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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) merupakan tanaman penghasil serat yang 

berasal dari kulit batangnya. Kenaf sebagai tanaman penghasil serat banyak 

digunakan sebagai bahan baku karung goni untuk mengemas hasil-hasil pertanian 

seperti gula, kopi, kakao, dan lain-lain yang mudah busuk. Saat ini serat kenaf 

dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan fibre board (door-trim, interior 

mobil), particle board, fibre drain, geo-textile, dan kertas berkualitas tinggi 

(Sudjindro, 2004). 

Harga serat kenaf Indonesia lebih mahal dibandingkan harga serat asal 

China dan Vietnam, karena biaya tenaga kerja di Indonesia lebih tinggi. Untuk 

mengimbanginya, produktivitas tanaman harus dinaikkan, biaya produksi lebih 

efisien, dan lokasi penanaman berdekatan dengan pabrik pengolahan. Saat ini, 

Balittas memiliki beberapa varietas dan galur yang memiliki potensi produksi 

serat tinggi dan dapat beradaptasi di beberapa lokasi di Kalimantan Timur. Di 

samping itu, dengan koleksi plasma nutfah kenaf yang cukup banyak, masih 

terbuka peluang untuk menciptakan varietas unggul baru (Hartati, 2008). 

Kenaf adalah salah satu komoditas perkebunan yang diperbanyak dengan 

benih, oleh sebab itu benih yang digunakan harus bermutu tinggi. Mutu benih 

yang memiliki viabilitas tinggi merupakan dasar bagi produktivitas pertanian yang 

baik pula. Walaupun mutu benih yang dihasilkan baik, akan tetapi penanganan 



2 
 

 
 

yang kurang baik seperti kesalahan ketika panen, benih yang disimpan masih 

belum terlalu kering atau memiliki kadar air yang cukup tinggi akan menyebabkan 

mutu benih menurun (Hasanah, 2002). 

Pertumbuhan tanaman diawali oleh proses perkecambahan, terdapat faktor 

yang mempengaruhi perkecambahan, yaitu air yang telah disebutkan dalam Al-

Qur’an Surat Al-An’am (6) ayat 99 sebagai berikut : 

                                     

                               

                                   

    

Artinya : “dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami 

tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami 

keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami 

keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari 

mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun 

anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan 

yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah 

dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang 

beriman”.(Q.S Al-An’am/6 : 99) 

Mahran (2006) menyatakan bahwa ayat yang mulia tersebut di atas 

mengajak kita untuk mempelajari bagaimana buah diciptakan, bagaimana ia 

berkembang dan tumbuh pada fase yang berbeda-beda hingga sampai pada fase 

kematangannya secara sempurna, berikut segala unsurnya yang beraneka ragam 

seperti sukrosa, minyak, protein, karbohidrat dan zat lainnya. Semua itu dapat 

terbentuk karena adanya sinar matahari melalui klorofil. 
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Menurut Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur (2000) menyatakan bahwa 

Dialah, Allah yang telah menurunkan air dari awan (hujan), lalu dengan air hujan 

itulah dijadikan segala benda yang hidup. Allah mengeluarkan dengan air itu 

bermacam-macam tumbuhan, padahal tanah tempat tumbuhnya serta air yang 

menyiraminya sama, akan tetapi bentuk dan rasa buah-buahan atau tanaman 

berbeda-beda. Allah mengeluarkan dari bibit itu batang yang hijau atau daun yang 

hijau. Dia mengeluarkan dari yang hidup itu biji yang kering, yang keras dan 

tersusun satu sama lain dalam tandan.  

Hasanah (2002) menyatakan bahwa produksi benih berkualitas merupakan 

proses yang panjang, dimulai dari pemilihan bahan tanaman, pemeliharaan 

tanaman, panen, serta penanganan setelah panen. Supaya produksi benih berhasil, 

selain mempertimbangkan faktor genetik diperhatikan juga faktor-faktor lainnya 

seperti lokasi produksi, iklim, isolasi, ketersediaan serangga penyerbuk, tenaga 

yang terampil dan murah, serta sistem transportasi yang memadai.  

Permasalahan umum dalam pengembangan tanaman kenaf (Hibiscus 

cannabinus L.) adalah produksi tanaman masih rendah, karena tanaman kenaf 

masih belum banyak dibudidayakan oleh masyarakat luas, tanaman kenaf masih 

dikelola oleh BALITTAS dan petani yang bekerja sama dengan BALITTAS. 

