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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan cara yang efektif dan efisien dalam usaha 
pemecahan dormansi untuk meningkatkan presentase perkecambahan benih aren (Arenga 
pinnata Merr). Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Kaca Fakultas Pertanian Universitas 
Mataram, pada bulan Juni sampai dengan bulan September 2015. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode eksperimental dalam rancangan acak lengkap dengan dua faktor 
yaitu pengamplasan (A) yang terdiri dari 2 taraf yaitu tanpa pengamplasan (A1) dan 
pengamplasan (A2) dan perendaman dalam berbagai konsentrasi KNO3 (N) yang terdiridari 3 
taraf yaitu konsentrasi 0,4 % (N1), 0,5 % (N2), dan 0,6 % (N3). Setiap perlakuan diulang 5 kali 
sehingga percobaan ini berjumlah 30 kombinasi perlakuan, kemudian direndam selama 36 jam. 
Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah persentase perkecambahan, jumlah benih 
busuk, panjang axis embrio, panjang plumula, panjang akar dan diameter. Analisis data 
menggunakan analisis sidik ragam (Anova) dan dilanjutkkan dengan uji BNT. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa perlakuan pengamplasan dan perendaman dalam KNO3 konsentrasi 0,5 
% memberikan pengaruh terhadap presentase perkecambahan, panjang plumula, panjang akar, 
dan diameter. Namun tidak memberikan pengaruh terhadap panjang axis embrio. Sedangkan 
pada jumlah benih busuk, perlakuan pengamplasan dan perendaman dalam KNO3 konsentrasi 0,5 
% merupakan konsentrasi yang optimal sehingga tidak memberikan pengaruh. 
 
Kata kunci : Aren, dormansi, presentase perkecambahan, pengamplasan, dan konsentrasi 

kalium nitrat 
 

ABSTRACT 

This study aims to obtain an effective and efficient way of dormancy scarification in an effort to 
increase the seeds germination percentage of sugar palm (Arenga pinnata Merr). The study was 
conducted in June to September 2015 at Greenhouse of Agriculture Faculty of Mataram 
University. The method used in this study is the experimental method, while the design used is 
completely randomized design with two factors ; (1) Sanding  (A) which consists of two levels 
i.e without sanding (A1) and sanding (A2) and (2) submersion in various concentration of KNO3 
(N) consisting of three levels which are concentration 0f 0,4 % (N1), 0,5 % (N2), and 0,6 % (N3). 
Each treatment is repeated 5 times, which makes this experiment become 30 combinations of 
treatment, and is then soaked for 36 hours. Parameters measured in this study are the percentage 
of germination, the amount of rotten seed, the leght of embryonic axis, the leght of plumula, the 
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leght of root and diameter. Data analysis is done by using analysis of variance (ANOVA) and 
then continued with LSD test. The result indicates that sanding and submersion treatments in 
KNO3 with of 0,5 % concentration gives effect towards the germination percentage, the leght of 
plumula, the leght of root and diameter. However, those treatments do not give effect towards the 
leght of embryonic axis. As for the amount of rotten seed, sanding and submersion treatments in 
KNO3 with 0,5 % concentration is the optimal concentration, and therefore does not give any 
effect. 

Keywords : Palm, dormancy, germination percentage, sanding, potassium nitrate  

 

PENDAHULUAN 
 

Pohon aren atau enau (Arenga pinnata 
Merr) merupakan pohon yang menghasilkan 
bahan-bahan industri yang sudah dikenal 
cukup lama. Manfaat yang dapat diperoleh 
dari tanaman aren antara lain, tandan bunga 
yang disadap menjadi nira untuk bahan 
pembuat  gula, cuka dan minuman, bahkan 
digunakan untuk pembuatan minuman keras 
yang dikenal dengan tuak. Buahnya dapat 
dibuat kolang-kaling yang digunakan sebagai 
bahan makanan ringan. Ijuknya dapat 
dimanfaatkan sebagai  bahan baku  anyaman 
untuk  atap  rumah, dekorasi, sapu lantai, jok 
mobil dan lain-lain. Daun yang masih muda 
dapat digunakan sebagai rokok daun yang  
disebut kawung, batang untuk peralatan bahan 
bangunan, dan akar aren digunakan sebagai 
obat tradisional (Sunanto,1993 dalam 
Lempang 2012). 

