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ABSTRAK 

 
Kemiri (Aleurites moluccana (L). Willd) tergolong ke dalam famili euphorbiaceae, kelas dicotyledonae, dan sub 
divisi angiospermae. Tanaman kemiri memiliki manfaat yang sangat beragam yakni sebagai tanaman 
reboisasi karena memiliki sistem perakaran yang dalam dan luas. Tajuknya yang rimbun dapat menekan 
pertumbuhan alang-alang, pencegah erosi, penangkap air hujan, penyumbang oksigen, peneduh, dan 
penyubur tanah. Kayunya dapat digunakan sebagai kayu bakar, batang korek api, pulp, vinir kayu lapis dan 
papan pengepak. Minyak kemiri cocok digunakan sebagai produk perawatan rambut, bahan baku pembuatan 
sabun, dan bahan bakar lampu tradisional. Tempurung biji kemiri dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar 
arang, briket arang, destilat, perbaikan sifat tanah, dan media tanam persemaian. Tempurung biji kemiri yang 
keras menyebabkan dormansi pada benih. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental yang didesain 
dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 faktor percobaan 3 x 3. Masing-masing perlakuan dibuat 3 
kali ulangan. Faktor pertama adalah pengovenan (P0: 25°C, P1: 50°C, dan P2: 70°C), faktor kedua adalah 
perendaman (R0: H2O, R1: KNO3 0,2%, dan R2: H2SO4 0,6%). Analisis data menggunakan Analisis Sidik 
Ragam (ANSIRA) pada taraf uji 95%. Pengovenan, perendaman, dan interaksinya  tidak berpengaruh nyata 
terhadap daya berkecambah, jumlah daun, tinggi bibit, diameter bibit, kekokohan bibit, panjang akar, dan berat 
berangkasan kering.  
Kata kunci: Pengovenan, perendaman, perkecambahan, pertumbuhan bibit kemiri 
 

ABSTRACT 
 
Candlenut (Aleurites moluccana (L). Willd) classified as into famyli euphorbiaceae, class dicotyledonae, and 
sub divisio angiospermae. Candlenut has various utilization that are as varied as the plant because it has a 
reforestation and rooting system. Its leaves green can suppress the growth of reed, prevents erosion, catcher 
rain water, oxygen contributor, shade, and soil fertilizing. Its wood can be used as fuel wood to cook with, 
julienne, pulp, vinir plywood and wrapping board. Oil candlenut suitable used as a hair care, raw materials 
making soap, and fuel in lamps traditional. The seeds Candlenut can be used as fuel charcoal, our charcoal, 
destilat, improvement of the nature of land, and media planting a seedbed. The seeds candlenut a severe 
cause of dormancy on seeds. The reaserch using an eksperimental metode by Completely Randomized  
Design (CRD) with 2 factor pattern 3 x 3. Each treatments using 3 replications. First factor is oven temperature 
(P0: 25°C, P1: 50°C, and P2: 70°C), second factor is immersion (R0: H2O, R1: KNO3 0,2%, and  R2: H2SO4 

0,6%). The data obtained were analyzed by Analysis of Variance (ANOVA) at 95%. Oven temperature, 
immersion, and interaction do not have a real influence on percentage of seed germination, seedling leaf, 
seedling height, seedling diameter, seedling substantial, root length, and weight dry of candlenut. 
Key words: Oven temperatue, immersion, seed germination, seedling growth of candlenut 
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PENDAHULUAN 

Tanaman kemiri (Aleurites moluccana (L). 
Willd) tergolong ke dalam famili Euphorbiaceae, 
kelas Dicotyledonae, dan sub divisi Angiospermae. 
Menurut Arlene et al (2009), tanaman kemiri berasal 
dari Hawai. Namun menurut Paimin (1994), tanaman 
kemiri merupakan tanaman asli dari Maluku karena 
memakai nama spesies moluccana. Hadi dan 
Napitupulu (2012), menambahkan bahwa tanaman 
kemiri tersebar di daerah tropis dan sub tropis yang 
berasal dari Maluku. 

