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KATA PENGANTAR
Industri kehutanan tengah kembali bergairah dengan kehadiran jenis kayu cepat
tumbuh (fast growing species) yang dapat dipanen dalam waktu yang relatif singkat. Jabon
merupakan salah satu jenis kayu cepat tumbuh yang saat ini lagi trend diperbincangkan oleh
banyak kalangan baik pemerintah, pelaku industri, praktisi kehutanan, peneliti, petani kayu
sampai masyarakat biasa. Jabon hadir ditengah kemelut kegelisahan para petani kayu dan
pelaku industri yang bergerak dibidang kehutanan, yang telah menginvestasikan sejumlah
modalnya untuk bertanam sengon, yaitu salah satu jenis kayu cepat tumbuh yang bernilai
ekonomis, namun sayangnya sengon sangat rentan terhadap penyakit karat tumor yang
disebabkan oleh cendawan (Uromycladium tepperianum). Cendawan ini dapat
menyebabkan kerusakan tegakan sengon sampai 100%.
Jabon saat ini mulai menjadi andalan industri perkayuan, termasuk kayu lapis, kayu
lamina dan industri perkayuan lainnya. Pasalnya, jabon memiliki beberapa keunggulan
dibandingkan dengan tanaman kayu lainnya seperti sengon, akasia, pinus dan ekaliptus
yang sudah populer sebelumnya. Selain pertumbuhannya yang cepat, keunggulan jabon
diantaranya memiliki tingkat kelurusan batang yang sangat bagus, cabangnya rontok sendiri
(self pruning) sehingga tidak memerlukan pemangkasan dan lebih tahan penyakit.
Prospek pengembangan budidaya jabon sangat menguntungkan. Seiring dengan
kenaikan harga jual kayu jabon, bisnis ini dapat menghasilkan keuntungan sampai ratusan
juta rupiah dengan waktu panen yang singkat sekitar 5-6 tahun. Jaminan pasar yang siap
menampung panen kayu jabon menjadikan pembudidayaan jabon memiliki peluang usaha
yang sangat baik.
Buku ini membahas tentang jabon merah (Anthocephalus macrophyllus) sebagai
salah satu jenis kayu cepat tumbuh yang digadang-kadangkan lebih unggul dari jabon putih
(Anthocephalus cadamba). Berbagai hal dibahas dalam buku ini, mulai dari keunggulan
jabon dibandingkan sengon sebagai kayu cepat tumbuh, pengenalan jabon, pembibitan,
penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pemasaran, sampai analisis usaha budidaya jabon.
Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam pembuatan buku ini. Semoga buku bermafaat dan dapat menjadi inspirasi
untuk mejaga kelestarian hutan Indonesia.

Manado, Oktober 2011
Penulis
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I. PENDAHULUAN
Kayu yang berasal dari hutan alam, saat ini sudah tidak bisa
diharapkan untuk menopang kebutuhan di pasar lokal, domestik dan
internasional. Awalnya kayu yang diperoleh dari hutan alam mampu
menghasilkan jutaan meter kubik, namun saat ini kebutuhan akan pasokan
kayu, sulit dipenuhi jika hanya mengandalkan tegakan-tegakan dari hutan
alam. Produktivitas hutan alam mengalami penurunan dari tahun ke tahun
akibat penebangan liar, kebakaran hutan dan berkurangnya luas kawasan
hutan karena konversi lahan hutan menjadi areal pemukiman, perkebunan
dan pertanian (Mulyana, dkk. 2010). Sementara itu kebutuhan kayu di
Indonesia setiap tahun terus mengalami peningkatan, bahkan hampir
setengah dari kebutuhan kayu nasional di Indonesia masuk ke industri
pembuatan kayu lapis (plywood). (Trubus, 2010).
Pada masa orde baru di tahun 70-an hampir semua industri kayu
mengandalkan sumber pasokan kayu dari hutan alam. Meningkatnya laju
kerusakan hutan alam yang mencapai 2,87 juta ha/tahun menyebabkan
pasokan kayu dari hutan alam menurun drastis sehingga tidak ada pilihan
lain industri kayu harus berpaling kepada kayu-kayu hasil budidaya, baik
yang berasal dari hutan tanaman rakyat (HTR) maupun hutan tanaman
industri (HTI). Kebutuhan kayu nasional Indonesia yang mencapai lebih
dari 60 juta m3/tahun memberikan peluang bisnis yang semakin
menggairahkan bagi petani dan industri untuk mencari jenis-jenis kayu
cepat tumbuh (fast growing species) dengan rotasi tebang yang pendek.
Kayu cepat tumbuh yang dimaksud harus memenuhi beberapa persyaratan
antara lain; waktu masak tebang atau panen relatif pendek, pengelolaan
relatif mudah, persyaratan tempat tumbuh tidak rumit, hasil kayunya
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multiguna atau serbaguna, permintaan pasar terus menerus, mempunyai
karakteristik dan kualitas tertentu, memiliki nilai produk akhir yang tinggi
dan bisa diolah luas seperti untuk kayu gergajian, plywood, kayu lapis atau
veneer.
Penelitian untuk mendapatkan jenis kayu cepat tumbuh yang
dibutuhkan industri telah dilakukan oleh berbagai institusi dan pelaku
bisnis. Beberapa institusi dan pelaku bisnis yang telah melakukan riset
untuk mendapatkan jenis kayu cepat tumbuh diantaranya; Miho Kojima dan
rekan dari School of Bioagricultural Science, Nagoya University, Jepang;
Toshihiro Ona (School of Bio-resources and Bio-envromental Science,
Kyushu University), Jepang; Kenji Matsune dan rekan dari Tsukuba
Research Insitute, Jepang; Yuji Ide (School of Agriculture and Life Science,
University of Tokyo); Sri Nugroho Marsoem (Fakultas Kehutanan,
Universitas Gadjah Mada); Moh. Hamami Sahri (Fakultas Kehutanan,
Universiti Putra Malaysia); dan Yusuf Sudo Hadi melakukan uji kualitas
terhadap kecepatan tumbuh pada beberapa jenis kayu. Hasilnya pada
tanaman kayu yang diujicobakan tersebut memiliki nilai growth stress
(RS), kepadatan xylem atau xylem density (XD), microfibril angel (MFA),
dan panjang serat atau fiber length (FL) konstan, yang artinya meski
tanaman cepat tumbuh namun kualitas kayunya tetap baik. PT Serayu
Makmur Kayuindo sebagai salah satu produsen kayu olahan juga
melakukan riset terhadap kayu jabon sebagai bahan kayu lapis sejak tahun
1999 dan hasilnya jabon sangat cocok sebagai pengisi (core) kayu lapis;
bagian depan (face) dan belakang (back) kayu lapis. Menurut Prof. Dr.
Yusuf Sudo Hadi, Peneliti Kayu dari IPB Bogor; berdasarkan uji coba di
PT. Kutai Timber Indonesia (KTI) jabon bagus digunakan sebagai lapisan
2

terluar bagian depan (face) dan bagian belakang (back). Permukaan jabon
halus sehingga cocok untuk lapisan luar karena tautan serat (interlock
grain) pada jabon lebih sedikit. Berbeda dengan sengon yang lebih kasar
sehingga hanya bisa digunakan dibagian tengah atau core saja. Dari hasil
berbagai riset yang telah dilakukan dan pengalaman lapangan, saat ini
sengon dan jabon menjadi pilihan petani dan industri untuk diusahakan
secara massal.
Kayu sengon dan jabon merupakan jenis kayu cepat tumbuh dengan
rotasi tebang yang pendek. Pada umur 5-6 tahun kayu sengon dan kayu
jabon mampu mencapai diameter 30 cm atau lebih, sehingga sudah layak
dipanen dan diolah menjadi berbagai macam produk. Pertumbuhan kedua
kayu ini jauh lebih cepat dibanding kayu alam yang membutuhkan waktu
sedikitnya 15-25 tahun. Pada tahun 2004 harga kayu sengon di pabrik kayu
lapis Rp 180.000/m3. Pada tahun 2010 harganya melonjak naik 3,7 kali
lipat menjadi Rp 670.000/m3. Harga kayu jabon pada tahun 2010 berkisar
antara Rp 900.000 – 1.000.000/m3. Harga jual kayu jabon lebih tinggi
dibandingkan dengan harga jual kayu sengon karena secara fisik dan
mekanik, kayu jabon lebih unggul dibandingkan kayu sengon.
A. Keunggulan Pohon Jabon Dibandingkan Sengon
Jabon dan Sengon merupakan dua diantara sekian banyak jenis pohon
cepat tumbuh (fast growing species) yang terdapat di Indonesia dan
potensial untuk dikembangkan. Dua jenis pohon tersebut sangat potensial
untuk dikembangkan dalam pembangunan hutan tanaman maupun untuk
tujuan lainnya, seperti penghijauan, reklamasi lahan bekas tambang, dan
sebagai pohon peneduh. Meskipun jabon dan sengon sama-sama
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merupakan jenis yang cepat tumbuh, namun pohon jabon memiliki
beberapa sifat yang lebih unggul bila dibandingkan dengan pohon sengon.
Keunggulan kayu jabon dibandingkan kayu sengon dapat dilihat pada tabel
1.
Tabel 1. Keunggulan sifat mekanika kayu jabon dibandingkan kayu sengon
Parameter
Jabon
Sengon
Kerapatan (g/cm3)
0,55
0,34
Kadar air
16,00
12,54
Keteguhan lentur statis (kg/cm2)
MOR
260,75
319,92
MOE
43850,00
45505,67
Keteguhan tekan/serat (kg/cm2)
189,98
165,18
Sumber : Abdurachman dan Hadjib, N. (2009)
Keunggulan sifat fisik kayu jabon dibandingkan kayu sengon dapat dilihat
di tabel 2.
Tabel 2. Keunggulan sifat fisik kayu jabon dibandingkan kayu sengon
Parameter
Jabon
Sengon
Kerapatan
290 – 465 kg/m3
200 – 520 kg/m3
Warna
putih krem
putih
sampai
putih
kecoklatan dan lunak
Pembuluh
agak kecil sampai agak besar, soliter dan ganda radial 2
umumnya berganda radial 2 sampai 3, agak kecil
sampai 3
sampai agak besar, jarang
Parenkim
apotrakea kelompok baur
apotrakea baur
Jari-jari
sangat sempit sampai sempit
sangat sempit
Sumber : Mandang, dkk (2008)
Perbedaan gambar penampang kayu jabon dan kayu sengon dapat dilihat
pada gambar 1.
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A

B

Gambar 1. Penampang kayu jabon dan kayu sengon
Keterangan : A = Gambar mikroskopis penampang kayu jabon,
B = Gambar mikroskopis penampang kayu sengon
Sumber : Mandang, dkk. 2008
Keunggulan pohon jabon lainnya yaitu tahan terhadappenyakit karat
tumor yang umumnya menyebabkan kematian terhadap pohon sengon.
Penyakit ini pertama kali ditemukan di Indonesia pada tahun 1996 di Pulau
Seram, Maluku. Penyakit ini menyerang sengon sejak dipersemaian hingga
tanaman dewasa. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan yang bernama
Uromycladium tepperianum yang kemudian menyebar dari Seram ke
perkebunan kopi di Timor Leste, dimana pada saat itu sengon digunakan
sebagai tanaman penaung dan kerusakan yang diakibatkan oleh penyakit
karat tumor dengan tingkat serangan 90%. Penyakit ini selanjutnya
menyebar ke Soroako, Sulawesi Selatan, Jawa Timur hingga akhirnya
meluas di sentra-sentra perkebunan Sengon di Jawa. Tercatat 600.000
sengon di lahan seluas 15 ha tidak dapat diselamatkan dalam jangka waktu
5

2 bulan di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten
Temanggung, Jawa Tengah pada tahun 2007 akibat penyakit karat tumor.
(Trubus, 2010)
B. Jabon Solusi Kebutuhan Kayu Masa Depan
Kebutuhan terhadap kayu menjadi salah satu issue penting yang
menjadi pembicaraan serius beberapa tahun terakhir. Kayu diperlukan
untuk berbagai keperluan industri dan bahan bangunan disatu sisi, namun
disisi lain kelestarian hutan menjadi hal yang tidak kalah pentingnya untuk
mengurangi

dampak

pemanasan

global

seiring kemajuan

zaman.

