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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Sejarah dan Botani Tanaman Mucuna (Mucuna bracteata) 

Tanaman Mucuna (Mucuna bracteata) merupakan salah satu tanaman kacang-

kacangan yang pertama kali ditemukan di areal hutan negara bagian Tripura, India 

Utara, dan telah ditanam secara luas sebagai penutup tanah di Perkebunan Karet 

Kerala, India Selatan. Tanaman ini pertama kali ditanam sebagai tanaman pakan hijau 

(Wilmot-Dear, 1984). Chiu (2004) mendeskripsikan genus Mucuna mempunyai lebih 

dari 30 spesies di daerah tropis. Sembilan spesies, termasuk Mucuna bracteata 

ditemukan di daerah subkontinental India dan Burma. Go dan Chiu (2007) 

menyatakan bahwa tanaman ini kemudian dikembangkan di Malaysia sebagai 

tanaman penutup tanah di perkebunan sawit 

Harahahap dkk. (2008) menyatakan bahwa pada kultur teknis yang standar, 

laju penutupan kacangan pada masa awal penanaman dapat mencapai 2-3 m per 

bulan. Penutupan areal secara sempurna dicapai saat memasuki tahun ke-2 dengan 

ketebalan vegetasi berkisar 40-100 cm dan biomassa berkisar antara 9-12 ton bobot 

kering per ha. Hara nitrogen pada tumbuhan kacang-kacangan sebanyak 66% berasal 

dari gas N hasil simbiosis dengan bakteri rhizobium.  

Fiksasi nitrogen yang dilakukan oleh tanaman kacang-kacangan sering 

mengalami hambatan. Fiksasi nitrogen dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti pH 

tanah, kandungan nutrisi yang minimum, suhu yang terlampau ekstrim, kelebihan 

atau kekurangan kandungan air dalam tanah. Proses pembentukan bintil akar terjadi 

ketika bakteri rhizobium melekat pada rambut akar. Rambut akar akan memberikan 

respon dengan membelokkan akar. Tahapan selanjutnya bakteri akan melakukan 

penetrasi terhadap dinding sel dan melakukan interaksi dengan membran sel. Dinding 

sel yang bersifat sintetis pada rambut akar mengarahkan pada kegiatan penetrasi. 

Rambut akar tetap mengalami pertumbuhan dan dinding sel mulai membelah.  

(Vissoh et al., 2005).  

Subronto (2002) berdasarkan pengaruhnya terhadap kesuburan tanah ternyata 

tanaman penutup tanah Mucuna bracteata memenuhi syarat sebagai tanaman penutup 
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tanah. Tanaman ini penghasil bahan organik yang tinggi dan akan sangat bermanfaat 

jika ditanam di daerah yang sering mengalami kekeringan dan pada daerah dengan 

kandungan bahan organik rendah, dan memiliki nilai nutrisi dalam jumlah serasah 

yang dihasilkan pada naungan sebanyak 8.7 ton (setara dengan 236 kg NPKMg, 

dengan 75-83% N), dan pada daerah terbuka sebanyak 19,6 ton (setara dengan 513 kg 

NPKMg dengan 75-83% N). Tanaman Pueraria japonica hanya menghasilkan 4,8 

ton serasah yang ekuivalen dengan 173 kg (NPKMg). Kandungan C, total P, K 

tertukar dan KTK dalam tanah yang ditumbuhi M. bracteata meningkat sangat tajam 

dibanding dengan lahan vang ditumbuhi gulma. 

Purwanto (2011) mengatakan bahwa mucuna merupakan kelompok legume 

perennial atau tahunan, tumbuh menjalar di atas permukaan tanah, merambat ke arah 

kiri pada ajir atau tanaman lainnya. Daunnya beranak daun tiga helai, berbentuk bulat 

telur, asimetris, belah ketupat, ujungnya tumpul, dan bagian bawah daun membulat. 

Tulang daun menjari, permukaan daun halus bila diraba, dan tidak berbulu. (Rao, 

1994) menyatakan suatu pigmen merah yang disebut leghemoglobin dijumpai dalam 

bintil akar antara bakteroid dan selubung membran yang mengelilinginya. Jumlah 

leghemoglobin di dalam bintil akar memiliki hubungan langsung dengan jumlah 

jumlah Nitrogen yang difiksasi. Bintil akar efektif mampu memfiksasi N dari udara 

dan mengkonservasi N menjadi asam amino untuk disumbangkan kepada tanaman.  

