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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kawista (Feronia limonia (L) Swingle) merupakan tanaman yang 

termasuk dalam famili Rutaceae (jeruk-jerukan). Tanaman ini sebagian 

besar banyak tumbuh pada daerah tropis. Tanaman berasal dari India dan 

Sri Lanka, tetapi saat ini telah menyebar ke seluruh dunia, terutama di 

kawasan Asia Tenggara. Kawista dikenal sebagai tanaman obat kuno 

Yunani dan Romawi serta menjadi tanaman obat paling penting di India, 

karena kandungan antioksidan buah sangat tinggi (Thakur et al., 2010). 

  Buah kawista dapat dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam 

pembuatan limun, sirup, madu mongso, dan dodol seperti yang dilakukan 

masyarakat Rembang dan Karawang. Namun masyarakat di Pulau Bali 

dan Nusa Tenggara masih mengkonsumsi buah kawista secara langsung 

dengan menambahkan gula pasir dan air. Tanaman kawista juga digunakan 

sebagai obat diare dan disentri oleh masyarakat India dan Srilanka (Barry, 

2008; Panda et al., 2013). 

  Meskipun buah kawista dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat 

makanan dan juga obat-obatan, namun populasi tanaman kawista sangat 

menurun terutama di daerah Rembang sebagai sentra produk olahan 

kawista, sehingga perlu dilakukan peningkatan populasi tanaman. Kendala 

yang ditemui dalam memperbanyak tanaman kawista adalah tanaman 

hanya berbuah satu kali dalam satu tahun, sehingga dibutuhkan teknologi 

penyimpanan benih agar dapat memperbanyak tanaman setiap saat. 

Menurut Sutopo (1985) tujuan utama penyimpanan benih adalah untuk 

mempertahankan viabilitas benih dalam periode simpan yang sepanjang 

mungkin. Yudono (2012) menyatakan bahwa penyimpanan benih 

bertujuan untuk mendapatkan benih tetap bermutu tinggi sampai benih 

siap untuk ditanam.  

  Kegiatan penyimpanan benih dipengaruhi oleh beberapa hal 

diantaranya faktor dalam dari benih yang salah satunya adalah sifat benih 
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(Murrinie et al., 2017). Hal ini sejalan dengan Copland & Donald (1985) 

yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas 

benih selama penyimpanan dibagi menjadi faktor internal dan eksternal 

benih. Faktor internal mencakup sifat genetik, daya tumbuh dan vigor, 

kondisi kulit dan kadar air benih awal. Faktor eksternal antara lain 

kemasan benih, komposisi gas, suhu dan kelembaban ruang simpan. 

  Suryanto (2013) mengatakan bahwa metode penyimpanan yang baik 

adalah disimpan dalam bentuk biji karena nilai kadar air dan daya 

berkecambah lebih stabil dibanding penyimpanan dalam bentuk buah. 

  Menurut Kartasapoetra (2003) faktor kelembaban udara dan suhu 

dalam penyimpanan adalah hal yang penting, suhu yang terlalu tinggi pada 

saat penyimpanan dapat membahayakan dan mengakibatkan kerusakan 

pada benih. Pada benih kedelai semakin rendah suhu penyimpanan 

kemunduran viabilitas benih dapat dikurangi, sedangkan semakin tinggi 

suhu penyimpanan maka semakin meningkatkan laju kemunduran 

viabilitas benih, dengan demikian penyimpanan pada benih kedelai akan 

lebih efektif pada suhu rendah.  

Hasil penelitian Sahupala (2010) menunjukkan benih merbau 

(Intsia bijuga O.K.) yang disimpan pada suhu freezer, suhu kulkas dan 

suhu kamar dengan kadar air benih sebesar 5,03 persen, memiliki rata-rata 

persentase perkecambahan sebesar 99,38 persen (suhu freezer), 99,33 

persen (suhu kulkas) dan 99,25 persen (suhu kamar) dengan laju 

perkecambahan 5,05 hari (suhu freezer), 5,99 hari (suhu kulkas) dan 6,03 

hari (suhu kamar) serta indeks vigor 16,53 (suhu freezer), 16,52 (suhu 

kulkas) dan 16,51 (suhu kamar) selama 16 minggu penyimpanan. 

Hasil penelitian Kartika & Sari (2015) menunjukkan bahwa lama 

penyimpanan berpengaruh nyata terhadap viabilitas dan vigor benih padi 

aksesi mayang dengan meningkatkan persentase daya kecambah, 

kecepatan tumbuh dan berat kering kecambah normal. Hasil penelitian 

juga menunjukkan lama penyimpanan 7 bulan merupakan perlakuan yang 

baik dibandingkan perlakuan 8 dan 9 bulan. 
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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 dan 

Vigor adalah sejumlah sifat-sifat benih yang mengidikasikan pertumbuhan 

dan perkembangan kecambah yang cepat dan seragam pada cakupan 

kondisi lapang yang luas (Farisman, 2012) 

Mengingat teknologi penyimpanan benih kawista saat ini belum 

ada, maka akan dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh suhu dan lama penyimpanan terhadap vigor dan viabilitas benih 

kawista (Feronia limonia (L.) Swingle). 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah suhu penyimpanan berpengaruh terhadap viabilitas dan vigor 

benih kawista? 

2. Apakah lama penyimpanan berpengaruh terhadap viabilitas dan vigor 

benih kawista? 

3. Apakah ada interaksi antara suhu dan lama penyimpanan terhadap 

viabilitas dan vigor benih kawista? 

C. Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh suhu penyimpanan terhadap viabilitas dan vigor 

benih kawista. 

2. Mengetahui pengaruh lama penyimpanan terhadap viabilitas dan vigor 

benih kawista. 

3. Mengetahui interaksi antara suhu dan lama penyimpanan terhadap 

viabilitas dan vigor benih kawista. 

D. Hipotesis 

1. Diduga suhu penyimpanan berpengaruh terhadap viabilitas dan vigor 

benih kawista.  

2. Diduga lama penyimpanan berpengaruh terhadap viabilitas dan vigor 

benih kawista. 

3. Diduga terdapat interaksi antara suhu dan lama penyimpanan terhadap 

viabilitas dan vigor benih kawista.  


