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ABSTRACT 

 

The research was aimed to investigate the effect of 

time immersion of Indigofera arrecta seeds with cow urine on 

germination and seedling growth. The material of this 

research were Indigofera arrecta obtained from UPT Balai 

Pengembangan Bibit dan Kesehatan Hewan Madura. The 

total number of Indigofera arrecta seed for this study were 

800 seeds. The research method  was laboratory experiments  

that followed the pattern of Completely Randomized Design 

(CRD) which consisted of 5 treatments and 4 replicates. The 

obtained data were analyzed by Analysis of Variance 

(ANOVA) and if it was significant, it was continued by Duncan 

test. The estimation growth patterns of radicle, plumule and 

number of leaves used exponential regression analysis. The 

analyzed treatments for this experiment were Indigofera 

arrecta seeds soaked in the cow urine for 3 hour (P1), 4 hour 

(P2), 5 hour (P3), 6 hour (P4) and 7 hour (P5). The research 



 

vi 

 

variables were germination, seed viability, average speed 

germination, vigor index, the growth of radicle length, 

plumule length and the number of leaves of Indigofera arrecta 

seed. The results indicated that soaked in the cow urine was 

significant (P<0.01) on test length of plumule of 42 day after 

planting and plumule growth rate, significant (P<0.05) to test 

length of radicle  and number of leaves of 42 day after 

planting, but not significant (P>0.05) on germination, seed 

viability, average speed germination, vigor index, test radicle 

growth rate and the rate of growth of the number of leaves. 

Based on this result, it can be concluded that duration of 

immersion time for 4 hours the best treatment because it gives 

the highest yield on the average speed germination, vigor idex, 

test length of radicle of 42 days after planting, the growth of 

plumula length and the number of leaves. 

 

Keywords: Indigofera arrecta, urine, auxin, germination 
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RINGKASAN 

 Indigofera arrecta merupakan salah satu tanaman 

leguminosa yang potensial untuk dibudidayakan dan memiliki 

kualitas nutrisi yang tinggi, dengan kandungan protein kasar 

(PK) 27,89% sehingga sangat potensial digunakan sebagai 

pakan ternak. Perlu adanya upaya dalam meningkatkan 

pertumbuhan dan produktivitas Indigofera arrecta sehingga 

dapat meningkatkan produktivitas ternak. Perendaman benih 

Indigofera arrecta pada urin sapi dengan lama perendaman 

yang sesuai diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan 

dan produktivitas Indigofera arrecta dikarenakan pada urin 

sapi mengandung hormon auksin. Hormon auksin dapat 

merangsang embrio somatik terhadap pertumbuhan tunas dan 

akar lebih cepat dan seragam. 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang pada 23 Februari 2018 dan di Rumah Kaca 

Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang, mulai 19 Maret sampai 29 

mailto:warih_novi@yahoo.com
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April 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh lama waktu perendaman benih Indigofera arrecta 

dengan urin sapi terhadap daya kecambah dan pertumbuhan 

bibit.  

Materi yang digunakan adalah benih Indigofera 

arrecta dari Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Balai 

Pengembangan Bibit dan Kesehatan Hewan Madura. Jumlah 

benih Indigofera arrecta yang diteliti sebanyak 800 biji. 

Metode yang digunakan adalah percobaan di labolatorium 

yang mengikuti pola Rancangan Acak Lengkap (RAL) 5 

perlakuan dan 4 ulangan. Data dianalisis menggunakan 

analisis ragam dan apabila terdapat perbedaan perlu 

dilanjutkan dengan uji Jarak Berganda Duncan’s. Pendugaan 

laju pertumbuhan radikula, plumula dan jumlah daun 

dilakukan menggunakan analisis regresi eksponensial. 

Perlakuan yang digunakan adalah benih direndam dengan urin 

sapi selama 3 jam (P1), benih direndam dengan urin sapi 

selama 4 jam (P2), benih direndam dengan urin sapi selama 5 

jam (P3), benih direndam dengan urin sapi selama 6 jam (P4) 

dan benih direndam dengan urin sapi selama 7 jam (P5). 

Variabel penelitian meliputi daya berkecambah, viabilitas 

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

pertumbuhan radikula, laju pertumbuhan plumula dan laju 

pertumbuhan jumlah daun.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lama waktu 

perendaman benih Indigofera arrecta dengan urin sapi tidak 

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

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

vigor, laju pertumbuhan radikula dan laju pertumbuhan jumlah 

daun, namun memberikan perbedaan nyata (P<0,05) terhadap 

pertumbuhan panjang radikula dan jumlah daun pada umur 42 
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hari setelah tanam (HST) serta memberikan perbedaan sangat 

nyata (P<0,01) terhadap pertumbuhan panjang plumula umur 

42 HST dan laju pertumbuhan plumula. Perlakuan P1 

memiliki nilai tertinggi pada daya kecambah, viabilitas benih, 

dan laju pertumbuhan radikula dengan nilai secara berturut-

turut yaitu 32,50  2,63%; 34,17  4,30% dan 0,074  0,0038 

cm/hari. Nilai tertinggi dari rata-rata hari berkecambah, indeks 

vigor, pertumbuhan panjang radikula umur 42 HST, 

pertumbuhan plumula umur 42 HST, laju pertumbuhan 

plumula, pertumbuhan jumlah daun umur 42 HST dan laju 

pertumbuhan jumlah daun terdapat pada P2 dengan nilai 

secara berturut-turut yaitu 6,42  0,43 hari; 2,27  0,50; 22,25 

 3,37 cm ; 6,47  0,56 cm ;0,044  0,003 cm/hari; 13,50  

1,73 helai dan 0,054  0,0078 helai/hari. Daya kecambah P2 

walaupun hasilnya lebih kecil namun tidak jauh berbeda dari 

P1 yaitu sebesar 32,50  3,07%, begitu pula dengan viabilitas 

walaupun P1 memiliki viabilitas tertinggi namun memiliki 

kecambah abnormal yang lebih banyak dibandingkan P2. Laju 

pertumbuhan radikula pada P2 memiliki kecepatan yang lebih 

rendah tetapi panjang radikula pada saat pengukuran lebih 

tinggi dibandingkan perlakuan yang lain, hal tersebut 

dikarenakan memiliki rata-rata hari berkecambah lebih cepat 

sehingga radikula juga tumbuh lebih cepat. 

Kesimpulan penelitian ini adalah lama waktu 

perendaman benih Indigofera arrecta dengan urin sapi selama 

4 jam merupakan perlakuan terbaik karena memberikan hasil 

tertinggi pada rata-rata hari berkecambahn (6,42±0,43 hari), 

indeks vigor (2,27±0,50),  pertumbuhan panjang radikula 

umur 42 HST (22,25±3,37 cm), pertumbuhan panjang plumula 

umur 42 HST (6,47±0,56 cm), laju pertumbuhan plumula 
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(0,044±0,003 cm/hari), pertumbuhan jumlah daun umur 42 

HST (13,50±1,73 helai) dan laju pertumbuhan jumlah daun 

(0,054±0,0078 hela/hari). Saran dari penelitian ini adalah perlu 

adanya pemberian antibakteri pada benih sebelum penanaman 

agar tidak ditumbuhi banyak jamur dan serangan cendawan 

yang dapat menurunkan daya kecambah dan pertumbuhan 

Indigofera arrecta. Pada penelitian selanjutnya volume 

urin yang digunakan untuk perendaman harus sama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris, yang sektor 

pertaniannya memberikan sumbangsih terbesar terhadap 

perekonomian di Indonesia. Sektor pertanian memberikan 

kontribusi terhadap penyediaan pangan bagi penduduk 

Indonesia. Peternakan merupakan salah satu sektor pertanian 

yang menyediakan pangan berupa protein hewani. Ternak 

ruminansia memiliki peranan yang sangat penting terhadap 

pemenuhan daging. 

Hijauan merupakan pakan yang memiliki kandungan 

nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak ruminansia dengan 

keistimewaan tidak bersaing dengan manusia dan memiliki 

harga yang lebih murah. Hijauan pakan ternak terdiri dari 

rerumputan, leguminosa dan jenis tanaman lain. Legum 

memiliki kadar protein kasar yang tinggi dan memiliki 

senyawa bioaktif saponin dan tanin yang dapat membantu 

ternak ruminansia dalam proses pencernaan, mengurangi gas 

metan pada ternak ruminansia (Anonimous 2012 dalam 

Nurhayu dan Pasambe, 2016). Tanin dan saponin mampu 

menurunkan populasi protozoa, penurunan protozoa diikuti 

penurunan bakteri metanogen sehingga produksi protozoa 

menurun. Saponin akan meningkatkan produksi propionat 

sehingga produksi gas H2 menurun. Penurunan bakteri 

metanogenik dan H2 mengakibatkan penurunan gas metan 

(Hidayah, 2016) 

Indigofera arrecta merupakan salah satu tanaman 

leguminosa yang potensial untuk dibudidayakan dan memiliki 

kualitas nutrisi yang tinggi. Kandungan nutrisi indigofera 



 

2 

 

sangat baik karena mengandung protein kasar (PK) 27,9% 

dengan serat kasar (SK) 15,25% (Nurhayu dan Pasambe, 

2016). Indigofera memiliki kandungan nutrisi dan 

produktifitas tinggi dan toleran terhadap kondisi tanah yang 

kurang menguntungkan. Penanaman Indigofera arrecta dapat 

dilakukan secara vegetatif dan generatif. Penanaman secara 

generatif masih sedikit dilakukan karena membutuhkan waktu 

yang lebih lama dibandingkan penanaman secara vegetatif 

serta persentase perkecambahan masih sangat rendah. 

Persentase perkecambahan benih Indigofera 28-35% jika 

benih mengalami penyimpanan selama 2 bulan (Abdullah, 

2014). Perlu adanya usaha untuk meningkatkan persentase 

perkecambahan Indigofera arrecta yaitu dengan memberikan 

zat yang dapat meningkatkan persentase perkecambahan dan 

pertumbuhan bibit. Hormon auksin dapat merangsang embrio 

somatik terhadap pertumbuhan tunas dan akar lebih cepat dan 

seragam. Menurut Widyastuti dan Tjokrokusumo (2007) 

dalam Kusumah, Karno dan Sutarno (2012) bahwa fungsi 

utama auksin yaitu mempengaruhi pertambahan panjang 

batang, pertumbuhan, diferensiasi dan percabangan akar; 

perkembangan buah; dominansi apikal; fototropisme dan 

geotropisme.  

Urin sapi betina diketahui mengandung hormon 

auksin. Menurut Yunita (2011) urin sapi adalah limbah hewan 

ternak yang mengandung auksin dan senyawa nitrogen. 

Auksin yang terkandung dalam urin sapi terdiri dari auksin-a 

(auxentriollic acid), auksin-b dan auksin lain (hetero auksin) 

yang merupakan IAA (Indol Acetic Acid). Nasution, Barus, 

Mawarni dan Tarigan (2014) telah melakukan penelitian 

perendaman menggunakan berbagai macam urin ternak 

didapatkan hasil bahwa percepatan perkecambahan dan 
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pertumbuhan bibit biwa terbaik diperoleh pada perendaman 

dalam 50% konsentrasi urin sapi. Berdasarkan uraian tersebut, 

penulis ingin melakukan penelitian untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan produktifitas Indigofera arrecta dengan cara 

merendam benih Indigofera arrecta dalam urin sapi betina 

dengan lama waktu perendaman yang berbeda. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Ketersediaan hijauan pakan ternak merupakan faktor 

yang sangat penting dalam suatu peternakan karena 

mempengaruhi pertumbuhan, reproduksi dan produksi yang 

dihasilkan. Tersedianya hijauan yang berkualitas bagus 

diharapkan mampu menghasilkan ternak dengan produktifitas 

yang baik. Metode peretasan biji yang baik akan mempercepat 

pertumbuhan tanaman. Berdasarkan uraian tersebut 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh lama waktu perendaman benih 

Indigofera arrecta dengan urin sapi terhadap daya kecambah 

dan pertumbuhan bibit. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh lama waktu perendaman benih Indigofera arrecta 

dengan urin sapi terhadap daya kecambah dan pertumbuhan 

bibit. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

bagi mahasiswa, peneliti maupun peternak mengenai pengaruh 

lama waktu perendaman benih Indigofera arrecta dengan urin 

sapi terhadap daya kecambah dan pertumbuhan bibit.  
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1.5 Kerangka Pikir 

Hijauan merupakan pakan yang memiliki kandungan 

nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak ruminansia. Keberhasilan 

suatu peternakan ruminansia, pakan hijauan harus dijaga 

ketersediaannya baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.  

Hijauan pakan ternak terdiri dari rerumputan, leguminosa dan 

jenis tanaman lain. Leguminosa merupakan hijauan pakan 

ternak yang memiliki kandungan PK yang tinggi. Menurut 

Herdiawan dan Krisnan (2014) Indigofera zollingeriana 

mengandung Ca, Mg, Zn dan Mn yang diperlukan untuk 

produksi daging, wool dan susu bagi ternak ruminansia. 

