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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Gambaran Umum Baobab (Adansonia digitata L.) 

Menurut Sidibe and Williams (2002), baobab mempunyai nama lain pada 

setiap daerah, yaitu baobab, roti monyet, limun (Inggris), kremetartboom (Afrika); 

isimuku, umshimulu, isimuhu (Afrika Selatan); buhibab (Arab); oro (Mali); 

gorakh-imli (India). 

Pohon baobab adalah tanaman asli Afrika. Pertama kali ditemukan pada 

tahun 1354 dalam catatan perjalanan Ibnu Battuta, penjelajah terkenal Arab pada 

paruh pertama abad keempat belas. Dikutip untuk pertama kalinya pada tahun 

1592 oleh Prospero Alpino, fisikawan Venesia dan herbalis, kata baobab adalah 

berasal dari bahasa Arab "mabuk hibab" yang berarti "Buah dengan banyak biji" 

(Diop et al, 2005). 

2.1.1. Klasifikasi Tanaman 

Ada pun klasifikasi tanaman baobab (A. digitata L.) sebagai berikut: 

Kerajaan : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Ordo : Malvales 

Famili : Malvaceae 

Genus : Adansonia 

Spesies : Adansonia digitata L. 
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2.1.2. Morfologi Tanaman 

Batang utama pohon baobab yang lebih besar dapat mencapai tinggi hingga 

28 meter. Batang ditutupi dengan lapisan kulit (pepagan), dengan ketebalan kulit 

berkisar 50 - 100 mm. Kulit berwarna coklat keabu-abuan dan permukaannya 

halus, lembut dan berserat (Gebauer et al, 2002). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tanaman baobab 

Baobab memiliki akar lateral (Radyx lateralis) yang dapat menyebar luas 

dan mempunyai bintil akar, hal ini disebabkan oleh kurangnnya pasokan air pada 

tempat tumbuhnya, sehingga persebaran akarnya sangat luas dan juga sebagai 

penopang batang pohonnya yang berukuran besar. Ukuran daun pada tanaman 

dewasa dapat mencapai 20 cm dan bentuknya menjari (Palmi mervis) sedangkan 

daun pada tanaman muda pada umumnya bentuknya tidak menjari, akan tetapi 

hanya terdiri satu helaian daun saja. Daun baobab akan gugur pada musim dingin 

dan akan tumbuh lagi pada awal musim panas (Sidibe and Williams, 2002). 
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Gambar 2.2 Daun baobab 

Bunga baobab menggantung (hingga 200 mm) berwarna putih dan aromanya 

manis. Bunga ini biasanya mekar di sore hari pada bulan Oktober hingga 

Desember. Bunganya hanya mampu bertahan selama 24 jam, setelah itu warna 

pada bunganya akan berubah menjadi cokelat dan aromanya menjadi tidak sedap. 

Penyerbukannya dibantu oleh kelelawar buah (Zoidiogami) yang berlangsung 

pada malam hari (Sidibe and Williams, 2002). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Bunga dan buah baobab 

Nnam and Obiakor, (2003), menyatakan bahwa buah baobab termasuk buah 

tunggal berbentuk bulat telur dan berkayu dengan ukuran panjang 20 – 30 cm dan 

diameter 10 cm. Daging buahnya yang matang muncul akibat dehidrasi alami 

yang dialami pohon baobab. Warna dari daging buahnya putih seperti tepung dan 
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rasanya asam. Biji baobab berwarna cokelat dengan bentuk seperti ginjal yang 

dilapisi kulit keras. Ukuran biji baobab rata-rata memiliki panjang 1,4 cm dan 

lebar 1 cm. (Vertuani, Braccioli, Buzzoni and Manfedini, 2002). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Daging buah dan biji baobab 

2.1.3. Syarat Tumbuh 

Baobab umumnya tumbuh dan ditemukan di daerah South Africa, Botswana, 

Namibia, Mozambique dan daerah tropis Afrika. Tumbuhan ini menyukai atau 

dapat tumbuh di daerah panas, hutan kering berbatu, memiliki drainase baik, dan 

daerah dengan curah hujan yang rendah. Dapat juga tumbuh di daerah dengan 

curah hujan sedang atau tinggi asal tidak pernah mengalami salju, khususnya di 

daerah tropis. Dalam pertumbuhannya, baobab membutuhkan sinar matahari 

penuh pada masa perkecambahan (Attayaya, 2010). Menurut Salack, Muller and 

Gaye (2011), pertumbuhan baobab (A. digitata L.) akan maksimal pada tempat 

yang mempunyai ketinggian yang rendah dan jenis tanah alkalin. 

