
 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Akasia (Acacia auriculiformis) 

 

1. Taksonomi akasia menurut Riswanto (2011), pohon akasia diklasifikasikan 

secara taksonomi sebagai berikut. 

Rhegnum : Plantae  

Divisi : Magnoliophyta  

Kelas : Magnoliopsida  

Ordo : Fabales 

Famili : Mimosaceae 

Genus : Acacia  

Spesies : Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. 

 

2. Penyebaran dan Tempat Tumbuh 

 

Tegakan-tegakan alami akasia dapat dijumpai di Australia (Semenanjung Cape 

York, Queensland, sebelah utara Northern Territory), bagian tenggara Papua New 

Guinea dan Indonesia (Irian Jaya, Kepulauan Kai). Akasia telah didomestikasi se-

jak 50 tahun yang lalu, dan telah tersebar luas di kawasan Asia tropis.  Akasia 

tumbuh pada daerah-daerah dataran rendah tropis beriklim lembab sampai sub-

lembab, pada tanah-tanah di sepanjang tepi sungai, pada daerah berpasir di tepi 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Acacia
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pantai, dataran yang mengalami pasang surut air laut, danau-danau berair asin di 

dekat pantai, dan dataran yang tergenang air (Attamimi, 2003).  

 

Daerah penyebarannya memiliki rata-rata suhu maksimum 32--38 °C dan rata-rata 

suhu minimum 12--20°C.  Curah hujan bervariasi antara 760 mm/tahun di kawas-

an Northern Territory (Australia) dan 2000 mm/tahun di Papua New Guinea, pe-

nyebarannya dipengaruhi oleh iklim monson yang musim keringnya dapat terjadi 

selama 6 bulan.  Tanah-tanah pada daerah alami penyebarannya di Australia ada-

lah pada daerah berpasir, tanah liat hitam, tanah alluvial yang merupakan turunan 

dari batupasir atau laterit (Attamimi, 2003).  

 

Keasaman (pH) tanah biasanya berkisar antara 4,5 dan 6,5, tapi di kawasan 

Northern Territory tumbuhan akasia tumbuh pada tanah pasir yang memiliki pH 

8--9, juga pada tanah-tanah bekas pertambangan yang memiliki pH 3.  Tumbuh-

an ini sangat toleran terhadap tanah yang mengandung garam (soil salinity) 

(Attamimi, 2003).  

 

3. Kegunaan Pohon Akasia 

 

Menurut Attamimi (2003) beberapa kegunaan dari akasia antara lain bahwa akasia 

merupakan tanaman yang mampu tumbuh pada tanah berbatu serta kayunya dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.  Tanaman jati dan akasia biasanya diper-

banyak secara generatif dengan menggunakan biji, atau diperbanyak melalui per-

banyakan secara vegetatif dengan mencangkok dan stek.  Namun untuk menang-

gapi permintaan pasar yang semakin meningkat, perbanyakan dengan cara kon-

vensional tidaklah efektif untuk mendapatkan bibit yang unggul dan seragam 
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dalam waktu yang relatif singkat.  Akasia merupakan salah satu jenis pohon yang 

kayunya memenuhi syarat untuk kayu energi. 

 

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 yang diberikan kepada perkecambahan biji kacang hijau diperoleh hasil 

pengukuran tinggi batang pada semai biji kacang hijau hanya dapat mencapai rata-

rata tinggi 13,9 cm bila dibandingkan dengan kontrolnya (biji kacang hijau yang 

tidak diberi ekstrak akasia) dapat mencapai rata-rata tinggi batang 20,2 cm.  

 

Pertumbuhan daun pada kecambah biji kacang hijaupun mengalami penghamba-

tan yaitu daun-daunnya kecil-kecil dan ruas daunnya pendek berbeda bila diban-

dingkan dengan kontrolnya yaitu berdaun besar-besar dan beruas normal serta 

berwarna hijau.  Sedangkan untuk pertumbuhan akar pada perkecambahan kacang 

hijau yang diberi ekstrak akasia juga mengalami perubahan yaitu akarnya hanya 

dapat tumbuh pendek dan tebal berbeda dengan tanaman kontrolnya yang akarnya 

panjang dan berkembang secara baik (Napisah, 2013).  

