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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) 

Klasifikasi botani tanaman  kenaf (Hibiscus cannabinus  L.) adalah sebagai 

berikut kingdom plantae, divisi tracheophyta, kelas magnoliopsida, ordo malvales, 

family malvacae, genus hibiscus L., species Hibiscus cannabinus  L. (Sudjindro, 

2007). 

 

Gambar 1. Tanaman Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) (dokumentasi pribadi) 

Kenaf adalah tumbuhan semak, yang bertinggi mencapai 3 meter. Batangnya tidak 

bercabang, sebagian besar gundul, dan sebagian berduri. Batang pipih, silindris, 

pada tanaman budidaya tidak bercabang dan gundul, pigmentasi seluruhnya hijau, 

hijau dengan merah atau ungu ataupun seluruhnya merah, kadang separuh 

dibawah hijau dan separuh diatas berpigmentasi. Daun berseling, stipula filiform, 

panjang 5–8 mm, berambut, panjang tangkai daun 3–30 cm, pada bagian adaksial 

berambut rata dan pada bagian abaksial berbulu tegak, berwarna hijau hingga 

merah. Daunnya berbentuk menjari dan mendalam. Bunganya muncul dari ketiak 
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daun, tangkainya pendek, kuning atau merah-keunguan di bagian tengah. Buahnya 

agak bulat, kasar, dan panjangnya 1–2 cm. Biji bentuk ginjal hingga triangular 

dengan sudut runcing, 3–4 mm 2–3 mm, berwarna keabuan atau coklat hitam 

(Sudjindro, 2007). Tanaman kenaf dikenal dengan berbagai nama yaitu yute jawa, 

rami jawa (Indonesia), kenaf (Persia). Tanaman kenaf merupakan tumbuhan asli 

dari Negara Afrika Timur dan Afrika bagian selatan yang sudah disebarkan ke 

Negara Laos, Vietnam, Filipina dan Indonesia (Sumatera, Jawa, Sumba dan 

Flores). 

   

a. Daun b. Kulit Batang c. Bunga 

Gambar 2. Organ-organ Tanaman Kenaf (Ryu dkk. 2017) 

Tanaman kenaf tidak memiliki percabangan yang tegak, Daunnya berseling. 

Bunganya tersusun diketiak daun, bertangkai, daun kelopaknya berbentuk 

bergerigi lima. Buah dari tanaman kenaf bertipe polong, berbentuk pita, lurus atau 

bengkok, berisi 1 – 20, perkecambahan benih tanaman kenaf yaitu epigeal 

(Sudjrindo, 2007). Tanaman kenaf toleran terhadap musim kering, genangan air 

dan tahan terhadap kadar garam tinggi, sehingga tanaman kenaf baik untuk 

dibudidayakan sebagai hijauan didaerah yang memiliki iklim atau cekaman biotik 

dan abiotik kurang baik (Hassen dkk. 2007). Tanaman kenaf tumbuh dipengaruhi 

oleh beberapa faktor dalam pertumbuhannya, faktor yang mempengaruhi 
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pertumbuhan tanaman  hijauan meliputi tanah, iklim, air, spesies, dan teknis 

budidaya. Tanaman hijauan akan tumbuh dan berkembang dengan baik ketika 

keasaman tanah dalam keadaan normal, pada umumnya keasaman tanah optimal 

pada pH 6.5 (Hasan, 2012). Tanaman kenaf mengalami pertumbuhan untuk 

melangsungkan hidupnya. Pertumbuhan tanaman merupakan bertambahnya 

volume dan jumlah sel yang mengakibatkan organisme bertambah 

besar.pembelahan mitosis  mengakibatkan pertambahan sel pada tanaman. 

Tanaman yang sudah mengalami pertumbuhan tidak akan bisa kembali kebentuk 

semula atau irreversible (Syamsuri, 2003). Tanaman mengalami pertumbuhan 

dibedakan atas pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan 

primer disebabkan oleh aktifitas meristem apikal yang berada pada ujung akar dan 

pucuk tunas, menghasilkan sel-sel pada tanaman untuk tumbuh memanjang. 

