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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jati (Tectona grandis Linn.) merupakan salah satu jenis kayu komersial

yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan diminati oleh banyak orang, baik dalam 

maupun luar negeri. Hingga saat ini, jati masih menjadi komoditas mewah 

dikarenakan kualitasnya yang tinggi, walaupun harga belinya mahal. Harga jual 

yang mahal di pasar internasional US$ 640/m3 untuk kayu papan jati Jawa tahun 

1989, menyebabkan kayu jati lebih diutamakan sebagai kayu mewah (Palupi, 

2006 dalam Al-Khairi, 2008).

Pohon jati cocok tumbuh di daerah musim kering yang panjang, yaitu 

berkisar 3-6 bulan pertahun. Besarnya curah hujan yang dibutuhkan rata-rata 

1250-1300 mm/tahun dengan temperatur rata-rata tahunan 22-26° C (Irwanto, 

2006). Jati merupakan salah satu jenis pohon besar yang menggugurkan daun 

pada saat musim kemarau. Pada kondisi lingkungan yang baik, pohon jati dapat 

tumbuh mencapai tinggi 30 - 40 m (Al-Khairi, 2008).

Indonesia terletak di daerah tropik karena itu hutannya bertipe hutan 

tropik. Namun hutan tropik tidaklah homogen, melainkan terdiri dari berbagai 

jenis yang terbentuknya sangat dipengaruhi oleh faktor iklim dan edafik 

(Soemarwoto dkk., 1992). Menurut Soegijanto (1999), ciri umum dari iklim di 

Indonesia yang tropis lembab adalah temperatur udara yang relatif panas, 

intensitas radiasi matahari yang tinggi, dan kelembaban udara yang tinggi.
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Kondisi iklim di Indonesia yang merupakan iklim tropis ini sangat cocok dengan 

iklim pertumbuhan tanaman jati sehingga tanaman jati dapat berkembang baik di 

Indonesia.

Penelitian dan pengembangan tanaman jati sering dilakukan karena 

kegunaannya, terutama untuk menghasilkan tanaman jati dengan kualitas kayu 

yang baik. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jenis-jenis jati dan kedekatan 

hubungan antar jenis atau varietas sangat diperlukan untuk penentuan jati kualitas 

unggul yang akan dikembangkan dan untuk keperluan yang bermanfaat lainnya

(Chasani, 2006).

Saat ini jati lokal dan jati dari luar Indonesia sudah mengalami proses-

proses adaptasi morfologi dengan kondisi geografi di Indonesia sehingga karakter 

morfologi yang muncul sebagai bentuk ekspresi genetis sudah sangat dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan. Kejadian ini sangat logis karena faktor lingkungan sangat 

mempengaruhi ekspresi genetik suatu tumbuhan karena fenotipe merupakan 

gabungan antara faktor genetik (genotipe) dan faktor lingkungan (Chasani, 2006). 

Penataan makhluk hidup secara biosistematika akan menghasilkan 

klasifikasi, yaitu penempatan makhluk hidup dalam kedudukannya masing-

masing. Klasifikasi yang baik sangat penting untuk digunakan sebagai pedoman 

pencarian problem-problem penelitian (Adisoemarto dan Suhardjono, 1997).

Menurut sifat-sifat kayunya, di Jawa orang mengenal beberapa jenis jati: 

jati lengo atau jati malam, jati sungu, jati werut, jati doreng, jati kembang, jati 

kapur (Mahfudz dkk., 2004 dalam Chasani, 2006). Berbagai macam nama daerah 

dari tanaman jati memberi sedikit informasi dan gambaran bahwa tanaman jati 
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memiliki beberapa perbedaan antara satu jenis tanaman jati dengan tanaman yang 

lain yang dapat diketahui dari karakter morfologi masing-masing, namun dapat 

pula dikatakan bahwa beberapa macam tanaman jati tersebut masih dalam satu 

spesies jika terbukti memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat.

Penelitian mengenai tanaman jati sebelumnya yaitu oleh Chasani (2005) 

dalam Chasani (2006) tentang hubungan kekerabatan 23 provenan jati secara 

fenetik menunjukkan hasil bahwa pemisahan kelompok antar provenan jati tidak 

terjadi karena tetap mengelompok pada cluster yang sama dengan jenis-jenis 

Tectona grandis Linn. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa karakter morfologi 

dapat digunakan sebagai parameter dalam mengetahui pengelompokan dan 

hubungan kekerabatan antar jenis atau varietas tanaman.

Penelitian oleh Chasani (2006) selanjutnya mengenai variasi morfologi 

dan hubungan fenetik tiga jenis jati di Pulau Jawa yang menunjukkan hasil bahwa 

terjadi pengelompokan yang tegas, yaitu pengelompokan pertama terjadi antara 

Tectona abludens, dan Tectona hamiltoniana, baru kemudian mengelompok 

dengan Tectona grandis. Ketiga jenis jati tersebut mampu terukur sebagai 

kelompok takson yang berbeda pada kategori jenis berdasarkan karakter 

morfologi.

