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ABSTRAK
Isnayadi. 2019. Perbandingan Karakter Morfologi Akasia (Acacia sp.)
Berdasarkan Letak Tumbuhnya (dibimbing oleh Pauline Destinugrainy Kasi dan
Sunarti Cambaba).
Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2019 yang bertujuan untuk mengetahui
perbandingan karakter morfologi tanaman akasia yang terdapat di daerah Pantai
Labombo dan Gunung Battang Kota Palopo Sulawesi Selatan dengan jenis
penelitian deskriptif kuantitatif. Parameter yang diamati antara lain: tinggi
batang, diameter batang,bentuk daun, bunga, buah, percabangan. Berdasarkan
hasil penelitian yang dilakukan di kawasan pantai Labombo dan kawasan Kaki
Gunung Battang. Pohon akasia yang terdapat di kawasan labombo memiliki tinggi
batang 20 m dengan percabangan monopodial, diameter batang 79 cm, bentuk
daun lonjong dengan pertulangan daun sejajar, bunga berbentuk lonjong seperti
bunga pada umumnya, bentuk buah melingkar berwarna hijau ketika masih muda
dan biji seperti polong pipih dan berwarna cokelat. Sedangkan pohon akasia yang
terdapat di kawasan Kaki Gunung Battang memiliki diameter 50 cm, tinggi pohon
akasia 7,10 m, dengan percabangan monopodial, sedangkan bentuk daun,
pertulangan daun, bentuk bunga dan buah semuanya sama.Tanaman akasia yang
terdapat di kawasan Pantai Labombo dan kaki Gunung Battang tidak memiliki
perbedaan dari segi morfologi.
Kata kunci: Acacia sp,morfologi, pantai, kaki gunung
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BAB I
PENDAHULUAN
1. 1 Latar Belakang
Tanaman Acacia sp. dapat dijumpai di berbagai negara di dunia, salah
satunya adalah di Indonesia. Tanaman akasia telah dimanfaatkan untuk berbagai
keperluan, antara lain sebagai material bangunan dan bahan baku pulp dan kertas
(Eldoma

dan Awang, 1999).

Beberapa

spesies tanaman akasia

yang

dikembangkan di Indonesia adalah Acacia auriculiformi, A. mangium, A.
crassicarpa, dan A. aulococarpa. (Zulfiyah dan Gales,1996). Tanaman akasia
sensitif terhadap kondisi dengan salinitas tertentu. Pada tanaman yang sensitif
terhadap garam, pertumbuhan tanaman akan terganggu ketika tingkat salinitas
rendah. Gangguan awal disebabkan oleh keracunan ion Na+ dan Cl-.. Adanya
tekanan osmosis yang tinggi pada senyawa di dalam tanah menyebabkan
hubungan potensial air tanah menjadi rendah, dan saat terjadi kontak dengan sel
tanaman maka sel tanaman akan mengalami plasmolisis seiring perpindahan
cairan dari sel ke tanah (Tisdale et al.,1993).
Hadi dan Numahara (1996) menyebutkan bahwa sejak tahun 1984,
pemerintah Indonesia menggalakkan penanaman tanaman akasia dalam skala
besar pada sektor perkebunan. Hal ini disebabkan tingginya perminataan kayu
seiring peningkatan populasi manusia. Pada negara berkembang, kayu dijadikan
sebagai sumber biomassa utama (World Wide Wattle, 2004).
Peningkatan produksi pada tanaman akasia ditempuh melalui upaya
insentifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Upaya intensifikasi pertanian antara lain
mellaui perakitan varietas-varietas unggul dengan tingkat produksi per tahun yang
tinggi. Sedangkan upaya eksentifikasi pertanian antara lain dengan cara
memperluas areal pertanian tanaman akasia, meningkatkan lahan-lahan marginal
dapat menjadi alternatif bagi para petani untuk menyiasati semakin berkurangnya
lahan subur yang dapat digunakan. Salah satu lahan yang dapat dimanfaatkan
adalah tanah yang memiliki kadar salinitas yang cukup tinggi.
Mangrove asosiasi adalah tumbuhan yang dapat beradaptasi