Pertumbuhan primer terbagi atas tiga sistem jaringan, yaitu jaringan pembuluh, 

jaringan dermal, dan jaringan dasar. Pertumbuhan primer akan memacu  akar 

dalam menembus tanah. Ujung akar tanaman terdapat tiga zona, yaitu zona 

pembelahan sel, zona pemanjangan, dan zona pematangan (Champbell, 2003). 

Aktivitas kambium mengakibatkan pertumbuhan sekunder, yaitu bertambahnya 

besar batang dan akar tanaman. Pertumbuhan sekunder diakibatkan aktivitas 

meristem leteral, silinder-silinder yang berbentuk dari sel-sel yang membelah 

kesamping disepanjang tunas. Pertumbuhan  sekunder menuju dalam akan 

membentuk xilem dan pertumbuhan menuju luar akan membentuk floem. 

Pertumbuhan sekunder akan mengakibatkan terjadinya aktifitas penebalan secara 

progresif (Champbell, 2002) 
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2.2 Benih Tanaman Kenaf 

Perbanyakan kenaf umumnya secara generatif menggunakan biji. Biji kenaf 

biasanya berbentuk ginjal berdiameter sekitar 0.3 – 0.5 cm berwarna kelabu agak 

kecoklatan. Benih kenaf termasuk ke dalam benih ortodoks karena relatif 

toleran/tahan terhadap pengeringan sampai kadar air 5 – 6 % dan dapat disimpan 

pada suhu yang rendah. Benih tanaman kenaf seperti ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Benih Tanaman Kenaf (Ryu dkk.2017) 

Benih kenaf dihasilkan dari kebun benih dengan persyaratan lahan harus 

subur, dekat sumber air, drainase baik, bebas dari organisme pengganggu 

tumbuhan (OPT). Tidak seperti tanaman lain, waktu tanam dan cara budidaya 

kenaf untuk produksi serat dan benih berbeda, sehingga memerlukan perlakuan 

dan penanganan yang berbeda mulai dari pemilihan/persiapan lahan sampai 

dengan panen dan pascapanen. Tanaman kenaf mulai berbunga 12 minggu setelah 

tanam (Schmitd, 2000). Periode pembungaan dan pembuahan berlangsung tidak 

serempak.Untuk panen benih yang baik dan efisien maka dilakukan apabila 

sekitar 75 % dari populasi tanaman kenaf buahnya sudah kering. Tiap tanaman 

dapat menghasilkan 15–100 kapsul tergantung pada varietas, kondisi iklim tanah 

dan cara bercocok tanam. Tiap kapsul berisi 15–25 biji. Menurut Setyobudi 
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(2009) biji kenaf berbentuk ginjal berdiameter 0.3- 0.5 cm, berwarna kelabu agak 

kecokelatan. Bentuknya bervariasi dari reniform, subreniform, hingga angular. 

Satu kg biji kenaf berisi 30.000-40.000 butir. Biji kenaf mengandung kurang lebih 

20% lemak. Berdasarkan hasil analisis kimia, komposisi biji kenaf sebagai berikut 

: air (9.64%), mineral (6.40%), lemak (20.37%), nitrogen (21.44%), sakarida 

(15.66%), serat kasar (12.90%), mineral lain (13.94%). Lemak biji kenaf termasuk 

golongan “oleat-linoleat” mengandung 45.3% asam oleat, dan 23.4% asam 

linoleat, 14% asam palmilat, dan 6% asam stearat, oleh karena itu penyimpanan 

benih kenaf perlu hati-hati karena kandungan lemaknya tinggi. Benih kenaf yang 

telah dipanen dan digunakan sebagai bahan tanam harus melalui proses 

pengolahan yang meliputi penjemuran (batangan/pocokan), perontokan benih, 

pembersihan benih, sortasi, pengeringan, dan pengemasan. Kebutuhan serat kenaf 

akan semakin meningkat terutama karena sifat seratnya yang ramah lingkungan 

dan sangat adaptit di berbagai lingkungan tumbuh seperti lahan tadah hujan, lahan 

banjir dan lahan gambut, sehingga pengembangan kenaf masih menguntungkan. 

