
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Amensalisme yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang berakibat salah sa-

tu pihak dirugikan, sedangkan pihak lainnya tidak terpengaruh yaitu tidak rugi dan 

tidak untung oleh adanya asosiasi.  Tipe interaksi amensalisme ini diberi lambang 

( -, 0).  Pada kebanyakan kasus, organisme yang dirugikan disebabkan oleh bahan 

kimia yang dikenal sebagai alelopati (Indriyanto, 2006).  Dikemukakan oleh 

Djufri (2012) bahwa rendahnya jumlah spesies yang hidup di bawah tegakan 

Acacia nilotica dibandingkan dengan daerah terbuka kemungkinan disebabkan 

adanya pengaruh zat alelopati yang dikeluarkan oleh Acacia nilotica yang menye-

babkan lingkungan sekitarnya mengalami perubahan dan bersifat racun bagi tum-

buhan lainnya. 

 

Amensalisme ini terdapat kerugian yang ditimbulkan oleh interaksi antara tetum-

buhan.  Kerugian dengan adanya amensalisme ini yaitu dapat menghambat penye-

rapan hara, menghambat pembelahan sel-sel akar tumbuhan, memengaruhi perbe-

saran sel tumbuhan, menghambat respirasi akar, menghambat sintesis protein, me-

nurunkan daya permeabilitas membran pada sel tumbuhan serta menghambat akti-

vitas enzim (Djafaruddin, 2004).  
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Zat-zat kimia atau bahan organik yang bersifat alelopati dapat dibagi menjadi dua 

golongan berdasarkan pengaruhnya terhadap tumbuhan atau tanaman lain sebagai 

berikut (Indriyanto, 2006). 

1. Autotoxic, yaitu zat kimia bersifat alelopati dari suatu tumbuhan yang dapat 

mematikan atau menghambat pertumbuhan anaknya sendiri atau individu lain 

yang sama jenisnya.  Contoh tumbuhan yang autotoxic yaitu mangium, 

akasia, dan sengon buto. 

2. Antitoxic, yaitu zat kimia bersifat alelopati dari suatu tumbuhan yang dapat 

mematikan atau menghambat pertumbuhan tumbuhan lain yang berbeda je-

nisnya.  Contoh tumbuhan yang antitoxic yaitu pinus, ilalang, johar, agatis, 

mangga, mimba, dan jati. 

 

Salah satu faktor penting dalam pembangunan hutan tanaman ialah pemilihan je-

nis pohon yang akan dikembangkan, sehingga kegiatan pembangunan hutan tana-

man menjadi tepat guna baik dalam hal pengelolaan tegakan maupun pemasaran 

hasilnya.  Pembangunan hutan tanaman campuran ini dapat mengkombinasikan 

pohon kehutanan yang memiliki zat alelopati yang dilepaskan dan dikombinasi-

kan dengan pohon kehutanan yang tidak terpengaruh terhadap zat alelopati dari 

tumbuhan lain.  Menurut Junaedi dkk. (2006) bahwa tanaman berkayu yang bersi-

fat alelopati antara lain Acacia spp., Albizzia lebbeck, Eucalyptus spp., Grewia 

optiva, Glyricidia sepium, Leucaena leucocephala, Moringa oleifera, Populus 

delfoides, Abies balsamea, Picea mariana, Pinus divaricata, dan Thuja 

occidentalis. 
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Oleh karena itu, perlu adanya penelitian untuk mengetahui toleransi yang paling 

tinggi atau pengaruh zat alelopati yang paling rendah sebagai respon dari semai 

pohon yang sejenis ataupun yang lain jenisnya.  Dengan demikian, dapat diketa-

hui pengaruh alelopati pohon induk terhadap pohon fase semai dari spesies yang 

sama maupun dari spesies berbeda yang dilakukan pada semai pohon mangium 

(Acacia mangium), akasia (Acacia auriculiformis), dan jati (Tectona grandis). 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui pengaruh zat alelopati yang berasal dari akasia, mangium, dan 

jati terhadap semai dari spesies yang sama dengan tanaman sumber alelopati. 

2. Mengetahui pengaruh zat alelopati dari akasia, mangium, dan jati terhadap se-

mai dari spesies yang berbeda dengan tanaman sumber alelopati. 