dan

memberikan toleransi terhadap faktor lingkungan yang secara ekologis tergolong
ekstrim di kawasan pesisir yakni kadar salinitas yang tinggi. Tanaman akasia
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merupakan tanaman yang termasuk sebagai mangrove asosiasi karena dapat
tumbuh di sekitar kawasan yang memiliki salinitas air laut dan tahan terhadap
pasang surut air laut, selain di sekitaran pesisir pantai akasia juga dapat tumbuh di
sekitar kaki gunung namun tidak dikategorikan sebagai mangrove peralihan.
Untuk itu, melalui penelitian ini akan dilakukan perbandingan karakter morfologi
akasia yang tumbuh di Pantai Labombo dan yang terdapat di kaki Gunung
Battang.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dikemukakan rumusan
masalah sebagai berikut yaitu bagaimana karakter morfologi Akasia berdasarkan
letak tumbuhnya?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dilakukan penelitian ini untuk membandingkan karakter
morfologi akasia berdasarkan letak tumbuhnya.
1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Dapat menambah wawasan untuk mengetahui morfologi akasia yang berfungsi
sebagai penyeimbang ekosistem laut dan pegunungan.
2. Dapat menambah wawasan tentang perbandingan karakter morfologi akasia
berdasarkan letak tumbuhnya.

3

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kajian Teori
1. Akasia
Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman mangrove yang
tinggi. Luas area mangrove di Indonesia diperkirakan mencapai 3,5 juta hektar
(Spalding et al. 1997) dari luas mangrove dunia ±18,1 juta hektar (Groombridge,
1992). Tanaman akasia merupakan salah satu mangrove peralihan. Walaupun
merupakan tanaman mangrove, tanama akasia juga dikembangkan dalam sektor
Hutan Taman Industri (HTI) di pulau Sumatera dan Kalimantan untuk digunakan
sebagai bahan baku pembuatan pulp dan kertas. Salah satu jenis tanaman akasia
yaitu Acacia mangium memiliki habitus yang lebih baik untuk digunakan sebagai
bahan baku pulp dan kertas. Sementara untuk jenis Acacia auriculiformis,
meskipun lebih tahan terhadap penyakit dan hama, akan tetapi karena habitusnya
yang bengkok, berbatang ganda, dan percabangan pendek menyebabkan jenis ini
jarang digunakan sebagai bahan baku pul dan kertas (Ibrahim, 1993). Tanaman
akasia yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas
adalah yang memiliki batang lurus, pertumbuhan cepat, kandungan selulosa
tinggi, rendemen bubur kayu tinggi, kandungan lignin rendah, serta toleran
terhadap hama dan penyakit (Kim et al., 2009). Gabungan dari sifat unggul kedua
jenis Acacia mangium dan Acacia auriculiformis yang diharapkan pada tanaman
akasia hibrida sebagai bahan baku ideal pembuatan pulp dan kertas.
2. Klasifikasi Akasia
Tanaman akasia hibrida adalah hasil persilangan antara Acacia mangium
dan Acacia auriculiformis. Adapun klasifikasi dari tanaman akasia menurut
Kijkar (1992) adalah sebagai berikut :
Kingdom

: Plantae

Divisi

: Magnoliophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Ordo

: Fabales

Famili

: Fabaceae

Sub-famili

: Mimosoidea
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Genus

: Acacia

Spesies

: Acacia sp.