Indigofera merupakan salah satu tanaman leguminosa 

yang potensial untuk dibudidayakan dan memiliki kualitas 

nutrisi yang tinggi dengan PK mencapai 27,9% (Nurhayu dan 

Pasambe, 2016). Selain memiliki kandungan nutrisi dan 

produksi yang tinggi, Indigofera sp. sangat toleran terhadap 

kondisi tanah kering, genangan, tanah bergaram tinggi (saline) 

dan tanah masam. Keunggulannya tersebut membuat 

Indigofera dapat tumbuh dengan baik di Indonesia, salah satu 

spesiesnya adalah Indigofera arrecta yang banyak tersebar di 

pulau Sumatra, Jawa, Sumba, dan Flores (Herdiawan dan 

Krisnan, 2014). 

Indigofera arrecta dapat ditanam dengan cara 

generatif dan secara vegetatif. Penanaman secara generatif 

dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain perendaman 

dengan air dingin selama satu malam, perkecambahan selama 

satu bulan, pemindahan ke polybag dan penanaman 

(Herdiawan dan Krisnan, 2014). Benih normal Indigofera 

zollingeriana berkecambah pada umur 4 hari dengan 

persentase perkecambahan atau daya kecambah 28-35% jika 

benih pernah mengalami penyimpanan selama 2 bulan. Pada 
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umumnya daya kecambah yang rendah disebabkan oleh kulit 

benih yang tebal dan invasi jamur pada saat perkecambahan 

(Abdullah, 2014). 

Menurut Kusumah, Karno dan Sutarno (2012) bahwa 

fungsi utama auksin yaitu mempengaruhi pertambahan 

panjang batang, pertumbuhan, diferensiasi dan percabangan 

akar; perkembangan buah; dominansi apikal; fototropisme dan 

geotropisme. Urin sapi betina diketahui mengandung hormon 

auksin. Menurut Gaol dkk. (2017) bahwa auksin yang terdapat 

pada urin sapi betina adalah auksin a (auxentriollic acid), 

auksin b (hetero auksin) dan indol asetic acid (IAA). Menurut 

Suprijadji dan Prawoto, 1992 dalam Nasution dkk. (2014) 

bahwa kadar auksin dalam urin ternak berkisar 161,64 sampai 

782,78 ppm (part per million) tergantung jenis ternak. 

Nasution dkk. (2014) telah melakukan penelitian 

perendaman menggunakan berbagai macam urin ternak, 

didapatkan hasil bahwa percepatan perkecambahan dan 

pertumbuhan bibit biwa terbaik diperoleh pada perendaman 

dalam 50% konsentrasi urin sapi selama 30 menit. Penelitian 

yang dilakukan Adnan dkk. (2017) pada perendaman benih 

semangka menggunakan zat pengatur tumbuh (ZPT) auksin 

dengan konsentrasi 2ml/liter dan perendaman selama 4 jam 

memberikan pengaruh sangat nyata terhadap daya kecambah, 

potensi tumbuh, indeks vigor, tinggi kecambah dan panjang 

akar benih semangka. 

Berdasarkan uraian di atas, perendaman benih 

Indigofera arrecta pada urin sapi dengan waktu perendaman 

yang berbeda diduga memberikan pengaruh terhadap 

peningkatan daya kecambah dan pertumbuhan bibit. Bagan 

kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Bagan kerangka pikir 

Meningkatkan daya perkecambahan dan pertumbuhan bibit Indigofera 

arrecta. 

Perendaman dengan berbagai macam urin ternak didapatkan hasil bahwa 

percepatan perkecambahan dan pertumbuhan bibit biwa terbaik pada 

perendaman dalam 50% konsentrasi urin sapi selama 30 menit (Nasution dkk., 

2014) 

Perendaman benih Indigofera arrecta dengan urin sapi selama 3,4,5,6,7 jam 

 Ternak Ruminansia 

Indigofera 

arrecta 

Budidaya secara generatif memiliki 

daya kecambah yang rendah yaitu 

28-35% (Abdullah, 2014) 

Fungsi yaitu mempengaruhi 

pertambahan panjang batang, 

pertumbuhan, diferensiasi dan 

percabangan akar; 

perkembangan buah; dominansi 

apikal; fototropisme dan 

geotropism (Kusumah dkk., 

2012) 

 Leguminosa yang potensial 

dibudidayakan karena tahan 

terhadap kondisi tanah yang 

buruk. 

Kandungan PK 27,9% (Nurhayu 

dan Pasambe, 2016). 

Diperlukan zat yang dapat 

meningkatkan daya kecambah 

Auksin 

 Urin 

Mengandung auksin a 

(auxentriollic acid), auksin b 

dan indol asetic acid (IAA) 

(Sosrosoedirdjo et al. (1992) 

dalam Gaol dkk., 2017) 
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1.6 Hipotesis 

Lama waktu perendaman benih Indigofera arrecta 

dengan urin sapi dapat memberikan perbedaan terhadap daya 

kecambah dan pertumbuhan bibit. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Indigofera 

Indigofera arrecta merupakan tanaman asli yang 

berasal dari Afrika Selatan, secara luas telah di introduksikan 

ke Laos, Vietnam, Filipina (Luzon) dan Indonesia (Sumatra, 

Jawa, sumba, dan Flores) (Herdiawan dan Krisnan 2014). 

Berikut adalah klasifikasi dari Indigofera arrecta menurut 

Hassen, Rethman dan Apostolides (2006) dalam Herdiawan 

dan Krisnan (2014) 

Divisi  : Spermatophyta  

Subdivisi : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledonae 

Famili   : Rosales 

Subfamili  : Leguminosainosae 

Genus  : Indigofera 

Spesies  : Indigofera arrecta. 

  

Indigofera 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. Indigofera 

sangat potensial sebagai pakan ternak, karena memiliki 

produksi biomasa dan kandungan protein yang tinggi 

disamping toleran terhadap kekeringan, genangan dan saline, 

sehingga mudah sekali untuk dibudidayakan pada berbagai 

topologi lahan (Herdiawan dan Krisnan, 2014). Kandungan 

nutrisi indigofera sangat baik karena mengandung protein 

kasar (PK) 27,9% dengan serat kasar (SK) 15,25%. Hal ini 

menunjukkan bahwa indigofera sangat baik dijadikan sebagai 

pakan ternak dan dapat dijadikan substitusi hijauan yang 
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produksinya rendah utamanya pada musim kemarau (Nurhayu 

dan Pasambe, 2016). Kandungan nutrisi Indigofera arrecta 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan nutrisi Indigofera arrecta 

Nutrisi Kandungan (%) 

Bahan kering 77,9 

Abu 8,6 

Protein Kasar 26,1 

Lemak Kasar 4,8 

BETN( Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen) 28,1 

NDB(  Neutral Detergent Fiber ) 30,1 

ADB( Acid Detergent Fiber ) 23,4 

Sumber : Ginting, Tarigan dan Krisnan ( 2011) 

 

Indigofera merupakan tanaman yang sangat mudah 

dikembangkan, karena potensi reproduksinya yang tinggi 

untuk menghasilkan polong dengan biji bernas, sifat tumbuh 

kembali (regrowing) yang baik memungkinkan perkembangan 

cabang secara progresif, sehingga produksi daun yang tinggi, 

responsif terhadap pemupukan baik melalui media (tanah) 

maupun langsung pada permukaan daun. Benih normal 

Indigofera zollingeriana berkecambah pada umur 4 hari 

dengan persentase perkecambahan atau daya kecambah 28-

35% jika benih pernah mengalami penyimpanan selama 2 

bulan. Pada umumnya daya kecambah yang rendah 

disebabkan oleh kulit benih yang tebal dan invasi jamur pada 

saat perkecambahan. Indigofera termasuk dalam salah satu 

jenis tanaman herba yang mampu menghasilkan hijauan pakan 

cukup tinggi dengan kisaran produksi hijauan Indigofera di 

kebun percobaan di Darmaga dan Unit Pendidikan dan 
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Penelitian Peternakan IPB Jonggol antara 7-10 ton 

BK/ha/panen (catatan: diperoleh jika tanaman diberi pupuk 

daun) (Abdullah, 2014).  

 

2.2 Urin Sapi 

Urin sapi adalah limbah yang berbentuk cairan atau 

berada dalam fase cair mengandung auksin dan senyawa 

nitrogen. Auksin yang terkandung dalam urin sapi terdiri dari 

auksin-a (auxentriollic acid), auksin-b dan auksin lain (hetero 

auksin) yang merupakan IAA (Indol Acetic Acid). Auksin 

tersebut berasal dari berbagai zat yang terkandung dalam 

protein hijauan yang dimakan ternak, namun auksin tidak 

terurai dalam tubuh maka auksin dikeluarkan sebagai filtrat 

bersama dengan urin yang mengeluarkan zat spesifik yang 

mendorong perakaran. Urin sapi memiliki kandungan unsur 

hara yang lengkap antara lain N, P, K, Ca, Fe, Mn, Zn, dan Zu. 

Urin sapi juga mengandung hormon auksin zat peransang 

tumbuh. Pemberian urin sapi dapat mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman meliputi pembentukan jumlah akar 

yang lebih banyak (Yunita, 2011). Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Susanto (2015) bahwa produksi harian urin 

sapi adalah 14,2 liter. 

Urin adalah kotoran cair yang dikeluarkan dari 

berbagai senyawa buangan metabolisme tubuh.  Urin sapi 

adalah limbah yang berada dalam fase cair dapat merangsang 

pertumbuhan akar karena mengandung auksin. Kandungan 

urin sapi terdiri dari nitrogen (N); 1,4 - 2,2%, fosfor (P) ; 0,6 - 

0,7 % dan kalium (K) 1,6 - 2,1 %. Unsur N merupakan unsur 

hara di dalam tanah yang sangat berperan bagi pertumbuhan 

tanaman. Unsur nitrogen (N) juga berfungsi untuk merangsang 

pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, terutama batang, 
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cabang, dan daun. Selain unsur N, bahan organik juga 

membantu menyediakan unsur P. Unsur P sangat penting 

untuk menetralkan proses metabolisme atau katalisator sumber 

energi. Unsur K berperan penting dalam pembentukan 

antibodi tanaman untuk melawan penyakit (Gaol dkk., 2017). 

Kadar hormon urin dipengaruhi oleh jenis ternak, penggunaan 

urin sapi pada perendaman benih biwa memperoleh hasil 

terbaik terhadap percepatan perkecambahan dan pertumbuhan 

bibit biwa dengan parameter volume akar dan persentase 

kecambah (Nasution dkk., 2014). 

 

2.3 Auksin 

Auksin secara garis besar dapat digolongkan menjadi 

2 yaitu alami seperti urin sapi dan sintetis seperti Atonik, 

Dekamon, Rootone F, Root Up. Urin sapi adalah limbah 

hewan ternak yang mengandung auksin dan nitrogen. Auksin 

tersebut berasal dari protein hijauan yang dimakan dan tidak 

dapat terurai sehingga dikeluarkan sebagai filtrat bersama 

dengan urin yang mengeluarkan zat spesifik yang mendorong 

perakaran. Pemberian auksin dari luar akan meningkatkan 

efektifitas auksin endogen yang sudah ada, sehingga 

mendorong pembelahan sel dan menyebabkan tunas muncul 

lebih awal. Auksin akan memacu protein tertentu pada 

membran sel plasma tumbuhan untuk memompa ion H
+
 ke 

dinding sel. Ion H
+
 akan mengaktifkan enzim tertentu, 

sehingga beberapa ikatan silang hidrogen rantai molekul 

selulosa penyusun dinding sel terputus. Air akan masuk secara 

osmosis sehingga sel tumbuhan memanjang (Yunita, 2011). 

Auksin merupakan zat pengatur tumbuh tanaman yang dapat 

merangsang dan mendorong pengembangan sel, auksin pada 

tumbuhan sudah tersedia secara alami, namun tetap dapat 
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diberikan pada tumbuhan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan berakar, mempercepat proses pertumbuhan akar, 

meningkatkan jumlah dan kualitas akar (Patma, Putri dan 

Siregar, 2013). 

Auksin mampu meningkatkan pembelahan sel dan 

merangsang pembentukan akar muda. Auksin mendorong sel-

sel dalam akar dan batang membesar dan memanjang terutama 

dalam pengambilan air setelah jaringan-jaringan embrio 

mengering sehingga meningkatkan sintesa protease dan 

enzim-enzim hidrolitik lainnya, yang dapat menghasilkan zat-

zat yang ditransport ke embrio yang dapat mendukung 

perkembangan embrio dan munculnya kecambah. Auksin 

mampu meningkatkan proses metabolisme dan biokimia 

dalam benih. Meningkatnya proses imbibisi akan berdampak 

pada peningkatan indeks vigor benih yang dihasilkan. 

Pertumbuhan tinggi kecambah yang meningkat akibat 

perendaman konsentrasi auksin diduga karena auksin mulai 

dapat diserap oleh benih yang masuk melalui proses imbibisi. 

Masuknya air dan zat lainnya yang terkandung dalam auksin 

menyebabkan terjadiya proses kimiawi pada benih yang 

ditandai dengan perkecambahan benih. Perendaman ZPT pada 

konsentrasi yang tidak tepat tidak akan memberikan respon 

pada tanaman. Pemberian yang terlalu rendah tidak akan 

menunjukkan respon pada benih sedangkan pemberian pada 

konsentrasi yang terlalu tinggi justru akan berdampak pada 

penurunan atau bahkan akan menjadi racun bagi benih. 