Produktivitas kenaf yang tinggi harus didukung dengan penggunaan varietas 

unggul yang telah dilepas dan penggunaan benih yang bermutu (Sutopo, 1987). 

Benih kenaf tergolong memiliki morfologi kulit yang keras sehingga 

menyebabkan dormansi dan berdampak pada pertumbuhan yang tidak seragam. 

Permukaan kulit benih hibiscus seperti bludru karena adanya struktur papil late 

yang menyebabkan kulit benih keras.hilum (Chachalis dkk. 2008). Menurut 

Rahayu (2015) bahwa benih yang memiliki kulit yang cukup keras dapat 

menghambat proses imbibisi sehingga benih tersebut mengalami dormansi fisik. 
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Untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman kenaf 

dengan memacu viabilitas benih dengan perlakuan pematahan dormansi. 

Viabilitas benih dapat dihambat oleh adanya kemampuan benih untuk menunda 

perkecambahan, yaitu mempunyai sifat dormansi. Peristiwa dormansi pada benih 

terjadi disebabkan oleh menurunnya viabilitas benih yang telah disimpan lama. 

Dormansi benih menunjukkan keadaan benih yang tidak mampu berkecambah 

meskipun berada dalam kondisi yang secara normal baik untuk berkecambah, 

seperti kelembaban yang cukup, suhu dan cahaya yang sesuai (Baskin & Baskin, 

2004). Terdapat dua faktor yang umumnya menyebabkan benih mengalami 

dormansi yaitu kulit benih yang kedap air (impermeable) dan dormansi dari 

embrio benih karena kondisi fisiologi embrio yang masih tetap gagal 

berkecambah meskipun kulit benih telah sempurna lepas pada kondisi ideal untuk 

berkecambah. Kebanyakan spesies tanaman hanya mengalami satu jenis 

dormansi, akan tetapi beberapa spesies juga mengalami kedua dormansi tersebut 

(Carl L & Walter, 1962). Benih kenaf pada beberapa aksesi memiliki karakter 

permukaan kulit yang keras sehingga memiliki sifat dormansi fisik. Dormansi 

dapat dipatahkan melalui beberapa perlakuan yaitu melalui perlakuan mekanis 

seperti skarifikasi untuk melemahkan kulit biji yang keras sehingga lebih 

permeable terhadap air atau gas. Air yang masuk ke dalam benih menyebabkan 

proses metabolisme dalam benih berjalan lebih cepat akibatnya perkecambahan 

yang dihasilkan akan semakin baik (Juhanda dkk. 2013).   

 Macam–macam dormansi meliputi dormansi fisik berupa impermeabilitas 

kulit benih terhadap air, permeabilitas benih rendah terhadap gas-gas, dan kulit 
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benih yang keras menyebabkan embrio susah tumbuh. Dormansi fisiologis 

meliputi (after ripening) benih gagal berkecambah meski embrio telah terbentuk 

sempurna dan lingkungan memungkinkan untuk tumbuh, (immaturity embrio) 

beberapa tumbuhan memiliki biji dimana perkembangan embrionya tidak secepat 

dengan jaringan disekelilingnya. Dormansi sekunder dimana benih keadaan 

normal mampu berkecambah tetapi keadaan lingkungan tidak memungkinkan 

selama beberapa waktu menyebabkan benih itu kehilangan kemampuan 

berkecambah, dan dormansi yang disebabkan oleh hambatan metabolisme pada 

embrio seperti adanya perlakuan cahaya. Dormansi benih kenaf termasuk 

dormansi fisik karena kulit benih yang keras. Dormansi benih kenaf dapat 

dipatahkan melalui metode skarifikasi fisik benih berupa perendaman air dengan 

suhu tinggi. Perlakuan skarifikasi fisik pada benih kenaf dapat meningkatkan 

persentase daya berkecambah benih pada aksesi ACC. 322 yaitu 93% dan aksesi 

ACC. 1301 hingga 92%. Teknik pematahan dormansi dengan perendaman suhu 

tinggi benih dapat meningkatkan perkecambahan >90% pada kedua aksesi benih 

kenaf (Hidayat dan Marjani, 2018). 

