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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kawista (Feronia limonia (L.) Swingle) merupakan tanaman buah 

yang termasuk dalam famili Rutaceae. Tanaman kawista tumbuh alami di 

daerah yang kering seperti India, Sri Langka, Myanmar, Indo-Cina dan 

Indonesia. Salah satu tempat yang banyak terdapat tanaman kawista di 

Indonesia adalah di Kabupaten Rembang. Yang terletak di ujung timur laut 

Provinsi Jawa Tengah dan dilalui jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), 

pada garis koordinat 111º 00′ – 111º 30′ Bujur Timur dan 6 º 30′ – 7 º 60′ 

Lintang Selatan (Pemkab Rembang, 2011).  

Buah kawista saat ini dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam 

pembuatan limun, sirup, madumongso, dan dodol oleh masyarakat di 

kabupaten Rembang dan Karawang, sedangkan masyarakat di pulau Bali dan 

Nusa Tenggara masih mengkonsumsi buah kawista secara langsung dengan 

menambahkan gula pasir dan air. Kawista memiliki beberapa manfaat, dari 

duri dan kulit batang kawista dapat digunakan untuk obat sakit menstruasi, 

gangguan hati, gigitan dan sengatan serangga, serta mabuk laut. Kayunya 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan rumah dan peralatan pertanian. 

Gum batang kawista dapat digunakan sebagai pengganti gum arab (Qureshi et 

al., 2010). Tanaman kawista juga digunakan sebagai obat diare dan disentri 

oleh masyarakat India dan Srilanka (Nurdiana et al., 2016). 

Menurut data BPS Kabupaten Rembang (2016) luas panen tanaman 

kawista sebanyak 876 pohon yang menghasilkan sebanyak 450,2 ton, dengan 

jumlah produktivitas 513,93 kg/pohon. Kawista perlu dikembangkan karena 

saat ini tanaman kawista termasuk dalam golongan tanaman yang langka dan 

terancam punah (Murrinie, 2017). Kawista termasuk tanaman yang  

pertumbuhannya lambat, karena tanaman yang berasal dari benih memerlukan 

waktu hingga 15 tahun untuk berbuah, sehingga menjadikan banyak 

masyarakat yang tidak tertarik untuk membudidayakan tanaman kawista, 

sehingga menyebabkan populasinya semakin menurun (Rahmi et al., 2019). 
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Perbanyakan tanaman kawista dapat dilakukan dengan benih, stek 

akar atau okulasi. Perbanyakan tanaman melalui benih mengalami banyak 

kendala (Sukamto, 1998). Benih kawista memiliki masa dormansi yang cukup 

lama, menurut penelitian Murrinie (2017) benih kawista mulai berkecambah 

pada hari ke-13 hingga hari ke-15. Upaya untuk mempercepat 

perkecambahan antara lain adalah dengan menggunakan zat pengatur tumbuh 

(ZPT) salah satunya adalah dengan giberelin. 

Giberelin adalah ZPT yang memiliki peran dalam pembentangan dan 

pembelahan sel, pemecahan dormansi benih sehingga benih dapat 

berkecambah, mobilisasi endosperm cadangan selama pertumbuhan awal 

embrio, pemecahan dormansi tunas, pertumbuhan dan perpanjangan batang, 

perkembangan bunga dan buah (Asra, 2014). 

Hasil penelitian Nirmala (2019) menunjukan konsentrasi giberelin 

berpengaruh dalam meningkatkan daya kecambah benih jeruk. Konsentrasi 

giberelin 75 ppm menghasilkan daya kecambah yang berbeda nyata dengan  

konsentrasi 0 ppm (kontrol) yang nilai daya kecambahnya 49,16%. Pada 

konsentrasi 75 ppm memiliki pengaruh nyata terhadap panjang radikula 

dengan hasil tertinggi sebesar 8,39 cm dibandingkan dengan 0 ppm yaitu 5,93 

cm. Konsentrasi 75 ppm memberikan bobot basah kecambah normal yang 

tertinggi yaitu 1,41 gram, dan pada bobot kering kecambah normal hasil 

tertinggi yaitu 0,55 gram. Terdapat interaksi konsentrasi giberelin 75 ppm dan 

lama perendaman 36 jam terhadap persentase daya kecambah benih jeruk 

(Citrus limonia Osbeck) kultivar japansche citroen sebesar 93%. 