Penelitian yang dilakukan pada perendaman benih semangka 

menggunakan ZPT auksin dengan konsentrasi 2ml/liter 

dengan perendaman selama 4 jam memberikan pengaruh 

sangat nyata terhadap daya kecambah, potensi tumbuh, indeks 

vigor, tinggi kecambah dan panjang akar benih semangka. 
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Perendaman selama 4 jam, maka proses imbibisi kedalam kulit 

benih berjalan optimal, sehingga meningkatnya daya 

kecambah benih semangka kadaluarsa. Perendaman benih 

semangka dalam auksin dengan waktu 4 jam menyebabkan 

benih lebih cepat membengkak dikarenakan masuknya air dan 

udara serta mineral-mineral yang terkandung dalam larutan 

lebih cepat berlangsung (Adnan dkk., 2017). 

 

2.4 Benih dan Biji 

Biji merupkan suatu bentuk embrio yang masih dalam 

keadaan perkembangan yang terkekang. Biji terbentuk dari 

bersatunya sel-sel generatif (gamet) di dalam kandungan 

embrio (embryosac) serta cadangan makanan yang 

mengelilingi embrio. Benih merupakan biji tumbuhan yang 

digunakan manusia untuk tujuan penanaman (Sutopo, 1988). 

Benih yang berukuran besar dan berat mengandung cadangan 

makanan yang lebih banyak dibandingkan dengan yang kecil 

pada jenis yang sama. Cadangan makanan yang terkandung 

dalam jaringan penyimpan digunakan sebagai sumber energi 

bagi embrio pada saat perkecambahan (Rikumahu, Pongoh 

dan Paulus, 2012). Warna polong Indigofera arrecta yang 

sudah mengalami masak fisiologis adalah hitam kecoklatan 

dan terdapat relief pada setiap segmen benih yang 

menunjukkan benih bernas (Abdullah, 2014). 

Terdapat berbagai komposisi kimia di dalam biji yang 

berperan sebagai embrio yang dapat aktif tumbuh menjadi 

individu baru apabila berada pada kondisi lingkungan yang 

sesuai. Kondisi lingkungan yang sesuai untuk perkecambahan 

biji ini mencakup kesesuaian akan air, udara, cahaya dan panas 

(Mudiana, 2007). Ada tiga macam tipe biji yang berkaitan 

dengan daya simpan biji menurut Kamil (1979) , yaitu: 
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1. Biji ortodoks adalah biji yang biasanya dapat 

disimpan dalam waktu yang relatif lama bila 

dikeringkan dengan kadar air 5-10%, atau apabila 

disimpan dalam suhu yang rendah. Biasanya biji 

ortodoks berukuran kecil dan kering. 

2. Biji rekalsitran adalah biji yang tidak dapat disimpan 

lama, karena akan menyebabkan hilangnya daya 

kecambah dan menimbulkan kematian biji, sehingga 

biji semacam ini harus segera disemaikan. Biasanya 

biji rekalsitran berukuran besar dan berdaging. 

3. Biji intermediet adalah biji yang memiliki karakter 

diantara biji ortodoks dan biji rekalsitran. 

Menurut Ai dan Ballo (2010) biji merupakan alat 

perkembang biakan utama tumbuhan berbiji, karena biji 

mengandung lembaga (embrio) yang merupakan calon 

individu baru. Biji memiliki tiga bagian antara lain: 

1. Kulit biji (spermodermis) 

Tumbuhan berbiji tertutup (Angiospermae) 

memiliki dua lapis kulit biji yaitu kulit luar (testa) 

dan kulit dalam (tegmen). Lapisan kulit luar biasanya 

kuat dan bervariasi permukaannya, sedangkan kulit 

dalam seperti selaput dan disebut kulit ari. 

Tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae) terdiri 

dari tiga lapis kulit biji yaitu kulit luar (sarcotesta) 

dengan ciri kulit tebal berdaging, berwarna hijau dan 

menjadi kuning sampai merah apabila telah masak, 

kemudian ada kulit tengah (sclerotesta) dimana 

merupakan lapisan yang kuat, keras dan berkayu, 

yang ke tiga adalah kulit dalam (endotesta) seperti 

selaput (Tjitrosoepomo, 2009 dalam Nugroho, 
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Purnomo dan Suwardi, 2010 dalam Ai dan Ballo, 

2010) 

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 

(Tjitrosoepomo 2009 dalam Nugroho et a1.,2010 

dalam Ai dan Ballo, 2010) 

3. Inti biji (nucleus seminis) 

a. Lembaga (embrio) yang meliputi akar lembaga 

(radikula), daun lembaga (kotiledon), batang 

lembaga (kaulikula) yang dibedakan menjadi 

hipokotil dan epikotil pucuk lembaga (plumula) 

yang merupakan daun yang pertama kali 

terbentuk di ujung batang lembaga. Tanaman 

dikotiledon memiliki lebih dari dua kotiledon 

(Tjitrosoepomo 2009 dalam Nugroho et a1.,2010 

dalam Ai dan Ballo, 2010). Tanaman 

monokotiledon hanya memiliki satu kotiledon. 

Tanaman monokotiledon memiliki kotiledon 

seperti perisai yang disebut scutellum, kuncup 

embrionya disebut plumule yang ditutupi oleh 

pelindung koleoptil, sedangkan bagian bawah 

terdapat akar embrionik yang disebut radicle 

yang ditutupi oleh pelindung yang disebut 

coleorhiza (Sutopo, 1988). 

b. Putih Lembaga (albumen) yang mengandung 

cadangan makanan untuk pertumbuhan kecambah 

sebelum memiliki kemampuan membuat 

makanan sendiri (Tjitrosoepomo, 2009 dalam 

Nugroho et al.,2010 Ai dan Ballo, 2010). 
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Gambar 2. Strutur luar biji a) jarak (Ricinus communis) b) 

Kacang panjang (Phaseolus vulgaris) c) Jagung (Zea 

mays) (Nugroho et al.,2010 dalam Ai dan Ballo, 

2010). 

 

2.5 Air 

Air memegang peranan penting dalam proses 

perkecambahan. Fungsi air pada perkecambahan biji sebagai 

berikut: 

1. Air diserap oleh biji berguna untuk melunakkan 

kulit biji dan menyebabkan pengembangan embrio 

dan endosperma. Hal ini menyebabkan pecah dan 

robeknya kulit biji. 

2. Memberikan fasilitas untuk masuknya oksigen ke 

dalam biji. Dinding yang kering hampir tidak 

permeabel untuk gas, namun apabila dinding sel 

diimbibisi oleh air maka gas akan masuk secara 

difusi. Apabila oksigen meningkat maka respirasi 

semakin aktif, serta akan mempermudah karbon 

dioksida keluar. 
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3. Mengencerkan protoplasma sehingga dapat 

mengaktifkan berbagai reaksi metabolisme dalam 

sel. 

4. Air berguna sebagai alat transport larutan makanan 

dari endosperma atau kotiledon kepada titik 

tumbuh pada embryonic axis, di daerah mana 

diperlukan untuk membentuk protoplasma baru 

(Kamil, 1979). 

5.  

2.6 Kemurnian Benih 

Tujuan uji kemurnian benih adalah untuk mengetahui 

benih murni, benih tanaman lain dan kotoran benih. Uji 

kemurnian benih dapat dilakukan yaitu dengan 

menghamparkan benih di atas kertas, benih dipisahkan antara 

benih normal, benih yang kotor karena kerusakan fisik dan 

benih tanaman lain. Benih normal merupakan benih yang 

masih bisa tumbuh jika ditanam atau benih yang masih 

memiliki titik tumbuh. Benih yang kotor merupakan benih 

yang rusak akibat hama selama penyimpanan maupun 

kerusakan mekanis saat pasca panen seperti kulit biji 

terkelupas dan biji kehilangan kotiledon lebih dari setengah 

(Yulyatin dan Diratmaja, 2015).  

Kemurnian benih adalah persentase berdasarkan berat 

benih murni yang terdapat dalam suatu contoh benih murni. 

Komponen yang termasuk kategori benih murni yaitu benih 

masak dan utuh, benih yang berukuran kecil mengerut, tidak 

masak, benih yang telah berkecambah sebelum diuji, pecahan 

benih yang ukurannya lebih besar dari separuh benih yang 

sesungguhnya. Benih tanaman lain mencakup semua benih 

tanaman yang ikut tercampur dalam contoh dan tidak 

dimaksudkan untuk diuji. Kotoran benih merupakan bahan 
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lain yang tidak memenuhi persyaratan baik dari komponen 

benih, benih spesies lain, benih gulma, pasir, tanah, ranting 

dan lain-lain. Setiap komponen ditimbang kemudian ditotal, 

berat total seharusnya sama dengan berat mula-mula 

keseluruhan tetapi juga bisa kurang. Persentase setiap 

komponen didapatkan dari masing masing komponen dibagi 

berat total dikali 100% (Sutopo, 1988). 

 

2.7 Perkecambahan 

Kecambah tersebut akan tumbuh dan berkembang 

menjadi semai/anakan/ seedling, yang pada tahap selanjutnya 

akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Proses 

perkecambahan merupakan tahap awal dari proses 

terbentuknya individu baru pada tumbuhan berbiji. Di dalam 

biji tersebut terdapat berbagai komposisi kimia yang berperan 

sebagai embrio yang dapat aktif tumbuh menjadi individu baru 

apabila berada pada kondisi lingkungan yang sesuai. Kondisi 

lingkungan yang sesuai untuk perkecambahan biji ini 

mencakup kesesuaian akan air, udara, cahaya dan panas 

(Mudiana, 2007). 

Perkecambahan biji dapat dipengaruhi oleh faktor 

dalam dan faktor luar. Faktor dalam meliputi tingkat 

kemasakan biji, ukuran biji, dormansi, dan penghambat 

perkecambahan. Sedangkan faktor luar yang mempengaruhi 

perkecambahan biji meliputi air, temperatur, oksigen, dan 

cahaya. Saat perkecambahan, respirasi meningkat disertai 

dengan meningkatnya pengambilan oksigen dan pelepasan 

karbondioksida, air dan energi. Biji yang dikecambahkan pada 

keadaan kurang cahaya atau gelap dapat menghasilkan 

kecambah yang mengalami etiolasi (Ai dan Ballo, 2010). 

Berdasarkan Kamil (1979) proses secara fisiologis proses 
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perkecambahan berlangsung dalam beberapa tahapan penting 

yang meliputi: 

1. Penyerapan air 

Penyerapan air merupakan langkah awal dalam 

perkecambahan biji dan biji yang menyerap air 

atau mengalami imbibisi akan membengkak. 

Pembengkakan biji menyebabkan kulit biji pecah 

sehingga radikula tumbuh ke arah bawah dan 

membentuk akar. 

2. Pencernaan 

Proses ini merupakan pemecahan senyawa 

bermolekul besar dan kompleks menjadi senyawa 

bermolekul lebih kecil, sederhana, larut dalam air 

dan dapat diangkut melalui membran dan dinding 

sel. 

3. Pengangkut makanan 

Makanan cadangan yang telah dicerna dengan hasil 

asam amino, asam lemak dan gula diangkut dari 

daerah penyimpan makanan ke daerah yang 

mebutuhkan yaitu titik-titik tumbuh pada 

embryonic axis, plumula dan radikula 

4. Asimilasi 

Asimilasi merupakan tahap terakhir dalam 

penggunaan cadangan makanan dan juga 

merupakan proses pembangunan kembali, misalnya 

protein yang sudah dirombak oleh enzim protease 

menjadi asam amino dan diangkut ke titik-titik 

tumbuh disusun kembali menjadi protein baru. 

Protein baru ini digunakan untuk sel sel baru 

terutama pembentukan protoplasma baru. 
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5. Pernapasan 

Respirasi merupakan proses perombakan 

karbohidrat menjadi senyawa yang lebih sederhana 

dengan membebaskan sejumlah energi yang 

disimpan dalam makanan. Energi yang dibebaskan 

ini sebagian dipakai untuk aktivitas lain dalam 

proses perkecambahan biji seperti pembelahan sel 

dan penembusan kulit biji oleh radikula. 

6. Pertumbuhan 

Suatu proses memerlukan energi, dan energi ini 

berasal dari hasil proses pernapasan. Ada dua 

ketentuan yang perlu diperhatikan dalam proses 

pertumbuhan (1) embryonic axis pada saat ini 

mulai tumbuh dan (2) pemanjangan bibit, namun 

pertumbuhan radikula menjadi sistem suatu 

perakaran dan plumula menjadi sistem batang tidak 

termasuk lagi kedalam pertumbuhan. 

Berdasarkan Sutopo (1988) terdapat dua tipe pertumbuhan 

awal dalam suatu kecambah yaitu: 

1. Tipe epigleal (Epigeous) yaitu munculnya radikel 

diikuti dengan memanjangnya hipokotil secara 

keseluruhan dan membawa katiledon dan plumula ke 

atas permukaan tanah. 

2. Tipe hypogeal (Hypogeous) yaitu munculnya radikel 

diikuti dengan pemanjangan plumula, hipokotil dan 

katiledon tetap berada di dalam kulit biji di bawah 

permukaan tanah. 