3. Karakter Morfologi
a. Morfologi Akar
Akar dari tanaman akasia pada umumnya merupakan Akar tunggang dan
berwarna putih.
b. Morfologi Batang
Tanaman Akasia berupa pohon dengan tinggi 15 sampai 20 meter, kecuali
pada tempat yang kurang menguntungkan akan tumbuh lebih kecil antara 7
sampai 10 meter. Batang akasia berdiri tegak, berkayu keras, beralur longitudinal,
berbentuk bulat dan warnanya bervariasi mulai dari cokelat gelap, cokelat terang
hingga putih kolor. Beberapa jenis tanaman akasia ada yang berduri dan ada yang
tidak berduri.
c. Morfologi Daun
Duan Akasia adalah daun majemuk yang terdiri dari banyak anak daun serta
letaknya saling berhadapan. Daunnya menyirip, berbentuk lonjong, bagian tepi
daun merata, bagian ujung dan pangkal daun tumpul, pertulangan daun menyirip
serta berwarna hijau. Panjang daun akasia sekitar 5 sampai 20 cm dengan lebar 1
sampai 2 cm.
d. Morfologi Bunga
Bunga tanaman akasia yaitu majemuk yang berkelamin dua dan berbentuk
seperti kuku serta berwarnaputih. Bunga akasia muncul di ketiak daun. Kelopak
berbentuk silindris, benang sari berbentuk silindris, kepala sari berbentuk seperti
ginjal, mahkota berwarna putih.
e. Morfologi Buah
Buah akasia berbentuk polong dan berwarna hijau ketika masih muda, lalu
menjadi cokelat setelah tua. Bijinya berbentuk lonjong dan pipih serta berwarna
cokelat.
Fenotip atau penampakan morfologi tanaman akasia dipengaruhi oleh
kombinasi genotipnya yang merupakan gabungan genom dari kedua indukan atau
tetuanya. Ciri morfologi pada tanaman akasia merupakan salah satu parameter
dalam menentukan keunggulan jenis tanaman akasia.
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Keunggulan dari akasisa hibrida adalah memiliki morfologi batang lurus,
tajuk ringan dan percabangan yang mudah gugur. Kulit batang tidak segelap
indukannya dengan tekstur permukaan yang lebih halus. Ukuran daun dengan
jumlah pertulangan daun sebanyak 3 pertulangan, lebih kecil dibandingkan Acacia
mangium, namun lebih besar dari Acacia auriculiformis. Dalam kurun waktu 2
tahun, tinggi tanaman dapat mencapai 8 meter dengan diameter mencapai 9 cm.
Tanaman akasia hibrida berbunga pada pertengahan tahun daan akhir tahun,
dengan bunga majemuk berbentuk malai. Warna bunga kuning hingga putih, tidak
berputik dan membentuk roset pada pangkal malai. Jumlah buah rendah (kurang
dari 3%) karena bunga tanaman akasia sebagian besar adalah bunga jantan
(Kijkar,1992).

Gambar 1. Pohon Akasia (www. Lakkeslap.co.za)

Gambar 2. Kulit Batang Akasia Hibrida (www. Lakkeslap.co.za)
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Gambar 3. Tulang Daun Akasia Hibrida (www. Lakkeslap.co.za)
4.

Manfaat Akasia
Akasia hibrida adalah jenis akasia yang didapatkan dari perkawinan antara

Acacia mangium dan Acacia auriculiformis. Akasia hibrida memiliki sifat
perpaduan dari kedua indukannya. Ditinjau dari habitusnya, Acacia mangium
memiliki batang yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas dan
pulp. Sedangkan Acacia auriculiformisdigunakan sebagai material bangunan
karena struktur katu lebih keras dan batang yang bengkok (Yahya et al., 2010).
Akasia hibrida memiliki struktur kayu yang dapat digunakan sebagai bahan baku
pembuatan kertas dan pulp, namun juga cepat dan mudah dibudidayakan karena
dapat tumbuh dengan cepat. Keunggulan lainnya adalah struktur kayu yang keras
karena mengandung banyak selulosa dan lignin yang rendah (Kha, 2001; Syafi’ i
dan Siregar, 2006; Kim et al., 2009). Dengan keunggulan tersebut, akasia hibrida
dipilih untuk dibudidayakan sebagai tanaman industri. Pemanfaatan akasia hibrida
yang lain adalah sebagai tanaman penghijauan karena adaptif terhadap
lingkungan. Kemampuan akasia hibrida dalam mengikat nitrogen bermanfaat
dalam menjaga kesuburan tanah. Budidaya akasia hibrida dapat dilakukan dalam
skala besar maupun kecil.
5. Syarat Tumbuh Akasia
Akasia hibrida dpat tumbuh pada substrat tanah pasir yang memiliki pH 8-9,
namun juga dapat tumbuh pada lahan bekas pertambangan yang memilki pH 3.
Tumbuhan ini

sangat toleran terhadap tanah yang mengandung garam (soil

salinity) (Attamimi,2003).
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Sifat adaptif terhadap lingkungan pada akasia hibrida diperoleh dari
tetuanya Acacia mangium. Acacia mangium dapat tumbuh dengan baik pada
berbagai jenis tanah dan kondisi lingkungan. Acacia mangium dapat tumbuh cepat
di lokasi dengan level nutrisi tanah yang rendah, bahkan pada tanah-tanah asam
dan terdegradasi (National Research Council, 1983). Jenis ini tumbuh baik pada
tanah laterit, yaitu tanah dengan kandungan oksida besi dan aluminium yang
tinggi (Otsamo, 2002). Meskipun demikian, jenis ini tidak toleran terhadap
naungan dan lingkungan salin (asin). Tanaman Acacia mangium akan tumbuh
kerdil dan kurus bila berada di bawah naungan (National Research Council,
1983).

