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ABSTRACT 

 

This research was aimed to determine the effect of  time 

immersion  of Indigofera arrecta seeds with hot water on 

germination and seedling growth using In - vitro method. The 

material was Indigofera arrecta seeds acquired from UPT 

Pembibitan dan Kesehatan Hewan Pamekasa-Madura. Method 

used in this research was Completely Randomized Design with 

3 treatments and 4 replication, if there was significant different, 

Duncan multiple range test would be reted by. Linear regression 

was used to estimate the growth of plumula, radicula, and leaf 

count. Treatment used was immersion of the Indigofera arrecta 

in warm water for 5 minutes on P1, 10 minutes on P2, 15 

minutes on P3. Variable observed were sprouts power seeds, 

viability, seeds daily average sprouting growth speed, plumula 

growth rate, radicula growth rate, and leaf count. Result showed 

that there are no significant effect (P>0.05) on the Indigofera 

arrecta seeds immersion in hot water in, seeds daily average 

sprouting growth speed, radikula growth rate, and leaf count. 

However there were hight significant change found on vigor 

index, and plumula growth rate (P<0.01), a significant 
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difference (P<0.05) to the sprouts power, viability. The 15 

minutes immersion give the best result in germination and seed 

growth. 

 

Keywords: Indigofera arrecta seed, hot water, seeding, sprout. 
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RINGKASAN 

Indigofera arrecta merupakan salah satu hijauan 

leguminosa pohon yang toleran terhadap kekeringan, gangguan 

maupun salinitasi dan memiliki kandungan Protein Kasar (PK) 

yang tinggi sebesar 27,89%, sehingga berpotensi untuk 

dibudidayakan serta digunakan sebagai pakan ternak untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi saat musim kemarau. Peningkatan 

produktifitas Indigofera arrecta  dapat dilakukan dengan cara 

generatif (biji). Perlu adanya perlakuan kusus terhadap benih 

sebelum dikecambahkan guna mematahkan masa dormansi 

yang dapat menghambat proses perkecambahan dan 

pertumbuhan benih, seperti perendaman dengan air panas. 

Perendaman air panas dengan lama waktu yang tepat 

diharapkan dapat meningkatkan produktifitas. 

Penelitian ini dilakukan di Balai Pengkajian Teknologi 

Pertanian (BPTP) Malang, Jawa Timur, pada tanggal 28 Maret 

2018 – 18 April 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh lama waktu perendaman biji Indigofera 
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arrecta dengan air panas terhadap perkecambahan dan 

pertumbuhan benih.  

Materi yang digunakan adalah biji Indigofera arrecta 

dari UPT Pembibitan dan Kesehatan Hewan di Pamekasan, 

Madura dengan jumlah biji yang yang diteliti sebanyak 720 biji. 

Metode yang digunakan adalah percobaan yang mengikuti pola 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) 3 perlakuan 4 ulangan. Data 

dianalisis menggunakan Analisis Variasi (ANOVA) dan 

apabila terdapat perbedaan hasil yang signifikan dilanjutkan 

dengan uji Jarak Berganda Duncan’s. Pendugaan laju 

pertumbumbuhan panjang radikula, panjang plumula dan 

jumlah daun dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 

linier. Perlakuan yang digunakan adalah dengan merendam biji 

Indigofera arrecta menggunakan air panas selama 5 menit P1, 

biji direndam selama 10 menit P2, biji direndam selama 15 

menit P3. Variabel yang diteliti meliputi daya kecambah, 

viabilitas benih, rata-rata kecepatan berkecambah perhari, 

indeks vigor benih, laju pertumbuhan plumula, laju 

pertumbuhan radikula, dan pertumbuhan jumlah daun. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lama waktu 

perendaman benih Indigofera arrecta dengan air panas 

memberikan perbedaan sangat nyata (P<0,01) terhadap indeks 

vigor benih dan laju pertumbuhan panjang plumula, serta berda 

nyata (P<0,05) terhadap viabilitas benih, namun tidak 

memberikan perbedaan nyata (P>0,05) terhadap daya 

kecambah benih, kecepatan berkecambah rata-rata perhari, laju 

pertumbuhan radikula, dan pertumbuhan jumlah daun. 

Perlakuan P3 memiliki nilai tertinggi pada daya kecambah, rata- 

rata hari berkecambah, indeks vigor, laju pertumbuhan plumula 

dan laju pertumbuhan radikula, serta pertumbuhan jumlah daun 

pada 14 HST (Hari Setelah Tanam) dengan nilai secara 
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berturut-turut yaitu sebesar 54,7 ± 4,41%, 6,49 ± 0,52 

(biji/hari), 6,71 ± 0,66, 3,187 ± 0,284 (cm/hari), dan 0,581 ± 

0,252 (cm/hari). Perlakuan P2 memiliki nilai tertinggi pada 

viabilitas, dan pertumbuhan jumlah daun dengan nilai secara 

berturut-turut yaitu 35,89 ± 4,80%, 3,453 ± 0,050 (helai/hari). 

Viabilitas, dan pertumbuhan jumlah daun pada perlakuan P2 

walaupun hasilnya lebih kecil namun tidak jauh berbeda dengan 

P3 yaitu sebesar 33,92 ± 3,87%, dan 3,443 ± 0,060 (helai/hari). 

Kesimpulan penelitian adalah lama waktu perendaman 

selama 15 menit dengan suhu 65oC merupakan perlakuan 

terbaik karena menghasilkan peningkatan nilai daya kecambah 

benih, viabilitas benih, rata-rata hari berkecambah, indeks 

vigor, laju pertumbuhan plumula, dan laju pertumbuhan 

radikula Indigofera arrecta walaupun tidak memberikan hasil 

tertinggi pada viabilitas, dan pertumbuhan jumlah daun. Saran 

penelitian adalah sebaiknya menggunakan biji yang telah 

mengalami proses pengeringan secara optimum pasca panen 

agar kadar air mencapai 10% -15%, sehingga tidak ditumbuhi 

banyak jamur dan mikroorganisme serta gagal berkecambah 

karena dapat menurunkan perkecambahan dan pertumbuhan 

benih Indigofera arrecta. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Produktivitas ternak ruminansia sangat dipengaruhi oleh 

kualitas kandungan nutrisi tanaman pakan ternak. Tanaman 

pakan ternak mengandung berbagai macam nutrisi yang 

dibutuhkan oleh ternak ruminansia, sehingga merupakan 

komponen utama pada ransum pakan. Tanaman pakan ternak 

dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu tanaman pakan berasal dari 

jenis rumput-rumputan yang merupakan sumber serat kasar 

pembentuk energi, sedangkan dari jenis legum merupakan 

sember protein dikarenakan mengandung protein kasar diatas 

18%. Tanaman pakan ternak juga sangat mudah didapat dan 

terjangkau harganya mengingat Indonesia memiliki iklim 

tropis, terdapat dua musim yaitu musim hujan dan kemarau. 

Pada saat musim hujan produksi hijauan sangat melimpah, 

terutama yang berasal dari jenis rumput-rumputan dan limbah 

pertanian. Ketika memasuki musim kemarau panjang, produksi 

hijuan menurun sangat drastis yang mengakibatkan  banyak 

peternak mengeluh kekurangan pasokan hijauan, sehingga 

menjual ternaknya dengan alasan tersebut. Ketersediaan suplai 

hijauan pada musim kemarau dibeberapa daerah beriklim 

kering dapat bertahan dengan adanya budidaya tanaman 

leguminosa.  

Terdapat berbagai macam jenis leguminosa, diantaranya 

yaitu jenis leguminosa pohon Indogofera arrecta. Indigofera 

arrecta (Indigofera sp) adalah jenis leguminosa yang sangat 

potensial dibudidayakan sebagai hijauan pakan ternak. 

Kandungan protein kasar dan lemak Indigofera sp tergolong 

tinggi, yaitu berturut turut 24,2% dan 6,2%, kadar abu sebesar 
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5,91%, Neutral Detergent Fibre (NDF) 32,80%, ( Hassen, 

Rethaman, Van dan Tjelele, 2007 yang disitasi oleh Tarigan, 

Sirait, dan Ginting, 2013). Tanaman tersebut juga toleran 

terhadap kekeringan, genangan maupun salinitas. Indigofera sp 

tersebar di daerah tropis Afrika, Asia, Australia, dan Amerika 

(Tarigan, Sirait, dan Ginting, 2013). 

Budidaya Indigofera sp dapat dilakukan secara generatif 

(biji) dan vegetatif (stek batang). Penanaman secara generatif 

dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain perendaman 

dengan air dingin selama satu malam, pengecambahan selama 

satu bulan, pemindahan ke polybag dan penanaman (Herdiawan 

dan Krisnan, 2014). Budidaya secara generatif dapat 

menghasilkan varietas - varietas baru, yaitu dengan cara 

menyilangkannya, tanaman yang dihasilkan memiliki 

perakaran yang kuat dan biaya yang dikeluarkan relatif lebih 

murah, namun biji Indigofera sp memiliki kulit yang keras, 

dikarenakan  mekanisme tanaman tersebut untuk melindungi 

biji dari lingkungan alam, sehingga mengakibatkan masalah 

dormansi yang dapat menghambat perkecambahan dan 

pertumbuhan benih. Dormansi fisik disebabkan oleh kulit buah 

yang keras dan impermeabel atau penutup buah yang 

menghalangi imbibisi dan pertukaran gas (Sutopo, 2002).  