Benih normal Indigofera zollingeriana berkecambah 

pada umur 4 hari dengan persentase perkecambahan atau daya 

kecambah 28-35% jika benih pernah mengalami penyimpanan 

selama 2 bulan (Abdullah, 2014). 
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2.8 Karekteristik Kecambah 

2.8.1 Kecambah Normal 

Umur panen dan kelembaban media tanam 

berpengaruh terhadap jumlah kecambah normal, 

kecambah abnormal, benih mati dan tinggi kecambah 

(Rikumahu dkk., 2012). 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 

menurut (Sudrajat, Nurhasybi dan Bramasto, 2015) 

sebagai berikut: 

1. Kecambah sempurna yaitu kecambah yang 

semua struktur esensialnya berkembang baik, 

lengkap, seimbang atau proporsional, dan sehat. 

2. Kecambah dengan sedikit kerusakan atau 

kekurangan yaitu kecambah yang memiliki 

cacat ringan pada struktur pentingnya, namun 

memperlihatkan pertumbuhan yang normal dan 

seimbang. 

3. Kecambah dengan infeksi sekunder yaitu 

kecambah yang sesuai dengan salah satu 

kategori di atas, tetapi terinfeksi oleh cendawan 

atau bakteri yang berasal dari sumber lain, 

bukan dari benih tersebut. 

 

2.8.2 Kecambah Abnormal 

Kecambah dengan kriteria berikut ini 

dikelompokkan sebagai kecambah abnormal (Sudrajat 

dkk., 2015) : 
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1. Kecambah yang rusak yaitu kecambah yang 

struktur esensial tidak ada atau rusak berat 

sehingga tidak dapat berkembang dengan 

normal. 

2. 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. 

3. Kecambah busuk yaitu kecambah yang salah 

satu struktur esensialnya terserang penyakit atau 

busuk akibat infeksi primer sehingga 

menghambat perkembangannya menjadi 

kecambah normal. 

 

2.8.3 Benih Tidak Berkecambah 

Benih-benih yang tidak dapat berkecambah hingga 

akhir periode pengujian (Sudrajat dkk., 2015) dapat 

diklasifikasikan menjadi: 

1. Benih keras yaitu benih yang hingga akhir 

pengujian daya kecambah masih tetap keras 

karena tidak dapat menyerap air. 

2. Benih segar yaitu benih selain benih keras 

dikarenakan adanya dormansi, gagal 

berkecambah pada kondisi pengujian 

perkecambahan, tetapi tetap terlihat kuat, bersih 

dan berpotensi tumbuh menjadi kecambah 

normal. 

3. Benih mati yaitu benih yang sampai akhir 

pengujian tidak menujukkan sedikitpun 

pertumbuhan. 
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4. Kategori lain seperti: 

a. Benih hampa yaitu benih yang jelas terlihat 

kosong atau hanya berisi sisa-sisa jaringan. 

b. Benih tidak berembrio yaitu benih yang 

memiliki endosperma segar sebagai jaringan 

gametofit, tetapi tidak menunjukan jaringan 

embrionik atau embrio. 

c. Benih rusak karena serangga yaitu benih 

yang mengandung larva atau sisa serangga 

atau menunjukan bukti adanya serangan-

serangga yang mempengaruhi kemampuan 

benih tersebut untuk berkecambah. 

 

2.8.4 Multigerm Seed Unit (Benih dengan 

Poliembrionik) 

Beberapa benih dapat menghasilkan lebih dari satu 

kecambah (Sudrajat dkk., 2015): 

a. Unit yang terdiri lebih dari satu benih sejati 

(true seed). 

b. Benih sejati yang terdiri lebih dari satu 

embrio. Hal ini biasanya terjadi pada 

spesies tertentu (poliembrionik) atau 

pengecualian pada jenis lain (kembar). 

Pada kasus ini, salah satu kecambah 

bersifat lemah atau mengecil dan 

memanjang seperti jarum, tetapi terkadang 

keduanya mendekati ukuran normal. 

c. Embrio yang menyatu terkadang dua 

kecambah bergabung bersama yang 

dihasilkan dari satu benih. 
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d. Apabila suatu unit tumbuh lebih dari satu 

kecambah, pengamatan dilakukan secara 

terpisah. Selanjutnya, cukup satu 

kecambah yang digolongkan sebagai 

kecambah normal. Apabila suatu benih 

menghasilkan lebih dari satu kecambah 

normal, hanya satu yang digunakan dalam 

perhitungan untuk menentukan persentase 

perkecambahan. 

e.  

2.9 Daya Berkecambah di Lapang 

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkecambahan 

adalah media yaitu harus mempunyai sifat fisik yang baik, 

gembur, mempunyai kemampuan menyimpan air dan bebas 

dari organisme penyebab penyakit (Sutopo, 2000 dalam Rofik 

dan Muniarti, 2008). Benih yang disemaikan dengan media 

tanah dan kompos menunjukkan daya kecambah yang rendah.  

Rendahnya nilai daya berkecambah pada  media campuran 

tanah dan kompos disebabkan karena benih banyak terserang 

cendawan.  Embrio benih yang sudah terbuka mengandung 

senyawa-senyawa metabolit sebagai sumber bahan makanan 

bagi mikroorganisme, sehingga mudah terserang cendawan di 

persemaian lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benih 

yang disemai pada media pasir dan arang sekam memiliki nilai 

potensi tumbuh maksimum yang cukup tinggi (Rofik dan 

Muniarti, 2008). Pasir sangat penting digunakan sebagai 

campuran media tanam karena bersifat inert (tidak mudah 

bereaksi) (Adam and Early, 2004). 

Uji daya kecambah menggunakan medium pasir 

dianjurkan tidak mengandung bahan beracun, lolos dalam 

saringan 0,8 mm dan tertahan dalam saringan 0,05 mm serta 
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pH 6,0-7,5. Untuk tanah yang dianjurkan tidak bergumpal 

sehingga harus disaring terlebih dahulu dan harus dicampur 

dengan pasir. Semua substrat hanya boleh digunakan satu kali 

saja. Kelembapan relatif ruangan perkecambahan harus antara 

90-95% (Sutopo,1988). 

 

2.10 Daya Kecambah dan Viabilitas Benih 

Uji daya kecambah memberikan informasi akan 

kemampuan benih tumbuh normal menjadi tanaman yang 

berproduksi wajar dalam keadaan biofisik lapangan yang serba 

optimum. Parameter yang digunakan dalam uji daya kecambah 

adalah persentase kecambah normal berdasarkan penilaian 

terhadap struktur tumbuh embrio yang diamati secara langsung 

(Sutopo, 1988). Benih ukuran besar memiliki daya 

berkecambah yang lebih rendah dibandingkan benih ukuran 

sedang dan kecil. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang 

memengaruhi penyerapan dan penahanan uap air oleh benih 

diantaranya ketebalan. Makin besar ukuran benih makin tebal 

benih sehingga makin banyaknya uap air yang tertahan di 

dalam benih, kadar air benihpun meningkat. Benih ukuran 

besar memiliki kadar air yang lebih tinggi sehingga daya 

berkecambah benih ukuran besar lebih rendah dibandingkan 

ukuran sedang dan kecil (Yulyatin dkk., 2015).  

Uji viabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang 

sangat penting dalam pengujian mutu fisiologis benih. 

Pengujian viabilitas benih selama ini umumnya dilakukan 

dengan menggunakan media perkecambahan kertas, pasir, 

kompos dan tanah (Agustin dan Lestari, 2016). Benih tidak 

mempunyai viabilitas tinggi apabila dipanen sebelum tingkat 

kemasakan fisiologis tercapai, bahkan ada beberapa jenis 

tanaman yang tidak dapat berkecambah dikarenakan benih 
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belum memiliki cukup cadangan makanan dan pembentukan 

embrio belum sempurna (Sutopo, 1988). 

Parameter viabilitas benih pada umumnya 

menggunakan persentase perkecambahan. Perkecambahan 

harus cepat dan pertumbuhan kecambahnya kuat, hal ini 

mencerminkan kekuatan tumbuh yang dapat dinyatakan 

dengan laju perkecambahan. Persentase perkecambahan 

merupakan akumulasi jumlah kecambah normal yang dapat 

dihasilkan oleh benih pada kondisi lingkungan tertentu dalam 

jangka waktu yang telah ditentukan. Rumus perhitungan 

persentase perkecambahan adalah jumlah kecambah normal 

dibagi jumlah biji yang diuji dikali 100% (Sutopo, 1988). 

 

2.11 Kecepatan Berkecambah 

Kecepatan berkecambah adalah kecepatan biji 

tanaman untuk berkecambah, dapat dihitung dari jumlah hari 

munculnya radikula maupun plumula (Lubis, Riniarti dan 

Bintoro, 2014). Kecepatan berkecambah dapat dihitung 

dengan rata-rata hari berkecambah (RH) (Sutopo,1988). 

Pengamatan terhadap rata-rata hari berkecambah benih 

trembesi dinyatakan dengan waktu rata-rata munculnya 

kecambah. Hilangnya vigoritas mengisyaratkan hilangnya 

viabilitas benih, sedangkan kecepatan berkecambah 

menunjukkan proses metabolisme dalam biji. Cepatnya biji 

berkecambah menandakan metabolisme dalam biji juga 

berlangsung cepat. Terdapat dua hal yang menghambat 

metabolisme benih yaitu faktor dari dalam biji itu sendiri 

(internal) seperti kematangan biji dan faktor dari luar biji 

(eksternal) yang dipengaruhi lingkungan (Lubis, Riniarti dan 

Bintoro, 2014). Setiap biji tanaman mempunyai kisaran waktu 

yang tertentu untuk bisa berkecambah. Pada proses 
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perkecambahan lama perendaman diketahui cukup membantu 

perkecambahan biji, namun lama perendaman dalam air hanya 

membantu (mematahkan masa dormansi) akan tetapi tidak 

mengubah viabilitas biji yang ditentukan oleh sifat genetik 

dari biji, padahal sebagaimana diketahui sebelumnya, 

viabilitas biji sangat erat kaitannya dengan kemampuan biji 

untuk berkecambah. Faktor genetik biji juga sangat berperan 

dalam proses perkecambahan biji yang menentukan cepat 

lambatnya proses perkecambahan biji (Sutopo, 2002). 

 

2.12 Indeks Vigor 

Vigor kemampuan benih untuk tumbuh normal dalam 

keadaan lingkungan yang suboptimal. Ciri dari benih memiliki 

vigor yang tinggi antara lain adalah dapat disimpan lama, 

tahan terhadap serangan hama dan penyakit, tumbuh dengan 

cepat dan merata, serta mampu menghasilkan tanaman dewasa 

yang normal dan berproduksi baik pada lingkungan tumbuh 

yang suboptimal. Paramerter vigor menggunakan perhitungan 

kecepatan berkecambah, karena kecepatan berkecambah 

berkorelasi dengan tinggi rendahnya produksi tanaman. 

Biasanya uji vigor benih hanya sampai pada tahap bibit 

(Sutopo, 1988). 

Beberapa hal yang mempengaruhi rendahnya vigor 

pada benih antara lain fisiologis genetis, sitologis, mekanis, 

mikrobia dan morfologis. Berdasarkan kondisi fisiologi kurang 

masaknnya benih saat panen dan kemunduran benih selama 

penyimpanan (immaturity) dapat menyebabkan rendahnya 

vigor (Sutopo, 1988). Rendahnya vigor berdasarkan faktor 

genetis dikarenakan adanya kultivar yang lebih peka terhadap 

lingkungan yang kurang menguntungkan atau tidak mampu 

tumbuh cepat dibandingkan kultivar lain, berdasar faktor 



 

29 

 

sitologi kemunduran benih disebabkan oleh aberasi 

chromosome, berdasarkan faktor mekanis rendahnya vigor 

disebabkan karena adanya kerusakan saat panen, prosessing 

dan penyimpanan. Adanya mikroorganisme seperti bakteri 

atau cendawan yang terbawa oleh benih lebih berbahaya pada 

kondisi penyimpanan yang tidak memenuhi syarat ataupun 

kondisi lapang yang memungkinkan berkembangnya patogen-

patogen tersebut. Berdasarkan morfologi, benih yang 

berukuran lebih kecil kurang memiliki kekuatan tumbuh 

dibandingkan dengan benih yang berukuran lebih besar 

(Sutopo, 1988). Benih yang memiliki ukuran besar umumnya 

lebih vigor dibandingkan ukuran benih kecil, dikarenakan 

cadangan makanan benih ukuran besar lebih banyak 

dibandingkan benih ukuran kecil (Yulyatin dkk., 2015).  

 

2.13 Plumula, Radikula dan Jumlah Daun 

Perkecambahan biji merupakan proses metabolisme 

biji hingga dapat menghasilkan pertumbuhan dari komponen 

kecambah yaitu plumula dan radikula. Biasanya radikula 

keluar dari kulit biji, lalu tumbuh ke bawah dan membentuk 

sistem akar. Plumula muncul ke atas dan membentuk sistem 

tajuk (Edmond, Senn dan Andrews, 1975 dalam Ai dan Ballo, 

2010).  Radikula merupakan bagian pertama dari embrio yang 

keluar dari benih melalui celah sempit bagian bawah ujung 

mikrofil. Akar primer berkembang dan memacu pertumbuhan 

sistem perakaran. Setelah itu epkotil tumbuh dengan posisi 

tegak luru dengan kotiledon membentuk plumula dan 

selanjutnya menjadi daun (Adiguno, 2000 dalam Dharma, 

Samudin dan Adrianton, 2015). Pengamatan radikula 

kecambah dilakukan dengan cara membongkar kecambah 

tanaman sempel, kemudian radikula dicuci bersih dan dikering 
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anginkan selanjutnya dilakukan pengukuran mulai dari 

pangkal batang sampai ujung akar terpanjang. Pengukuran 

plumula dilakukan dengan menggunakan penggaris mulai dari 

pangkal batang (permukaan tanah) sampai titik tumbuh 

(Dharma, Samudin dan Adrianton, 2015).  

