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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Asal dan Botani Tanaman Pepaya 

Pepaya merupakan tanaman yang berasal dari Meksiko bagian selatan dan 

bagian utara dari Amerika Selatan. Tanaman ini menyebar ke Benua Afrika dan 

Asia serta India. Dari India, tanaman ini menyebar ke berbagai negara tropis, 

termasuk Indonesia di abad ke-17 (Setiaji, 2009). Menurut Kalie (1996), suku 

Caricaceae memiliki empat marga, yaitu Carica, Jarilla, Jacaranta, dan 

Cylicomorpha. Ketiga marga pertama merupakan tanaman asli Meksiko bagian 

selatan serta bagian utara dari Amerika Selatan, sedangkan marga keempat 

merupakan tanaman yang berasal dari Afrika. Marga Carica memiliki 24 jenis, 

salah satu diantaranya adalah pepaya. Kedudukan taksonomi tanaman pepaya 

dalam Suprapti (2005) adalah sebagai berikut:  

Kerajaan : Plantae  

Divisi : Spermatophyta  

Kelas : Angiospermae  

Bangsa : Caricales  

Suku : Caricaceae  

Marga : Carica  

Jenis :Carica papaya L.  

Kingdom Plantae, subkingdomTracheobiota, superdivisionSpermatophyte, 

divisionMagnoliophyta, classMagnoliopsida, subclassDileniidae, orderViolales, 

familyCaricaceae, genusCarica L,speciesCarica papaya L. Informasi umum: 
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simbol CAPA23, grup dikotil, habitat tumbuhpohon semak (shrub tree), status 

asli HI   I L48   I PB   I PR   I VI   I (USDA, 2017). 

Bentuk dan susunan tubuh bagian luar tanaman pepaya termasuk 

tumbuhan yang umur sampai berbunganya dikelompokkan sebagai tanaman 

buahbuahan semusim, namun dapat tumbuh setahun lebih. Sistem perakarannya 

memiliki akar tunggang dan akar-akar cabang yang tumbuh mendatar ke semua 

arah pada kedalaman 1 meter atau lebih menyebar sekitar 60-150 cm atau lebih 

dari pusat batang tanaman (Suprapti, 2005).   

2.2 Morfologi Tanaman Pepaya 

Tanaman pepaya berbentuk perdu yang tingginya mencapai 3 m. Semua 

bagian tanaman bergetah putih yang mengandung papain. Pada ruas batang 

terdapat mata yang mampu tumbuh menjadi tunas cabang baru (Hendro, 2015). 

Bagian-bagian tanaman pepaya: 

a. Daun dan batang 

Daun bercangkap (berlekuk) menjari dengan tangkai daun yang panjang 

dan berlubang. Batangnya berongga karena intinya berupa sel gabus. Berbatang 

lunak berair (Hendro, 2015). 

Batang tanaman berbentuk bulat lurus, di bagian tengahnya berongga, dan 

tidak berkayu. Ruas-ruas batang merupakan tempat melekatnya tangkai daun yang 

panjang, berbentuk bulat, dan berlubang. Daun pepaya bertulang menjari dengan 

warna permukaan atas hijau-tua, sedangkan warna permukaan bagian bawah 

hijau-muda (Suprapti, 2005). Pohon ini biasanya tidak bercabang, batang bulat 

berongga, tidak berkayu, terdapat benjolan bekas tangkai daun yang sudah rontok. 
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Daun terkumpul di ujung batang, berbagi menjari. Buah berbentuk bulat hingga 

memanjang tergantung jenisnya, buah muda berwarna hijau dan buah tua 

kekuningan / jingga, berongga besar di tengahnya; tangkai buah pendek. Biji 

berwarna hitam dan diselimuti lapisan tipis (Muhlisah, 2007). 

b. Bunga 

Bunga keluar dari ketiak daun, tunggal atau dalam rangkaian. Bunganya 

ada yang berkelamin tunggal (betina/putik atau jantan/benang sari saja) atau 

berkelamin sempurna (hermafrodit) yang mempunyai putik dan benang sari yang 

fertil. Dengan demikian, ada pohon betina, pohon jantan (pepaya gantung), dan 

pohon sempurna sesuai dengan bunga yang dikandungnya. Pepaya tergolong 

penyerbuk silang dengan perantaraan angin. Bunganya terbentuk terompet kecil. 