Tanaman

Acacia

mangium

merupakan

tanaman

yang

dapat

berkembangbiak secara alami di lokasi dengan kondisi lingkungan yang kurang
baik. Setiap jenis tumbuhan mangrove memiliki kemampuan adaptasi yang
berbeda-beda terhadap kondisi lingkungan seperti kondisi tanah, salinitas,
temperatur, curah hujan dan pasang surut. Hal ini menyebabkan terjadinya
struktur dan komposisi tumbuhan mangrove dengan batas-batas yang khas, mulai
dari zona yang dekat dengan daratan sampai dengan zona yang dekat dengan
lautan, serta menyebabkan terjadinya perbedaan struktur tumbuhan mangrove dari
satu daerah dengan daerah lainnya (Hall et al.,1999).
Tanaman Acacia mangium umumnya ditemukan di daerah beriklim tropis
dan dataran rendah dengan dengan curah hujan yang tinggi (Eldoma dan Awang,
1999). Acacia mangium juga mampu tumbuh pada ketinggian 80-480 m di atas
permukaan laut (Hall et al., 1999; Atipanumpai, 1989). Jumlah curah hujan
tahunan di areal tempat Acacia mangium tumbuh bervariasi dari 1.000 mm sampai
lebih dari 4.500 mm dengan rata-rata curah hujan tahunan antara 1.446 dan 2.970
mm. Pada habitat alaminya, Acacia mangium dapat tumbuh pada temperatur
minimum rata-rata berkisar 12– 160C dan tenperatur maksimum rata-rata sekitar
31– 340C (National Research Council 1983). Pertumbuhan yang lambat
merupakan respon alami terhadap kombinasi curah hujan dan temperatur tinggi,
sehingga jenis ini tidak tumbuh terus menerus sepanjang tahun (Turnbull 1986).
Apabila terjadi kekeringan parah atau suhu relatif rendah ( s e k i t a r 5 - 6 0 ) yang
disertai hujan dalam waktu lama, m a k a Acacia mangium bisa mengalami
kematian (Pan dan Yang, 1987).
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2.2 Penelitian Relevan
Sri Sunarti (2014) dengan judul penelitian Karakter Morfologi Hibrid
Acacia (A. mangium X A. auriculiformis) di Persemaian. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui karakter morfologi Akasia hibridapada tingkat semai. Hasil
pengamatan menunjukkan bahwa karakter morfologi akasia hibrida merupakan
perpaduan antara kedua indukannya. Perkembangan bentuk daun semai Akasia
hibrida ditandai dengan adanya daun sejati, namun tidak dijumpai yang berbentuk
pinnate. Selain itu ada rambut halus pada tepian daun sejati dengan jumlah
pertulangan daun sebanyak 3.
Bramasto dkk. (2015) dengan judul penelitian Keragaman Morfologi
Tanaman Jabon Merah (Anthocephalus macrophyllus) dan Jabon Putih
(Anthocephalus cadamba) Berdasarkan Dimensi Buah, Benih dan Daun. Dalam
penelitian tersebut, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keragaman
morfologi diantara jabon merah dan jabon putih berdasarkan dimensi daun, buah
dan benih. Jabon putih tumbuh dalam sebaran yang cukup luas dan kondisi iklim
yang bervariasi di seluruh Indonesia. Sedangkan jabon merah tumbuh dengan
sebaran yang relatif sempit yaitu di Sulawesi dan Maluku. Ukuran buah dan benih
kedua jenis tanaman tersbut berbeda dari berat dan diameter buah. Terdapat
perbedaan dalam hal ukuran buah dan benih antara jabon putih dan jabon merah.
Buah jabon merah lebih berat dan memiliki ukuran diameter lebih besar
dibandingkan dengan buah jabon putih. Ukuran benih jabon merah relatif lebih
besar daripada jabon putih, khususnya untuk benih asal Manado. Terdapat variasi
antar populasi dalam ukuran buah dan daun tanaman jabonmerah dan jabon putih,
namun karakter morfologi buah, benih dan daun tidak berkorelasi nyata dengan
kondisi geoklimat.
2.3 Kerangka Pikir
Akasia merupakan tanaman yang sensitif terhadap kondisi salinitas. Pada
tanaman yang sensitif terhadap garam pertumbuhan sudah terhenti ketika tingkat
salinitas rendah, hal ini mula-mula disebabkan oleh keracunan Na⁺ dan Cl⁻.
Tekanan osmotik yang tinggi pada senyawa tanah menyebabkan hubungan
potensial air tanah rendah dan ketika terjadi kontak dengan sel tanaman terjadi
pergerakan senyawa, ke arah persenyawaan tanah dan sel menjadi berkerut
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(plasmolisis) (Tisdale et al. 1993). Tanaman akasia ini merupakan salah satu
mangrove peralihan.

