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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kawista (Feronia limonia L.) pertama kali dipublikasikan oleh 

Linnaeus pada tahun 1763. Kawista merupakan tanaman buah tropis yang 

termasuk dalam suku jeruk-jerukan (Rutaceae) dan berpotensi sebagai 

tanaman obat (Lim dalam Nurdiana et al., 2016). Tumbuhan yang 

dimanfaatkan buahnya ini sudah jarang dijumpai meskipun sekarang di 

beberapa daerah mulai dibudidayakan kembali. Buah kawista beraroma khas 

berbentuk bulat dengan kulit tebal dan keras, bentuk daun kecil-kecil bulat 

telur dan bersirip ganjil, warnanya hijau gelap dan agak gelap (Sarwono, 

1986).  

Prospek kawista sangat besar untuk dikembangkan karena mempunyai 

keunggulan komparatif di bidang industri makanan khas daerah dan 

pengobatan. Buah yang telah matang sempurna sering dianggap sebagai buah 

busuk karena daging buahnya berwarna cokelat kemerahan dengan biji di 

dalamnya. Pohon kawista hanya mampu tumbuh pada lokasi dengan 

ketinggian maksimal 450 meter dari permukaan laut (dpl). Kawista toleran 

terhadap kekeringan serta telah beradaptasi dengan baik pada tanah yang 

kurang subur sehingga banyak tumbuh di daerah pesisir (Sukamto, 2000). 

Orwa et al. (2009) menyatakan tanaman kawista umumnya tumbuh di tanah-

tanah kering pada ketinggian 0-450 m dengan rata-rata curah hujan tahunan 

800-1.200 mm, rata-rata temperatur tahunan 20-29 ᵒC, dapat tumbuh pada 

semua jenis tanah, tetapi adaptasi terbaik pada tanah ringan (light soil). Sifat 

toleran terhadap kekeringan menyebabkan pohon ini dapat digunakan sebagai 

batang bawah pohon jeruk yang membuat pohon jeruk berbunga lebih awal 

dan terus menerus (Jones dalam Nugroho, 2012). 

Buah kawista merupakan buah khas di daerah Rembang, namun 

populasi pohon kawista tidak banyak bertambah di kota Rembang. 

Ketersediaan pohon kawista yang semakin berkurang akan mempengaruhi 

ketersediaan buah sebagai bahan baku industri dan pada akhirnya berimbas 

dalam perekonomian daerah (Muna & Rahayu, 2015). Masyarakat tidak 
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tertarik untuk membibitkan kawista salah satunya karena pertumbuhannya 

yang lambat. Selama ini penanaman kawista dilakukan tanpa pemupukan, 

sehingga memperlambat pertumbuhan vegetatif. 

Pemberian pupuk merupakan hal yang harus dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang serta 

dapat berproduksi dengan baik. Pupuk mengandung unsur hara yang 

dibutuhkan oleh tanaman seperti unsur hara makro maupun mikro. Setiap 

jenis unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman memiliki fungsi masing-

masing. Pemberian unsur hara pada tanaman perlu memperhatikan 

keseimbangan sesuai kondisi tanah dan kebutuhan tanaman (Diana et al., 

2017).  

Ketersediaan unsur hara di dalam tanah dipengaruhi oleh kesuburan 

tanah, yaitu kesuburan tanah secara kimia, fisika, dan biologi. Kesuburan 

tanah secara kimia akan mempengaruhi ketersediaan hara berdasarkan sifat-

sifat kimia tanah, seperti kemasaman tanah (pH). Kesuburan tanah secara 

fisik akan mempengaruhi ketersediaan hara berdasarkan sifat fisik tanah, 

seperti bahan induk tanah, tekstur tanah, kepadatan tanah, suhu tanah dan 

warna tanah. Kesuburan tanah secara biologi akan mempengaruhi 

ketersediaan hara berdasarkan sifat biologi tanah, seperti organisme tanah dan 

bahan organik tanah (Musnamar, 2003). 

Pupuk terdiri dari dua macam, yaitu pupuk organik dan anorganik. 

Pupuk organik merupakan pupuk dengan bahan dasar yang diambil dari alam 

dengan jumlah dan jenis unsur hara yang terkandung secara alami, sedangkan 

pupuk anorganik merupakan pupuk buatan pabrik dengan jenis dan kadar 

unsur hara yang sengaja ditambahkan atau diatur dalam jumlah tertentu. 

Pupuk organik merupakan salah satu bahan yang sangat penting dalam upaya 

memperbaiki kesuburan tanah, tetapi penggunaannya masih harus disertai 

dengan pupuk anorganik karena pupuk organik mempunyai kandungan hara 

yang rendah (Sutedjo, 2010). 

Salah satu hambatan dalam pembibitan adalah kurang tersedianya unsur 

hara dalam  media tumbuh pembibitan yang digunakan. Media tanam  
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merupakan faktor terpenting dalam  pembibitan. Dapat dikatakan bahwa 

semakin baik media tanam yang digunakan, maka pertumbuhan bibit lebih 

maksimal.  

Pada umumnya media tanam yang digunakan dalam pembibitan  adalah 

tanah dan pupuk kandang. Jika penggunaan media tanam  hanya  berupa 

tanah saja maka dalam  jangka waktu yang lama akan  menyebabkan 

menurunnya kualitas tanaman tersebut, sehingga perlu diimbangi dengan 

penggunaan pupuk kandang yang bertujuan untuk memenuhi kebututuhan 

unsur hara yang lebih lengkap dalam pembibitan (Redaksi Penebar Swadaya  

dalam  Maulana, 2011). 

