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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kawista (Feronia limonia (L.) Swingle) merupakan salah satu pohon 

langka  yang berasal dari India dan Sri Lanka dan dapat hidup khususnya di 

kawasan iklim tropis atau daerah kering seperti India, Sri Lanka, Myanmar, 

Indocina, Malaysia dan Indonesia. Kawista termasuk dalam golongan 

Rutaceae atau jeruk-jerukan. Tanaman berupa pohon yang dapat tumbuh 

mencapai 12 m. Kawista cocok tumbuh di daerah yang beriklim tropis kering 

dengan ketinggian berkisar 0-450 m dari permukaan laut (dpl). Tanaman ini 

adaptif di daerah pantai dan toleran terhadap kekeringan (Sukamto, 2000). 

Tanaman kawista memiliki ciri-ciri kulit batang kasar, percabangan ramping 

dan ditumbuhi duri tajam dan lurus, berdaun majemuk yang terdiri atas anak 

daun majemuk menyirip ganjil dengan rakis dan tangkai daun yang bersayap 

sehingga tanaman ini bagus sebagai bonsai. Anak daun kawista saling 

berhadapan dalam 2-3 pasang dan 1 di bagian ujung. Buah berbentuk bulat 

mencapai diameter 10 cm, memiliki kulit buah yang tebal dan keras, serta 

berwarna putih keabuan. Daging buah berwarna merah kecoklatan, beraroma 

khas dan masam, memiliki biji-biji dalam jumlah banyak dan berambut 

(Jones, 1992; Supriyanto et al., 1994).  Buah kawista mengandung asam buah, 

vitamin, kalsium, dan garam besi yang baik untuk tubuh. Biji dan buah 

mengandung minyak dan protein. Selain itu, buah kawista juga mengandung 

flavonoid, glikosida, saponin, dan tanin (Thakur et al., 2010).  

Kawista memiliki banyak keunggulan, diantaranya untuk mengobati 

tumor, asma, sembelit, lemah jantung dan hepatitis (Ilango dan Chitra, 2009). 

Buah kawista juga sering digunakan untuk pengobatan tradisional seperti obat 

penurun panas, obat untuk memenuhi kebutuhan vitamin (tonikum), obat 

mengatasi keputihan (obat pengelat) dan sakit perut. Duri dan kulitnya dapat 

digunakan untuk mengobati menstruasi, gangguan hati, gigitan dan sengatan 

dari binatang dan dapat mengobati mual-mual (Jones, 1992).  

Kini populasi kawista khususnya di Rembang sebagai penghasil 

kawista semakin menurun dikarenakan jumlah bibit yang kurang serta 



2 

 

 
 

ketidaktertarikan masyarakat untuk menanam buah kawista karena 

pertumbuhan buah yang lambat (Pemkab Rembang, 2014). Berdasarkan 

Badan Pusat Statistika Kabupaten Rembang tahun 2016, populasi tanaman 

kawista di Kabupaten Rembang sebanyak 876 pohon dengan nilai produksi 

4.502 kuintal. Berikut ini adalah data yang diberikan oleh Badan Pusat 

Statistika Kabupaten Rembang tahun 2016 mengenai populasi kawista di 

daerah Rembang. 

Tabel 1. Luas Panen dan Produksi Kawista menurut Kecamatan di  

Kabupaten Rembang Tahun 2016 

No Kecamatan  
Luas Panen  

(Pohon) 

Produksi 

(Kw) 

Produktivitas  

(Kg/pohon) 

1. Sumber  -   -   -  

2. Bulu  -   -   -  

3. Sale  -   -   -  

4. Sarang  -   -   -  

5. Sedan  -   -   -  

6. Pamotan  -   -   -  

7. Sulang  -   -   -  

8. Kaliori  -   -   -  

9. Rembang 876 4052 513,93 

10. Pancur  -   -   -  

11. Kragan  -   -   -  

12. Gunem  -   -   -  

13. Sluke  -   -   -  

14. Lasem  -   -   -  

Jumlah 876 4052 513,93 
     Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang, 2016 

Guna memperbaiki hal tersebut diperlukan adanya penyediaan jumlah 

bibit yang banyak agar mampu menambah populasi tanaman kawista. Bibit 

unggul sangat diperlukan untuk mendapatkan tanaman yang berkualitas.  

Kultur jaringan merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan 

bibit unggul yang bebas hama dan penyakit. Selain itu, kultur jaringan dapat 

memperoleh bibit tanaman dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat 

serta tidak memerlukan area pembibitan yang luas. Keuntungan pengadaan 

bibit melalui kultur jaringan diantaranya dapat memperoleh bahan 



 

 
 

tanaman yang unggul dalam jumlah banyak dan seragam, serta dapat 

memperoleh biakan steril sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk 

perbanyakan selanjutnya (Lestari, 2008).   

Keberhasilan pelaksanaan kultur jaringan ditentukan oleh beberapa 

faktor antara lain jenis dan konsentrasi zat pengatur tumbuh, sumber eksplan 

dan jenis tanaman. (Wattimena, 1992). Zat pengatur tumbuh tanaman berperan 

penting dalam mengontrol proses biologi dalam jaringan tanaman (Davies, 

1995; Gaba, 2005). Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil biakan tanaman 

yang optimum dalam kultur jaringan, penggunaan media dasar dan zat 

pengatur tumbuh yang tepat merupakan faktor penting (Purnamaningsih dan 

Lestari, 1998).  