3. Mengetahui pengaruh zat alelopati dari akasia, mangium, dan jati  yang ber-

pengaruh paling lemah terhadap semai akasia, mangium, dan jati. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat penelitian ini adalah untuk dijadikan referensi dalam pemilihan komposi-

si jenis pohon hutan dalam upaya membangun hutan tanaman murni maupun cam-

puran. 
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D. Kerangka Pemikiran 

 

Untuk mengetahui pengaruh alelopati pohon induk terhadap tanaman fase semai 

dari spesies yang sama maupun spesies yang berbeda, perlu dilakukan kajian me-

ngenai pengaruh zat alelopati dari spesies pohon tertentu.  Pendekatan yang dila-

kukan yaitu dengan perlakuan pemberian zat alelopati dari pohon akasia, ma-

ngium, dan jati kepada semai akasia, mangium, dan jati.  Diperoleh dari pendeka-

tan tersebut pengaruh tanaman yang diracuni oleh zat alelopati dari ketiga sumber 

alelopati tersebut.  Melalui pendekatan ini akan diketahui respon dari semai ketiga 

spesies pohon tersebut terhadap pemberian zat alelopati serta zat alelopati dari 

sumber tanaman yang mana yang lemah dalam meracuni semai spesies tertentu. 

 

Data yang akan didapatkan dalam penelitian ini yaitu tinggi semai, diameter ba-

tang semai, jumlah daun, dan persentase hidup semai.  Pada penelitian ini diketa-

hui data tinggi semai, diameter batang semai, dan persentase hidup semai maka 

akan diketahui pengaruh pertumbuhan semai dari penyerapan ion-ion oleh tana-

man serta memengaruhi perbesaran sel tanaman.  Sedangkan data jumlah daun 

yang diperoleh dapat diketahui dampak pengaruh penghambatan sistesis protein 

yang ditimbulkan dari alelopati tersebut.  Berdasarkan data yang akan diperoleh 

maka akan dilakukan pemilihan komposisi jenis pohon kehutanan dan jenis pohon 

yang dapat ditanam bersama dalam hutan campuran maupun hutan murni.  

Menurut Hafsah dkk. (2012) berdasarkan hasil pengamatan terhadap tinggi 

tanaman sawi akibat pemberian cairan perasan Ageratum conyzoides menunjuk-

kan terjadi penekanan pertumbuhan tana-man sawi.  Alelopati yang berasal dari 
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ekstrak teki dapat menyebabkan klorosis pada daun gulma Mimosa invisa dan 

Melochia corchorifolia (Setyowati dan Suprijono, 2012).   

 

Menurut Napisah (2013) dari hasil percobaan yang dilakukan dengan ekstrak daun 

ilalang, sengon buto, dan akasia berpengaruh nyata terhadap perkembangan dan 

pertumbuhan batang, daun, dan akar kecambah biji kacang hijau.  Ekstrak daun 

akasia menimbulkan pertumbuhan batang menjadi terhambat, daun menguning, 

dan akar menjadi tumbuh tebal dan pendek.  Menurut Susilowati (2013) dari hasil 

percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan ekstrak Acacia mangium 

yang diberikan kepada perkecambahan jagung diperoleh hasil ekstrak Acacia 

mangium bekerja mengganggu proses fotosintesis atau proses pembelahan sel.  

Serta dilaporkan pula oleh Rahmani (2012) alelopati Acacia mangium Wild 

memberikan pengaruh berupa hambatan yang besar terhadap perkecambahan 

benih jagung (Zea mays).   

 

Menurut Syatiriah (2009) tanaman yang mempunyai potensial alelopati antara lain 

trembesi (Samanea saman), akasia (Acacia auriculiformis), ketepeng kecil 

(Cassia tora), lamtoro (Leucaena leucocephala), turi (Sesbania grandiflora), 

temblekan (Lantana camara), krokot (Portulaca oleracea), cemara ekor kuda 

(Casuarina equisetifolia), kemangi (Ocimum sanctum), dan jati (Tectona 

grandis).  Menurut Sulandjari (2013) senyawa alelopati pada media akasia 

(Acacia auriculiformis) menekan jumlah dan diameter akar pule pandak.  Hasil-

hasil penelitian tersebut diketahui bahwa ekstrak dari zat alelopati akasia dan ma-

ngium memberi pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman.  

Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui pengaruh zat alelopati 
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yang berasal dari akasia, mangium, dan jati terhadap pertumbuhan semai ana-

kannya maupun semai spesies yang lain. 

 

E. Hipotesis 

 

 

1. Zat alelopati dari akasia, mangium, dan jati berpengaruh terhadap pertum-

buhan semai pohon yang sama jenisnya dengan pohon sumber alelopati. 

2. Zat alelopati dari akasia, mangium, dan jati berpengaruh terhadap pertum-

buhan semai pohon yang berbeda dengan pohon sumber alelopati. 

3. Zat alelopati yang berasal dari daun jati berpengaruh paling lemah terhadap 

penghambatan pertumbuhan anakannya sendiri serta semai spesies lain di-

bandingkan dengan zat alelopati dari akasia dan mangium. 

 


