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ABSTRAK

Tanaman kemiri (Aleurites moluccana (L.) Willd) merupakan komoditas unggulan hasil hutan non kayu di Nusa
Tenggara Barat (NTB). Tanaman kemiri memiliki manfaat yang sangat beragam, salah satunya adalah sebagai
tanaman reboisasi karena memiliki sistem perakaran yang dalam dan luas, serta tajuknya yang rimbun dapat
menekan pertumbuhan alang-alang. Tanaman kemiri memiliki biji yang kulit luarnya tebal dan keras sehingga
pada umumnya proses perkecambahannya lama. Oleh karena itu perlu upaya untuk memecahkan permasalahan
tersebut, sehingga memudahkan dalam budidaya tanaman kemiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh ukuran benih dan lama perendaman terhadap pertumbuhan tanaman kemiri, serta untuk mengetahui
pengaruh interaksi antara ukuran benih dan lama perendaman terhadap pertumbuhan tanaman kemiri. Penelitian
ini dilakukan di Green House Fakultas Pertanian Universitas Mataram dengan menggunakan metode
eksperimental dengan model Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua faktor. Faktor pertama adalah ukuran
benih terdiri dari 3 taraf, sedangkan faktor kedua adalah lama perendaman terdiri dari 5 taraf. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa ukuran benih dan lama perendaman, serta kombinasi antara ukuran benih dan lama
perendaman tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman kemiri.

Kata kunci: Ukuran benih, lama perendaman, pertumbuhan tanaman kemiri.

ABSTRACT

Candlenut (Aleurites moluccana (L.) Willd) is regarded as one of non-timber forest product superior commodity in
West Nusa Tenggara. Candlenut has various benefit, for example, it can function as a reforestation plants due to
its deep and vast root system, and also it has dense canopy which can inhibit growth of coarse grass.Candlenut
seed has a solid and thick shells causing difficulty in the germination process. In order to resolve the difficulty on
germination process, measures need to be taken.This research aims to understand the effects and interaction of
seed size and soaking duration on seedling growth of candlenut. This research was performed in the Green House
of Faculty of Agricultural, Mataram University using experimental method, implementing Completely Randomized
Design (CRD) with two factors. The first factor consist of 3 seed size levels, where as the second factor consist of
5 soaking duration levels. The results show that seed size, soaking duration, and the interaction between both
treatments does not have significant effect on seedling growth of candlenut.

Keywords: seed size, soaking duration, seedling growth, candlenut.

PENDAHULUAN

Tanaman kemiri (Aleurites moluccana (L).Willd)
tergolong ke dalam kingdom plantae, famili
euphorbiaceae, kelas dicotyledonae, dan sub divisi
angiospermae. Menurut Hadi dan Napitupulu (2012)
tanaman kemiri tersebar di daerah tropis dan sub
tropis yang berasal dari Maluku. Di Indonesia,
tanaman kemiri tersebar luas sehingga memiliki
banyak nama daerah, seperti lekong, miri, kaleli
(NTB); kereh, kemili, kembiri, gambiri, tanoan,
kemiling (Sumatera); midi, pidekan, miri (Jawa);
wiau, lana, boyau, bontalo dudulaa, saketa
(Sulawesi). Dibeberapa negara, tanaman kemiri
dikenal dengan sebutan candlenut, candleberry,
varnish tree, Indian/Belgaum walnut (Inggris);
bancoulier, noyer de bancoul, noyer des Moluques,
aleurites, noisette, noix, noyer, noyer des Indes

(Perancis); Kerzennussbaum, Lichtnussbaum
(Jerman); kuikui (Hawaii); calumban, noz da India
(Portugal); arbol lloron, avellano, avellano criollo,
nogal de la India, nuez (Spanyol) (Elevitch dan
Manner, 2006 dalam Krisnawati et al 2011).