Peningkatan tinggi tanaman disebabkan oleh 

peningkatan produksi auksin yang secara sinergi dengan 

giberelin menyebabkan pemanjangan batang (Hamdani, 

Sumadi, Suriadinata dan Martins, 2016). Perombakan 

cadangan makanan pada endosperm seperti karbohidrat, lemak 

dan protein akan segera di translokasikan ke titik tumbuh 

untuk proses perkecambahan ditandai dengan munculnya 

radikula (Saputra, Zuhry dan Yoseva, 2017). Pada 

perkecambahan umumnya yang pertama kali muncul adalah 

pada bagian radikula (Kuswanto, 1996 dalam Saputra, Zuhry 

dan Yoseva, 2017). Daun merupakan salah satu organ tanaman 

yang sangat penting terutama untuk fotosintesis supaya 

tanaman dapat menghasilkan makanan dan mengalami 

pertumbuhan yang optimum. Semakin bertambah jumlah 

daun. ukuran panjang serta lebar daun maka semakin besar 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman (Sylvia, 2009). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya pada tanggal 23 Februari 2018 dan Rumah Kaca 

Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya yang dilaksanakan pada tanggal 19 

Maret sampai dengan 29 April 2018.  

 

3.2 Materi penelitian 

3.2.1 Benih Indigofera 

Benih Indigofera arrecta yang digunakan diperoleh 

dari UPT Balai Pengembangan Bibit dan Kesehatan 

Hewan Madura. Benih yang digunakan sudah 

mengalami proses pengeringan. Penyeleksian dilakukan 

dengan cara memilih benih yang mempunyai bentuk 

fisik utuh dan kering, bulat berisi dan berwarna 

kecoklatan. Jumlah benih yang diteliti sebanyak 800 

biji. 

 

3.2.2 Alat dan Bahan 

Alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah pinset, gunting, penggaris, timbangan analitik, 

nampan, polybag (15 cm x 20 cm), cangkul, sekop, 

kamera, alat penyiraman, kertas label, alat pencatatan dan 

stopwatch. Bahan-bahan yang akan digunakan adalah 

benih Indigofera arrecta, urin sapi betina limousin 

sebanyak 1 liter, tanah, pasir, pupuk kompos dan air. 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian  yang digunakan adalah percobaan 

di laboratorium yang mengikuti pola Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) menggunakan 5 perlakuan dan 4 ulangan. 

Setiap perlakuan dan ulangan terdiri dari 40 benih, sehingga 

total benih yang dibutuhkan adalah 800 benih untuk penelitian. 

Sebelum penelitian dilakukan pra penelitian dengan merendam 

benih menggunakan urin sapi didapatkan hasil paling banyak 

daya berkecambah pada perendaman 3,4,5 jam, oleh karena itu 

dilakukan penelitian dengan perlakuan yaitu 

P1 : direndam dengan urin sapi selama 3 jam 

P2 : direndam dengan urin sapi selama 4 jam 

P3 : direndam dengan urin sapi selama 5 jam 

P4 : direndam dengan urin sapi selama 6 jam  

P5 : direndam dengan urin sapi selama 7 jam 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Persiapan Benih 

Langkah awal sebelum penelitian yaitu menghitung 

kemurnian benih dan seleksi benih Indigofera arrecta 

yang mempunyai bentuk fisik utuh dan kering, bulat 

berisi dan berwarna kecoklatan. Langkah selanjutnya 

benih direndam pada setiap perlakuan. 

3.4.2 Persiapan Media dan Peletakan Benih 

Tanah digemburkan dan dihilangkan dari kotoran 

dan gulma yang mengganggu, selanjutnya dicampur 

dengan pupuk kompos dan pasir agar tanah tidak terlalu 

padat. Dicampur sampai homogen kemudian 

dimasukkan ke dalam polybag berukuran (15 cm × 20 

cm). Memberi label pada setiap polybag sesuai 

perlakuan dan ulangan. Menanam benih Indigofera 
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arrecta pada setiap polybag, setiap polybag ditanam 1 

benih dengan kedalaman ± 2 mm kemudian benih 

ditutup dengan tanah dan disiram air. 

3.4.3 Perawatan dan Koleksi Data 

Langkah perawatan diantaranya yaitu pengendalian 

terhadap hama, gulma dan dilakukan penyiraman satu 

kali setiap hari. Koleksi data penelitian meliputi jumlah 

kecambah normal, kecambah abnormal, benih segar 

belum berkecambah dan mati dilaksanakan setiap hari 

selama 14 hari setelah tanam, koleksi data panjang 

plumula, panjang radikula  dan jumlah daun 

dilaksanakan setiap minggu pada 7, 14, 21, 28, 35, dan 

42 HST (Hari Setelah Tanam). 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah: 

1) Kemurnian Benih (Sutopo, 1988) 

 

 % Benih murni =  

 

 

% Benih tanaman lain =  

 

 

% Kotoran  = 

 

Keterangan: bobot benih murni (k1), bobot benih 

tanaman lain (k2) dan bobot kotoran 

benih (k3). 

 

http://4.bp.blogspot.com/_bhL8EbOVEgs/SolC09M5qBI/AAAAAAAAADE/2lcK_FUY21I/s1600-h/image005.gif
http://3.bp.blogspot.com/_bhL8EbOVEgs/SolC1afKmHI/AAAAAAAAADM/Mq_-bHPXVj4/s1600-h/image006.gif
http://3.bp.blogspot.com/_bhL8EbOVEgs/SolC0c-WpCI/AAAAAAAAAC8/HefPrcY9A-g/s1600-h/image004.gif
http://4.bp.blogspot.com/_bhL8EbOVEgs/SolC09M5qBI/AAAAAAAAADE/2lcK_FUY21I/s1600-h/image005.gif
http://3.bp.blogspot.com/_bhL8EbOVEgs/SolC1afKmHI/AAAAAAAAADM/Mq_-bHPXVj4/s1600-h/image006.gif
http://3.bp.blogspot.com/_bhL8EbOVEgs/SolC0c-WpCI/AAAAAAAAAC8/HefPrcY9A-g/s1600-h/image004.gif
http://4.bp.blogspot.com/_bhL8EbOVEgs/SolC09M5qBI/AAAAAAAAADE/2lcK_FUY21I/s1600-h/image005.gif
http://3.bp.blogspot.com/_bhL8EbOVEgs/SolC1afKmHI/AAAAAAAAADM/Mq_-bHPXVj4/s1600-h/image006.gif
http://3.bp.blogspot.com/_bhL8EbOVEgs/SolC0c-WpCI/AAAAAAAAAC8/HefPrcY9A-g/s1600-h/image004.gif
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2) Daya Kecambah atau Persentase Perkecambahan (%) 

(Sutopo, 1988) 

 DK = 



kandikecambah yangbenih 

 normalh berkecamba yangbenih 
× 100%  

 

3) Viabilitas Benih (%) 

 V = 
         

 
× 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 

 

4) Rata-rata Hari Berkecambah 

 

RH = 
                

                                   
 

 

Keterangan: 

RH    =   Rata-rata hari berkecambah  

Ni  = Jumlah benih yang berkecambah pada  

       hari ke-I  

Ti    = Jumlah hari yang diperlukan untuk  

        mencapai jumlah kecambah ke-ni (Artika  

       dan Fitiani, 2017). 

 

5) Indeks Vigor (Ferryal dkk., 2013) 
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 Keterangan:    

G  = Jumlah benih yang berkecambah pada hari 

tertentu. 

 D   =  Waktu yang bersesuaian dengan G. 

 n    =  Jumlah hari pada perhitungan akhir. 

 

6) Pertumbuhan Panjang Plumula, Panjang Radikula dan 

Jumlah Daun 

 Panjang plumula dan radikula diukur menggunakan 

penggaris sedangkan jumlah daun dihitung setiap 

helai. 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan 

analisis ragam dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 

perlakuan dan 4 ulangan. Apabila Fhitung>Ftabel maka akan 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk 

mengetahui perlakuan terbaik. 

Model matetatis Rancangan Acak Lengkap sebagai berikut: 

             

Keterangan: 

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

  = Nilai tengah umum 

   = Pengaruh perlakuan ke-i 

    = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i 

ulangan ke-j 

i =1,2,……..t perlakuan 

j =1,2,……..r ulangan 

Persamaan Uji Jarak Berganda Duncan’s sebagai berikut: 

DMRT = rp α .√      
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Keterangan : 

rp α = nilai tabel DMRT 

KTG = KT Galat 

r = ulangan 

Pendugaan pola pertumbuhan panjang radikula, 

panjang plumula dan jumlah daun digunakan dengan analisis 

regresi eksponensial dengan model matematis:  

       

 

Keterangan: 

Y = Peubah tidak bebas 

X = Peubah bebas 

a, b = Konstanta 

e = Len 

3.7 Batasan Istilah 

1. Indigofera  : Indigofera merupakan jenis 

leguminosa pohon yang kaya akan 

protein, kalsium dan fosfor 

(Nurhayu dan Pasambe, 2008) 

2. Zat Pengatur Tumbuh  : Zat pengatur tumbuh merupakan 

senyawa organik bukan hara yang 

dapat merangsang, menghambat 

dan mengubah proses fisiologi 

tanaman (Adnan dkk., 2017) 

3. Auksin  : Auksin merupakan zat pengatur 

tumbuh tanaman yang dapat 

merangsang dan mendorong 

pengembangan sel (Patma, Putri 

dan Siregar, 2013). 

4. Radikula : Radikula keluar dari kulit biji, 

kemudian tumbuh ke bawah dan 
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membentuk sistem akar (Edmond 

et al., 1975 dalam Ai dan Ballo, 

2010) 

5. Plumula : Plumula muncul ke atas 

membentuk sistem tajuk (Edmond 

et al., 1975 dalam Ai dan Ballo, 

2010) 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kemurnian Benih 

Benih Indigofera arrecta yang digunakan belum 

memiliki sertifikasi benih sehingga perlu dilakukan uji 

kemurnian benih. Benih yang belum tersertifikasi biasanya 

masih bercampur dengan kotoran bahkan yang dapat merusak 

daya simpan atau bercampur dengan tanaman lain, oleh karena 

itu perlu dilakukan uji kemurnia benih. Persentase kemurnian 

benih dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Persentase kemurnian benih 

Komponen Berat (g) Kemurnian (%) 

Benih murni 2,7554 91,81 

Benih tanaman lain 0 0 

Kotoran benih 0,2456 8,19 

 

Berdasarkan hasil uji kemurnian benih Indigofera 

arrecta bahwa persentase benih murni 91,81%, tidak 

ditemukan benih tanaman lain dan memiliki persentase 

kotoran benih 8,19%, hasil tersebut masih di bawah rata-rata 

persyaratan mutu benih di laboratorium. Pernyataan tersebut 

didukung oleh Anonimous (2006) bahwa persyaratan mutu 

benih di labolatorium yaitu benih murni ≥ 99% (benih dasar) 

dan  ≥  97% (benih sebar), kotoran benih ≤ 1 % (benih dasar) 

dan ≤ 3% (benih sebar) serta 0% benih tanaman lain. Foto 

benih murni dan kotoran benih dapat dilihat pada Gambar 3. 
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a                                      b 

Gambar 3. Benih muri (a) dan kotoran benih (b) 

 

Hasil uji menunjukkan tidak ditemukan komponen 

benih murni yang pecah maupun berkecambah sebelum diuji 

serta kotoran benih terdiri atas ranting dan pecahan kulit 

pembungkus biji. Menurut Sutopo (1988) bahwa komponen 

yang termasuk benih murni yaitu benih masak dan utuh, benih 

yang berukuran kecil mengkerut, benih tidak masak, benih 

yang telah berkecambah sebelum diuji dan pecahan benih 

yang ukurannya lebih besar dari separuh benih yang 

sesungguhnya sedangkan kotoran benih benih terdiri dari 

gulma, pasir, tanah, ranting dan lain-lain.  