2.2 Viabilitas Benih 

Menurut Sadjad (1994), viabilitas benih dapat diartikan sebagai kemampuan 

benih untuk tumbuh menjadi kecambah. Istilah lain untuk viabilitas benih adalah 

daya kecambah benih, persentase kecambah benih atau daya tumbuh benih. 
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Perkecambahan benih mempunyai hubungan erat dengan viabilitas benih dan 

jumlah benih yang berkecambah dari sekumpulan benih merupakan indeks dari 

viabilitas benih. 

Perkecambahan benih sendiri  merupakan proses metabolisme biji hingga 

dapat menghasilkan pertumbuhan dari komponen kecambah. Definisi 

perkecambahan adalah jika sudah dapat dilihat atribut perkecambahannya, yaitu 

plumula dan radikula dan keduanya tumbuh normal dalam jangka waktu tertentu 

(Purnobasuki, 2011). 

Kapasitas perkecambahan merupakan proporsi dari suatu sampel benih yang 

berkecambah secara normal selama masa uji perkecambahan dan umumnya 

dinyatakan dalam persentase. Kapasitas perkecambahan dapat digunakan untuk 

menyatakan viabilitas biji (Anonim, 2004). 

Menurut Sutopo (2002), faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas benih 

dalam penyimpanan dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor dalam dan faktor luar. 

1.    Faktor Dalam 

a.   Jenis dan sifat benih 

Sangat penting untuk diketahui apakah benih tersebut berasal dari benih 

tanaman daerah tropis, sedang atau dingin yang bersifat Hydrophyt, Mesophyt 

atau Makrobiotik. Semua keterangan tentang jenis dan sifat benih ini sangat 

penting untuk dapat mempertahankan viabilitas benih selama penyimpanan 

pun harus ditentukan sesuai dengan jenis dan sifat benih yang akan disimpan. 
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b. Viabilitas awal dari benih 

Untuk mendapatkan benih yang baik sebelum disimpan maka biji harus 

benar-benar masak di pohon dan sudah mencapai kematangan fisiologis. 

Benih yang disimpan harus bertitik tolak dari viabilitas awal yang 

semaksimum mungkin untuk dapat mencapai waktu simpan yang lama. 

Karena selama masa penyimpanan yang terjadi hanyalah kemunduran dari 

viabilitas awal tersebut, yang mana tidak dapat dihentikan lajunya. Pemilihan 

benih serta penyimpanan yang baik merupakan cara untuk mengurangi 

kemunduran tersebut, sehingga laju kemunduran viabilitas benih dapat diatasi 

sekecil mungkin. 

c.   Kandungan air benih 

Benih yang akan disimpan sebaiknya memiliki kandungan air yang 

optimal, yaitu kandungan air tertentu dimana benih tersebut dapat disimpan 

lama tanpa mengalami penurunan viabilitas benih. Benih pada saat panen 

biasanya memiliki kandungan air benih sekitar 16 - 20%, untuk dapat 

mempertahankan viabilitas maksimumnya, maka kandungan air tersebut harus 

diturunkan terlebih dahulu sebelum disimpan. Kandungan air benih benih 

kira-kira 4 - 5% dari berat kering sebelum disimpan pada tempat penyimpanan 

tertutup adalah efektif untuk memperpanjang viabilitasnya, terutama pada 

temperatur laboratorium. 

d. Dormansi benih  

Dormansi biji adalah suatu keadaan dimana benih tidak dapat melakukan 

perkecambahan meskipun dalam keadaan yang optimum. Dormansi benih 
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dapat disebabkan antara lain adanya impermeabilitas kulit biji terhadap air dan 

oksigen, embrio yang belum tumbuh secara sempurna, hambatan mekanis 

kulit benih terhadap pertumbuhan embrio, belum terbentuknya zat pengatur 

tumbuh atau karena ketidakseimbangan antara zat penghambat dengan zat 

pengatur tumbuh di dalam embrio (Hartmann, Kester, Davies and Geneve,, 

2002). 