Menurut Kamil (1979) selama ini tanaman mucuna yang ditanam dikebun 

percobaan belum mampu menghasilkan bunga dan buah. Biji mucuna tidak tersedia 

di Indonesia, oleh karena itu biji ini harus diimpor dari India.  Perlakuan pendahuluan 

adalah semua macam perlakuan, baik yang ditujukan pada kulit benih, embrio atau 

kombinasi antara keduanya, yang bertujuan untuk mengaktifkan kembali sel-sel benih 

dorman. Dengan perlakuan pendahuluan yang tepat, maka benih dorman akan lebih 

cepat berkecambah dan menghasilkan anakan yang seragam. Perlakuan pendahuluan 

dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu pengurangan ketebalan kulit, 

perendaman dalam air, perendaman dalam zat kimia, dan perlakuan.Hal ini diduga 

terjadi karena konsentrasi asam giberelin pada taraf 300 mg/l dapat merangsang 

perkecambahan lebih cepat dibanding tanpa diberi asam giberelin walaupun panjang 
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bibit, jumlah akar dan jumlah daun, cenderung meningkat dengan pemberian asam 

giberelin (konsentrasi 200 mg/l selama dua jam). 

 

2.2. Taksonomi Mucuna bracteata 

Menurut Nataraja dkk. (2011) klasifikasi dari tanaman kacangan ini adalah 

sebagai berikut, Kingdom: Plantae, Divisio: Spermatophyta, Sub Divisio: 

Angiospermae, Kelas : Dicotyledonea, Ordo : Fabales, Famili: Fabaceae, Sub Famili: 

Faboideae , Genus : Mucuna, Species: Mucuna bracteata. 

Ketebalan vegetasi mucuna dapat mencapai 40-100 cm dari permukaan tanah. 

Harahap dkk. (2008) menyatakan bahwa pada kultur teknis yang standar, laju 

penutupan kacangan pada masa awal penanaman dapat mencapai 2-3 mper bulan. 

Penutupan areal secara sempurna dicapai saat memasuki tahun ke-2 dengan ketebalan 

vegetasi berkisar 40-100 cm dan biomassa berkisar antara 9-12 ton bobot kering per 

ha. Hara nitrogen pada tumbuhan kacang-kacangan sebanyak 66% berasal dari gas N 

hasil simbiosis dengan bakteri rhizobium.  

Mucuna bracteata memiliki sistem perakaran tunggang sebagai mana 

kacangan lain, berwarna putih kecokelatan, tersebar di atas permukaan tanah dan 

dapat mencapai kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah. Tanaman ini juga 

memiliki bintil akar yang menandakan adanya simbiosis mutualisme antara tanaman 

kacangan dengan bakteri Rhizobium sehingga dapat memfiksasi nitrogen bebas 

menjadi nitrogen yang tersedia bagi tanaman. Bintil akar ini berwarna merah muda, 

segar dan relatif sangat banyak, berbentuk bulat dan berukuran diameter sangat 

bervariasi antara 0,2–2,0 cm (Harsono dkk. 2012).  

Batang Mucuna bracteata tumbuh menjalar, merambat/membelit, berwarna 

hijau muda sampai hijau kecokelatan. Batang ini memiliki diameter 0,4-1,5 cm 

berbentuk bulat berbuku dengan panjang buku 25-35 cm, tidak berbulu, teksturnya 

cukup lunak, lentur, mengandung banyak serat dan berair. Jika batang dipotong akan 

mengeluarkan banyak getah yang berwarna putih dan akan berubah menjadi cokelat 

setelah kering (Subronto, 2002).  Helaian daun berbentuk oval, satu tangkai daun 

terdiri dari 3 helaian anak daun (trifoliat), berwarna hijau, muncul di setiap ruas 
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batang. Ukuran daun dewasa dapat mencapai 15 x 10 cm. Helai daun akan menutup 

apabila suhu lingkungan tinggi (termonastik), sehingga sangat efisien dalam 

mengurangi penguapan di permukaan daun tanaman (Sebayang dkk. 2004).  

