas radiasi matahari, maka jenis pohon

dikelompokkan ke dalam 5 golongan sebagai berikut (Indriyanto, 2013).

1. Jenis pohon yang sangat membutuhkan radiasi matahari untuk

pertumbuhannya, misalnya Gmelina arborea, Tectona grandis, Pinus

merkusii,Casuarina equisetifolia dan lain-lain.

2. Jenis pohon yang membutuhkan radiasi matahari untuk pertumbuhannya,

misalnya Acacia leucophloea, Bauhinia malabarica, Eugenia jambolana,

Melia indica, Spondias mangifera dan lain-lain.

3. Jenis pohon yang membutuhkan radiasi matahari sedang atau membutuhkan

setengah cahaya matahari (naungan ringan) untuk pertumbuhannya, misalnya

Paraserianthes falcataria, Dalbergia latifolia, Pterocarpus indicus,

Lagerstroemia speciosa, Albizzia procera dan lain-lain.

4. Jenis pohon yang membutuhkan sedikit radiasi matahari atau memerlukan

naungan selama proses pertumbuhannya, misalnya Butea frondosa, Mengifera

indica, Mimusops elengi, Garcinia indica, dan jenis-jenis pohon anggota

Dipterocarpacea antara lain Shorea spp., Hopea spp., Dipterocarpus spp.,

Dryobalano spp., Anisoptera spp.
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5. Jenis pohon yang membutuhkan sangat sedikit radiasi matahari atau

memerlukan naungan berat selama proses pertumbuhannya, misalnya Aegle

marrmelos, Pongamia glabra, Abies balsamea, Abies lasiocarpa, Cornus

florida dan lain-lain.

D. Naungan

Cahaya matahari merupakan sumber utama energi bagi kehidupan, tanpa adanya

cahaya matahari kehidupan tidak akan ada.  Bagi pertumbuhan tanaman pengaruh

cahaya selain ditentukan oleh kualitasnya, juga ditentukan oleh intensitasnya.

Intensitas cahaya matahari adalah banyaknya energi yang diterima oleh suatu

tanaman per satuan luas dan per satuan waktu (kal/cm2/hari) (Lukitasari, 2010).

Intensitas cahaya matahari merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Intensitas cahaya matahari sangat

berperan dalam proses fotosintesis, semakin besar jumlah energi yang tersedia

dapat meningkatkan hasil fotosintesis sampai maksimal. Untuk menghasilkan

berat kering yang maksimal, tanaman memerlukan intensitas cahaya penuh

(Djukri dan Purwoko, 2003). Pengaturan tingkat kerapatan naungan diperlukan

untuk mengatur intensitas cahaya sesuai dengan kebutuhan bibit. Kebutuhan

cahaya setiap jenis akan berbeda. Pada jenis yang membutuhkan cahaya, naungan

yang terlalu rapat akan menyebabkan terjadinya etiolasi, sedangkan naungan yang

kurang akan menyebabkan kurangnya perlindungan tanaman (bibit) dari sinar

matahari langsung, curah hujan yang tinggi, angin serta fluktuasi suhu yang

ekstrim (Siahaan dkk., 2007).
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E. Media Tumbuh

Ada beberapa jenis media tumbuh untuk budidaya tanaman antara lain.

1. Tanah

Tanah adalah kumpulan bahan-bahan alami yang terdapat di permukaan bumi,

tempat berpijak pepohonan, dan terbentuk karena pengaruh iklim, kehidupan

organisme, pada bahan induk, relief atau bentuk permukaan bumi dan waktu

(Indriyanto, 2008).

2. Pasir

Pasir sering digunakan sebagai media tanam untuk menggantikan fungsi tanah,

keunggulan media tanam pasir adalah kemudahan dalam penggunaan dan dapat

meningkatkan aerasi serta drainase media tanam. Pasir malang dan pasir

bangunan merupakan jenis pasir yang sering digunakan sebagai media tanam.

Oleh karena memiliki pori-pori berukuran besar (pori-pori makro) maka pasir

menjadi mudah basah dan cepat kering oleh proses penguapan. Kohesi dan

konsistensi pasir sangat kecil sehingga mudah terkikis oleh air atau angin. Fungsi

pasir ini untuk mempermudah mengalirnya kelebihan air dalam media tanam dan

mengurangi mengerasnya media tanam.