Tanaman Akasia

Letak Tumbuhnya

Kaki Gunung

Pantai Labombo

Karakter Morfologi
Akasia

Karakter Morfologi
Akasia

Perbandingan Karakter
Morfologi Akasia

Gambar 4. Bagan Kerangka Pikir.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu
dengan melakukan penelitian secara langsung (primer) yang mencoba melakukan
pendekatan secara deskriptif dengan analisis hasil yang diperoleh.
1. Variabel Penelitian
Variabel pada penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu Tanaman
Acacia sp. dengan mengukur tinggi batang, diameter batang, sebagai parameter
utama yang akan diteliti yaitu bentuk daun, bunga, buah dan biji.
2. Definisi Operasional Penelitian
a. Tanaman akasia merupakan tanaman yang dapat tumbuh di pesisir Pantai dan
kaki gunung.
b. Karakter morfologi merupakan ciri-ciri yang dimiliki makhluk hidup yang
dapat dilihat secara eksternal seperti batang, daun, bunga, buah, biji pada
tumbuhan akasia.
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2019, bertempat di
Pantai Labombo dan Kaki Gunung Battang Kota Palopo.
3.3 Prosedur Penelitian
1. Alat dan Bahan
Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kamera,
meteran, alat tulis, parang. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah tanaman akasia.
2. Prosedur Kerja
a. Tahap persiapan
Tahap persiapan meliputi survey dan penyiapan alat serta keperluan lainnya
yang mendukung dalam pengambilan gambar sampel di lapangan.
b. Penentuan Lokasi Pengambilan Sampel
Tahap ini merupakan tahap penentuan lokasi pengambilan sampel yang
terdapat pada dua lokasi yang berbeda dengan mengggunakan plot 10 x 10 meter
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sebanyak satu di kedua tempat dan tanaman akasia sebagai sampel penelitian
sehingga dapat di identifikasi pertumbuhan akasia berdasarkan letak tumbuhnya.
Tanaman akasia yang terdapat di Pantai Labombo yang termasuk kedalam transek
ada satu pohon begitupunn yang terdapat di Kaki Gunung Battang.
c. Tahap Pengamatan morfologi
Pengamatan morfologi pada tanaman Akasia dilakukan dengan cara
mengukur tinggi batang, diameter batang, mengamati bentuk daun, bunga, buah
dan biji.
d. Pengolahan data
Pengolahan data dilakukan dengan cara mengamati morfologi tanaman
Akasia dengan menggunakan metode analisis deskriptif.
3. Tekhnik analisis data
Analisis data hasil penelitian dianalisis menggunakan metode analisis
deskriptif dengan mengukur tinggi batang, diameter batang, bentuk daun, bunga,
buah dan percabangan.
3.4 Diagram Alir Penelitian