 

B. Mangium (Acacia mangium) 

 

1. Taknonomi mangium menurut Rusyana (2011), pohon mangium diklasifi-

kasikan secara taksonomi sebagai berikut. 
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Rhegnum : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Ordo : Fabales 

Famili : Mimosaceae 

Genus : Acacia 

Spesies : Acacia mangium Willd. 

 

2. Penyebaran dan Tempat Tumbuh 

 

Akasia menyebar alami di Queensland Utara Australia, Papua New Guinea hingga 

Provinsi Papua dan Maluku.  Sifat pohon akasia yaitu cepat tumbuh, pohon ber-

umur pendek (30--50 tahun), beradaptasi terhadap tanam asam (pH 4,5--6,5) di 

dataran rendah tropis yang lembab.  Pohon akasia tidak toleran terhadap musim 

dingin dan naungan.  Akasia tumbuh baik pada tanah subur yang baik drainasenya 

tetapi tahan terhadap tanah yang tidak subur dan jelek drainasenya.  Pohon muda 

mudah terbakar serta dapat menjadi gulma pada kondisi tertentu (Mulyana dan 

Asmarahman, 2010).  

 

3. Kegunaan Pohon Mangium 

 

Penanaman pohon mangium di Asia terutama untuk menyediakan bahan baku 

pulp dan kertas.  Pemanfaatan lain pohon akasia meliputi kayu bakar, kayu kon-

struksi dan mebel, kayu tiang, pengendali erosi, naungan dan perlindungan.  Nilai 

lebih lain yang dimiliki pohon mangium adalah kemampuan untuk bersaing de-

ngan alang-alang (Imperata cylindrica) (Mulyana dan Asmarahman, 2010).  
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Mangium merupakan salah satu jenis pohon yang tergolong pada kayu konstruksi 

dengan sifat-sifat kayunya yang kuat, kaku, keras, berukuran besar dan memiliki 

keawetan yang tinggi sehingga akan sangat cocok untuk ditanam pada hutan tana-

man.  Mangium mempunyai berat jenis rata-rata 0,75 berarti pori-pori dan serat-

nya cukup rapat sehingga daya serap airnya kecil.  

 

Kayu mangium tergolong kelas awet II, yang berarti mampu bertahan sampai 20 

tahun ke atas, bila diolah dengan baik.  Kelas kuatnya II--I, yang berarti mampu 

menahan lentur diatas 1.100 kg/cm
2
 dan mengantisi-pasi kuat desak di atas 650 

kg/cm
2
.  Kayu mangium berdasarkan sifat kembang susut kayu yang kecil, daya 

retaknya rendah, kekerasannya sedang dan bertekstur agak kasar serta berserat lu-

rus berpadu, maka kayu ini mempunyai sifat pengerjaan mudah, sehingga banyak 

diminati untuk digunakan sebagai bahan konstruksi maupun bahan mebel furnitur 

(Atmadilaga, 2010). 

 

Menurut Susilowati (2013) dari hasil percobaan yang telah dilakukan dengan 

menggunakan ekstrak daun mangium yang diberikan kepada perkecambahan ja-

gung diperoleh hasil ekstrak daun mangium bekerja mengganggu proses fotosin-

tesis atau proses pembelahan sel.  Hal ini dilihat pada penekanan pertumbuhan 

dan perkembangan, ekstrak mangium yang diberikan berpengaruh dengan ditan-

dai penurunan tinggi tanaman, penurunan panjang akar, perubahan warna daun 

(dari hijau normal menjadi kekuning-kuningan), bengkaknya akar serta pertumbu-

han rambut akar juga terganggu.  Namun kuantitas dan kualitas senyawa alelopati 

yang dikeluarkan oleh tumbuhan dapat dipengaruhi oleh kerapatan tumbuhan ale-

lopat, macam tumbuhan alelopat, saat kemunculan tumbuhan alelopat, lama kebe-
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radaan tumbuhan alelopat, habitus tumbuhan alelopat, kecepatan tumbuh 

tumbuhan alelopat, dan jalur fotosintesis tumbuhan alelopat (C3 atau C4). 

