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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.     Tinjauan Umum Sirsak (Annona muricata L.) 

Sirsak (Annona muricata L.) adalah tanaman dari daratan Amerika 

Selatan, di daerah Amazon, Brazil. Berbagai negara di dunia, mengenal sirsak 

dengan nama soursop, guanabana, carosel, thurian-thet, dan graviola. Di 

Indonesia nama sirsak berasal dari bahasa Belanda yaitu zuursak. Buah sirsak 

tidak mengenal musim dan selalu berbuah sepanjang tahun. Karena rasa buahnya 

yang lezat, sirsak banyak dikonsumsi sebagai jus maupun diolah menjadi 

makanan seperti dodol sirsak atau bahan tambahan makanan lainnya (Adi, 2011). 

Pohon sirsak juga telah mrnyebar ke berbagai negara, tanaman ini ini 

dibawa oleh orang spanyol ke filiphina dan terbukti dapat tumbuh di sebagian 

besar negara tropis, diantaranya Benin, Cambodia, China, Cota d’ivoire, Eritrea, 

Ethiopia, Ghana, India, Laos, Liberia, Mauritania, Nigeria, Tanzania, Thailand, 

Togo, Uganda, Vietnam, Reunion, Senegal, Sierra Leone, dan termasuk Indonesia 

(Zuhud, 2011).  

Sirsak madu merupakan jenis sirsak yang rasanya manis dan lebih manis 

daripada jenis-jenis sirsak lainnya. Buah sirsak madu lebih banyak disukai sebagai 

buah meja yang disajikan segar maupun diolah sebagi jus, sirup, atau sebagai 

bahan campuran es buah. Tekstur buah sirsak madu lebih lembut dan segar 

dibandingkan sirsak jenis lainnya. Sirsak merupakan tanaman berhabitus perdu 

yang tumbuh tinggi sekitar 3-10 meter, batang tumbuh tegak dan bercabang 

dengan diameter batang sekitar 10-30 cm (Herliana dkk,. 2011). 

Buah sirsak dapat dipanen setelah berumur lebih dari tiga tahun. Musim 

berbunga pohon sirsak paling banyak terjadi selama bulan Oktober sampai 

November dan musim buahnya jatuh pada bulan Januari serta Februari. Dari satu 

pohon sirsak dapat diperoleh sekitar 2-30 buah sirsak dengan bobot kira-kira 200-

1200 gram. Namun produksi sirsak akan mengalami penurunan setelah usia pohon 

mencapai 8-10 tahun sehingga dibutuhkan peremajaan (Herliana dkk., 2011). 

Pohon sirsak memiliki model Troll, ketinggian mencapai 8-10 meter, dan 

diameter batang 10-30 cm (Radi, 1998). Tanaman sirsak (Annona muricata Linn.) 

termasuk tanaman tahunan dengan sistematik sebagai berikut: Divisi : 
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Spermatophyta, Sub divisi : Angiospermae, Ordo : Dicotyldonae, Class : 

Ranunculaces, Family : Annonaceae, Genus : Annona, Species : Annona muricata 

Linn. 

2.2.      Morfologi Tanaman Sirsak 

Daun sirsak berbentuk bulat panjang dengan ujung lancip pendek. Daun 

tuanya berwarna hijau tua sedangkan daun mudanya berwarna hijau kekuningan. 

Daun sirsak tebal dan agak kaku dengan urat daun menyirip atau tegak pada urat 

daun utama. Daun sirsak terkadang menimbulkan bau yang tidak enak dicium 

(Herliana, 2011). Daun yang berkualitas adalah daun sirsak dengan kandungan 

antioksidan yang tinggi terdapat pada daun yang tumbuh pada urutan ke-3 sampai 

urutan ke-5 dari pangkal batang daun dan dipetik pukul 5-6 pagi (Zuhud, 2011) 

Bunga tanaman sirsak termasuk jenis bunga tunggal (flos simplex) artinya 

dalam satu bunga terdapat banyak putik sehingga seringkali juga dinamakan 

bunga berpistil majemuk. Bagian bunga tersusun secara spiral atau terpancar 

dalam lingkaran (hemicylis), mahkota bunga sirsak berjumlah 6 sepalum yang 

terdiri dari 2 lingkaran, bentuknya hampir segi tiga tebal dan kaku, berwarna 

kuning keputihputihan setelah tua dan mekar mahkota bunga kemudian lepas dari 

dasar bunganya. Bunga keluar dari ketiak daun, cabang, ranting, atau pohon. 