Kebutuhan kayu di Indonesia diperkirakan sebesar 58 juta m3 dan sebagian
besar masih mengandalkan penebangan dari hutan alam dan bukan dari
hasil budidaya atau hutan tanaman (Warisno, dkk. 2011)
Kayu diperjualbelikan dalam bentuk kayu bulat, maupun hasil
olahannya, seperti kayu gergajian, kayu lapis, papan partikel, moulding,
dan kertas. Eksport kayu bulat sebenarnya telah lama dilarang oleh
pemerintah Indonesia dalam rangka menghidupkan industri kayu dalam
negeri dan meningkatkan nilai tambah. Namun saat ini ada wacana untuk
membuka kembali eksport kayu bulat. Eksport kayu bulat yang berasal dari
hutan-hutan alam memang akan mendorong kerusakan hutan yang lebih
cepat, tetapi jika penerapannya pada hutan-hutan tanaman baru, termasuk
hutan rakyat, pembukaan kembali izin eksport kayu bulat juga akan
mendongkrak harga kayu Indonesia. Dengan demikian, investasi pada
hutan rakyat akan semakin memberikan keuntungan yang menjanjikan.
Kayu yang berasal dari hutan Indonesia diakui berkualitas tinggi,
baik sebagai bahan bangunan maupun bahan baku industri. Untuk
6

mendapatkan kayu yang berkualitas dibutuhkan waktu yang lama untuk
menggantikan pohon yang ditebang minimal 15-20 tahun. Laju
pengurangan pohon di hutan tidak seimbang dengan pertumbuhannya,
sehingga kawasan hutan di Indonesia menyusut dengan cepat dari tahun ke
tahun. Untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan kayu, diperlukan
tanaman kayu yang mampu menghasilkan kayu secara cepat. Beberapa
tahun lalu, Sengon sangat populer karena jangka waktu panen kayu sengon
terbilang pendek, sekitar 8 tahun. Jangka waktu ini jauh lebih pendek bila
dibandingkan dengan tanaman kayu lainnya seperti jati yang membutuhkan
waktu sedikitnya 15-20 tahun, namun ketika sengon mulai sering terserang
hama dan penyakit yang serius, petani kayu mulai beralih pada jenis
tanaman kayu lainnya. Sebagian besar dari mereka memilih jabon sebagai
alternatifnya. Seperti halnya sengon, jabon memiliki keistimewaan yaitu
masa tebang yang relatif lebih cepat dari sengon yaitu sekitar 4-6 tahun.
Produktivitas jabon termasuk tinggi; pertambahan volume kayu
diatas 20-25 m3/ha/th selama 6-8 tahun pertama. Pertambahan tinggi setiap
tahunnya mencapai 3 meter, dengan pertambahan diameter batang sebesar
7 cm/th. Hal ini berarti dalam 6 tahun dengan kondisi budidaya yang baik,
dapat dihasilkan pohon jabon dengan tinggi 18 m dan diameter batang 42
cm.
Perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia dan dunia saat ini, ikut
mengubah pilihan masyarakat terhadap jenis kayu yang digunakan.
Sebelumnya, masyarakat menginginkan kayu yang istimewa untuk meubel
dan bahan bangunan. Kayu-kayu seperti Jati memang berkualitas, namun
bobotnya tergolong berat. Saat ini, masyarakat lebih memilih kayu-kayu
yang tidak hanya kuat, tetapi juga ringan dan mudah untuk dipindahkan.
7

Jabon hadir sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan kebutuhan
kayu dan dilema kerusakan kawasan hutan yang terus meningkat setiap
tahun, sehingga jabon dapat menjadi solusi kebutuhan kayu masa depan.
Keistimewaan lain dari jabon adalah kemudahan dalam budidayanya.
Dengan perawatan seadanya, tanaman ini dapat tumbuh subur meskipun
waktu tebangnya sedikit lebih lama dibandingkan dengan jabon yang
dirawat secara intensif dengan sistem silvikultur yang baik dan benar,
waktu tebangnya dapat dipersingkat menjadi 4 sampai 6 tahun dengan hasil
yang maksimal. Hasil olahan kayu jabon sebagai mebel dan furnitur juga
tidak kalah menariknya bila dibandingkan dengan hasil olahan kayu keras
lainnya seperti jati. Contoh hasil olahan kayu jabon sebagai mebel dapat
dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Contoh hasil olahan kayu jabon sebagai mebel
Sumber : http://jabon.web.id/mebel-hasil-olahan-kayu-jabon/
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C. Budidaya Jabon dan Pengurangan Illegal Logging
Eksport kayu Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada
tahun 2009 sebesar 15%. (Warisno, dkk. 2011). Salah satu penyebabnya
adalah masalah illegal logging. Adanya kasus illegal logging menyebabkan
terjadinya

pembatasan

keterpurukan.

Berbagai

ekspor

kayu

lembaga

asal

Indonesia

mengalami

swadaya

pencinta

lingkungan

internasional menyoroti masalah illegal logging yang marak terjadi di
Indonesia. Produk kayu asal Indonesia sangat sedikit yang mendapatkan
sertifikat ISO 14000 yang menunjukan bahwa produk tersebut tidak
merusak lingkungan, sementara negara tujuan ekspor produk kayu
Indonesia memiliki sertifikat ISO 14000.
Menurunya kredibilitas Indonesia di mata Internasional dalam hal
kayu dan hasil hutan berimbas pada produk kayu dari Indonesia. Meskipun
Indonesia mengekspor olahan kayu jati, meranti, ulin atau eboni yang
berasal dari budidaya sendiri, tetap tidak akan diterima negara importir,
namun tidak semua pendapat seperti itu (www.tempointeraktif.com).
Kasus illegal logging dan pembatasan ekspor kayu asal Indonesia ini
kemudian menjadi momentum bangkitnya pengembangan budidaya
tanaman kayu. Untuk membuat produk dari kayu di masa mendatang, tidak
perlu dilakukan penebangan hutan alam karena kayu dapat dipanen dari
hasil budidaya. Jabon bisa menjadi tanaman kayu alternatif untuk
mengatasi masalah illegal logging, selain itu jabon juga dapat memenuhi
kebutuhan kayu nasional dan meningkatkan volume ekspor kayu Indonesia.

9

II. MENGENAL JABON MERAH

A.

Gambaran Umum Jabon Merah
Pohon jabon merupakan jenis pohon penghasil kayu yang dewasa ini

sementara gencar dikembangkan masyaratat Indonesia karena memiliki
pertumbuhan yang cepat. Jabon yang dikenal dibedakan atas dua jenis
antara lain jabon putih (Anthocephalus cadamba Roxb.) dan jabon merah
[Anthocephalus macrophyllus (Roxb.) Havil.] Jabon Merah adalah pohon
kayu yang bentuk batang lurus yang hampir tak bercabang. Jabon merah
memiliki ciri tersendiri yaitu disamping termasuk jenis yang cepat tumbuh
atau fast growing spesies jabon merah juga mampu menggugurkan ranting
dan daun bagian bawah atau pruning secara alami sehingga dapat tumbuh
lurus meninggi tanpa cabang.
Keunggulan jabon merah adalah tekstur kayunya yang halus dan arah
serat kayunya yang lurus. Warna kayunya yang merah juga tergolong unik
serta memiliki kayu yang kuat dan awet. Kayu jabon merah termasuk
dalam kayu kelas kuwat II-III dan tergolong kayu kelas awet IV serta
termasuk kelas sedang dalam hal menyerap bahan pengawet. Pohon jabon
merah tumbuh dengan baik pada lokasi dengan ketinggian 10-1000 m dpl.
Daya tumbuh di lahan kritis juga cukup baik, bahkan bisa dijadikan sebagai
buffer zone untuk kepentingan konservasi atau daerah penyangga karena
memiliki perakaran yang dalam. Kayu ini dapat dimanfaatkan untuk bahan
baku plywood, furnitur, kayu lapis, aksesoris rumah, dan lain lain.

10

Dok : J.Kinho, 2011

Gambar 3. Pohon jabon merah umur 2,5 tahun di Balai Penelitian
Kehutanan Manado
B. Klasifikasi dan Penyebaran
Jabon merah atau yang lebih dikenal dengan nama lokal samama
(Maluku), karumama (Sulawesi Utara) memiliki nama latin Anthocephalus
macrophyllus (Roxb.) Havil., dan termasuk dalam famili Rubiaceae. Secara
lengkap klasifikasi jabon merah sebagai berikut :
Kindom

: Plantae

Sub Kindom : Tracheobionta (tumbuhan berpembulu)
Super Divisi

: Spermatophyta ( menghasilkan biji)

Divisi

: Magnoliophyta ( Tumbuhan berbunga)

Kelas

: Magnoliopsida (Berkeping dua / dikotil)
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Sub kelas

: Asteridae

Ordo

: Rubiales

Famili

: Rubiaceae

Genus

: Anthocephalus

Spesies

: Anthocephalus macrophyllus (Roxb.)
Havil.

Sinonim

: Bancalus macrophyllus (Roxb.) O.
Kuntze, Nauclea macrophylla Roxb,
Neolamarckia macrophylla (Roxb.) Bosser

Jabon berasal dari daerah beriklim muson tropika seperti Indonesia,
Malaysia, Vietnam dan Filipina. Jabon juga ditemukan tumbuh di Sri
Lanka, Nepal, Laos, Myanmar, Thailand, China dan Papua New Guinea.
Jabon kemudian diintroduksi ke Afrika Selatan, Puertorico, Suriname,
Taiwan dan Negara sub tropis lainnya.
Penyebaran alami jabon merah (A.macrophyllus) di Indonesia lebih
sempit bila dibandingkan dengan jabon putih, yang meliputi Sulawesi,
Maluku, dan Papua. Jabon merah memiliki beberapa nama lokal seperti
Karumama (Sulawesi Utara), Samama (Maluku Utara). Penyebaran jabon
putih (A. cadamba Miq.) di Indonesia cukup luas meliputi seluruh
Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan
Selatan, seluruh Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Papua. Jabon tumbuh
pada daerah lembab di pinggir sungai, rawa dan kadang-kadang terendam
air. Jabon tersebar dari daerah pantai hingga ketinggian 1000 m dpl.
(Heyne, 1978).

12

C.

Karakteristik Jabon Merah
Jabon merah (A. macrophyllus) merupakan salah satu jenis tanaman

yang cepat tumbuh (fast growing species). Tinggi pohon jabon merah bisa
mencapai 40 meter dengan batang bundar dan tegak lurus mencapai 70%80% dengan lingkar batang mencapai lebih dari 150 cm (diameter lebih
dari 50 cm). Jabon merah merupakan tanaman pioner yang toleran cahaya,
dapat hidup di dataran rendah sampai ketinggian 50-1000 m dpl. Di
Hungoyono, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, jabon merah ditemukan
tumbuh dengan subur diatas bukit karst dekat sumber air panas tempat
peneluran burung maleo (Macrocephalon maleo).
Beberapa ciri morfologi yang membedakan jabon merah dari jabon
putih dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Perbedaan Ciri Morfologi Jabon Merah dengan Jabon Putih
No
1.

Jabon Merah
(A.macrophyllus)
Tunas daun muda Berwarna merah

2.
3.

Pangkal daun
Urat daun primer

Runcing
Berwarna merah

4.

Batang muda

5.

Batang pohon
dewasa
Warna buah

Berwarna merah
kehitaman
Berwarna kehitaman

6.

