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ABSTRACT
The aim of this study is to identify the well growth provenans of Merbau (Intsia bijuga) 
in Koyani SP 6 Prafi Manokwari, West Papua. The data are measured by using variance 
analysis with linear model. The computation of the significant value is conducted by 
operating SAS System for Windows version 9.0. The test result of the 9 provenans Intsia 
bijuga O Kitze aged one year indicates that the provenans 1 Arso (Jayapura) produce 
best average parameter value compared with the other provenans. Test of provenance 
also shows any real differences among life percentage, increase of height, diameter 
and the amount of Merbau branch during 12 months.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang
Hutan alam Papua memiliki  salah satu 

primadona kayu log asal hutan alam Papua dan 
Papua Barat adalah Merbau (Intsia sp).  Merbau 
memiliki keunggulan lebih dibandingkan dengan 
jenis lainnya, oleh karena itu hampir seluruh HPH 
di Papua dan Papua Barat menjadikan Merbau 
sebagai target produksi utama ( lebih dari 50% 
dari produksinya).   Sebaliknya keberadaan 
permudaan jenis ini di hutan alam sangat kurang, 
hanya 3,1 batang/ha untuk tingkat tiang dan 
riap diameter rata-rata tahunan hanya ± 0,6 
cm/tahun.  

Intsia bijuga merupakan jenis komersil, 
serta telah ditetapkan sebagai jenis potensial 
untuk dikembangkan dalam bentuk Hutan 
Tanaman Industri.  Jenis ini biasanya memiliki 
potensi pertumbuhan alami yang cukup baik 
di hutan tropik basah Papua dan Papua Barat.  
Pembangunan hutan tanaman jenis Merbau 
(Intsia bijuga)  di Indonesia sampai saat ini 
sudah dilaksanakan  walaupun  masih dalam 
skala uji coba.  Secara  nyata jenis ini terbukti   
menguntungkan untuk dikembangkan baik di 
daerah dataran rendah maupun dataran tinggi 
walaupun mempunyai riap yang relatif kecil.

  Persoalan utama yang membuat berbagai 
pihak ragu untuk mengembangkannya disebabkan 
adanya kesulitan dalam hal memperoleh benih 
untuk pembangunan pertanamannya karena 

musim buah yang tidak berlangsung setiap saat, 
sehingga untuk mengatasinya melalui cabutan 
anakan alam, selain itu riap yang relatif kecil.  
Upaya pengadaan benih secara mudah, rutin dalam 
jumlah yang memadai akan dapat  meyakinkan 
berbagai institusi terutama Kehutanan yang ingin 
mengembangkannya. Selama ini Pihak Kehutanan 
yang sering membangun pertanamannya di Papua 
dan Papua Barat dalam mendapatkan bijinya 
masih tergantung dari hutan alam, dimana untuk 
memperolehnya masih memerlukan biaya yang 
cukup tinggi dan umumnya hanya mengumpulkan 
materi dari area dengan dasar genetik yang relatif 
sempit. Keadaan ini merupakan alasan yang tepat 
untuk membangun sumber benih dengan genetik 
unggul dan tersedia dalam jumlah yang memadai 
untuk skala pengusahaan hutan tanaman. Adanya 
informasi atau data dan promosi jenis ini kepada 
pengguna atau pengembang hutan tanaman di 
Indonesia yang masih sangat terbatas, juga perlu 
untuk segera disediakan dan dikembangkan.

Intsia spp, merupakan jenis asli yang 
tumbuh secara alami di hutan dataran rendah 
dan dataran tinggi di Papua. Jenis ini merupakan 
target produksi utama para pengusaha dibidang 
kehutanan (HPH) karena mempunyai nilai 
ekonomi tinggi. Oleh karenanya  keberadaan 
jenis ini di hutan alam semakin mengkawatirkan 
karena terus diburu dan dieksploitasi secara besar-
besaran sampai sekarang.  Berdasarkan kenyataan 
diatas, maka pengkajian yang mendasar dan 
komprehensif merbau, upaya uji provenans 
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merbau merupakan hal yang mendesak untuk 
dilaksanakan.   Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui provenans  Intsia bijuga yang tumbuh 
baik di Koyani  SP 6 Prafi Manokwari, Papua 
Barat. 

METODE  PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Koyani 

SP 6  Prafi   Manokwari, Papua.  Bahan yang 
digunakan untuk uji provenans adalah cabutan 
anakan           I. bijuga dari lokasi Arso (Jayapura), 
Pulau Gak (Raja Ampat), Sorong. Bintuni, Babo 
dan Awaso (Waropen), Sidei (Manokwari),  
Ransiki (Manokwari) dan Bombarai (Fak-fak) 
disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1.    Populasi I. bijuga  yang digunakan dalam 

penelitian

No Populasi Garis 
Lintang Garis Bujur Altitude

 (m dpl)

1. Arso 
(Jayapura) 2o 55’ LS 140o 41’ BT 100 - 200

2. Pulau Gak 
(Raja Ampat) 0o 25’ LS 129o 53’ BT 0 - 50

3. Sorong 0o 47’ LS 130o 33’BT 100 - 350

4. Bintuni 2o  7’ LS 133o31’BT 50 -150

5. Babo 2o  32’ LS 133o 25’BT 10-50

6. Awaso 
(Waropen) 1o 52’ LS 136o 13’ BT 10-50

7. Ransiki 
(Manokwari) 1o 30’ LS 134o 10’B T 50 -150

8. Sidei 
(Manokwari) 0o 43’LS 133o 31’ BT 50 - 150

9. Bombarai 
(Fak-fak) 2o  46’LS 132o 47’ BT 200 - 750

Sedangkan alat yang dipakai saat 
penelitian antara lain : Mistar ukur  1 meter  
untuk pengukuran tinggi tanaman, Kaliper  untuk 
mengukur diameter batang tanaman, Hiter , 
Kamera digital  dan alat tulis menulis.