2.     Faktor Luar 

a. Temperatur 

Temperatur yang terlalu tinggi pada saat penyimpanan dapat 

membahayakan dan mengakibatkan kerusakan pada benih. Karena saat 

memperbesar terjadinya penguapan zat cair dalam benih akan kehilangan daya 

imbibisi dan kemampuan untuk berkecambah. Protoplasma dalam embrio 

akan mati akibat keringnya sebagian atau seluruh benih. 

Temperatur optimum untuk penyimpanan benih jangka panjang terletak 

antara 0 - 32 oF (-18 - 0 oC). Antara kandungan air benih dan temperatur 

terdapat hubungan yang sangat erat dan timbal balik. Jika salah satu tinggi 

maka yang lain harus rendah. 

b. Kelembaban 

Kelembaban lingkungan selama penyimpanan juga sangat 

mempengaruhi viabilitas benih. Sifat biji yang higroskopis menyebabkan 

selalu mengadakan kesetimbangan dengan udara di sekitarnya. Kandungan air 

yang tinggi dalam benih dengan kelembaban udara yang rendah dapat 

menyebabkan penguapan air dari dalam benih dan mempertinggi kelembaban 



  

12 
 

udara disekitar benih. Sebaliknya bila kandungan air dalam benih rendah 

sedangkan kelembaban udara disekitar benih tinggi akan mengakibatkan 

terjadinya penyerapan air oleh benih dan penurunan kelembaban udara 

disekitar benih sampai tercapai tekanan yang seimbang. Bagi kebanyakan 

benih kelembaban nisbi antara 50 - 60% temperatur antara 32 - 50 oF (0 - 10 

oF) adalah cukup baik untuk mempertahankan viabilitas benih paling tidak 

untuk jangka waktu penyimpanan selama setahun. 

c. Gas disekitar benih 

Adanya gas disekitar dapat mempertahankan viabilitas benih, misalnya 

gas karbondioksida yang akan mengurangi oksigen, sehingga respirasi benih 

dapat dihambat atau menggantikan oksigen dengan gas nitrogen. 

d. Mikroorganisme  

Kegiatan mikroorganisme yang tergolong dalam hama dan penyakit 

gudang dapat mempengaruhi viabilitas benih yang disimpan. Bakteri 

Pseudomonas glycinea dan Pseudomona tabacci merupakan bakteri yang 

dapat menyerang benih kedelai di gudang penyimpanan. Serangga-serangga 

tersebut menyebabkan kerusakan fisik terhadap benih menjadi berlubang, 

keropos atau hancur menjadi butiran kecil. Kerusakan fisik ini akan 

memudahkan serangan bakteri atau cendawan terhadap benih. 

2.3 Dormansi 

Benih dikatakan dorman apabila benih tersebut sebenarnya hidup, tetapi 

tidak berkecambah walaupun diletakkan pada keadaan yang secara umum 

dianggap telah memenuhi persyaratan, bagi suatu perkecambahan (Sutopo, 2002). 
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Dormansi biji adalah suatu keadaan dimana benih tidak dapat melakukan 

perkecambahan meskipun dalam keadaan yang optimum. Dormansi benih dapat 

disebabkan antara lain adanya impermeabilitas kulit biji terhadap air dan oksigen, 

embrio yang belum tumbuh secara sempurna, hambatan mekanis kulit benih 

terhadap pertumbuhan embrio, belum terbentuknya zat pengatur tumbuh atau 

karena ketidakseimbangan antara zat penghambat dengan zat pengatur tumbuh di 

dalam embrio (Hartmann et al, 2002). 

Secara alamiah dormansi benih merupakan suatu mekanisme pengaturan 

perkecambahan sebagai adaptasi untuk ketahanan alami spesies yang 

bersangkutan terhadap kondisi lingkungan yang tidak sesuai untuk 

perkecambahan (Sahupala, 2007). 

Secara umum, di bawah aerasi dan suhu kondisi yang memadai, proses 

perkecambahan hanya perlu akses masuknya air ke dalam benih untuk dapat 

berkecambah setelah penanaman dilakukan. Akan tetapi  dalam kondisi optimal 

seperti ini, biji baobab tidak berkecambah dalam waktu beberapa minggu setelah 

penanama (Anonim, 2010). Menurut Gebauer et al (2002), hal tersebut 

dikarenakan kulit yang menutupi biji baobab tebal dan keras, sehingga air dan 

oksigen tidak mampu masuk ke dalam biji. 

