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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman pepaya sering kali menjadi menu makanan pilihan baik diolah 

menjadi minuman, sayuran, atau makanan olahan lainya. Tanaman yang berasal 

dari Meksiko bagian selatan dan bagian utara dari Amerika Selatan, dan kini 

menyebar luas dan banyak ditanam di seluruh daerah tropis untuk diambil 

buahnya. C. papaya adalah satu-satunya jenis dalam genus Carica. Keunggulan 

dari pepaya selain buah yang segar juga terdapat getah yang terdapat diseluruh 

bagian pepaya bersifat proteolik, mudah dibudidayakan dan dapat tumbuh di 

ketinggian 1.000 m dpl dengan curah hujan 1.000-2.000 mm per tahun (Hendro, 

2015). Tanaman kaya serat ini sangat digemari oleh masyarakat diindonesia. 

Pemenuhan kebutuhan akan pepaya sangat tinggi untuk itu diperlukan teknologi 

yang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas, tercatat penurunan produksi 

buah di Indonesia tahun 2010mengalami penurunan sebesar 97,043 ton/tahun dan 

di tahun 2014 juga mengalami penurunan sebesar69,706 ton/tahun.Sedangkan 

konsumsi buah per kapita di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2010 

sebesar 0,34 kg/kapita (Direktorat Jendral hortikultura, 2010).Banyak aspek yang 

harus diperhatikan untuk memaksimalkan produksi tanaman ini antara lain 

pembibitan. Banyak cara yang pernah dilakukan untuk mempercepat masa 

dormansi yaitu pelepasan aril dengan menggunakan bahan kimia, dan pemberian 

perlakuan air hangat, tapi cara-cara tersebut sudah sering digunakan dan perlu 

adanya teknologi yang baru. Kendala pada pembibitan yaitu daya perkecambahan 

yang rendah dan relatifmembutuhkan waktu 2-3 minggu, karena itulahdibutuhkan 
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teknologi untuk mempercepat masa dormansi benih pepaya yaitu dengan 

menggunakan “medan magnet”. 

Pengaruh medan magnet terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman telah banyak dilakukan.  Medan magnet diketahui dapat mempengaruhi 

perkecambahan dan pertumbuhan kecambah leguminoceae (Agustrina, 2008). Air 

yang diberi pemaparan medan magnet dapat diserap lebih mudah oleh jaringan 

biji, sehingga mempercepat dormansi biji dan meningkatkan persentase 

perkecambahanya (Morejon, 2007).Penelitian oleh Dhawi dan Al-Khayri (2009) 

membuktikan bahwa pemaparan kuat medan magnet sebesar 1500 mT selama 0, 

1, 5, 10, dan 15 menit meningkatkan kandungan ion N, K, Ca, Mg, Fe, Mn dan Zn 

pada tanaman kurma (Phoenix dactylifera). Persentase perkecambahan benih 

Salvia officinalis L dan Calendula officinalis L yang tidak dipapari medan magnet 

lebih rendah dari pada benih yang dipapari magnet (Florez, 2010). 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian perendaman benih pepaya 

dalam air hangat yang dilanjutkan dengan pemaparan pada medan magnet perlu 

dilakukan untuk mengkaji efeknya terhadap perkecambahan benih dan 

pertumbuhan bibit pepaya varietas Callina. Diharapkan penelitian ini dapat 

membantu mempercepat perkecambahan benih dan pertumbuhan bibit pepaya. 

1.2.Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun rumusan permasalahan 

yaitu: Apakah perlakuan perendaman benih pepaya pada temperatur yang berbeda 

dan perlakuan medan magnet yang berbeda berpengaruh terhadap perkecambahan 

dan pertumbuhan benih pepaya Callina. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ialah untuk mempelajari pengaruh perlakuan 

perendaman benih pepaya pada temperatur yang berbeda dan perlakuan medan 

magnet yang berbeda terhadap perkecambahan dan pertumbuhan benih pepaya 

Callina. 

1.4 Hipotesis  

Diduga perlakuan perendaman benih pepaya pada temperatur yang berbeda 

dan perlakuan medan magnet yang berbeda berpengaruh terhadap perkecambahan 

dan pertumbuhan benih pepaya Callina. 