Faktor yang menyebabkan rendahnya produksi kenaf salah satunya adalah 

banyaknya benih dipasaran yang sudah mengalami kemunduran benih, sehingga 

benih tersebut sulit untuk tumbuh. 

Kemunduran benih atau turunnya mutu benih yang diakibatkan oleh 

kondisi penyimpanan dan kesalahan dalam penanganan benih, merupakan 
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masalah yang cukup utama dalam pengembangan tanaman. Kemunduran benih 

merupakan proses mundurnya mutu fisiologis benih yang menimbulkan 

perubahan menyeluruh dalam benih baik secara fisik seperti benih rusak dan 

berjamur, fisiologis seperti kurang masaknya benih saat panen, maupun biokimia 

dimana enzim menjadi aktif yang mengakibatkan menurunnya viabilitas benih 

(Rusmin, 2007). 

Schmidt (2002) menyatakan bahwa penurunan viabilitas benih selama 

penyimpanan dapat disebabkan oleh serangga, jamur atau oleh kerusakan alami 

yang berkembang dalam penyimpanan. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan 

penyimpanan. Suhu dan kelembaban adalah faktor utama dalam penyimpanan 

benih, karena suhu dan kelembaban lingkungan simpan harus diatur sehingga 

berhubungan dengan kandungan air benih pada keadaan yang menguntungkan 

untuk jangka waktu simpan yang panjang. 

Kadar air benih merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi 

benih dalam penyimpanan. Kadar air benih yang tinggi dapat menyebabkan 

terjadinya penurunan viabilitas, karena benih menjadi banyak mengandung air 

sehingga kulit luar benih menjadi lembab dan akan menyebabkan mikroorganisme 

tumbuh. Kadar air benih terlalu rendah 3%-5% dapat menyebabkan penurunan 

laju perkecambahan benih, benih menjadi keras, sehingga pada waktu 

dikecambahkan benih tidak dapat berimbibisi dan dapat menyebabkan kematian 

embrio (Kuswanto, 1996). Untuk mengatasi permasalahan kemunduran mutu 

benih baik yang diakibatkan oleh faktor penyimpanan maupun oleh faktor 
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kesalahan dalam penanganan benih, perlu dilakukan dengan metode priming 

(Basu dan Rudrapal, 1982).  

Al-Qur’an telah banyak disebutkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang 

kekuasaan Allah, sehingga apa yang diciptakan-Nya patut disyukuri dan 

dipelajari. Allah berfirman dalam Qur’an Surat An-Nahl (16) ayat 11 : 

                               

           

Artinya : “Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; 

zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi 

kaum yang memikirkan “. (Q.S An-Nahl/16: 11) 

 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT yang menumbuhkan tumbuh-

tumbuhan, bukan hanya zaitun, kurma, anggur dan buah-buahan saja. akan tetapi 

termasuk di dalamnya adalah semua tumbuh-tumbuhan yang lainnya seperti 

tanaman kenaf. Selain itu, ayat di atas terdapat perintah Allah kepada manusia 

yang telah diberi kelebihan akal untuk meneliti dan mengkaji segala sesuatu yang 

ada di langit dan di bumi, karena tidak ada hasil ciptaan Allah yang sia-sia. Semua 

ciptaan Allah SWT memiliki manfaat yang harus dimanfaatkan. 

Priming merupakan metode mempercepat dan menyeragamkan 

perkecambahan, melalui pengontrolan penyerapan air sehingga perkecambahan 

dapat terjadi. Selama priming keragaman dalam tingkat penyerapan awal dapat 

dikontrol. Jenis priming yang sangat umum adalah osmoconditioning dalam hal 

ini adalah benih direndam dalam larutan dengan tekanan osmosik tinggi biasanya 

PEG (Polyethylene Glycol) 6000. (Utomo, 2006). 
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Benih yang telah mengalami kemunduran (deteriorasi) dapat ditingkatkan 

perkecambahannya, salah satunya dengan menggunakan perlakuan benih sebelum 

tanam yang disebut dengan osmoconditioning. Khan (1992) menyatakan bahwa, 

osmoconditioning adalah peningkatan proses fisiologis dan biokimia dalam benih 

dengan penambahan air secara terkontrol pada media imbibisi dengan potensial 

osmotik rendah, dapat dilakukan dengan menggunakan sifat larutan osmotik, 

biasanya PEG. 