Mahkota bunga berwarna kekuningan. Serangga (lebah) tidak senang 

mengunjungi bunga pepaya karena getah pepaya bias mematikan. Akibatnya, biji 

pepayaakan selalu menghasilkan tanamanyang beragam (Hendro, 2015). 

c. Buah 

Buah bergetah. Getahnya semakin hilang pada saat mendekati tua 

(matang). Getah pepaya (dari buah, daun, maupun batang) mengandung papain 

yang bersifat proteolik (merombak protein). 

Buah pepaya berbiji banyak dalam rongga buah yang lebar. Biji-biji 

tersebut ada yang berwarna hitam (fertil) dan ada yang berwarna putih (abortus, 

tidak tumbuh). Bila biji hitam ditanam akan menghasilkan 25-50% jenis pepaya 

yang sempurna, tergantung asal pohonya. Pohon pepaya betina umumnya hanya 

menghasilkan sekitar 50% pohon pepaya sempuna saja. Selain itu, pohon 



 

7 

 

pepayasempurna menghasilkan sekitar 50% pohon pepaya sempurna, sisanya 

adalah pohon pepaya jantan dan yang tidak normal (mati). Menurut percobaan, 

biji-biji yang terdapat pada bagian tengah hingga ujung buah pepaya sempurna 

lebih banyak menghasilkan pohon pepaya sempurna. Buah dari bunga sempurna 

berbentuk panjang. Buah dari bunga betina berbentuk bulat hingga oval dengan 

daging tipis (Hendro, 2015). 

Akar 

Mempunyai akar tunggang dan akar samping yang lunak dan agak dangkal. 

Akar pepaya tumbuh panjang, cenderung mendatar. Jumlahnya tidak banyak dan 

lemah (Hendro, 2015). 

2.3 Syarat Tumbuh Tanaman Pepaya 

Tanaman pepaya dapat tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian 1.000 

m dpl. Bahkan sering pula diketemukan pada ketingian antara 1.200-1.500 m dpl 

masih tumbuh tanaman pepaya. Daerah paling optimum untuk pengembangan 

budidaya tanaman pepaya adalah pada ketinggian 600-700 m dpl, suhu udaranya 

berkisar antara 22-26 °C, mendapat sinar matahari penuh (tempat terbuka), curah 

hujan antara 1.000-1.500 mm per tahun, dan iklimnya basah. Di daerah yang 

banyak turun hujan, tanaman pepaya dapat tumbuh cepat dan ruas-ruas batangnya 

panjang-panjang. Sebaliknya, di daerah yang kering pertumbuhan pepaya lambat 

dan ruas-ruas batangnya pendek (Rahmat, 2010). 
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Iklim 

Setiap faktoriklim seperti sejuk atau dingin, kekurangan air (kekeringan), 

dan angin, akan menekan pertumbuhan dan produksi pepaya. Tanaman pepaya 

tumbuh dan berbuah di daerah dengan suhu hangat hingga panas (21-32°C). 

Pertumbuhan akar yang terbaik adalah jika suhu tanah tetap berada di atas 15,5°C 

dan menurun di bawah suhu tersebut. Tanaman pepaya tidak toleran terhadap 

suhu beku dan rusak di bawah -0,6 ° C. Sebaliknya, suhu tinggi di atas 32°C dapat 

menyebabkan bunga gugur, dan suhu rendah di bawah 15°C dapat menghambat 

pembungaan atau menyebabkan cacat buah. Curah hujan yang terdistribusi 

dengan baik diperlukan untuk pertumbuhan tanaman dan produksi buah. Setiap 

kondisi cuaca yang tidak menguntungkan dapat menyebabkan penurunan 

pertumbuhan dan produksi buah (Crane, 2005).  