Survey dan penentuan
lokasi

Persiapan alat dan bahan

Pengamatan morfologi

Analisis data
Gambar 5. Bagan Diagram Alir
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksakan dikedua tempat yang
berbeda antara Pesisir Pantai Labombo dan Kaki Gunung Battang terdapat satu
pohon tanaman akasia dalam setiap transek yang dibentangkan dan ini merupakan
hasil yang diperoleh di lapangan yang dijadikan sebagai sampel penelitian karena
akasia yang terdapat di Pesisir Pantai Labombo dan Kaki Gunung Battang
merupakan akasia jenis Acacia mangium wild. yang memiliki ciri morfologi
berdaun lonjong dan ujung daun tumpul dan pertulangan daun menyirip.
Referensi mengenai morfologi akasia yang dapat dijadikan tolak ukur hasil
penelitian yang dilakukan di kawasan pesisir Labombo dan kawasan kaki gunung
adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil perbandingan tanaman akasia di Pantai Labombo dan kaki Gunung
Battang
No

Organ

1

Batang

Akasia di Pantai Labombo

Batang

pohon

memiliki

diameter 1m dan tinggi 20m

Akasia di kaki Gunung Battang

Batang

pohon

diameter

50cm

memiliki
dan

tinggi

17,10m
2

Daun

Daun

berbentuk

lonjong

Daun

berbentuk

lonjong

dengan ujung daun tumpul dan denganujung daun tumpul dan
pertulangan daun menyirip

pertulangan daun menyirip
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3

Bunga

Bunga tumbuh diantara ketiak Bunga tumbuh diantara ketiak
daun
dan
memanjang, daun
dan
memanjang,
berwarna kuning dan dipenuhi berwarna kuning dan dipenuhi
dengan mahkota bunga
4

