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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sirsak merupakan tanaman tahunan yang dapat tumbuh dan berbuah 

sepanjang tahun jika kondisi air tanah terpenuhi selama pertumbuhannya.    

Tanaman ini berasal dari daerah tropis di benua Amerika, yaitu hutan Amazon 

(Amerika Selatan), Karibia, dan Amerika Tengah. Produksi sirsak di Indonesia 

masih tergolong rendah dibandingkan buah lainnya. Pada tahun 2015 produksi 

tanaman sirsak sebesar 58.994 ton, Jumlah ini masih tergolong rendah 

dibandingkan dengan produksi tanaman buah lain nya seperti alpukat 382.542 ton, 

sawo 134.647 ton, durian 995.735 ton dan jeruk 1.774.339 ton. (BPS, 2015).  

Kandungan dari buah sirsak per 100gr adalah sebagai berikut protein 1.6 

mg, lemak 0.5 mg, karbohidrat 12 mg, kalsium 0.014 mg, pospat 0.022 mg, besi 

0.006 mg, vitamin A 8 mg, vitamin B1 0.04 mg, vitamin C 18.6 mg, air 59.5 mg. 

Buah sirsak mengandung sangat sedikit lemak (0.3 g/100 g), sehingga sangat baik 

untuk kesehatan. Kulit batang tumbuhan sirsak ini berkhasiat sebagai obat 

mencret dan obat bisul, buah dan biji masak berkhasiat sebagai obat cacing. Buah 

sirsak juga berfungsi untuk memperlancar pencernaan. Daun sirsak juga dapat 

dimanfaatkan sebagai obat anti kanker, karena di dalam daun sirsak terdapat 

senyawa Annonaceous acetogenin yang dapat mematikan sel kanker dengan 

menghambat pengiriman energi sel atau adenosina trifosfat (ATP) ke dalam sel 

kanker (Khomsan, 2009). 

Pembibitan  merupakan proses paling awal di lakukan dalam usaha 

pengembangan budidaya perkebunan. Sehingga perlu dilakukan perhatian khusus 

di dalam prosesnya. Sirsak merupakan buah yang lambat terinduksi 

perkecambahannya. Hal ini disebabkan oleh tingkat kekerasan kulit bijinya, 

karena semakin keras kulit biji waktu yang dibutuhkan untuk menginduksi 

perkecambahan semakin lama. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk dapat 

mematahkan dormansi benih berkulit keras adalah dengan skarifikasi mekanik. 

Pada penelitian Hastuti dkk., (2015) pertumbuhan kecambah biji sawo tanpa 

perlakuan menunjunkkan hasil terendah dengan daya kecambah 64 %, sedangkan 
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biji sawo dengan metode skarifikasi menunjukkan daya kecambah 88 - 99 % 

sehingga perlunya dilakukan skarifkasi pada biji berkulit keras. 

Skarifikasi merupakan proses yang dapat mematahkan dormansi pada 

benih keras karena meningkatkan imbibisi benih. Skarifikasi mekanik dilakukan 

dengan cara melukai benih sehingga terdapat celah tempat keluar masuknya air 

dan oksigen. Teknik yang umum dilakukan pada perlakuan yaitu pengamplasan, 

pengikiran, pemotongan, dan penusukan jarum tepat pada bagian titik tumbuh 

sampai terlihat bagian embrio (perlukaan selebar 5 mm). Skarifikasi mekanik 

memungkinkan air masuk ke dalam benih untuk memulai berlangsungnya 

perkecambahan. Dengan skarifikasi mekanik mengakibatkan hambatan mekanis 

kulit benih untuk berimbibisi berkurang sehingga peningkatan kadar air dapat 

terjadi lebih cepat sehingga benih cepat berkecambah (Widyawati dkk., 2009). 

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses 

perkecambahan biji adalah dengan menggunakan zat pengatur tumbuh. Zat 

pengatur tumbuh terdiri dari  zat pengatur tumbuh alami dan buatan. Pada saat ini 

zat pengatur tumbuh sintesis telah banyak digunakan dalam budidaya tanaman. 

Zat pengatur tumbuh tersebut memiliki harga yang lumayan mahal sehingga 

jarang digunakan oleh petani. Sehubungan dengan itu perlu dicari alternatif lain 

sebagai zat tumbuh alami. Dimana zat pengatur tumbuh tersebut dapat diperoleh 

dari kandungan air kelapa muda (Basri, 2005).  Hormon alami yang dikandung air 

kelapa yaitu auksin dan sitokinin sebagai pendukung pembelahan sel embrio 

kelapa (Fatimah, 2008). 

Menurut Novi dkk., (2013) perlunya pemberian skarifikasi atau perlakuan 

awal terhadap biji sirsak. Hal ini disebabkan oleh kekerasan kulit biji sirsak dan 

impermeable terhadap air, sehingga daya kecambah dan kecepatan kecambahnya 

kurang baik. Sedangkan pada penelitian Hastuti dkk., (2015) menunjukkan 

perlakuan perendaman benih sawo dalam air selama 24 jam lebih efektif dan 

efisien untuk mengatasi sifat keras kulit biji dengan meningkatkan daya kecambah 

94%. Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengangkat judul “Pengaruh 

Metode Skarifikasi dan Induksi Air Kelapa Muda Terhadap Perkecambahan 

dan Pertumbuhan Bibit Sirsak (Annona muricata L.)“ 
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1.2 Tujuan 

1. Untuk mengetahui metode skarifikasi yang dapat mempercepat 

perkecambahan dan pertumbuhan bibit sirsak (Annona muricata L.) 

2. Untuk mengetahui air kelapa muda sebagai zat pengatur tumbuh alami 

yang dapat mempercepat perkecambahan dan pertumbuhan bibit sirsak 

(Annona muricata L.) 

3. Untuk melihat interaksi antara metode skarifikasi dan  sebagai zat pengatur 

tumbuh alami terhadap dan pertumbuhan bibit sirsak (Annona muricata L.) 

1.3 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi metode skarifikasi 

terbaik dalam menginduksi perkecambahan biji sirsak (Annona muricata L.) dan 

pemberian air kelapa muda sebagai zat pengatur tumbuh alami.  

1.4 Hipotesis 

Metode skarifikasi dan pemberian air kelapa muda dapat mempercepat  

perkecambahan dan pertumbuhan bibit sirsak (Annona muricata L.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


