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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kenari merupakan tanaman khas dari Maluku dan Papua. Tanaman kenari 

merupakan tanaman dari kehutanan yang memiliki banyak manfaat mulai dari 

daun, batang, dan buahnya. Di Indonesia yang dimanfaatkan oleh masyarakat 

sekitar merupakan biji dari kenari sebagai bahan makanan. Biji kenari banyak 

mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Menurut Arianto (2006), 

penggunaan dari kenari selain biji kayu kenari digunakan dalam pembuatan kano, 

serta kayu bakar, banirnya dapat dibuat untuk pedal dan dayung. Getahnya 

digunakan sebagai pernis dan pengisi celah lubang pada kapal , juga untuk tujuan 

medis sebagai balsam. Minyak yang dihasilkan oleh benih kenari bisa digunakan 

untuk mengganti minyak kelapa dan kosmetik. Daun pada tanaman kenari 

digunakan sebagai pelancar haid setelah melalui perebusan selama 15 menit. 

Selain itu, sering ditanam sebagai turus jalan. Dialam bebas tanaman kenari 

menghasilkan oksigen, akarnya sebagai pengikat air, dan pencegah erosi. Kenari 

dapat tumbuh di dataran rendah hingga dataran tinggi baik di hutan maupun 

disavana. 

Perbanyakan tanaman kenari dilakukan dengan cara vegetatif maupun 

generatif. Perbanyakan yang dilakukan dengan cara vegetatif bisa dilakukan 

dengan tunas dan okulasi. Sedangkan dengan perbanyakan melalui generatif 

dilakukan dengan biji. Perbanyakan yang melalui biji atau generatif ada 

keunggulan dan kekurangan. Keunggulan dari perbanyakan biji mudah dan murah 

sedangkan kekurangnya perbanyakan melalui biji yang dilakukan hasilnya belum 
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tentu sama seperti induknya, butuh waktu lama untuk berkecambah. Menurut 

Dodo (2005), waktu yang dibutuhkan kenari untuk berkecambah setelah biji 

ditanam tanpa melakukan perlakuan adalah 4-5 minggu. 

Permasalah yang terjadi pada perbanyakan melalui biji, biji kenari memiliki 

kulit luar sangat keras yang menyerupai batok kelapa yang mengakibatkan 

terhambatnya air dan oksigen masuk dalam biji, sehingga kemampuan 

berkecambah sangat lambat. Beberapa jenis benih tanaman tidak dapat 

berkecambah karena adanya hambatan dari kulit benih yang impermeable 

terhadap air dan gas, kulit benih yang tebal dan keras (Widajati, 2013).  

Dormansi dapat dipatahkan dengan perlakuan pendahuluan untuk 

mengaktifkan kembali yang dormansi. Perlakuan pendahuluan yang dilakukan 

salah satunya menggunakan skarifikasi. Menurut Muharni (2002), mematahkan 

dormansi ada dua sifat yaitu sifat dormansi eksogenus dan dormansi endogenus. 

Sifat dormansi eksogenus terjadi karena kurang ketersediaan komponen penting 

dalam perkecambahan biasanya pematahan dormansi ini dilakukan dengan 

skarifikasi menggunakan mekanik dan kimiawi. Dormansi endogenus disebabkan 

oleh sifat-sifat tertentu pada benih dengan pemberian penggunaan hormon seperti 

GA3, KNO3, dan beberapa jenis hormon lainnya untuk perangsang 

perkecambahan. 

Pelukaan pada kulit biji kenari dilakukan secara mekanik dengan cara 

menggosok benih dengan gerinda pada bagian hilus ( pusar biji) sampai tipis dan 

tidak merusah endosperem pada biji. Menurut Ismuhajaroh (2014), perlakuan 

mekanis dengan menggunakan kertas ampelas halus. Biji asam kuranji digogok 
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pada bagian pinggir bekas penghubung tali pusar sampai berwarna putih. 

Pelubangan pada bagian benih kenari juga dilakukan untuk mematahkan 

dormansi. Pelubangan pada biji dilakukan dapat merusak impermeabilitas kulit 

benih sehingga benih dapat cepat berkecambah. Dharma, Samsudin, Andrianto 

(2015), menyatakan bahwa “ Hasil penelitian menunjukkan perlakuan skarifikasi 

dengan peretakkan biji pala dengan pengamplasan penuh dengan memberi nilai 

kecepatan berkecambah yang tertinggi yaitu 39,09% etmal dan berbeda nyata 

denagn perlakuan skarifikasi dengan peretakkan 26,29% etmal”. 