 

C. Jati (Tectona grandis) 

 

1. Taksonomi jati menurut Mulyana dan Asmarahman (2010), pohon jati di-

klasifikasikan secara taksonomi sebagai berikut. 

Rhegnum  : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Ordo  : Lamiales 

Famili  : Verbenaceae 

Genus  : Tectona 

Spesies  : Tectona grandis Linn. f. 

 

2. Penyebaran dan Tempat Tumbuh 

 

Penyebaran jati yaitu seluruh Jawa, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara, Nusa 

Tenggara Barat, Lampung dan Maluku.  Iklim yang cocok bagi pohon jati adalah 

yang memiliki musim kering yang nyata, namun tidak terlalu panjang, dengan cu-

rah hujan antara 1.200--3.000 mm/tahun dan dengan intensitas cahaya yang cukup 

tinggi sepanjang tahun.  Ketinggian tempat yang optimal adalah antara 0--700 m 

dpl, meski jati bisa tumbuh hingga 1.300 meter dpl (Mulyana dan Asmarahman, 

2010).  

 

Jenis tanaman ini dapat ditanam di berbagai kondisi lahan dan lingkungan, seperti 

hutan dataran rendah, hutan dataran tinggi, hutan pegunungan, hutan tanaman in-
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dustri, lahan kering tidak produktif, lahan basah tidak produktif, dan lahan perke-

bunan.  Syarat lokasi untuk budidaya jati di antaranya ketinggian lahan maksi-

mum 700 meter dpl, suhu udara 13--43
0
C, pH tanah 6, dan kelembapan lingkung-

an 60--80 %.  Tanah yang cocok untuk pertumbuhan jati adalah tanah lempung, 

lempung berpasir, dan liat berpasir.  Unsur kimia pokok (macro element) yang 

diperlukan untuk pertumbuhan jati yakni kalsium, fosfor, kalium, dan nitrogen 

(Mulyana dan Asmarahman, 2010). 

 

3. Kegunaan Pohon Jati 

 

Jati dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku furniture.  Kayu jati digunakan pula 

dalam struktur bangunan.  Rumah-rumah tradisional Jawa, seperti rumah joglo 

Jawa Tengah, menggunakan kayu jati di hampir semua bagiannya: tiang-tiang, 

rangka atap, hingga ke dinding-dinding berukir.  Dalam industri kayu, jati diolah 

menjadi vinir (veneer) untuk melapisi wajah kayu lapis mahal; serta dijadikan 

keping-keping parket (parquet) penutup lantai.  Selain itu juga diekspor ke man-

canegara dalam bentuk furniture luar rumah (Mulyana dan Asmarahman, 2010).  

 

Kayu jati merupakan kayu dari tanaman kehutanan yang tergolong pada kayu 

konstruksi dan kayu indah.  Karakteristiknya yang stabil, kuat dan tahan lama 

membuat kayu ini menjadi pilihan utama sebagai material bahan bangunan.  

Termasuk kayu dengan Kelas Awet I, II dan Kelas Kuat I, II.  Kayu jati juga 

terbukti tahan terhadap jamur, rayap dan serangga lainnya karena kandungan 

minyak di dalam kayu itu sendiri.  Tidak ada kayu lain yang memberikan kualitas 

dan penampilan sebanding dengan kayu jati (Atmadilaga, 2010). 

 



 

 

 

14 
Menurut Syatiriah (2009) tanaman yang mempunyai potensial alelopati terdapat 

di mana-mana, termasuk di suatu wilayah yang memiliki ruang terbuka hijau yang 

luas seperti kampus ITS Sukolilo.  Penelitiannya tersebut bertujuan untuk menge-

tahui dan menginventarisasi jenis-jenis tanaman berpotensi alelopati di zona este-

tika kampus ITS Sukolilo.  Hasil penelitiannya diperoleh 10 spesies tanaman ber-

potensi alelopati yang terdapat di zona estetika kampus ITS, 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).  