Sa’diyah (2009) menyatakan bahwa, ada pengaruh konsentrasi dan lama 

perendaman PEG 6000 terhadap viabilitas benih rosella (Hibiscus sabdariffa var. 

altissima) dengan meningkatkan variabel persentase daya berkecambah, 

persentase keserempakan tumbuh, panjang kecambah, dan berat kering kecambah. 

Konsentrasi dan lama perendaman PEG 6000 yang efektif adalah 5% dengan 

perendaman 6 jam. Ada pengaruh interaksi konsentrasi dan lama perendaman 

PEG 6000 terhadap viabilitas benih rosella (Hibiscus sabdariffa var. altissima), 

akan tetapi interaksi yang terjadi hanya pada variabel persentase daya 

berkecambah, dan panjang kecambah. Interaksi yang efektif adalah konsentrasi 

PEG 6000 5%  dengan lama perendaman 6 jam.  

Sofinoris (2009) menyatakan Konsentrasi dan lama perendaman dalam 

PEG 6000 berpengaruh terhadap viabilitas benih Kapas (Gossypium hirsutum L), 

yaitu meningkatkan variabel persentase daya berkecambah, panjang hipokotil, 

berat kering kecambah, dan waktu berkecambah. Konsentrasi PEG 6000 yang 

efektif adalah 3 ppm dengan lama perendaman 3 jam. Interaksi konsentrasi dan 

lama perendaman PEG 6000 terhadap viabilitas benih Kapas (Gossypium 
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hirsutum L), yaitu meningkatkan variabel persentase daya berkecambah, panjang 

hipokotil, dan waktu berkecambah. Perlakuan dengan perendaman PEG 3 ppm 

selama 3 jam memberikan nilai viabilitas yang tinggi. 

Rouhi dan Surki (2011), menyatakan bahwa dengan menggunaan PEG 

yang dilakukan oleh pada benih kedelai menunjukkan bahwa osmoconditioning 

berpengaruh positif terhadap daya berkecambah, laju perkecambahan, panjang 

kecambah dan vigor kecambah. Perlakuan osmoconditioning terbaik adalah 

perendaman selama 12 jam dalam larutan dengan potensial osmotik -12 bar. 

Larutan yang digunakan untuk osmoconditioning pada penelitian ini 

adalah senyawa PEG, karena sifatnya yang tidak meracuni benih karena berat 

molekul yang besar, sehingga tidak meresap ke dalam jaringan benih. Larutan ini 

juga dapat membentuk lapisan yang membatasi jumlah air yang diabsorbsi oleh 

benih (innert water layer) sehingga tidak memungkinkan benih berkecambah 

selama osmoconditioning (Kuswanto, 1996). 

Berdasarkan sifat fisik dan berat molekulnya PEG tersedia dalam 

berbagai formulasi tetapi yang paling umum digunakan dalam penelitian fisiologi 

tanaman ialah PEG 6000. PEG bersifat mempertahankan potensi osmotik sel yang 

dapat digunakan untuk membatasi perubahan kadar air dan O2 pada medium 

perkecambahan atau penyimpanan sehingga molekul PEG yang berada di luar 

membran sel benih akan membentuk lapisan tipis yang melindungi benih dan 

berfungsi sebagai penyangga kadar air benih dan keluar masuknya oksigen 

(Rahardjo, 1986). 
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Perlakuan pada penelitian ini adalah konsentrasi PEG (Polyethylene 

Glycol) 6000 yang dikombinasikan dengan lama perendaman yang berbeda-beda. 

Hal ini dilakukan karena lama perendaman akan mempengaruhi banyaknya 

larutan PEG 6000 yang terserap kedalam benih sehingga benih dapat berimbibisi. 

Konsentrasi PEG yang terlalu tinggi akan membuat enzim dan substrat yang 

bereaksi menjadi encer sehingga metabolisme menjadi lambat (Azhari, 1995). 

Menurut Utomo (2006), air mutlak diperlukan untuk perkecambahan, meskipun 

demikian perendaman yang terlalu lama dapat menyebabkan anoksia (kehilangan 

oksigen), sehingga membatasi proses respirasi. 