Tanaman kemiri memiliki manfaat yang sangat
beragam, salah satunya adalah sebagai tanaman
reboisasi karena memiliki sistem perakaran yang
dalam dan luas, serta tajuknya yang rimbun dapat
menekan pertumbuhan alang-alang (Paimin, 1994).
Selain itu, tanaman kemiri juga berfungsi sebagai
pencegah erosi, penangkap air hujan, penyumbang
oksigen, peneduh, dan penyubur tanah. Kayunya
dapat digunakan untuk pembuatan peti, plywood,
korek api, dan pulp. Bijinya digunakan sebagai
rempah berbagai masakan Indonesia. Minyak dari
biji digunakan pada industri obat-obatan dan batik.
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Rebusan biji dan daunnya dapat digunakan sebagai
obat sakit kepala, sedangkan kulit batang digunakan
sebagai obat disentri (Bramasto dan Putri, 2004).

Benih kemiri memiliki kulit luar yang tebal dan keras
sehingga pada umumnya proses
perkecambahannya lama. Benih yang demikian
digolongkan sebagai benih yang memiliki sifat
dorman (Suita dan Yuniarti, 2004). Dormansi benih
sering menjadi hambatan dalam proses
perkecambahan untuk penyediaan bibit siap tanam.
Dormansi benih merupakan kondisi gagalnya
perkecambahan benih meskipun berada pada
kondisi lingkungan yang mendukung. Menurut
Murniati (1995 dalam Suita dan Yuniarti, 2004)
bahwa dormansi benih kemiri disebabkan oleh
tingginya kadar asam absisat pada kotiledon (5,05
∞g/g), tingginya kadar lignin kulit benih (38,50%) dan
kerasnya kulit benih yang ditunjukkan dengan
rendahnya benih pecah karena perlakuan nitrogen
cair (20%).

Ukuran benih berkorelasi dengan vigor (Schmidt,
2002 dalam Suita, et al., 2004). Benih yang relatif
berat lebih dipilih karena umumnya berhubungan
dengan perkecambahan. Begitu juga Riskendarsyah
(1986) yang mengutip pendapat Suseno (1975) yang
mengatakan bahwa untuk spesies tertentu benih
besar mempunyai kualitas yang lebih baik daripada
benih kecil. Berdasarkan beberapa penelitian, untuk
jenis-jenis tertentu benih besar mempunyai kualitas
yang lebih baik daripada benih kecil, namun kondisi
tersebut tidak berlaku umum karena pada kondisi
tertentu ukuran benih tidak berpengaruh nyata
terhadap vibialitas dan vigor bibit (Bonner, 1987
dalam Suita dan Nurhasybi, 2008). Hendromono
(1996) menyatakan bahwa benih Hymenaea
courbaril yang berukuran besar menghasilkan bibit
yang pertumbuhannya lebih cepat daripada benih
kecil walaupun diameter pangkal batang bibit tidak
ada perbedaan yang nyata, diduga karena benih
besar mempunyai embrio dan cadangan makanan
yang lebih besar sehingga pertumbuhannya lebih
cepat. Sifat ini berlanjut sampai tanaman berumur
satu tahun  di lapangan. Sedangkan penelitian yang
dilakukan oleh Suita dan Nurhasybi (2008)
menunjukkan bahwa ukuran benih tanjung tidak
berpengaruh nyata terhadap daya berkecambah,
tetapi berpengaruh nyata terhadap kecepatan
berkecambah.

Pertumbuhan suatu tanaman dipengaruhi oleh
beberapa faktor diantaranya adalah faktor dormansi
benih. Dormansi adalah suatu keadaan
pertumbuhan yang tertunda atau keadaan istirahat
yang berlangsung selama suatu periode yang tidak
terbatas walaupun berada dalam keadaan yang
menguntungkan untuk perkecambahan. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut telah banyak
dilakukan penelitian untuk mematahkan dormansi
pada benih. Salah satu perlakuan dalam pematahan
dormansi benih adalah dengan perendaman, baik
dengan menggunakan larutan kimia maupun dengan
menggunakan air dengan suhu tertentu. Dalam
penelitian yang dilakukan oleh Farhana et al, (2013)
menunjukkan bahwa perlakuan perendaman benih
dalam air suhu 800 C selama 3x24 jam