Prosedur Penelitian 
•	 Bibit merbau diambil pada hutan alam di 

Papua dan Papua Barat seleksi dilakukan 
terhadap pohon yang ada berdasarkan bentuk 
pohon, kesehatan pohon, bentuk tajuk, jarak 
antar pohon yang satu dengan yang lain 25 

– 100 meter. Bibit yang diambil dari pohon 
dipisahkan berdasarkan nomor pohon di 
persemaian. Setiap provenans diperoleh bibit 
berbeda-beda dari setiap lokasi seperti pada 
Lampiran 1 pada saat penanaman dilakukan 
seleksi bibit yang ada dari setiap provenans 
berdasarka jumlah pohon dan jumlah ana-
kan. Seleksi yang dilakukan dengan memilih 
bibt yang sehat, tinggi, diameter  dan jumlah 
daun seragam.

•	 Dilakukan koordinasi dengan Tim Peneliti 
merbau yang ada pada pada BPK Manok-
wari untuk kesepakatan pembukaan lahan, 
penanaman, pemeliharaan, pengukuran 
periodik selama 1 tahun ( 2 bulan, 4 bulan, 
6 bulan 8 bulan dan 12 bulan).  Penanaman 
anakan di lapangan dari 9 provenan yaitu 
lokasi Arso (Jayapura) 1, Pulau Gak (Raja 
Ampat) 2, Sorong 3, Bintuni 4, Babo 5, 
Awaso (Waropen) 6, Sidei (Manokwari) 7,  
Ransiki (Manokwari) 8 dan Bombarai (Fak-
fak) 9 dilakukan di desa Koyani SP 6 Prafi, 
Kabupaten Manokwari Papua Barat.  

•	 Plot uji provenan dibangun menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap Berblok.  Setiap 
provenanas dibagi dalam   6 blok, dan setiap 
blok  terdiri dari 9 provenans,setiap proven-
ans terdapat 36 tree plots. Sehingga jumlah 
semai per provenans adalah 216 bibit. Jadi   
jumlah bibit untuk 9 provenans adalah 1944.  
Penanaman dimulai bulan November 2008, 
pengamatan  selama 1 tahun dan pengukuran 
dilakukan setiap 2 bulan dari mulai penana-
man.    

•	 Pengukuran data persentase hidup tanaman 
(%), yaitu  menghitung jumlah tanaman yang 
hidup di bagi dengan jumlah tanaman yang 
ditanam dikali 100. 

100
tan

(%) x
amDiYang

HidupTanamanHidupPersentase
Σ

Σ
=

•	 Pengukuran tinggi, dilakukan dengan men-
gukur tinggi dimulai dari pangkal tanaman 
sampai  ujung.

•	 Pengukuran diameter dilakukan dengan 
mengukur diameter batang tanaman di atas 
permukaan tanah.

•	 Percabangan dilakukan dengan menggu-
nakan sistem skor  1 sampai 3 didasarkan 
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pada letak percabangan batang dengan 
criteria sebagai berikut : skor 1 percaban-
gan terletak di bawah ¼ tinggi pohon, skor 
2 percabangan terletak di atas  ¼ tinggi 
pohon,  skor 3 tidak terdapat percabangan 
atau berbatang tunggal. 

Analisa data
Data hasil pengukuran dianalisis dengan 

menggunakan analisis varians dengan bantuan 
komputasi untuk mengetahui signifikansinya.  
Model dari analisis varians adalah model linier 
yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Yijk = μ  + Bi + Pj +  BPij + Eijk 
Dimana :
Yijk = Pengamatan tanaman pada blok ke i, 

populasi ke j, dan provenans ke k.
μ = Rerata umum
Bi = Efek blok ke-i
Pj = Efek provenans ke- j
BPij = Efek interaksi blok ke-i dan provenans 

ke-j
Eijk = Random error pada pengamatan ke ijk

Apabila  terdapat variasi antar provenans 
yang diuji, maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 
Berganda Duncan (Duncan’s Multiple Range 
Test-DMRT) untuk melihat  perbedaan antar 
provenans yang diuji.   Dengan demikian, 
rangking dari masing-masing provenans tersebut 
dapat diketahui. Analisis data menggunakan SAS 
System for Windows versi 9.0.

HASIL    DAN  PEMBAHASAN

Persentase Hidup dan Pertumbuhan 
Tanaman

Kemampuan adaptasi tanaman pada suatu 
kondisi lingkungan akan berpengaruh terhadap 
kinerja pertumbuhan, penampilan serta persentase 
hidup tanaman. Tanaman yang mampu beradaptasi  
dengan baik  terhadap lingkungannya, akan 
menunjukkan pertumbuhan dan penampilan yang 
baik, sedangkan tanaman yang yang tidak mampu 
beradaptasi dengan kondisi lingkungannya akan 
mengalami  pertumbuhan yang kurang baik, 
bahkan dapat menimbulkan kematian pada tingkat 
yang sangat tinggi  (Sofyan, 2009). 

Persen tase  h idup   se r ta  k iner ja 
pertumbuhan tanaman dalam uji provenans 
merbau (Intsia bijuga) yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah merupakan indikator dari 
masing-masing provenans yang diuji.  Hasil 
perhitungan persentase hidup tanaman secara 
keseluruhan menunjukkan kemampuan adaptasi 
yang cukup tinggi yaitu dengan rerata persentase 
hidup sebesar 97,73%.   Persen hidup tertinggi 
diperoleh pada provenans 6 (Awaso-Waropen) 
dengan nilai sebesar 99,54%.   Sementara persen 
hidup terendah diperoleh pada  provenans 8 
(Sidei-Manokwari) dengan nilai sebesar 95,37%,  
sebagaimana disajikan dalam Tabel 3. 