Pengujian mutu benih di laboratorium BALITTAS Malang menggunakan 

kertas merang sebagai media perkecambahan benih. Kertas merang digunakan 

sebagai media perkecambahan karena kertas merang ini memiliki daya absorbsi 

air yang tinggi seperti lazimnya kertas saring dan harganya murah. Substrat kertas 

merang dapat digunakan untuk berbagai media uji viabiltas benih seperti Uji 

Antar Kertas (UAK) Uji Kertas dalam Plastik (UKdP) dan Uji Kertas Digulung 

dalam Plastik (UKDdp) (Tambunan, 2010). 

Upaya meningkatkan viabilitas benih dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, salah satunya yaitu dengan menggunakan PEG 6000. Dengan adanya 

penelitian ini,diharapkan dapat meningkatkan viabilitas benih kenaf (Hibiscus 

cannabinus L.), sehingga benih yang sudah mengalami kemunduran benih masih 

dapat ditanam dan tumbuh seperti benih kenaf yang memiliki viabilitas yang 

tinggi.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat konsentrasi PEG (Polyethylene Glycol) 6000 tertentu 

terhadap viabilitas benih Kenaf (Hibiscus cannabinus L.)? 

2. Apakah terdapat lama perendaman dalam PEG (Polyethylene Glycol) 

6000 tertentu terhadap viabilitas benih Kenaf (Hibiscus cannabinus L.)? 

3. Apakah terdapat pengaruh interaksi konsentrasi PEG (Polyethylene 

Glycol) 6000 dan lama perendaman dalam PEG (Polyethylene Glycol) 

6000 tertentu terhadap viabilitas benih Kenaf (Hibiscus cannabinus L.)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui konsentrasi PEG (Polyethylene Glycol) 6000 tertentu 

terhadap viabilitas benih Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) 

2. Untuk mengetahui lama perendaman dalam PEG (Polyethylene Glycol) 

6000 tertentu terhadap viabilitas benih Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) 

3. Untuk mengetahui pengaruh interaksi konsentrasi PEG (Polyethylene 

Glycol) 6000 dan lama perendaman dalam PEG (Polyethylene Glycol) 

6000 terhadap viabilitas benih Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Terdapat konsentrasi PEG (Polyethylene Glycol) 6000 tertentu terhadap 

viabilitas benih kenaf (Hibiscus cannabinus L.) 
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2. Terdapat lama perendaman dalam PEG (Polyethylene Glycol) 6000 

tertentu terhadap viabilitas benih kenaf (Hibiscus cannabinus L.) 

3. Terdapat interaksi konsentrasi PEG (Polyethylene Glycol) 6000 dan lama 

perendaman dalam PEG (Polyethylene Glycol) 6000 tertentu terhadap 

viabilitas benih kenaf (Hibiscus cannabinus L.) 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat umum, terutama petani kenaf 

tentang solusi dari permasalahan viabilitas benih yang rendah sehingga 

bisa mengurangi resiko kemunduran mutu benih kenaf (Hibiscus 

cannabinus L.) 

2. Memberikan pengetahuan kepada pengguna benih dalam mengatasi 

permasalahan perkecambahan benih dan juga dapat diterapkan langsung 

oleh masyarakat umum, terutama petani kenaf yang memiliki benih 

bermutu rendah terutama akibat lama penyimpanan 

3. Memberikan pengetahuan bahwa benih yang memiliki viabilitas rendah 

dapat ditingkatkan viabilitasnya dengan perlakuan sebelum tanam yaitu 

menggunakan PEG 6000 dengan teknik Osmoconditioning, sehingga 

benih masih dapat ditanam dan tumbuh seperti benih lainnya 

1.6 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Benih Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) yang digunakan berasal dari Balai 

Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (BALITTAS) Karang Ploso 

Malang yang dipanen tahun 2013 dengan daya berkecambah (DB) 68% 
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2. Teknik invigorasi yang digunakan yaitu osmoconditioning dengan PEG 

(Polyethylene Glycol) 6000 

3. Konsentrasi larutan PEG (Polyethylene Glycol) 6000 adalah 0% 

(Kontrol), 3%, 6%, 9% dan 12% 

4. Lama perendaman 2 jam, 4 jam, dan 6 jam 

5. Viabilitas benih yang diamati pada hari ke-8 HST 

6. Variabel pengamatan yang dilakukan : presentase daya berkecambah, 

persentase keserempakan tumbuh, panjang kecambah, dan kadar air 

kecambah 

 