Perlu adanya perlakuan pendahuluan pada biji untuk 

mematahkan dormansi biji, sebelum dikecambahkan. Perlakuan 

pendahuluan adalah semua macam perlakuan, baik yang 

ditujukan pada kulit benih, embrio atau kombinasi antara 

keduanya, yang dimaksudkan untuk mengaktifkan kembali sel-

sel benih dorman (Yuniarti dan Dharmawati, 2015). Perlakuan 

pendahuluan dengan proses perendaman diharapkan mampu 

mematahkan dormansi yang dapat menghambat 

perkecambahan dan pertumbuhan serta menurunkan 
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produktifitas tanaman. Presentase daya kecambah, viabilitas 

benih, rata-rata hari berkecambah, indeks vigor, panjang 

plumula dan radikula, serta jumlah daun merupakan variabel 

yang diuji selama perkecambahan berlangsung karena dapat 

mencerminkan mutu fisiologis benih. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan 

penelitian mengenai uji pengaruh lama waktu perendaman biji 

Indigofera arrecta dengan air panas terhadap perkecambahan 

dan pertumbuhan benih menggunakan metode in-vitro. Cara 

tersebut digunakan karena aplikasinya lebih mudah dan 

ekonomis, selain itu pengujian benih di lapang biasanya kurang 

memuaskan dikarenakan hasilnya yang tidak dapat diulang 

dengan konsisten, oleh sebab itu pengujian di laboratorium 

dilaksanakan dengan mengendalikan faktor lingkungan agar 

mencapai perkecambahan yang paling teratur, cepat, dan 

lengkap bagi kebanyakan contoh benih. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi tentang perlakuan 

peretasan terbaik, mempercepat dan meningkatkan 

perkecambahan benih Indigofera sp. dapat berkelanjutan 

sebagai hijauan pakan ternak maupun tujuan lain. 

1.2 Rumusan Masalah 

Ketersediaan hiajaun pakan ternak pada musim kemarau 

panjang yang memiliki kualitas baik dalam kandungan 

nutrisinya dapat mempengaruhi produktifitas ternak. Metode 

peretasan biji yang baik dapat mematahkan masa dormansi biji 

mempercepat proses perkecambahan dan pertumbuhan hijauan. 

Berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh lama waktu 

perendaman biji Indigofera arrecta dengan air panas terhadap 
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daya perkecambahan dan pertumbuhan benih menggunakan 

metode in-vitro.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh lama waktu perendaman biji  Indigofera arrecta 

dengan air panas terhadap daya perkecambahan dan 

pertumbuhan benih menggunakan metode in-vitro. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi kepada mahasiswa, peternak, maupun masyarakat 

mengenai pengaruh lama waktu perendaman biji  Indigofera 

arrecta dengan air panas terhadap daya perkecambahan dan 

pertumbuhan benih menggunakan metode in-vitro, sehingga 

mencapai pertumbuhan benih Indigofera arrecta yang lebih 

cepat atau efisien. 

1.5 Kerangka Pikir 

Hiajauan pakan ternak mengandung berbagai macam 

nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak ruminansia, sehingga 

merupakan komponen utama pada ransum. Hijauan pakan 

ternak dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu tanaman pakan 

berasal dari jenis rumput-rumputan yang  merupakan sumber 

serat kasar pembentuk energi, sedangkan dari jenis legum 

merupakan sember protein karena umumnya memiliki 

kandungan protein kasar diatas 18%. Pasokan hijauan menurun 

drastis saat memasuki musim kemarau panjang, sehingga 

banyak peternak menjual ternaknya yang dikarenakan 

mengeluh akibat kekurangan pasokan hijauan untuk ternaknya. 

Ketersediaan hijauan pakan ternak dapat ditingkatkan pada 
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musim kemarau panjang dengan adanya budidaya tanaman 

leguminosa. 

Salah satu hijauan leguminosa yang potensial untuk 

dibudidayakan adalah Indigofera sp. Kandungan protein kasar 

maupun lemak Indigofera sp tergolong tinggi, yaitu berturut 

turut 24,2% dan 6,2%, kadar abu sebesar 5,91%, NDF 32,80% 

(Hassen et al.  yang disitasi oleh Tarigan, dkk., 2013). Tanaman 

tersebut juga toleran terhadap kekeringan, genangan maupun 

salinitas. Indigofera sp tersebar di daerah tropis Afrika, Asia, 

Australia, dan Amerika (Tarigan, Sirait, dan Ginting, 2013). 

Indigofera arrecta dapat ditanam dengan cara generatif  

yaitu menggunakan biji dan secara vegetatif yaitu menggunakan 

stek batang. Penanaman dengan biji dilakukan dengan beberapa 

tahap, antara lain perendaman dengan air dingin selama satu 

malam, pengecambahan selama satu bulan, pemindahan ke 

polybag dan penanaman (Herdiawan dan Krisnan, 2014). 

Proses perendaman diharapkan untuk mematahkan masa 

dormansi benih yang dapat menghambat proses perkecambahan 

dan pertumbuhan benih. 

Perlakuan pematahan dormansi secara fisik dapat 

dilakukan dengan perendaman benih kedalam air panas (Ani, 

2006).  Setelah dilakuan proses perlakuan peretasan, kulit benih 

lebih mudah diresapi air serta memungkinkan metabolisme 

terjadinya perkecambahan lebih cepat dan baik. Penelitian ini 

mencoba memberikan perbedaan perlakuan peretasan dan 

mencari cara terbaik untuk mematahkan dormansi benih 

Indigofera sp. 

Penelitian yang dilakukan Hutasoit, Riyadi, dan Ginting 

(2017) menyatakan bahwa suhu perendaman berpengaruh 

terhadap pertumbuhan kecambah benih Indigofera. Suhu 

perendaman 100oC menghasilkan presentase daya cambah dan 
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keserampakan perkecambahan yang tinggi, jumlah daun dan 

ukuran kecambah cukup tinggi dan akar yang panjang. 

Tingginya suhu perendaman juga menghasilkan akar primer 

terpanjang dan dapat menghambat pertumbuhan jamur. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu diadakan penelitian 

tentang lama perendaman benih Indigofera arrecta pada air 

panas diduga memberikan pengaruh terhadap perkecambahan 

dan pertumbuhan. Skema kerangka pikir penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

HPT (Hijauan Pakan Ternak) 

Pakan ternak ruminansia 

Jenis rumput 

sebagai sumber 

serta kasar 

Jenis leguminosa 

sebagai sumber 

protein 

Suplai pakan hijauan 

saat kemarau 

Indigofera arrecta, 

toleran terhadap 

musim kering, 

kandungan PK 

27,97% 

Budidaya 

vegetative (stek 

batang) 

Budidaya generative 

(biji) yang terkendala 

dormansi 

Dormansi fisik disebabkan oleh kulit buah yang keras dan 

impemeabel (Purba, Indriyanto, dan Biantoro, 2014) 

Diperlukan skarifikasi yang tepat terhadap benih untuk mematahkan 

dormansinya dan salah satu teknik yang paling mudah adalah dengan  

perendaman (Hutasoit dkk., 2017) 

Perendaman biji dengan air bersuhu 65oC selama 5, 10, 15 menit 

Mengevaluasi uji fisiologis benih Indigofera arrecta 

Perlakuan peretasan terbaik dapat diaplikasikan untuk budidaya 

Indigofera arrecta yang berkelanjutan 
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1.6 Hipotesis 

Lama waktu perendaman biji Indigofera arrecta dengan 

air panas dapat memberikan perbedaan terhadap proses 

perkecambahan dan pertumbuhan benih.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Indigofera arrecta 

Indigofera arrecta. merupakan tanaman pakan ternak 

dari kelompok leguminosa pohon. Indigofera arrecta atau 

Indigofera sp. merupakan tanaman dari kelompok kacang-

kacangan (family Fabaceae) dengan genus Indigofera. 

Leguminosa pohon ini memiliki prodiktivitas yang tinggi dan 

kandungan nutrien yang cukup baik, terutama kandungan 

proteinnya yang tinggi (Simanihuruk dan Sirait, 2009). 

Tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak yang 

kaya akan nitrogen, posfor, kalium dan kalsium. Nilai 

kandungan nutrien tepung daun Indigofera sp terdapat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi kimia Indigofera sp. 