Bunga sirsak umumnya sempurna tetapi kadang hanya ada bunga jantan dan 

bunga betina saja dalam satu pohon. Bunga sirsak melakukan penyerbukan silang 

karena biasanya tepung sari matang terlebih dahulu sebelum putiknya (Suranto, 

2011). 

Buah sirsak termasuk buah semu, daging buah lunak atau lembek, 

berwarna putih, berserat dan berbiji pipih berwarna hitam. Rasa daging buah 

sirsak yaitu manis, manis asam, segar serta beraroma khas. Apabila sudah matang, 

warna kulit buahnya agak terang, hijau kekuningan dan mengkilap. Bagian 

ujungnya agak membulat (Herliana dkk., 2011). 

Biji buah sirsak berwarna coklat agak kehitaman dan keras, berujung 

tumpul, permukaan halus mengkilat dengan ukuran panjang kira-kira 16,8 mm 

dan lebar 9,6 mm. jumlah biji dalam satu buah bervariasi, berkisar antara 20-70 

butir biji normal, sedangkan yang tidak normal berwarna putih kecoklatan dan 
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tidak berisi (Radi, 1998). Morfologi tanaman sirsak dapat dilihat pada Gambar 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.google.com 

Gambar 2.1.Morfologi Tanaman Sirsak; (a) Daun sirsak; (b) Bunga sirsak; 

(c) Buah sirsak: (d) Biji sirsak; (e) Pohon sirsak. 

 

2.3.  Syarat Tumbuh 

Sirsak merupakan jenis tanaman yang paling mudah tumbuh diantara 

jenis-jenis Annona lainnya dan memerlukan iklim tropik yang hangat dan lembab. 

Tanaman ini dapat tumbuh pada ketinggian sampai 1200 m dari permukaan laut. 

Tanaman sirsak akan tumbuh sangat baik pada keadaan iklim bersuhu 22-28
o
C, 

dengan kelembaban dan curah hujan berkisar antara 1500-2500 mm per tahun. 

Keadaan yang terlalu panas dan terlalu dingin akan mempengaruhi pertumbuhan 

tanaman sirsak. Pertumbuhan dan pembungaannya sangat terhambat oleh cuaca 

yang dingin. Sedangkan musim kemarau, tanaman sirsak akan menyesuaikan diri 

terhadap lingkungannya dengan merontokkan daunnya untuk mengurangi 

penguapan (Herliana dkk., 2011). 

2.4. Perkecambahan Biji 

Proses perkecambahan benih merupakan suatu rangkaian kompleks dari 

perubahan-perubahan morfologi, fisiologi dan biokimia. Proses perkecambahan 

fisiologis secara biologis, terjadi beberapa proses berurutan selama 

a 
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perkecambahan biji adalah tahap pertama perkecambahan benih dimulai dengan 

proses penyerapan air yang berperan untuk melunakkan kulit benih dan hidrasi 

dari protoplasma. Tahap kedua dimulai dengan kegiatan-kegiatan sel dan enzim-

enzim serta naiknya tingkat respirasi benih. Tahap ketiga merupakan tahap 

dimana terjadi penguraian bahan-bahan seperti karbohidrat, lemak, dan protein 

menjadi bentuk-bentuk yang melarut dan ditranslokasikan ke titik-titik tumbuh. 

Tahap keempat adalah asimilasi dari bahan-bahan yang telah diuraikan tadi di 

daerah meristematik untuk menghasilkan energi bagi kegiatan pembentukan 

komponen dan pertumbuhan sel-sel baru. Tahap kelima adalah pertumbuhan dari 

kecambah melalui proses pembelahan, pembesaran dan pembagian sel-sel pada 

titik-titik tumbuh dari akar, kemudian diikuti oleh ujung-ujung tumbuh tunas 

(Sutopo, 2002). 

Perkecambahan merupakan suatu proses di mana radikula (akar 

embrionik) memanjang ke luar menembus kulit biji. Di balik gejala morfologi 

dengan pemunculan radikula tersebut, terjadi proses fisiologi-biokemis yang 

kompleks, dikenal sebagai proses perkecambahan fisiologis (Sutopo, 2004). 