 Bunga berbentuk tandan menyerupai rangkaian bunga anggur dengan panjang 

20–35 cm, terdiri dari tangkai bunga 15-20 tangkai dengan 3 buah bunga setiap 

tangkainya. Dalam satu rangkaian bunga yang berhasil menjadi polong sebanyak 4–

15 polong, tergantung dari umur tanaman dan lingkungan setempat termasuk 

perubahan musim (Harahap dan Subronto, 2004). 

 Biji berbentuk oval berwarna hitam dan pada umumnya memiliki biji yang 

tebal sehingga perbanyakan melalui biji dapat dilakukan dengan perlakuan benih 

melalalui skarifikasi dan penggunaan larutan kimia. Biji  ini memiliki panjang 5-8 

cm, lebar 1-2 cm, dan memiliki 2-4 biji untuk setiap bijinya (Purwanto, 2011). 

 

2.3. Syarat Tumbuh Mucuna (Mucuna bracteata) 

Tanaman secara umum dapat tumbuh dengan subur disemua tingkat 

ketinggian, baik dataran rendah maupun dataran tinggi. Namun untuk dapat 

memasuki fase generatif yang sempurna tanaman ini membutuhkan daerah dengan 

ketinggian > 1.000 diatas permukaan laut. Untuk menghasilkan bunga Mucuna 

menghendaki temperatur harian minimum 12 
o
C dan maksimum 23 

o
C. Jika suhu 

minimum di atas 18 
o
C maka dapat mencegah atau memperlambat proses 

pembungaan, inilah yang menyebabkan Mucuna yang ditanam di dataran rendah 

tidak pernah menghasilkan bunga (Mugnisjah dan Setiawan, 2001). 

Mucuna sebaiknya ditanam pada lokasi yang cukup air agar proses 

pembentukan polongnya tidak terganggu. Curah hujan yang diinginkan 1000-2500 

mm per tahun, dan 3-10 hari hujan/bulan, dengan kelembaban <80%. Lama 

penyinaran yang dibutuhkan 6-7 jam penyinaran matahari penuh untuk setiap harinya. 

Karena tanaman ini merupakan tanaman berhari pendek. Pada umumnya Mucuna 

dapat tumbuh baik pada semua tekstur tanah, baik tanah liat, liat berpasir, lempung, 

lempung berpasir atau tanah pasir. Tanaman ini juga dapat tumbuh pada kisaran pH 
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yang cukup luas yaitu 4,5-6,5. Pertumbuhan vegetatif akan sedikit terganggu jika 

Mucuna bracteata ditanam di areal yang tergenang air (Subronto, 2002). 

 

2.4. Manfaat Mucuna (Mucuna bracteata) 

 

a. Mengurangi aliran permukaan dan erosi. 

Adrialin dkk. (2014) menunjukkan bahwa pada kebun karet dengan 

kondisi curah hujan 2.300 mm/tahun, jenis tanah Podsolik Merah Kuning, 

tekstur liat berpasir dan kemiringan lereng 20%, aliran permukaan yang 

terjadi pada keadaan gundul adalah 5,9%, sedangkan dengan penutup tanah 

LCC konvensional + Cc, hanya 0,4%. Erosi tanah pada keadaan gundul 

mencapai ± 80 ton/ha/th, bila penutup tanahnya rumput-rumputan erosi tanah 

± 13 ton, sedangkan dengan LCC hanya 3,0 ton/ha/th.  

b. Menambah unsur hara tanah 

Keunggulan mucuna yang tidak dipunyai oleh tanaman lainnya adalah 

kemampuannya membentuk bintil akar hasil simbiose dengan Rhizobium 

untuk menambat N2 dari udara. Kurang lebih 66% dari hara nitrogen pada 

tumbuhan kacangan berasal dari gas N2 atmosfer. Penambatan N2 hasil 

simbiose kacangan Rhizobium, selain digunakan untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri juga bermanfaat bagi tanaman lain yang tumbuh 

bersama atau setelahnya. Pada umur 3 tahun (Adrialin dkk, 2014). 

c. Dapat mengembalikan N ke dalam tanah  

Mathews (1998) menyatakan sebanyak 57,75 kg (± 125 kg urea), 

sedangkan kacangan campuran konvensional mengembalikan ke dalam tanah 

sebanyak 35,13 kg (± 75 kg urea) per hektar per tahun. M. bracteata 

memberikan nitrogen kedalam tanah sebesar 219,74 kg/ha efektif, dua kali 

lebih besar dibandingkan dengan kontribusi P. javanica. Nasution dkk, (1984) 