 

Sebagai sumber protein, tepung daun Indigofera sp atau 

Indigofera arrecta  mengandung pigmen yang cukup tinggi 

seperti xantofil dan carotenoid Akbarillah, dkk., dalam 

Simanihuruk dan Sirait, 2009). Beberapa spesies Indigofera sp 

Sumber 
BK SK PK NDF ADF 

    %     

Akbarillah, Kaharuddin dan 

Kusisiyah, dalam 

Simanihuruk dan Sirait, 

2009 

- 15,25 17,97 - - 

Herdiawan, dalam 

Herdiawan, Krisnan, 2014 
- 18,18 24,57 34,13 28,85 

Ginting, Tarigan, Krisnan, 

2011 
77,90 - 26,10 30,10 23,40 
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telah dibudidayakan dan dikembangkan di seluruh wilayah 

tropis, seperti halnya Indigofera arrecta adalah tanaman asli 

yang berasal dari Afrika Timur dan Afrika Selatan, secara luas 

telah diintroduksikan ke Laos, Vietnam, Filipina (Luzon) dan 

Indonesia (Sumatera, Jawa, Sumba, Flores) Herdiawan dan 

Krisnan (2014).  Klasifikasi tanaman Indigofera sp. (Hassen, 

Rethman, dan Apostolides, dalam Herdiawan dan Krisnan, 

2014) sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta  

Subdivisio : Angiospermae  

Class   : Dicotyledonae 

Family   : Rosales 

Subfamily  : Leguminosainosae 

Genus  : Indigofera 

Spesies  : Indigofera arrecta.  

Indigofera sp atau Indigofera arrecta  merupakan salah 

satu tanaman pakan ternak yang memiliki kandungan nutrisi 

dan produksi yang tinggi serta sangat toleran terhadap kondisi 

tanah kering, genangan, tanah berkadar garam tinggi (saline) 

dan tanah masam (Hassen et al. dalam Herdiawan dan Krisnan, 

2014).  

Indigofera sp atau Indigofera arrecta  sangat baik untuk 

dikembangkan sebagai hijauan pakan ternak untuk daerah yang 

memiliki potensi cekaman biotik dan abiotik tinggi, seperti 

halnya pada agroekosistem lahan kering atau lahan marjinal 

(Herdiawan dan Krisnan 2014). Indigofera arrecta adalah salah 

satu jenis leguminosa pohon dengan produktivitas biomasa 

(helai daun, tangkai daun dan cabang) yang tinggi (21 ton 

BK/ha/tahun) (Hassen, et al. dalam  Herdiawan dan Krisnan, 

2014). 
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2.2 Struktur Biji 

Menurut strukturnya biji adalah suatu ovule atau bakal 

biji yang mengandung suatu tanaman mini atau embrio yang 

biasanya terbentuk dari bersatunya sel-sel generatif (gamet) di 

dalam kandungan embrio (embryo sac) serta cadangan makanan 

yang mengelilingi embrio (Sutopo, 1988).  

Struktur biji secara umum  menurut Sutopo (2002) terdiri 

dari tiga bagian dasar yaitu:  

1. Embrio yang akan membentuk epikotil (calon pucuk), 

hipokotil (calon akar) dan kotiledon (calon daun),  

2. Jaringan penyimpan cadangan makanan diantaranya 

kotiledon, endosperm dan perisperm,  

3. Pelindung biji atau testa.  

Kandungan endosperma merupakan faktor internal biji 

yang berpengaruh terhadap keberhasilan perkecambahan biji, 

karena hal ini berhubungan dengan kemampuan biji melakukan 

imbibisi dan ketersediaan sumber energi kimiawi potensial bagi 

biji. Pada awal fase perkecambahan, biji membutuhkan air 

untuk mulai berkecambah, hal ini dicukupi dengan menyerap 

air secara imbibisi dari lingkungan sekitar biji (Pancaningtyas, 

Teguh, dan Sudarianto, 2014). Setelah biji menyerap air maka 

kulit biji akan melunak dan terjadilah hidrasi protoplasma, 

kemudian enzim-enzim mulai aktif, terutama enzim yang 

berfungsi mengubah lemak menjadi energi melalui proses 

respirasi (Sutopo, dalam Pancaningtyas, Teguh, dan Sudarianto, 

2014). Biji merupakan alat perkembang biakan utama 

tumbuhan berbiji, karena biji mengandung lembaga (embrio) 

yang merupakan calon individu baru. Menurut (Tjitrosoepomo; 

Nugroho, dkk., yang disitasi oleh Ai dan Ballo, 2010) biji 

memiliki tiga bagian antara lain: 
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1. Kulit biji (spermodermis)  

Kulit biji pada tumbuhan berbiji terrurup 

(Angiospermae) terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan 

kulit luar (testa) dan lapisan kulit dalam (tegmen). 

Lapisan kulif luar biasanya kuat dengan permukaan 

yang bervariasi, sedangkan lapisan kulit dalam bersifat 

seperti selaput dan sering kali juga disebut kulit ari. 

Pada tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae), ada 

tiga lapisan kulit biji, yaitu kulit luar (sarcotesta), kulit 

tengah (sclerotesta) dan kulit dalam (endotesta). Kulit 

luar biasanya tebal berdaging berwarna hijau saat masih 

muda dan akan menjadi kuning dan akhirnya merah. 

Kulit tengah merupakan laplsan yang kuat, keras dan 

berkayu. Kulit dalam umumnya tipis seperti selaput dan 

seringkali melekat pada inti biji  

2. Tali pusar (funiculus)  

Tali pusar atau yang disebut penggantung biji memiliki 

 bentuk yang bervariasi dan pada umumnya akan 

mengering dan lepas jika biji telah tua Inti biii (nucleus 

seminis) dibedakan atas 2 yaitu :  

a. Lembaga (embrio)  

yang meliputi akar lembaga (radikula), daun 

lembaga (kotiledon), batang lembaga (kaulikula) 

yang dibedakan menladi hipokotil dan epikotif 

pucuk lembaga (plumula) yang merupakan daun 

yarrg pertama kali terbentuk di ujung batang 

lembaga.  

b. Putih lembaga (albumen)  

yang mengandung cadangan makanan untuk 

pertumbuhan kecambah sebelum memiliki 

kemampuan membuat makanan sendiri  



 

13 
 

 
Gambar 2. Strutur luar biji 

2.3 Kemurnian Benih 

Kemurnian benih merupakan salah satu ukuran mutu 

fisik benih dan benih murni adalah benih yang tidak tercampur 

dengan kotoran yang terbawa ataupun benih-benih yang tidak 

utuh (Suita dan Sudrajat, dalam Ningsih, Biantary, dan Jumani, 

2013). Benih yang baik akan menghasilkan bibit dan tanaman 

yang baik, sehingga akan memberikan hasil tanaman yang baik 

pula. Oleh karena itu, pemilihan biji sebagai benih harus 

memenuhi kaidah tertentu supaya diperoleh pertanaman yang 

memberikan hasil baik. Hasil dari suatu varietas unggul 

sebelum digunakan sebagai benih harus diuji terlebih dahulu 

sehingga memenuhi kaidah-kaidah perbenihan (Pancaningtyas, 

dkk., 2014). 

Pengujian benih ditujukan untuk mengetahui mutu atau 

kualitas dari suatu jenis atau kelompok benih (Sutopo dalam 

Ningsih, dkk., 2013). Mutu benih dibedakan menjadi tiga yaitu 

mutu fisik, fisiologis dan genetis. Mutu fisik dan fisiologis 

benih-benih tanaman hutan umumnya lebih mudah dimengerti 

dibandingkan dengan mutu genetis. Mutu fisik dan fisiologis 

benih menggambarkan kemampuan benih untuk disimpan dan 

tumbuh sebagai kecambah normal (Anonimous, 2000). Metode 

pengujian benih secara konvensional dilakukan dengan 

mengamati benih secara visual dan verifikasi varietas 
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menggunakan cara grow out test (Anonimous dalam Wieny dan 

Nano, 2015). Penggunaaan marka molekuler dapat dijadikan 

sebagai alternatif  teknologi baru yang dimanfaatkan untuk 

pengujian kemurnian genetik benih yang cepat (tidak harus 

melalui satu siklus pertanaman), tepat dan akurat (tidak 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan, stadia pertumbuhan 

tanaman dan tipe sel atau jaringan benih) (Nasihin, dkk., 2015). 

Pengujian ini dilakukan dengan melihat kemiripan atau 

kedekatan antara pola pita yang terbentuk antara suatu populasi 

dengan tetuanya ( Yoshitola, et al. dalam Nasihin, dkk., 2015).  

 

2.4 Perkecambahan 

Perkecambahan merupakan proses terbentuknya 

kecambah (plantula) (Mudiana, 2007). Kecambah adalah 

tumbuhan kecil yang baru muncul dari biji dan masih 

tergantung pada persediaan makanan yang terdapat dalam biji 

(Tjitrosoepomo dalam Mudiana, 2007). Kecambah tersebut 

akan tumbuh dan berkembang menjadi semai (seedling), yang 

pada tahap selanjutnya akan tumbuh menjadi tumbuhan 

dewasa. Proses perkecambahan merupakan tahap awal dari 

proses terbentuknya individu baru pada tumbuhan berbiji. 

Menjamin kelangsungan jenisnya agar konsisten, kelompok 

tumbuhan berbiji menghasilkan biji yang merupakan propagul 

untuk tumbuh menjadi individu baru. Kondisi lingkungan yang 

sesuai untuk perkecambahan benih ini mencakup kesesuaian 

akan air, udara, cahaya dan panas. (Mudiana, 2007). 