2.3 Skarifikasi Fisik Benih Tanaman Kenaf 

Skarifikasi merupakan salah satu upaya pretreatment atau perlakuan awal 

pada benih yang ditujukan untuk mematahkan dormansi dan mempercepat 

terjadinya perkecambahan benih yang seragam (Schmidt, 2000). Skarifikasi 

(pelukaan kulit benih) adalah cara untuk memberikan kondisi benih yang 

impermeable menjadi permeable melalui penusukan; pembakaran, pemecahan, 

pengikiran, dan penggoresan dengan bantuan pisau, jarum, pemotong kuku, 
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kertas, amplas, dan alat lainnya (Schmidt, 2000). Kulit benih yang permeable 

memungkinkan air dan gas dapat masuk ke dalam benih sehingga proses imbibisi 

dapat terjadi. Benih yang diskarifikasi akan menghasilkan proses imbibisi yang 

semakin baik air dan gas akan lebih cepat masuk ke dalam benih karena kulit 

benih yang permeable. Air yang masuk ke dalam benih menyebabkan proses 

metabolisme dalam benih berjalan lebih cepat akibatnya perkecambahan yang 

dihasilkan akan semakin baik. Benih kenaf yang diskarifikasi diduga akan 

berkecambah lebih baik dibandingkan dengan benih yang tidak diskarifikasi. 

Ditinjau dari segi ekonomis pemecahan dormansi pada benih kenaf dianggap 

menguntungkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu tindakan agar dormansi dapat 

dipecahkan atau setidaknya lama dormansi dapat dipersingkat. Berbagai perlakuan 

dapat diterapkan untuk mematahkan masa dormansi biji salah satunya dengan 

melakukan skarifikasi fisik menggunakan air panas (Sutopo, 1987). Perlakuan 

skarifikasi fisik dengan air panas bertujuan untuk memudahkan penyerapan air 

oleh benih. Cara yang umum dilakukan adalah dengan menuangkan benih dalam 

air panas dan dibiarkan dingin agar benih dapat menyerap air selama 12 jam - 24 

jam (Schmidt, 2002). Perlakuan suhu perendaman 55°C dan 65°C memberikan 

nilai paling tinggi untuk persentase kecambah biji kedawung (Parkia timoriana 

(DC) Merr) (Sholicha, 2009). 

Perlakuan dengan benih sengon menunjukkan perendaman dalam air panas 

selama 24 jam sebesar 99.25% tidak berbeda nyata dengan perlakuan perendaman 

benih sengon dengan air panas selama 5 menit dan 1 menit dan berbeda nyata 

dengan perkecambahan tanpa perendaman air panas (Payung dkk. 2012). 
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Perlakuan perendaman benih aren dalam air bersuhu awal 750C selama 15 menit 

kemudian direndam dalam larutan giberelin selama 24 jam yang akan 

dikecambahkan berpengaruh terhadap persentase kecambah dan daya kecambah 

benih aren dan percepatan berkecambah benih aren (Purba dkk. 2014). 

2.4 Mikroorganisme Lokal 

Mikroorganime lokal merupakan sekelompok mikroorganisme yang aktif 

dan berada di suatu tempat, yang diperoleh dari bagian tanaman. Larutan 

mikroorganisme lokal merupakan cairan yang terbuat dari bahan-bahan alami 

yang disukai sebagai media hidup dan berkembangnya mikroorganisme yang 

berfungsi untuk mempercepat penghancuran bahan organik, dekomposer, 

aktivator, dan tambahan nutrisi bagi tumbuhan yang disengaja untuk 

dikembangkan dari mikroorganisme yang berbeda. Bahan-bahan yang digunakan 

untuk membuat mikroorganisme lokal diduga mengandung zat yang dapat 

merangsang pertumbuhan dan perkembangan tanaman (fitohormon) seperti 

giberelin, sitokinin, dan auksin (Lindung, 2015). Membuat larutan 

Mikroorganisme Lokal membutuhkan 3 bahan utama, yaitu : 