Dilakukan seleksi benih kembali sebelum 

perkecambahan karena benih yang berukuran kecil mengkerut 

dan tidak masak merupakan komponen dari benih murni dan 

benih tersebut kurang memiliki kekuatan tumbuh. Pernyataan 

tersebut didukung oleh Sutopo (1988) bahwa secara morfologi 

benih yang memiliki ukuran kecil kurang memiliki kekuatan 

tumbuh, sehingga perlu adanya seleksi ulang benih sebelum 

dikecambahkan. Benih yang dipilih adalah benih yang 

berwarna coklat, tidak mengkerut dan bulat berisi. Pernyataan 

tersebut didukung oleh pendapat Abdullah (2014) bahwa 
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secara fisik benih berwarna coklat, coklat kehitaman dan bulat 

berisi lebih baik dibandingkan dengan benih berwarna kuning 

atau hijau kecoklatan. Foto seleksi benih Indigofera arrecta 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

    
Gambar 4. Seleksi benih 

 

4.2 Kandungan Urin Sapi Betina Limousin dan Media 

Tanam  

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah urin 

sapi betina limousin dan media tanam yang digunakan berasal 

dari campuran tanah, pasir dan kompos dengan perbandingan 

(4:2:1). Hasil analisi kandungan urin sapi betina limousin 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil analisis kandungan urin sapi betina limousin 

Jenis pH 
C 

(%) 

N 

(%) 
C/N 

BO 

(%) 

P 

(%) 

K 

(%) 

Urin Sapi 

Betina 

Limousin 

7,8 0,1546 0,1224 1,26 0,2675 0,0014 0,2194 

Sumber: Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Universitas 

Brawijaya Malang (2018). 
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Tabel 3 menunjukkan kandungan NPK urin sapi 

limousin yang digunakan tergolong sangat rendah 

dibandingkan dengan analisis yang dilakukan Lingga (1991) 

dalam Jasmidi, Zainuddin dan Prastowo (2018) bahwa 

kandungan zat hara urin sapi terdiri dari nitrogen (N) 1,00, 

fosfor (P) 0,5 % dan kalium (K) 1,5 % dan juga analisis urin 

sapi yang dilakukan Rizki, Rasyad dan Murniati (2014) bahwa 

urin sapi memiliki kandungan N 1,1%, P 0,5%, dan K 1,5%. 

Sedangkan pH urin sapi tergolong tinggi yaitu 7,8 

dibandingkan analisis yang dilakukan Rizki dkk. (2014) 

bahwa pH urin sapi 7,2. Perbedaan kandungan diduga 

dipengaruhi oleh pakan yang dikonsumsi. Dugaan didukung 

oleh Pancapalaga (2011) bahwa lebih jauh dikatakan kualitas 

makanan mempengaruhi jumlah yang dimakan oleh ternak, 

yang kemudian akan berpengaruh terhadap kualitas limbah 

yang dihasilkan (komposisi kimia limbah). Selain pakan yang 

diskonsumsi, yang mempengaruhi kandungan kotoran ternak 

adalah umur dan alat pencernaan. Pernyataan tersebut didukug 

oleh pendapat Pancapalaga (2011) bahwa nutrisi feses ternak 

dipengaruhi saat ternak tersebut masih hidup yaitu konsumsi 

ternak, alat pencernaan dan umur ternak.  

Sapi limousin yang digunakan dalam penelitian ini 

berumur 1,5 tahun. Sapi tersebut tergolong dalam sapi bakalan 

dimana menurut Anonimous (2010) bahwa umur sapi bakalan 

yang ideal untuk penggemukan adalah ternak dewasa yaitu 

antara 1,5-2,5 tahun. Bobot badan dan kondisi awal sapi 

bakalan yang akan digemukan berpengaruh terhadap lama 

penggemukan, bobot badan ideal untuk pasar sebesar 400-500 

kg sehingga diperlukan bobot badan awal antara 260-300 kg. 

Pakan hijauan yang diberikan meliputi rumput, leguminosa 

dan limbah pertanian. Rumput dapat diberikan 10% dari BB, 
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leguminosa seperti lamtoro, turi atau gamal dapat diberikan 

antara 20-60% dari total hijauan dan dapat menurunkan 

jumlah pemberian konsentrat. Konsentrat yang diberikan harus 

mengandung BK > 88%, PK > 12%, LK < 6%, SK 12-17%, 

TDN > 64% dan abu < 10%. Berdasarkan kutipan tersebut 

pakan yang diberikan masih kurang dari kebutuhan ternak. 

Pakan yang diberikan adalah rumput gajah, bekatul dan ampas 

tahu. Rumput gajah diberikan 2 kali sehari dengan jumlah 15 

kg/hari sedangkan bekatul dan ampas tahu diberikan setiap 

pagi. dengan cara dicombor masing-masing 1,5 kg. Sehingga 

kandungan unsur hara yang terkandung dalam kotoran ternak 

juga sedikit. 

Media tanam yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri atas tanah, pasir dan kompos. Media yang digunakan 

harus mempunyai sifat fisik yang baik, gembur, mempunyai 

kemampuan menyimpan air dan bebas dari organisme 

penyebab penyakit (Rofik dan Muniarti, 2008). Hasil analisi 

kandungan media tanam dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil analisis kandungan media tanam 

Jenis 

pH 
C   

(%) 

N   

(%) 
C/N 

BO 

(%) 

P 

(mg/kg) 

K 

(me/100g) H2O 
KCL 

1 N 

Media 

Tanam 
6,5 6,3 0,93 0,09 10,33 1,62 29,45 1,76 

Sumber: Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Universitas 

Brawijaya Malang (2018) 

Hasil analisis unsur hara pada Tabel 2 menunjukkan 

bahwa kandungan C, N, P dan K media tanam berturut-turut 

0,93%, 0,09%, 29,45 mg/kg, dan 1,76 me/100g. Kandungan C, 

N, P dan K. Pernyataan tersebut sesuai dengan analisis yang 
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dilakuka Mashud, Maliangkay dan Nur (2013) menunjukkan 

bahwa kandungan N, P dan K tanah berturut-turut adalah 0,14-

0,17%; 0,31-4,56%; dan 0,03-0,04% artinya kandungan hara 

N,P dan K dalam tanah umumnya rendah. Menurut Subba 

(2002) dalam Mashud dkk. (2013) bahwa untuk memperoleh 

pertumbuhan yang optimal, kandungan C-organik 2,5%. Tabel 

4 menunjukkan bahwa kandungan pH tanah masih ideal untuk 

perkecambahan yaitu antara 6,3-6,5. Menurut Sutopo (1988) 

untuk uji daya kecambah media tanam harus memiliki pH 6,0-

7,0.  

 

4.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Uji Daya Kecambah, 

Viabilitas Benih, Rata-rata Hari Berkecambah dan 

Indeks Vigor Indigofera arrecta 

Hasil analisis ragam dapat dilihat pada menunjukkan 

bahwa lama perendaman benih Indiofera arrecta dengan urin 

sapi tidak memberikan perbedaan nyata (P>0,05) terhadap 

daya kecambah, viabilitas benih, rata-rata hari berkecambah 

dan indeks vigor. Data hasil penelitian lama waktu 

perendaman benih Indigofera arrecta dengan urin sapi 

terhadap daya kecambah, viabilitas benih, rata-rata hari 

berkecambah dan indeks vigor dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Daya kecambah, viabilitas benih, rata-rata hari berkecambah dan indeks vigor 

Variabel Penelitian 

Perlakuan Daya Kecambah  

 (%) 

Viabilitas Benih  

(%) 

Rata-rata Hari  Berkecambah  

(hari) 

Indeks Vigor  

P1 32,50  2,63 34,17  4,32 6,68  0,71 2,21 0,43 

P2 32,50 3,07 32,50  3,07 6,42  0,43 2,27 0,50 

P3 27,50 6,52 30,00  5,79 6,99  1,09 1,95 0,84 

P4 26,67 2,50 31,67  2,37 7,40  0,75 1,82 0,34 

P5 22,50 1,72 25,00  3,32 7,44  0,57 1,40 0,23 

Keterangan: Berbagai perlakuan tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap daya 

kecambah, viabilitas benih, rata rata kecepatan berkecambah dan indeks vigor. 



  

4.3.1 Daya Kecambah 

Uji daya kecambah memberikan informasi akan 

kemampuan benih tumbuh normal menjadi tanaman yang 

berproduksi wajar dalam keadaan biofisik lapangan yang serba 

optimum. Uji daya kecambah dapat dihitung dengan 

menghitung jumlah kecambah normal dibagi semua benih 

yang dikecambahkan. Hasil analisis ragam dapat dilihat pada 

Lampiran 3 menunjukkan bahwa lama perendaman benih 

Indiofera arrecta dengan urin sapi tidak memberikan 

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

Indigofera arrecta. Data daya kecambah benih Indigofera 

arrecta disajikan dalam Tabel 5. 

Tabel 5 menunjukkan walaupun tidak memberikan 

perbedaan nyata P1 dan P2 memiliki persentase daya 

kecambah tertinggi, namun P1 lebih baik dibandingkan P2 

karena memiliki keragaman yang lebih rendah. Tingginya 

persentase daya kecambah P1 dan P2 diduga pada perendaman 

3-4 jam auksin yang masuk sudah mencapai konsentrasi 

optimum untuk mendorong perkecambahan. Penelitian yang 

dilakukan Hutasoit, Riyadi dan Ginting (2017) bahwa daya 

kecambah benih indigofera arrecta pada perendaman air biasa 

dan air 100
0
C secara berturut-turut yaitu 40,50% dan 42% 

menggunakan media kapas di dalam cawan petri. Menurut 

Abdullah (2014) perkecambahan normal Indigofera 28-35% 

jika benih mengalami penyimpanan selama 2 bulan. 

Semakin lama perendaman menurunkan daya 

kecambah. Perlakuan P5 menghasilkan daya kecambah 

terendah, hal tersebut diduga dengan perendaman benih terlalu 

lama akan merusak struktur biji dikarenakan biji menjadi 

terlalu lunak sehingga dapat menurunkan daya kecambah. 

Menurut Bewley dan Black (1985) dalam Suita dan 
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Syamsuwida (2015) bahwa apabila benih diberi perlakuan 

perendaman terlalu lama akan terjadi kejenuhan maksimal, 

sehingga terjadi kerusakan struktur membran di dalam sel 

yang mengakibatkan kegagalan perkecambahan. Hasil tersebut 

didukung oleh penelitian yang dilakukan Adnan dkk. (2017) 

bahwa jika perendaman benih dengan auksin tidak lebih dari 4 

jam sangat mendukung daya kecambah benih semangka, 

apabila benih semangka direndam selama 6 jam menyebabkan 

kemunduran daya kecambah.  

Media tanam mempengaruhi daya kecambah benih. 

Penelitian ini menggunakan media tanam tanah, pasir dan 

kompos. Diduga rendahnya daya kecambah dikarenakan pada 

media tanam yang digunakan mengandung mikroorganisme 

yang menyerang benih. Benih Indigofera arrecta pada 

perendaman lebih dari 4 jam mengalami kemunduran dikarena 

semakin lama benih direndam maka benih menjadi mudah 

mengelupas sehingga mudah terserang cendawan. Menurut 

Rofik dan Muniarti (2008) benih yang disemaikan dengan 

media tanah dan kompos menunjukkan daya kecambah yang 

rendah.  Rendahnya nilai daya berkecambah pada media 

campuran tanah dan kompos disebabkan karena benih banyak 

terserang cendawan. Embrio benih yang sudah terbuka 

mengandung senyawa-senyawa metabolit sebagai sumber 

bahan makanan bagi mikroorganisme, sehingga mudah 

terserang cendawan di persemaian.  

Kandungan unsur hara yang terdapat pada media tanam 

dapat mempengaruhi daya kecambah. Kandungan N dan P 

pada media tanam yang digunakan sangat rendah. Menurut 

Umar (2012) bahwa pemupukan N meningkatkan bobot benih, 

sehingga daya kecambah dan kekuatan tumbuh meningkat. 

Tanaman yang defisiensi P dan K akan menghasilkan benih 
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tidak dapat berkecambah dengan baik dan tidak tahan lama 

disimpan. Tingginya pemberian N pada tanaman 

menyebabkan terjadi peningkatan protein dan lemak. Bila 

protein rusak maka akan mengurangi transpor energi yang 

menyebabkan deteriorasi benih, sehingga demikian substrat 

untuk respirasi berkurang, akibatnya energi yang dihasilkan 

untuk berkecambah berkurang. 

 

4.3.2 Viabilitas Benih 

Uji viabilitas merupakan tolak ukur dalam pengujian 

mutu fisiologi benih. Uji viabilitas benih dapat dihitung 

dengan menjumlah benih yang berkecambah normal, benih 

berkecambah abnormal dan benih segar belum berkecambah 

dibagi semua benih yang dikecambahkan. Hasil analisis ragam 

dapat dilihat pada Lampiran 4 menunjukkan bahwa lama 

perendaman benih Indiofera arrecta dengan urin sapi tidak 

memberikan perberbedaan nyata (P>0,05) terhadap viabilitas 

benih Indigofera arrecta. Data viabilitas benih Indigofera 

arrecta disajikan dalam Tabel 5. 

Penelitian ini menunjukkan nilai viabilitas lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai daya kecambah karena parameter 

pengujian viabilitas benih yaitu dengan mengetahui benih 

berkecambah normal, benih berkecambah abnormal dan benih 

segar tidak berkecambah. Tabel 5 menunjukkan bahwa 

walaupun tidak terdapat perbedaan nyata antar perlakuan 

dengan viabilitas benih, namun pada P1 memiliki nilai 

viabilitas benih tertinggi. Tingginya P1 dikarenakan banyak 

terdapat kecambah abnormal, sedangkan pada P2 tidak 

terdapat kecambah abnormal dikarenakan nilai daya kecambah 

dan viabilitas P2 sama. Menurut Sudrajat dkk. (2015) bahwa 

kecambah normal merupakan kemampuan untuk berkembang 
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menjadi tanaman normal jika ditanam pada kondisi (tanah, 

kelembaban, suhu, dan cahaya) yang sesuai. Struktur normal 

kecambah Indigofera arrecta dapat dilihat pada Gambar 5. 