Potensi yang sangat besar tersebut 
perlu mendapat dukungan dari para peneliti, 
khususnya yang selama ini belum banyak 
dilakukan.Untuk mendukung pengembangan 
dan budidaya aren, maka dibutuhkan bibit 
yang bermutu dalam jumlah banyak dan dapat 
disediakan dalam waktu singkat (Saleh, 
2002a). 

Selama ini permintaan produk-produk 
dari tanaman aren masih mengandalkan 
tanaman aren yang tumbuh liar (Tidak 
ditanam orang). Jika tanaman aren ditebang 
terus menerus secara kontinu  untuk 
memenuhi kebutuhan pasar, tentu saja kondisi 

tersebut akan mengakibatkan populasi 
tanaman aren mengalami penurunan dengan 
cepat karena tidak diimbangi dengan kegiatan 
pengembangannya. Pembabatan terus 
dilakukan sedangkan peremajaan tidak 
dilakukan seiring penebangannya (Sunanto, 
1992 dalam Rozen, Sutoyo, dan Chairani, 
2011). 

Kendala yang masih dihadapi dalam 
penyediaan  bibit  aren  antara  lain  belum 
tersedianya teknologi yang  dapat 
memperpendek dormansi benih. Penyebab 
dormansinya adalah karena kulit benih yang 
keras dan endospermnya keras. Dormansi yang 
disebabkan oleh kulit benih disebut juga 
dormansi struktural. Kulit benih yang keras ini 
dapat mengakibatkan impermiabel terhadap air 
dan gas atau dapat menghambat pertumbuhan 
dan perkembangan  embrio. Hal  inilah  yang 
menyebabkan benih tersebut  tidak  dapat 
berkecambah dalam waktu yang relatif singkat 
(Rozen, 1989 dalam Putih, Satria, Thaib, 
2003). 

Berbagai inovasi telah dilakukan untuk 
memecahkan masalah ini tetapi belum 
memberikan hasil yang memuaskan. Menurut 
Elisa (2008, dalam Hafizah, 2013a) dormansi 
benih dapat diatasi dengan berbagai perlakuan. 
Perlakuan yang  banyak digunakan antara lain 
mengikir, mengasah, memukul kulit benih, 
merendam benih di dalam air hangat, dan 
merendam benih didalam larutan kimia.  
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Dormansi juga dapat diatasi dengan 
penggunaan zat kimia dalam perangsangan 
benih, dengan bahan kimia misalnya: Larutan 
KNO3 atau kalium nitrat merupakan salah 
satu perangsang perkecambahan yang sering 
digunakan dan mempunyai pengaruh yang 
kuat terhadap persentase perkecambahan dan 
vigor pada benih (Schmidt, 2000 dalam 
Manurung, 2013). KNO3 berfungsi 
menstimulir perkecambahan khususnya pada 
benih-benih yang peka terhadap cahaya. 
Larutan KNO3 juga dapat meningkatkan 
peran giberelin dalam perkecambahan benih. 

Saleh, (2002b) menyatakan dormansi 
benih aren dapat diperpendek dengan berbagai 
perlakuan sebelum dikecambahkan, baik 
secara fisik, kimia dan biologi. Namun, dari 
hasil penelitian terdahulu bila hanya perlakuan 

fisik saja belum menunjukkan hasil yang 
memuaskan baik jumlah benih yang 
berkecambah maupun waktu yang 
dipergunakan untuk berkecambah. Benih yang 
diberi perlakuan pengamplasan,  presentase 
perkecambahan sekitar  50 – 55%. Makin baik 
bila secara bersama-sama diberi pelakuan 
kimia (KNO3) yang direndam selama 36 jam 
(Saleh, 2003a), konsentrasi 0,5% (Saleh, 
2003b) yaitu sekitar 85%. Bila konsentrasi  
kalium  nitrat  ditingkatkan hingga  0,7%  
daya  berkecambahnya  turun (Saleh, 2003b). 