Tanaman kemiri memiliki manfaat yang 
sangat beragam yakni sebagai tanaman reboisasi 
karena memiliki sistem perakaran yang dalam dan 
luas. Tajuknya yang rimbun dapat menekan 
pertumbuhan alang-alang, pencegah erosi, 
penangkap air hujan, penyumbang oksigen, 
peneduh, dan penyubur tanah. Kayunya dapat 
digunakan sebagai kayu bakar, batang korek api, 
pulp, meubel, vinir kayu lapis dan papan pengepak. 
Tempurung biji kemiri dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan bakar arang, briket arang, destilat, perbaikan 
sifat tanah, dan media tanam persemaian Minyak 
kemiri cocok digunakan sebagai produk perawatan 
rambut, bahan baku pembuatan sabun, dan bahan 
bakar lampu tradisional (Paimin, 1994; Darmawan, 
2005; Prihandana dan Hendroko, 2007). Kemiri 
merupakan salah satu komoditas unggulan hasil 
hutan non kayu di Nusa Tenggara Barat (NTB). 
Produksi total kemiri dapat mencapai 344,54 
ton/tahun (Bakorluh NTB, 2013). 

Ditinjau dari manfaat dan potensinya, maka 
perlu dilakukan usaha pengembangan ataupun 
permudaan tanaman kemiri. Menurut Paimin (1994), 
tanaman kemiri bersifat rekalsitran artinya benih 
akan mengalami penurunan daya berkecambah jika 
disimpan terlalu lama. Pada keadaan segar (fresh 
nut)  atau sekitar 1-8 hari dipanen, waktu 
berkecambah 1-2 bulan dengan daya berkecambah 
kemiri sekitar 75-90%, sedangkan dalam keadaan 
normal waktu yang dibutuhkan benih kemiri untuk 
berkecambah 4-6 bulan dengan daya berkecambah 
50%. Umumnya kemiri diperbanyak dengan biji, 
namun tempurung biji kemiri yang keras 
menyebabkan dormansi pada benih. Upaya yang 
dikembangkan untuk mematahkan dormansi 
tersebut adalah dengan menggunakan teknik 

pengetokkan, pengikiran, pembakaran, dan 
perendaman. Teknik perendaman dan pembakaran 
adalah salah satu teknik yang cukup efektif dan 
efisien untuk pembibitan dalam skala besar. Hasil 
penelitian yang diakukan Udarno et al (1990), 
menunjukkan daya kecambah dari teknik 
perendaman dengan air selama 10 hari sekitar 
11,20%. Perendaman dengan H2SO4 pekat memiliki 
daya kecambah sekitar 53,75%. Perendaman 
dengan  KNO3 0,2% selama 30 menit memiliki daya 
kecambah sekitar 86,25%. Daya kecambah dengan 
mengikis bagian mikrofil benih sekitar 15%. 
Penelitian yang pernah dilakukan oleh Nurhasybi 
(1995), menunjukkan hasil terbaik menggunakan 
perendaman benih dengan air dingin selama 8 hari 
kemudian dijemur 6 jam dengan daya berkecambah 
mencapai 66,75%. Penelitian yang dilakukan Suita 
dan Yuniarti  (2004), menggunakan metode dikikir, 
diretakkan dan direndam dengan larutan asam sulfat 
(H2SO4 97%), aquazuur (H2SO4 encer), dan air 
kelapa, menunjukkan bahwa perendaman dalam air 
kelapa selama 4 jam dapat menghasilkan daya 
berkecambah 53,33% dan kecepatan berkecambah 
0,63%/hari, sedangkan tanpa perlakuan 
menghasilkan 32% dan 0,36%/hari. Hasil penelitian 
Suyatmi et al (2003), menunjukkan bahwa 
perbedaan lama perendaman H2SO4 pada benih jati 
tidak berpengaruh nyata terhadap persentase 
perkecambahan karena absorbsi pada perendaman 
20 menit sudah mencapai titik jenuh dan pada 
perendaman selanjutnya tidak terjadi penyerapan 
H2SO4. Jadi perbedaan waktu ini tidak 
mempengaruhi banyaknya H2SO4 yang terserap 
oleh benih.  
 

METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode eksperimental dengan menggunakan 
2 faktor percobaan 3 x 3 yang didesain dalam 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan dibuat 3 kali 
ulangan. Faktor pertama terdiri dari: P0= 
Pengovenan dengan suhu 25°C (suhu ruangan 
sebagai kontrol), P1= Pengovenan dengan suhu 
50°C, dan P2= Pengovenan dengan suhu 75°C. 
Faktor kedua terdiri dari: R0= Perendaman dengan 
air biasa (kontrol), R1= Perendaman dengan H2SO4 
(0,6%), dan R2= Perendaman dengan larutan KNO3 
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(0,2%). Kombinasi perlakuan yang diperoleh dari 
kedua faktor diatas sebanyak 9 macam perlakuan. 
Pada setiap perlakuan dilakukan pengulangan 
sebanyak 3 kali, sehingga diperoleh jumlah pot 
sebanyak 27 pot perlakuan.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis sidik ragam merupakan perhitungan 
statistik untuk menguji hipotesis. Hasil analisis sidik 
ragam pada taraf 5% dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini: 

 Tabel. Hasil Analisis Sidik Ragam. 