Hasil rerata persentase hidup uji provenans 
merbau sebesar 97,73%  menunjukkan bahwa  
daya adaptasi provenans yang digunakan dalam 
uji provenans ini dapat dikatakan bahwa cukup 
tinggi.  Hasil ini masih lebih tinggi dari 
plot konservasi merbau (Intsia bijuga) di 
Bondowoso 93 % dan di Gunung Kidul   65 
%  (Mahfudz, S. Pudjiono dan T Pamungkas, 
2009).  Dari beberapa hasil penelitian dilaporkan 
bahwa pada pengujian penanaman jati ternyata 
dapat terjadi kematian tanaman dengan tingkat 
yang cukup tinggi, sebagaimana dilaporkan oleh 
Mustaqin (1995) yang menyatakan bahwa tingkat 
kematian pada uji keturunan jati di Gunungkidul 
mencapai 87,7 % pada umur 9 bulan.  Bahkan 
Busroni (2000) melaporkan tingkat kematian uji 
keturunan jati di Perum Perhutani KPH Ngawi 
dengan angka yang sangat tinggi yaitu sebesar 
93.33 %.  
Tabel 2.   Rerata persen hidup tanaman uji provenans 

merbau  di Koyani SP 6 Prafi  Manokwari, 
Papua Barat sampai umur 12 bulan.

Provenans Persen hidup 
(%) Asal

1
2
3
4
5
6
7
8
9

97,68
99.07
98,15
97,68
95.83
99.54
98,61
95,37
97,6

Arso ( Jayapura )
Pulau  Gak (Raja Ampat)
Sorong
Bintuni                      
Babo
Awaso ( Waropen)   
Ransiki (Manokwari) 
Sidei (Manokwari)
Bombarai (Fak-Fak)

Rerata total 97,73

Nilai persen hidup yang disajikan  pada 
tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat kematian dari 
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tanaman merbau hasil uji provenans dikategorikan 
kecil karena ke 9 provenans tanaman merbau yang 
digunakan sebagai sampel mampu menunjukkan 
kemampuan bertahan hidup terhadap kondisi 
lingkungan selama kurang lebih 6 bulan saat 
ditanam. Kondisi tersebut dapat dilihat jelas 
pada trend pertumbuhan yang disajikan pada 
gambar 2.  

Gambar 2. Grafik persentase hidup 9 provenans 
sampai umur 12 bulan

 Persentase hidup rata-rata yang dihasilkan 
dari 9 provenans pada Gambar 2 menunjukkan 
bahwa  sampai pengamatan bulan  ke 6  masih   
memberikan hasil yang cukup tinggi yaitu 100 
% untuk provenans 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 dan 9   dan 
presentase hidup   99.67 %  untuk provenans 4.  
Sedangkan pada bulan ke 10 mulai menurun tapi 
tidak signifikan.  Hal ini karena bibit yang ditanam  
dari 9 provenans tersebut sudah melalui seleksi 
bibit  saat pengumpulan dilapangan. Selain itu 
bibit merbau yang dipindahkan ke lapangan sudah 
mempunyai perakaran yang kompak, sehingga  
mampu bertahan hidup walaupun ditanam.  
Hasil persen hidup yang sangat tinggi diduga 
karena ketersediaan unsur hara di dalam tanah 
masih cukup untuk kebutuhan pertumbuhan awal 
anakan.  Hal ini sesuai dengan pendapat Hopkins, 
(1995)  bahwa faktor-faktor lingkungan yang 
mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah : 
temperatur, kelembaban, energi, kandungan gas 
dalam tanah, faktor biofisik dan ketersediaan 
unsur hara di tanah. 

Selain itu umur tanaman yang digunakan 
relatif cukup baik untuk dapat menyesuaikan 
dengan lingkungan, sehingga mampu bertahan 
untuk hidup.   Hal yang sama di jelaskan oleh 
Suripatty, et. al (2004) bahwa hasil uji  jenis-
jenis tanaman dari beberapa lokasi yang ditanam 
pada areal bekas tebangan (Tpn, jalan sarad  
dan tanah kosong) menunjukkan bahwa  persen 
hidup   merbau  (I. bijuga) di Bintuni 98%  lebih 

tinggi dibandingkan dengan jenis lain seperti 
matoa  (Pometia acuminate) 45% dan Nyatoh 
(Palaquium amboinensis) 59%.  Diduga merbau  
(I. bijuga) mempunyai kemampuan menyimpan 
makanan cadangan   serta daya serap air yang 
tinggi sehingga dapat bertahan hidup dalam 
kondisi lingkungan apapun.   Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa hasil penelitian uji 9 
provenans merbau (I. bijuga)  mempunyai tingkat 
pertumbuhan baik dilihat dari nilai persen hidup 
yang dihasilkan.