Penelitan ini bertujuan untuk 
mendapatkan cara yang efektif dan efisien 
dalam usaha pemecahan dormansi untuk 
meningkatkan presentase perkecambahan 
benih aren (Arenga pinnata Merr). 

 
METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Kaca 
Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 
mulai bulan Juni hingga bulan September 
2015.  

Bahan yang digunakan adalah biji aren 
yang telah dipisahkan dari daging buah. Buah 
aren diambil dari satu tandan pohon yang 
sudah cukup tua yang diperoleh dari Desa 
Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten 
Lombok Tengah. Buah ditebar dipermukaan 
tanah dan ditimbun dengan dedaunan hingga 
sebulan sampai daging buah membusuk dan 
hancur. Memisahkan biji dari kulitnya harus 
menggunakan sarung tangan karena buah aren 
mengandung asam oksalat yang apabila 
mengenai kulit akan menyebabkan iritasi dan 
menimbulkan rasa gatal. Biji-biji yang 
berwarna hitam kemudian dijemur untuk 
memperbaiki permeabilitas biji. Selanjutnya 
dilakukan perlakuan benih, 75 benih tidak 
diamplas dan 75 benih diamplas dengan 
menggunakan kertas amplas tepat pada bagian 
titik tumbuh sampai terlihat bagian embrionya.  

Perlakuan perendaman dengan larutan 
KNO3 dilakukan dengan cara benih yang 
sudah diamplas dan tidak diamplas 

dimasukkan dalam wadah yang sudah diberi 
larutan KNO3 konsentrasi 0,4 %, 0,5 % dan 
0,6 % kemudian direndam selama 36 jam. 
Media tanam menggunakan campuran tanah 
dan pasir dengan perbandingan 1:1. Disemai 
dalam polybag berukuran 25 x 30 cm, tiap-tiap 
polybag disemaikan sebanyak 5 benih, setelah 
itu diletakan diatas karung goni agar kondisi 
media perkecambahan tetap dalam keadaan 
lembab dan diberi naungan dengan 2 lapis 
paranet dengan tinggi 60 cm, panjang 2 m dan 
lebar 1 m. Disiram setiap hari pada waktu pagi 
dan sore hari.  

Penelitian ini merupakan percobaan 
faktorial dengan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL), yang terdiri dari dua faktor. Faktor 
pertama adalah perlakuan pengamplasan yang 
terdiri dari 2 taraf yaitu tanpa pengamplasan 
(A1) dan pengamplasan (A2) dan faktor kedua 
adalah perendaman dalam berbagai 
konsentrasi KNO3 yang terdiri dari 3 taraf 
yaitu konsentrasi 0,4 % (N1), 0,5 % (N2) dan 
0,6 % (N3). Pada penelitian ini diperoleh 
sebanyak 6 kombinasi perlakuan dan setiap 
perlakuan diulang 5 kali, sehingga diperoleh 
30 unit percobaan. 
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Parameter yang diukur dalam penelitian 
ini adalah persentase perkecambahan, jumlah 
benih busuk, panjang axis embrio, panjang 

plumula, panjang akar dan diameter. Analisi 
data menggunakan analisi sidik ragan (Analisi 
of Varian) dan dilanjutkan dengan uji BNT. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil pengamatan dan analisis sidik 

ragam (Anova) pada presentase 
perkecambahan, jumlah benih busuk, panjang 
plumula, panjang akar, dan diameter terhadap 
perlakuan pengamplasan dan perendaman 
dalam berbagai konsentrasi kalium nitrat 
menunjukan adanya pengaruh nyata, namun 

tidak pada panjang axis embrio. Sementara 
kombinasi antara perlakuan, menunjukan 
adanya interaksi hanya pada jumlah benih 
busuk. Pengaruh perbedaan uji menggunakan 
uji BNT, seperti yang tertera pada Tabel 4.1 
dan Tabel 4.2. 