Pengembalian N pada areal bergulma (Paspalum conjugatum) sebesar 11 

kg/ha/th, sedangkan dengan LCC sebesar 35-38 kg/ha/th Disamping unsur N, 

mucuna dapat juga memberikan tambahan unsur .K dan Mg ke dalam tanah. 
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d. Menekan pertumbuhan gulma 

Mathews (1998) mengamati pertumbuhan mucuna pada awal tahun kedua 

sudah mampu menutup seluruh areal, dengan ketebalan 39 s/d 90 cm. Hasil 

pengamatan di salah satu kebun menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 6-8 

bulan sejak ditanam di lapangan, tanaman ini sudah dapat menutup hampir 

100% lapangan dengan ketebalan sekitar 50 cm. Dengan pola pertumbuhan 

yang demikian, M. bracteata akan mampu menekan pertumbuhan gulma, 

mengurangi erosi dan suhu tanah. Adrialin dkk. (2014). Penekanan 

pertumbuhan gulma oleh  mucuna juga berlasung melalui produksi senyawa 

3-(3.4- dihydroxyphenyl)-L-alanine (dikenal sebagai L-Dopa) oleh tanaman 

ini. Senyawa ini diproduksi ke lingkungan sekitarnya dan meracuni tumbuhan 

di dekatnya. 

 

2.5. Perbanyakan Mucuna 

Perbanyakan tanaman sering dilakukan oleh para penangkar tanaman, penjual 

bibit atau para hobiis. Bertujuan untuk menghasilkan tanaman baru sejenis yang sama 

unggul atau bahkan lebih. Caranya dengan menumbuhkan bagian-bagian tertentu dari 

tanaman induk yang memiliki sifat unggul. Secara umum, perbanyakan tanaman 

dapat dilakukan dengan tiga teknik, yaitu perbanyakan secara generatif, vegetatif, dan 

generatif-vegetatif. Setiap tanaman memiliki cara perbanyakan yang berbeda dengan 

tanaman lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam 

melakukannya. (Permanasari dan Aryanti, 2014). 

 

2.5.1 Perbanyakan Mucuna secara Vegetatif 

Perbanyakan Mucuna dapat diperbanyak secara vegetatif dan generatif. 

Perbanyakan secara vegetatif adalah bahan stek diambil dari tanaman di lapangan 

yang telah berumur 8-12 bulan, dari bagian tengah sulur tanaman, sehingga tidak 

terlalu tua atau muda. Panjang stek cukup 2 ruas dan pada salah satu ruasnya sudah 

tumbuh bakal akar. Stek dipotong dengan menggunakan pisau tajam, sehingga ujung 

stek tidak pecah. Stek yang salah satu ruasnya telah mengandung bakal akar, 
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selanjutnya ditanam di polibeg kecil berisi topsoil yang telah dipersiapkan 

sebelumnya, daun dipotong sebagian dan kemudian disungkup menggunakan plastik 

putih. Kondisi polibeg diusahakan lembab dengan cara menyiram jenuh pada saat 

sebelum ditanam stek. Bibitan polybag ditempatkan di areal yang teduh (70% 

naungan), seperti pada areal tanaman karet menghasilkan. Pembukaan sungkup 

dilakukan 21 hari setelah penanaman stek ke polibeg. Kondisi tanaman yang berhasil 

tumbuh ditunjukkan oleh kondisi daun yang masih tetap segar pada umur satu bulan 

setelah stek ditanam (Permanasari dan Aryanti, 2014). 

Permanasari dan Aryanti (2014) Perbanyakan secara vegetatif dilakukan 

menggunakan bagian-bagian tanaman seperti cabang, ranting, pucuk, daun, umbi dan 

akar. Prinsipnya adalah merangsang tunas adventif yang ada di bagian-bagian 

tersebut agar berkembang menjadi tanaman sempurna yang memiliki akar, batang dan 

daun sekaligus. Perbanyakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan cara cangkok, 

rundukan, stek, okulasi dan kultur jaringan. Keunggulan perbanyakan ini adalah 

menghasilkan tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan pohon induknya. 