Untuk mengetahui variasi persentase 
hidup dan pertumbuhan tanaman (tinggi dan 
diameter)  hasil uji provenans merbau (Intsia 
bijuga) sampai dengan umur 12 bulan  dapat 
dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3.  Hasil analisis varian persen hidup dan 

pertumbuhan (tinggi dan diameter) uji 
provenans merbau pada berbagai umur

Sumber
Keragaman db

Nilai Rerata Kuadrat
% 

hidup Tinggi Diameter        

Umur 2 bulan
Blok
Prov      
Blok*Provenans
Error     

5                   
8
40

1890

0,00005
0,00005
0,00005 
0,00005

3,97 **
1732,79**

2,83**        
23,98**

0,0008
0,0051               
0,0055
0,0012

Umur 4 bulan 
Blok        
Prov 
Blok*Provenans   
Error                                                 

5
8
40

1890

0,00005
0,00005
0,00005   
0,00005

2,13ns

1915**
2,01ns

26,24 **

0,00002
0,05

0,00002
0,0011

Umur 6 bulan
Blok 
Prov     
Blok*Provenans  
Error                       

5                       
8
40

1890

0,03
0,03
0,03
0,03

13,30**
1237,60**

2,01**
47,27**

0,0018
0,05

0,0013
0,0017

Umur 8 bulan
Blok
Prov
Blok*Provenans
Error

5                        
8
40

1890

0,24
0,23
0,28
0,13

1,61
1810,39**

0,65
32,80**

0,000014
0,07

0,00006
0,0018

Umur 10 bulan
Blok
Prov
Blok*Provenans
Error

5
8
40

1890

0,66
0,57
0,48
0,78

7,63**   
1056,72**

8,41**
9,87**

0,0004
0,057
0,003
0,002

Umur 12 bulan     
Blok
Prov
Blok*Provenans 
Error           

5
8
40

1890

0,09
2,41**
0,47
0,22

855,89**
173,75**
191,71**
95,26**

0,0048
0,0036
0,0029
0,0015

Keterangan : 
*  = berbeda nyata pada taraf  uji 0,05  
** = berbeda nyata pada taraf uji 0,01
ns = berbeda tidak nyata

Hasil interaksi yang sangat nyata antar 
provenans maupun blok yang ditunjukkan 
pada Tabel 3 memberikan gambaran bahwa  
adanya interaksi antara faktor genetik  dengan 
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faktor lingkungan, yang berarti bahwa hasil 
pertumbuhan tanaman yang terukur yaitu tinggi 
ternyata bukanlah hasil kinerja provenans semata, 
namun merupakan hasil interaksi antara faktor 
genetik masing-masing provenans dengan kondisi 
lingkungan pada  masing-masing blok (Kramer & 
Kozlowski, 1960).  Hal yang sama dipertegas oleh 
Daniel dkk, (1987) bahwa Pertumbuhan tinggi 
tanaman di lokasi penelitian ini dipengaruhi oleh 
3 faktor yaitu; unsur hara dalam tanah, ketersedian 
air tanah dan intensitas cahaya matahari serta 
dipengaruhi oleh faktor genetik. 

Secara umum uji provenans merbau 
(I.bijuga)  menunjukkan hasil yang siginifikan  
maka untuk mengetahui  uji provenans yang 
terbaik dapat diketahui melalui uji Duncan yang 
disajikan pada tabel 4.
Tabel 4.    Hasil uji Perbandingan Berganda Duncan 

rerata persen hidup Arc Sin √%

Provenans
Persen 
Hidup 

(%)
PBD

Awaso (Waropen) 6 89.61 a
Pulau Gak (Raja Ampat) 2 89.24 ab
Sidei (Manokwari) 7 88.79 abc
Sorong 3 88.57 abc
Bintuni 4 88.16   bcd
Bombarai (Fak-fak) 9 87.58       cde
Arso (Jayapura) 1 87.16         de
Babo 5 87.10         de
Ransiki (Manokwari) 8 86.87           e

Keterangan: Rata-rata yang diikuti oleh huruf yang 
sama berbeda tidak nyata pada taraf uji 
5 % 

Berdasarkan ranking persentase hidup 2 
provenans terbaik pada uji provenanas merbau 
(Intsia bijuga) umur 1 tahun adalah  provenanas 
Awaso (Waropen) dan Pulau Gak Raja Ampat  
dengan persentase hidup 89,61 % dan 89.24 
%. Ranking ke 2 terdapat pada provenans Sidei 
(Manokwari), Sorong dan Bintuni dengan 
persentase hidup 88,79 %, 88,57 %, dan 88,16 
%.  Ranking ke 3 terdapat pada provenans 
Bombarai (fak-fak), Arso (Jayapura) dan Babo 
dengan persentase hidup 87,58 %, 87,16 % 
dan 87,10 %.  Namun secara keseluruhan 9 
provenans  memberikan rata-rata persentase 
hidup yang hampir sama dan tertinggi adalah 
provenans Awaso (Waropen) adalah 89,61 % 

dan Ransiki (Manokwari) 86,87 %.  Hal ini 
menunjukan bahwa 9 provenans yang ada dapat 
digunakan sebagai sumber benih merbau (Intsia 
bijuga) karena mempunyai variasi yang tidak 
berbeda.   Nilai persen hidup yang dihasilkan dari 
9 provenans merbau (Intsia bijuga) masih jauh 
lebih tinggi yaitu 88,12 %, nilai ini masih jauh 
lebih tinggi dari hasil penelitian uji provenans 
Acacia mangium di Kemampo, Sumatera Selatan 
73,80 %,  (Siahaan H dan B. Leksono, 2004) 
; hasil persentase hidup ini juga masih lebih 
tinggi dari hasil peneltian uji provenans Acacia 
crassicarpa umur 8 bulan  81.76 % dan 12 bulan  
71.15 %,    Indrioko. S  (1993).  Hal yang sama 
ditunjukkan oleh Montenegro, et al (1996)  untuk 
pertumbuhan uji provenans Pinus muricata di 
dataran tinggi Ekuador bahwa persentase hidup 
mencapai 63%.