 

Jati menjadi salah satu pohon yang diduga dalam melepaskan zat alelopati ke ling-

kungan, maka dari itu penelitian terhadap ekstrak dari pohon jati akan sangat pen-

ting untuk dapat diketahui apakah ada zat alelopati di dalamnya serta pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan tanaman kehutanan di sekitarnya maupun semai-semai dari 

anakan pohon jati itu sendiri. 

 

D. Zat alelopati 

 

 

Alelopati merupakan interaksi antarpopulasi, bila populasi yang satu meng-

hasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain.  Contohnya, di 

sekitar pohon walnut (juglans) jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena tumbuhan 

ini menghasilkan zat yang bersifat toksik.  Pada mikroorganisme istilah alelopati 

dikenal sebagai anabiosa atau antibiotisme. Contoh, jamur Penicillium sp. dapat 

menghasilkan antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu.  

Senyawa alelopati berpengaruh terhadap beberapa hal yaitu penyerapan hara, 
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menghambat pembelahan sel, menghambat pertumbuhan, menghambat aktivitas 

fotosintesis, memengaruhi respirasi, memengaruhi sintesis protein, memengaruhi 

ketegangan membran, menghambat aktivitas enzim, memengaruhi suksesi tumbu-

han, menghambat fiksasi nitrogen dan nitrifikasi, menghambat pola penyebaran 

tumbuhan, menghambat pembusukan biji dan perkecambahan (Sastroutomo, 

1990). 

 

Alelopati adalah suatu peristiwa dimana suatu individu tumbuhan menghasilkan 

zat kimia yang dapat memengaruhi pertumbuhan individu lain.  Pengertian ten-

tang allelopati pada dasarnya dapat diuraikan sebagai berikut (Sastroutomo, 

1990). 

1. Pengaruh yang bersifat merusak, menghambat, merugikan, dan dalam kondisi 

tertentu kemungkinan menguntungkan. 

2. Pengaruh ini terjadi pada perkecambahan, pertumbuhan, maupun selama pro-

ses metabolisme tanaman. 

3. Pengaruh ini disebabkan karena adanya senyawa kimia yang dilepaskan oleh 

suatu tanaman ke lingkungan tempat tumbuh tanaman lainnya. 

 

Peristiwa alelopati adalah peristiwa adanya pengaruh dari zat kimia (alelopat) 

yang dikeluarkan tumbuhan tertentu yang dapat merugikan pertumbuhan tum-

buhan lain.  Sehingga pertumbuhan tumbuhan lain menjadi kalah.  Kekalahan 

tersebut karena menyerap zat kimiawi yang beracun berupa produk sekunder dari 

tanaman pertama.  Zat kimiawi yang bersifat racun itu dapat berupa gas atau zat 

cair dan dapat keluar dari akar, batang maupun daun.  Hambatan pertumbuhan 

akibat adanya alelopat dalam peristiwa alelopati misalnya pertumbuhan hambatan 
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pada pembelahan sel, pangambilan mineral, respirasi, penutupan stomata, sintesis 

protein, dan lain-lainnya. Zat-zat tersebut keluar dari bagian atas tanah berupa gas, 

atau eksudat yang turun kembali ke tanah dan eksudat dari akar. Jenis yang dike-

luarkan pada umumnya berasal dari golongan fenolat, terpenoid, dan alkaloid 

(Fitter, 1994). 

 

Menurut Soekisman (1994) alelopati dapat meningkatkan agresivitas gulma di 

dalam hubungan interaksi antara gulma dan tanaman melalui eksudat yang di 

keluarkannya, melalui pencucian, penguapan atau melalui hasil pembusukan 

bagian-bagian organ yang telah mati.  Beberapa jenis tanaman yang mempunyai 

efek alelopati adalah Pinus merkusii, Imperata cylindrica, Musa spp., Acacia 

mangium, Azadirachta indica, Mangifera indica, Agathis spp., Cassia siamea, dan 

Enterolobium cyclocarpum. 