Proses perkecambahan biji diawali dengan penyerapan 

air dari lingkungan sekitarnya, baik dari tanah, udara, maupun 

media lainnya. Perubahan yang dapat dilihat adalah 

membesarnya ukuran biji. Tahap ini disebut imbibisi, yaitu 

membesarnya ukuran biji karena sel-sel embrio membesar dan 
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biji melunak. Terjadinya proses perkecambahan pada tahap 

imbibisi dikarenakan adanya aktivitas enzim – amylase 

(Haranti, Wardah, dan Yusran, 2015). Amilase merupakan 

enzim kunci yang memainkan peran penting dalam 

menghidrolisis cadangan pati dalam biji untuk memasok gula 

pada embrio yang sedang berkembang (Sarihan, et al. dalam 

Haranti, Wardah, dan Yusran, 2015). 

2.5 Karekteristik Kecambah 

2.5.1 Kecambah Normal 

Kecambah normal menunjukan kemampuan untuk 

berkembang menjadi tanaman normal jika ditanam pada kondisi 

(tanah, kelembaban, suhu, dan cahaya) yang sesuai. Agar dapat 

dikelompokkan sebagai kecambah normal, sebuah kecambah 

harus memiliki salah satu dari kriteria (Sudrajat, Nurhasybi, dan 

Yulianti, 2015) sebagai berikut:  

a. Kecambah sempurna: 

kecambah yang semua struktur esensialnya 

berkembang baik, lengkap, seimbang 

(proporsional), dan sehat.  

b. Kecambah dengan sedikit kerusakan atau 

kekurangan: 

kecambah yang memiliki cacat ringan pada struktur 

pentingnya, namun memperlihatkan pertumbuhan 

yang normal dan seimbang seperti kecambah 

sempurna jika dilakukan pengujian yang sama.  

c. Kecambah dengan infeksi sekunder: 

kecambah yang sesuai dengan salah satu kategori di 

atas, tetapi terinfeksi oleh cendawan atau bakteri 

yang berasal dari sumber lain, bukan dari benih 

tersebut. 
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2.5.2 Kecambah Abnormal 

Kecambah dengan kriteria (Sudrajat, dkk., 2015) berikut 

ini dikelompokkan sebagai kecambah abnormal:  

a. Kecambah yang rusak: 

yaitu kecambah yang struktur esensial tidak ada atau 

rusak berat sehingga tidak dapat berkembang 

dengan normal.  

b. Kecambah yang berubah bentuk atau tidak 

proporsional: 

yaitu kecambah dengan pertumbuhan yang lemah 

atau mengalami gangguan fisiologis atau struktur 

esensialnya berubah bentuk atau tidak proporsional.  

c. Kecambah busuk: 

yaitu kecambah yang salah satu struktur esensialnya 

terserang penyakit atau busuk akibat infeksi primer 

sehingga menghambat perkembangannya menjadi 

kecambah normal. 

2.5.3 Benih Tidak Berkecambah  

Benih-benih yang tidak berkecambah hingga akhir 

periode pengujian dalam kondisi yang tertera pada (Sudrajat, 

dkk., 2015)  diklasifikasikan menjadi:  

a. Benih keras:  

yaitu benih yang hingga akhir pengujian daya 

berkecambah masih tetap keras karena tidak dapat 

menyerap air. 

b. Benih segar:  

yaitu benih selain benih keras yang mana karena 

adanya dormansi, gagal berkecambah pada kondisi 

pengujian perkecambahan, tetapi tetap terlihat 
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bersih, kuat, dan berpotensi untuk tumbuh menjadi 

kecambah normal.  

c. Benih mati:  

yaitu benih yang hingga akhir pengujian tidak 

menunjukan sedikitpun pertumbuhan.  

d. Kategori lain:  

yaitu benih yang secara keseluruhan hampa dan 

benih tidak berkecambah dapat dikategorikan sesuai 

dengan ketentuan pada bagian.  

2.5.4 Multigerm Seed Unit 

Multigerm Seed Unit apabila sebuah unit menghasilkan 

lebih dari satu kecambah normal, hanya satu yang dihitung 

untuk penetapan persentase daya berkecambah. Berdasarkan 

permintaan, boleh juga ditetapkan jumlah kecambah normal 

yang dihasilkan oleh 100 unit, atau jumlah unit yang 

menghasilkan satu, dua, atau lebih dari dua kecambah normal 

(Sudrajat, dkk., 2015). 

2.6 Uji Daya Kecambah di Laboratorium (in-vitro) 

Pengujian perkecambahan dapat dilakukan di 

laboratorium maupun di rumah kaca. Pengujian perkecambahan 

di laboratorium pada umumnya memberikan hasil daya 

berkecambah lebih tinggi karena mempunyai kondisi 

perkecambahan yang optimum (Anonimous dalam Yuniarti, 

Megawati, dan Leksono, 2017). Metode pengujian di 

laboratorium dapat mencerminkan mutu fisik dan fisiologis 

benih (Suita dan Nurhasybi dalam Yuniarti, dkk., 2017).  

Menurut (Kamil dalam Yuniarti, dkk., 2017) dalam 

menentukan substrat/media dan metode perkecambahan di 
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laboratorium, maka perlu diperhatikan syarat perkecambahan 

benih sebagai berikut:  

1. Adanya air untuk melembabkan benih,  

2. Suhu yang sesuai, 

3. Cukup oksigen, dan  

4. Adanya cahaya. 

2.7 Perlakuan peretasan benih dengan air panas 

Benih yang diproduksi pada suhu tinggi pada periode 

pematangan menyebabkan banyaknya senyawa terlarut 

ditranslokasi ketempat yang lain, sehingga beberapa senyawa 

yang dibutuhkan untuk perkecambahan makin berkurang di 

dalam benih sehingga keserempakan tumbuhnya menurun 

(Ichsan, 2006). Laju reaksi meningkat dengan kenaikan suhu 

(Jumin dalam Ichsan 2006). Respon benih terhadap suhu 

perkecambahan bervariasi berdasarkan spesies (Gairola, 

Nautiyal and  Dwivedi, dalam Rusmin, Suwarno, Darwati, dan 

Ilyas, 2014). 

2.8 Daya kecambah 

Daya kecambah dapat diartikan sebagai mekar dan 

berkembangnya bagian-bagian penting dari embrio yang 

menunjukkan kemampuannya untuk tumbuh secara normal 

pada lingkungan yang sesuai. Pengujian daya tumbuh atau daya 

berkecambah benih ialah pengujian akan sejumlah benih, 

beberapa persentase dari jumlah benih tersebut yang dapat atau 

mampu berkecambah pada jangka waktu yang telah ditentukan 

(Priyadi dan Hartati, 2015). Daya kecambah (DK) ditentukan 

berdasarkan rumus (Sutopo, 1988). 

 

DK =
 benih yang berkecambah 

 benih yang dikecambahkan
x100% 
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Keterangan:  

DK = daya kecambah / seed germination percentage.  

 

2.9 Viabilitas benih 

Pengujian viabilitas benih bertujuan untuk mengetahui 

dengan cepat semua benih yang hidup, baik dorman maupun 

tidak dorman. Tujuan ini dilakukan pengirisan bagian embrio 

benih dan uji tetrazolium. Pengujian benih sangat penting 

dilakukan, terujinya benih berarti terhindarnya para petani dari 

berbagai kerugian. (Purba, dkk., 2014). Uji viabilitas 

merupakan salah satu tolak ukur dalam pengujian mutu 

fisiologis benih. Pengujian viabilitas benih dilakukan dengan 

menggunakan media perkecambahan kertas, pasir, kompos dan 

tanah (Agustin dan Desy, 2016).  

2.10 Rata-rata hari berkecambah benih Indigofera arrecta 

Rata- rata berkecmbah yang dihitung adalah benih yang 

berkecambah dari hari pengamatan pertama sampai dengan hari 

terakhir. Dengan penghitungan kecambah normal pada setiap 

pengamatan dibagi dengan etmal (1 etmal = 24 jam) (Suita dan 

Syamsuwida, 2015). Adapun rumus kecepatan berkecambah 

menurut (Suhaeti; Djam’an dalam Payung, 2009) adalah 

sebagai berikut:  

𝑅𝐻 =
𝑛1ℎ1 + 𝑛2ℎ2 … + 𝑛𝑖ℎ𝑖 

𝑛1 + 𝑛2 … + 𝑛𝑖
 

Keterangan: 

ni= jumlah benih yang berkecambah pada hari ke-i 

hi=jumlah hari yang diperlukan untuk mencapai jumlah 

kecambah ke-ni 
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Hari mulai berkecambah adalah rata-rata waktu ketika 

benih mulai memunculkan kecambah normal. Lama 

berkecambah adalah rata-rata lamanya perkecambahan, mulai 

dari tumbuhnya kecambah normal sampai pengamatan diakhiri 

(Suita dan Syamsuwida, 2015).  

2.11 Indeks Vigor 

Vigor merupakan kemampuan benih untuk tumbuh 

normal dan berproduksi normal pada kondisi sub optimum 

(Widajati dkk., dalam Yuniarti, Zanzibar, Megawati, Leksono, 

2014). Vigor benih dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari 

ketika benih masih berada di tanaman induk sampai 

pemanenan, pengolahan, ketika dalam transportasi, sampai 

sebelum ditanam (Yuniarti dkk., 2014). Vigor benih juga 

dipengaruhi oleh proses dan cara benih dikeringkan, 

dibersihkan, disortir dan dikemas di unit pengolahan benih 

(seed processing), serta cara dan kondisi penyimpanan benih 

(Ilyas dalam Yuniarti dkk., 2014).  