Proses perkecambahan dipengaruhi oleh oksigen, suhu, dan cahaya. oksigen 

dipakai dalam proses oksidasi sel untuk menghasilkan energi. Perkecambahan 

memerlukan suhu yang tepat untuk aktivasi enzim. Perkecambahan tidak dapat 

berlangsung pada suhu yang tinggi, karena suhu yang tinggi dapat merusak enzim. 

Pertumbuhan umumnya berlangsung baik dalam keadaan gelap. Perkecambahan 

memerlukan hormon auksin dan hormon ini mudah mengalami kerusakan pada 

intensitas cahaya yang tinggi. Karena itu di tempat gelap kecambah tumbuh lebih 

panjang daripada di tempat terang (Kartasapoetra, 2003). Menurut hasil penelitian 

Murniati dan Rofik (2008), metode skarifikasi yang tepat pada posisi embrio 

(deoperkulasi) merupakan teknologi sederhada yang paling efektif untuk 

mematahkan dormansi benih aren (benih dianggap sudah patah dormansinya bila 

memiliki nilai DB ≥80%. 

2.5. Dormansi Biji 

Dormansi adalah suatu keadaan dimana benih tidak dapat melakukan 

perkecambahan meskipun dalam keadaan yang optimum. Dormansi benih dapat 

disebabkan antara lain adanya impermeabilitas kulit biji terhadap air dan gas 
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(oksigen), embrio yang belum tumbuh secara sempurna, hambatan mekanis kulit 

benih terhadap pertumbuhan embrio, belum terbentuknya zat pengatur tumbuh 

atau karena ketidakseimbangan antara zat penghambat dengan zat pengatur 

tumbuh di dalam embrio. 

Dormansi pada benih dapat disebabkan oleh karena keadaan fisik dari kulit 

biji, keadaan fisiologis dari embrio atau kombinasi kedua keadaan tersebut. 

sebagai contoh: kulit biji yang impermeabel terhadap air dan gas sering dijumpai 

pada benih-benih dari famili Leguminosae. Pada benih wortel yang dormansinya 

diakibatkan oleh immaturity pada embrionya (Sutopo, 2004). 

2.6. Pematahan Dormansi Biji  

Dipandang dari segi ekonomis terdapatnya keadaan dormansi pada benih  

dianggap tidak menguntungkan. Oleh karena itu diperlukan cara-cara agar 

dormansi dapat dipecahkan atau sekurang-kurangnya lama dormansi dapat 

dipersingkat. Pematahan dormansi dapat dilakukan dengan skarifikasi atau 

penggoresan yang mencakup cara-cara mekanik seperti mengikir atau menggosok 

kulit biji dengan kertas empelas, melubangi kulit biji dengan pisau, pembakaran 

dengan bantuan pisau, jarum, kikir, pembakar, kertas gosok atau perlakuan 

impaction (goncangan) untuk benih-benih yang memiliki kulit biji yang keras. 

Dimana semuanya bertujuan agar kulit biji lebih permeabel terhadap air dan gas 

oksigen (Sutopo, 2004). 

Menurut Sutopo (2002), dari segi ekonomis, dormansi pada benih 

dianggap tidak menguntungkan. Oleh karena itu diperlukan cara-cara agar 

dormansi dapat dipecahkan atau sekurang-kurangnya lama dormansi dapat 

dipersingkat. Berbagai perlakuan awal untuk mematahkan dormansi sebelum 

benih dikecambahkan disebut skarifikasi. Berbagai perlakuan dapat diterapkan 

untuk mematahkan masa dormansi biji. Menurut Sutopo (2002) beberapa cara 

yang telah diketahui untuk mematahkan dormansi benih adalah sebagai berikut. 

a. Perlakuan mekanis  

Skarifikasi mekanis dapat dilakukan dengan cara penggoresan, 

pemecahan, pembakaran, mengikir atau menggosok kulit biji, dan melubangi kulit 

biji. Contoh perlakuan mekanis yang digunakan dalam penelitian Dharma dkk., 

(2015), yaitu perkecambahan benih pala (Myristica fragrans Houtt.) dengan 
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metode skarifikasi dan perendaman zpt alami. Perlakuan yang digunakan adalah 

skarifikasi pengamplasan 100 % pada kulit biji tanpa merusak kondisi embrio biji. 

b. Perlakuan kimia  

Perlakuan dengan menggunakan bahan-bahan kimia sering pula dilakukan 

untuk memecahkan dormansi pada benih. Tujuannya adalah menjadikan agar kulit 

biji lebih mudah dimasuki oleh air pada waktu proses imbibisi. Larutan asam kuat 

seperti asam sulfat dan asam nitrat dengan konsentrasi pekat membuat kulit biji 

lebih lunak sehingga dapat dilalui oleh air dengan mudah. 

c. Perlakuan perendaman dengan air  

Perlakuan perendaman dengan air panas bertujuan untuk memudahkan 

penyerapan air oleh benih. Cara yang umum dilakukan adalah dengan 

menuangkan benih dalam air yang mendidih dan dibiarkan dingin agar benih 

dapat menyerap air selama 12 jam-24 jam (Schmidt, 2002). 