 

Menurut Adriani (2010) bahwa berdasarkan percobaan yang telah dilakukan 

dengan menggunakan jenis ekstrak Acacia mangium dan Imperata cylindrica 

dapat diketahui pengaruh alelopati terhadap perkecambahan dan pertumbuhan biji 

sengon (Paraserianthes falcataria) dimana diperoleh nilai Fhitung sebesar 1,475 

dan biji jagung (Zea mays) nilai Fhitung 12,43.  Besarnya Ftabel yang di-tentukan 

yaitu sebesar 4,07 sehingga dari nilai yang diperoleh dapat dinyatakan bahwa sifat 

alelopati berpengaruh terhadap perkecambahan sehingga kita dapat menyimpul-

kan bahwa memang senyawa allelopati memang bersifat menghambat, menggang-

gu dan merugikan dalam suatu proses perkecambahan atau pertumbuhan suatu 

tanaman.  
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Alelopati kebanyakan berada dalam jaringan tanaman, seperti daun, akar,aroma, 

bunga, buah maupun biji, dan dikeluarkan dengan cara residu tanaman.  Bebera-

pa contoh zat kimia yang dapat bertindak sebagai allelopati adalah gas-gas bera-

cun.  Gas-gas beracun tersebut yaitu sianogenesis merupakan suatu reaksi hidroli-

sis yang membebaskan gugusan HCN, amonia, Allylisothio cyanat dan β-fenil 

isitio sianat sejenis gas diuapkan dari minyak yang berasal dari famili Crusiferae 

dapat menghambat perkecambahan.  Selain gas, asam organik, aldehida, asam 

aromatik, lakton tak jenuh sederhana, fumarin, kinon, flavanioda, tanin, alkaloida, 

terpenoida dan streroida juga dapat mengeluarkan zat alelopati 

(Moenandir,1998). 

 

E. Pengaruh Zat Alelopati terhadap Tanaman 

 

Amensalisme adalah interaksi yang menekan satu organisme, sedangkan yang lain 

tetap stabil.  Amensalisme juga disebut sebagai suatu interaksi bersifat negatif, di-

mana salah satu anggotanya terhambat oleh adanya alelopati yang dilepaskan dan 

yang lain tidak terpengaruh.  Salah satu contoh amensalisme adalah interaksi 

alelokemis, yaitu penghambatan satu organisme oleh organisme lain melalui pele-

pasan produk metabolit ke lingkungan.  Interaksi alelokemis yang hanya melibat-

kan tumbuhan saja disebut alelopati.  Senyawa-senyawa kimia yang mempu-nyai 

potensi alelopati dapat ditemukan di semua organ tumbuhan termasuk daun, 

batang, akar rizoma, bunga, buah dan biji.  Senyawa alalopati dilepaskan melalui 

organ tanaman dengan berbagai cara melalui penguapan, eksudat akar, pencucian 

dan pembusukan bagian organ yang mati (Sastroutomo, 1990). 
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Djafaruddin (2004) menyatakan bahwa senyawa-senyawa kimia alelopati dapat 

memengaruhi tumbuhan yang lain melalui penyerapan unsur hara, penghambatan 

pembelahan sel, pertumbuhan, proses fotosintesis, proses respirasi, sintesis prote-

in, dan proses-proses metabolisme yang lain.  Pengaruh alelopati terhadap pertum-

buhan tanaman sebagai berikut. 

1. Senyawa alelopati dapat menghambat penyerapan hara yaitu dengan menu-

runkan kecepatan penyerapan ion-ion oleh tumbuhan. 

2. Beberapa alelopat menghambat pembelahan sel-sel akar tumbuhan. 

3. Beberapa alelopat dapat menghambat pertumbuhan yaitu dengan mempenga-

ruhi pembesaran sel tumbuhan. 

4. Beberapa senyawa alelopati memberikan pengaruh menghambat respirasi 

akar. 

5. Senyawa alelopati memberikan pengaruh menghambat sintesis protein. 

6. Beberapa senyawa alelopati dapat menurunkan daya permeabilitas membran 

pada sel tumbuhan. 