Tanah pasir atau dapat juga dikatakan tanah berukuran pasir antara 2,0--0,20 mm

dan sebagian besar tanah didominasi oleh fraksi pasir. Tanah pasir banyak

mengandung pori-pori makro, sedikit pori-pori sedang dan pori-pori mikro. Tipe

tanah seperti ini sulit untuk menahan air, tetapi mempunyai aerasi dan drainase

yang baik. Pada umumnya tanah pasir banyak didominasi mineral primer jenis

kwarsa (SiO2) yang tahan terhadap pelapukan dan sedikit mineral sekunder.
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Mineral kwarsa mempunyai sifat ”inert” atau sulit bereaksi dengan senyawa lain

dan sukar mengalami pelapukan. Kondisi ini menjadikan tanah pasir merupakan

tanah yang tidak subur, kandungan unsur hara rendah dan tidak produktif untuk

pertumbuhan tanaman (Hanafiah, 2007).

F. Pupuk dan Pemupukan

Menurut Hardjowigeno (2007), pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk

memperbaiki kesuburan tanah. Pupuk ada dua jenis yaitu, pupuk alam dan pupuk

buatan. Pupuk alam adalah pupuk yang langsung di dapat dari alam misalnya

fosfat alam, pupuk organik (pupuk kandang, kompos) dan sebagainya. Pupuk

buatan adalah pupuk yang dibuat di pabrik dengan jenis dan kadar unsur haranya

sengaja ditambahkan dalam pupuk tersebut dalam jumlah tertentu misalnya pupuk

NPK, urea, TSP, dan lain-lain.

Pupuk buatan dapat dibedakan menjadi pupuk tunggal dan pupuk majemuk.

Pupuk NPK merupakan jenis pupuk majemuk yang mengandung lebih dari satu

unsur hara. Kegunaan dari zat-zat tersebut adalah:

a) Nitrogen

Memperbaiki pertumbuhan vegetatif tanaman, tanaman yang tumbuh pada

tanah yang cukup N, berwarna lebih hijau, pembentukan protein. Nitrogen

dalam tanah terdapat dalam berbagai bentuk yaitu protein (bahan organik),

senyawa-senyawa amino, Amonium (NH4
+), Nitrat (NO3

-).

b) Fosfor

Unsur F di dalam tanah berasal dari bahan organik (pupuk kandang, sisa-sisa

tanaman), pupuk buatan (TSP, DS), mineral-mineral di dalam tanah (apatit).
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Fosfor bagi tanaman berfungsi untuk pembelahan sel, pembentukan albumin,

pembentukan bunga, buah, dan biji, mempercepat pematangan, memperkuat

batang tidak mudah roboh, perkembangan akar, memperbaiki kualitas tanaman,

tanaman tahan terhadap penyakit, metabolisme karbohidrat, menyimpan dan

memindahkan energi (Hardjowigeno, 2007).

c) Kalium

Kalium adalah salah satu unsur hara makro yang sangat dibutuhkan oleh

tanaman.  Kalium bagi tanaman diperlukan dalam proses pembentukan pati,

metabolisme karbohidrat, mempertinggi resistensi tanaman kekeringan.

Kalium berperan mengontrol kerja stomata dalam mengatur respirasi dan

transpirasi, aktivitas enzim dalam translokasi karbohidrat, meningkatkan

resistensi tanaman terhadap serangan hama dan penyakit, memperbaiki kualitas

tanaman (Pamuji dan Saleh, 2010).

Pemupukan adalah penambahan zat unsur hara tanaman ke dalam tanah  yang

bertujuan untuk memperbaiki dan memelihara sifat-sifat tanah sehingga dapat

meningkatkan produksi tanaman.  Jenis pupuk mempunyai jumlah kandungan

unsur hara, kelarutan, kecepatan kerja yang berbeda-beda, sehingga jumlah dan

jenis pupuk yang diberikan  serta cara dan waktu pemberiannya berbeda-beda

untuk setiap jenis tanah atau jenis tanaman agar tanaman dapat tumbuh dengan

baik dan tidak menyebabkan kerugian bagi tanaman dan lingkungan. Agar

tanaman mendapat nutrisi yang cukup perlu adanya keseimbangan jumlah unsur

hara dalam tanah seseuai dengan kebutuhan tanaman akan unsur hara tersebut

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pertumbuhan tanaman tersebut

(Hardjowigeno, 2007).