Mutu genetis ditentukan oleh derajat kemurnian genetis 

sedangkan mutu fisiologis ditentukan oleh laju kemunduran dan 

vigor benih (Ichsan dalam Tustiyani, Pratama dan Nurdiana, 

2016).Vigor dicerminkan oleh vigor kekuatan tumbuh dan daya 

simpan benih. Kedua nilai fisiologis ini memungkinkan benih 

tersebut untuk tumbuh menjadi normal meskipun keadaan 

produksi sub optimum (Tustiyani dkk., 2016). Tingkat vigor 

tinggi dapat dilihat dari penampilan kecambah yang tahan 

terhadap berbagai faktor pembatas yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangannya (Sadjad dalam Tustiyani 

dkk., 2016). 
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2.12 Plumula dan Radikula 

Perkecambahan adalah muncul dan berkembangnya 

radikula dan plumula dari benih/biji. Secara visual dan 

morfologis suatu benih yang berkecambah ditandai dengan 

terlihatnya radikula dan plumula dari biji. Perkecambahan 

benih sengon termasuk tipe perkecambahan epigeal dimana 

perkecambahan yang menghasilkan kecambah dengan 

cotyledon muncul dipermukaan tanah (jika ditanam pada 

media tanah) (Marthen, Kaya dan  Rehatta, 2013). 
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 BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Balai 

Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur, JL. Raya 

Karangploso KM 4, Malang 65101. Penelitian  dilaksanakan 

pada  tanggal 28 Maret – 18 April 2018 

3.2 Materi penelitian 

3.2.1 Benih Indigofera 

Benih Indigofera arrecta yang digunakan diperoleh dari 

UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan di Pamekasan 

Madura. Benih yang digunakan sudah mengalami proses 

pengeringan dan penyimpanan. Penyeleksian dilakukan dengan 

cara memilih benih yang mempunyai bentuk fisik utuh dan 

kering. Jumlah benih  yang diteliti sebanyak 720 biji. 

3.2.2 Alat dan Bahan 

Alat–alat yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah termos air, germinator, pinset, gunting, thermometer, 

penggaris, timbangan analitik, skop, cawan petri dan alat 

pencatatan. Bahan – bahan yang akan digunakan adalah biji 

Indigofera arrecta, kertas merang, air 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan 3 

perlakuan yang masing-masing perlakuan akan diulang 

sebanyak 4 kali, sehingga terdapat 12 unit percobaan. Setiap  

unit percobaan terdiri dari 60 biji Indigofera arrecta, sehingga 
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biji yang digunakan adalah 720 biji. Berikut adalah perlakuan 

yang akan dicobakan: 

P1: Perendaman biji dengan air panas bersuhu 65oC selama 

5 menit 

P2: Perendaman biji dengan air panas bersuhu 65oC selama 

10 menit 

P3: Perendaman biji dengan air panas bersuhu 65oC selama 

15 menit 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Persiapan Benih dan Perlakuan Pendahuluan 

Langkah awal sebelum penelitian yaitu menghitung 

kemurnian benih dan seleksi benih Indigofera arrecta yang 

mempunyai bentuk fisik utuh dan kering kemudian direndam 

pada air bersuhu 65oC selama 5, 10, 15 menit pada setiap 

perlakuan, sebelumnya telah dilakukan percobaan sehingga 

menemukan suhu yang pas untuk digunakan dalam penelitian. 

3.4.2 Persiapan Media dan Peletakan Benih 

Persiapan media dilakukan dengan menggunakan kertas 

merang berlapis 8 kemudian digunting berbentuk bulat 

berdiameter 15 cm sesuai petridish sebanyak 12 buah, 

dilanjutkan pelabelan dan pemberian air pada media tersebut. 

Benih Indigofera arrecta diletakkan di dalam petridish sesuai 

perlakuan dan ulangan, disiram, sambil menunggu suhu dalam 

germinator stabil ± 25oC. Petridish dimasukkan ke dalam 

germinator dan ditutup. Denah percobaan di laboratorium 

menggunakan petridish dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Denah percobaan di laboratoriun 

menggunakan petridish 

Keterangan:  

Benih pada setiap perlakuan dibagi menjadi 4 ulangan 

menggunakan 4 petridish dan setiap ulangan terdiri dari 60 

benih. 

3.4.3 Perawatan dan Koleksi data 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk pemeliharaan 

yaitu pengontrolan suhu kelembaban germinator, air pada 

substrat kertas dilaksanakan setiap hari. Koleksi data penelitian 

di laboratorium dilaksanakan selama 14 hari dengan rincian 

koleksi data jumlah kecambah tumbuh normal, kecambah 

abnormal, benih segar belum tumbuh dan mati dilaksanakan 

setiap hari. Koleksi data panjang plumula dan radikula 

dilaksanakan pada 7 HST, 10 HST dan 14 HST (Hari Setelah 

Tanam). 
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3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah: 

1) Kemurnian Benih Indigofera ( Sutopo, 1998) 

 

% Benih murni  = 
k1

k1+k2+k3
𝑥 100% 

 

% Benih tanaman lain = 
k2

k1+k2+k3
𝑥 100% 

 

% kotoran  = 
k3

k1+k2+k3
𝑥 100% 

 

Keterangan : benih murni (k1), benih tanaman 

lain (k2) dan kotoran benih (k3). 

 

2) Daya Kecambah atau Persentase Perkecambahan 

(%) ( Sutopo 1988) 

DK= %100
kandikecambah yangbenih 

normalh berkecamba yangbenih 





 

3) Viabilitas Benih (%)  

    V = 
 

X

AFG 
× 100% 

Keterangan : 

G = Jumlah benih yang berkecambah normal 

F = Jumlah benih segar yang belum  

    berkecambah 

A = Jumlah benih yang berkecambah tidak  

    normal 

X = Jumlah benih yang dikecambahkan 
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4) Rata-rata hari berkecambah benih Indigofera 

arrecta (Suhaeti; Djam’an dalam Payung, 2009) 

  𝑅𝐻 =
𝑛1ℎ1+𝑛2ℎ2…+𝑛𝑖ℎ𝑖 

𝑛1+𝑛2…+𝑛𝑖
 

Keterangan:   

RH = Rata-rata hari berkecambah  

ni = Jumlah benih yang berkecambah 

pada hari ke-i 

hi = Jumlah hari yang diperlukan 

untuk mencapai jumlah kecambah 

ke-ni 

 

5) Indeks Vigor (Copeland, 1976, yang disitasi oleh 

Ferryal, Yudhoyono, dan Toekidjo, 2013) 

𝐼𝑉 =
𝐺1

𝐷1
+

𝐺2

𝐷2
+

𝐺3

𝐷3
+ ⋯ +

𝐺𝑛

𝐷𝑛
 

 Keterangan:    

G = Jumlah benih yang berkecambah pada hari 

tertentu. 

 D = Waktu yang bersesuaian dengan jumlah G. 

 n  = Jumlah hari pada perhitungan akhir. 

 

6) Pendugaan Pertumbuhan Plumula (cm) dan 

Radikula (cm) Panjang plumula dan radikula 

diukur menggunakan penggaris.  

7) Jumlah Daun 

Menghitung jumlah daun dan mencatatnya. 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan 

analisis ragam dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 
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perlakuan dan 4 ulangan. Apabila Fhitung > Ftabel maka akan 

dilanjutkan dengan Uji  Jarak Berganda Duncan’s untuk 

mengetahui perlakuan terbaik. 

 

Model matematis Rancangan Acak Lengkap: 

Yij = µ + πi + εij 

Keterangan:  

Yij = Nilai pada perlakuan ke-I ulangan ke-j  

µ = Nilai tengah umum  

πi = Pengaruh perlakuan ke-i 

εij  = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-I  

    ulangan ke-j  

i = 1,2,…….t perlakuan 

j = 1,2,…….t ulangan 

Adapun persamaan Uji Jarak Berganda Duncan’s 

sebagai berikut: 

 

DMRT = rpα . √KTgalat/r  

Keterangan:  

rpα = Nilai tabel DMRT  

KTG = KT Galat  

r  = Banyak ulangan  

 

Model matematika untuk mengestimasi laju 

pertumbuhan plumula, laju pertumbuhan radikula Indigofera 

arrecta:  

𝑌𝑖 = 𝑎 + 𝑏𝑥𝑖 

Keterangan: 

Yi = Nilai pada laju pertumbuhan pada hari ke-i 

xi = Hari ke-i 
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a = Nilai pertumbuhan awal 

b = Nilai laju pertumbuhan 

3.7 Batasan Istilah 

Benih  :Biji yang digunakan untuk 

kegiatan penanaman.  

Bibit  :Sesuatu yang diperoleh dari benih  

atau benih yang telah 

berkecambah 

Biji  :Embrio dalam keadaan 

perkembangan dan masih 

terkurung dalam masa dormansi 

Etmal :Istilah untuk lamanya kapal 

sandar di dermaga, 1 etmal = 24 

jam 

In-vitro  :Metode menggunakan media 

buatan yang steril, cocok dan 

didukung dengan lingkungan 

terkontrol di laboratorium. 

