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I. PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Pulai rawa (Alstonia pneumatophora Backer) dapat tumbuh pada hutan 

hujan tropika  juga tumbuh pada hutan sekunder bahkan pada tempat-tempat 

terbuka berat seperti daerah kurang terpelihara. Kisaran geografi dan ekologi jenis 

ini meliputi hutan rawa gambut, hutan rawa musiman, dan daerah berbukit-bukit 

(Heyne, 1987).  Pulai rawa dapat hidup pada tanah yang terdiri dari tanah organik 

dengan ketebalan gambut 50 -100 cm dan pH >4 (Daryono, 2009). Pulai  rawa 

termasuk dalam kelas kuat IV penggunannya untuk tujuan non struktural kayu 

akar napas yang lunak digunakan sebagai kayu gabus untuk menutup botol, dan 

untuk gagang parang. Kayunya cocok untuk pembuatan boneka, papan gambar, 

figura, industri korek api, peti mati, pengganti sumbat gabus, kayu lapis, pulp dan 

alat gambar. Selain kayu, pulai juga menghasilkan getah yang mengandung 

sapoin, flavonoida, dan polifenol yang dapat digunakan sebagai bahan obat-

obatan (Syamsuhidayat, 1991). Daryono (2009) menyatakan bahwa tanaman pulai 

rawa dapat tumbuh dan di jadikan sebagai tanaman rehabilitasi karena merupakan 

tanaman endemik di lahan gambut, hasil uji coba yang di lakukan tanaman pulai 

rawa memiliki daya survival hingga 17,7%. Irawan et al, (2017) menyatakan 

bahwa tanaman pulai rawa hidup dilahan gambut dengan persentase sebesar 

61,57% dari beberapa tanaman yang tumbuh di sekitar lahan gambut.  

Pada tanah gambut yang terbakar umumnya memiliki kesuburan yang 

rendah pH yang rendah (masam), ketersediaan sejumlah unsur hara makro (K, Ca, 

Mg, P) dan mikro (Cu, Zn, Mn, dan Bo) yang rendah, mengandung asam-asam 

organik yang beracun, serta memiliki Kapasitas Tukar Kation (KTK) yang tinggi 

tetapi Kejenuhan Basa (KB) rendah. KTK yang tinggi dan KB yang rendah 

menyebabkan pH rendah dan sejumlah pupuk yang diberikan ke dalam tanah 

relatif sulit diambil oleh tanaman. Pada lahan gambut tropis memiliki pH antara (3 

– 4,5), gambut dangkal pH lebih tinggi (pH 4,0 - 5,1) dibandingkan gambut dalam 

(pH 3,1 - 3,9). Kandungan Al pada tanah gambut umumnya rendah sampai 

sedang, berkurang dengan menurunnya pH tanah. Hermanto et al, (2017) 

menyatakan bahwa pH tertinggi pada sampel dengan kebakaran berat dengan nilai 

4,37 dan pH terendah pada kontrol tidak terjadi kebakaran dengan nilai 4,11. Hal 
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ini menunjukkan bahwa tingkat kebakaran yang telah terjadi tidak mempengaruhi 

perubahan dan perbedaan pH tanah hutan secara signifikan. Pengujian yang 

dilakukan pada awal survei pada tanah gambut lokasi penelitian didapatkan 

memiliki pH tanah gambut 4,95 pada kedalaman gambut (0-60 cm).  

Salah satu upaya untuk memperbaiki status kesuburan tanah gambut adalah 

dengan penambahan abu boiler. Abu boiler merupakan bahan ameliorant yang 

dikenal dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Abu boiler 

memiliki kandungan kalium yang tinggi serta pH yang tinggi antara 10-12 yang 

berpotensi dapat menaikkan pH tanah. Selain itu abu boiler mengandung unsur 

hara yang sangat bermanfaat dan dapat diaplikasikan pada tanaman pertanian 

untuk pupuk tambahan atau pengganti pupuk anorganik. Kandungan unsur hara 

dalam abu boiler adalah N 0,74%, P2O5 0,84%, K2O 2,07%, Mg 0,62%. Menurut 

Arianci et all., (2013), abu boiler memiliki kandungan 30-40 % K2O, 7 % P2O5, 9 

% CaO dan 3 % MgO, Selain itu juga mengandung unsur hara mikro yaitu Fe 

1.200 ppm, Mn 100 ppm, Zn 400 ppm, dan Cu 100 ppm, abu boiler juga dapat 

meningkatkan unsur hara P, K, Ca, dan Mg serta meningkatkan unsur hara N pada 

tanaman. Wahid (2009) menyatakan bahwa kandungan abu P 2,67%, K 3,89%, 

Mg 1,89%, Ca 38,06%, dan mengandung senyawa asam basa yang tinggi, serta 

dapat memperbaiki pH tanah masam dan juga meningkatkan ketersediaan unsur 

hara pada tanah (Pahan, 2006). 

Dari hasil di lahan tanah gambut hutan tanaman industri tanah gambut 

meningkatkan tinggi tanaman Acacia crassicarpa hingga dua kali lipat (98%) dan 

pembesaran diameter batang hingga 50 % dibandingkan dengan tanaman tanpa 

aplikasi abu boiler. Zulkifli et al, (2008) mengatakan bahwa Acacia crassicarpa, 

dosis 4 kg per lubang tanam dapat memberikan hasil terbaik untuk diameter dan 

tinggi tanaman. Ramadhani et al, (2015) menyatakan bahwa pemberian abu boiler 

dengan dosis 15 ton/ha pada tanah podsolik merah kuning merupakan yang 

terbaik untuk meningkatkan pH dari 4,8 menjadi 5,8. Silalahi (2014) mengatakan 

pemberian abu boiler pabrik kelapa sawit dengan dosis 66 gram abu/pot 

meningkatkan pH dari 5,60 menjadi 6,21. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti melakukan penelitian dengan judul 

“Respons Pertumbuhan Tanaman Pulai Rawa (Alstonia pneumatophora 
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Backer) Terhadap Pemberian Abu Boiler Pada Lahan Gambut Bekas 

Terbakar’’.  

1.2    Tujuan Penelitian 

    Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis respon dari pertumbuhan tanaman Pulai Rawa terhadap 

pemberian berbagai dosis abu boiler. 

2. Untuk mendapatkan dosis yang terbaik terhadap pertumbuhan tanaman Pulai 

Rawa. 

1.3    Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah terpenuhinya sebagai salah satu 

syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana Peminatan Silvikultur Program 

Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Hasil penelitian dapat 

memberikan data dan informasi kepada Desa Jati Mulyo mengenai dosis 

pemberian pupuk Abu Boiler yang memberikan pengaruh terbaik bagi 

pertumbuhan tanaman pulai rawa, serta menambah pengetahuan dalam 

peningkatan kualitas tanah gambut bekas terbakar. 

1.4    Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat respon yang nyata terhadap pemberian dari berbagai dosis abu 

boiler terhadap pertumbuhan Pulai Rawa. 

2. Dosis abu boiler 4 kg per pohon merupakan dosis terbaik terhadap 

pertumbuhan tanaman Pulai Rawa. 

 

 

 

 

 

 