Tanaman pepaya memiliki adaptasi terhadap lingkungan sehingga pepaya 

dapat tumbuh mulai 0-1.000 m dpl bahkan sampai ketinggian 1.500 m dpl, namun 

idealnya ketinggian tanah tidak kurang atau lebih antara 600-700 m dpl, umumnya  

pepaya yang dihasilkan diatas 700 m dpl buahnya kurang baik demikian rupayang 

ditanam di bawah 600 m dpl. (Agroprima, 2013). Tanaman pepaya yang ditanam 

di daerah pegunungan akan menghasilkan buah dengan kulit agak kusam dan rasa 

kurang manis (Barus dan Syukri, 2008).Tanaman pepaya sangat peka terhadap 

iklim kritis terutama terhadap suhu dan kelembaban. Tanaman pepaya 

memerlukan pencahayaan penuh 100%, artinya harus langsung terkena sinar 

matahari/tempat terbuka (Agroprima, 2013).  
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Tanah  

Lahan yang lembab merupakan tipe tanah yang cocok untuk pertanaman 

pepaya, tetapi tanah tersebut tidak boleh tergenang atau becek karena akar-akar 

akan membusuk. Pepaya pada lahan yang menggenang selama 2-3 hari saja akan 

menyebabkan kematian total tanaman (Barus dan Syukri, 2008). Tekstur tanah 

yang ideal untuk budidaya pepaya secara irigasi adalah lempung berpasir atau 

lempung (yaitu dengan kandungan liat dari 15 sampai 30%), namun tanah dengan 

kandungan liat hingga 50% juga cocok. Tanah yang ideal memiliki struktur cukup 

longgar dan rapuh. Struktur tanah kompak atau sangat longgar akan berdampak 

buruk terhadap resapan air dan penetrasi akar. Tanah ini biasanya dikaitkan 

dengan kandungan liat yang sangat tinggi di bawah tanah (>50%) (Departement 

of Agriculture, Forestry and Fisheries, 2009). Pepaya tumbuh baik di tanah 

dengan pH (air) 6 sampai 6,5. Jika nilai tukar aluminium (Al) tidak lebih dari 30 

ppm, tanah dengan pH (air) dari 5,5 atau lebih tinggi dapat digunakan. Pada pH 

rendah dari 5,5 atau lebih tinggi nilai dari 7,2, tanaman mungkin menderita 

kekurangan fosfat atau kekurangan kalium (Departement of Agriculture, Forestry 

and Fisheries, 2009). 

Perkecambahan Benih Pepaya 

Perkecambahan merupakan proses metobolisme biji hingga dapat 

menghasilkan pertumbuhan dari komponen kecambah (plumula dan radikula). 

Definisi perkecambahan adalah jika sudah dapat dilihat atribut 

perkecambahannya, yaitu plumuladan radikula dan keduanya tumbuh normal 

dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan ISTA (International Seed 
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Testing Association). Setiap biji yang dikecambahkan ataupunyang diujikan tidak 

selalu persentase pertumbuhan kecambahnya sama, hal ini dipengaruhi bebagai 

macam faktor-faktoryangmempengaruhi perkecambahan. Daya kecambah benih 

memberikan informasi kepada pemakai tentang benih yang tumbuh normal 

menjadi tanaman yang berproduksi wajar dalam kondisibiofisik lapangan yang 

serba optimal. Parameter yang digunakan dapat berupa persentase kecambah 

normal berdasarkan penilaian terhadap struktur tumbuh embrio yang diamati 

secara langsung. Secara tidak lansung dengan hanya melihat gejala metabolisme 

benih yang berkaitandengan kehidupan benih (Purnobasuki, 2011). 

2.4 Karakteristik Varietas IPB9 (Callina) 

Pepaya IPB 9 memiliki daging buah yang lebih tebal, manis, dan 

produktivitasnya tinggi. Bobotnya 1,5 kg dengan tingkat kemanisan 11° briks. 