Menurut Triwanto (2014), pematahan dormansi atau skarifikasi merupakan 

usaha memecahkan faktor yang menghambat masuknya air, oksigen dan fakror 

lain yang dibutuhkan benih untuk berkecambah, karena sifat kulit benih yang 

impermeable. Skarifikasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 
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1 Mekanis, adalah skarifikasi dengan bantuan alat, misalnya abrasi  yaitu 

menggosok kulit biji menggunakan benda kasar (amplas). 

2 Fisis, yaitu dengan merendam biji dengan menggunakan air panas atau air 

dingin. 

3 Khemis, yaitu dengan merendam benih dalam larutan kimia, seperti Asam 

Sulfat pekat. 

Menurut Diop et al (2005), untuk mempercepat perkecambahan baobab 

dapat dilakukan perendaman menggunakan air dingin selama satu sampai dengan 

dua hari atau dengan air panas selama lima belas menit sebelum penaburan. Akan 

tetapi dengan cara tersebut tingkat perkecambahannya sangat kecil hanya sekitar 

10%, sedangkan dengan cara merendam biji dengan larutan asam sulfat 

terkonsentrasi dengan diikuti membilas dengan air dingin menghasilkan tingkat 

perkecambahan  lebih tinggi, yaitu sebesar 86%. 

Benih baobab yang direndam dalam asam sulfat pekat selama 12 jam 

memberikan tingkat perkecambahan terbaik dengan 70, 96 dan 97% dari benih 

berkecambah pada 3, 7 dan 10 HST. Hal tersebut menunjukkan bahwa, 

perkecambahan baobab dapat dirangsang dengan menggunakan asam sulfat pekat. 

Namun, tingkat perkecambahan optimum juga bisa tergantung pada ukuran benih 

yang mungkin dipengaruhi oleh faktor lingkungan (Niang, Diout, Arona, Ndoye, 

Cisse and Patrick, 2005). 



  

15 
 

2.4 Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) 

Zat pengatur tumbuh merupakan senyawa organik bukan nutrisi yang dalam 

konsentrasi yang rendah dapat mendorong, menghambat atau secara kualitatif 

mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Davies, 1987). Salah satu 

zat pengatur tumbuh yang sering digunakan adalah gibberellin yang banyak 

berperan dalam mempengaruhi berbagai proses fisiologi tanaman. 

Pada dasarnya, tujuan dari pemberian ZPT yaitu untuk mempercepat 

pertumbuhan akar dimana diharapkan pertumbuhan tanaman menjadi seragam 

dengan kualitas yang relatif sama. Dalam pemberian zat pengatur tumbuh dapat 

disesuaikan dengan jenis dari tanaman itu sendiri, ada tanaman yang mudah 

tumbuh walau hanya diberi ZPT sedikit saja. Namun, jika jenis tanaman yang 

sukar atau sulit dalam pertumbuhannya maka dosis yang diberikan dapat ditambah 

atau lebih tinggi (Ardisela, 2010). Penggunaan zat pengatur tumbuh harus 

dilakukan secara hati-hati karena jika tidak akan mengakibatkan pertumbuhan 

tanaman dapat terhambat jauh dari harapan. Perlu ada komposisi yang tepat dalam 

pengaplikasiannya (Setiadi, 2006). 

Howard, Owen, Gary and Roland (2009) menyatakan bahwa efek yang 

terjadi pada pemberian zat pengatur tumbuh ada yang langsung bisa merespon ada 

juga yang lambat menerimanya. Setiap tanaman memiliki respon yang berbeda 

satu dengan yang lainnya. Respon setiap tanaman berbeda satu dengan yang 

lainnya ada tanaman yang merespon dengan baik saat diberikan zat pengatur 

tumbuh ada pula yang terhambat pertumbuhannya. Menurut Halmer (2004) dalam 
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Afzal, Irfan, Shahzadin, Amir and Iqbal (2011), terhambatnya pertumbuhan 

tanaman tersebut dapat disebabkan dari kondisi lingkungan yang kurang. 