Impermeabel :Membran yang tidak 

memungkinkan cairan atau gas 

apapun masuk melawatinya. 

Inisiasi :Permulaan tumbuh 

Kecambah :Tumbuhan (sporofit) muda yang 

baru saja berkembang dari tahap 

embrionik di dalam biji. Tahap 

perkembangannya disebut 

perkecambahan dan merupakan 

satu tahap kritis dalam kehidupan 

tumbuhan. 
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Perlakuan peretasan :Usaha untuk menghentikan masa 

dormansi. 

Plumula :Bakal calon batang yang tumbuh 

selama masa perkecambahan 

Radikula :Akar kecil yang terdapat pada 

embrio biji tanaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kemurnian benih 

Hasil presentase kemurnian benih Indigifera arrecta 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Presentase kemurnian benih 

Komponen Berat (g) Kemurnian (%) 

Benih murni 2,8721 95,73  

Benih tanaman lain - - 

Kotoran benih 0,1275 4,27  

 

Uji kemurnian benih sangatlah penting digunakan untuk 

mengetahui kualitas benih tersebut apakah layak atau tidak 

untuk digunakan. Hal ini juga disampaikan oleh Sutopo (2002) 

yang menyatakan bahwa pengujian benih ditujukan untuk 

mengetahui mutu atau kualitas dari suatu jenis atau kelompok 

benih. Berdasarkan Tabel 2 diketahui hasil presentase 

kemurnian benih mencapai > 90%, hasil tersebut memiliki 

presentase diatas rata-rata, semakin baik kualitas benih maka 

semakin tinggi pula nilai presentase kemurnian benihnya, 

sehingga dapat diartikan bahwa nilai presentase kemurnian 

benih berbanding lurus terhadap  kualitas benih. Hal ini 

didukung oleh Ningsih, dkk., (2015) yang menyatakan bahwa 

berdasarkan hasil penelitian benih gaharu didapatkan data 

bahwa presentase kemurnian benih sekitar 64,3 % hingga 

90,5%. Menurut Suita dan Sudrajat dalam Ningsih dan Sidiyasa 

(2009) berat benih suatu tumbuhan juga berhubungan erat 

dengan ketersediaan cadangan makanan untuk pertumbuhan 

embrio. Semakin besar ukuran benih maka semakin besar pula 
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berat benihnya. Benih murni dan kotoran murni terdapat pada 

Gambar 4. 

  

    
a    b 

Gambar 4. a) benih murni, b) kotoran benih 

Pada saat seleksi dan sortasi benih, tidak ditemukan 

benih tanaman lain namun terdapat kotoran benih yang terdiri 

dari batu kecil, potongan ranting, pasir, dan daun yang kering. 

Menurut pendapat Sutopo (1988) yang menyatakan bahwa 

kotoran benih terdiri dari gulma, pasir, tanah, ranting, dan lain-

lain.  

Semakin tinggi presentase kemurnian benih, dapat 

diartikan bahwa semakin baik juga mutu dan kualitas benih 

tersebut. Menurut Pancaningtyas, Santoso, dan Sudarianto 

(2014) benih yang baik akan menghasilkan bibit dan tanaman 

yang baik, sehingga akan memberikan hasil tanaman yang baik 

pula. Oleh karena itu, pemilihan biji sebagai benih harus 

memenuhi kaidah tertentu supaya diperoleh pertanaman yang 

memberikan hasil baik. Hasil dari suatu varietas unggul 

sebelum digunakan sebagai benih harus diuji terlebih dahulu 

sehingga memenuhi kaidah-kaidah perbenihan. 
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4.2 Daya kecambah 

Hasil analisis ragam yang terdapat pada Lampiran 3 

menunjukkan bahwa lama perendaman benih Indigofera 

arrecta dengan air panas tidak memberikan adanya perbedaan 

nyata (P>0,05) terhadap uji daya kecambah benih Indigofera 

arrecta. Data daya kecambah dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Daya kecambah benih Indigofera arrecta 

Perlakuan Daya kecambah (%)  

P1 41,67 ± 3,04a 

P2 48,89 ± 8,39ab 

P3 54,17 ± 4,41b 

Keterangan: a,b Superskip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05) 

terhadap daya kecambah benih Indigofera arrecta.  

Tabel 3 menunjukkan bahwa presentase daya kecambah 

P3 lebih tinggi dibandingkan P1  dan P2 serta menghasilkan 

adanya perbedaan terhadap daya kecambah benih, dapat 

diartikan bahwa lama perendaman benih Indigofera arrecta 

selama 15 menit memiliki presentase daya kecambah yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan perendaman selama 5 dan 10 

menit, walaupun hanya sebesar <55%. Rendahnya presentase 

daya kecambah dalam penelitian ini dikarenakan banyaknya biji 

yang ditumbuhi oleh jamur dan kurangnya nutrisi dari 

lingkungan.  Menurut Purwantari (2012) pupuk organik pada 

media penyemaian dapat meningkatkan daya kecambah 

menjadi 67 - 74%. Purwanti (2012) menambahkan bahwa benih 

normal Indigofera dapat berkecambah pada umur 4 hari dengan 

persentase perkecambahan (daya kecambah) 28 - 35% jika 

benih disimpan selama 2 bulan . Pada umumnya daya kecambah 
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yang rendah disebabkan oleh kulit benih yang tebal dan invasi 

jamur pada saat perkecambahan 

Menurut Mudiana (2007) yang menyatakan bahwa 

kondisi semacam ini disebabkan oleh faktor kerusakan fisik dan 

fisiologis dari biji-biji tersebut akibat faktor lingkungan yang 

tidak mendukung, seperti telah dimakan oleh binatang, 

organisme pelapuk, jamur, hama biji, dan lainnya. Foto benih 

berjamur terdapat pada Gambar 5. Tumbuhnya jamur 

diakibatkan oleh benih yang digunakan masih mengandung 

kadar air yang tinggi. Ginting dan Tastra (2016) menambahkan 

untuk kadar air, meski tidak tercantum dalam standar mutu, 

tetapi harus diukur dan dicantumkan dalam sertifikat/ laporan 

pengamatan karena berbeda rekomendasinya, sesuai dengan 

tujuan penggunaan biji kedelai. Sebagai contoh, untuk bahan 

pangan dan benih, kadar air biji harus < 11%, untuk ekstraksi 

minyak dengan pelarut 12,5-14%, dan untuk keperluan ekspor 

< 13%. 

Biji yang digunakan dipetik secara langsung dari 

pohonnya, dan mengalami masa pengeringan, namun 

dikarenakan masa pengeringan tersebut tidak optimal kadar air 

dalam biji masih tinggi, sehingga tingginya kadar air tersebut 

dikarenakan kurangnya pengeringan pasca panen. Hal ini 

didukung oleh Hutasoit, dkk., (2017) Rendahnya kualitas benih 

Indigofera arrecta mungkin dikarenakan benih yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah benih yang baru dipanen, belum 

mengalami masa dormansi sehingga embrio pada benih belum 

masak dan belum siap tumbuh. Kurangnya teknologi 

pascapanen seperti teknik pemipilan, penjemuran dan seleksi 

benih yang dilakukan kemungkinan juga faktor penyebab 

rendahnya kualitas benih yang diperoleh. 
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Gambar 5. Benih yang ditumbuhi jamur 

 

4.3 Viabilitas benih 

Analisis ragam Lampiran 4 menunjukkan bahwa 

pengaruh lama perendaman benih Indigofera arrecta dengan air 

panas berbeda nyata (P<0,05) terhadap viabilitas benih 

Indigofera arrecta. Data viabilitas benih  dapat dilihat dalam 

Tabel 4. 

 

Tabel 4. Viabilitas benih Indigofera arrecta 

Perlakuan Viabilitas benih (%) 

P1 27,04 a  ± 1,74 

P2 35,89 b  ± 4,80 

P3 33,92 b  ± 3,87 

Keterangan: a,b Superskip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05) 

terhadap viabilitas benih Indigofera arrecta.  

Pada Tabel 4, membuktikan presentase viabilitas P2 lebih 

baik dibandingkan P1 dan P3. Bentuk fisiologis benih 

Indigofera arrecta mempengaruhi dalam viabilitas, dimana 

bentuknya yang kecil dengan perendaman selama 5 menit tidak 
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mempengaruhi pemecahan masa dormansi biji, sedangkan 

perendaman selama 15 menit sangat mempengaruhi, hal ini 

dikarenakan perendaman terlalu lama membuat biji mudah 

terkelupas sehingga mudah terserang cendawan. Menurut Rofik 

dan Muniarti (2008) bahwa embrio benih yang sudah terbuka 

mengandung senyawa-senyawa metabolit sebagai sumber 

bahan makananbagi mikroorganisme, sehingga mudah 

terserang cendawan di persemaian. Maka perendaman selama 

10 menit merupakan yang optimum bagi biji Indigofera arrecta 

terhadap persentase viabiliasnya. 