Rasa manis tersebut didukung pula oleh bentuknya yang silindris dan rata dengan 

kulit hijau nan mulus. Bila dibelah terlihat daging buah berwarna jingga 

kemerahan terlihat di Gambar 1 di bawah (Hendro, 2015). 

 
Gambar 1. Buah dan pohon pepayaCallina (Sobir, 2009) 
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Keterangan: a). Kenampakan buah pepaya b). Buah pepaya yang dibelah c). Pohon 
pepaya. 

Tanaman pepaya memiliki bentuk buah silindris dengan ukuran buah 

sedang, umur prtik ± 180 hari setelah antesis (bunga mekar), panjang buah ±23,00 

cm dan diameter ± 0,18-9,36 cm, bobot per buah ± 63,51-1236,67 gram. Tanaman 

pepaya juga memiliki jumlah biji ± 84,87-1.048,00 biji, bobot per biji ± 0,18-7,89 

gram, juga memiliki tekstur biji halus. Sedangkan warna daging buah jingga, 

warna kulit buah hijau, rasa daging buah Manis (10,67° ± 0,58 Brix) dengan pH ± 

0,15-5,68, kadar vitamin C ± 5,7-78,6, kadar karoten yaitu ± 13,2-37,9 (μmol/100 

g)(Sriani,2009). 

2.5 Penyakit Tanaman Pepaya 

Organisme penyakit yang sering menyerang tanman pepaya adalah sebagai 

berikut(Rahmat, 2010): 

a. Penyakit semai atau damping off 

Penyebabnya adalah cendawan Rhizoctonia sp Kuhn dan Phytium sp. 

erangan penyakit ini biasanya timbul bila keadaan persemaian terlalu lembab dan 

suhu udaranya tinggi ± 30° C. Gejala serangan penyakit ini adalah terjadinya 

pembusukan pada pangkal batang dan akar, sehingga bibit pepaya menjadi layu. 

Cara pengendalian penyakit semai ini antara lain dengan menjaga kelembapan 

tanah (media) persemaian tidak terlalu tinggi, perbaikan system drainase tanah, 

dan sterilisasi media semai pada waktu 10-15 hari sebelum penyemaian dengan 

menyiramkan larutan formalin 4% atau menggunakan gas fumigant Basamid-G 

40-60 gr/m² luas persemaian. 
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b. Busuk akar dan pangkal batang 

Organisme penyebabnya adalah cendawan Phytophthora palmivora (Butl) 

atau P. parasitica (Dast). Cendawan ini dapat bertahan lama dalam tanah yang 

mengandung banyak bahan organik. Gejala serangan penyakit ini adalah mula-

mula daun bagian bawah layu, kemudian menguning dan tangkai daunya 

menguning. Lambat-lambat gejala yang sama akan merambat ke bagian daun-

daun muda yang diikuti dengan makin mengecilnya ukuran daun, dan akhirnya 

tanaman mati. 

c. Penyakit tepung 

Penyebabnya adalah cendawan Oidium caricae Noak. Gejala serangan 

penyakit tepung adalah terjadinya bercak-bercak putih, tipis seperti beledu tepung 

pada kedua bagian permukaan daun pepaya. Lambat laun warna daun menjadi 

kuning pucar, dan pada bercaknya terhadap massa kebasah-basahan. Serangan 

merugikan biasanya terjadi pada tanaman pepaya yang masih muda (bibit), dan 

keadaan lingkungan pada musim kering (kemarau) yang kelembapan udaranya 

tinggi. 

d. Penyakit bakteri busuk 

Penyebab adalah bakteri Erwinie pepaya(Rant) Mangrou, atau dikenal 

dengan Pseudomonas carica-papayae Robbs. Gejala penyakit ini adalah mula-

mula daun menguning kemudian menjadi busuk, terutama pada tanaman pepaya 

yang masih muda. Lambat laun tanaman bagian atas mati, dan akhirnya seluruh 

bagian tanaman mati pula. 
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e. Penyakit antraknosa 

Penyebabnya adalah cendawan Collectotrichum gloeosperioides (Penz) 

Sacc. Atau C.pepayae (P. Henn). Syd, atau Cloeosporium papayae P.Henn yang 

pada stadium sempurnanya disebut Glomerella cingulata (Ston) Spauld. Et 

Schrenk. 