1. Karbohidrat 

Karbohidrat merpakan bahan yang dibutuhkan oleh bakteri atau 

mikroorganisme sebagai sumber energi. Penyedia karbohidrat bagi 

mikroorganisme bisa diperoleh dari air cician beras, nasi bekas, singkong, 

kentang, gandum, bekatul dan lain-lain (Trubus, 2012). 
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2. Glukosa 

Glukosa merupakan bahan yang mengandung banyak sumber energi 

bagi mikroorganisme yang bersifat mudah dicerna. Glukosa bisa didapatkan 

dari gula pasir, gula merah, molase, air gula, air kelapa, dan lain-lain (Trubus, 

2012). 

3. Sumber Bakteri 

Bahan yang mengandung banyak mikrooganisme yang bermanfaat bagi 

tanaman anatara lain: buah-buahan yang busuk, sayur-ayuran busuk, keong 

mas, nasi, rebung bambu, bonggol pisang, urin kelinci, pucuk daun labu, tape 

singkong, dan buah maja. Larutan mikroorganisme lokal tidak hanya 

mengandung satu jenis mikroorganisme akan tetapi ada beberapa 

mikroorganisme didalamnya atara lain seperti Rhizobium sp., Azosprillium 

sp., Azotobacter sp., Pseudomonas sp., Bacilus sp., dan bakteri pelarut fosfat 

(Lindung, 2015). 

2.4.1 Bonggol Pisang 

Pisang (Musa paradisiaca) adalah tanaman tropis yang mempunyai potensi 

tinggi untuk dikelola. Buah pisang sudah menjadi komoditas ekspor dan impor di 

pasar internasional. Tanaman pisang berasal dari Asia Tenggara yang kemudian 

menyebar luas ke benua Afrika dan Amerika. Habitat tanaman pisang adalah 

daerah tropis yang beriklim basah, dan dapat tumbuh subur didataran rendah 

maupun tinggi. Tanaman pisang umumnya dapat tumbuh didataran rendah sampai 

pegunungan dengan ketinggian 2000 meter diatas permukaan laut (dpl). Buah 

pisang merupakan salah satu buah yang banyak dikembangkan diseluruh wilayah 
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Indonesia. Pisang dapat tumbuh pada iklim tropis basah, lembab dan panas 

dengan curah hujan optimal 1520 – 3800 mm/tahun dan 2 bulan kering 

(Rismunandar, 1990). 

Bonggol pisang merupakan bagian dari tanaman pisang yang berada 

dibagian tanah dan termasuk kedalam daerah perakaran tanaman pisang. Pati yang 

terkandung dalam bonggol pisang dapat dipergunakan sebagai sumber karbohidrat 

bahkan bisa dikeringkan sehingga menjadi abu. Dimana abu dari bonggol pisang 

mengandung soda yang dapat digunakan untuk bahan pembuatan sabun dan 

pupuk (Munadjim, 1988). 

Kandungan gizi dalam bonggol pisang juga berpotensi digunakan sebagai 

sumber mikroorganisme lokal karena kandungan gizi dalam bonggol pisang dapat 

digunakan sebagai sumber makanan sehingga mikroba berkembang dengan baik. 

Mikroorganisme lokal bonggol pisang mengandung unsur N 0.18 %, P 795 ppm , 

K 4535 ppm, Ca 1014 ppm, Fe 68 ppm, Zn 475 ppm, dan Cu 99 ppm (Huda, 

2017). Mikroba yang dihasilkan dari bonggol pisang adalah :Azospirillium sp., 

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

daerah perakaran sehingga mempengaruhi penyerapan hara (Trubus, 2012). 