Karakteristik

Buah masak fisiologis
berwarna coklat
kemerahan
(Sumber : diolah dari berbagai sumber)

Jabon Putih
(A.cadamba)
Berwarna coklat
muda
Rata
Berwarna hijau
kekuningan
Berwarna hijau
kecoklatan
Berwarna coklat
kelabu
Buah masak
fisiologis berwarna
kuning
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Perbedaan morfologis daun, buah dan tekstur batang jabon merah dan jabon
putih dapat dilihat pada gambar 4.

Dok : J.Kinho,
2011

(A)

(B)

Dok : A.Irawan,
2011

(C)

Dok : J.Kinho,
2011

Dok : J.Kinho,
2011

(D)

Gambar 4. Perbedaan morfologis daun dan buah jabon merah dan jabon
putih
Keterangan gambar :

(A) = Daun dan buah jabon merah
(B) = Daun dan buah jabon putih
(C) = Tekstur permukaan batang jabon merah
(D) = Tekstur permukaan batang jabon putih
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D. Sifat Fisik
Jabon merupakan salah satu jenis pohon gugur daun. Tinggi pohon
jabon dapat mencapai 40-45 m dengan tinggi bebas cabang 30 m dan
diameter setinggi dada (dbh=100-160 cm). Batang jabon merah secara fisik
relatif lurus, mulus, silindris dan kadang-kadang berbanir kecil dengan
tinggi banir 50-150 cm dari pangkal batang. Pada jabon merah yang masih
muda, kulit batang mulus berwarna merah kehitaman. Semakin tua umur
jabon kulit batangnya mulai pecah atau beralur dan mengelupas. Tajuk
pohon berbentuk payung dan percabangan menyebar secara horizontal.
Sifat fisik dan struktur kayu jabon dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Sifat Fisik dan Struktur Kayu Jabon
No
1.

Sifat fisik dan
struktur kayu
Warna

2.

Arah serat

3.
4.
5.
6.

Kerat raba
Tekstur
Kilap
Pori

7.

Parenkim

8.

Jari-jari

9.

Serat

10.
11.

Kelas keras
Kelas awet

Deskripsi
Kayu teras berwarna putih semu hingga
kuning muda, setelah tua berubah menjadi
kuning semu
Arah serat lurus dan kadang-kadang agak
berpadu
Agak licin sampai licin
Agak halus sampai agak kasar
Agak mengilap sampai mengilap
Relatif kecil, lonjong, terbuka dan tersusun
dalam radial 2-3
Agak jarang, 2-3 garis bersambungan dengan
arah tangensial diantara jari-jari dan
bersinggungan dengan pori
Sangat halus dan lebih terang dibandingkan
dengan jaringan permukaan, tinggi 580µ,
lebar 44µ dan frekuensi 2-3/mm
Cukup banyak dan memiliki panjang 1979µ,
diameter 54µ, tebal dinding 3,2µ dan diameter
47,6µ
III (cukup kuat)
V (tidak awet)
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12.

Kegunaan

Dapat dibuat sebagai bahan bangunan nonkonstruksi, mebel dan bahan plywood (kayu
lapis)
Sumber : Oey Djoen Seng (1964) dan Martawijaya (1992)

Dalam industri kayu modern jabon digolongkan dalam kelas IV dan
V. kelas kayu tersebut tingkat kekuatan dan keawetan kayunya rendah.
Kelas awet adalah pengelompokan (kelas) berdasarkan panjang pendeknya
masa pakai kayu yang dikaitkan dengan kondisi penggunaan tertentu,
seperti dipendam didalam tanah, kondisi cuaca terendam air dan
pengecatan. Selain itu, kelas awet juga dibedakan menurut kondisi
keawetan kayu yang berkaitan dengan serangan rayap tanah dan serangan
perusak kayu lainnya. Kelas keras adalah pengelompokan (kelas)
berdasarkan kekuatan atau kekerasan kayu yang dipengaruhi oleh
hubungan antara berat jenis, keteguhan tekan dan keteguhan lentur dari
kayu. Kayu jabon termasuk dalam kelas keras III artinya keawetan kayu
jabon cukup kuat.

E. Sifat Kimia
Sifat kimia kayu merupakan informasi mengenai komponen yang
terkandung didalam kayu. secara umum, sifat kimia dibedakan menjadi tiga
yakni karbohidrat (selulosa dan hemiselulosa), non-karbohidrat (lignin) dan
unsur yang diendapkan kayu selama proses pertumbuhan (zat ekstraktif).
Informasi mengenai sifat kimia kayu jabon berkaitan dalam menentukan
ketahanan kayu terhadap serangan hama dan penyakit kayu. informasi
mengenai sifat kimia kayu juga dapat membantu dalam menentukan
pengerjaan dan pengolahan kayu untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Beberapa sifat kimia kayu jabon dapat dilihat pada tabel 3.
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Tabel 3. Parameter kimia kayu jabon
No
Parameter Kimia
1. Selulosa
2. Lignin
3. Pentosan
4. Abu
5. Silika
6. Kelarutan Alkohol Benzen
7. Kelarutan Air Dingin
8. Kelarutan Air Panas
9. Kelarutan NaOH 1%
10. Kalori
Sumber : Martawijaya, 1992

Jumlah
52,4%
25,4%
16,2%
0,8%
0,1%
4,7%
1,6%
3,1%
18,4%
4,731 kal/gr

F. Sifat Mekanik
Sifat mekanik kayu merupakan kemampuan kayu untuk menahan
gaya atau beban dari luar yang mengenainya. Sifat mekanik diuji
berdasarkan pemberian gaya kepada diantaranya gaya tekan (compressive
stress), gaya tarik (tensile stress), gaya geser (shearing stress), dan gaya
lengkung (bending stress). Informasi mengenai berbagai sifat mekanik
kayu dapat membantu untuk memilih jenis kayu sebagai bahan baku
struktural, seperti konstruksi bangunan dan rangka mebel. Sifat mekanik
kayu jabon dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Sifat mekanik kayu jabon
No
Sifat Mekanik
1. Tegangan pada batas proporsi
2. Keteguhan patah
Modulus of Rupture (MOR)

Satuan
Kg/cm2
Kg/cm2

Nilai
294-387
516-691
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3.

Keteguhan lentur
Modulus of Elasticity (MOE)
4. Usaha sampai batas proporsi
5. Usaha sampai batas patah
6. Keteguhan pukul radial
7. Keteguhan pukul tangensial
8. Keteguhan tekan sejajar arah
serat, tegangan maksimum
9. Kekerasan ujung
10. Kekerasan sisi
11. Keteguhan geser radial
12. Keteguhan geser tangensial
13. Keteguhan belah radial
14. Keteguhan belah tangensial
15. Keteguhan tarik tegak lurus arah
serat radial
16. Keteguhan tarik tegak lurus arah
serat tangensial
Sumber : Martawijawa, 1992

Kg/cm2

42.900-68.000

Kgm/dm3
Kgm/dm3
Kgm/dm3
Kgm/dm3
Kg/cm2

0,53-0,8
5,4-6
20,2-22,3
20,6-24,2
279-374

Kg/cm2
Kg/cm2
Kg/cm2
Kg/cm2
Kg/cm2
Kg/cm2
Kg/cm2

275-409
239-268
36,6-48,4
46,4-59,1
46,2-36,1
55,0-55,1
32,6-25,0

Kg/cm2

38,4-31,4

Standar mutu dan kualitas kayu jabon di Indonesia ditetapkan
berdasarkan pengujian menggunakan pedoman standar tertentu. Untuk
menguji kayu jabon standar kayu yang digunakan adalah Standar Nasional
Indonesia (SNI) 01-5007.2 – 2000 tentang pengukuran dan tabel isi kayu
bundar rimba. Untuk menentukan standar petunjuk teknis pengujian kayu
bundar rimba berdasarkan SNI 01-5007.3 – 2000. Berdasarkan standar
tersebut, bagian kayu jabon yang diuji adalah bagian batang atau cabang
kayu.

G.

Sifat Pengerjaan
g.1. Pengupasan dan Pengerjaan
Kayu jabon mudah dibuat veneer (kayu lapis) tanpa perlakuan
pendahuluan dengan sudut kupas 920 untuk ketebalan veneer 1,5
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mm. kayu jabon mudah digergaji, dapat dibentuk, dibuat lubang
persegi dan diampelas dengan hasil yang baik.
g.2 Pengeringan
Kayu jabon relatif mudah dikeringkan dengan sedikit cacat
berupa pecah, sedikit mencekung dan retak dibagian ujungnya.
Lama pengeringan alami terhadap papan jabon dengan tebal 2,5
cm dari kadar air 82% menjadi 14% umunya memerlukan waktu
38 hari.
g.3 Perekatan
Perekatan veneer (kayu lapis) kayu jabon biasanya menggunakan
senyawa urea formaldehida (UF) untuk menghasilkan kayu lapis
yang memenuhi persyaratan standar Indonesia, Jepang dan
Jerman.
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III.

PEMANFAATAN KAYU JABON MERAH

Jabon merah (A.macrophyllus) merupakan jenis tanaman yang
banyak dimanfaatkan kayunya. Kayu jabon merah memiliki kekuatan lebih
baik dari kayu jabon putih dan sengon. Kayu ini tergolong dalam kelas kuat
II – III dan kelas awet IV. Dari segi keawetan alaminya, kayu jabon merah
masuk dalam kelas kayu “sedang” dari segi kemampuan kayunya dalam
menyerap bahan pengawet. Jabon merah (A.macrophyllus) dimanfaatkan
secara tradisional sebagai bahan papan rumah (Heyne, 1978). Papan jabon
ringan dan lunak sehingga biasanya dipasang diruang kering, karena jika
sering terkena air papan cepat lapuk.
Kayu jabon merah memiliki tekstur yang halus dengan warna yang
unik yaitu merah. Kebanyakan pemanfaatan kayu ini digunakan sebagai
bahan bangunan non-konstruksi, meubelir atau furniture, bahan plywood,
papan, peti, korek api dan sebagainya. Jabon merah termasuk jenis tanaman
cepat tumbuh

(fast growing species) oleh karenanya jenis kayu ini bisa

dimanfaatkan sebagai bahan baku pulp serat pendek dengan kualitas
sedang.
Pemanfaatan non kayu lainnya sebagai obat tradisional yaitu daun
dan kulit kayunya digunakan oleh masyarakat di Halmahera Tengah,
Maluku Utara sebagai obat penambah stamina, mengurangi rasa lelah,
menurunkan kolesterol dan penyubur kandungan. Cara pengolahan kulit
kayu jabon merah sebagai obat tradisional, sebagai berikut :
1) Kulit kayu jabon merah dicuci bersih kemudian dipotong 1 x 3 cm
lalu dijemur sampai kering
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2) Jika ingin digunakan ambil 5-7 potong kemudian diseduh dengan
air panas 1 gelas
3) Biarkan sampai hangat
4) Diminum pagi atau sore setelah makan
Pemanfaatan daun jabon merah yaitu digunakan sebagai obat kumur
dengan cara diekstrak terlebih dahulu. Daun segar dimanfaatkan oleh
masyarakat sebagai pakan ternak. Di beberapa daerah ada juga yang
memanfaatkan bunga dan buah jabon merah untuk dimakan. Kayu jabon
merah bisa dimanfaatkan juga sebagai arang aktif dimana arang yang
dihasilkan tidak memiliki bau dan tidak mengeluarkan asap atau percikan,
namun nilai energi yang dihasilkan tergolong rendah yaitu 19.800 kJ/kg.
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IV. BUDIDAYA JABON MERAH
A.

Pemilihan Pohon Induk
Idealnya benih dari pohon induk yang berfenotifik baik akan

menghasilkan keturunan yang baik. Pohon induk yang baik memiliki ciriciri seperti memiliki batang lurus dan bulat, bebas cabang yang tinggi dan
bebas dari hama dan penyakit. Selain faktor fenotip, jarak antar pohon
induk juga perlu diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap tingkat
keragaman genetik dari keturunan yang dihasilkan.