Sedangkan pada penelitian mengenai keanekaragaman dan hubungan 

kekerabatan pada 11 provenan jati ini dilakukan karena telah ditemukan 

banyaknya variasi individu pada tanaman jati melalui perbedaan pada karakter 

morfologinya. Menurut Mahfudz dkk. (2004) dalam Chasani (2006), berdasarkan 

kenampakan luarnya, terdapat beberapa perbedaan morfologi bentuk pohon, 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Keanekaragaman Varietas dan Hubungan Kekerabatan pada Tanaman Jati ... Ahsana, Diena



4

batang dan sifat kayu. Perbedaan tersebut masih dipelajari apakah karena 

perbedaan provenan, serangan penyakit atau adanya pola adaptasi yang berbeda 

antar individu dalam satu populasi.

Setelah melaksanakan penelitian di Kebun Bibit Permanen, Kecamatan 

Kedungpring, Lamongan, terdapat 11 provenan tanaman jati, yaitu T. grandis klon 

1, T. grandis klon 2, T. grandis klon 4, T. grandis klon 6, T. grandis klon 9, T.

grandis klon 10, T. grandis klon 11, T. grandis klon 12, T. grandis klon 21, T.

grandis klon 96, dan T. grandis Thailand. Pada hasil penelitian menunjukkan 

terdapat 10 provenan yang merupakan hasil klon pohon-pohon unggul yang 

berasal dari hutan alam di kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dan 1 klon berasal

dari Thailand. Kemudian kesebelas klon tersebut ditanam pada 1 lahan yang sama 

secara bersamaan. Penelitian mengenai keanekaragaman dan hubungan 

kekerabatan pada 11 provenan jati ini dapat menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaaan morfologi pada setiap provenan tanaman jati yang ditanam sehingga 

juga diketahui keanekaragaman  tanaman di tingkat varietas. Data menunjukkan 

terdapat perbedaan dengan data jenis jati pada umumnya karena pada penelitian 

sebelumnya banyak membahas keanekaragaman tanaman jati lokal walaupun 

berbeda jenis seperti Tectona abludens, Tectona hamiltoniana, dan Tectona 

grandis. Sedangkan penelitian ini selain membahas keanekaragaman jati (Tectona 

grandis Linn.) di bawah jenis juga menunjukkan perbedaan antara jati lokal 

dengan jati luar negeri dilihat dari sifat morfologinya.  

Oleh karena itu, penelitian mengenai keanekaragaman dan hubungan 

kekerabatan pohon jati diperlukan untuk melihat variasi morfologi dan hubungan 
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kekerabatan jenis-jenis jati. Penelitian dilakukan terhadap variasi-variasi dari 

spesies tanaman jati yang dianggap sebagai berbagai macam varietas dari tanaman 

jati yang berada di Kebun Bibit Permanen, Kecamatan Kedungpring, Lamongan. 

Untuk mempelajari hubungan kekerabatan antara varietas pada spesies Tectona 

grandis Linn., digunakan pendekatan yang relatif mudah untuk diaplikasikan, 

yaitu dengan pendekatan morfologi.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diajukan rumusan 

masalah penelitian sebagai berikut.

1. Apakah ada keanekaragaman varietas dalam spesies Tectona grandis Linn.

melalui pendekatan morfologi?

2. Bagaimana hubungan kekerabatan antara varietas dalam spesies Tectona 

grandis Linn. berdasar pendekatan morfologi?

1.3 Asumsi Penelitian

Taksonomi numerik adalah evaluasi secara numerik dari afinitas atau 

derajat persamaan antara unit taksonomi dan pengaturan unit-unit ini ke dalam 

taksa berdasarkan afinitas yang dimilikinya (Sokal dan Sneath, 1973). Semakin 

banyak dua taksa berbagi penampakan yang sama, semakin cenderung keduanya 

akan ditempatkan pada kelompok yang sama (Saupe, 2005).
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Sehingga, dari landasan teori tersebut, dapat diasumsikan banyak karakter 

yang dimiliki bersama, akan semakin mempunyai hubungan fenetik yang lebih 

dekat.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adanya keanekaragaman varietas dalam spesies Tectona 

grandis Linn. melalui pendekatan morfologi.

2. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara varietas dalam spesies

Tectona grandis Linn. berdasar pendekatan morfologi.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai keanekaragaman varietas

pada Tectona grandis Linn. serta hubungan kekerabatan antar varietas 

ditinjau dari karakter morfologi.

2. Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya terutama di bidang taksonomi 

serta dalam pengembangan ilmu-ilmu biologi dan ilmu terapan yang terkait.
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