Kecambah abnormal memiliki beberapa kriteria meliputi 

kecambah yang struktur esensialnya tidak ada (rusak), 

kecambah dengan pertumbuhan yang lemah atau struktur 

esensialnya berubah, dan kecambah yang struktur esensialnya 

terserang penyakit atau busuk akibat infeksi primer. Struktur 

abnormal Indigofera arrecta dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

   
Gambar 5. Struktur normal kecambah Indigofera arrecta 

 

   
Gambar 6. Struktur abnormal kecambah Indigofera arrecta 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan 

benih segar tidak berkecambah, hal tersebut diduga karena 

Indogofera arecta memiliki ukuran benih yang kecil dengan 

perendaman yang terlalu lama mengakibatkan biji mudah 

terkelupas sehingga mudah terserang cendawan. Menurut 

Rofik dan Murniati (2008) bahwa embrio benih yang sudah 

terbuka mengandung senyawa-senyawa metabolit sebagai 
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sumber bahan makanan bagi mikroorganisme, sehingga mudah 

terserang cendawan di persemaian. Menurut Sudrajat dkk. 

(2015) bahwa benih segar tidak berkecambah yaitu benih 

selain benih keras yang mana karena adanya dormansi, gagal 

berkecambah pada kondisi pengujian perkecambahan, tetapi 

tetap terlihat bersih, kuat, dan berpotensi untuk tumbuh 

menjadi kecambah normal. 

Selain faktor internal, faktor eksternal juga 

mempengaruhi viabilitas benih salah satunya adalah 

kelembapan. Kelembaban yang tinggi mengakibatkan benih 

busuk dan berjamur. Kelembaban yang tinggi disebabkan 

karena penanaman dilakukan pada musim penghujan, dan air 

hujan dapat masuk ke dalam rumah kaca lewat atap yang 

terbuka.  Menurut Copeland dan Donald (2002) dalam Umar 

(2012) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas 

benih selama penyimpanan dibagi menjadi faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal mencakup sifat genetik (ortodoks 

atau rekalsitran), daya kecambah dan vigor, kondisi fisik dan 

kadar air benih awal serta tingkat kematangan benih. Faktor 

eksternal antara lain suhu dan kelembaban ruang simpan, 

komposisi kimia benih dan kebersihan mikroflor. Selain 

kelembapan faktor lain yang memepengaruhi viabilitas adalah 

komposisi kimia media tanam.  Media tanam yang digunakan 

memiliki kandungan N, P dan C yang rendah mengakibatkan 

rendahnya daya kecambah hal tersebut mengakibatkan 

viabilitas benih juga menurun. Menurut Umar (2012) bahwa 

untuk memperoleh benih dengan mutu awal yang tinggi, 

lingkungan tanaman termasuk kesuburan tanah diusahakan 

pada kondisi optimal. 
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4.3.3 Rata-rata Hari Berkecambah  

Rata-rata hari berkecambah dapat diukur dengan 

menghitung jumlah hari yang diperlukan untuk memunculkan 

plumula dan radikula. Hasil analisis ragam dapat dilihat pada 

Lampiran 5 menunjukkan bahwa lama perendaman benih 

Indigofera arrecta dengan urin sapi tidak memberikan 

perbedaan nyata (P>0,05) terhadap rata-rata hari berkecambah 

benih Indigofera arrecta. Rata-rata hari berkecabah benih 

Indigofera arrecta dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5 

menunjukkan rata-rata hari berkecambah benih Indigofera 

arrecta yaitu pada hari ke 6-7 hari, walaupun tidak terdapat 

perbedaan  nyata antar perlakuan dengan rata-rata hari 

berkecambah, namun pada P2 memiliki rata-rata hari 

berkecambah tercepat. Cepatnya biji berkecambah 

menandakan  metabolisme dalam biji juga berlangsung cepat. 

Pemberian  auksin dengan konsentrasi dan waktu yang sesuai 

menyebabkan lebih cepat berkecambah dikarenakan 

meningkatnya metabolisme benih. Menurut Adnan dkk. 

(2017) menyatakan bahwa auksin dapat diserap oleh benih 

melalui imbibisi. Masuknya air dan  zat lain yang terdapat 

pada auksin menyebabkan terjadinya proses kimiawi pada 

benih ditandai dengan perkecambahan benih. Auksin 

mendorong sel-sel dalam akar dan batang membesar dan 

memanjang terutama dalam pengambilan air setelah jaringan-

jaringan embrio mengering sehingga meningkatkan sintesa 

protease dan enzim-enzim hidrolitik lainnya, yang dapat 

menghasilkan zat-zat yang ditransport ke embrio untuk 

mendukung perkembangan embrio dan  munculnya kecambah. 

Perlakuan P2 dengan perendaman benih Indigofera 

arrecta dengan urin sapi selama 4 jam memberikan hasil 

terbaik pada kecepatan berkecambah. Perlakuan P1 dengan 
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perendaman 3 jam  memiliki rata-rata hari berkecambah lebih 

lambat dibandingkan perendaman 4 jam, hal tersebut diduga 

kandungan auksin yang diserap belum mampu mendorong 

sintesis protease dan enzim-enzim hidrolitik lainnya sehingga 

perkembangan embrio tidak optimal. Perlakuan perendaman 

benih lebih dari 4 jam mengakibatkan rata-rata hari 

berkecambah semakin lama, semakin lama perendaman 

mengakibatkan penurunan  rata-rata hari berkecambah. 

Pernyataan  tersebut didukung dengan pendapat Adnan dkk. 

(2017) bahwa pemberian ZPT dengan  konsentrasi dan waktu 

yang terlalu rendah tidak akan memberi respon terhadap 

tanaman, namun jika terlalu tinggi akan menjadi racun.  

 

4.3.4 Indeks Vigor 

Benih memiliki vigor yang baik apabila mampu 

tumbuh  normal pada keadaan lingkungan yang suboptimal. 

Hasil analisis ragam dapat dilihat pada Lampiran 6 menjukkan 

bahwa lama perendaman benin Indigofera arrecta denga urin 

sapi tidak memberikan perbedaan nyata (P>0,05) terhadap 

indeks vigor benih. Indeks vigor benih Indigofera arrecta 

dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5 menunjukkan bahwa 

walaupun tidak terdapat perbedaan nyata antar perlakuan 

dengan indeks vigor, namun P2 memiliki nilai indeks vigor 

tertinggi dimana benih direndam dengan urin sapi selama 4 

jam. Semakin lama perendaman tidak selalu memberikan hasil 

yang baik, dapat dilihat pada Tabel 5 bahwa perendaman 

benih lebih dari 4 jam menghasilkan indeks vigor yang 

semakin rendah, hasil tersebut sama seperti rata-rata hari 

berkecambah dimana perendaman selama 4 jam  menghasilkan 

benih lebih cepat berkecambah. Semakin banyak biji yang 

cepat berkecambah maka indeks vigor yang dihasilkan juga 
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semakin baik. Menurut Adnan dkk. (2017) dalam penelitian 

menunjukkan  benih semangka yang direndam  auksin selama 

4 jam lebih cepat berkecambah dan memiliki potensi tumbuh 

yang baik, sehingga akan bersinergis secara seimbang dengan 

vigor yang dihasilkan. Menurut Umar (2012) indeks vigor 

merupakan indikator yang menunjukkan kecepatan dan 

keserempakan benih berkecambah. Nilai indeks vigor yang 

besar menandakan benih yang berkecambah secara serempak 

pada awal perkecambahan tinggi. Peranan auksin terhadap 

perkecambahan yaitu  memobilisasi cadangan makanan dan 

meningkatkan pertumbuhan embrio. Auksin dapat diserap oleh 

benih melalui proses imbibisi. Meningkatnya proses imbibisi 

juga berdampak pada peningkatan indeks vigor yang 

dihasilkan.  

Kesuburan  tanah merupakan faktor lingkungan yang 

mempengaruhi vigoritas benih. Pada penelitian ini media 

tanam  yang digunakan memiliki kandungan K dan pH yang 

ideal namun memiliki kandungan N dan P yang rendah. 

Kurangnya unsur N dan P mengakibatkan berkurangnya 

pasokan protein serta bobot benih menjadi kurang. Menurut 

Umar (2012) bahwa vigor benih meningkat sejalan dengan 

peningkatan pemberian N, adanya unsur N yang tinggi 

mengakibatkan terjadinya penambahan protein. Pemupukan N 

dapat meningkatkan daya kecambah dan kekuatan tumbuh 

karena dapat meningkatkan bobot benih. Mugnisyah (1986) 

dalam Umar (2012) bahwa unsur P meningkatkan bobot biji 

dan kandungan protein yang yang selanjutnya meningkatkan 

vigor benih. Kadar protein yang tinggi mengakibatkan 

kemampuan menyerap air lebih tinggi. 
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4.4 Pertumbuhan Radikula 

Radikula merupakan bagian pertama dari embrio yang 

keluar dari benih melalui celah sempit bagian bawah ujung 

mikrofil. Pengukuran panjang radikula menggunakan 

penggaris dan dilakukan setiap minggu dimulai sejak satu 

minggu setelah tanam. Hasil analisis ragam dapat dilihat pada 

Lampiran 8 menjukkan bahwa lama perendaman benin 

Indigofera arrecta denga urin sapi memberikan perbedan 

nyata (P<0,05) terhadap pertumbuhan panjang radikula umur 

42 HST. Pertumbuhan panjang radikula benih Indigofera 

arrecta umur 42 HST dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Pertumbuhan panjang radikula benih Indigofera 

arrecta umur 42 HST 

Perlakuan Panjang radikula  

(cm) 

P1 19,85    1,30
ab 

P2 22,25   3,37
b 

P3  19,83    2,28
ab 

P4  18,83    2,00
ab 

P5 16,38 
 
  2,03

a 

Keterangan : 
a-b 

Superskip yang berbeda pada kolom yang 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

(P<0,05). 

Tabel 6 menunjukkan pertumbuhan panjang radikula 

Indigofera arrecta umur 42 HST paling tinggi terdapat pada 

P2 yaitu dengan lama waktu perendaman selama 4 jam. 

Panjangnya radikula pada P2 diduga disebabkan karena rata-

rata hari berkecambah benih Indigofera arrecta lebih cepat. 

Perendaman benih lebih dari 4 jam mengakibatkan semakin 

pendek radikula begitu pula dengan rata-rata hari berkecambah 
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bahwa perendaman benih lebih dari 4 jam mengakibatkan 

semakin lama rata-rata hari berkecambah. Pernyataan tersebut 

sesuai dengan penelitian Dharma dkk. (2015) bahwa terlihat 

panjang radikula ada kolerasinya dengan pengamatan 

kecepatan berkecambah dan waktu berkecambah, karena benih 

yang berkecambah lebih dahulu memberikan lebih banyak 

waktu untuk radikula berkecambah dan tumbuh dengan ukuran 

yang lebih panjang dibandingkan dengan perlakuan lainnya 

yang kesempatan berkecambahannya lebih lambat.  

Panjangnya radikula berkaitan dengan laju 

pertumbuhan radikula. Hasil analisis ragam laju pertumbuhan 

radikula dapat dilihat pada Lampiran 9. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa lama waktu perendaman Indigofera 

arrecta dengan urin sapi tidak membeikan perbedaan nyata 

(P>0,05) terhadap laju pertumbuhan radikula. Laju 

pertumbuhan radikula Indigofera arrecta disajikan pada Tabel 

7. 

Tabel 7. Laju pertumbuhan radikula Indigofera arrecta 

Perlakuan Laju pertumbuhan radikula 

(cm/hari) 

P1 0,074  0,0038 

P2 0,068  0,0078 

P3 0,071  0,0083 

P4 0,067  0,0113 

P5 0,063  0,0046 

Keterangan: Berbagai perlakuan tidak memberikan perbedaan 

yang nyata (P>0,05) terhadap laju pertumbuhan 

radikula. 

Tabel 7 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan 

radikula tercepat yaitu pada P1. Laju pertumbuhan radikula 
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Indigofera arrecta P2 lebih lambat dibandingkan P1 dan P3, 

namun pada umur 42 HST P2 memiliki radikula lebih panjang 

dibandingkan P1 dan P3. Panjangnya P2 pada umur 42 HST 

diduga karena rata-rata hari berkecambah P2 lebih cepat 

dibandingkan P1 dan P3 sehingga pada saat awal pengukuran 

mendapatkan ukuran yang lebih panjang dan pada saat akhir 

pengamatan P1 dan P3 belum mampu menyamai panjang 

radikula pada P2. Grafik laju pertumbuhan Indigofera arrecta 

disajikan pada Gambar 7. 

 

                               
Gambar 7. Laju pertumbuhan radikula Indigofera arrecta 

 Gambar 7 menunjukkan P2 memiliki panjang 

radikula tertinggi sampai umur 42 HST, walaupun P2 

memiliki laju pertumbuhan radikula lebih rendah dari P1 dan 

P3. Semakin lama perendaman dengan urin sapi 

mengakibatkan pertumbuhan radikula semakin lambat, hal 

tersebut diduga karena terlalu tingga auksin yang diserap. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Wattimena (2006) 

bahwa auksin memberikan pengaruh fisiologis terhadap aspek 

P1 = 1,1662e0,0727x 

R² = 0,9267 

P2 = 1,5896e0,0684x 

R² = 0,8979 

P3 = 1,2529e0,0711x 

R² = 0,9055 

P4 = 1,388e0,0662x 

R² = 0,9189 

P5 = 1,5036e0,0617x 

R² = 0,8972 
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pertumbuhan dan perkembangan, tingkat konsentrasi auksin 

yang tidak terlalu tinggi akan merangsang pertumbuhan akar 

dengan baik. 