meningkatkan perkecambahan benih kelapa sawit.
Dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Putra
et al, (2011) menunjukkan bahwa perlakuan
perendaman benih kopi dengan suhu air awal 900 C
dan waktu perendaman 30 menit yang dilakukan
setiap hari selama 7 hari mampu meningkatkan
indeks vigor dan daya tumbuh benih kopi sebesar
77,71%. Penelitian Widhityarini et al, (2011)
menunjukkan bahwa Perendaman kalium nitrat
(KNO3) dapat mempercepat pematahan dormansi
pada benih tanjung. Menurut Astari et al, (2014)
bahwa perlakuan perendaman menggunakan KNO3
1% selama 24 jam lebih baik dibandingkan
menggunakan H2SO4 1% dan GA3 300 ppm. Dari
beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang
pematahan dormansi dengan perlakuan
perendaman pada benih baik menggunakan larutan
kimia maupun menggunakan modifikasi suhu
menunjukkan bahwa pematahan dormansi dengan
perendaman berpengaruh terhadap daya
perkecambahan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode eksperimental dengan model Rancangan
Acak Lengkap (RAL). Penelitian menggunakan
percobaan dengan 2 faktor, yang dimana masing-
masing faktor terdiri dari 3 taraf faktor ukuran benih
dan 5 taraf untuk faktor lama perendaman. Masing-
masing kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3
kali. Faktor pertama terdiri dari: U1 = ukuran kecil
(lebar 20,66 – 24,26 mm), U2 = ukuran sedang (lebar
24,27 – 27,87 mm), dan U3 = ukuran besar (lebar
27,89 – 31,49 mm). Faktor kedua terdiri dari: R0 =
tanpa perendaman (kontrol), R1 = Perendaman
selama 3 hari, R2 = Perendaman selama 5 hari, R3 =
Perendaman selama 7 hari, dan R4 = Perendaman
selama 9 hari. Dari kedua faktor tersebut diperoleh
kombinasi perlakuan 3x5=15 perlakuan. Masing-
masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali ulangan
sehingga total perlakuan diperoleh 3x15=45 polibag
percobaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui pengaruh perbedaan antara
perlakuan ukuran benih dan lama perendaman
terhadap pertumbuhan tanaman kemiri (Aleurites
moluccana (L.) Willd), maka dilakukan pengamatan
pada beberapa parameter. Data yang diperoleh dari
hasil pengukuran dianalisis menggunakan analisis
sidik ragam (Anova). 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
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Pada Tabel hasil analisis sidik ragam menunjukkan
bahwa faktor ukuran benih dan faktor lama
perendaman tidak berpengaruh nyata terhadap
parameter pertumbuhan tanaman kemiri, maka:

1. H0: x1 = 0 diterima sedangkan H1: x2 ≠ 0 ditolak
karena ukuran benih tidak berpengaruh nyata
terhadap pertumbuhan tanaman kemiri.

2. H0: x3 = 0 diterima sedangkan H1: x4 ≠ 0 ditolak
karena lama perendaman benih tidak
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan
tanaman kemiri.

3. H1: x5 = 0  diterima sedangkan H1: x6 ≠ 0 ditolak
karena interaksi antara ukuran benih dan lama
perendaman benih tidak berpengaruh nyata
terhadap pertumbuhan tanaman kemiri.