P e r t u m b u h a n  m e r u p a k a n  h a s i l 
perkembangan dari bagian siklus kehidupan 
setiap tanaman  dan berubah dalam bentuk 
volume dan massa (Oldeman,1990; Hopkins, 
1995).  Parameter tinggi tanaman  diukur selama 
proses penelitian dilaksanakan sebanyak  7 kali 
dalam waktu 12 bulan. Hasil ukur tinggi rata-rata 
dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Grafik rata-rata tinggi tanaman  merbau 
(Intsia bijuga) dari 9 provenans sampai dengan umur 

12 bulan.
Berdasarkan gambar 3, dapat diketahui 

bahwa pertumbuhan tinggi  sampai umur tanaman  
12 bulan  terdapat   provenans tertinggi yaitu 
provenans 1 yakni  Arso (Jayapura), dan terendah 
yaitu provenans  ke-3 yaitu Sorong.  

Hasil penelitian  yang disajikan pada 
gambar 3 menunjukkan bahwa variasi tinggi 
pada bulan ke-6  merupakan hasil aktivitas 
maristem apikal (sering diklasifikasikan  sebagai 
pertumbuhan primer”).   Hasil penelitian Santoso 
(1991) tentang pertumbuhan  meninggi anakan 
D.celebica di hutan alam mengalami kenaikan 
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yang signifikan selama satu tahun rata-rata  tinggi 
adalah 4,5 cm.  Hasil rata-rata tinggi provenans 
merbau (Intsia bijuga) umur 1 tahun 80,74 cm  
lebih tinggi dari merbau (Intsia bijuga) pada plot 
konservasi umur 18 bulan di Bondowoso 88,40 
cm, namun masih lebih rendah dari plot konservasi 
merbau (Intsia bijuga) di Gunung Kidul umur 12 
bulan 97,88 cm (Mahfudz,  S. Pudjiono dan T. 
Pamungkas, 2009).   Nilai rata-rata tinggi uji 
provenans Intsia bijuga lebih rendah dari hasil 
rata-rata uji provenans Acacia umur 5 tahun yaitu 
20.58 cm di Kemampo Sumatera Selatan (Siahaan 
H dan B. Leksono, 2004).  Nilai rata-rata tinggi 
provenans merbau (I. bijuga) masih lebih kecil 
dari nilai rata-rata provenans Acacia umur 5,5 
bulan 158,5 cm (Eye. U, 1996), juga terhadap 
Acacia mangium umur 4 tahun 14m (Ardiputri. 
L,  2003).  Hasil ini menunjukan  adanya variasi 
suatu sifat yang muncul dalam penelitian ini 
disebabkan sebaran geografis yang luas.  Zobel 
dan Talbert (1984) menyatakan bahwa perbedaan 
geogarfi mempengaruhi sifat genetik.   
 Secara umum uji provenans merbau (I.bijuga)  
menunjukkan hasil yang siginifikan,  maka untuk 
mengetahui  uji provenans yang terbaik dapat 
diketahui melalui uji Duncan yang disajikan pada 
tabel 5.
Tabel 5.   Hasil Uji Perbandingan Berganda Duncan 

(PBD) Pertumbuhan Tinggi

Provenans

Pertum-
buhan 
Tinggi  
(cm)

PBD

Arso (Jayapura) 1 83.61      a
Bombarai (Fak-fak) 9 82.57 ab
Babo 5 81.71   abc
Bintuni 4 81.13   abc
Ransiki (Manokwari) 8 80.89     bc
Pulau Gak (Raja Ampat) 2 80.22     bc
Sidei (Manokwari) 7 79.78       c
Awaso (Waropen) 6 79.55 cd 
Sorong 3 77.23          

d 
Keterangan: Rata-rata yang diikuti oleh huruf yang 

sama berbeda tidak nyata pada taraf uji 5 % 
Berdasarkan ranking pertumbuhan tinggi  

provenans 1 terbaik pada uji provenanas merbau 
(Intsia bijuga) umur 1 tahun adalah  provenas 
Arso (Jayapura) adalah 83.61 cm.  Ranking ke 
2 terdapat pada provenans Bombarai (Fak-fak) 
adalah 82.57; ranking ke 3 provenans Babo dan 

Bintuni adalah 81.71 cm dan 81.13 cm. Ranking 
4 adalah provenans Ransiki dan Pulau Gak (Raja 
Ampat),  adalah 80.89 cm dan 80.22 cm; ranking 
5 adalah provenans Sidei (Manokwari) dan Awaso 
(Waropen) adalah 79.78 cm dan 79.55 cm; ranking 
6 provenans Sorong adalah 77.23 cm.  Jumlah 
pertumbuhan tinggi  rata-rata yang tertinggi 
dan terendah masing-masing sebesar 153.50 
cm  Arso (Jayapura) dan  dan Sorong  sebesar 
80.76 cm.  Hasil nilai rata-rata pertumbuhan 
tinggi  dari 9 provenans menunjukan bahwa 
tidak terdapat variasi  dalam  7 provenans Arso 
(Jayapura), Bombarai (Fak-fak), Babo, Bintuni, 
Ransiki dan  Pulau Gak (Raja Ampat); dan Sidei 
(Manokwari), Awaso (Waropen) dan Sorong .  
Pertumbuhan tinggi  rata-rata yang dihasilkan 
dari penelitian setelah diuji  menunjukan bahwa 
ternyata  letak geografis provenans yang ada  
terdapat perbedaan.  Hasil rata-rata tinggi merbau 
(Intsia bijuga) 80.74 cm lebih tinggi dari nilai 
rata-rata tinggi uji provenans Acacia  20.58 cm 
di Kemampo Sumatera Selatan (Siahaan H dan B. 
Leksono, 2004).  Adanya variasi suatu sifat yang 
muncul dalam penelitian ini disebabkan karena 
sebaran geografis yang luas.  Zobel dan Talbert 
(1984) menyatakan bahwa perbedaan geogarfi 
mempengaruhi sifat genetik. 