2.6 Kebutuhan Pepaya 

Buah pepaya telah menjadi komoditi perdagangan Internasional saat ini 

dan menjadi produk ekspor beberapa Negara produsen di kawasan Asia seperti 

Malaysia, Thailand, Philipina dan Indonesia. Produksi buah pepaya di Indonesia 

(Tabel 1) pada tahun 2010 mencapai 675.801 ton, tahun 2011 mencapai 958.251 

ton dan tahun 2012 mencapai 899.365 ton. Buahpepaya umumnya dijual dalam 

keadaan matang untuk konsumsi segar pasar dalam negeri (domestik). Sebagian 

buah pepaya diekspor ke luar negeri. Besarnya ekspor buah pepayasegarPada 

tahun 2012 mencapai 3.287 kg dengan nilai US$ 6.643. tahun 2003 mengalami 

peningkatan menjadi 187.972 kg dengan nilai US$ 231.350. Peningkatan volume 

ekspor juga terjadi pada tahun 2004 sebesar 524.686 kg dengan nilai US$ 

1.301.371 (Hendro, 2015). Data statistik Direktorat Jendral Hortikultura tahun 

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

dan di tahun 2014 juga mengalami penurunan sebesar -69,706 

Ton/tahun.Sedangkan konsumsi buah per kapita di Indonesia mengalami 

peningkatan dari tahun 2010 sebesar 0,34 kg/kapita (Direktorat Jendral 

hortikultura, 2010). Data tersebut menujukkan bahwa tidak seimbangnya antara 
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kebutuhan dan produksi dengan jumlah penduduk Indonesia 255 juta jiwa, maka 

dari itu diperlukan peningkatan produksi pepaya di Indonesia. 

Tabel 1. Produksi dan Konsumsi Buah Pepaya Indonesia  

Tahun 
Produksi 

(Ton/tahun) 

Produksi 

(Ton/tahun) 

Konsumsi (kg 

per Kapita) 

Konsumsi (kg 

per Kapita) 

2002 - - - 2,24 
2003 - - - 2,44 
2004 - - - 2,34 
2005 - - 2,87 2,29 
2006 - - 2,45 - 
2007 - - 3,28 - 
2008 - - 2,92 - 
2009 772,844 - 2,85 - 
2010 675,801 675.801 3,19 - 

2011 958,251 958.251 - - 

2012 906,305 899.365 - - 

2013 909,818 - - - 
2014 840,112 - - - 

(Sumber: Direktorat Jendral Hortikultura 2010, 2014 dan Hendro, 2015) 

Menurut data Susenas (2007). Peluang pengembangan pepaya di Indonesia 

tidak terlepas dari tingkat konsumsi masyarakat akan buah pepaya tersebut. 

Konsumsi buah pepaya di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1. 

2.7 Dormansi Benih Pepaya dan Viabilitas benih. 

Dormansi didefinisikan sebagai status dimana benih tidak berkecambah 

walaupun pada kondisi lingkungan yang ideal untuk perkecambahan. Beberapa 

mekanisme dormansi terjadi pada benih baik fisik maupun fisiologis, termasuk 

dormansi primer dan sekunder. Dormansi primer merupakan bentuk dormansi yang 

paling umum dan terdiri atas dua tipe yaitu dormansi eksogen dan dormansi endogen. 

Dormansi eksogen adalah kondisi dimana persyaratan penting untuk perkecambahan 

(air, cahaya, suhu) tidak tersedia bagi benih sehingga gagal berkecambah. Tipe 
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dormansi ini biasanya berkaitan dengan sifat fisik kulit benih (seed coat) (Ilyas, 

2013). 