7. Senyawa alelopati dapat menghambat aktivitas enzim. 

 

Senyawa alelokemis memberikan efek yang bersifat mencegah jenis tanaman 

yang akan bertunas dan tanaman yang baru tumbuh.  Contoh senyawa alelokemis 

yang dihasilkan oleh akasia misalnya senyawa yang mengandung samak, lilin, fla-

vonoid, dan asam fenolik. Asam fenolik telah menunjukkan efek beracun pada 

proses bertunasnya suatu tanaman dan pertumbuhan tanaman.  Selanjutnya toksi-

sitas bisa berkaitan dengan efek sinergistis dari pada tunggal.  Kemudian setelah 

melakukan percobaan dapat disimpulkan bahwa senyawa alelopati akasia meng-

hambat perkecambahan biji jagung dan kacang tanah.  Persentase toksisitas pada 
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kontrol perlakuan adalah 80% untuk biji jagung dan 60% untuk biji kacang tanah 

(Kristianto, 2006). 

 

Menurut Gardner dkk. (1991) dengan adanya alelokemis akan menyebabkan per-

tumbuhan tanaman terhambat sehingga grafik menurun.  Alelokemis merupakan 

suatu senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan alelopati.  Senyawa tersebut meru-

pakan senyawa beracun yang biasanya berupa fenol, flavonoid dan terpenten.  

Pemberian senyawa alelopati dapat menghambat pertumbuhan perkecambahan 

(pada perlakuan daun).  Hal ini dapat dilihat pada perlakuan akar dan daun yang 

menunjukkan pertumbuhan yang sangat lambat dan semakin terhambat seiring 

bertambahnya pemberian konsentrasi senyawa alelopati, yaitu pada pertumbuhan 

biji dengan pemberian konsentrasi ekstrak 1:7 mengalami pertumbuhan yang pa-

ling lambat dibandingkan dengan biji yang diberi ekstrak dengan konsentrasi 1:14 

dan 1:21.  Mekanisme pengaruh alelokimia (khususnya yang menghambat) terha-

dap pertumbuhan dan perkembangan organisme (khususnya tumbuhan) sasaran 

melalui serangkaian proses yang cukup kompleks.  Namun menurut Gardner dkk. 

(1991) proses tersebut diawali di membran plasma dengan terjadinya keka-cauan 

struktur, modifikasi saluran membran, atau hilangnya fungsi enzim ATP-ase.  

 

Hal ini akan berpengaruh terhadap penyerapan dan konsentrasi ion dan air yang 

kemudian mempengaruhi pembukaan stomata dan proses fotosintesis.  Hambatan 

berikutnya mungkin terjadi dalam proses sintesis protein, pigmen dan senyawa 

karbon lain, serta aktivitas beberapa fitohormon.  Sebagian atau seluruh hambatan 

tersebut kemudian bermuara pada terganggunya pembelahan dan pembesaran sel 

yang akhirnya menghambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sasaran.   
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Menurut Khalwani (2012) faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemba-

ngunan hutan tanaman khususnya dalam hal pemilihan jenis yaitu kesesuaian jenis 

dan tapak (site) adalah sebagai berikut. 

1. Ketinggian tempat di atas permukaan laut atau disebut altitude. 

2. Curah hujan tahunan dan hari hujan pada lokasi yang akan ditanami harus se-

suai dengan persyaratan tumbuh jenis yang akan ditanam. 

3. Jenis tanah pada tapak yang akan dibangun hutan tanaman. Sebagai contoh je-

nis pohon jati mempunyai kualitas yang baik jika ditanam pada tanah berkapur 

dengan musim kemarau dan musim hujan yang jelas seperti di daerah Cepu 

(Jawa Tengah). 

4. Kebutuhan cahaya (naungan).  Jenis-jenis pohon paling tidak terdiri atas jenis 

yang perlu cahaya penuh (full light demanders) misalnya Acacia mangium, je-

nis yang perlu naungan pada umur muda misalnya jenis-jenis meranti merah. 

5. Suhu dan kelembapan udara di lokasi penanaman. 

 

Maka dari itu pemilihan jenis pohon hutan pada hutan tanaman haruslah memper-

hatikan kesesuaian jenis terhadap persyaratan tempat tumbuhnya.  

 