Keterangan: ns = non-signifikan; s = signifikan 
Hasil analisis sidik ragam menunjukkan 

bahwa faktor pengovenan dan faktor bahan 
perendaman tidak berpengaruh nyata terhadap 
parameter pertumbuhan bibit kemiri.  

 
Parameter Pengamatan 
1. Daya Berkecambah 

Meskipun daya berkecambah tidak 
berpengaruh nyata. Namun dari hasil 
pengamatan nilai daya berkecambah 
menunjukkan selisih antar perlakuan. Daya 
berkecambah paling tinggi adalah pada P0 
yakni, sekitar 95,56%, selisih 2,23% dengan P1 
dan daya berkecambah paling rendah 
ditunjukkan oleh P2 sekitar 87,78%. Pemberian 
suhu tinggi mengakibatkan penurunan daya 
berkecambah meskipun skarifikasi dengan 
metode penjemuran atau pembakaran sering 
digunakan dalam pembibitan kemiri. Sesuai 
dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh 
Dalimunthe (2010), bahwa pematahan dormansi 
kemiri dengan pengaruh suhu (35°C, 45°C, 
55°C, dan 65°C) belum sesuai untuk 
mematahkan dormansi kemiri. Hal ini dapat 
disebabkan oleh kadar air benih yang dioven 
dengan suhu 25°C lebih tinggi dibandingkan 
dengan pemberian suhu 50°C dan 75°C.  

Daya berkecambah pada perlakuan 
perendaman R0, R1, dan R2 masing-masing 
sekitar 92,22%. Perlakuan perendaman 
menggunakan H2O, KNO3 0,2%, dan H2SO4 

0,6% menunjukkan daya absorbsi yang sama 
karena adanya pengaruh pengovenan sebelum 
perendaman dan lama perendaman masing-
masing 20 menit. Menurut Suyatmi et al (2003), 
perendaman dengan H2SO4 pada benih jati 
tidak berpengaruh nyata terhadap persentase 
perkecambahan karena absorbsi pada 
perendaman 20 menit sudah mencapai titik 
jenuh.  

Interaksi antara pengovenan dan bahan 
perendam menunjukkan daya  berkecambah 
rata-rata yang paling tinggi pada perlakuan 
P0R1; P2R0 masing-masing 100%, kemudian 
perlakuan P2R2 96,67%, dan daya berkecambah 
rata-rata yang paling rendah adalah pada 
perlakuan P1R0; P2R1 masing-masing 83,33%. 
Perlakuan dengan interaksi antara pemberian 
suhu 25°C dan bahan perendam KNO3 0,2%; 
suhu 75°C dan bahan perendam H2O dapat 
meningkatkan daya berkecambah karena 
mampu melunakkan kulit benih secara optimal. 
Sedangkan pada perlakuan dengan interaksi 
antara pemberian suhu 50°C dan bahan 
perendam H2O; suhu 75°C dan bahan 
perendam KNO3 0,2% menyebabkan penurunan 
daya berkecambah.  

Selain faktor pengovenan, perendaman 
dan interaksinya, kondisi lingkungan yang 
sesuai juga dapat meningkatkan daya 
berkecambah. Proses perkecambahan benih 
kemiri membutuhkan cahaya dengan naungan 
sekitar 10-30%, suhu 29-34°C dan kelembaban 
60-75% (Hartoyo et al, 1998 dalam 
Sumadiwangsa dan Gusmailina, 2006; Sudrajat 
dan Nurhasby, 2009). Adapun intensitas cahaya 
pada lokasi penelitian sekitar 47,2-56,7 lux 
(23,7-28,5 %), suhu berkisar antara 31,7-32,7°C 
dan kelembaban 42,1-46,8%. Artinya, 
kelembaban udara pada lokasi penelitian 
tergolong rendah. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa dari 270 benih yang ditanam terdapat 21 
benih gagal berkecambah karena benih kemiri 
masih bersifat dorman, dan kelembaban udara 
yang dikehendaki belum sesuai.  
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2. Jumlah Daun  