Pertambahan diameter batang  diukur 
selama proses penelitian dilakukan sebanyak  7 
kali dengan selang waktu 2  bulan selama waktu 
12 bulan.  Hasil ukur pertambahan diameter 
batang rerata dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4 : Grafik rata-rata diameter tanaman  mer-
bau (Intsia bijuga) dari 9 provenans sampai dengan 

umur 12 bulan
Berdasarkan hasil ukur pertambahan 

rata-rata diameter pada  Gambar 4, menunjukkan 
bahwa pertambahan diameter terbesar  pada  
provenans 4  sebesar 0.49 cm sedangkan terkecil 
pada provenans 7 dan 8 dengan nilai sebesar 
0.46 cm.  Pertambahan diameter batang yang 
dihasilkan pada penelitian ini sangat dipengaruhi 
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oleh pertumbuhan tinggi tanaman, namun karena 
umur tanaman yang baru mencapai 1 tahun 
maka proses pertambahan diameter batang 
belum menunjukkan hasil yang signifikan 
seiring pertumbuhan tingginya. Selanjutnya 
ditegaskan oleh Kramer dan Klowzki (1960), 
bahwa pertumbuhan diameter lebih dipengaruhi 
oleh faktor genetik, sehingga dapat memberikan 
kontribusi bagi pertambahan riap diameter 
batang. 

P e r t a m b a h a n  d i a m e t e r  b a t a n g 
menunjukkan bahwa blok maupun provenans 
berbeda nyata atau dapat dikatakan bahwa 
pertumbuhan diameter dipengaruhi blok maupun 
provenan. Hasil  uji pertambahan diameter diatas 
di jelaskan oleh Kramer dan Kozlowski (1979), 
pertumbuhan diameter batang nmerupakan 
aktivitas meristem lateral. Pertumbuhan sekunder 
tanaman membentuk jaringan sekunder yang 
peranannya memperbesar ukuran tubuh tanaman 
dengan jalan memperbanyak dan memperbesar 
sel-sel yang sudah ada. Jaringan pembuluh 
sekunder dibantu oleh suatu lapisan yang disebut 
kambium yang terletak diantara xylem dan floem, 
dalam peranannya ke dalam membentuk xylem 
dan ke luar membentuk phloem (Heddy, 1987) .

Secara umum uji provenans merbau 
(I.bijuga)  menunjukkan hasil yang siginifikan,  
maka untuk mengetahui  uji provenans yang 
terbaik dapat dilakukan uji Duncan yang hasilnya 
disajikan pada tabel 6.
Tabel 6.   Hasil uji Perbandingan Berganda Duncan 

(PBD) Pertambahan Diameter.   

Provenans
Pertum-
buhan 

Diameter
PBD

Bintuni 4 0.49       a
Babo 5 0.48 ab
Arso (Jayapura) 1 0.48     abc
Pulau Gak (Raja Ampat) 2 0.47     abc
Sorong 3 0.47    bc
Awaso (Waropen) 6 0.47        bc
Bombarai (Fak-fak) 9 0.47     bc
Sidei (Manokwari) 7 0.46         cd 
Ransiki (Manokwari) 8 0.46           d 

Keterangan: Rata-rata yang diikuti oleh huruf yang 
sama berbeda tidak nyata pada taraf uji 
5 % 

Berdasarkan ranking 1 pertumbuhan 
diameter  provenans terbaik pada uji provenans 
merbau (Intsia bijuga) umur 1 tahun adalah    

provenas Bintuni 0.49 cm; ranking 2 adalah 
provenans Babo dan Arso (Jayapura) adalah 
0.48;   ranking ke 3  terdapat pada provenans 
Pulau Gak (Raja Ampat) adalah 0.47 cm, Sorong,  
Bombarai (Fak-fak) adalah 0.47 cm; ranking 4 
terdapat pada provenans Sidei (Manokwari) dan 
Ransiki  (Manokwari) adalah  0,46 cm.; Jumlah 
pertumbuhan diameter   rata-rata yang tertinggi 
dan terendah masing-masing sebesar 1.23 cm  
Arso (Jayapura) dan  dan Sorong  sebesar 0.47 
cm.  Hasil ini masih jauh lebih tinggi dari diameter 
merbau (Intsia bijuga) pada plot konservasi di 
Bondowoso 11,22 mm dan di Gunung Kidul 11 
mm (Mahfudz,  S. Pudjiono dan T. Pamungkas, 
2009). Namun diameter merbau (I. bijuga) 
masih rendah  dari  povenans  Acacia mangium 
16,6 cm   (Ardiputri. L, 2003).  Hasil nilai rata-
rata pertumbuhan diameter dari 9 provenans 
yang hampir seragam menunjukan bahwa tidak 
terdapat variasi  dalam  provenanas.  Pertumbuhan 
diameter yang dihasilkan dari penelitian setelah 
diuji  menunjukan bahwa ternyata  letak geografis 
masing-masing provenans tidak berpengaruh.  Hal 
ini berbeda dengan hasil penelitian uji keturunan 
Eucalyptus pellita di Kalimantan Selatan yaitu 
kecendrungan semakin jauh dengan posisi lintang 
dari lokasi uji keturunan  menunjukan semakin 
rendah respon pertumbuhan yang dihasilkan 
terhadap pertumbuhan tinggi dan diameter batang.  
Sedangkan semakin dekat sebaran alami (lokasi 
provenans) dengfan lokasi uji, maka kondisi 
lingkungan juga relatif lebih dekat atau hampir 
sama dibandingkan apabila posisi geografis lebih 
jauh dari uji klon (Leksono.B dan T. Setyaji, 
2004).  Pernyataan yang berbeda disampaikan 
oleh Ginwal, (2009)  bahwa hasil uji 10 provenans 
Eucalyptus tereticornis di Midnapore, India, 
bahwa pertumbuhan yang dihasilkan terhadap 
diameter dan tinggi tanaman sangat bervariasi 
dengan rerata pertumbuhan tinggi umur tanaman 3 
tahun sebesar 7,181 meter dan diameter 17,61 cm. 
Dikatakan bahwa pertumbuhan ini diakibatkan 
oleh faktor lingkungan yang mendukung serta 
faktor genetik yang baik.

