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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman kenaf (Hibiscus cannabinus L.) merupakan jenis tanaman yang 

dimanfaatkan batangnya untuk diambil seratnya sebagai pengganti kayu. 

Keterbatasan pemanfaatan tanaman yang memiliki sumber serat pengganti kayu 

yang belum begitu digunakan oleh banyak orang. Pemanfaatan tanaman kenaf 

sebagai pengganti kayu memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan dikarenakan 

tidak usah menunggu waktu tahunan seperti kayu lainya, sehingga mampu untuk 

mencukupi kebutuhan industri berbahan serat kayu. Tanaman ini dapat 

dikeringkan kemudian diambil serat kayunya yang selajutnya dapat digunakan 

sebagai campuran bahan bangunan rumah tangga. Tanaman kenaf sudah lama 

dimanfaatkan oleh negara maju untuk bahan baku berbagai industri. Salah satu 

industri yang sangat penting adalah pulp dan kertas. Kenaf merupakan tanaman 

penghasil serat pada kulit batangnya, dan menempati urutan ketiga setelah 

tanaman kapas dan yute (Mostofa dkk. 2002). 

Kendala awalnya pulp yang bermutu baik dihasilkan dari bahan baku kayu 

pinus dan akasia. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pasokan kayu pinus 

dan akasia semakin menipis bahkan cenderung habis. Penghijauan kembali 

rasanya tidak akan mengejar kekurangan yang semakin besar. Lebih-lebih dengan 

semakin rusaknya hutan di negara-negara tropis semakin memperparah 

kekurangan bahan baku kayu hutan. Tanaman kenaf merupakan tanaman yang 

mudah untuk beradaptasi diberbagai kondisi lingkungan yang beragam, seperti 

pada tanah masam dan iklim kering yang panjang. Tanaman ini dikenal sebagai 
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bahan baku serat juga diharapkan dapat mengurangi penggunaan pulp yang 

berbahan dasar kayu hutan. Keuntungan lain dari penggunaan serat kenaf ialah 

sifatnya yang mudah terdegradasi dibanding serat sintetis sehingga lebih ramah 

lingkungan (Sudjindro, 2007). Keterbatasan penyedia bibit tanaman kenaf 

merupakan salah satu kendala penyebab kurang adanya tanaman kenaf yang 

dibudidayakan untuk mencukupi kebutuhan industri dalam menyediakan bahan 

serat kayu tanpa harus menunggu tahunan dan merusak penghijauan hutan. 

Pertumbuhan merupakan pertambahan ukuran dalam berbagai aspek, yaitu 

panjang, diameter, luas daun tanaman, volume, masa, berat basah dan berat kering 

tanaman (Harjadi, 1979). Pertumbuhan yang dialami oleh tanaman dipengaruhi 

oleh berbagai aspek, yaitu di pengaruhi aspek internal tanaman dan aspek 

eksternal tanaman. Aspek internal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman 

yaitu hormon yang diproduksi oleh tanaman itu sendiri. Aspek eksternal yang 

mempengaruhi pertumbuhan salah satunya yaitu fisiologis dari benih kenaf itu 

sendiri yang cukup kecil, keras dan sulit diimbibisi dengan air, sehingga perlu 

dilakukan skarifikasi fisik benih untuk pemecahan dormansinya, dengan 

perendaman air panas bisa menyebabkan percepatan pematahan dormansi karena 

kulit biji terbuka dan berimbibisi dengan air sehingga biji akan berkecambah 

kemudian tumbuh. 

Untuk mengatasi dormansi benih tanaman kenaf diperlukan skarifikasi. 

Skarifikasi bertujuan untuk melunakkan kulit benih yang keras, sehingga menjadi 

permeabel terhadap air dan gas (Sutopo, 2002). Perendaman benih kenaf dalam air 

panas dapat melunakkan dan membuka pori-pori kulit benih yang kering dan 
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keras, sehingga dapat meningkatkan proses imbibisi pada benih. Pertumbuhan 