2.5. Air Kelapa Muda Sebagai Zat Pengatur Tumbuh Alami 

Pada penelitian ini kelapa yang digunakan adalah kelapa hibrida yang 

masih muda. Kelapa tua biasanya berwarna cokelat, bahkan lebih dominan dengan 

warna cokelat tersebut. Untuk mengetahui kelapa muda mengandung banyak air 

dan daging cukup mudah. Cukup ketuk-ketuk kelapa jika terdapat getaran itu 

menadakan bahwa kelapa mengandung daging yang masih tipis, jika tidak terlalu 

terasa getaran saat anda mengetuk kelapa, berarti kelapa tersebut sudah memiliki 

daging yang agak tebal dan keras berarti kelapa tersebut sudah hampir tua. Air 

kelapa merupakan salah satu produk tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kesuburan dan pertumbuhan tanaman. Menurut Dwijoseputro 

(1994) dalam Fatimah (2008) air kelapa selain mengandung sitokinin, fosfor dan 

kinetin yang berfungsi mempergiat pertumbuhan tunas dan akar. Selama ini aiar 

kelapa banyak digunakan di laboratorium sebagai nutrisi tambahan di dalam 

media kultur jaringan. Hormon alami yang dikandng air kelapa yaitu auksin dan 

sitokinin sebagai pendukung pembelahan sel embrio kelapa.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yong et al (2009) menujukkan 

bahwa air  kelapa kaya akan asam nikotinik, asam pantotenik, biotin, riboflavin,  

asam folik, pyridoxine, giberelin, 1,3-Dipenilurea, sorbitol, M-inositol, seyllo-

inositol, potassium/kalium, klor, sodium, posfor, magnesium, sulfur, tembaga, dan 
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cooper. Selain kaya mineral, air kelapa juga mengandun  g gula antara 1,7 sampai 

2,6 %, protein 0,07 hingga 0,55 % . Hormon alami yang dikandung air kelapa 

yaitu auksin dan sitokinin sebagai pendukung pembelahan sel embrio kelapa 

(Fatimah, 2008). 

Menurut penelitian Fanesa (2011) mengatakan bahwa air kelapa yang baik 

adalah air kelapa yang berasal dari pohon yang sama, berwarna hijau dengan ciri-

ciri kulit buah mulus dan licin, bebas dari hama dan penyakit, endospermnya 

masih lunak dan tipis, serta mempunyai serabut yang kasar. Dari penelitian 

tersebut diperoleh bahwa pemberian zat pengatur tumbuh air kelapa muda 25% 

dengan perendaman selama satu jam memberikan pengaruh yang terbaik terhadap 

pertumbuhan setek pucuk jeruk kacang. 

Komposisi nutrisi dari air kelapa dipengaruhi oleh jenis buah dan 

perbedaan tingkat kemasakan buah. Sebagai tambahan, asam sikimik dan quinon 

juga ditemukan dalam air kelapa yang berbeda jenis dan tingkat kematangannya. 

Jumlah maksimum terdapat dalam air kelapa yang berasal dari kelapa hijau yang 

muda (Majeed, 2003). 

Tabel 2.1 Komposisi Kimia Air Kelapa Muda 

Source information (g/100g) 

Protein 0.12 

Lipid 0.07 

Sugars 5.23 

inorganic ions (mg/100g) 

calcium (Ca) 27.35 

Magnesium (Mg) 6.4 

potassium (K) 203.7 

sodium (Na) 1.75 

amino acids (mg/g defatted sample) 

Alanine 1.13 

Arginine 0.13 

Aspartic Acid 1.6 

Glutamic Acid 3.44 

Glycine 0.43 

Lysine 4.72 

Phenylalanine 0.26 

Sumber : Yong et al (2009) 

 