Jumlah Percabangan
Jumlah percabangan hasil penghitungan 

ke-9 provenans dalam bentuk rerata hasil 
penghitungan jumlah percabangan dapat dilihat 
pada Gambar 5.
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Gambar 5. Rata-Rata Penghitungan Jumlah Cabang
Data hasil penghitungan rata-rata jumlah 

cabang yang terlihat pada Gambar 5 menunjukkan 
bahwa provenans 7 mempunyai nilai yang tertinggi 
yaitu 2,56 cabang dan jumlah yang terendah pada 
provenans 5 dengan jumlah  1,83 cabang. Hal ini 
disebabkan rata-rata pertumbuhan cabang pada 
tanaman merbau uji provenans 7 lebih cepat 
dibandingkan dengan provenans yang lain,  dan 
diduga bahwa uji provenans 7 mempunyai masa 
istirahat/stagnan yang pendek sehingga proses 
pembentukan cabang lebih cepat.  

Untuk mengetahui variasi jumlah 
percabangan diantara provenans yang diuji, maka 
dilakukan analisis  varians.  Perhitungan jumlah 
percabangan dari umur saat ditanam sampai umur 
12 bulan  dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7.  Analisis  Varians Jumlah  Percabangan

Sumber
Keragaman db JK Kuadrat

Tengah F-hit
F-tabel

.005 0.001

Blok
Prov
Blok*Provenans
Error

5
8
40
270

1.85
12.33
10.37
76

0.37
1.54
0.26
0.28

0.24
5.92**
0.93

1.44
1.97
2.25

1.67
2.58
3.09

Analisis varians pada tabel 7 terlihat bahwa 
nilai F hitung untuk provenans dan blok masing-
masing sebesar 5,92 untuk provenans dan 0,24 
untuk blok dan 0.93 untuk blok*provenans.  Hal 
ini menunjukkan perbedaan jumlah percabangan 
merbau (I. bijuga) umur 12 bulan penanaman 
dimana memberikan pengaruh yang signifikan  
antar blok dan tidak menunjukkan signifikan  
antar  provenans.

Secara umum uji provenans merbau 
(I.bijuga)  menunjukkan hasil yang siginifikan,  
maka untuk mengetahui  uji provenans yang 
terbaik dapat diketahui melalui uji Duncan yang 
disajikan pada tabel 8.

Tabel  8.   Hasil Uji Perbandingan Berganda Duncan 
(PBD) Jumlah  Percabangan.

Provenans
Jumlah per-

cabangan
PBD

Sidei (Manokwari) 7 2.55 a
Arso (Jayapura) 1 2.33     ab
Ransiki (Manokwari) 8 2.14 bc
Awaso (Waropen) 6 2.11 bc
Sorong 3 2.11 bc
Pulau Gak (Raja Ampat) 2 2.03   cd
Bombarai (Fak-fak) 9 2.03     cd
Bintuni 4 2.03     cd 
Babo 5 1.8   d 

Keterangan: Rata-rata yang diikuti oleh huruf yang 
sama berbeda tidak nyata pada taraf uji 
5 % 

Berdasarkan ranking jumlah percabangan  
provenans 1 terbaik pada uji provenanas merbau 
(Intsia bijuga) umur 1 tahun adalah provenanas 
Sidei (Manokwari) adalah 2,55. Ranking ke 2 
terdapat pada provenans Arso (Jayapura) adalah 
2,33, ranking ke 3 adalah Ransiki (Manokwari) 
adalah 2,14 , Ranking 4 adalah  Pulau Gak (Raja 
Ampat, Bombarai (Fak-fak) dan Bintuni adalah 
2,11 dan ranking 5 adalah Babo adalah 1,80.    
Jumlah percabangan rata-rata yang tertinggi 
dan terendah masing-masing sebesar 2.55  Sidei 
(Manokwari) dan  dan Babo (Manokwari) sebesar 
1.8.  

Hasil nilai rata-rata percabangan dari 9 
provenans menunjukkan bahwa percabangan 
dapat ditemukan pada  tanaman merbau (Intsia 
bijuga) umur 1 tahun pada tempat terbuka.  
Muslimin. I dan A.H Lukman, (2006) mengatakan 
bahwa potensi percabangan tanaman pulai 
ternyata mempunyai korelasi yang sangat tinggi 
dengan umur tanaman, dalam hal ini potensi 
percabangan dapat ditengarai dari adanya 
tanda berupa titik bekas percabangan yang 
nilainya semakin tinggi dan sebanding dengan 
bertambahnya umur tanaman. Oleh karena itu, 
penanda/tengarai umur tanaman pulai dapat 
dilihat dari banyaknya bekas percabangan yang 
terdapat pada batang pokok tanaman. Nilai rata-
rata percabangan untuk keseluruhan provenans 
adalah 2,12 yang berarti rata-rata tanaman merbau 
(I. bijuga) dalam uji provenans memiliki bentuk 
batang  rata-rata dalam tapak tersebut.  Selain 
itu nilai percabangan yang diperoleh dapat 
membantu untuk menggambarkan bentuk batang 
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dan bentuk percabangannya untuk peruntukan 
kayu tersebut.  Namun bentuk percabangan yang 
ada belum dapat menggambarkan peruntukan 
kayu merbau  (I. bijuga) ke depan karena umur 
tanaman baru 1 tahun. 

