
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Capilong atau Nyamplung (C. inophyllum) merupakan tanaman asli daerah Asia tropis 

di sepanjang Melanesia hingga Polynesia (Dweck dan Meadow 2002). Capilong merupakan 

nama lokal yang di berikan oleh masyarakat di pulau Ternate untuk tanaman tersebut.  

Persebaran Capilong di daerah tropis terutama di daerah pesisir pantai dan kawasan dataran 

rendah. Namun terkadang dapat dijumpai di dataran tinggi (Friday dan Okano 2006). 

Capilong pada habitat alaminya banyak ditemukan di daerah pantai dengan kondisi tanah 

yang didominasi pasir, pH 6,1-7,3 dan kelembaban 75%-97% (Muchlis dan Sidayasa, 2011).  

Tanaman Capilong secara potensial memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dimana 

minyak dari biji Capilong dapat digunakan sebagai sumber biodisel dan biokerosin, serta 

sebagai bahan baku untuk pembuatan kosmetik (seperti sabun, pelembab wajah, shampoo) 

dan farmasi (minyak herbal) (Ashwath, 2010). Biji dari tanaman Capilong memiliki banyak 

kandungan senyawa kimia, antara lain: senyawa lakton yaitu kolofiloida dan asam kalofilat, 

tacamahin, asam tacawahol, bummi, resin minyak atsiri, senyawa pahit, calanolide A, 

sitosterol, lendir, gliserin, minyak lemak, tannin, takaferol, lipid, fiber, protein dan karotenoid 

dengan nilai kalori 6092 kal/gr (Sudrajat et al., 2006; Chandra et al., 2013). Biji Capilong 

juga memiliki kadar lemak yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar nabati 

(Hamim dan Miftahudin 2008).  

Meskipun banyak ditemukan di wilayah pesisir di Maluku Utara, hingga saat ini 

tanaman Capilong belum dibudidayakan di wilayah ini. Tanaman Capilong yang tumbuh di 

wilayah ini sebagian besar tumbuh secara alami. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum 

memiliki pengetahuan tentang potensi tanaman Capilong sebagai sumberdaya alam yang 

dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.   



Selain memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tanaman Capilong juga memiliki fungsi 

lingkungan yang strategis. Tanaman Capilong yang dikelompokkan pula dalam golongan 

artificial mangrove berperan penting dalam melindungi tanah dari abrasi, mencegah 

terjadinya intrusi air laut ke dalam air tanah, dan sebagai pemecah angin terutama ketika 

terjadi badai angin. Oleh karena itu, keberadaan tanaman Capilong ini tidak dapat diabaikan. 

Tanaman Capilong juga secara potensial dapat ditanam di lahan-lahan bekas 

penambangan dan lahan-lahan rusak lainnya sebagai sebuah strategi rehabilitasi lahan kritis. 

Sayangnya, penelitian mengenai tingkat toleransi tanaman Capilong di lahan-lahan kering 

masam dan lahan basah yang ada di Maluku Utara belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, 

penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui tingkat toleransi tanaman 

Capilong pada berbagai kondisi tanah.  



1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian yaitu: 

1. Bagaimana respon pertumbuhan dari anakan tanaman Capilong terhadap kondisi tanah 

dengan pH yang berbeda? 

2. Bagaimana tingkat toleransi pertumbuhan tanaman Capilong pada kondisi lengas tanah 

yang berbeda? 

3. Bagaimana arsitektur perakaran tanaman Capilong yang tumbuh pada berbagai kondisi 

tanah? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis respon pertumbuhan tanaman Capilong terhadap kondisi pH tanah yang 

berbeda.  

2. Menganalisis tingkat toleransi tanaman Capilong terhadap lengas tanah yang berbeda. 

3. Mengidenifikasi arsitektur perakaran tanaman Capilong yang tumbuh pada berbagai 

kondisi tanah. 

 

 



1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi dasar mengenai tingkat 

toleransi tanaman Capilong pada berbagai kondisi tanah. Selain itu, informasi tersebut dapat 

dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan budidaya Capilong di berbagai kondisi 

tanah di wilayah Maluku Utara. 

 