Selain itu, tanaman yang berasal dari perbanyakan secara vegetatif lebih cepat 

berbunga dan berbuah. Sementara itu, kelemahannya adalah membutuhkan pohon 

induk dalam jumlah besar sehingga membutuhkan banyak biaya. Kelemahan lain, 

tidak dapat menghasilkan bibit secara massal jika cara perbanyakan yang digunakan 

cangkok atau rundukan. Untuk menghasilkan bibit secara massal sebaiknya dilakukan 

dengan stek. Namun tidak semua tanaman dapat diperbanyak dengan cara stek dan 

tingkat keberhasilannya sangat kecil.  

Perbanyakan vegetatif melalui stek berdasarkan hasil penelitian di kebun 

Tinjoan memiliki kelemahan yaitu perbanyakan ini sangat rentan terhadap kematian 

(tingkat kematian di atas 90%). Kegagalannya disebabkan sulitnya mendapatkan 

bahan stek yang baik, berupa ruas yang bulu akarnya mulai muncul, kurangnya 

penyesuaian aklimatisasi setelah stek dipotong dari tanaman induknya untuk 

dipindahkan ke lapangan (Sebayang dkk. 2004). 
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2.5.2. Perbanyakan Mucuna secara Generatif 

Sutopo (2004) perbanyakan secara generatif dilakukan dengan menanam biji 

yang dihasilkan dari penyerbukan antara bunga jantan (serbuk sari) dan bunga betina 

(kepala putik). Secara alami proses penyerbukan terjadi dengan bantuan angin atau 

serangga. Namun, saat ini penyerbukan sering dilakukan manusia, terutama para 

pemulia tanaman untuk memperbanyak atau menyilang tanaman dari beberapa 

varietas yang berbeda. Keunggulan tanaman hasil perbanyakan secara generatif 

adalah sistem perakarannya yang kuat dan rimbun. Oleh karena itu, sering dijadikan 

sebagai batang bawah untuk bahan stek dan merunduk. 

Selain itu, tanaman hasil perbanyakan generatif juga digunakan untuk 

program penghijauan di lahan-lahan kritis yang lebih mementingkan konservasi lahan 

dibandingkan dengan produksi buahnya. Bahkan, kegiatan budidaya tanaman sayur 

dan beberapa jenis buah-buahan semusim seperti semangka dan melon tetap 

menggunakan bibit biji yang berasal dari perbanyakan secara generatif, tetapi bibit 

yang digunakan merupakan bibit-bibit unggul atau bibit biji varietas hibrida yang 

kualitas dan kuantitas buahnya tidak diragukan lagi. Sementara itu, ada beberapa 

kelemahan dari perbanyakan secara generatif, yaitu sifat biji yang dihasilkan sering 

menyimpang dari sifat pohon induknya (Kamil, 1997). 

Jika ditanam dari ratusan atau ribuan biji yang bersal dari satu pohon induk 

yang sama akan menghasilkan banyak tanaman baru dengan sifat yang beragam. Ada 

yang sifatnya sama, atau bahkan lebih unggul dibandingkan dengan sifat pohon 

induknya. Namun, ada juga yang sama sekali tidak membawa sifat unggul pohon 

induk, bahkan lebih buruk sifatnya. Keragaman sifat ini terjadi karena adanya 

pengaruh mutasi gen dari pohon induk jantan dan betina. Kelemahan lainnya, 

pertumbuhan vegetatif tanaman hasil perbanyakan secara generatif juga relatif 

lambat. Karena diawal pertumbuhannya, makanan yang dihasilkan dari proses 

fotosintesa lebih banyak digunakan untuk membentuk batang dan tajuk tanaman. 

Akibatnya, tanaman memerlukan waktu yang lama untuk berbunga dan berbuah. 

Contohnya tanaman mangga, durian, lengkeng, manggis atau duku yang berasal dari 
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hasil perbanyakan secara generatif, baru akan berbuah setelah 8-10 tahun setelah 

tanam. (Permanasari dan Aryanti, 2014).   

