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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kawista (Feronia limonia (L.) Swingle) merupakan tanaman suku jeruk-

jerukan atau Rutaceae. Tanaman ini bukan asli Indonesia, tetapi berasal dari India 

yang menyebar ke Asia Tenggara, salah satunya adalah Indonesia terutama di 

wilayah pantai Jawa, Bali, Sumatra, Madura, dan Nusa Tenggara Barat (Nugroho, 

2012). Kawista memiliki beberapa nama, di negara Inggris tanaman ini disebut 

dengan wood apple, elephant apple (Belanda), belada hannu (Kanada), kaitha 

(India), kothu (Gujarat), sedangkan di Indonesia kawista memiliki nama maja 

(Jakarta), kawista (Sunda), kawis / kawista / kinca (jawa), bila / kabista / karabista 

(Madura) (Monika dalam Muna, 2014). Buah dari tanaman ini memiliki kulit yang 

keras dan daging berwarna coklat jika sudah masak. Tinggi tanaman kawista 

kurang lebih bisa mencapai 12 meter, memiliki warna batang abu-abu kecoklatan 

ataupun hitam keabuan yang memiliki bentuk lembaran anak daun membundar 

telur sungsang dengan warna daun hijau muda atau hijau kemerahan (Nurdiana et 

al., 2016). 

Masyarakat biasanya mengolah buah kawista menjadi sirup ataupun limun, 

meski begitu masyarakat Indonesia masih banyak yang belum tahu buah ini, 

karena kawista jarang tumbuh di Indonesia atau termasuk komoditas endemik, 

kawista hanya tumbuh di daerah-daerah tertentu di Indonesia, misalnya di Pulau 

Jawa, kawista tumbuh di Rembang dan Tuban. Kawista mempunyai banyak 

manfaat, hampir semua bagian kawista bisa dimanfaatkan khususnya untuk obat 

tradisonal, menurut Dewi (2013) buah kawista memiliki kandungan flavonoid, 

glikosida, saponin, tannin, kumarin dan turunan tiramin. Duri dan kulit batang 

kawista digunakan dalam pengobatan tradisonal sakit menstruasi, gangguan hati, 

gigitan dan sengatan serangga, serta mabuk laut. Kayu kawista dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan bangunan rumah dan peralatan pertanian. Gum atau getah yang 

berasal dari batangnya dapat digunakan sebagai pengganti gum arab, selain itu, 
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gumnya dapat pula digunakan sebagai obat untuk diare dan disentri. (Qureshi et al. 

dalam Nugroho, 2012). 

Populasi tanaman kawista semakin menurun karena belum ada upaya untuk 

mengembangkan tanaman tersebut, penurunan populasi kawista dapat dicegah 

dengan memperluas lahan tanam yang membutuhkan jumlah bibit yang cukup 

besar, saat ini ketersediaan bibit kawista masih terbatas, bibit yang terbatas karena 

masyarakat tidak tertarik untuk membibitkan kawista karena pertumbuhannya 

yang lambat. Benih yang akan digunakan dalam pembibitan kali ini berasal dari 

Tuban. 

Tanaman kawista saat ini langka karena pertumbuhannya yang lambat. 

Teknologi untuk pengembangan tanaman kawista salah satunya dengan cara 

perbanyakan secara generatif dengan menggunakan benih (Murrinie et al., 2019), 

yang membutuhkan waktu 2-3 minggu untuk perkecambahan. Waktu yang cukup 

lama dalam perkecambahan kawista ini dikarenakan biji kawista tertutupi oleh 

rambut-rambut biji yang cukup padat, sehingga kedap terhadap air dan oksigen.  

Dalam pembibitan tanaman kawista diperlukan media tanam yang baik. 

Media tanam merupakan hal penting dalam pembibitan, media tanam yang baik 

adalah media yang mampu menyediakan unsur hara dan air yang cukup bagi 

pertumbuhan tanaman. Media tanam yang sering digunakan untuk pembibitan 

yaitu tanah, pasir dan pupuk kandang. 

Penelitian Anata et al. dalam Muttaqin (2019) tanah : pasir : Pupuk 

Kandang Ayam (2:1:1) berpengaruh nyata pada tinggi tanaman (17,93 cm), jumlah 

daun (21,00 helai) dan berat basah tajuk (26,00 g) pada tanaman daun dewa. 

Penelitian Timor et al. (2016) menunjukkan pertumbuhan bibit kakao 

dengan perlakuan media tanam tanah + pupuk kandang kambing + kompos kulit 

buah kakao (2:1:1) pada umur 9 MST memiliki diameter batang tertinggi yaitu 

5,79 cm dibanding perlakuan tanah + kompos kulit buah kakao + kompos seresah 

daun kakao (2:1:1) dengan diameter batang 4,47 cm. Perlakuan tanah + pupuk 

kandang kambing + kompos seresah daun kakao (2:1:1) pada umur 9 MST 
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memiliki panjang akar tertinggi yaitu 31,00 cm dibanding perlakuan tanah + 

kompos kulit buah kakao + kompos seresah daun kakao (2:1:1) dengan panjang 

akar 20,50 cm. Perlakuan tanah + pupuk kandang kambing + kompos kulit buah 

kakao (2:1:1) pada umur 13 MST memiliki luas daun tertinggi yaitu 456,31 cm
2
 

dibanding perlakuan tanah + kompos kulit buah kakao + kompos seresah daun 

kakao (2:1:1) dengan nilai  bobot kering bibit kakao 222,62 cm
2
. 