Parameter Pengamatan

1. Daya Berkecambah

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa
perlakuan ukuran benih dan lama perendaman tidak
berpengaruh nyata terhadap daya berkecambah
benih kemiri, begitu juga dengan kombinasi antara
ukuran benih dan lama perendaman tidak
berpengaruh nyata terhadap daya berkecambah
benih kemiri. Hal tersebut diduga karena erat
kaitannya dengan struktur kulit benih yang
menyelimuti embrio tebal dan keras sehingga
mempengaruhi kemampuan embrio untuk
berkecambah.  Beberapa bukti dapat menunjukkan
kemungkinan bahwa struktur yang menyelimuti
benih dapat mempertahankan embrio tidak
berkecambah karena menghambat penyerapan air,
menghambat pengambilan oksigen, berisi zat kimia
inhibitor, berperan dalam menghalangi pelepasan
inhibitor dari embrio, menghalangi masuknya cahaya
embrio, dan pembatasan mekanik sehingga struktur
penting (poros embrio) tidak dapat menembus kulit
benih (Murniati, 1995). Beberapa hasil penelitian
sebelumnya menunjukkan bahwa ukuran benih yang
relatif besar akan menunjukkan daya berkecambah
dan kecepatan berkecambah relatif lebih baik
dibandingkan dengan ukuran benih yang relatif kecil.
Hal tersebut diduga karena benih yang berukuran
relatif besar memiliki embrio dan cadangan makanan
yang lebih besar sehingga mempengaruhi daya
berkecambah dan kecepatan berkecambah benih.
Akan tetapi, pada penelitian ini perlakuan ukuran
benih tidak menunjukkan pengaruh nyata terhadap
daya berkecambah benih, diduga karena perlakuan
lama perendaman pada benih belum mampu
menembus kulit benih yang keras dan tebal
sehingga menghambat daya berkecambah benih.
Perlakuan lama perendaman 3 hari (R1), 5 hari (R2),
7 hari (R3), dan 9 hari (R4) belum mampu
mematahkan dormansi benih kemiri, diduga karena
benih kemiri yang keras dan tebal sehingga lama
perendaman benih yang dilakukan pada penelitian
ini belum maksimal.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa
tingkat kemasakan benih dapat mempengaruhi
viabilitas benih, sehingga indikasi masak buah yang
menunjukkan benih berada pada tingkat masak
fisiologis sangat diperlukan dalam sertifikasi benih.
Pemanenan terlalu awal atau lambat mengakibatkan
kualitas benih menurun (Syamsuwida dan Kurniati

1989 dalam Sidik, 1995). Benih yang dikumpulkan
pada kondisi belum masak mempunyai viabilitas
lebih rendah dibandingkan dengan benih masak
(Kamil 1982 dalam Sidik, 1995). Tingkat kemasakan
benih berhubungan erat dengan kadar air benih.
Masing-masing jenis tanaman memiliki waktu yang
berbeda-beda untuk benih mencapai masak secara
fisiologis dan hal tersebut akan berpengaruh
terhadap sifat dan kadar air. Benih yang berasal dari
buah yang masih muda akan lemah dan
pertumbuhannya kurang baik. Hal tersebut
disebabkan karena berat keringnya rendah dan
secara fisiologis benih belum masak sehingga
jaringan penunjang tidak tumbuh dengan baik (Kamil
1982 dalam Sidik, 1995). Benih yang digunakan
dalam penelitian ini adalah benih yang diperoleh
dengan cara dipanen langsung dari pohon, sehingga
mempengaruhi tingkat kemasakan benih.

2. Tinggi Tanaman

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa
ukuran benih, lama perendaman, serta kombinasi
ukuran benih dan lama perendaman tidak adanya
pengaruh beda nyata terhadap tinggi tanaman,
sehingga tidak perlu dilakukan uji lanjut. Hal tersebut
menunjukkan bahwa perlakuan lama perendaman
dan ukuran benih tidak mempengaruhi tinggi
tanaman kemiri. Hal tersebut diduga karena
kecepatan berkecambah benih yang relatif tidak
menunjukkan perbedaan atau relatif sama, sehingga
tidak memberikan pengaruh yang terlalu nyata
terhadap tinggi tanaman kemiri. Pertumbuhan
tanaman kemiri dari awal perkecambahan sampai
akhir pengamatan relatif tidak menunjukkan selisih
yang terlalu signifikan atau relatif sama. Hal tersebut
diduga karena jumlah unsur hara dan cadangan
makanan yang tersuplai relatif sama sehingga
pertumbuhannya relatif sama.

Perendaman benih merupakan salah satu metode
yang digunakan untuk mematahkan dormansi benih.
Perlakuan pematahan dormansi benih kemiri
ditujukan untuk menghilangkan pengaruh kulit benih
terhadap kemampuan benih berkecambah (Suita et
al, 2004). Adapun pada penelitian ini diduga
perlakuan lama perendaman benih selama 3 hari
(R1), 5 hari (R2), 7 hari (R3), dan 9 hari (R4) belum
mampu mempengaruhi pematahan dormansi benih,
sehingga tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan
tinggi tanaman.