dengan mahkota bunga

Buah

5

Buah berbentuk silindris dan

Buah berbentuk silindris dan

melingkar,

melingkar,

berwarna

hijau

berwarna

hijau

ketika masih muda dan coklat

ketika masih muda dan coklat

ketika sudah tua

ketika sudah tua

Biji

Biji

berwarna

hitam

Biji

berwarna

kecoklatan, berbentuk pipih kecoklatan,
dan

terdapat

menyerupai

benang
plasenta

megelilingi biji

yang dan
yang

berbentuk

terdapat

menyerupai

benang
plasenta

hitam
pipih
yang
yang

megelilingi biji

Sumber: Data primer (2019).
1. Batang
a. Batang Akasia yang terdapat di Pantai Labombo Batang pohon memiliki
diameter 1m dan tinggi 20m.
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b. Batang Akasia yang tumbuh di kaki gunung Battang Batang pohon memiliki
diameter 50cm dan tinggi 17,10m.
2. Daun
a. Daun Akasia yang terdapat di Pantai Labombo berbentuk majemuk, saling
berhadapan, lonjong, pertulangan menyirip, bagian tepi merata, dan
berwarna hijau muda hingga tua. Daun berbentuk lonjong dengan ujung
daun tumpul dan pertulangan daun menyirip.
b. Daun Akasia yang tumbuh di kaki gunung Battang Daun berbentuk lonjong
dengan ujung daun tumpul dan pertulangan daun menyirip.
3. Bunga
a. Bunga Akasia yang terdapat di Pantai Labombo Bunga tumbuh diantara
ketiak daun dan memanjang, berwarna kuning dan dipenuhi dengan
mahkota bunga.
b. Bunga Akasia yang tumbuh di kaki gunung Battang Bunga tumbuh diantara
ketiak daun dan memanjang, berwarna kuning dan dipenuhi dengan
mahkota bunga.
4. Buah
a. Buah Akasia yang terdapat di Pantai Labombo berbentuk bulat lonjong,
berwarna hijau jika muda dan kecoklatan jika tua. Buah berbentuk silindris
dan melingkar, berwarna hijau ketika masih muda dan coklat ketika sudah
tua.
b. Buah Akasia yang tumbuh di kaki gunung Battang Buah berbentuk silindris
dan melingkar, berwarna hijau ketika masih muda dan coklat ketika sudah
tua.
5. Biji
a. Biji Akasia yang terdapat di Pantai Labombo Biji berwarna hitam
kecoklatan, berbentuk pipih dan terdapat benang yang menyerupai plasenta
yang mebgelilingi biji.
b. Biji Akasia yang tumbuh di kaki gunung Battang Biji berwarna hitam
kecoklatan, berbentuk pipih dan terdapat benang yang menyerupai plasenta
yang mengelilingi biji.
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4.2 Pembahasan
Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian di kedua tempat tersebut
dapat diketahui bahwa tanaman akasia yang terdapat di kawasan pantai labombo
memiliki struktur morfologi batang yang lebih besar dengan banyak percabangan
yang merupakan sistem percabangan simpodial dan monopodial, sedangkan daun,
bunga, buah dan biji yang terdapat pada kedua tempat tersebut tidaklah berbeda
namun dalam penelitian ini tinggi batang dan diameter batang tidak dijadikan
sebagai parameter utama dalam penelitian karena mungkin saja memiliki umur
yang berbeda antara yang terdapat di Pantai Labombo dan kaki Gunung Battang,
namun tetap dimasukkan dalam dokumentasi hasil penelitian. Tanaman akasia ini
dapat juga tumbuh di tempat yang tinggi dan tempat yang memiliki salinitas atau
di bagian pesisir pantai tanaman akasia dapat dijadikan sebagai tanaman
pelindung abrasi ketika di pesisir dan sebagai penahan longsor ketika tempatnya
berada di gunung.
Tanaman akasia (Acacia mangium Wild.) termasuk jenis legum yang
tumbuh cepat, dapat tumbuh pada lahan tidak subur serta tidak begitu terpengaruh
oleh jenis tanahnya.
Penelitian yang dilakukan oleh Elfarisna dkk. (2016). Akasia merupakan
tanaman yang sensitif terhadap kondisi salin. Pada tanaman yang sensitif terhadap
garam pertumbuhan sudah terhenti ketika tingkat salintas rendah, hal ini mulamula disebabkan oleh keracunan Na⁺ dan Cl⁻. Tekanan osmotik yang tinggi pada
senyawa tanah menyebabkan hubungan potensial air tanah rendah dan ketika
terjadi kontak dengan sel tanaman terjadi pergerakan senyawa, ke arah
persenyawaan tanah dan sel menjadi berkerut (plasmolisis) (Tisdale et al. 1993).
Tanaman akasia yang dijumpai di kedua lokasi merupakan aksia jenis
Acacia mangium dan terdapat hanya satu di masing-masing tempat yang hanya
memiliki satu tegakan saja. Sehingga hasil yang diperoleh dari penelitin
perbandigan morfologi antara tanaman akasia yang terdapat di Pantai Labombo
dan Kaki Gunung Battang tidaklah memiliki perbedaan yang signifikan.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian di kedua tempat tersebut
dapat diketahui bahwa tanaman akasia yang terdapat di kawasan pantai Labombo
memiliki struktur morfologi batang yang lebih besar dengan banyak percabangan
yang merupakan sistem percabangan simpodial dan monopodial, sedangkan daun,
bunga, buah dan biji yang terdapat di kawasan Pantai Labombo dan kaki Gunung
Battang tidaklah berbeda namun dalam penelitian ini tinggi batang dan diameter
batang tidak dijadikan sebagai parameter utama dalam penelitian karena mungkin
saja memiliki umur yang berbeda antara yang terdapat di Pantai Labombo dan
kaki Gunung Battang.
5.2 Saran
Adapun saran dari penelitian ini yaitu perlu dilakukannya penelitian lebih
lanjut mengenai perbedaan tanaman akasia dari segi anatomi yang berdasarkan
letak tumbuhnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi daya hambat tumbuh
akasia (Acacia sp.) yang terdapat di dua kawasan yang berbeda.