Banyak jenis biji tanaman sayuran dan bunga-bungaan dapat segera 

berkecambah setelah dipanen. Sedangkan beberapa jenis biji tanaman buah-buahan 

dan tanaman hias memerlukan masa istirahat atau after ripening period sesudah 

panen. Hal ini menunjukkan perubahan biokimia dan fisiologi dalam biji yang lambat 

sebelum tumbuh menjadi tanaman. Perubahan-perubahan ini mungkin mencakup 

pembebasan hormon, absorpsi air, difusi oksigen ke dalam biji, difusi CO2 ke luar 

biji, dan sebaginya (Ashari, 1995).  

Selain dormansi faktor lain yang juga mempengaruhi perkecambahan benih 

pepaya adalah tingkat kemasakan buah. Benih yang telah masak fisiologi biasanya 

ditandai oleh adanya perubahan pada warna kulit buah. Pada pepaya buah yang 

bijinya telah masak fisiologi ditandai oleh warna kulit buah berwarna jingga dan pada 

buah yang berbentuk lonjong (ukuran panjang buah lebih panjang dari pada lebarnya) 

benih yang berasal dari bagian ujung buah keragaman benih sangat besar 

(Kusumawardani, 2011). 

Dormansi  pada benih dapat disebabkan oleh keadaan fisik dari kulit biji  

ataupun keadaan fisiologis dari embrio  atau  kombinasi  dari  kedua  kedaan  

tersebut.  Sebagai  contoh  kulit  biji  yang impermeabel  terhadap  air  dan  gas  

sering  dijumpai  pada  benih -benih  dari  family Leguminosae. Faktor-faktor 

yang menyebabkan hilangnya dormansi pa da benih sangat bervariasi  tergantung  

pada  jenis  tanaman  dan  tentu  saja  tipe  dormansinya,  antara lain yaitu:  karena  

temperatur  yang  sangat  rendah  di  musim  dingin,  perubahan  temperatur yang  
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silih  berganti,  menipisnya  kulit  biji,  hilangnya  kemampuan  untuk  

menghasilkan zat-zat penghambat perkecambahan, adanya kegiatan dari 

mikroorganisme  (Lita, 2010). 

Tipe-tipe  dormansi  antara  lain  Dormansi  fisik  yang  disebabkan  oleh 

impermiabilitas  kulit  biji  terhadap  air,  resistensi  mekanis  kulit  biji  terhadap 

pertumbuhan  embrio,permeabilitas  yang  rendah  dari  kulit  biji  terhadap  gas-

gas. Dormansi fisiologis yang  disebabkan oleh immaturity  embrio, after 

ripening, dormansi sekunder, dormansi yang  disebabkan oleh hambatan  

metabolis pada embrio. Penyebab dan  mekanisme  dormansi  merupakan  hal  

yang  sangat  penting  diketahui  untuk  dapat menentukan cara pematahan 

dormansi yang tepat sehingga benih dapat berkecambahdengan cepat dan 

seragam. Masa dormansi tersebut dapat dipatahkan dengan beberapaperlakuan 

misalnya perlakuan skarifikasi mekanik maupun kimiawi (Aisah dan Herianto. 

2016).Daya kecambah menunjukkan jumlah kecambah normal yang dapat 

dihasilkan olehbenih murni pada kondisi lingkungan tertentu dalam jangka waktu 

yang telah ditetapkan(Sutopo, 2002). 

Viabilitas benih diartikan sebagai kemampuan benih untuk tumbuh menjadi 

kecambah. Istilah lain untuk viabilitas benih adalah daya kecambah benih, 

persentase kecambah benih atau daya tumbuh benih. Viabilitas benih merupakan 

daya kecambah benih yang dapat ditunjukkan melalui gejala metabolisme atau 

gejala pertumbuhan, selain itu daya kecambah juga merupakan tolok ukur 

parameter viabilitas potensial benih (Sadjad, 1993). Perkecambahan benih 
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mempunyai hubungan erat dengan viabilitas benih dan jumlah benih yang 

berkecambah dari sekumpulan benih yang merupakan indeks viabilitas benih. 