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa
ukuran benih kemiri tidak menunjukkan pengaruh
beda nyata terhadap tinggi tanaman kemiri. Hal
tersebut diduga karena kecepatan berkecambah
yang relatif sama, sehingga tidak menunjukkan
pengaruh beda nyata terhadap tinggi tanaman.
Meskipun menurut Schmidt, (2002 dalam Suita et al,
2004) benih yang berukuran besar cenderung
berkecambah lebih cepat dan menghasilkan semai
yang lebih besar dan vigor daripada benih yang
berukuran lebih kecil. Akan tetapi, pada penelitian ini
menunjukkan bahwa ukuran benih tidak
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi
tanaman kemiri. Hal tersebut diduga karena unsur
hara di dalam tanah yang tersuplai ke tanaman
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untuk pertumbuhan optimal dan memiliki jumlah
yang sama, sehingga pertumbuhannya relatif sama.

Terdapat hubungan yang sangat erat antara daya
kecambah, tinggi tanaman, diameter batang,
kekokohan batang, jumlah daun, serta panjang akar.
Hal tersebut dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Koefisien Korelasi Beberapa Perlakuan
Terhadap   Pertumbuhan Tanaman Kemiri

Keterangan: *Berkorelasi Nyata Apabila Nilai Korelasi >0,30
Uji Korelasi 5%

Koefisien korelasi tinggi tanaman dengan daya
kecambah nilainya positif sangat nyata (r = 0,69)
yang berarti semakin tinggi daya kecambah
menunjukkan semakin tinggi tanaman. Hal tersebut
menunjukkan bahwa daya kecambah benih
berbanding lurus dengan tinggi tanaman. Demikian
juga hubungan antara tinggi tanaman dengan
diameter batang yang sangat erat (r = 0,9) yang
menunjukkan bahwa semakin besar diameter batang
maka mempengaruhi pertumbuhan tinggi tanaman.
Begitu juga hubungan antara tinggi tanaman
berkorelasi positif nyata dengan jumlah daun (r =
0,84), dan panjang akar (r = 0,87). Akan tetapi,
antara tinggi tanaman dengan kekokohan batang
tidak menunjukkan korelasi (r=0,23). Hal tersebut
menunjukkan bahwa tinggi tanaman berbanding
lurus dengan diameter batang, jumlah daun, dan
panjang akar. Semakin tinggi pertumbuhan tanaman
maka semakin mempengaruhi diameter batang,
jumlah daun dan panjang akar tanaman.

3. Diameter Batang

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa
ukuran benih, lama perendaman, serta kombinasi
ukuran benih dan lama perendaman tidak adanya
pengaruh beda nyata terhadap diameter batang
tanaman, sehingga tidak perlu dilakukan uji lanjutan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa perlakuan lama
perendaman dan ukuran benih tidak mempengaruhi
diameter batang tanaman kemiri. Hal tersebut
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suita
dan Nurhasybi (2008) bahwa ukuran benih tidak
menunjukkan pengaruh nyata terhadap diameter
batang.

Perendaman merupakan salah satu metode untuk
mematahkan dormansi benih. Perlakuan pematahan
dormansi benih kemiri ditujukan untuk
menghilangkan pengaruh kulit benih terhadap
kemampuan benih berkecambah (Suita et al, 2004).
Adapun pada penelitian ini diduga perlakuan lama
perendaman benih selama 3 hari (R1), 5 hari (R2), 7
hari (R3), dan 9 hari (R4) belum mampu
mempengaruhi pematahan dormansi benih,
sehingga tidak berpengaruh nyata terhadap
diameter batang tanaman. Hal tersebut dapat terlihat

dari awal perkecambahan sampai akhir pengamatan
pertambahan diameter batang tanaman kemiri tidak
menunjukkan selisih yang signifikan. Selain itu,
diduga karena diameter batang memiliki korelasi
dengan tinggi tanaman (Tabel 4.6). Pertumbuhan
tanaman mempengaruhi pertambahan diameter
batang sehingga antara diameter batang dan tinggi
tanaman memiliki korelasi yang sangat erat.