17

DAFTAR PUSTAKA
Brasmasto,. Dede Jajat, S dan Yusvita, E. R. 2015. Keragaman Morfologi
Tanaman Jabon Merah (Anthocephalus macrophyllus) dan Jabon Putih
(Anthocephalus cadamba) Berdasarkan Dimensi Buah, Benih dan Daun.
Yogyakarta: Jurnal Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman
Hutan.
Eldoma, A. dan K. Awang. 1999 Site adaptability of Acacia mangium, Acacia
auliculiformis, Acacia crassicarpa and Acacia aulacocarpa. APAFRI
Publication Series No. 3. Asia Pacific Association of Forestry Research
Institutions, Kuala Lumpur, Malaysia.
Elfarisna, .H, Niaga dan R. T. Puspitasari. 2016. Toleransi Tanaman Akasia
(Acacia mangium Wild.) Terhadap Tingkat Salinitas di Pembibitan.
Jurnal Daun Vol. 3(2) : 54-62
Hadi, S dan S. T. Numahara. 1996. Diseases of Spesies and Provenances of
Acacias in West and South Kalimantan, Indonesia. : Old KM et al.,
editor. Procedin gofan International Workshop held Subanjeriji (South
Sumatera), 28 April – 3 Mei 1996. CIFOR Special Publication. 23-47.
Hall, N, J. W. Turnbull, J.C Doran dan P. N Martenez. 1999. Acacia mangium.
Dalam: Australian acacia series. CSIRO Forest Research Leaflet 9.
Common wealth Scientific and Industrial Research Organisation,
Canberra, Australia.
Ibrahim, Z. 1993. Reproductive Biology. In:Acacia mangium. Growing and
Utilization. Awang, K. And Taylor, D. (eds). Winrock International and
the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Bangkok.
Thailand.pp. 21-30.
Kha, L. D. 2001. Studies on the Use of Natural Hybrids Between Acacia Mangium
and Acacia auriculiformis in Vietnam. Agriculture Publising House.
Hanoi. Pp. 5-10.
Kijkar, S. 1992. Handbook on Vegetatif Propagation of Acacia mangium x A.
Auriculiformis. ASEAN Canada Forest Tree Seed Center. Saraburi.
Thailand
Kim, N. T, J. Matsumura, K. Oda dan N.V. Cuong. 2009. Possibility of
Improvement in Fundamental Properties of Wood of Acacia Hybrid by
Artificial Hybridization. Journal of Wood Science. 1(5). Springerlink.
Japan.
National Research Council 1983. Mangium and Other Fast-Growing Acacias
forthe Humid Tropics. National Academy Press, Washington, DC, AS.
Pan, Z. dan M. Yang. 1987. Australian Acacias in the People’s Republic of China.
Dalam: Turnbull, J.W. (ed.). Australian acacias in developing countries,

18

136–138. Prosiding ACIAR No. 16. Australian Centre for International
Agricultural Research, Canberra, Australia.
Spalding, M. D. Blasco, F. & Field, C.D. (eds) 1997. World Mangrove atlas.
International Society for Mangrove Ecosystems, Okinawa 903-01, Japan.
178pp. ISBN 4-906584-03-9.
Sunarti, S. 2014. Karakter Morfologi Hibrid Acacia (A. mangium X A.
auriculiformis) di Persemaian. Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan
Pemuliaan Tanaman Hutan. Yogyakarta: Jurnal Pemuliaan Tanaman
Hutan, Vol. 8 No. 2,
Tisdale, S. L. W. Nelson, J. D. Beaton and J. L. Havlin. 1993. Soil Fertilityand
Fertilizers. MacMillan Publishing Company, New York.
Turnbull, J.W. 1986 Australian acacias in Developing Countries. Prosiding
International Workshop held at the Forestry Training Centre, Gympie,
Queensland, Australia, 4-7 August 1986. Prosiding ACIAR No. 16.
Australian Centre for International Agricultural Research, Canberra,
Australia.
World Wide Wattle. 2004. Wood Products. http:// www.ffp.csiro.au//.Diakses
tanggal 6 November 2017.
Yahya, R. J. Sugiyama dan J. Gril. 2010. Some Anatomical Features of Acacia
hybrid, A. Mangium and A. Auriculiformis Grown in Indonesia with
Regard to Pulp Yield and Strength Paper. Journal of Tropical Forest
Science 33(3): 343-351.
Zulfiyah, A. dan K. Gales. 1996. Diseases of Tropical Acacias in South Sumatera:
Old KM ., editor. Proceding of an International Workshop held Suban
jeriji (South Sumatera), 28 April-3 Mei 1996. CIFOR Special
Publication.48-52.

19

L
A
M
P
I
R
A
N

20

Lampiran 1. Dokumentasi penelitian
1. Pengambilan sampel tanaman akasia di kawasan pesisir labombo

Gambar Pengukuran Diameter Batang

Gambar Pengukuran Tinggi Tanaman
2. Pengambilan sampel tanaman akasia di kawasan kaki gunung

Gambar pengukuran diameter batang
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Gambar pengukuran tinggi pohon
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Lampiran 2. Surat penelitian