Kombinasi penggunaan media dasar dan zat pengatur tumbuh yang 

tepat dapat meningkatkan aktivitas pembelahan sel dalam proses morfogenesis 

dan organogenesis. Zat pengatur tumbuh (ZPT) terdiri dari golongan sitokinin 

dan auksin, kedua ZPT ini sering digunakan dalam kultur jaringan. Golongan 

sitokinin yang umum digunakan pada media kultur jaringan adalah 

Benzylamino Purine (BAP) dan golongan auksin adalah Napthalene Acetic 

Acid (NAA) dan Indole-3-Acetic Acid (IAA). Umumnya auksin berfungsi 

untuk menginduksi pembentukan kalus, kultur suspensi, dan akar yaitu dengan 

memacu pemanjangan dan pembelahan sel di dalam jaringan kambium 

(Pierik, 1987). Pemberian auksin dalam konsentrasi tinggi dapat memacu 

pembentukan kalus embriogenik dan struktur embrio somatik. Sitokinin 

berperan untuk pembelahan sel pada kalus, morfogenesis, perluasan tunas 

lateral dan perluasan permukaan daun yang diawali dengan perkembangan 

kloroplas (Wattimena, 1992; Davis, 1995).  

Keberhasilan pelaksanaan kultur jaringan selain penggunaan jenis dan 

konsentrasi zat pengaruh tumbuh (ZPT), jenis pemilihan bahan tanam 

berpengaruh terhadap perkembangan tanaman yang akan ditanam melalui 

kultur jaringan. Bahan tanam yang biasa digunakan untuk perbanyakan 

tanaman menggunakan kultur jaringan diantaranya biji, akar, batang, daun dan 

bunga. Masing-masing sel tanaman memiliki kemampuan totipotensi, namun 



 

 
 

memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk tumbuh dan beregenerasi 

dalam kultur jaringan. Bahan tanam yang digunakan salah satunya adalah biji. 

Biji memiliki kulit yang tidak permeable dan dapat dirangsang dengan 

skarifikasi atau mengubah sifat kulit biji menjadi impermeable terhadap gas 

dan air untuk memudahkan proses perkecambahan. Tindakan skarifikasi yang 

dapat dilakukan adalah dengan merendam biji dengan air panas kisaran suhu 

77-100
0
C. Menurut Suharti (2007) biji yang direndam menggunakan air panas 

suhu 100
0
C selama 4-8 jam pada sengon dapat menghasilkan daya kecambah 

70-90%. Pendapat ini juga sejalan dengan Faizah (2020) yang menyatakan 

bahwa benih kawista yang direndam dengan air selama 24 jam dapat 

mempercepat pertumbuhan semai benih kawista. Namun, pada penelitian 

Taufiq (2021) perendaman benih kawista menggunakan H2SO4 tidak 

berpengaruh nyata terhadap perkecambahan benih kawista. Hal ini 

disampaikan oleh Marli’ah (2014) bahwa perlakuan perendaman benih 

menggunakan H2SO4 biasanya bertujuan untuk merusak kulit benih dan 

apabila berlebihan dapat merusak embrio pada benih.  

Perkecambahan benih secara in vitro sering dilakukan pada Famili 

Rutaceae terutama golongan jeruk dan telah dinyatakan berhasil. Menurut 

George and Sherrington (1984) biji jeruk memiliki sifat poliembrioni yaitu 

sifat dimana biji dapat membentuk embrio zigotik dan embrioandventif dan 

apabila ditumbuhkan dalam media buatan yang diberi perlakuan sifat tersebut 

akan muncul dengan baik. Pada penelitian Handayani (2020) biji pamelo yang 

terbelah dua dapat membentuk tunas dengan baik pada media tanam secara in 

vitro. Hal ini sependapat dengan Ihsan dan Sukarmin (2011) yang menyatakan 

biji yang mengalami pemotongan akan menghasilkan jumlah tunas yang lebih 

banyak dibandingkan dengan biji yang ditanam utuh. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut membuktikan bahwa penelitian perkecambahan pada 

golongan jeruk telah berhasil dan memberikan hasil yang baik. Namun 

penelitian perkecambahan pada benih kawista masih sedikit ditemukan. Pada 

penelitian Sukamto (2000) perkecambahan benih kawista yang dikupas dan 

diperlakukan ZPT pada media tanam memberikan hasil yang lebih baik 



 

 
 

dibandingkan dengan benih yang tidak dikupas dan tidak terdapat ZPT pada 

media tanam.  Namun penelitian tersebut belum mendukung dengan penelitian 

yang akan dilaksanakan.  

Informasi tentang pembibitan kawista melalui kultur jaringan masih 

terbatas, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai penanaman 

benih kawista secara in vitro untuk mengetahui karakter perkecambahan benih 

kawista pada media kultur. Selain perkecambahan perlu diteliti pula mengenai 

pengaruh pemberian auksin dan sitokinin terhadap regenerasi benih kawista 

secara in vitro. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

informasi mengenai perbanyakan benih kawista secara in vitro.     

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh perlakuan benih terhadap perkecambahan dan 

pertumbuhan kecambah benih kawista secara in vitro? 

2. Bagaimanakah pengaruh konsentrasi auksin dan sitokinin terhadap 

regenerasi benih kawista secara in vitro? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh perlakuan benih terhadap perkecambahan benih 

kawista pada media kultur.  

2. Mengetahui pengaruh auksin dan sitokinin terhadap regenerasi benih 

kawista secara in vitro.  

D. Hipotesis 

1. Diduga perlakuan benih menghasilkan perkecambahan dan pertumbuhan 

kecambah lebih baik dibandingkan tanpa perlakuan benih. 

2. Diduga pemberian auksin dan sitokinin memberikan pengaruh berbeda 

terhadap regenerasi benih kawista secara in vitro. 

 