Tabel 4.1. Uji BNT pengaruh perlakuan pengamplasan pada presentase perkecambahan, jumlah 
benih busuk, panjang axis embrio, panjang plumula, panjang akar, dan diameter 
tanaman aren. 

No Variabel Perlakuan Rata-rata 
1. Presentase Perkecambahan A2 

A1 

70.66a 
57.33b 

2. Jumlah Benih Busuk A2 
A1 

0.60a 
0.00b 

3. Panjang Axis Embrio A2 
A1 

9.95a 
9.69a 

4. Panjang Plumula A2 
A1 

12.06a 
9.42b 

5. Panjang Akar A2 
A1 

12.79a 
11.36b 

6. Diameter A2 
A1 

0.53a 
0.48b 

Keterangan:  Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf  yang sama pada kolom  yang sama 
menunjukan tidak berbeda nyata menurut ujiBNT 5%. 
A1 = Tanpa Pengamplasan, A2 = Pengamplasan  

Tabel 4.1 menunjukkan perlakuan 
pengamplasan berpengaruh nyata terhadap 
pemecahan dormasi benih aren, pada 
parameter persentase perkecambahan, panjang 
plumular, panjang akar dan diameter. Biji 
yang telah diamplas mempermudah air masuk   

ke dalam biji semakin banyak karena bagian 
kulit yang telah dihilangkan ligninnya 
memiliki luas yang lebih besar sehingga air 
yang masuk ke dalam biji juga semakin 
banyak dan proses perkecambahan 
berlangsung semakin cepat (Widyawati et al. 
2008). 
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Tabel 4.2. Uji BNT pengaruh konsentrasi KNO3 pada presentase perkecambahan, jumlah benih 
busuk, panjang axis embrio, panjang plumula, panjang akar, dan diameter tanaman 
aren. 

 
No  Variable Perlakuan  Rata-rata 
1. Persentase Perkecambahan N2 

N1 
N3 

76.00a 
60.00b 
56.00b 

2. Jumlah Benih Busuk N1 
N3 
N2 

0.50a 
             0.40ab 

       0.00b 
3. Panjang Axis Embrio N2 

N1 
N3 

10.14a 
9.67a 
9.63a 

4. Panjang Plumula N2 
N1 
N3 

11.36a 
10.44b 
10.36b 

5. Panjang Akar N2 
N1 
N3 

13.17a 
11.54b 
11.48b 

6. Diameter N2 
N1 
N3 

0.53a 
0.49b 
0.49b 

Keterangan:  Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf  yang sama pada kolom   yang sama  
menunjukan tidak berbedanyata menurut uji BNT 5%.  

 N1 = 0,4 %, N2 = 0,5 %, N3 = 0,6 % 
 

Tabel 4.2 menunjukan perlakuan 
perendaman dalam berbagai konsentrasi 
kalium nitrat memberikan pengaruh nyata 
terhadap parameter perkecambahan yang 
diamati. Hasil paling optimal pada parameter 
presentase perkecambahan, panjang plumula, 
panjang akar, dan diameter diperoleh dari 
benih yang direndam dalam KNO3 konsentrasi 
0,5 %.  

Salah satu faktor penting dalam proses 
perkecambahan adalah oksigen. Benih aren 
memiliki masa dormansi, yang disebabkan 
karena kulit benih yang sangat keras sehingga 
impermeable terhadap air dan oksigen. Tipe 
dormansi biji aren termasuk dalam kategori 
dormansi fisik dan kimia  (Ilyas dan Diarni, 
2007 dalam Fitriani, Rahayu, dan Habibah, 
2013). Merendam biji dalam senyawa kimia 
tertentu dapat memecahkan dormansi benih, 

larutan KNO3 atau kalium nitrat merupakan 
salah satu senyawa kimia perangsang 
perkecambahan yang sering digunakan dan 
mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 
persentase perkecambahan dan vigor pada 
benih.  