Zat pengatur tumbuh pada tanaman adalah senyawa organik bukan hara, 

yang dalam jumlah sedikit dapat mendukung, menghambat dan merubah proses 

fisiologi tumbuhan. Zat pengatur tumbuh dalam tanaman terdiri dari lima 

kelompok yaitu auksin, gibberellin, sitokinin, etilen dan inhibitor dengan ciri khas 

serta pengaruh yang berlainan terhadap proses fisiologis. Zat pengatur tumbuh 

sangat diperlukan sebagai komponen medium bagi pertumbuhan dan diferensiasi. 

Tanpa penambahan zat pengatur tumbuh dalam medium, pertumbuhan sangat 

terhambat bahkan tidak mungkin tidak tumbuh sama sekali. Pembentukan kalus 

dan organ-organ ditentukan oleh penggunaan yang tepat dari zat pengatur tumbuh 

tersebut (Hendaryono dan Wijayani, 1994). 

2.5 Gibberellin Acid (GA3) 

Gibberellin adalah jenis hormon tumbuh yang mula-mula diketemukan di 

Jepang oleh Kurosawa pada tahun 1926. Kurosawa melakukan penelitian terhadap 

penyakit “bakanae” yang menyerang tanaman padi, ada pun penyebab penyakit ini 

adalah jamur gibberella fujikuroi. Kurosawa berhasil mengisolasi gibberella 

fujikuroi ini dan menginfeksikannya pada tanaman yang sehat, akibatnya tanaman 

tersebut memperlihatkan gejala yang sama (Abidin, 1994). 

Krishnamoorthy (1981), Salisbury dan Ross (1995) dan Hopkin (1995) 

melaporkan bahwa gibberellin berperan dalam pembentangan dan pembelahan sel, 

pemecahan dormansi biji, sehingga biji dapat berkecambah, mobilisasi endosperm 

cadangan selama pertumbuhan awal embrio, pemecahan dormansi tunas, 
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pertumbuhan dan perpanjangan batang, perkembangan bunga dan buah. Pada 

tumbuhan roset mampu memperpanjang internodus, sehingga tumbuh 

memanjang. Wattimena (1992) menyatakan gibberellin eksogen yang umum 

digunakan dan tersedia di pasaran adalah GA3, yang dikenal juga dengan nama 

asam giberelat. 

Menurut Goldworthy and Fisher (1996), bahwa dengan perubahan cadangan 

makanan menjadi zat-zat yang lebih mobil menyebabkan pengangkutan merata 

keseluruh bagian embrio, sehingga benih dapat berkecambah. Menurut Kusumo 

(1990), bahwa pembentukan enzim Alfa amylase terjadi pada saat permulaan 

perkecambahan oleh gibberellin internal. Jika gibberellin internal berada dalam 

jumlah terbatas atau belum aktif maka proses perkecambahan akan berjalan 

lambat. Dengan adanya penambahan gibberellin eksternal menyebabkan 

terjadinya peningkatan jumlah gibberellin di dalam benih, sehingga meningkatkan 

ketersediaan dan aktivitas enzim Alfa amylase. 

Menurut Abidin (1987), perendaman benih dalam larutan gibberellin dapat 

menyebabkan terjadinya pelunakan kulit benih, sehingga lebih permeable 

terhadap air dan oksigen. Hal ini akan memudahkan benih menyerap larutan 

gibberellin, dengan masuknya gibberellin ke dalam benih akan merangsang 

pembentukan enzim Alfa amilase untuk mengubah pati menjadi gula 

Asra dan Ubaidillah (2012), menyatakan peran gibberellin pada 

pemanjangan sel melalui 2 cara yaitu : 

1. Peningkatan kadar auksin. Gibberellin akan memacu pembentukan 

enzim yang melunakkan dinding sel terutama enzim Proteolitik yang 
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akan melepaskan amino triptofan, sehingga kadar auksin meningkat. 

Gibberellin merangsang pembentukan polihidroksi asam sinamat yaitu 

senyawa yang menghambat kerja dari enzim asam indil asetat atau IAA 

(Indole Acetic Acid) oksidase dimana enzim ini merupakan enzim 

perusak auksin. 

2. Gibberellin merangsang terbentuknya enzim Alfa amilase dimana enzim 

ini akan menghidrolisis pati, sehingga kadar gula dalam sel akan naik 

yang akan menyebabkan air lebih banyak lagi masuk ke sel, sehingga sel 

memanjang. 