B.

Pemanenan Buah
Buah jabon yang akan di panen dan dimanfaatkan bijinya sebaiknya

berasal dari buah jabon yang sudah tua atau telah masak fisiologis dan
diperoleh dengan cara dipanjat atau memungut buah yang jatuh. Hal ini
disebabkan karena penggunaan biji dari buah jabon yang telah tua atau
masak memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi di persemaian. Buah
jabon yang telah masak memiliki ciri seperti : kulit buah berwarna kuning,
rambut pada permukaan kulit buah

sudah kering dan kadang-kadang

gundul atau botak.
C.

Ekstraksi Benih
Jabon merupakan jenis tumbuhan penghasil kayu yang memiliki biji

sangat kecil sehingga untuk mengekstraksi atau memisahkan biji jabon dari
buahnya membutuhkan teknik khusus. Mansur, dkk (2010) mengemukakan
bahwa biji jabon dapat diekstraksi dengan dua cara yaitu melalui ekastraksi
kering dan ekstraksi basah. Dikemukan juga bahwa pemisahan biji dari
daging buah jabon dengan cara ekstraksi kering memiliki kemurnian yang
lebih kecil dibandingkan dengan ekstraksi basah yaitu kurang dari 50 %,
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hal ini disebabkan karena biji tercampur dengan serbuk daging buah.
Ekstraksi kering sering kali sulit dibedakan antara biji dan daging buah
yang berukuran hampir sama, sedangkan dalam ekstraksi basah kemurnian
biji jabon dapat mencapai 100 % dan biji dapat dilihat dengan jelas. Lebih
jelasnya kedua teknik ekstraksi biji jabon sebagai berikut :
1. Ekstraksi kering
 Buah jabon masak yang telah dipanen dipotong menjadi ukuran
yang lebih kecil agar lebih mudah kering. Jemur di panas metahari
selama kurang lebih 2 hari. Jangan menjemur terlalu lama karena
akan menurunkan daya kecambah benih.
 Potongan buah jabon yang sudah kering kemudian dihancurkan
sehingga dapat dilakukan penyaringan untuk memisahkan biji dari
daging buah jabon.
 Serbuk daging buah yang mengandung biji kemudian disaring untuk
memisahkan biji dari daging buah.
 Biji hasil penyaringan kemudian dikemas dalam plastik dan
disimpan di lemari pendingin atau langsung disemai.
2. Ekstraksi Basah
Ekstraksi benih jabon dengan menggunakan teknik ekstraksi basah
lebih kompleks dan rumit jika dibandingkan dengan teknik ektraksi
kering. Ekstraksi basah dilakukan sebagai berikut :
 Belah buah jabon menjadi empat bagian dan pisahkan bagian tengah
buah yang tidak mengandung biji.
 Bagian buah jabon yang mengandung biji dimasukan kedalam
wadah yang mengandung air kemudian direndam selama satu
malam atau sampai buah lunak.
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 Buah jabon yang telah lunak kemudian dihancurkan menjadi seperti
bubur dengan cara diremas remas agar mudah disaring untuk
memisahkan biji dari daging buah.
 Bubur buah jabon kemudian disaring dengan mengunakan saringan
santan untuk memisahkan biji dari daging buah.
 Buang butiran daging buah yang tertahan pada saringan, sedangkan
butiran daging buah yang lolos bersama biji ditampung dan disaring
menggunakan saringan yang lebih halus.
 Benih hasil penyaringan kemudian di keringkan dengan cara
diangin anginkan di atas kertas koran selama semalam, kemudian
dikemas di dalam plastik dan disimpan di lemari pendingin atau
langsung di semai.
D.

Persemaian
Menyemaikan biji jabon memang bukan pekerjaan yang mudah.

Banyak hal yang harus diperhatikan dalam menyemaikan biji ini. Dalam 1
kg biji jabon bisa mencapai ribuan biji dan untuk menyemaikannya
diperlukan perlakuan pendahuluan misalnya dengan menjemur biji selama
2-3 jam untuk mendapatkan hasil semai yang baik.
Proses penyemaian biji jabon antara lain dapat dilakukan dengan
metode sebagai berikut :
1. Pengecambahan benih
a. Sediakan media tempat kecambah (bak plastik) dan sungkup dari
plastik
b. Media perkecambahan adalah campuran pasir halus dan tanah halus
(1:1), disterilisasi dengan cara digoreng selama 2 jam. Untuk
mendapatkan media pasir halus, pasir diayak dengan ayakan
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berukuran mikro. Beberapa media tanam yang biasanya digunakan
antara lain :
 pasir halus dan kompos dengan perbandingan 1:1 (waktu
perkecambahan berkisar antara 10-15 hari)
 pasir halus dan tanah dengan perbandingan 1:1 (waktu
perkecambahan berkisar antara 20-25 hari)
 campuran cocopeat (sabut kelapa yang sudah dicacah) dan arang
sekam dengan perbandingan 2:1 (waktu perkecambahan berkisar
antara 25-30 hari)
Meskipun penggunaan media berupa campuran pasir halus
dan kompos menghasilkan waktu perkecambahan bibit jabon yang
lebih cepat, namun penggunaan media ini memiliki kekurangan
dibandingkan dengan media campuran lainnya. Kekurangan dari
penggunaan media ini yaitu kecambah menjadi sangat mudah
terserang jamur dan penyakit

dumping off (mudah roboh).

Kerusakan ini ditandai dengan munculnya jamur menyerupai
sarang laba-laba berwarna putih.
c. Sebelum benih ditabur, media disiram sampai jenuh. Bila perlu bak
tabur ditutup dengan plastik transparan (sungkup).
d. Penaburan benih dapat dicampur dengan pasir halus agar
penyebaran dalam bak kecambah merata. Perbandingan benih
dengan pasir 2:1.
e. Biasanya benih mulai berkecambah setelah 7-15 hari setelah
penaburan dan akan mulai merata setelah 30 hari.
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2. Pemeliharaan pada periode perkecambahan
a. Pemeliharaannya

dilakukan

dengan

penyiraman.

Setelah

penyiraman pertama, penyiraman selanjutnya dilakukan setiap
harinya (pagi dan sore) sampai minggu ke-10 / siap sapih ke
polybag dengan ukuran bibit 5-10 cm dengan sprayer halus.
b. Penyiraman menggunakan air biasa untuk setiap harinya dan
menggunakan air biasa dicampur dengan fungisida DITHANE M45 untuk setiap minggunya (1kali dalam semingggu). Untuk 1 liter
air dicampur fungisida ¼ sendok Dithane M-45.
c. Media kecambah harus terkena cahaya matahari tetapi tidak secara
langsung atau membutuhkan naungan dari plastik /sungkup/rumah
kaca. Kondisi media kecambah harus lembab dan basah jangan
sampai kekeringan.
d. Selanjutnya bibit dipindahkan ke polybag di persemaian.
e. Total

waktu

perkecambahan

kurang lebih

1

bulan,

total

pemeliharaan setelah muncul kecambah 1,5 bulan hingga siap
sapih. Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk perkecambahan
kurang lebih 2-3 bulan.
f. Bibit

yang

sudah

dipindahkan

ke

polybag

sangat

cepat

perkembangannya. 1 bulan bisa mencapai ukuran tinggi 20-40 cm.
E. Penyapihan
Penyapihan merupakan proses pemindahan tanaman (bibit
jabon)

dari bak kecambah ke polybag. Kemudian polybag di

tempatkan pada bedengan yang ternaungi agar terlindung dari sinar
matahari langsung dan hujan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan
selama penyapihan antara lain :
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1. Penyapihan dilakukan ketika kecambah telah memiliki 2-3 pasang
daun atau telah mencapai tinggi 2-3 cm (usia 1,5-2 bulan).
2. Media sapih yang digunakan harus mengandung banyak nutrisi
untuk pertumbuhan tanaman yang kemudian ditempatkan dalam
polybag. Nutrisi yangt dibutuhkan untuk pertumbuhan bibit jabon
diantaranya unsure hara makro ( Ca, Mg, N, P, K) dan unsure hara
mikro (Fe, Zn, Cul, Mn, B)
3. Media semai yang dipergunakan : ukuran polybag 12×17 cm.
4. Media bibit adalah :
a. Media campuran pasir + tanah+ arang sekam (1:3:1) atau tanah
+ kompos (3:1).
b. Media campuran tanah (topsoil/permukaan), pasir dan pupuk
kandang (7:2:1).
c. Media campuran tanah, cocopeat, dan pasir (3:1:1), atau
menggunakan campuran tanah dan arang sekam (1:1).
Pada masa penyapihan bibit jabon ini, diperlukan uga
pemeliharaan agar bibit tetap dalam kondisi sehat sampai waktu
penanaman di lapangan. Pemeliharaan yang bisa dilakukan antara lain
adalah :
1. Penyiraman secara rutin setiap hari menggunakan air biasa dan
setiap minggu menggunakan air biasa dicampur dengan fungisida
DITHANE M-45
2. Selain penyiraman dapat juga diberikan pemupukan yang dilakukan
setelah bibit berumur 2 minggu dengan pupuk NPK cair (24gram/1liter air), atau dengan pupuk NPK padat 0,5 gram/bibit
dengan jarak dari batang tanaman 3-5 cm (selebar tajuk tanaman).
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3. Selain itu juga dapat dilakukan pemupukan dengan pupuk daun
gandasil-D (dosis 1-2 gr untuk 1 liter air) setelah bibit berumur 3
bulan setelah penyapihan.
Pemberian

naungan

tanaman

dapat

dilakukan

dengan

menggunakan paranet yang dilakukan hingga bibit berumur ± 4-5
bulan setelah penyapihan (tinggi ±30 cm). Ukuran paranet 30%, 40% ,
50% atau 65%.
F. Penanaman
Penyiapan lahan yang tepat akan menghasilkan daya dukung
lahan yang optimal untuk pertumbuhan jabon. Penyiapan lahan
bertujuan untuk mempersiapkan tempat tumbuh sebaik mungkin bagi
bibit jabon yang akan ditanam. Penyiapan lahan meliputi pembersihan
lahan dan pengolahan tanah.
Penyiapan lahan meliputi kegiatan pembersihan lahan dari
tumbuhan penggangu seprti semak belukar, alang-alang, rumput dan
sisa-sisa tumbuhan yang telah mati. Selain itu pembersihan lahan juga
dapat dilakukan dengan menggunakan herbisida, misalnya Sodium
Chlorate (5-10 g/m2) dan campuran 2,4 dichlorophrnoxyacetic acid
dengan 2,4,5-trichlorophenoxy-acetic acid (1 g/m2).
Pengolahan tanah bertujuan untuk memperbaiki sifat fisik tanah
biasanya diikuti dengan perbaikan tempat tumbuh agar mampu
meningkatkan pertumbuhan tanaman dilahan yang kurang produktif.
Kegiatan tersebut biasanya disebut ameliorasi. Ameliorasi dilakukan
dengan memberikan unsur tertentu agar kualitas lahan meningkat
dengan menggunakan pupuk organik, pupuk anorganik, kapur dan
bahan mineral. Pupuk organik yang biasa digunakan seperti pupuk
kandang, kompos dan pupuk hijau, sedangkan pupuk anorganik yang
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digunakan seperti pupuk NPK, TSP, KCL dan SP36. Kapur biasanya
diberikan sebanyak 100 gr/lubang tanam. Pemberian kapur digunakan
untuk tanah atau lahan yang asam, tanah yang belum matang, serta
lahan yang memiliki keterbatasan unsur hara Ca dan Mg. Bahan
mineral yang dicampur dengan tanah untuk proses ameliorasi seperti
tanah mineral, lumpur laut dan lumpur sungai. Pemberian bahan
mineral berfungsi sebagai sumber hara mineral, menurunkan nilai KTK
dan meningkatkan kejenuhan basa di tanah.
Bibit jabon yang siap tanam ketika batangnya cukup berkayu
dengan tinggi 25-30 cm. Jabon memerlukan ketersediaan air yang
cukup agar pertumbuhannya optimal, sehingga waktu penanaman
sebaiknya dilakukan pada musim penghujan untuk menghemat biaya
pengairan dan meminimalisir kematian bibit akibat kekeringan.
Penanaman dilakukan dengan jarak tanam 3x3 m untuk penanaman
monokultur. Penanaman dilakukan dengan membuat lubang tanam
berukuran 40 x 40 cm. Selain penanaman monokultur, jabon juga dapat
ditanam secara tumpang sari dengan tanaman hortikultura yang dapat
dipanen lebih cepat seperti kacang-kacangan, talas, jagung dan nanas.
Jarak tanam yang dianjurkan untuk penanaman campuran (tumpang
sari) 4x4 m atau 4x6 m. Sebagai pupuk awal benamkan 50 g
NPK/tanaman. Berikan pupuk urea 50 g/tanaman setiap 6 bulan selama
3 tahun pertama. Pada umur tanam 3 tahun dosis urea dapat
ditingkatkan menjadi 80 g/tanaman.
Pemeliharaan

