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II   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kebun Bibit Rakyat (KBR) 

 Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia  Nomor : 

P.17/Menhut-II/2012 Kebun Bibit Rakyat yang selanjutnya disingkat KBR adalah 

upaya penyediaan bibit berkualitas melalui pembuatan bibit jenis tanaman hutan 

dan jenis tanaman serbaguna atau disebut Multi Purpose Tree Species  (MPTS) 

oleh kelompok pengelola. Kelompok Pengelola yang dimaksud disini adalah  

kumpulan petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan 

kebersamaan, keserasian, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan 

sumberdaya alam yang mereka kuasai dan berkeinginan untuk bekerjasama dalam 

rangka meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggota dan 

masyarakat (BPDAS Brantas
a
, 2012). 

2.1.1 Sengon (Paraserianthes falcataria) 

 Sengon termasuk family Mimosaceae, yang dapat hidup di tanah  yang 

kurang subur, agak sarang, tanah kering atau tanah becek dan agak asin. 

Ketinggian optimal untuk tanaman ini adalah 0-800 mdpl, walapun demikian 

tanaman sengon ini masih dapat tumbuh sampai ketinggian 1.500 mdpl dengan 

curah hujan tahunan 2.000-4.000 mm (Khaerudin, 1994). 

Produktivitas kayu sengon akhir-akhir ini mengalami fluktuasi, sedangkan 

harga kayu sengon di tingkat produsen hingga konsumen (industri) cenderung 

mengalami peningkatan yang cukup berarti dari tahun ke tahun. Hal ini diduga 

berkaitan dengan rendahnya produktivitas dari kayu sengon. Fluktuasi harga yang 

tinggi pada pasar kayu sengon merupakan suatu fenomena yang umum akibat 

ketidakstabilan (inherent instability) pada sisi penawaran. Hal ini berarti harga 

kayu sengon disebabkan oleh sifat alami dari produksi kehutanan, yaitu dalam 

jangka pendek tidak dapat merespon tambahan permintaan atau tidak dapat 

mengurangi produksi pada saat harga yang rendah. (Hakim et al., 2009). 
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2.1.2 Kakao (Theobroma cacao L) 

Menurut Bahri (1996), tanaman kakao di Indonesia berkembang di daerah 

dengan distribusi curah hujan yang merata sepanjang tahun yaitu antara 1100-

3000 mm. Menurut  Sunanto (2006),  tanaman kakao tumbuh ideal di ketinggian 

1-600 mdpl meskipun dapat tumbuh juga sampai ketinggian 800 m dpl pada tanah 

gembur (tidak terlalu keras). Tanaman kakao merupakan jenis tanaman 

perkebunan yang banyak dikembangkan karena keuntungannya dianggap tinggi. 

Selain itu, kakao merupakan jenis tanaman tahunan yang produktivitasnya lama 

(15-20 tahun), sehingga sistem pertanian petani dapat berlanjut lama tanpa 

mengganti komoditi setiap musimnya (akan menambah biaya). 

2.1.3 Nangka (Artocarpus heterophyllus) 

Ketinggian tempat optimal untuk pertumbuhan nangka adalah 0-800 mdpl 

dengan curah hujan tahunan rata-rata 1.500-2.500 mm. Pohon nangka tahan 

terhadap pH rendah (6,0-7,5), tetapi yang optimum pH 6-7 (Rukmana, 1997). 

Minat masyarakat terhadap pohon nangka tidak terlalu tinggi dibandingkan 

tanaman seperti kakao dan sengon  karena tingkat keuntungannya dianggap 

rendah dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, pohon ini sangat 

menguntungkan karena dapat dijadikan olahan dengan harga tinggi yaitu kripik 

nangka. 

2.2 Hubungan Sifat Fisik Tanah dengan Pertumbuhan Tanaman 

Tanah mempunyai pengaruh penting terhadap pohon-pohon melalui 

hubungan udara dan air. Menurut Foth (1978) tanah mempengaruhi pertumbuhan 

pohon, salah satunya adalah kondisi fisik tanah (bobot isi (BI), porositas, 

kemantapan agregat serta ketahanan tanah terhadap penetrasi akar). Baik atau 

tidaknya pertumbuhan akar dibatasi oleh rendahnya tingkat porositas dan terlalu 

tingginya kestabilan agregat.  

Pertumbuhan pohon akan meningkat dengan meningkatnya ukuran agregat 

tanah. Agregat juga berpengaruh terhadap kekuatan akar menembus tanah. Akar 

tanaman tidak dapat menembus lapisan tanah yang memiliki BI tinggi 

(Hardjowigeno, 1993), dan porositas yang rendah.  Secara umum, bobot isi di atas 

1,6 g/cm
3
 dianggap sulit untuk perkembangan akar pohon (Zisa et al., 1980; Craul 
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and Patterson, 1989 in Jim, 1998), meskipun penelitian lain menunjukkan bahwa 

akar dapat berkembang dalam tanah sampai 1,68 g/cm
3
 (Craul and Klein,1980 in 

Jim, 1998).  

2.3 Hubungan Minat Petani dan Pertumbuhan Pohon 

Program penghijauan lebih ditekankan pada upaya penyelamatan 

(konservasi) hutan, tanah dan air. Oleh sebab itu jenis tanaman yang dipilih lebih 

banyak ditentukan oleh pemerintah dan kurang disesuaikan dengan keperluan 

petani, sehingga manfaat ekonomi program tersebut tidak banyak dirasakan 

langsung oleh masyarakat. Minat petani untuk mengembangkan tanaman hutan 

umumnya rendah karena tanaman hutan memerlukan waktu cukup lama untuk 

dipanen. 

Faktor eksternal yang kurang dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman adalah sosial ekonomi masyarakat. Kondisi sosial ekonomi 

merupakan faktor tidak statis, artinya berubah-ubah di tiap masyarakat yang 

berbeda. Menurut Hakim (2009) petani yang berpersepsi positif kemungkinan 

tingkat merespon sangat besar, akan tetapi sebaliknya jika persepsi yang muncul 

memiliki kecenderungan negatif maka kemungkinan tingkat tidak merespon juga 

semakin besar. Karena petani yang melakukan perawatan terhadap tanaman maka 

keinginan atau minat petani terhadap tanaman tertentu penting pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan tanaman.  

Minat petani dipengaruhi banyak faktor yaitu budaya, pengetahuan, 

pengalaman serta kondisi setempat. Minat petani juga dipengaruhi oleh 

pengetahuan harga dan akses jual beli terhadap suatu komoditi yang 

dibudidayakan. Dengan demikian nilai keuntungan ekonomi merupakan faktor 

yang paling menentukan. Menurut Daniel (2002) selera dan pilihan konsumen 

terhadap suatu barang bukan saja dipengaruhi oleh struktur umum konsumen, 

tetapi juga karena faktor adat dan kebiasaan setempat, tingkat pendidikan dan 

lainnya. Meski sangat sulit diukur namun selera atau minat konsumen pada suatu 

jenis tanaman dianggap sebagai peubah penting yang mempengaruhi pertumbuhan 

tanaman. 