Cara-cara yang dapat dilakukan untuk memecahkan dormansi pada biji keras 

diantarnya adalah (sutopo, 2002): 

a. Perendaman  

Beberapa jenis benih terkadang diberi perlakuaan perendaman didalam air 

panas ini bertujuan untuk memudahkan penyerapan air oleh benih. prosedur yang 

umumnya digunakan adalah sebagai berikut: air dipanaskan sampai 180-200
o
F, benih 

dimasukkan kedalam air panas tersebutdan biarkan sampai menjadi dingin, selama 

beberapa waktu. Misalnya, untuk benih apel direndam selama 2 hari, air mendidih 

kadang juga digunakan (212
o
F). Caranya, benih diletakkan dalam kantong kain dan 

kemudianimasukkan kedalam air yang sedang mendidih, biarkan selama lebih kurang 

2 menit setelah itu diangkat keluar, untuk dikecambahkan (Sutopo, 2004).  

Oben dkk. (2014) penelitian dengan perendaman air panas yang bertujuan 

untuk memperceat proses perkecambahan telah banyak dilakukan, salah satunya 

adalah hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa perendaman benih dengan suhu 

air 50
o
C menghasilkan rata-rata hari berkecambah paling cepat yaitu 47 hari pada 

benih Kayu Afrika. 

b. Perlakuan dengan menggunakan zat pengatur tumbuh giberelin (GA3) 

Zat pengatur tumbuh tanaman adalah senyawa organik yang bukan hara, yang 

dalam jumlah sedikit dapat mendukung, menghambat dan dapat merubah proses 

fisiologis tumbuhan. Untuk mendapatkan hasil perbanyakan bibit yang baik selain 

perlu memperhatikan media tumbuh, diperlukan zat pengatur tumbuh (ZPT) untuk 

menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Auksin merupakan salah satu 

hormon yang dapat berpengaruh terhadap pembentukan akar, perkembangan tunas, 

kegiatan sel-sel meristem, pembentukan bunga, pembentukan buah dan terhadap 

gugurnya daun dan buah. Salah satu zat pengatur tumbuh yang sering digunakan 

adalah Giberelin  yang banyak berperan dalam mempengaruhi berbagai proses 

fisiologi tanaman. Giberelin berperan dalam pembentangan dan pembelahan sel, 

pemecahan dormansi biji sehingga biji dapat berkecambah, mobilisasi endosperm 
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cadangan selama pertumbuhan awal embrio, pemecahan dormansi tunas pertumbuhan 

dan perpanjangan batang, perkembangan bunga dan buah, pada tumbuhan roset 

mampu memperpanjang internodus sehingga tumbuh memanjang (Copeland dan 

Donald, 1976).  

Wattimena (1992) menyatakan giberelin oksigen yang umum digunakan dan 

tersedia di pasaran adalah giberelin, yang dikenal juga dengan nama asam giberelat. 

Giberelin merupakan ZPT yang berperan dalam mendorong perkembangan biji, 

perkembangan kuncup, pemanjangan batang dan pertumbuhan daun, mendorong 

pembungaan dan perkembangan buah, mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi 

akar. Giberelin dikenal juga dengan nama asam giberelat, mempunyai  peranan dalam 

pembelahan sel dan atau perpanjangan sel tanaman. Giberelin juga berperan dalam 

memacu pembungaan pada beberapa tanaman, mematahkan dormansi biji serta 

mempercapat pertumbuhan tanaman mucuna. 

Hormon tumbuhan diproduksi oleh tumbuhan itu sendiri, hormon tumbuhan 

dihasilkan dari jaringan non-spesifik (biasanya meristematik) yang menghasilkan zat 

ini apabila mendapat rangsang. Penyebaran hormon tumbuhan tidak harus melalui 

sistem pembuluh karena hormon tumbuhan dapat ditranslokasi melalui sitoplasma 

atau ruang antarsel. Pemberian hormon dari luar sistem individu dapat pula dilakukan 

(eksogen). Pemberian secara oksogen dapat juga melibatkan bahan kimia non-alami 

(sintetik, tidak dibuat dari ekstraksi tumbuhan) namun harganya cukup mahal 

dipasaran. Disamping itu juga ada hormon alami (dibuat dari ekstraksi tumbuhan) 

yang mudah diperoleh dilingkungan  sekitar. Ada pula hormon alami yang dijual 

sudah dalam bentuk kemasan untuk memudahkan para petani tang kandungannya 

relatif lengkap (Wattimena, 1992). 