tanaman

dilapangan

berupa

pendangiran

(penggemburan tanah), penyulaman (pada tanaman yang mati),
penyiangan (pembebasan dari rumput liar) dan pemupukan. Pada awal
penanaman, dapat dilkukan perawatan awal setelah tanam yaitu dengan
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menyemprotkan pestisida setiap 1-2 minggu sekali selama 3-4 bulan
agar daun muda tidak dimakan ulat. Penyiangan juga harus sering
dilakukan dengan tujuan agar pertumbuhan jabon tidak kalah dengan
gulma.
Jenis-jenis

tanah

yang

cocok

bagi

pertumbuhan

jabon

diantaranya yaitu tanah ultisol, oxisol, alfisol, vertisol, andisol,
inceptisol, spodosol dan entisol. Tanah ultisol (podsolik merah kuning)
memiliki lapisan tanah liat dibagian bawah dan bersifat asam. Tanah
oxisol merupakan jenis tanah tua sehingga kandungan mineralnya
hanya sediki dan mudah lapuk. Tanah andisol berwarna kehitaman,
umunya terdapat dilereng gunung berapi dengan tingkat kesuburan
yang cukup baik. Tanah spodosol merupakan jenis tanah yang
memiliki tingkat kesuburan lebih rendah dibandingkan dengan tanah
andisol dan bersifat lembab atau basah.
Suhu lingkungan optimum untuk pertumbuhan jabon sekitar 21260 C. Meskipun dapat tumbuh sampai ketinggian 1000 m dpl,
beberapa petani jabon menyatakan bahwa jabon dapat tumbuh sampai
pada ketinggian 1500 m dpl. Beberapa hasil penelitian mengatakan
bahwa jabon yang ditanam didataran rendah menunjukan pertumbuhan
yang lebih baik dibandingkan jabon yang ditanam di daerah
pegunungan.

Curah

hujan

tahunan

yang

dibutuhkan

untuk

pertumbuhan dan perkembangan jabon berkisar antara 1.500-5.000
mm/th, namun demikian jabon mampu bertahan saat musim kemarau
hingga tiga bulan tanpa mengalami kerusakan.
Jabon sangat membutuhkan cahaya matahari yang konstan untuk
pertumbuhan

dan

perkembangannya.

Proses

fotosintesis

yang

menghasilkan sumber energi untuk pertumbuhannya dipengaruhi oleh
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cahaya matahari, sehingga jabon sangat cocok ditanam di areal
terbuka.

Jabon

yang

ditanam

pada

areal

yang

ternaungi,

pertumbuhannya menjadi agak terhambat (bentuk pohonnya tinggi
tetapi kurus).

Dok : J.Kinho, 2011

(A)

Dok : J.Kinho, 2011

(B)

Gambar 5. Pertumbuhan awal jabon merah di lapangan.
Keterangan : (A) = umur tanam 4 minggu
(B) = umur tanam 7 minggu
G. Perawatan dan Pemeliharaan
Keberhasilan hidup dan pertumbuhan tanaman jabon merah
atau samama dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Untuk
memperoleh hasil kayu yang baik dan untuk meningkatkan peran
positif dari faktor lingkungan, diperlukan perawatan dan pemeliharaan
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yang intensif. Jabon memerlukan perawatan yang kontinyu minimal
sampai umur 3 tahun. Perawatan awal pada bibit biasanya dilakukan
dengan cara penyemprotan pestisida secara aktif setiap 1 minggu
selama 3-5 bulan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari guguran
daun dan serangan ulat daun.
Jabon mengalami absisi atau menggugurkan cabang sendiri
dan defiolasi atau menggugurkan daun. Sebaiknya cabang yang patah
terjadi secara alami bukan dipaksa. Apabila cabang yang patah karena
dipaksa maka mata kayu tumbuh kedalam sehingga menurunkan mutu
kayu. Menurut Prosea Plant Resources of South East Asia, pada umur
0 sampai 6 atau 8 tahun pertumbuhan jabon di Brunei mencapai 3 m/th
dengan pertambahan riap 7 cm/th. Setelah itu kecepatan tumbuhnya
turun menjadi 2 m/th dengan diameter 3 cm/th sampai tanaman berusia
20 tahun. (Trubus, 2010)
H. Pemupukan
Pemupukan untuk menambah asupan unsur hara juga
diperlukan yaitu dengan menggunakan kompos / bokhasi / pupuk
kandang + NPK dengan periode pemupukan setiap 6 bulan sekali.
Jenis pupuk lainnya yang dapat digunakan selama perawatan dan
pemeliharaan jabon yaitu dengan pupuk kandang, TSP, Urea, NPK dan
KCL. Pupuk kandang yang digunakan sebaiknya yang sudah matang
dengan ciri-ciri yaitu tidak berbau kotoran, berbau humus (tanah) dan
tidak panas. Waktu pemupukan yang disarankan yaitu pada pagi hari
jam 06.30 - 09.30 atau sore hari pada jam 16.00 - 18.30. Dosis pupuk
dan jenis pupuk yang digunakan selama satu tahun setelah penanaman
dapat dilihat pada tabel 5.
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Tabel 5. Dosis pupuk yang dapat digunakan untuk perawatan dan
pemeliharaan jabon setelah tanam.
Umur
(Bulan)
0-2

Dosis/aplikasi
atau
dosis/tanaman
Pupuk 100 gr : 3 kg

Frekuensi
Pemberian

Jenis Pupuk

TSP
:
Kandang
TSP
:
Pupuk 20 gr : 4 kg
Kandang
Urea
:
Pupuk 40 gr : 4 kg
Kandang
NPK (15, 15, 15)
50 gr – 200 gr

2-4
4-8

1 bulan sekali

1 bulan sekali
1 bulan sekali

NPK ( 15,15,15)
100 - 200 gr
KCL
200 gr
10 - 12
TSP
200 gr
Sumber : Fahmi, 2010 dalam Mulyana, dkk 2010
8 - 10

1 bulan sekali
1 bulan sekali

Penggunaan kompos ataupun pupuk kandang disini adalah
untuk

membantu

meningkat

mineral

dalam

tanah

sehingga

pertumbuhan tanaman akan menjadi lebih baik. Kompos dapat
memperbaharui kondisi tanah dan menjadikan tanah disekitar
perakaran menjadi lembab dan subur sehingga akar dapat dengan
mudah menyerap unsur hara yang terdapat didalamnya.
I. Penyulaman
Penyulaman merupakan salah satu teknik penggantian bibit
atau anakan tanaman jabon ditempat atau lubang tanam yang
tanamannya

mati.

Penyulaman

dilakukan

satu

bulan

setelah

penanaman. Setelah itu tidak perlu dilakukan penyulaman. Penyulaman
tanaman jabon sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau menjelang
hujan untuk memudahkan pertumbuhan bibit baru atau bibit yang baru
disulam. Bibit yang digunakan untuk penyulaman sebaiknya bibit yang
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sehat, seumur denga tanaman yang diganti dan berasal dari persemaian
yang sama dengan bibit yang ditanam sebelumnya.
J. Penyiangan dan Pendangiran
Penyiangan terhadap gulma juga diperlukan dalam tahap
perawatan tanaman agar tidak terjadi persaingan dalam menyerap
unsur hara dalam tanah. Penyianga tanaman merupakan kegiatan
mengurangi kepadapatan populasi gulma atau tanaman pengganggu
agar tidak menggangu pertumbuhan jabon. Pendangiran yaitu kegiatan
penggemburan tanah disekitar tanaman untuk memperbaiki sifat fisik
tanah.
Penyiangan dan pendangiran dilakukan paling sedikit lima kali
dalam setahun. Pada tahun pertama dan kedua sebaiknya dilakukan
penyiangan total. Pada tahun ketiga dilakukan penyiangan jalur dan
pendangiran disekitar jabon dengan jari-jari sekitar 50 cm. Pada tahun
keempat dan kelima dilakukan penyiangan jalur dan pemangkasan
cabang jika diperlukan.
Penyiangan atau pengendalian gulma dilakukan secara manual
atau mekanis disekeliling titik tanam dengan diameter satu meter.
Penyiangan dapat juga dilakukan secara kimiawi menggunakan
herbisida. Beberapa jenis herbisida yang biasa digunakan seperti
Garlon 480 EC, Tordon 101, Indamin 720 Hc, dan Stratone 200 EC
(untuk gulma alang-alang). Untuk gulma berdaun lebar, dosisnya 2
liter/hektar. Penggunaan herbisida sangat cocok untuk gulma yang
memiliki tinggi rata-rata dibawah 50 cm. Apabila gulma yang
menyerang tanaman jabon dengan ketinggian lebih dari 50 cm,
dilakukan pembabatan atau pemangkasan secara manual terlebih
dahulu. Setelah 1 sampai 2 minggu ketika tunas baru gulma tumbuh,
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barulah dilakukan penyemprotan herbisida. Tahapan pelaksanaan
penyiangan berdasarkan waktu dan kondisi gulma dapat dilihat pada
tabel 6.
Tabel 6. Tahapan pelaksanaan penyiangan berdasarkan waktu dan
kondisi gulma.
Umur
Tahapan
Tanaman
Kondisi Areal
Keterangan
Kegiatan
(Bulan)
2
Penyiangan I
Gulma tidak terlalu Buka piringan
padat dan tinggi
(radius 1 m)
Gulma padat dan Pangkas gulma,
tinggi
kemudian
lakukan
penyemprotan
gulma dengan
herbisida
5
Penyiangan II
Gulma tidak terlalu Lakukan
padat dan tinggi
penyemprotan
gulma dengan
herbisida
Gulma padat dan Pangkas gulma,
tinggi
kemudian
lakukan
penyemprotan
gulma dengan
herbisida
8
Penyiangan III
Gulma tidak terlalu Pangkas
atau
padat dan tinggi
babat
12
Penyiangan IV
Gulma tidak terlalu Pangkas
atau
padat dan tinggi
babat
Sumber : diolah dari berbagai sumber
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K. Penjarangan
Penjarangan bertujuan untuk memberikan ruang pertumbuhan
yang baik bagi jabon. Penjarangan dilakukan dengan cara menebang
pohon berselang satu pohon disetiap baris atau lajur. Penjarangan
pertama dilakukan setelah tanaman berumur tiga tahun dan dilanjutkan
pada umur lima tahun. Penjarangan sebaiknya dilakukan untuk pohon
yang tertekan, batang utama bengkok, menggarpu, bercabang banyak
serta terserang hama dan penyakit.
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V.