Menurut Yuniarti (2005), hasil penelitian oleh balai penelitian dan 

pengembanagan teknologi perbenihan (BP2TP) Bogor terhadap kenari ( 

Canarium sp. ), menunjukkan “bahwa dengan perlakuan berupa peretakan ( 

dengan cracker nut) kemudian direndam dengan air dingin selama 3x 24 jam, akan 

diperoleh daya kecambah benih sebesar 86,7% dengan kecepatan berkecambah 

53,17%/hari. Berdasarkan kasus tsersebut perlu dikembangkan lagi metode-

metode untuk mematahkan dormasi pada benih kenari sehingga benih dapat 

meningkatkan perkecambahan pada semai kenari dengan melakukan perlakuan 

skarifikasi dan direndam dengan konsentrasi larutan gibberellin”.  

Gibberellin memiliki fungsi pada tumbuhan sebagai perangsang untuk 

membelah sel, merangsang pada tanaman untuk mempercepat pembungaan pada 

tumbuhan, merangsang pembentukan buah tanpa biji, dan merangsang tumbuhan 

tumbuh lebih cepat dengan ukuran besar. Sedangkan manfaat gibberellin dalam 

perkecambahan yaitu dapat mematahkan dormansi sehingga mempercepat 

munculnya tunas pada biji. Menurut Dewanto (2012), penggunaan gibberellin 
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secara komersial yang digunakan yaitu asam giberelat (GA3) yang digunakan 

untuk mengobati benih beberapa tanaman pangan karena memicu mereka untuk 

memecahkan dormansi dan hasilnya adalah perkecambahan biji yang seragam. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan perlu dilakukan metode yang 

digunakan untuk memecahkan masa dormansi pada benih ortodok, sehinnga perlu 

dilakukan skarifikasi dan perendaman konsentrasi benih kenari pada larutan 

gibberellin.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Umumnya perbanyakan tanaman pada tanaman kenari dilakukan dengan cara 

generatif yaitu dengan perbanyakan melalui biji yang diambil pada pohon 

indukannya. Tanaman kenari merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomi 

tinggi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan 

bji, batang, akar, daun dan lain-lain, yang paling diutamakan yaitu untuk 

kebutuhan pangan sebagai sumber protein, karbohidrat, dan lemak. Benih kenari 

memiliki tingkat perkecambahan yang sangat rendah. Perlakuan skarifikasi dan 

pemberian konsentrasi pada gibberellin ini diharapkan benih dapat meningkatkan 

viabilitas perkecambahan dan dapat memecahkan dormansi, sehingga perlu 

diadakan penelitian untuk meningkatkan proses perkecambahan dan pertumbuhan 

pada benih kenari (Canarium vulgare Leenh.) dengan melakukan perbanyakan 

menggunakan cara generatif atau menggunakan biji. Dalam hal ini perlu dikaji 

masalah skarifikasi dan pemberian konsentrasi larutan gibberellin yang berbeda 
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dapat memberikan pengaruh terhadap viabilitas benih dan pertumbuhan semai 

kenari (Canarium vulgare Leenh.).  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan 

perlakuan skarifikasi dan konsentrasi gibberellin dapat berpengaruh terhadap 

viabilitas benih dan pertumbuhan semai kenari (Canarium vulgare Leenh.)  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:  

1. Manfaat Ilmiah 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan 

menambah ilmu pengetahuan, selain itu sebagai bahan acuan atau penelitian 

pendahuluan untuk penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Manfaat yang diperoleh penulis dapat menambah wawasan dan 

pengalaman tentang budidaya, terutama budidaya kehutanan yang 

nantinya dapat diterapkan selain itu sebagai reverensi di lapang dan dapat 

dikembangkan sebagai acuan pambanding usaha budidaya tanaman yang 

lain. 

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Malang 

Menambah riset hasil penelitian dan ilmu tentang budidaya tanaman 

kehutanan sehingga dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dan 
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dapat dijadikan sebagai masukkan serta referensi untuk mahasiswa 

maupun dosen.  

c. Bagi masyarakat

Menambah wawasan yang nantinya dapat mempermudah masyarakat yang

ingin berbudidaya tanaman Kenari.

1.5 Hipotesis 

a. Terjadi interaksi antara skarifikasi dan konsentrasi larutan gibberellin

terhadap viabilitas benih dan pertumbuhan pada semai kenari (Canarium

vulgare Leenh.).

b. Skarifikasi dengan cara dikikir (S1) dapat mempengaruhi viabilitas benih

dan pertumbuhan pada semai kenari (Canarium vulgare Leenh.).

c. Pemberian konsentrasi gibberellin dengan konsentrasi 200 ppm (K4) dapat

mempengaruhi viabilitas benih dan pertumbuhan pada semai kenari

(Canarium vulgare Leenh.).