Pupuk kandang merupakan pupuk organik dari hasil fermentasi kotoran 

padat dan cair (urin) hewan ternak yang umumnya berupa mamalia (sapi, 

kambing) dan unggas (ayam). Aplikasi pupuk kandang telah lama dikenal 

para petani, karena membantu meningkatkan hasil usaha tani. Hal ini 

disebabkan pupuk kandang selain berfungsi sebagai penyimpanan unsur hara 

yang secara perlahan akan dilepaskan ke dalam larutan air tanah dan 

disediakan bagi tanaman, pupuk kandang juga melindungi dan membantu 

mengatur suhu dan kelembaban tanah di dalam atau di atas tanah (Musnamar, 

2003). 

Penambahan pupuk kandang  dalam media tanam akan menjamin 

kondisi tanah yang sehat.Tanah yang sehat merupakan prakondisi bagi 

kesehatan tanaman, yang dipengaruhi langsung oleh penyerapan senyawa 

organik tertentu yang dibentuk ketika organisme tanah memineralisasi bahan 

organik dan pengaruh secara tidak langsung ketika suatu organisme tanah 

menekan perkembangan organisme lain yang bisa mengganggu pertumbuhan 

tanaman, sehingga dapat mengoptimalkan ketersediaan unsur hara dan 

menyeimbangkan unsur hara (Setyamidjaja, 1989). 

Selain perbaikan media tanam dengan menambahkan pupuk organik, 

masih perlu dilakukan penambahan pupuk anorganik yang berfungsi untuk 

memaksimalkan ketersediaan unsur hara  di dalam tanah. Tanah yang 

ditanami terus menerus tanpa penambahan pupuk akan mengalami 
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pengurangan unsur hara sejalan dengan pertumbuhan tanaman, karena 

tanaman akan terus menerus mengisap unsur hara yang ada di dalam tanah 

sehingga dibutuhkan pupuk anorganik untuk mensuplai zat hara tanaman 

dengan cepat seperti pupuk majemuk NPK yang mengandung unsur N, P dan 

K bagi pertumbuhan tanaman (Sutedjo, 2010). 

Aplikasi pupuk biasanya dilakukan dengan mencampur terlebih dahulu 

masing-masing pupuk tunggal N, P, dan K sebelum diberikan ke dalam tanah. 

Aplikasi tersebut dianggap kurang praktis dan di sisi lain ketersediaan pupuk 

tunggal di lapangan mulai sulit diperoleh sehingga saat ini lebih banyak 

digunakan pupuk majemuk NPK. Keunggulan pupuk majemuk NPK selain 

mengandung hara N, P, dan K juga mengandung unsur yang lain, sehingga 

lebih efektif dan efisien dibanding dengan pupuk tunggal, misalnya pupuk 

majemuk NPK dengan tambahan MgO (1%), CaO (4%), Sulfur (4%) dan 

unsur mikro (0,4% Mn, 1% Fe, dan 0,4% Zn) (Diana et al., 2017). 

Penelitian pemupukan pada pembibitan kawista masih terbatas. Hasil 

penelitian Gumelar (2015) pada tanaman jeruk purut yang masih satu famili 

dengan  kawista (Rutaceae)  menunjukkan pemberian pupuk NPK (16:16:16) 

berpengaruh nyata terhadap rata-rata tinggi tanaman, jumlah daun, dan bobot 

daun. Perlakuan pupuk NPK 16:16:16 berpengaruh nyata terhadap rata-rata 

tinggi tanaman, jumlah daun, dan daun tanaman jeruk purut. Dosis Pupuk 

NPK (16:16:16) 1,5 gram/polibag menunjukkan hasil terbaik pada parameter 

tinggi tanaman, jumlah daun, dan bobot daun tanaman jeruk dibandingkan 

dengan kontrol dan 0,5 g/polibag serta 1,0 g/polibag. 

Mengingat bahwa informasi pemupukan pada pembibitan kawista 

masih terbatas maka dilakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Media 

Tanam dan Dosis Pupuk Majemuk NPK terhadap Pertumbuhan Bibit Kawista 

(Feronia limonia L.). 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah media tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit kawista 

(Feronia limonia L.)? 

2. Apakah dosis pupuk majemuk NPK berpengaruh terhadap pertumbuhan 

bibit kawista  (Feronia limonia L.)? 

3. Adakah interaksi antara media tanam dan dosis pupuk majemuk  NPK 

terhadap pertumbuhan bibit kawista  (Feronia limonia L.)? 

C. Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan bibit kawista  

(Feronia limonia L.). 

2. Mengetahui pengaruh dosis pupuk majemuk NPK terhadap pertumbuhan 

bibit kawista  (Feronia limonia L.). 

3. Mengetahui interaksi antar media tanam dan dosis pupuk majemuk NPK 

terhadap pertumbuhan bibit kawista (Feronia limonia L.). 

D. Hipotesis 

1. Diduga media tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit kawista  

(Feronia limonia L.). 

2. Diduga dosis pupuk majemuk NPK berpengaruh terhadap pertumbuhan 

bibit kawista  (Feronia limonia L.). 

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

NPK terhadap pertumbuhan bibit kawista  (Feronia limonia L.). 

 