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil  peneli t ian dan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Hasil uji 9 provenans Intsia bijuga O.Kitze 

umur 1 tahun di Koyani SP 6 Prafi Manok-
wari Papua Barat  menunjukkan bahwa 

provenans 1  Arso (Jayapura)  memberikan 
hasil rata-rata uji parameter pertumbuhan 
terbaik dari provenans yang lain.

2. Uji provenans menunjukkan adanya per-
bedaan yang nyata terhadap persen hidup 
pertambahan tinggi, diameter, dan jumlah 
percabangan tanaman merbau (Intsia bijuga 
O.Kitze) selama 12 bulan.

Saran
Uji provenans dalam penelitian ini 

merupakan evaluasi awal  pertumbuhan 9 
provenans, untuk itu perlu adanya evaluasi 
lanjutan terhadap provenans lain untuk mencari 
provenan terbaik.

DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 1976. Mengenal Jenis Kayu Irian Jaya. Dinas Kehutanan Propinsi Irian Jaya. Jayapura.

Ardiputri. L.  2003.  Evaluai Uji Provenans Acacia mangium Wild Berumur 4 Tahun di Kemampo, 
Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.Tesis S2.  Universitas  Gadjah Mada 
Yogyakarta.  (Tidak diterbitkan).

Daniel, T., W., J. A.  Helms, dan F. S. Baker  di terjemahkan oleh Djoko Marsono, 1987.  Prinsip-
Prinsip Silvikultur Edisi ke Dua.  Gajah Mada.  University Press.  Principles of Silvikulture 
Tecnichal.  Second.  Edition. McGraw Hill, New York. 

Ginwal. H.S. 2009. Provenance and Family Variation in Growth Performance of Eucalyptus 
tereticornis in a Provenance Cum Progeny Trial in Midnapore, India. Jurnal Internasional. 
Forest Ecology and Management. WWW.ScienceDirect.com.  

Hardiyanto. E. B.  2008.  Pemilihan Spesies dan Provenans.  Bahan Kuliah Pengantar Pemuliaan 
Pohon.  Universitas Gajah Mada (Tidak diterbitkan).

Heddy, S. (ed), 1987. Biologi Pertanian, Tinjauan Singkat Tentang Anatomi, Fisiologi, Sistematka 
dan Genetika Dasar Tumbuh-Tumbuhan Rajawali Pres. Jakarta.

Hopkins, W.G. 1995. Introduction  to plant Physiology. John Willey & Son Inc. New York. USA.

Indrioko, S. 1993.  Evaluasi Pertumbuhan Tanaman Uji  Provenans Acacia crassicarpa  A. Cunn. 
Ex Benth. Pada Umur 6 dan 13 Bulan. (Thesis S2.  Universitas Gajah  Mada.  Tidak 
diterbitkan.

Kramer P. S. And T. T. Koszlowski, 1960.  Physchology of Trees. Mc Craw – Hill Book Company, 
New York.

Kramer P. S. And T. T. Koszlowski, 1979.  Physchology of Woody. Plant Academic Press – , New 
York

Mahfudz, S. Pudjiono dan T. Pamungkas.  2009.  Status Terkini Konservasi Sumber daya Genetik 
Merbau (Intsia bijuga).  Ekspose Hasil Penelitian.  Balai Besar Penelitian Bioteknologi 
dan Pemulian Tanaman Hutan.  Yogyakarta 

Montenegro. F, V. Meneses and J.A. Wright 1996.  Growth of Pinus muricata Provenance in the 



3� Jurnal Agroforestri  Volume V Nomor 1 Maret 2010

Uji Provenans  Intsia Bijuga O.kitze Umur 1 Tahun di Koyani Sp  6  Prafi  Manokwari, Papua Barat

highlands of Ecuador. International Journal; Forest Ecology and Management. www.
ScienceDirect.com. 

Muslimin. I dan A.H Lukman. 2006. Makalah Penunjang pada Ekspose Hasil-hasil Penelitian : 
Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan. Padang

Oldeman, R.A.A., 1990.  Forest: Elements of Silvo,Ogy, Heidelberg, Germany.

Rahastu S. 2009. Uji Provenans 12 Populasi Merbau (Itsia bijuga) dan Evaluasi Pertumbuhannya 
Selama 6 Bulan di Wanagama. (Thesis S2.  Universitas Gajah  Mada.  Tidak diterbitkan. 

Siahaan. H  dan  Budi. L. 2004. Evaluasi Pertumbuhan Uji Provenans Akasia Umur Lima Tahun di 
Kemampo Sumatera Selatan. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman,Vol.1 No.3.

Suripatty B. A, R. R Maai dan T. M. Untarto. 2000.  Pengaruh Pemupukan Terhadap Persentase 
Tumbuh dan Pertumbuhan Merbau (Intsia bijuga) Dan Agathis (Agathis Labillardieri).  
Matoa. No. 7.

Steel. R. G.D. Dn J.H. Torrie. 1993.  Suatu Pendekatan Biometrik. Penerbit      PT. Gramedia Pustaka 
Utama.

White, T.L., Adams,W.T and Neale,D.B. 2007. Forest Genetics, CABI Publishing is a division of 
CAB International.

Wright. J. W. 1976.  Introduction to Forest Genetic Mc Graw.  Hill Book Co.  New York.

Zaede, B., 1993.  Analysis of Growth Equantions.  Forest Science. P. 594-616. 