Fermentasi yang dilakuakan ketika membuat mikroorganisme lokal lebih baik 

dilakukan pada waktu yang tidak lama, karena total populasi bakteri larutan 

miroorganisme lokal bonggol pisang mengalami penurunan ketika semakin lama 

fermentasi pertumbuhan total populasi bakteri semakin berkurang (Komang dkk. 

2016). 
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2.4.2 Buah Pepaya 

Buah pepaya merupakan buah yang sanagat banyak dikonsumsi oleh 

manusia, karena buah pepaya mampu untuk memperlacar pencernaan. Buah 

pepaya sangat populer, buah pepaya mengandung banyak vitamin A dan vitamin 

C serta rasanya manis. Di Eropa dan di negara maju lainnya, pepaya dimakan 

sebagai buah segar atau sari buahnya diminum pada pagi hari sebelum sarapan 

dengan maksud memperlancar pencernaan (Aak, 1990). Buah pepaya dapat 

dimakan dari bagian buahnya sebesar 75% dari seluruh buah pepaya (Sunarjono, 

1987). Buah pepaya memiliki bentuk bulat ataupun memanjang tergantung 

jenisnya, buah muda berwarna hijau dan buah tua kekuningan/jingga, buah pepaya 

berongga besar ditengahnya, tangkai buah pendek, biji berwarna hitam dan 

diselimuti lapisan tipis (Muhlisah, 2007). 

Buah pepaya di Indonesia sangat melimpah dan terkadang mengangalami 

kebanyakan produksi, sehingga banyak buah pepaya yang membusuk. Buah 

pepaya busuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber mikroorganisme. Setelah 

difermentasi 21 hari, mikroorganime lokal buah pepaya memiliki kandungan 

unsur 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 % serta terdapat jenis bakteri berupa Pseudomonas sp, 

Bacillus, bakteri pelarut pospat, dan Azospirillium sp. (Hesti dkk. 2015). Nutrisi 

yang terkandung dalam mikroorganisme lokal buah pepaya baik bagi 

pertumbuhan bibit tanaman. 
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2.5 Skarifikasi Fisik 

Skarifikasi fisik benih merupakan suatu cara pematahan dormansi 

menggunakan perlakuan fisik sebelum benih dikecambahkan. Banyak berbagai 

cara mulai dari skarifikasi fisik dengan menipiskan permukaan kulit benih seperti 

pengamplasan dan pengikiran, perendaman air menggunakan air panas suhu 

tertentu. Ditinjau dari segi ekonomis dormansi pada benih dianggap tidak 

menguntungkan, oleh karena itu diperlukan suatu tindakan agar dormansi dapat 

dipecahkan atau setidaknya lama dormansi dapat dipersingkat. Berbagai perlakuan 

dapat diterapkan untuk mematahkan masa dormansi biji salah satunya dengan 

melakukan skarifikasi fisik menggunakan air panas (Sutopo, 1987). Ditinjau dari 

morfologi benih tanaman kenaf, benih kenaf cenderung memiliki kulit tipis yang 

kuat sulit diimbibisi dengan air perlu adanya perlakuan untuk memecah 

dormansinya, bentuk benih yang kecil sulit untuk dilakukannya skarifikasi fisik 

dengan carapengikisan, jadi cara ampuhnya menggunakan skarifikasi fisik benih 

dengan perendaman air panas dengan suhu tertentu. Perlakuan dengan benih 

sengon menunjukkan perendaman dalam air panas selama 24 jam sebesar 99.25% 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan perendaman benih sengon dengan air panas 

selama 5 menit dan 1 menit dan berbeda nyata dengan perkecambahan tanpa 

perendaman air panas (Payung dkk. 2012). Perlakuan perendaman benih aren 

dalam air bersuhu awal 750C selama 15 menit kemudian direndam dalam larutan 

giberelin selama 24 jam yang akan dikecambahkan berpengaruh terhadap 

persentase kecambah dan daya kecambah benih aren dan percepatan berkecambah 

benih aren (Purba dkk. 2014). 