Menurut Rofik dan Murniati (2007) 
perkecambahan biji aren dengan cara direndam 
dalam larutan KNO3 0,5 % selama 36 jam. 
Setelah direndam biji dipanaskan pada suhu 
400C, 600C dan 800C kemudian ditanam pada 
berbagai media yaitu media pasir, campuran 
(tanah, kompos perbandingan 1:1), serbuk 
gergaji, kokopit, dan arang sekam. Hasil 
penelitian menunjukkan biji yang telah 
direndam dalam KNO3 0,5% diberi pemanasan 
600C, dan ditanam dalam media pasir memiliki 
persentase perkecambahan yang tinggi. 
Perendaman dalam KNO3 dengan konsentrasi 
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tinggi  dan suhu yang tinggi dapat meracuni 
embrio. 

Pada penelitian ini perlakuan 
pengamplasan memberikan hasil yang optimal 
terhadap presentase perkecambahan benih aren 
yaitu sekitar 70 %, (Tabel 4.1). Sedangkan 
perendaman benih aren dalam larutan KNO3 
konsentrasi 0.5 % yaitu sekitar 76 % (Tabel 
4.2). Penelitian Saleh, (2008) nilai persentase 
perkecambahan yaitu 83,33-86,67 %. 
Perbedaan ini diduga karena teknik 
pengamplasan, sumber benih, kondisi 
lingkungan dan media tanam perkecambahan 
yang berbeda. 

Selain memberikan perlakuan fisik dan 
kimia, faktor lain yang juga penting dalam 
perkecambahan adalah media. Pada penelitian 
ini media tanam yang digunakan yaitu tanah 
dan pasir dengan perbandingan (1:1). Adams et 
al  (1994, dalam Rofik dan Muniarti 2007) 
melaporkan bahwa pasir sangat penting 
digunakan sebagai campuran media tanam 
karena bersifat inert (tidak mudah bereaksi).  

Saleh (2008) menyatakan bahwa, benih 
aren yang dikecambahkan pada media tumbuh 
asal hutan aren yang diberi pupuk organik 
dengan perbandingan (1:1) dan pupuk NPK 1 
g/kg media menghasilkan perkecambahan yang 
optimal. Media tanah yang berasal dari tempat 
tumbuh asal sumber aren diduga akan 
menghasilkan perkecambahan yang lebih baik 
karena benih akan lebih mudah beradaptasi 
dengan media asal sumber benih. Namun 
menurut Sutopo (2000, dalam Hafizah, 2013b) 
salah satu faktor penting yang mempengaruhi 
perkecambahan adalah media yaitu harus 
mempunyai sifat fisik yang baik, gembur, 
mempunyai kemampuan menyimpan air dan 
bebas dari organisme penyebab penyakit. 

Perlakuan pengamplasan dan 
perendaman dalam senyawa kimia kalium 
nitrat pada benih aren menghasilkan persentase 
perkecambahan yang optimal, namun kedua 
perlakuan tersebut juga berpengaruh nyata 
terhadap jumlah benih busuk. Hal ini dapat 
dilihat pada Lampiran 2  data rata-rata tentang 

jumlah benih busuk) yang menunjukan bahwa 
benih aren yang diberi perlakuan 
pengamplasan dan direndam dalam kalium 
nitrat konsentrasi 0,4 % dan 0,6 % 
menghasilkan jumlah benih busuk terbanyak. 
Hal ini diduga bahwa konsentrasi kalium nitrat 
0,4 % belum optimal sehingga belum mampu 
melindungi embrio dari serangan jamur dan 
bakteri, sedangkan kalium nitrat konsentrasi 
0,6 % terlalu tinggi sehingga meracuni embrio 
dan menghambat perkecambahan. Perendaman 
benih aren dalam larutan kalium nitrat 
konsentrasi 0,5% sudah optimal melindungi 
benih dari bakteri, karena kandungan kalium 
yang terkandung dalam senyawa kalium nitrat 
dapat membentuk antibodi tanaman 
untukmelawan penyakit dan kekeringan 
(Hanafiah, 2007). 