HAMA DAN PENYAKIT

Hama dan penyakit yang umumnya menyerang tanaman jabon dapat
dibedakan menjadi dua kelompok yaitu kelompok pertama hama dan
penyakit yang menyerang tanaman jabon selama dipersemaian dan
kelompok kedua yaitu hama dan penyakit yang menyerang tanaman jabon
dilapangan.
A. Hama dan Penyakit Jabon Di Persemaian
Hama yang sering menyerang tanaman jabon di persemaian antara
lain hama semut, bekicot, ulat dan rayap, sedangkan penyakit yang sering
menyerang

tanaman

jabon

di

persemaian

khususnya

pada

saat

perkecambahan adalah penyakit Dumping off.
Beberapa jenis hama yang sering menyerang tanaman jabon antara
lain :
1.

Semut.
Semut merupakan hama yang kerap menyerang pada saat pembibitan

(sebelum tanaman jabon berkecambah dan sebelum dipindahkan dari
bedeng tabur ke polybag pada bedeng sapih), bagian tanaman yang
diserang sebelum tanaman berkecambah adalah biji sehingga sangat
berpengaruh terhadap persentase kecambah benih, sedangkan bagian yang
diserang setelah benih berkecambah adalah bagian akar tanaman sehingga
cukup mempengaruhi pertumbuhan anakan bahkan dapat mematikan
anakan jabon sebelum disapih atau dipindahkan ke ploybag. Cara
penanggulangi hama ini adalah dengan cara tidak meletakan bak tabur
diatas tanah atau menabur benih langsung di tanah akan tetapi dengan cara
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menabur benih pada bak-bak tabur dan meletakannya di atas rak yang
kakinya direndam dengan air sehingga menghalangi semut yang akan
menyerang benih atau bibit pada bak tabur. Cara lain yang dapat dilakukan
adalah dengan penyemprotan menggunakan sevin.
2.

Bekicot
Bekicot merupakan hama yang kerap menyerang tanaman jabon di

persemaian atau tanaman yang masih kecil setelah di tanam di lapangan.
Bagian tanaman yang sering diserang adalah bagian batang dan daun
sehingga akan mengganggu proses fotosintesis yang sangat berpengaruh
terhadap proses fisiologis tanaman. Pengendalian hama bekicot dapat
dilakukan secara manual yaitu dengan menggumpulkan bekicot yang
terdapat pada tanaman jabon kemudian di musnahkan atau dengan cara
membersihkan tanaman dari rumput dan gulma. Hal ini dikarenakan
bekicot sangat menyukai tempat yang lembab sehingga sering bersembunyi
dan berlindung di bawah gulma atau rumput dan semak.
3.

Rayap
Rayap merupakan hama yang sering menyerang tanaman jabon ketika

masih berada di persemaian (pembibitan) atau setelah di tanam di lapangan.
Bagian tanaman yang diserang adalah akar tanaman baik akar samping
maupun akar tunggang sehingga sangat berpengaruh terhadap perumbuhan
tanaman karena tanaman tidak dapat memperoleh hara secara maksimal
untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi tanaman. Tanah pada bagian
akar tanaman yang diserang akan membentuk kerak tanah berwarna coklat.
Penanggulangan hama rayap adalah dengan membersihkan tanaman dari
sisa-sisa potongan kayu yang berpotensi mendatangkan rayap atau
memberikan furadan di sekitar tanaman untuk mencegah rayap.
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Jenis penyakit yang sering menyerang tanaman jabon dipersemaian
adalah penyakit dumping off busuk akar dan cendawan akar merah.
1.

Penyakit dumping off
Penyakit dumping off disebapkan oleh jamur

atau cendawan

Fusarium sp. Rhizoctonia sp., dan Pythium sp. Biasanya penyakit dumping
off menyerang tanaman di persemaian sebelum benih yang berkecambah
muncul di permukaan tanah atau setelah muncul di permukaan tanah.
Bagian tanaman yang diserang adalah bagian leher akar yang terdapat di
bagian bawah permukaan tanah yang terlalu lembab atau basah. Cara
mengatasi serangan jamur ini adalah dengan memperbaiki media semai
agar media memiliki porositas yang baik sehingga tidak terlalu lembab atau
basah. Pengendalian dapat juga dilakukan dengan mensterilkan media
semai dan penyemporotan media menggunakan dithane M-45 sebelum
benih jabon ditabur pada media. Cara lainnya yaitu dengan menyemprotkan
formalin 1% pad bedengan persemaian kemudian ditutup dengan plastik
selama ± 1 minggu setelah itu bedeng tabur siap digunakan.
B. Hama dan Penyakit Jabon Di Lapangan
Tanaman jabon dilapangan umumnya seperti tanaman lainnya yang
tidak lepas dari serangan hama dan penyakit dilapangan mulai dari awal
penanaman hingga masa panen. Beberapa jenis hama yang menyerang
tanaman jabon dilapangan yaitu :
1. Penggerek akar
Hama ini sering menyerang tanaman jabon yang berusia < 5
bulan. Ciri kerusakan yang diakibatkan oleh hama penggerek akar
seperti; terdapat bekas gerekan dikulit akar, daun tiba-tiba layu, akar
menguning dan tanaman jabon mati secara mendadak.
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Pengendalian untuk hama penggerek akar ini dapat dilakukan
dengan menyiram fipronil (Reagent 50 SC atau Reagent 0,3 G) disekitar
daerah perakaran, terutama pada bagian pangkal akar. Dosis yang
digunakan harus sesuai dengan petunjuk yang terdapat dilabel kemasan.
2. Ulat Grayak (Spodoptera sp.)
Hama ini umumnya menyerang tanaman jabon pada malam hari,
sementara pada siang hari bersembunyi didalam tanah, dibawah
tanaman. Populasi hama jenis ini umumnya meningkat pada musim
hujan. Ciri tanaman jabon yang terserang hama ulat grayak yakni daun
jabon yang berlubang. Apabila serangan hama ini sudah berat, daun
jabon akan rusak dan hanya tersisa tulang daun.
Pengendalian hama ulat grayak bisa dilakukan secara kimia
menggunakan insektisida sistemik BPMC (Baycarp 500 EC dengan
dosis 0,5-2 ml/L air) atau Imidaklopir (Confidor 200 SL dengan dosis
0,5-2ml/L air). Selain menggunakan insektisida tindakan yang dapat
dilakukan sebagai pencegahan terhadap serangan hama ini yaitu dengan
selalu menjaga kebersihan lingkungan dan kendalikan gulma yang
tumbuh.
3. Pengisap daun (Helopeltis sp.)
Serangan hama pengisap daun berawal dari pucuk atau daun
muda jabon. Ciri-ciri fisik jabon yang terserang hama pengisap daun
yaitu terdapat titik-titik bekas tusukan di daun berwarna coklat dan
bagian atasnya menggulung atau mati.
Pengendalian hama ini dapat dilakukan secara kimiawi dengan
menyemprotkan insektisida sistemik BPMC (Benhur 500 EC) atau
imidakoprid (Confidor 200 SL) dengan dosis 0,5-2 ml/L air.
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4. Ulat pemakan daun
Jenis

hama

ini

biasanya

memakan

bagian

daun

dan

menyebabkan bekas gerekan atau potongan. Ulat ini biasanya
menyisakan untaian seperti benang sutra yang berasal dari liur ulat pada
daun jabon yang terserang.
Pengendalian ulat pemakan daun dilakukan secara kimiawi
dengan menggunakan insektisida BPMC (Bayarp 500 EC) atau
imidakoprid (Confidor 200 SL) dengan dosis 0,5-2 ml/L air.
5. Ulat api (Thosea asigna)
Hama jenis ini termasuk kelompok ulat penggerek daun yang
menyerang daun jabon. Ciri-ciri jabon yang terserang hama T.asigna
yakni daun jabon akan berwarna coklat dan mati. Pengendalian ulat api
dilakukan dengan menyemprotkan insektisida kontak Deltametrin
(Decis 2,5 EC) dengan dosis 0,5-2 ml/L air.
6. Achaea sp.
Hama jenis ini menyerang daun jabon dan tunas muda sehingga
tunas baru akan tumbuh menyamping. Ciri-ciri serangannya yaitu
terdapat bekas gerekan di daun dan tunas muda.
Pengendalian

hama

Achaea

sp.,

dilakukan

dengan

menyemprotkan insektisida sistemik BPMC (Baycarp 500 EC dan
Benhur 500 EC). Dosis yang digunakan sebaiknya menyesuaikan
dengan informasi yang tertera dilabel kemasan. Waktu penyemprotan
insektisida dilakukan pada pagi dan sore hari.
7. Belalang (Valanga nigricornis)
Belalang menyerang daun jabon. Ciri-ciri serangan belalang
biasanya berupa tepi daun yang tidak rata (berlubang) akibat gigitan
belalang.Pengendaian hama belalang dilakukan secara kimiawi dengan
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menyemprotkan insektisida sistemik BPMC (Baycarp 500 EC dan
Benhur 500 EC). Dosis yang digunakan disesuaikan dengan petunjuk
yang tertera dilabel kemasan. Waktu penyemprotan dilakukan pada pagi
dan sore hari.
8. Rayap (Captotermes sp.)
Rayap menyerang batang dan akar jabon. Serangan rayap pada
batang jabon dapat terlihat dengan adanya lorong-lorong gerekan
dipermukaan batang jabon. Serangan rayap pada akar jabon
menyebabkan daun menguning dan rontok (mati). Untuk melakukan
pencegahan terhadap serangan rayap sebaiknya dilakukan pembersihan
terhadap sisa-sisa potongan kayu sebelum penanaman baru.
Pengendalian rayap dapat dilakukan secara kimiawi yaitu
dengan menggunakan insektisida berbahan aktif fipronil. Pengendalian
terhadap rayap juga dapat dilakukan secara hayati dengan menggunakan
jamur Beauveria bassiana.
9. Tikus (Ratus tiomanicus)
Serangan hama tikus dapat dilihat dari kulit batang jabon atau
bagian cabang yang terkelupas akibat keratin. Umumnya batang atau
cabang yang terserang akan mati (berwarna coklat dan kondisinya
menegering).
Pengendalian hama tikus dapat dilakukan secara kimiawi dengan
memberikan racun umpan Brodifakum (Klerat RM-B sebanyak 2-3
kg/ha). Cara lainnya yaitu dengan membongkar sarang tikus.
Penyakit yang menyerang tanaman jabon dilapangan diantaranya ;
bercak daun, keriting daun, embun jelaga, embun tepung, busuk akar,
busuk hati dan cacar daun. Jenis penyakit yang menyerang tanaman jabon,
gejala dan tindakan pengendaliannya dijelaskan sebagai berikut :
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1. Bercak daun (Leaf spot)
Gejala : Bercak nekrotik (jaringan mati) di daun berwarna kuning
hingga coklat, bentuk bercak bisa bulat, lonjong atau tidak berbentuk
(asimetris)
Pengendalian Preventif : pertama pisahkan daun jabon yang terserang
kemudian musanahkan daun yang terserang dan tanaman yang mati.
mengatur intensitas penyiraman, tambahkan frekuensi pemupukan atau
dosis pupuk untuk tanaman yang kurang nutrisi. Kurangi pupuk N untuk
tanaman yang terlalu subur.
Pengendalian Kuratif : semprotkan fungisida berbahan aktif flusilazol
(Nustar 0,1 ml/liter air) dan fungisida campuran (Delsene 2 gr/liter).
Lakukan dua kali perminggu untuk yang terserang berat dan satu kali
perminggu untuk pencegahan atau serangan ringan.
2. Keriting daun (Leaf curl)
Gejala : Daun jabon terlihat mengeriting atau menggulung dan
terdapat bercak.
Pengendalian

Preventif

:

Kurangi

sumber

infeksi

dengan

pemangkasan daun.
Pengendalian Kuratif : Semprotkan fungisida berbahan aktif flusilazol
(Nustar 0,1 ml/liter air) dan fungisida campuran (Delsene 2 gr/liter).
Lakukan dua kali per minggu untuk yang terserang berat dan satu kali
per minggu untuk pencegahan atau serangan ringan.
3. Embun jelaga (Black mildew)
Gejala : Bercak berwarna hitam dipermukaan daun bagian atas. Batang
muda berwarna hijau kekuningan atau cabang berwarna coklat. Bercak
menutupi seluruh permukaan daun.
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Pengendalian Preventif : Sanitasi dan penyinaran cahaya matahari
total.
Pengendalian Kuratif : Semprotkan fungisida Benomil (Benlate),
Triadimefon (Bayleton 250 EC), dan Triadimenol (Bayfidan 250 EC).
Gunakan sesuai dosis dan cara penggunaan seperti yang tertera pada
label kemasan.
4. Embun tepung (Powdery mildew)
Gejala : Permukaan daun terdapat bercak berwarna putih seperti tepung
atau kapas. Daun berwarna kuning, coklat atau hitam dan akhirnya
rontok.
Pengendalian Preventif : Turunkan kelembaban udara dengan cara
memperpanjang jeda waktu penyiraman. Musanahkan daun yang
terserang agar tidak menyerang yang lainnya.
Pengendalian Kuratif : Semprotkan fungisida berbahan aktif flusilazol
(Nustar 0,1 ml/liter) dan difenokonazol (Score 0,2 ml/liter). Semprotkan
fungisida seperti campuran Delsene (1-2 gr/liter). Penyemprotan
dilakukan dua kali per minggu untuk yang terserang berat dan satu kali
per minggu untuk pencegahan atau serangan ringan.
5. Busuk akar (Root rot)
Gejala : Daun jabon menguning dan layu. Terdapat benang miselium
jamur berwarna putih di bagian pangkal batang dan permukaan akar.
Akar jabon mengalami pembusukan (berwarna coklat)
Pengendalian Preventif : Bersihkan lingkungan dari tunggak kayu
sebagai sumber infeksi. Cabut dan musnahkan akar jabon yang
terserang.
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Pengendalian Kuratif : Siramkan fungisida Benomil (Benlate),
Karbendasim (Derosal 500), atau Triadimenol (Bayfidan 250 EC)
dengan dosis 10 ml/ 2 liter air per pohon.
6. Busuk hati (Heart rot)
Gejala : Cabang batang jabon patah dan luka. Perubahan struktur kayu
menjadi lunak dan berserabut.
Pengendalian Preventif : Oleskan TER dan fungisida Karbendazim
(Derosal 500) disekitar luka.
Pengendalian Kuratif : 7. Cacar daun
Gejala : Bercak kuning terang di daun. Adanya tonjolan seperti bisul
dipermukaan daun yang berwarna coklat sampai kehitaman. Daun
berlekuk dan bertekstur keras.
Pengendalian preventif : Gunakan bibit yang berkualitas. Lakukan
pemupukan yang tepat dan kurangi sumber infeksi dengan memangkas
daun yang terserang.
Pengendalian kuratif : Semprotkan fungisida berbahan aktif tembaga,
seperti tembaga oksiclorida (Cupravit OB 21), fungisida sistemik
berbahan aktif triadimefon (Bayleton) atau heksakonazol (Anvil)
sesuai dosis yang tertera di kemasan.
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VI. PANEN DAN PASCA PANEN

A. Waktu Panen
Besarnya panen kayu jabon ditentukan oleh umur tebangan dan
teknologi budidaya yang digunakan. Semakin lama umur pohon yang akan
ditebang, semakin besar ukuran diameter batangnya. Semakin besar
diameter batangnya semakin besar juga kubikasi atau volume kayunya.
Jabon merah dapat dipanen pada umur lima tahun setelah tanam dengan
diameter batang bisa mencapai lebih dari 30 cm. Sementara itu, jabon yang
ditebang pada umur sekitar 10 tahun diameternya bisa mencapai lebih dari
50 cm. Jabon yang dipanen saat berumur 30 tahun mencapai tinggi rata-rata
38 cm dengan diameter bisa mencapai 65 cm dan hasil kayunya sekitar 350
m3/ ha.
Pohon jabon yag dipanen dengan diameter batang sekitar 35 cm dapat
menghasilkan kayu sebanyak 2,5-3 m3. Dengan demikian setiap tahun
produktifitas kayunya sekitar 10-20 m3/Ha dengan ukuran diameter batang
sekitar 35 cm.
B. Cara Panen
Panen dilakukan dengan cara menebang batang utama. Sebelum
dilakukan penebangan, sebaiknya bersihkan terlebih dahulu tumbuhan atau
gulma disekitar pohon jabon untuk memudahkan penebangan. Penebangan
biasanya dilakukan secara beregu yang terdiri dari satu orang penebang
(operator), dan empat orang pembantu untuk mengumpulkan kayu.
Penebangan dilakukan dengan cara membuat takik rebah dan takik balas.
1. Penebangan
Salah satu hal yang harus diperhatikan saat penebangan adalah
menentukan arah jatuhnya pohon. Arah jatuhnya pohon sebaiknya
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menyesuaikan dengan arah angin. Cara penebangan yaitu dengan
memotong sebagian batang (takik rebah) setinggi 5 cm dari atas
permukaan tanah diarah jatuh yang diinginkan, selanjutnya membuat
takik balas di arah yang berlawanan dengan takik rebah dengan posisi
yang sedikit lebih tinggi dari takik rebah.
2. Penyaradan
Penyaradan yaitu pengangkutan kayu yang sudah ditebang ke
tempat pengumpulan kayu sementara. Penyaradan dapat dilakukan
dengan menggunakan alat berat, tenaga hewan maupun dilakukan secara
manual dengan tenaga manusia. Penyaradan kayu di hutan rakyat
biasanya menggunakan tenaga manusia maupun tenaga hewan. Biaya
yang dikeluarkan untuk penyaradan manual lebih kecil dibandingkan
dengan penggunaan alat berat atau traktor.

C. Penanganan Pasca Penebangan
Kayu jabon sangat peka terhadap serangan jamur blue stain. Oleh
karena itu penebangan harus dilakukan dengan cepat (maksimum 48
jam) atau lakukan pencelupan kayu jabon hasil panen kedalam air
segera setelah penebangan. Kayu jabon relatif mudah ditebang atau
digergaji karena memiliki kayu yang tidak terlalu keras. Kayu jabon
mudah dimasuki resin untuk meningkatkan kepadatan dan kekuatan
lenturnya. Kayu jabon memilki kandungan sulphate pulp yang baik
dan berperan penting didalam pembuatan kertas yang baik. Kayu jabon
memiliki serat kayu yang panjang tetapi penggelantangannya sulit.
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VII.

PEMASARAN KAYU JABON

A. Tujuan Pasar
Kayu jabon dapat dimanfaatkan untuk bahan baku berbagai macam
industri seperti korek api, peti kemasan, cetakan beton (mal), mainan anakanak, kayu lapis, pulp, kayu lamina, papan, ceiling board, pensil, hard
board dan veneer.
Jabon saat ini sedang banyak ditanam dan dikembangkan di
Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Di beberapa daerah lain di Indonesia,
jabon masih kurang peminatnya, karena belum mengetahui prospek usaha,
perawatan, pengelolaan lahan dan jalur pemasaran setelah panen.
Pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis tanaman
kehutanan saat ini. Beberapa target pasar untuk menjual tanaman jabon
yaitu :
1. Tempat Penampungan Kayu (TPK)
Beberapa TPK resmi yang dikelola oleh Kementrian Kehutanan
umumnya telaah siap menerima kayu jabon yang memiliki izin
kepemilikan yang sah. Di Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa
TPK yang merupakan tempat pemasaran kayu jabon. Harga beli
yang ditawarkan kepada petani ditentukan oleh pasar. Pada akhir
tahun 2010 harga kayu jabon berkisar antara Rp 900.000 – Rp
1.200.000 per m3.
2. Perusahaan Tripleks dan Mebel
Perusahaan hilir yang membutuhkan bahan baku kayu seperti
industri tripleks, kayu olahan dan mebel banyak menampung kayu
jabon, meskipun jumlahnya masih belum sebanyak kayu sengon,
kayu jabon sudah mulai dibutuhkan oleh berbagai industri
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pengolahan kayu di Pula Jawa, seperti Semarang, Cirebon,
Sukabumi dan Cianjur.
3. Perusahaan Kertas
Perusahaan kertas saat ini sangat membutuhkan pasokan bahan
baku dengan semakin berkurangnya pasokan bahan baku dari alam
(hutan produksi), sehingga dalam keadaan mendesak kayu jabon
yang berumur 2-3 tahun dapat dipanen dan dijual ke beberapa
perusahaan kertas yang tentu saja keuntungan yang diperoleh lebih
kecil dibandingkan kayu jabon yang dipanen pada saat kondisi
optimal.
B. Pengolahan Kayu Jabon
1. Kayu Lapis
Kayu lapis merupakan kumpulan berbagai veneer yang
direkatkan menjadi satu bagian. Veneer merupakan lembaran kayu
lapis yang dihasilkan dengan cara mengupas atau menyayat kayu.
Struktur kayu jabon tidak memiliki guratan atau garis lingkaran
tumbuh yang jelas dan terlihat oleh mata. Bentuk batang jabon yang
agak bulat memanjang membuat kayu jabon relatif mudah dibuat
veneer tanpa perlakuan pendahuluan. Kumpulan veneer direkatkaan
untuk dibuat menjadi kayu lapis. Kayu jabon yang dapat digunakan
sebagai bahan kayu lapis harus memenuhi beberapa persyaratan
diantaranya ;
1.

Bentuk batang silindris, bebas cabang, diameter besar dan serat
lurus.

2.

Kerapatan kayu 0,4-0,7 gr/cm3, diutamakan 0,5-0,55 gr/cm3

3.

Mudah dikupas

4.

Mudah dikeringkan
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5.

Mudah direkat

6.

Susut arah lebar kurang dari 6,5%

7.

Bebas cacat mata kayu

2 Papan Lamina
Papan lamina merupakan papan yang direkat dengan lem
khusus secara bersama-sama dengan arah serat pararel menjadi satu
unit papan. Kayu lamina banyak digunakan untuk konstruksi
bangunan. Tujuan pembuatan kayu lamina yaitu untuk menciptakan
raancang bangun konstruksi dari kayu utuh yang kering. Tebal lapisan
(layer) kayu lamina sekitar 20-45 mm. Setelah kering (kadar air 10%),
setiap layer ditaburi lem atau perekat pada kedua sisinya, lalu diberi
tekanan menggunakan alat tertentu. Sebelumnya kayu lamina berasal
dari kayu pinus atau kayu konifer (berdaun jarum), namun saat ini
hampir semua jenis kayu dapat dibuat menjadi kayu lamina termasuk
kayu jabon.
3 Pulp dan Kertas
Kayu jabon dapat juga digunakan sebaagai bahan baku pulp
dan kertas. Kelebihan kayu jabon yaitu memiliki warna kayu yang
relatif terang sehingga dalam proses pemutihan pulp dan kertas tidak
memerlukan bahan pemutih yang terlalu banyak. Pembuatan pulp dan
kertas dilakukan dengan teknik pengolahan kimia (kraft process).
Panjang pendeknya serat sangat mempengaruhi kualitas kertas yang
dihasilkan.
Serat yang panjang memiliki titik tangkap yang lebih luas
terhadap gaya-gaya yang mengenainya. Oleh karena itu serat yang
panjang dapat menghasilkan kertas dengan ikatan serat yang kuat
sehingga kekuatan kertas terhadap sobek,tarik, dan lipat menjadi cukup
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tinggi. Berdasarkan sifat fisiknya yang memiliki serat panjang (ratarata 1,19 mm), sehingga pulp yang dihasilkan dari kayu jabon memiliki
kualitas yang tinggi.
4 Kayu Pertukangan
Berbagai kelebihan kayu jabon diantaranya kepraktisannya
dalam pengawetan, pengeringan, dan penggergajian sehingga dapat
menguntungkan bagi industri kayu pertukangan. Selain itu, warna kayu
jabon yang putih kekuningan dan bobotnya yang ringan merupakan
nilai tambah bagi keindahan dan kemudahan pengolahannya.
Industri kayu pertukangan meliputi industri perabot rumah
tangga dan aksesoris dinding seperti rak buku, meja tulis, kotak buah,
kotak obat dan kotak perkakas. Untuk industri kayu pertukangan yang
lebih besar dan memiliki teknik pengawetan yang baik, kayu jabon
dapat dibuat menjadi lemari, bufet dan sebagai bahan konstruksi ringan
dibawah atap rumah.
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VIII.