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa
ukuran benih kemiri tidak menunjukkan pengaruh
beda nyata terhadap diameter batang tanaman
kemiri. Hal tersebut diduga karena kecepatan
berkecambah yang relatif sama, sehingga tidak
menunjukkan pengaruh bedanyata terhadap
diameter batang tanaman. Meskipun menurut
Schmidt, (2002 dalam Suita et al, 2004) benih yang
berukuran besar cenderung berkecambah lebih
cepat dan menghasilkan semai yang lebih besar dan
vigor daripada benih yang berukuran lebih kecil.
Akan tetapi, pada penelitian ini menunjukkan bahwa
ukuran benih tidak berpengaruh nyata terhadap
pertambahan diameter batang tanaman. Hal
tersebut diduga karena unsur hara di dalam tanah
yang tersuplai ke tanaman untuk pertumbuhan
optimal dan memiliki jumlah yang sama, sehingga
pertumbuhannya relatif sama.

4. Kekokohan Batang

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa
ukuran benih, lama perendaman, serta kombinasi
ukuran benih dan lama perendaman tidak adanya
pengaruh beda nyata terhadap kekokohan batang
tanaman, sehingga tidak perlu dilakukan uji lanjutan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa lama perendaman
dan ukuran benih tidak mempengaruhi kekokohan
batang, diduga karena kecepatan berkecambah
yang relatif sama, sehingga tidak menunjukkan
pengaruh beda nyata terhadap kekokohan batang
tanaman.

Menurut Adinugraha (2012), nilai kekokohan bibit
yang tinggi menunjukkan kemampuan hidup yang
rendah karena tidak seimbangnya perbandingan
antara tinggi batang dan diameternya. Nilai
kekokohan yang baik adalah mendekati nilai 4-5,
sehingga semakin besar nilai kekokohan batang
semakin menunjukkan kemampuan hidup yang
rendah. Sejalan dengan hal tersebut, menurut
Deselina, (2013) nilai untuk kekokohan bibit terbaik
yaitu ditunjukkan pada nilai yang paling rendah di
antara nilai bibit yang lainnya.

Kekokohan batang tanaman salah satu sifat yang
sangat penting bagi pertumbuhan tanaman di
lapangan. Kekokohan batang tanaman dapat
diartikan sebagai ketahanan bibit dalam menerima
tekanan angin atau kemampuan bibit dalam
menahan biomassa bagian atas (Yudohartono,
2012). Semakin kecil nilai diameter maka tanaman
kelihatan kurus atau tidak kokoh. Ukuran kekokohan
batang tanaman yang baik adalah yang seimbang
antara tinggi tanaman dan diameter batang
tanaman. Semakin kecil nilai kekokohan batang
tanaman maka tanaman tersebut semakin kokoh
(Jaenicke, 1999 dalam Yudohartono, 2012).
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Hasil penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata
kekokohan pada pengamatan terakhir sebesar 2,75.
Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kekokohan
batang tanaman pada penelitian ini cukup
baik/optimal karena nilai kekokohan batangnya di
bawah 4-5 atau mendekati nilai 4-5.

5. Jumlah Daun

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa
ukuran benih, lama perendaman, serta kombinasi
ukuran benih dan lama perendaman tidak adanya
pengaruh beda nyata terhadap jumlah daun
tanaman, sehingga tidak perlu dilakukan uji lanjutan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa perlakuan lama
perendaman dan ukuran benih tidak berpengaruh
terhadap jumlah daun. Hal tersebut diduga karena
unsur hara di dalam tanah yang tersuplai ke
tanaman cukup optimal dan dalam jumlah yang
sama sehingga petumbuhan daunnya relatif sama.
Salah satu yang dapat menyebabkan pertambahan
jumlah daun pada tanaman adalah dengan adanya
suplai hara ke dalam tanaman. Unsur N adalah
salah satu unsur hara yang berperan memperbaiki
pertumbuhan vegetatif tanaman.