tanaman kenaf setelah masa perkecambahan dapat ditingkatkan dengan 

penggunaan pupuk organik. Pupuk organik yaitu pupuk yang terbuat dari bahan-

bahan organik yang telah melapuk. Pupuk organik mempunyai kelebihan antara 

lain meningkatkan kesuburan kimia, fisik, dan biologi tanah, serta mengandung 

zat pengatur tumbuh yang penting untuk pertumbuhan tanaman (Marsono dan 

Sigit, 2000). Pupuk organik cair mampu untuk menambahkan nutrisi sebagai 

pertumbuhan dari tanaman kenaf yang sangat efektif. Salah satu pupuk cair yang 

efektif adalah mikroorganisme lokal. Larutan mikroorganisme lokal mengandung 

unsur hara makro, mikro, dan mengandung mikroorganisme yang berpotensi 

sebagai perombak bahan organik, perangsang pertumbuhan, dan agen pengendali 

hama dan penyakit tanaman sehingga baik digunakan sebagai dekomposer, pupuk 

hayati, dan pestisida organik (Purwasasmita, 2009). 

Perlu adanya penggabungan percepatan pemecahan dormansi dari benih 

kenaf yang sulit tumbuh karena kulit benihnya yang keras dan susah diimbibisi 

dengan air dan aplikasi mikroorganime lokal yang baik untuk memacu 

pertumbuhanya sebagai salah satu pupuk organik cair yang didalamnya terdapat 

mikroorganisme lokal dari bonggol pisang karena kandungan gizi didalamnya 

dapat digunakan sebagai sumber makanan sehingga mikroba berkembang dengan 

baik. Mikroba yang dihasilkan dari bonggol pisang adalah : Azospirillium sp., 

Aspergillus nigger., Azotobacter sp., mikroba tersebut mampu memperbaiki tanah 

area perakaran sehingga mempengaruhi penyerapan hara (Trubus, 2012). Selain 

mikroorganisme lokal dari bonggol pisang digunakan mikroorganisme lokal buah 
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pepaya karena memiliki kandungan unsur hara N 0.45 %, P 274.67 ppm , K 

199.16 ppm, Ca 159.63 ppm, Mg 1457.16 ppm, Fe 6.50 ppm, Zn 0.64 ppm, Mn 

2.80 ppm, pH 3.68, C-organik 13.61 %, C/N rasio 30.24, BO  23.46 % (Hesti dkk. 

2015). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui interaksi antara penggunaan mikroorganisme lokal 

dari bonggol pisang dan mikroorganisme lokal dari buah pepaya guna memacu 

pertumbuhan bibit yang baik serta perbedaan lama skarifikasi fisik benih untuk 

mempercepat pemecahan dormansi terhadap pertumbuhan bibit tanaman kenaf 

yang baik dalam penyediaan bibit yang seragam. Perlakuan pemberian macam 

mikroorganisme lokal bonggol pisang serta lama skarifikasi fisik benih 15 menit 

dengan suhu 700C memberikan hasil terbaik pada pertumbuhan tanaman nila 

(Huda, 2018). 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat interaksi antara penggunaan mikroorganisme lokal dari 

bonggol pisang dan mikroorganisme lokal dari buah papaya dengan perbedaan 

lama skarifikasi fisik benih terhadap pertumbuhan bibit tanaman kenaf ? 

2. Manakah macam mikroorganisme lokal berpengaruh terhadap pertumbuhan 

bibit tanaman kenaf ? 

3. Apakah perbedaan lama skarifikasi fisik benih berpengaruh terhadap 

pertumbuhan bibit tanaman kenaf ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui adanya interaksi antara penggunaan mikroorganisme lokal 

dari bonggol pisang dan mikroorganisme lokal dari buah papaya dengan 

perbedaan lama skarifikasi fisik benih terhadap pertumbuhan bibit tanaman 

kenaf. 

2. Untuk mengetahui pengaruh macam mikroorganisme lokal terhadap 

pertumbuhan bibit tanaman kenaf. 

3. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan lama skarifikasi fisik benih terhadap 

pertumbuhan bibit tanaman kenaf. 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Diduga terdapat interaksi antara penggunaan mikroorganisme lokal dari 

bonggol pisang dan mikroorganisme lokal dari buah papaya dengan perbedaan 

lama skarifikasi fisik benih terhadap pertumbuhan bibit tanaman kenaf. 

2. Diduga macam mikroorganisme lokal berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit 

tanaman kenaf. 

3. Diduga perbedaan lama skarifikasi fisik benih berpengaruh terhadap 

pertumbuhan bibit tanaman kenaf. 

 