 

2.6. Dormansi pada Benih 

Benih dikatakan dorman apabila benih tersebut sebenarnya hidup, tetapi tidak 

berkecambah walaupun diletakkan pada keadaan yang secara umum dianggap telah 

memenuhi persyaratan, bagi suatu perkecambahan, dormansi pada benih mucuna 

disebabkan oleh keadaan fisik dari kulit biji yang menebabkan pembatasan stuktural 
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terhadap perkecambahan dikarenakan kulit bii yang keras dan kedap sehingga 

menjadi penghalang mekanis terhadap masuknya air atau gas. Pengambilan air 

terhalang kulit biji yang mempunyai stuktur terdiri dari lapisan sel – sel serupa 

palisade berdinding tebal terutama di permukaan paling luar dan bagian dalamnya 

mempunyai lapisan lilin dari bahan kutikula (Sutopo, 2002) 

Menurut Bewley (1985) bahwa penyerapan air oleh benih yang akan 

berkecambah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu lingkungan, 

kelembaban udara, viskositas larutan, dan kadar air benih di awal 

perkecambahan. Kecepatan penyerapan air oleh benih akan berkecambah dengan 

meningkatnya suhu dan rendahnya viskositas larutan. kadar air benih yang rendah di 

awal perkecambahan akan memproses masuknya air lebih cepat ke dalam 

endosperm. Sutopo (2002) keragaman daya kecambah ini diduga juga disebabkan 

oleh tingkat kematangan benih yang berbeda dari sumber benihnya.Tingkat 

kematangan benih akan memberikan perbedaan indeks vigor, waktu yang digunakan 

untuk mulai berkecambah dan persentase perkecambahan. Semakin cepat air 

terserap, maka proses biokimia dalam benih akan lebih cepat dimulai sehingga 

embrio lebih cepat berkembang dan benih dapat cepat berkecambah. 

2.7. Penggunaan Giberelin 

Giberelin dapat memecahkan dormansi biji dan tunas pada sejumlah tanaman. 

Giberelin menginisiasi sintesa amilase, enzim pencerna, dalam sel-sel aleuron, 

lapisan sel-sel paling luar dari endosperm. Giberelin juga terlibat dalam pengaktifan 

sintesa protease dan enzim-enzim hidrolitik lainnya. Senyawa-senyawa gula dan 

asam-asam amino, zat-zat dapat larut yang dihasilkan oleh aktivitas amilase dan 

protease, ditransfer ke embrio, dan di sini zat-zat ini mendukung perkembangan 

embrio dan munculnya kecambah. Pengaruh pemberian giberelin terhadap 

pembesaran sel yaitu tumbuh tunas lateral pada bagian tanaman, dan juga mampu 

meningkatkan besar daun beberapa jenis tumbuhan (Heddy, 1989). 

Perlakuan dengan menggunakan bahan-bahan kimia sering pula dilakukan 

untuk memecahkan dormansi pada benih. Tujuannya adalah menjadikan agar kulit 
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biji lebih mudah dimasuki air pada waktu proses imbibisi. Larutan asam kuat seperti 

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

lebih lunak sehingga dapat dilalui oleh air dengan mudah. Di samping itu dapat pula 

digunakan hormon tumbuh untuk memecahkan dormansi pada benih, antara lain 

adalah sitokinin, giberellin dan auksin. Pemberian giberellin pada benih terong 

dengan dosis 100-200 ppm dapat menghilangkan dormansi benih tersebut (Sutopo, 

1988). 

Giberelin dapat memecahkan dormansi biji dan tunas pada sejumlah tanaman. 

Giberelin juga terlibat dalam pengaktifan sintesa protease dan enzim-enzim hidrolitik 

lainnya. Senyawa-senyawa gula dan asam-asam amino, zat-zat dapat larut yang 

dihasilkan oleh aktivitas amilase dan protease, di transpor ke embrio, dan di sini zat-

zat ini mendukung perkembangan embrio dan munculnya kecambah (Heddy, 1989). 

Pengaruh giberelin terhadap biji dapat mendorong pemanjangan sel sehingga 

radikula dapat menembus endosperm kulit biji yang membatasi pertumbuhannya. 

Efek fisiologis giberelin antara lain adalah mendorong aktivitas enzim-enzim 

hidrolitik dan pembentukan amilase serta enzim yang mengubah lipid menjadi 

sukrosa pada proses perkecambahan ( Murni dkk. 2008). 

 