Penelitian Silalahi dan Manullang (2020) menunjukkan perlakuan media 

tanam tanah + bakaran sekam padi + kompos pada pembibitan kopi menunjukkan 

hasil berbeda nyata pada jumlah daun dibandingkan dengan perlakuan lain dengan 

jumlah daun 13,35. Perlakuan tersebut juga menunjukan hasil terbaik pada 

parameter tinggi tanaman dan diameter batang, hal ini karena perlakuan jumlah 

kompos lebih banyak 1 kg dengan kandungan nitrogen dan kalium yang memiliki 

manfaat baik untuk pertumbuhan vegetatif. Kompos yang digunakan adalah pupuk 

kandang yang berasal dari kotoran sapi yang sudah diolah dan mengalami 

pembusukan yang sempurna. 

Pertumbuhan bibit yang baik merupakan faktor utama untuk memperoleh 

tanaman yang baik di lapangan. Masa pembibitan merupakan masa yang 

terpenting dalam pertumbuhan kawista. Media tanam yang lazim digunakan adalah 

tanah, pupuk kandang dan pasir. Pupuk kandang digunakan karena memiliki unusr 

hara yang lengkap yaitu N, P dan K yang penting untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Media Pasir dipilih karena memudahkan draenasi dan 

aerasi, sedangkan media tanam tanah banyak digunakan karena tanah memiliki 

beberapa kelebihan salah satunya dapat mengatur ketersediaan air di dalam tanah. 

Selain media tanam pemupukan merupakan faktor penting dalam 

pembibitan untuk memenuhi hara bagi tanaman. Pemupukan memiliki tujuan 

untuk menjamin kecukupan dan keseimbangan hara tanaman sehingga 

pertumbuhan bibit menjadi maksimal. Phosphat merupakan salah satu unsur hara 

yang berperan penting dalam pembibitan, phosphat berperan dalam perakaran 

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman (Faizin et al., 2015). Pupuk 
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phosphat digunakan karena dapat merangsang pertumbuhan awal bibit sehingga 

diperlukan untuk pertumbuhan dan pembentukan bagian-bagian vegetatif tanaman. 

Penelitian Faizin et al. (2015) menunjukkan pemberian pupuk fosfor pada 

pertumbuhan semai tanaman akasia dengan dosis 25 g/polibag meningkatkan 

tinggi tanaman 9,46 cm dibanding kontrol 5,73 cm, selain itu juga memberikan 

pengaruh terhadap peningkatan pertambahan diameter batang sebesar 1,19 mm 

dibanding kontrol 0,74 mm. 

Penelitian Marizah et al. (2019) dosis pupuk P 6 g/polibag memberikan 

tinggi tanaman bibit kopi tertinggi pada umur 90 hari setelah pindah tanam HSPT 

16,15 cm dibanding dosis 2 g/polibag 14,59 cm. Dosis 6 g/polibag juga mampu 

meningkatkan bobot segar tajuk dan bobot segar akar, bobot segar tajuk sebesar 

3,10 g dibandingkan dosis 2 g/polibag 2,49 g dan bobot segar akar 1,15 g 

dibanding 2 g/polibag sebesar 1,01 g. 

Mengingat masih terbatasnya informasi media tanam dan dosis pupuk 

phosphat untuk pembibitan kawista maka dilakukan penelitian dengan judul 

Pengaruh Media Tanam dan Dosis Pupuk Phosphat terhadap Pembibitan Kawista 

(Feronia limonia (L.) Swingle. 

B. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh macam media tanam terhadap pertumbuhan bibit 

kawista. 

2. Mengetahui pengaruh dosis pupuk phosphat terhadap pertumbuhan bibit 

kawista. 

3. Mengetahui interaksi antara media tanam dan dosis pupuk phosphat terhadap 

pertumbuhan bibit kawista 

C. Rumusan Masalah 

1. Apakah media tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit kawista? 

2. Apakah dosis pupuk phosphat berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit 

kawista? 
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3. Apakah terdapat interaksi antara media tanam dan dosis pupuk phosphat 

terhadap pertumbuhan bibit kawista? 

D. Hipotesis 

1. Diduga media tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit kawista. 

2. Diduga dosis pupuk phosphat berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit kawista. 

3. Diduga terdapat interaksi antara media tanam dan dosis pupuk phosphat 

terhadap pertumbuhan bibit kawista. 