Pada penelitian ini, benih kemiri mulai 
retak pada pekan 1 dan sepasang daun muncul 
pada pekan ke 3. Kotiledon dilepas secara 
manual sehingga memudahkan daun untuk 
melakukan reaksi fotosintesis. Perlakuan 
pendahuluan dengan pengovenan, perendaman 
dan interaksinya tidak berpengaruh nyata 
terhadap jumlah daun kemiri. Namun, terdapat 
selisih antar perlakuan. Jumlah daun pada grafik 
diatas menunjukkan bahwa dengan perlakuan 
pengovenan nilai rasio pada P0 sekitar 14,44 
helai dan P1; P2 sekitar 14,11 helai. Kadar air 
pada pemberian suhu 25°C lebih tinggi 
dibandingkan dengan pemberian suhu 50°C dan 
75°C. Selain itu, penggumpalan lipida dan 
penguapan protein menyebabkan 
perkecambahan benih terhambat. Menurut 
Lakitan (2013); dan Hardjowigeno (2010), N 
berfungsi untuk pembentukan protein, asam 
amino, asam nukleat dan memperbaiki 
pertumbuhn vegetatif tanaman. Sedangkan 
perendaman benih menunjukkan nilai rasio pada 
R0 sekitar 14,32 helai, R1 sekitar 14,22 helai, dan 
R2 sekitar 14,11 helai.  

Jumlah daun rata-rata menunjukkan 
nilai tertinggi pada perlakuan P1R2 dengan nilai 
rasio sekitar 14,67 helai, dan nilai paling rendah 
pada perlakuan P0R0; P0R1; P2R1; P2R2 masing-
masing sekitar 14,00 helai. Pemberian suhu 
50°C yang dikombinasikan dengan perendaman 
menggunakan H2SO4 0,6% menunjukkan 
adanya peningkatkan nilai rasio jumlah daun 
karena mampu melunakkan kulit benih dan 
tumbuh normal. Hal ini sesuai dengan penelitian 
Suyatmi et al (2003), perendaman dengan 
H2SO4  selama 20 menit hanya berpengaruh 
pada pelunakkan kulit benih dan tidak sampai 
pada embrio sehingga kecambah tumbuh 
normal. 

 
 

3. Tinggi Bibit 
Pada tabel ansira menunjukkan bahwa 

pengovenan, bahan perendaman benih, dan 
interaksi anatara keduanya tidak berpengaruh 
nyata terhadap tinggi bibit kemiri. Namun 

terdapat selisih antar perlakuan. Tinggi bibit 
yang paling tinggi adalah pada perlakuan P0 

sekitar 50,22 cm, selisih sekitar 0,58 cm dengan 
perlakuan P1, dan tinggi bibit terendah pada 
perlakuan P2 sekitar 43,33 cm. Sedangkan pada 
perlakuan dengan bahan perendaman benih, 
tinggi bibit tertinggi adalah pada perlakuan R0 

sekitar 49,11 cm, selisih sekitar 1,33 cm dengan 
perlakuan R1, dan tinggi bibit terendah pada 
perlakuan R2 sekitar 46,61 cm. Kandungan 
unsur P Total pada media tanam memiliki harkat 
sangat tinggi. Unsur P berfungsi dalam 
perkembangan akar, pembelahan sel, 
memperkokoh batang agar tidak mudah roboh, 
menyimpan dan memindahkan energi, serta 
meningkatkan daya tahan tanaman terhadap 
penyakit (Hardjowigeno, 2010).  

Pertumbuhan tinggi batang yang paling 
baik adalah pada perlakuan P0R1 52,33 cm dan 
yang paling rendah pada perlakuan P1R2 43,67 
cm. Hal ini disebabkan oleh pemberian suhu 
25°C dan perendaman dengan KNO3 0,2% 
mampu meningkatkan tinggi tanaman. Hal ini 
sesuai dengan penelitian Saleh et al (2007), 
bahwa larutan KNO3 berfungsi untuk 
meningkatkan hormon giberilin. KNO3 dapat 
menyeimbangkan hormon perangsang dan 
penghambat pertumbuhan. 