Pada saat proses perkecambahan terjadi biji mengalami 

proses imbibisi, aktivasi enzim, inisiasi atau permulaan 

pertumbuhan embrio, retaknya kulit biji dan munculnya 

kecambah. Pada saat proses imbibisi mempengaruhi viabilitas 

yang dapat dibuktikan pada Tabel 4, presentase viabilitas P3 

lebih rendah dibandingkan pada P2. Hal ini dikarenakan 

perendaman selama 15 menit dapat meningkatkan kadar air 

dalam biji yang mengakibatkan benih busuk ataupun serangan 

jamur, sehingga mengakibatkan presentase viabilitasnya 

menurun.  Menurut Marthen, Kaya, dan Rechatta (2013) air 

mutlak diperlukan untuk suatu perkecambahan namun 

kelebihan air akan merusak benih karena membatasi respirasi, 

selain itu kelebihan air akan mendorong perkembangan 

penyakit akibat jamur, sehingga dapat diartikan pada  P2 

penyerapan air pada benih Indigofera arrecta telah mencapai 

maksimum atau imbibisi telah mencapai optimum. 

4.4 Rata-rata hari berkecambah benih Indigofera arrecta 

Hasil analisis ragam yang terdapat pada lampiran 5 

menunjukkan bahwa lama perendaman biji Indigofera arrecta 

dengan air panas menunjukkan tidak adanya perbedaan 
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terhadap kecepatan berkecambah rata-rata perhari benih 

Indigofera arrecta. Data kecepatan berkecambah rata – rata 

perhari  dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Kecepatan berkecambah rata-rata perhari benih 

Indigofera arrecta 

 Perlakuan 

Rata-rata hari berkecambah 

(hari) 

P1 7,00 ± 0,37 

P2 7,11 ± 0,73 

P3 6,49 ± 0,52 

Keterangan: Perlakuan lama perendaman benih dengan air panas 

tidak memberikan perbedaan (P>0,05) terhadap 

kecepatan berkecambah benih Indigofera arrecta 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerapan air 

telah mencapai maksimum atau imbibisi telah mencapai 

optimum selama 15 menit sehingga mempengaruhi kecepatan 

pertumbuhan tanaman Indigofera arrecta pada P3, dan 

rendahnya nilai kecepatan pertumbuhan rata-rata benih 

Indigofera arrecta pada P1 dan P2. Peranan air sangat penting 

dalam proses perkecambahan, air diperlukan dalam proses 

perekahan kulit benih, pengembangan embrio dan pembesaran 

sel-sel dititik tumbuh. Menurut Marthen, dkk., (2013) 

Perkecambahan tidak akan dimulai bila air belum terserap 

masuk kedalam biji. Melakukan pencelupan dengan air panas 

dan dilanjutkan dengan perendaman dengan air dingin maka 

kulit benih akan permeable terhadap air dan masuknya oksigen. 

Air akan mempengaruhi aktifitas enzim alfa amilase, 

translokasi, makanan cadangan, mengatur keseimbangan zat 

pengatur tumbuh dan penggunaan cadangan makanan. 

Menurut Marthen, dkk., (2013) cepat atau lambatnya proses 

perkecambahan penting sekali untuk menentukan kualitas bibit 
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yang akan dihasilkan. Benih yang berkecambah lebih cepat 

akan menghasilkan bibit dengan kualitas yang lebih baik dari 

pada yang berkecambah lambat. Hal tersebut dapat dibuktikan 

pada Tabel 5 yang menunjukkan bahwa P3 dengan nilai 6,49 ± 

0,52 hari mempunyai kecepatan rata-rata perhari benih 

Indigofera arrecta yang lebih cepat dibandingkan P1 dan P2 

yang memiliki kecepatan berkecambah yang lebih lambat 

dengan nilai secara berurutan 7,00 ± 0,37, dan 7,11 ± 0,73 hari, 

sehingga dapat diartikan bahwa pada P3 penyerapan air atau 

imbibisi telah optimum. Rata-rata hari berkecambah 

berhubuhan erat dengan indeks vigor, dimana apabila benih 

memiliki kekuatan tumbuh, keserempakan tumbuh yang cepat 

maka nilai rata-rata hari berkecambahnya juga cepat, sehingga 

benih tersebut merupakan benih unggul dan tahan terhadap 

lingkungan yang kurang menguntungkan saat proses 

perkecambahan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 6, dimana P3 

juga merupakan perlakuan terbaik. Menurut Sutopo dalam 

Marthen, dkk., (2013) bahwa Kecepatan atau laju 

perkecambahan benih berhubungan erat dengan vigor tanaman 

yaitu bahwa benih dengan indeks vigor yang tinggi akan 

menghasilkan tanaman yang lebih tahan terhadap keadaan 

lingkungan yang kurang menguntungkan. 

4.5 Indeks vigor 

Analisis ragam  yang terdapat pada Lampiran 6 

menunjukkan bahwa lama perendaman benih Indigofera 

arrecta dengan air panas terdapat perbedaan sangat nyata 

(P<0,01) terhadap indeks vigor benih Indigofera arrecta.  

Data indeks vigor benih Indigofera arrecta  dapat dilihat 

dalam Tabel 6. 
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Tabel 6. Indeks vigor benih Indigofera arrecta 

Perlakuan Indeks vigor  

P1 4,32 ± 0,38a 

P2 5,87 ± 0,50b 

P3 6,71 ± 0,66b 

Keterangan: a-b Superskip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap Indeks vigor benih Indigofera 

arrecta.  

Tabel 6 menunjukan bahwa terdapat perbedaan sangat 

nyata antar perlakuan terhadap indeks vigor, P3 memiliki 

indeks vigor tertinggi dimana benih direndam dengan air panas 

selama 15 menit, sehingga dapat diartikan bahwa perendaman 

selama 15 menit memberikan  hasil yang baik terhadap indeks 

vigor benih Indigofera arrecta. Hal ini didukung oleh Marthen, 

dkk., (2013) menyatakan bahwa pencelupan dengan air panas 

juga mempercepat proses imbibisi (penyerapan air) karena suhu 

memegang peranan yang sangat penting karena memberikan 

tekanan untuk masuknya air ke dalam biji. Hal ini diduga pada 

perlakuan ini air sudah dapat menembus kulit biji. Schmidt 

(2002) dalam Marthen, dkk., (2013), menyatakan bahwa air 

panas mematahkan dormasi fisik pada Leguminosae melalui 

tegangan yang menyebabkan pecahnya lapisan microsclereids 

atau lapisan palisade, ketegangan dalam sel bagian luar 

menyebabkan keretakan sehingga O2 dan air dapat cepat masuk 

kedalam biji.  

Indeks vigor pada P1 dan P2 lebih rendah dibandingkan 

P3, lamanya biji berkecambah menggambarkan rendahnya 

vigoritas benih. Pada Lampiran 6 dijelaskan bagaimana 

menghitung indeks vigor, dimana jumlah benih yang 

berkecambah pada waktu tertentu dibagi waktu yang 
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bersesuaian, dapat diartikan bahwa benih yang berkecambah 

pada waktu tertentu adalah benih yang mencerminkan kekuatan 

tumbuh benih, daya simpan dan keserampakan perkecambahan, 

selain itu mutu genetik maupun fisiologis sangat menentukan 

nilai indeks vigor, sebab kekuatan tumbuh biji saat 

berkecambah tergantung terhadap mutu biji itu sendiri. Hal ini 

sejalan dengan Tustiyani, dkk., (2016) yang menyatakan bahwa 

vigor dicerminkan oleh vigor kekuatan tumbuh dan daya 

simpan benih. Kedua nilai fisiologis ini memungkinkan benih 

tersbut untuk tumbuh menjadi normal meskipun keadaan 

produksi sub optimum. Hal diatas dilanjutkan dengan Hutasoit, 

dkk., (2017) yang menyatakan bahwa keserempakan 

perkecambahan benih adalah kemampuan suatu lot benih untuk 

berkecambah serempak, uji keserempakan perkecambahan 

merupakan salah satu uji vigor kekuatan perkecambahan benih, 

memberikan gambaran berapa persen benih-benih yang mampu 

berkecambah normal. 

4.6 Laju pertumbuhan plumula 

Hasil penelitian perlakuan perendaman benih Indigofera 

arrecta ke dalam air panas dengan lama waktu yang berbeda 

terhadap laju pertumbuhan plumula terdapat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Laju pertumbuhan plumula Indigofera arrecta 

Perlakuan Laju plumula (cm/hari) 

P1 2,765 a ± 0,301 

P2 2,004 a ± 0,174 

P3 3,187 b ± 0,284 

Keterangan: a-b Superskip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap laju pertumbuhan plumula 

Indigofera arrecta .  
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Analisis ragam laju pertumbuhan panjang plumula dapat 

dilihat di Lampiran 7 yang menunjukkan bahwa  perendaman 

benih Indigofera arrecta dengan air panas memberikan 

perbedaan nyata (P<0,01) terhadap laju pertumbuhan panjang 

plumula. Tabel 7 menunjukkan laju pertumbuhan plumula 

paling cepat terdapat pada P3 yaitu dengan lama waktu 

perendaman 15 menit, sedangkan laju pertumbuhan yang paling 

rendah terdapat pada P2 yaitu dengan lama waktu perendaman 

selama 10 menit. Cepatnya laju pertumbuhan plumula 

dikarenakan adanya penyerapan air yang optimum pada P3, 

menurut Ai dan Ballo (2010) yang menyatakan bahwa 

penyerapan air mengaktifkan sel-sel yang bersifat embrionik di 

dalam biji, sehingga penyerapan air perkecambahan. Hal ini 

membuktikan bahwa semakin lama perendaman berpengaruh 

terhadap laju pertumbuhan panjang plumula. Pola laju 

pertumbuhan panjang plumula Indigofera arrecta dapat dilihat 

pada Gambar 6.  