Menurut hasil penelitian Pertiwi et al. (2016) lama perendaman 

giberelin memiliki pengaruh nyata terhadap persentase benih berkecambah 

benih kopi robusta. Perendaman 12 jam memberikan hasil rerata benih 

berkecambah 13,33 hari berbeda nyata dengan perendaman selama 16 jam 

dengan hasil 14,00 hari dan 20 jam dengan hasil 14,83 hari, sedangkan pada 

perendaman 24 jam menunjukan hasil rerata yang paling lama yaitu 15,17 

hari. Panjang hipokotil menunjukkan lama perendaman yang paling baik 

yaitu pada perendaman selama 24 jam dengan rerata panjang 7,07 cm. Lama 
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perendaman juga memiliki pengaruh nyata pada bobot brangkasan, 

perendaman selama 24 jam yang menunjukkan hasil tertinggi yaitu 2,16 

gram, sedangkan pada lama perendaman 20 jam memberikkan hasil 1,88 

gram yang memberikan hasil berbeda sangat nyata dengan lama perendaman 

12, 16, 24 jam. Pada kakao perlakuan lama perendaman giberelin memiliki 

pengaruh sangat nyata terhadap daya kecambah dan vigor benih kakao pada 

umur tanaman 14 HST, dan berpengaruh nyata terhadap daya kecambah umur 

7 HST dan potensi tumbuh kakao (Adnan, 2017).  

Perendaman benih merupakan salah satu metode invigorasi untuk 

mempercepat tumbuhnya kecambah dan menghasilkan bibit yang vigor 

(Santoso et al., 2014). Perendaman ini memungkinkan benih mengalami 

imbibisi sehingga kadar air benih akan meningkat dan menstimulir 

perkecambahan. Pemberian zat pengatur tumbuh seperti giberelin berfungsi 

untuk mengaktifkan reaksi enzimatik sehingga benih lebih cepat 

berkecambah (Maryani et al., 2008). Telah diketahui bahwa tumbuhan dapat 

menghasilkan giberelin sendiri, namun jumlah yang dihasilkan belum cukup 

untuk merangsang perkecambahan terutama untuk biji berkulit keras sehingga 

dibutuhkan giberelin dari luar. Perendaman dengan giberelin terhadap benih 

yang berkulit keras perlu dilakukan untuk mempercepat proses 

perkecambahan. Perendaman benih yang lebih lama diharapkan akan 

meningkatkan penyerapan ZPT oleh benih (Asra, 2014). Penggunaan ZPT 

dengan konsentrasi dan waktu aplikasi tidak tepat dapat menyebabkan 

terhambatnya perkecambahan, sehingga perlu diperhatikan konsentrasi dan 

lamanya waktu yang digunakan untuk perendaman (Adnan, 2017). 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah penggunaan giberelin berpengaruh terhadap viabilitas dan vigor 

benih kawista? 

2. Apakah konsentrasi giberelin berpengaruh terhadap viabilitas dan vigor 

benih kawista? 

3. Apakah lama perendaman dalam giberelin berpengaruh terhadap viabilitas 

dan vigor benih kawista? 

4. Adakah interaksi antara konsentrasi dan lama perendaman giberelin 

terhadap viabilitas dan vigor benih kawista? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan giberelin terhadap viabilitas dan vigor 

benih kawista. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi giberelin terhadap viabilitas dan vigor 

benih kawista. 

3. Mengetahui pengaruh lama perendaman dalam giberelin terhadap 

viabilitas dan vigor benih kawista. 

4. Mengetahui interaksi antara konsentrasi dan lama perendaman giberelin 

terhadap viabilitas dan vigor benih kawista. 

D. Hipotesis 

1. Diduga penggunaan giberelin berpengaruh terhadap viabilitas dan vigor 

benih kawista. 

2. Diduga konsentrasi giberelin berpengaruh terhadap viabilitas dan vigor 

benih kawista. 

3. Diduga lama perendaman giberelin berpengaruh terhadap viabilitas dan 

vigor benih kawista. 

4. Diduga terjadi interaksi antara konsentrasi dan lama perendaman giberelin 

terhadap viabilitas dan vigor benih kawista. 

 

 