ANALISIS USAHA

Budidaya tanaman jabon akan memberikan keuntunga yang sangat
tinggi. Berikut ini merupakan perbandingan analisis keuntungan budidaya
jabon menggunakan pola tanam monokultur dengan pola tanam tumpang
sari (agroforestry).

A. Analisis Budidaya Jabon Merah Pola Monokultur
Asumsi :
1. Luas lahan 1 Ha dengan sistem sewa Rp 1.000.000/tahun
2. Jangka waktu budidaya enam tahun
3. Jarak tanam pola monokultur 3 x 3 m
4. Tingkat mortalitas jabon 10%
5. Biaya investasi dihitung pada tahun pertama, meliputi penyewaan
lahan, pembelian bibit dan pembelian peralatan pertanian (parang,
cangkul,ajir dll)
6. Satu HOK adalah satu hari orang kerja dengan upah Rp 25.000/hari
7. Penerimaan penjualan kayu berasal dari hasil panen dan hasil
penjarangan
Biaya :
Tahun ke-I
Volume
No
1.
2.
3.

Uraian

Angka

Sewa tanah 6 1
tahun
Bibit
1.200
Pembuatan
30

Satuan
Ha
Polibag
HOK

Harga
Satuan
(Rp)
6.000.000

6.000.000

750
25.000

900.000
750.000

Jumlah
(Rp)

Ket
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4.
5.
6.
7.

lubang
Pupuk
3.500
Kg/pohon
500 1.750.000
kandang
Insektisida
5
Liter
60.000
300.000
Peralatan
1
paket
3.000.000 3.000.000
pertanian
Pemeliharaan 10
HOK
75.000
750.000
2 kali setahun
Total biaya pada tahun ke-I
13.450.000

Tahun ke-II
Volume
No

Uraian

Angka

Satuan

1.
2.

Urea
107
kg
Pemeliharaan 10
HOK
2 kali setahun
Total biaya pada tahun ke-II
Tahun ke-III
Volume
No
1.
2.
3.

Uraian

Angka

Satuan

Harga
Satuan
(Rp)
2.000
75.000

Jumlah
(Rp)

Ket

214.000
750.000
964.000

Harga
Satuan
(Rp)
2.000
75.000

Urea
107
kg
Pemeliharaan 5
HOK
2 kali setahun
Penjarangan I 10
HOK
75.000
Total biaya pada tahun ke-III

Jumlah
(Rp)

Ket

214.000
375.000
750.000
1.339.000

Tahun ke-IV sampai Tahun ke-VI
Volume
No
1.
2.

Uraian

Angka

Satuan

Harga
Satuan
(Rp)
2.000
75.000

Urea
214
kg
Pemeliharaan 15
HOK
2 kali setahun
Total biaya pada tahun ke-IV sampai tahun keVI

Jumlah
(Rp)

Ket

428.000
1.125.000
1.553.000
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Total biaya dari tahun ke-I sampai tahun ke-VI sebesar Rp. 17.306.000
Penerimaan :
Volume
No
1.
2.

Uraian

Angka

Satuan

Hasil
30
m3
penjarangan I
Hasil panen
210
m3
Total penerimaan

Keuntungan :
No
Uraian
1. Keuntungan per 6 tahun
2. Keuntungan/ tahun
3. Keuntungan/bulan

Harga
Satuan
(Rp)
50.000

Jumlah
(Rp)

Ket

1.500.000

1.000.000 210.000.000
211.500.000

Jumlah (Rp)
194.194.000
32.366.000
2.697.600

Untuk memastikan bahwa usaha budidaya jabon menguntungkan
atau tidak maka dapat digunakan pendekatan Analisis Return On Investmen
(ROI) dan Analisis Revenue Cost Ratio (RCR) sebagai berikut :
Analisis Return On Investmen (ROI)
Analisis ini menunjukan seberapa besar keuntungan terhadap modal.
Analisis ROI sering digunakan untuk menganalisis tingkat keuntungan
berbagai usaha untuk perbandingan. Formulasi analisis ROI sangat
sederhana, sebagai berikut :
Keuntungan
ROI =

x 100%
Biaya/Modal
Rp. 194.194.000
=

X 100%
Rp. 17.306.000

= 8,91%
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Hasil analisis ROI untuk budidaya jabon dengan pola monokultur
menunjukan nilai 8,91% yang berarti, menunjukan keuntungan yang
diperoleh hampir 9 kali modal yang digunakan selama 6 tahun. Hasil ini
menunjukan usaha budidaya menanam kayu jabon sangat menguntungkan
dengan pola tanam monokultur.
Analisis Revenue Cost Ratio (R/C Rasio)
Analisis ini digunakan membandingkan penerimaan dengan biaya
yang diperoleh. Apabila hasil R/C ratio lebih besar dari 1, berarti usaha
bertanam jabon menguntungkan. Formulasinya sebagai berikut :

Total penerimaan
R/C ratio =
Total biaya
Rp. 211.500.000
=
Rp. 17.306.000
= 12,22
Hasil analisis R/C ratio jelas menunjukan bahwa usaha budidaya jabon
dengan pola monokultur menguntungkan. Terlihat bahwa penerimaan yang
diperoleh 12,22 kali lebih besar daripada biaya yang digunakan.
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Analisis Budidaya Jabon Merah Pola Tumpang Sari
Asumsi :
1. Luas lahan 1 Ha dengan sistem sewa Rp 1.000.000
2. Pola penanaman menggunakan pola tumpang sari dengan tiga
komoditas yaitu jabon, nanas dan talas
3. Jarak tanam jabon pola tumpang sari 5 x 5 m
4. Jarak tanam nanas dann talas adalah 0,5 m x 0,5 m
5. Dalam satu lahan terdapat 400 tanaman jabon. Kematian jabon pada
umur satu tahun diasumsikan sebesar 20%, sehingga kebutuhan
bibit sulaman sebanyak 80 anakan.
6. Pemanenan jabon dilakukan setelah mencapai umur 6 tahun
7. Bibit nanas yang dibutuhkan sebanyak 4.620 anakan dan
menghasilkan 4.620 buah nanas setiap panen (pada umur 18 bulan
setelah tanam). Artinya selama satu periode tanam jabon, nanas bisa
ditanam dan dipanen sebanyak 4 kali, sehingga selama 6 tahun buah
nanas yang dihasilkan sebanyak 18.480 buah
8. Bibit talas yang dibutuhkan sebanyak 4.620 anakan. Setiap tahun
menghasilkan 6.160 kg. Jadi selam enam tahun menghasilkan
36.960 kg talas.
9. Satu HOK adalah satu hari orang kerja dengan upah Rp 25.000/hari
10. Penerimaan penjualan kayu berasal dari hasil panen
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Gambar 6. Desain Pola Tanam Tumpangsari Jabon Merah
Ket :
= Jabon

= Nanas

= Talas

Biaya :

Tahun ke-I
Volume
No
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Uraian

Angka

Satuan

Harga
Satuan
(Rp)
6.000.000

Jumlah
(Rp)

Ket

Sewa tanah 6 1
Ha
6.000.000
tahun
Bibit jabon
480
Anakan
750
900.000
Bibit Nenas
4.620
Anakan
500 2.310.000
Bibit Talas
4.620
anakan
500 2.310.000
Pembuatan
50
HOK
25.000 1.250.000
lubang
Pupuk
10.000 Kg/pohon
500 5.000.000
kandang
Insektisida
10
Liter
60.000
600.000
Peralatan
1
paket
3.000.000 3.000.000
pertanian
Pemeliharaan 20
HOK
75.000 1.500.000
2 kali setahun
Total biaya pada tahun ke-I
22.870.000
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Tahun ke-II
Volume
No
1.
2.

Uraian

Angka

Satuan

Urea
150
kg
Pemeliharaan 50
HOK
2 kali setahun
Total biaya pada tahun ke-II

Harga
Satuan
(Rp)
2.000
75.000

Jumlah
(Rp)

Ket

300.000
3.750.000
4.050.000

Tahun ke-III
Volume
No
1.
2.

Uraian

Angka

Satuan

Urea
150
kg
Pemeliharaan 50
HOK
2 kali setahun
Total biaya pada tahun ke-III

Harga
Satuan
(Rp)
2.000
75.000

Jumlah
(Rp)

Ket

300.000
3.750.000
4.050.000

Tahun ke-IV sampai Tahun ke-VI
Volume
No
1.
2.

Uraian

Angka

Satuan

Harga
Satuan
(Rp)
2.000
75.000

Urea
250
kg
Pemeliharaan 50
HOK
2 kali setahun
Total biaya pada tahun ke-IV sampai tahun keVI

Jumlah
(Rp)

Ket

500.000
3.750.000
4.250.000
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Total biaya dari tahun ke-I sampai tahun ke-VI sebesar Rp. 35.220.000
Penerimaan :
Volume
No
1.
2.
3.

Uraian

Angka

Satuan

Hasil Panen 18.480
buah
Nanas
Hasil Panen 36.960
kg
Talas
Hasil Panen 210
m3
Jabon
Total penerimaan

Keuntungan :
No
Uraian
1. Keuntungan total per 6 tahun
2. Keuntungan per tahun
3. Keuntungan per bulan

Harga
Satuan
(Rp)
1.000

18.900.000

2.000

73.920.000

Jumlah
(Rp)

Ket

1.000.000 210.000.000
302.400.000

Jumlah (Rp)
267.180.000
44.530.000
3.710.800

Analisis Return On Investmen (ROI)
Analisis ini menunjukan seberapa besar keuntungan terhadap modal.
Analisis ROI sering digunakan untuk menganalisis tingkat keuntungan
berbagai usaha untuk perbandingan. Formulasi analisis ROI sangat
sederhana, sebagai berikut :

Keuntungan
ROI =

x 100%
Biaya/Modal
Rp. 267.180.000
=

X 100%
Rp. 35.220.000

= 13,18%
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Hasil analisis ROI untuk budidaya jabon dengan pola tumpangsari
menunjukan nilai 13,18% yang berarti, menunjukan keuntungan yang
diperoleh 13 kali modal yang digunakan selama 6 tahun. Hasil ini
menunjukan usaha budidaya menanam kayu jabon dengan pola tanam
tumpangsari sangat menguntungkan.
Analisis Revenue Cost Ratio (R/C Rasio)
Analisis ini digunakan membandingkan penerimaan dengan biaya
yang diperoleh. Apabila hasil R/C ratio lebih besar dari 1, berarti usaha
bertanam jabon menguntungkan. Formulasinya sebagai berikut :

Total penerimaan
R/C ratio =
Total biaya

Rp. 302.400.000
=
Rp. 35.220.000
= 8,59
Hasil analisis R/C ratio jelas menunjukan bahwa usaha budidaya jabon
dengan pola tumpangsari menguntungkan. Terlihat bahwa penerimaan yang
diperoleh 8,59 kali lebih besar daripada biaya yang digunakan.
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Lampiran 1. Contoh hama dan penyakit yang menyerang jabon merah
Contoh serangan hama penghisap daun

Dok : J.Kinho, 2011

Contoh serangan ulat grayak (Spodoptera sp.)

Dok : J.Kinho, 2011
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Contoh serangan belalang

Dok : J.Kinho, 2011

Dok : J.Kinho, 2011
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