Penilaian dilakukan dengan membandingkan antara kecambah satu dan 

kecambah lainnya berdasarkan kriteria kecambah normal, abnormal, dan mati. 

Cakupan vigor benih meliputi aspek-aspek fisiologis selama proses 

perkecambahan dan perkembangan kecambah. Vigor benih bukan merupakan 

pengukuran sifat tunggal, tetapi merupakan sejumlah sifat yang menggambarkan 

beberapa karakteristik yang berhubugan dengan penampilan suatu lot benih 

(Sutopo, 2002). 

2.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkecambahan Benih 

Pepaya 

Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pembenihan maupun 

pembibitan, bisa ditinjau dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah 

pemilihan biji dari buah varietasyang tidak unggul, buahnya tidak matang 

dipohon. Sedangkan faktor eksternalnya adalah pemilihan buah yang akan 

dijadikan bibit terserang penyakit, kondisi alam yang mempengaruhi produksi biji 

buah (Rahmat, 2010) hal 37. 

Suhu merupakan faktor penting dalam proses budidaya khususnya di 

proses hulu (pembenihan dan pembibitan). Menurut Sriani dan Ketty (2009). 

Sebelumdisemai, benih direndam dalam air hangat/suam-suam kuku (suhu sekitar 

40 ᵒC). Air rendaman tersebut dicampur fungisida berbahan aktif propamokarb 

hidroklorida (Previcur N) dengan konsentrasi 2 ml/l atau benomyl (benlate) 

konsentrasi 0,5 g/l selama 4-6 jam sebelum disemai.Letakan calon akar atau 
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bagian benih yang runcing berada di bawah. Kondisi media semai sebaiknya 

dalam keadaan basah/lembab.Semaian mulai muncul setelah sekitar 2 minggu. 

Bibit dapat dipindahkan ke lapang setelah berumur 30-40 hari setelah semai atau 

setelah memiliki 2-3 pasang daun sejati dengan tinggi tanman 10-20 cm. 

2.9Perendaman air hangat 

Upaya  mematahkan  dormansi  dapat  dilakukan  dengan  cara  mekanik  

dan perendaman.  Cara  mekanik  yaitu  dengan  cara  menggosok -gosokkan  biji  

hingga  kulit biji terkelupas, sedangkan cara  perendaman  dilakukan dengan  

merendam  biji ke dalam air dengan suhu yang berbeda-beda. 

Menurut penelitian Siti dan Elfien (2016) pelepasan  kulit  ari  (sarcotesta)  

dan  suhu  air  perendamanmenunjukkan.  Pelepasan  kulit  ari  (sarcotesta)  dan  

suhu  air  perendaman  60°C menunjukkan pengaruh lebih baik terhadap 

pematahan dormansi (dari parameter daya tumbuh, kecepatan tumbuh, indeks 

vigor dan panjang hipokotil). 

2.10Medan Magnet 

Pengaruh medan magnet terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman telah banyak dilakukan.  Medan magnet diketahui dapat mempengaruhi 

perkecambahan dan pertumbuhan kecambah leguminoceae (Agustrina, 

2008).mempengaruhi aktivitas super okside dismutase (SOD)  (Atak, Büyükuslu, 

Çelik, 2006), dan perkecambahan dan pertumbuhan kecambah lentil 

(Aladjadjiyan, A. 2010). Medan magnet dapat mengubah karakteristik membran 

sel, mempengaruhi reproduksi sel, menyebabkan perubahan pada metabolisme sel 
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serta mempengaruhi karakteristik pertumbuhan seperti kualitas mRNA, ekspresi 

gen, sintesis protein dan aktivitas enzim (Hozayn, Amira, Saeed. 2010).  

Meskipun penelitian tentang pengaruh energi medan magnet terhadap berbagai 

spesies telah banyak dilakukan, namun respon organisme terhadap medan magnet 

berbeda- beda bergantung kepada jenis dan umur organisme (Goodman, 

Greenabaum dan Morron,1995). 