 
4. Diameter Bibit 

Pada tabel ansira tidak menunjukkan 
adanya pengaruh nyata terhadap diameter bibit 
kemiri. Namun terdapat perbedaan, dimana 
diameter bibit tertinggi adalah pada perlakuan 
P0; P1 masing-masing sekitar 1,64 cm, dan 
diameter bibit yang terendah pada P2 sekitar 
1,52 cm. Diameter bibit tertinggi adalah pada 
perlakuan R0;  R1 masing-masing sekitar 1,63 
cm, dan diameter bibit terendah pada perlakuan 
R2 sekitar 1,58 cm. Diameter batang yang paling 
tinggi adalah pada perlakuan P0R2; P1R1 
masing-masing 1,71 cm dan yang paling rendah 
pada perlakuan P2R1 1,52 cm. Kandungan 
unsur P tersedia pada media tanam memiliki 
harkat sangat tinggi yang berfungsi untuk 
memperkokoh batang agar tidak mudah roboh. 
Batang merupakan sumbu tanaman yang 
sangat penting. Batang tanaman berfungsi 
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sebagai media penimbunan cadangan makanan 
dan media asimilasi selain daun (Tjitrosoepomo, 
1985).  

 
5. Kekokohan Bibit 

Pada tabel ansira menunjukkan bahwa 
pengovenan, bahan perendaman benih, dan 
interaksi antara keduanya tidak berpengaruh 
nyata terhadap tinggi bibit kemiri. Kekokohan 
bibit didapat dari perbandingan antara tinggi dan 
diameter bibit. Kekokohan batang tertinggi 
adalah perlakuan P0 sekitar 30,58, P1 sekitar 
30,03 dan yang paling rendah P2 sekitar 28,02. 
Sedangkan pada perlakuan dengan 
perendaman, kekokohan batang tertinggi adalah 
perlakuan R0 sekitar 30,07, R1 sekitar 29,38 dan 
yang paling rendah R2 sekitar 29,17. Jika 
dibandingkan dengan kontrol maka, terjadi 
penurunan nilai kekokohan batang pada 
perlakuan dengan pengaruh suhu  50°C; 75°C 
dan perendaman menggunakan KNO3 0,2%; 
H2SO4 0,6%. Kekokohan yang paling tinggi 
adalah pada perlakuan P0R1 31,51 dan yang 
paling rendah pada perlakuan P1R2 26,97 . 
Menurut Haase (2008, dalam Yudohartono dan 
Fambayun, 2012), rasio tinggi menunjukkan 
bahwa bibit tersebut kurus sedangkan rasio 
yang lebih rendah menandakan bahwa bibit 
tersebut gemuk. Kekokohan bibit dengan rasio 
tinggi lebih rentan terhadap kerusakan. 

 
6. Panjang Akar 

Tabel ansira menunjukkan bahwa 
pengovenan dan perendaman, serta 
interaksinya tidak berpengaruh nyata terhadap 
panjang akar bibit kemiri. Panjang akar dengan 
perlakuan pengovenan paling baik ditunjukkan 
oleh P0, yakni sekitar 35,00 cm, P1 sekitar 29,39 
cm, dan yang paling rendah adalah pada P2, 

yakni sekitar 29,11 cm. Panjang akar dengan 
perlakuan perendaman paling baik ditunjukkan 
oleh R0, yakni sekitar 32,89 cm, R1 sekitar 32,61 
cm, dan yang paling rendah adalah pada R2, 

yakni sekitar 28,00 cm. Panjang akar rata-rata 
paling baik ditunjukkan oleh perlakuan P0R1, 

yakni sekitar 39,00 cm dan yang paling rendah 
adalah pada P1R2 24,00. Tekstur tanah pasir 
berlempung sangat sesuai dengan 

perkecambahan dan pembibitan kemiri. 
Meskipun media tanam memiliki pH tergolong 
agak masam, namun tanaman kemiri dapat 
tumbuh dengan baik. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Paimin (1994); Elevitch dan Manner 
(2006, dalam Krisnawati et al 2011), bahwa 
tanaman kemiri dapat tumbuh pada daerah yang 
memiliki pH tanah sekitar 5-8. Selain itu, 
tanaman kemiri memiliki akar tunggang dan 
cabang akar yang banyak sehingga tanaman 
kemiri dapat tumbuh diberbagai kondisi tanah. 
Hardjowigeno (2010), menjelaskan bahwa 
kemampuan tanah yang bertekstur pasir lebih 
sulit menahan air dan unsur hara dibandingkan 
dengan tanah bertekstur liat. Air dapat hilang 
melalui permukaan tanah maupun peresapan 
kedalam tanah. Menurut Lakitan (2013), gaya 
kohesi menyebabkan air dapat diangkut dalam 
pembuluh xilem dari akar menuju ke daun. Air 
dapat menjadi bahan pelarut dan berperan 
sangat penting dalam pembentukan protein dan 
asam nukleat. Sedangkan kandungan NPK yang 
memiliki harkat sedang sampai dengan sangat 
tinggi mampu memaksimalkan pertumbuhan 
akar.   