 
Gambar 6. Pola laju pertumbuhan plumula Indigofera arrecta 
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Gambar 6. Menunjukkan bahwa laju pertumbuhan 

serempak dimulai dari hari ke 4, yaitu P3 memiliki 

pertumbuhan awal yang lebih tinggi dibandingkan dengan P1, 

dan P2, namun P3 memiliki laju yang paling lambat 

dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa perendaman benih selama 15 menit dapat 

meningkatkan laju pertumbuhan plumula dibandingkan dengan 

perendaman selama 5 dan 10 menit, perendaman selama 15 

menit dapat memecahkan masa dormansi biji sehingga 

mempercepat pertumbuhan radikula yang diikuti pertumbuhan 

plumula secara linier, sehingga benih yang lebih cepat muncul 

radikula akan menumbuhkan plumula lebih panjang. Plumula 

akan muncul apabila radikulanya memiliki panjang ± 1 cm yang 

dapat dilihat pada Gambar 8. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Hadi dalam Saputra, Zuhry, dan Yoseva, (2017) bahwa plumula 

tidak akan muncul dari embryonic axis sampai radikulanya 

mempunyai panjang ± 1 cm. Sutopo dalam Saputra dkk., (2017) 

menyatakan bahwa tumbuhan dari keluarga palmae memiliki 

tipe perkecambahan hypogeal, dimana munculnya radikula 

diikuti dengan pemanjangan plumula, hipokotil tidak akan 

memanjang ke atas permukaan tanah, sedangkan endosperm 

tetap berada didalam kulit biji di bawah permukaan tanah. 

Gambar  plumula dapat dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar7. a) plumula, b) radikula 

 

4.7 Laju pertumbuhan  radikula 

Hasil penelitian perlakuan perendaman benih Indigofera 

arrecta ke dalam air panas dengan lama waktu yang berbeda 

terhadap laju pertumbuhan radikula terdapat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Laju pertumbuhan radikula Indigofera arrecta 

Perlakuan Laju radikula (cm/hari ) 

P1 0,575 ± 0,166 

P2 0,392 ± 0,098 

P3 0,581 ± 0,252 

Keterangan: Perlakuan lama perendaman benih dengan air panas tidak 

memberikan perbedaan (P>0,05) terhadap laju 

pertumbuhan radikula benih Indigofera arrecta 

Analisis ragam laju pertumbuhan radikula dapat dilihat 

di Lampiran 8 yang menunjukkan bahwa  perendaman benih 

 

a 

b 
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Indigofera arrecta dengan air panas tidak memberikan 

perbedaan nyata (P>0,05) terhadap pertumbuhan panjang 

radikula. Tabel 8 menunjukkan laju pertumbuhan radikula 

paling cepat terdapat pada P3 yaitu dengan lama waktu 

perendaman 15 menit, disusul P1 dengan perendaman selama 5 

menit dan pertumbuhan radikula paling lambat terjadi pada P2 

dengan perendaman selama 10 menit . Hal tersebut disebabkan 

karena adanya penyerapan yang optimum selama perendaman 

sehingga mampu memecahkan masa dormansi biji yang diikuti 

dengan munculnya radikula. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Rangkuti dalam Saputra, dkk., (2017) menyatakan bahwa 

setelah dormansi benih dipatahkan, maka perkembangan 

radikula segera dimulai.  

Pola laju pertumbuhan panjang radikula Indigofera 

arrecta dapat dilihat pada Gambar 8. Pada Gambar 8 

menunjukkan bahwa P2 memiliki laju yang paling cepat 

dibandingkan dengan yang lain. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa perendaman benih selama 10 menit dapat meningkatkan 

laju pertumbuhan plumula dibandingkan dengan perendaman 

selama 5 menit, sedangkan perendaman lebih tinggi selama 15 

menit menekan pertumbuhan plumula. 
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Gambar 8. Pola laju pertumbuhan panjang radikula 

Indigofera arrecta 

 

Pertumbuhan tanaman pasca perkecambahan selanjutnya 

banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti media 

tumbuh, ketersediaan air dalam media perkecambahan dan 

ketersediaan makanan yang terdapat dalam biji, dapat diartikan 

bahwa pada P3 biji memiliki cadangan makanan dalam biji 

lebih baik dibandingkan P1 dan P2 sehingga radikulanya 

muncul lebih cepat. Aswanti dalam Saputra dkk., (2017) 

menambahkan pertumbuhan embrio saat perkecambahan 

tergantung dari ketersediaan karbohidrat, protein, dan lemak 

pada endosperm yang berperan dalam penyediaan zat makanan. 

Ketersediaan cadangan makanan pada endosperm seperti 

karbohidrat, lemak dan protein akan segera di transfer ke titik 

tumbuh untuk proses perkecambahan yang ditandai dengan 

adanya radikula. Hal ini sesuai dengan penyataan Kuswanto 

dalam Saputra, dkk., (2017) bahwa dalam proses 

perkecambahan umumnya bagian embryonic axis yang pertama 
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kali menonjol keluar pada benih adalah radikula. Gambar 

radikula dapat dilihat pada Gambar 7. 

4.8 Pertumbuhan jumlah daun 

Hasil penelitian perlakuan perendaman benih Indigofera 

arrecta ke dalam air panas dengan lama waktu yang berbeda 

terhadap pertumbuhan jumlah daun terdapat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Pertumbuhan jumlah daun Indigofera arrecta pada 14 

HST 

Perlakuan  Jumlah daun (helai) 

P1  3,397 ± 0,146 

P2  3,453 ± 0,050 

P3  3,443 ± 0,060 

Keterangan: Perlakuan lama perendaman benih dengan air panas tidak 

memberikan perbedaan (P>0,05) terhadap laju 

pertumbuhan radikula benih Indigofera arrecta 

Analisis ragam pertumbuhan jumlah daun dapat dilihat 

pada Lampiran 9 yang menunjukkan bahwa  perendaman benih 

Indigofera arrecta dengan air panas tidak  memberikan 

perbedaan nyata (P<0,05) terhadap pertumbuhan jumlah daun. 

Tabel 9 menunjukkan  pertumbuhan jumlah daun pada 14 HST 

paling cepat terdapat pada P2 yaitu dengan lama waktu 

perendaman 10 menit dibandingkan dengan P1 dan P3 dengan 

lama waktu perendaman selama 5 dan 15 menit. Hal ini sebagai 

akibat dari cukupnya tingkat ketersediaan air bagi tanaman, 

penyerapan air secara optimum pada biji yang membuat 

ketersediaan air dalam tanaman terjaga. Menurut Ariffin dalam 

Nugraha, Sumarni, dan Sulistyono (2014) bahwa tanaman yang 

kekurangan air akan memicu pembentukan hormon 

penghambat asam absisat dan penghambat hormon perangsang 

pertumbuhan.  
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Saat proses perkecambahan dan tumbuhnya daun, air 

berfungsi sebagai pelarut yang akan melarutkan unsur-unsur 

hara yang nantinya akan digunakan untuk fotosintesis sehingga 

berguna untuk pertumbuhan tanaman. Hal ini didukung oleh 

Nugraha, dkk., (2014) yang menyatakan bahwa dengan 

cukupnya ketersediaan hara, maka fotosintesis berlangsung 

dengan baik dan fotosintat (hasil fotosintesis) yang dihasilkan 

juga banyak dan diantara fotosintat tersebut selanjutnya 

digunakan untuk pembentukan daun.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Lama waktu perendaman selama 15 menit dengan 

suhu 65oC merupakan perlakuan terbaik dikarenakan 

terjadi penyerapan air secara optimum sehingga 

mengakibatkan patahnya masa dormansi benih yang 

diikuti dengan tingginya nilai daya kecambah benih, 

rata-rata hari berkecambah, viabilitas benih, indeks 

vigor dan, laju pertumbuhan plumula, serta laju 

pertumbuhan radikula Indigofera arrecta. 

2. Perlakuan perendaman selama 15 menit dapat 

meningkatkan daya kecambah sebesar   54,17 %, rata-

rata hari berkecambah 6,49 biji/hari, indeks vigor 

6,71, laju pertumbuhan plumula 3,187 cm/hari dan 

radikula 0,581 cm/hari. 

5.2 Saran  

Sebaiknya menggunakan biji yang telah mengalami 

proses pengeringan secara optimum pasca panen agar kadar air 

mencapai 10% -15%, sehingga tidak ditumbuhi banyak jamur 

dan mikroorganisme serta gagal berkecambah karena dapat 

menurunkan perkecambahan dan pertumbuhan benih 

Indigofera arrecta. 
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