 
Gambar 2. Menunjukkan  perbandingan  ukuran  stomata daun tomat pada setiap 

perlakuanmedan magnet 0,3 mT (Nevi, 2013). 

Keterangan:Faktor  pertama  adalah  perendaman dengan air selama 15 menit sebelum pemaparan 
medan magnet (R) dan tanpa peremdaman (TR). Faktor kedua adalah  lama  pemaparan  medan  
magnet  0,3  mT  yaitu Kontrol  (P0),  3  menit  54  detik  (P3),  7  menit  48  detik (P7),  15  menit  
36  detik  (P15)  dan  31  menit  16  detik (P31). 

Sari  (2011) menduga  bahwa  pengaruh  perlakuan  medan magnet  

sebesar  0,2  mT  terhadap  peningkatan  ukuran stomata ada hubungannya dengan 

peningkatan temperatur dan  kecepatan  penguapan  air  pada  media  

pertumbuhan, menyebabkan  peningkatan  pemutusan  ikatan  hidrogen molekul  

–  molekul  air,  sehingga  potensial  dan  velositas air dalam medium tersebut 
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meningkat (Agustrina dan Roniyus, 2008). Kajian pengaruh  medan  magnet 

terhadap tanaman cocor bebek, menunjukkan kuat medan magnet sebesar 0,05 mT 

memberikan pengaruh  yang  nyata terhadap luas stomata (Herawati, 2008).  

Peningkatan  potensial  dan  velositas   air  medium mempermudah  absorbsi  air  

oleh  sel-sel  jaringan tumbuhan,  mempercepat  proses  metabolism 

perkecambahan,  dan  menyebabkan  terjadinya pembesaran  sel  sebagai  akibat  

adanya  peningkatan tekanan  molekul  –  molekul  air  ke  dinding  sel  

(Agustrina dan Roniyus, 2008). Menurut  Lakitan  (1995)  peningkatan  

kandungan    air dalam  sel  menyebabkan  tekanan  hidrolik  ke  dinding  sel 

semakin  tinggi.   Karena  dinding  sel  mempunyai ekstensibilitas  yang  tinggi  

maka  dinding  sel  akan meregang, sel membesar sehingga  ukuran sel  

meningkat.Air yang diberi pemaparan medan magnet dapat diserap lebih mudah 

oleh jaringan biji, sehingga mempercepat dormansi biji dan meningkatkan 

persentase perkecambahanya (Morejon , 2007).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). 
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Gambar 3. Respon tanaman tomat yang diberi perlakuan medan magnet 12,5 mT 

(Aspasia, 2014). 

Keterangan: Control (tanpa perlakuan pada benihnya), MF-5 (Medan magnet 5 menit), MF-10 
(Medan magnet 10), MF-15 (Medan magnet 15). 

Perlakuan medan magnet telah terbukti meningkatkan aliran laju 

transpirasi, laju fotosintesis, aliran stomata, pertumbuhan akar,pertumbuhan tunas, 

dan persentase akumulasi N, P, K, Ca dan Mg dalam tahap awal kapas (Bilalis 

and friends, 2013). Menurut penelitian Aspasia and friends (2014)Hasil ini 

menunjukkan bahwa penerapan medan magnet di biji tomat menjadi salah satu 

cara yang dapat meningkatkan karakteristik tanaman di semua tahapan, dari 

perkecambahan hasilakhir. Perlakuanmedan magnet pada pemaparan waktu 

tertentu dapat meningkatkan diameter tunas, jumlah daun per tanaman, berat segar 

danberat kering, jumlah bunga, dan hasil per tanaman.  
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Farzpourmachiani and Friends (2013) melakuakan penelitianmenggunakan 

medan elektromagnetik (1 dan 2 mT) pada perkecambahan benih tanaman akar 

valerian (tanaman asli inggris), perkembangan benih, isi protein dan aktivitas 

enzim katalis. Hasil menunjukkan bahwa medan magnet mampu menungkatkan 

kecepatan dan persentase perkecambahan. 

 