Terdapat hubungan yang sangat erat antara jumlah
daun dengan parameter lainnya (Tabel 4.6). Kofisien
korelasi jumlah daun dengan daya kecambah benih
memiliki nilai positif yang nyata (r = 0,62) berarti
menunjukkan bahwa daya kecambah benih
berbanding lurus dengan jumlah daun. Demikian
juga hubungan antara jumlah daun berkorelasi
positif nyata dengan tinggi tanaman (r = 0,78),
kekokohan batang (r = 0,79), diameter batang (r =
0,72), dan panjang akar (r = 0,77). Hal tersebut
menunjukkan bahwa jumlah daun berbanding lurus
dengan tinggi tanaman, kekokohan batang, diameter
batang, dan panjang akar. Dengan demikian,
semakin tinggi tanaman dan semakin besar diameter
batang tanaman maka semakin mempengaruhi
jumlah daun tanaman. Demikian juga dengan
kekokohan batang dan panjang akar tanaman,
semakin besar tingkat kekokohan batang dan
panjang akar tanaman maka semakin
mempengaruhi jumlah daun tanaman.

6. Panjang Akar

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa
ukuran benih, lama perendaman, serta kombinasi
ukuran benih dan lama perendaman tidak adanya
pengaruh beda nyata terhadap panjang akar
tanaman, sehingga tidak perlu dilakukan uji lanjutan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa perlakuan lama
perendaman dan ukuran benih tidak berpengaruh
terhadap panjang akar tanaman. Hal tersebut
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Ayuning (2016) bahwa perlakuan skarifikasi tidak
berpengaruh terhadap panjang akar tanaman kemiri.
Hal tersebut diduga karena ukuran polibag yang
kecil sehingga pertumbuhan akar tidak optimal.
Ukuran polibag mempengaruhi daya jelajah akar
pada tanaman karena memiliki ruang yang kecil
sehingga mempengaruhi panjang akar tanaman.
Kandungan unsur hara dalam tanah juga
mempengaruhi pertumbuhan akar tanaman.
Kandungan NPK yang memiliki harkat sedang
sampai dengan sangat tinggi mampu

memaksimalkan pertumbuhan akar (Ayuning, 2016).
Dalam penelitian ini diduga unsur hara dalam tanah
yang tersuplai ke tanaman optimal dan dalam jumlah
yang sama sehingga petumbuhan akar relatif sama.

Terdapat hubungan yang sangat erat antara panjang
akar dengan parameter lainnya (Tabel 4.6). Kofisien
korelasi panjang akar dengan daya kecambah benih
memiliki nilai positif yang nyata (r = 0,74) berarti
menunjukkan bahwa daya kecambah benih
berbanding lurus dengan panjang akar. Demikian
juga hubungan antara panjang akar berkorelasi
positif nyata dengan tinggi tanaman (r = 0,85),
kekokohan batang (r = 0,88), diameter batang (r =
0,84), dan jumlah daun (r = 0,77). Hal tersebut
menunjukkan bahwa panjang akar berbanding lurus
dengan tinggi tanaman, kekokohan batang, diameter
batang, dan jumlah daun. Dengan demikian,
semakin tinggi tanaman dan besar diameter batang
tanaman maka semakin mempengaruhi panjang
akar tanaman. Demikian juga dengan jumlah daun
tanaman, semakin panjang akar tanaman maka
semakin mempengaruhi jumlah daun tanaman.

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis
pengaruh ukuran benih dan lama perendaman benih
terhadap pertumbuhan bibit kemiri dapat
disimpulkan bahwa:

1. Ukuran benih tidak berpengaruh nyata
terhadap pertumbuhan tanaman kemiri.

2. Lama perendaman tidak berpengaruh nyata
terhadap pertumbuhan tanaman kemiri.

3. Interaksi antara ukuran benih dan lama
perendaman tidak berpengaruh nyata
terhadap pertumbuhan tanaman kemiri.

Saran

Pengaruh ukuran benih dan lama perendaman tidak
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman
kemiri. Perlakuan lama perendaman 3 hari, 5 hari, 7
hari, dan 9 hari tidak menunjukkan adanya pengaruh
nyata terhadap pertumbuhan tanaman kemiri,
sehingga lama perendamannya perlu ditambah
untuk menghasilkan hasil yang optimal.
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