Kandungan unsur hara tanaman mempegaruhi 

terhadap pertumbuhan radikula. Media tanam yang digunakan 

memiliki kandungan N dan P yang sangat rendah. Pada saat 

penelitian tanaman memiliki akar yang kecil. Hal tersebut 

menandakan kurangnya unsur N yang diserap tanaman. 

Menurut Marschner (1986) menyatakan bahwa penambahan N 

melalui pemupukan akan merangsang pertumbuhan akar dan 

meningkatkan berat akar tanaman. Perakaran yang tumbuh 

pada tanah cukup N berukuran besar dan nisbi pendek, 

sedangkan perakaran pada tanah kurang N lebih panjang, kecil 

dan melimpah. 

4.5 Panjang Plumula 

 Plumula merupakan bagian dari tumbuhan yang 

muncul ke atas membentuk sistem tajuk. Pengukuran plumula 

dilakukan dengan menggunakan penggaris dimulai dari 

pangkal batang sampai titik tumbuh. Hasil analisis ragam 

dapat dilihat pada Lampiran 11 menjukkan bahwa lama 

perendaman benin Indigofera arrecta denga urin sapi 

memberikan perbedan sangat nyata (P<0,01) terhadap 

pertumbuhan panjang plumula umur 42 HST. Pertumbuhan 

panjang plumula benih Indigofera arrecta umur 42 HST dapat 

dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Pertumbuhan panjang plumula Indigofera arrecta 

umur 42 HST 

Perlakuan Panjang plumula  

(cm) 

P1    5,63   0,64
bc 

P2   6,47   0,56
c 

P3   5,07
 
   0,75

b 

P4    4,83    0,43
ab 

P5   3,80    0,20
a 

Keterangan : 
a-c 

Superskip yang berbeda pada kolom yang 

menunjukkan adanya perbedaan sangat nyata 

(P<0,01). 

Tabel 8 menunjukkan bahwa P2 memiliki 

pertumbuhan panjang plumula paling tinggi. Tingginya 

pertumbuhan panjang plumula pada P2 diduga karena pada P2 

memiliki radikula yang lebih panjang sehingga unsur hara 

yang diserap oleh tanaman semakin tinggi sehingga 

mengakibatkan semakin cepatnya laju pertumbuhan plumula. 

Pernyataan tersebut didukung pendapat Saputra dkk. (2017) 

semakin cepat muncul kecambah maka semakin cepat radikula 

tumbuh dan diikuti pertumbuhan plumula secara linier, 

sehingga benih yang lebih cepat muncul radikula akan 

menumbuhkan plumula lebih panjang. Laju pertumbuhan 

plumula Indigofera arrecta disajikan pada Tabel 9. 

Analisis ragam laju pertumbuhan plumula dapat 

dilihat pada Lampiran 12 menunjukkan bahwa lama waktu 

perendaman benih Indigofera arrecta dengan urin sapi 

memberikan perbedaan sangat nyata (P<0,01). Tabel 9 

menunjukkan bahwa P2 menghasilkan laju pertumbuhan 

plumula tercepat sehingga memiliki panjang plumula tertinggi. 
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Semakin cepatnya laju pertumbuhan plumula mengakibatkan 

plumula semakin panjang. Pernyataan tersebut dapat dilihat 

pada pola pertumbuhan plumula Indigofera arrecta. Grafik 

laju pertumbuhan Indigofera arrecta dapat dilihat pada 

Gambar 8. 

Tabel 9. Laju pertumbuhan plumula Indigofera arrecta 

Perlakuan Laju pertumbuhan plumula  

(cm/hari) 

P1 0,040  0,003
b 

P2 0,044  0,003
b 

P3 0,037  0,006
b 

P4 0,040  0,002
b 

P5 0,030  0,004
a 

Keterangan : 
a-b 

Superskip yang berbeda pada kolom yang 

menunjukkan adanya perbedaan  sangat  nyata 

(P<0,01). 

 
Gambar 8. Laju pertumbuhan panjang plumula Indigofera 

arrecta 
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Perendaman benih indigofera arrecta dengan urin sapi 

selama 4 jam memberikan hasil terbaik karena kandungan 

auksin yang diserap mampu menghasilkan pertumbuhan yang 

maksimal. Pemberian auksin kurang dari 4 jam belum 

memberikan respon yang maksimal, sedangkan jika terlalu 

tinggi akan menjadikan racun bagi tanaman. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Adnan dkk. (2017) bahwa auksin 

dengan konsentrasi 2ml/liter dengan perendaman selama 4 jam 

memberikan pengaruh sangat nyata terhadap tinggi kecambah 

semangka kadaluarsa. Pemberian yang terlalu rendah tidak 

akan menunjukkan respon pada benih sedangkan pemberian 

pada konsentrasi yang terlalu tinggi justru akan berdampak 

pada penurunan atau bahkan akan menjadi racun bagi benih. 

Auksin dapat mendorong sel dalam akar dan batang 

memanjang dan membesar selama perkecambahan karena 

auksin mengandung zat aktif yang merangsang pertumbuhan 

batang dan pembelahan sel sehingga pertumbuhan tinggi 

kecambah meningkat.  

Kandungan unsur hara tanaman mempengaruhi 

terhadap pertumbuhan plumula. Media tanam yang digunakan 

memiliki kandungan N, Pdan K yang sangat rendah, namum 

memiliki kandungan K dan pH yang ideal. Rendahnya 

kandungan N, P dan K mengakibatkan terganggunya 

metabolisme tanaman sehingga dapat menghambat 

pertumbuhan tanaman. Menurut Nyakpa dkk. (1998) dalam 

Satria, Wardati dan Khoiru (2015) bahwa bersama P, N 

digunakan untuk mengatur pertumbuhan tanaman secara 

keseluruhan. Selain unsur N, K juga berperan dalam 

pertumbuhan tinggi tanaman karena unsur K membantu 

metabolisme karbohidrat dan mempercepat pertumbuhan 



 

61 

 

jaringan meristematik. Menurut Satria, Wardati dan Khoiru 

(2015) bahwa unsur P juga mempengaruhi pertumbuhan 

tanaman diantaranya pertumbuhan tinggi tanaman karena 

unsur P berperan dalam proses metabolisme tanaman. 

 

4.9 Jumlah Daun 

 Daun merupakan bagian tumbuhan yang berperan 

sebagai tempat fotosintesis untuk menghasilkan makanan yang 

digunakan untuk pertumbuhan. Hasil analisis ragam dapat 

dilihat pada Lampiran 14 menunjukkan bahwa lama 

perendaman benin Indigofera arrecta dengan urin sapi 

memberikan perbedan nyata (P<0,05) terhadap pertumbuhan 

jumlah daun umur 42 HST. Pertumbuhan jumlah daun 

Indigofera arrecta umur 42 HST dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Pertumbuhan jumlah daun Indigofera arrecta umur 

42 HST 

Perlakuan Jumlah daun  

(helai) 

P1   12,00
  
 0,00

ab 

P2  13,50
  
 1,73

b 

P3   11,25   1,26
ab 

P4   11,50   2,38
ab 

P5    9,42   1,89
a 

Keterangan : 
a-b 

Superskip yang berbeda pada kolom yang 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

(P<0,05). 

Tabel 10 menunjukkan pertumbuhan jumlah daun 

Indigofera arrecta umur 42 HST paling tinggi terdapat pada 

P2 yaitu dengan lama waktu perendaman selama 4 jam. 

Banyaknya jumlah daun pada P2 diduga karena pada P2 
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memiliki pertumbuhan plumula lebih cepat sehingga 

pertumbuhan jumlah daun juga semakin cepat. Menurut 

Adiguno (2000) dalam Dharma dkk. (2015) bahwa epikotil 

tumbuh dengan posisi tegak lurus dengan kotiledon 

membentuk plumula dan selanjutnya menjadi daun. Menurut 

Arimarsetiowati dan Ardiyani (2012) salah satu fungsi auksin 

pada pertumbuhan daun adalah membantu perkembangan 

jaringan meristem calon daun. Banyaknya jumlah daun 

menunjukkan laju pertumbuhan jumlah daun yang semakin 

cepat. Laju pertumbuhan jumlah daun Indigofera arrecta 

disajikan pada Tabel 11. 

Tabel 11. Laju pertumbuhan jumlah daun Indigofera arrecta 

Perlakuan Laju pertumbuhan jumlah 

daun 

(helai/hari) 

P1 0,051  0,0038 

P2 0,054  0,0078 

P3 0,048  0,0083 

P4 0,049  0,0113 

P5 0,045  0,0046 

Keterangan: Berbagai perlakuan tidak memberikan perbedaan 

yang nyata (P>0,05) laju pertumbuhan jumlah 

daun. 

Hasil analisis ragam dapat dilihat pada Lampiran 15 

menunjukkan perlakuan perendaman benih Indigofera arrecta 

dengan urin sapi tidak memberikan perbedaan nyata (P>0,05) 

terhadap laju pertumbuhan plumula. Tabel 11 menunjukkan 

walaupun tidak memberikan perbedaan nyata, P2 memiliki 

laju pertumbuhan jumlah daun paling cepat. Semakin cepat 

laju pertumbuhan jumlah daun mengakibatkan semakin 
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banyaknya pertumbuhan jumlah daun. Pola pertumbuhan 

jumlah daun Indigofera arrecta dilihat pada Gambar 9.  

 
Gambar 9. Laju pertumbuhan jumlah daun Indigofera arrecta 

Hasil ini diduga bahwa perlakuan perendaman benih 

Indigofera arrecta dengan urin sapi selama 4 jam memberikan 

pertumbuhan jumlah daun paling baik. Pemberian auksin yang 

tepat akan dapat berinteraksi dengan auksin endogen secara 

maksimal. Hal tersebut sesuai penelitian Wang dan Huang 

(1975) dalam Roca et al. (1978) dalam Karjadi dan Buchory 

(2008) bahwa ketepatan ZPT yang ditambahkan sangat 

penting dalam organogenesis, karena akan terjadi interaksi 

antar ZPT yang digunakan dengan zat-zat endogen yang 

terdapat dalam jaringan tumbuhan. Menurut Sylvia (2009) 

bahwa daun merupakan salah satu organ tanaman yang sangat 

penting terutama untuk fotosintesis supaya tanaman dapat 

menghasilkan makanan dan mengalami pertumbuhan yang 

optimum. Semakin bertambah jumlah daun, ukuran panjang 

serta lebar daun maka semakin besar pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan tanaman.  
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Kandungan unsur hara tanaman mempengaruhi 

terhadap pertumbuhan radikula. Media tanam yang digunakan 

memiliki kandungan N dan P yang sangat rendah. Rendahnya 

kandungan N dan P mengakibatkan terganggunya 

metabolisme tanaman sehingga dapat menghambat 

pertumbuhan tanaman. Menurut Marschner (1986) 

menyatakan bahwa apabila pasokan N cukup, daun tanaman 

akan tumbuh besar dan memperluas permukaan yang tersedia 

untuk proses fotosintesis. Pasokan nitrogen yang tinggi akan 

mempercepat pengubahan karbohidrat menjadi protein dan 

dipergunakan menyusun dinding sel. Pada sisi lain, bila 

pasokan N terlalu besar, peningkatan ukuran sel dan 

penambahan ketebalan dinding menyebabkan daun dan batang 

tanaman lebih sukulen dan kurang keras. Kekurangan unsur P 

mengakibatkan pertumbuhan lambat dan lemah. Fahmi dkk. 

(2010) menyatakan bawa defisiensi unsur P menunjukkan 

gejala seperti pertumbuhan yang lambat, lemah, daun 

berwarna hijau tua, daun-daun tua mengalami pigmentasi 

ungu.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Lama waktu perendaman benih Indigofera arrecta 

dengan urin sapi selama 4 jam merupakan perlakuan terbaik 

karena memberikan hasil tertinggi pada rata-rata hari 

berkecambahan (6,42±0,43 hari), indeks vigor (2,27±0,50),  

pertumbuhan panjang radikula umur 42 HST ( 22,25±3,37 

cm), pertumbuhan panjang plumula umur 42 HST (6,47±0,56 

cm), laju pertumbuhan plumula (0,044±0,003cm/hari), 

pertumbuhan jumlah daun umur 42 HST (13,50±1,73 helai) 

dan laju pertumbuhan jumlah daun (0,054±0,0078 helai/hari). 

 

5.2 Saran 

1. Peretasan benih Indigofera arrecta sebaiknya 

dilakukan dengan merendam benih ke dalam urin sapi 

selama 4 jam. 

2. Adanya pemberian antibakteri pada benih sebelum 

penanaman agar tidak ditumbuhi banyak jamur dan 

serangan cendawan yang dapat menurunkan daya 

kecambah dan pertumbuhan Indigofera arrecta. 

3. Pada penelitian selanjutnya volume urin yang 

digunakan untuk perendaman harus sama. 
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