Widyawati et al, (2008) menyatakan, 
biji aren yang diamplas dengan lebar 
pengamplasan adalah 1/4, 2/4, 3/4 dan seluruh 
bagian kulit biji. Hasilnya biji yang diamplas 
lebih dari setengah bagian mengalami 
perkecambahan lebih cepat, akan tetapi 
persentase perkecambahan berkurang karena 
mudah terserang jamur. Jamur-jamur tersebut 
tumbuh pada bagian biji yang telah diamplas. 
Hal ini menyebabkan biji menjadi kering dan 
tidak berkecambah.  

Perlakuan pengamplasan dan 
perendaman dalam senyawa kalium nitrat 
konsentrasi 0,5 %, memberikan pengaruh 
nyata terhadap parameter panjang plumula, 
panjang akar, dan diameter (Tabel 4.1 dan 
Tabel 4.2). Namun perlakuan tersebut tidak 
berpengaruh nyata terhadap panjang axis 
embrio (Tabel 4.1 dan Tabel 4.2). 

Nilai rata-rata panjang axis embrio 
tertinggi adalah 10,344 cm (Lampiran 2 data 
rata-rata tentang panjang axis embrio) yang 
diberi perlakuan pengamplasan dan 
perendaman dalam kalium nitrat konsentrasi 
0,5%. Namun tidak terdapat perbedaan selisih 
dengan perlakuan lainya. Hal ini disebabkan 
karena axis embrio semakin merunduk seiring 
bertambah panjang plumula 
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Pertumbuhan axis embrio yang 
memanjang, mengawali perkecambahan benih 
aren. Axis embrio tumbuh dalam media 
kecambah secara vertikal, pada panjang 
tertentu terjadi pembengkakan pada bagian 
ujung axis embrio sebagai tempat tumbuhnya 
plumula dan radikula (Masano, 1989 dalam 
Saleh dan Wardah, 2010 ).  

Berbeda dengan axis embrio yang 
semakin merunduk, plumula semakin 
memanjang, sampai pada hari ke-93 nilai 
plumula terpanjang adalah 12,725 cm 
(Lampiran 2 data rata-rata tentang panjang 
plumula) yang diberi perlakuan pengamplasan 
dan perendaman dalam kalium nitrat 
konsentrasi 0,5%. Bertambah tingginya 
plumula kecambah aren merupakan suatu 
proses pertumbuhan dari hasil pembesaran dan 
diferensiasi sel. Ini dipengaruhi oleh 
penyerapan air dan unsur hara dari dalam tanah 
oleh tanaman untuk terbentuknya jaringan-
jaringan dan organ tanaman.Unsur natrium 
yang terkandung dalam kalium nitrat kalium 
nitrat dapat merangsang pertumbuhan bibit 
secara keseluruhan, khususnya batang, cabang 
dan daun. Perkembangan dan pertambahan 
tinggi tanaman banyak dipengaruhi oleh 
kelancaran penyerapan hara yang langsung 
diangkut dan diolah di daun dalam proses 
fotosintesis.  

Pertumbuhan plumulayang lebih cepat 
dan bertambah panjang dipicu oleh 
pertumbuhan akar yang baik. Hal ini 
dibuktikan dari panjang akar tertinggi adalah 
14,433 cm (Lampiran 2 data rata-rata tentang 
panjang akar) yang diberi perlakuan 
pengamplasan dan perendaman dalam kalium 
nitrat konsentrasi 0,5%. Benih yang diamplas 
mengalami pertumbuhan axis embrio yang 
cepat, sehingga memacu pertumbuhan akar 
baru, selain itu unsur kalium yang terkandung 
dalam senyawa kalium nitrat mampu 
mengendalikan pertumbuhan akar. 