7. Berat Berangkasan Kering  
Tabel ansira menunjukkan bahwa 

pengovenan dan perendaman, serta 
interaksinya tidak berpengaruh nyata terhadap 
berat berangkasan kering bibit kemiri. Berat 
berangkasan kering (BBK) dipengaruhi oleh 
fotosintat dan ketersediaan unsur hara. BBK 
tertinggi dengan pengaruh pengovenan 
ditunjukkan oleh P0, yakni sekitar 46,11 gram, P1 

sekitar 44,00 gram, dan yang paling rendah 
adalah pada P2, yakni sekitar 35,33 gram.  

BBK tertinggi dengan pengaruh 
perendaman ditunjukkan oleh R0, yakni sekitar 
45,22 gram, R1 sekitar 40,44 gram, dan yang 
paling rendah adalah pada R2, yakni sekitar 
39,78 gram. BBK rata-rata yang paling baik 
adalah pada perlakuan P1R1 53,67 gram dan 
yang paling rendah adalah pada perlakuan P2R1 
23,67 gram. Menurut Lakitan (2013), tinggi 
rendahnya bahan kering tanaman tergantung 
dari penyerapan unsur hara yang berlangsung 
pada proses pertumbuhan. 
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Berdasarkan hasil pengamatan dari 
masing-masing parameter, dapat dilihat bahwa 
perlakuan yang memiliki kondisi paling baik 
adalah daya berkecambah rata-rata yang paling 
tinggi adalah pada perlakuan P0R1 dan P2R0 
100%. Jumlah daun rata-rata menunjukkan nilai 
tertinggi pada perlakuan P1R2 dengan nilai rasio 
sekitar 14.67 helai. Pertumbuhan tinggi bibit 
yang paling baik adalah pada perlakuan P0R1 
dengan nilai sekitar 52,33 cm. Diameter bibit 
yang paling besar adalah pada perlakuan P0R2 
dan P1R1 masing-masing 1,71 cm. Kekokohan 
yang paling baik adalah pada perlakuan P1R2, 
yakni sekitar 26,97. Perlakuan P0R1 memiliki 
akar yang paling panjang, yakni sekitar 39,00 
cm. Berat berangkasan yang paling baik adalah 
pada perlakuan P1R1 dengan nilai sekitar 53,67 
gram. Perlakuan paling baik yakni pada 
perlakuan interaksi P0R1 dlihat dari daya 
berkecambah, tinggi bibit, dan panjang akar. 
Kemudian perlakuan P1R1 dilihat dari diameter 
bibit dan berat berangkasan kering.  

 
PENUTUP 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis 

pengovenan (Suhu 25°C, 50°C, dan 75°C), 
perendaman (Bahan: H2O, KNO3 0,2 %, dan  H2SO4 

0,6%), dan interaksi antara kedua faktor perlakuan  
tidak berpengaruh nyata terhadap daya 
berkecambah, jumlah daun, tinggi bibit, diameter 
bibit, kekokohan bibit, panjang akar, dan berat 
berangkasan kering.  
Saran 

Pengaruh pengovenan dan bahan 
perendaman serta interaksinya tidak berpengaruh 
nyata terhadap pertumbuhan bibit kemiri akan tetapi, 
daya berkecambah menunjukkan nilai yang sangat 
tinggi. Selain metode pematahan dormansi, terdapat  
faktor genetik dan faktor lingkungan yang perlu 
diperhatikan dalam proses persemaian dan 
pembibitan kemiri. Oleh karena itu, penggunaan 
metode skarifikasi yang tepat dengan kondisi 
lingkungan yang sesuai dapat diterapkan untuk 
meningkatkan vigor bibit.  

Perlakuan paling baik yakni pada perlakuan 
interaksi P0R1 dlihat dari daya berkecambah, tinggi 
bibit, dan panjang akar. Kemudian perlakuan P1R1 

dilihat dari diameter bibit dan berat berangkasan 
kering. Jika melakukan persemaian dan pembibitan 
kemiri, untuk meningkatkan daya berkecambah 
peneliti merekomendasikan untuk menggunakan 
perendaman dengan KNO3 (0,2%). Namun, jika 
skarifikasi yang digunakan adalah dengan 
pemanasan atau pengovenan, maka suhu yang 
dianjurkan berkisar antara 25-50°C. 
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