Pada tanaman yang memiliki akar 
panjang dan kuat pada umumnya memiliki 
diameter yang lebih baik (Baker, 1997 dalam 

Alfia, 2013). Hal ini dibuktikan dengan 
diameter kecambah tertinggi adalah 0.566 cm 
(Lampiran 2 data rata-rata tentang diameter) 
yang diberi perlakuan pengamplasan dan 
perendaman dalam kalium nitrat konsentrasi 
0,5%. Pertumbuhan diameter suatu jenis 
tanaman dikendalikan oleh proses fotosintesis, 
yang akan menghasilkan akumulasi 
fotosintesis dalam organ tanaman (Kramer dan 
Kozlowski, 1979 dalam Muhammad, 2013). 
Faktor lingkungan dan kondisi tempat tumbuh 
juga mempengaruhi pertumbuhan diameter. 
Selain itu unsur kalium dan nitrogen yang 
terkandung dalam kalium nitrat juga 
mempengaruhi pertumbuhan diameter. Kramer 
dan Kozlowski (1979 dalam Muhammad 
2013) menyebutkan bahwa unsur nitrogen 
mempunyai peranan penting dalam 
pertumbuhan sel dan perkembangan jaringan 
meristematik batang kearah samping. Menurut 
Donahuel et al (1977 dalam Wasis dan Fathia 
2011)  bahwa pertumbuhan sel dan 
perkembangan jaringan meristematik ke arah 
samping akan menghasilkan diameter batang 
lebih besar. Sedangkan unsur kalium juga 
berperan penting dalam aktivitas pembelahan 
sel dan perkembangan jaringan meristematik 
tanaman yang berakibat pembesaran batang. 

Ketersediaan air yang cukup 
merupakan faktor keberhasilan tanaman untuk 
tumbuh dengan baik, sehingga mampu 
memproduksi akar baru yang tinggi. Oleh 
karena itu diperlukan media yang mampu 
menyimpan air. Indriyatno (1998 dalam 
Muhammad, 2013) menyatakan bahwa media 
tanah + pasir  mampu menciptakan kondisi 
yang optimum untuk pertumbuhan tanaman, 
media tumbuh yang subur dengan porositas 
yang baik akan mempengaruhi pertumbuhan 
akar dan kemampuan penetrasi akar didalam 
media akan semakin besar, dengan demikian 
kemampuan akar untuk menyerap unsur hara 
yang tersedia akan semakin besar. Pada 
penelitian ini media perkecambahan diletakan 
diatas karung goni, agar kondisi media 
perkecambahan tetap dalam keadaan lembab. 
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Tanaman aren membutuhkan tanah-tanah 
lembab dekat dengan air. Jika ditunjang oleh 

kondisi iklim yang optimum, maka 
pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik.  

                             
 
 

Kesimpulan  
1. Perlakuan pengamplasan dan 

perendaman dalam kalium nitrat 
mampu memecahkan dormansi benih 
aren.  

2. Perlakuan pengamplasan dan 
perendaman dalam kalium nitrat 
berpengaruh masing-masing terhadap 
parameter. Kalium nitrat konsentrasi 
0,5 % memberikan pengaruh terhadap 
presentase perkecambahan tertinggi 
yaitu sebesar 76%. Sedangkan 

perlakuan pengamplasan yaitu sebesar 
70 %.  

3. Perlakuan pengamplasan dan 
perendaman dalam kalium nitrat 
konsentrasi 0,5 % tidak berpengaruh 
terhadap parameter jumlah benih 
busuk.  

4. Perlakuan pengamplasan dan 
perendaman dalam kalium nitrat tidak 
berpengaruh terhadap panjang axis 
embrio. 

 
Saran  

Setelah penelitian ini dilakuan, saran 
yang dapat diberikan yaitu perlu diadakan 
penelitian lebih lanjut mengenai pemecahan 
dormansi benih aren, dengan menggunakan 

senyawa kimia yang mampu memecahkan 
dormansi, yaitu seperti H2SO4, HCL, dll. 
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