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RINGKASAN 
 

 
Benih duku merupakan golongan benih rekalsitran yaitu benih yang tidak 

dapat disimpan lama dengan kadar air biji yang rendah. Untuk mempertahankan agar 
kadar air benih tetap tinggi saat penyimpanan, maka diperlukan tempat atau ruang 
dengan kondisi kelembaban yang tinggi. Penyimpanan dengan kadar air benih yang 
tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan cendawan yang dapat menurunkan viabilitas 
benih duku sehingga perlu penyimpanan khusus dengan menggunakan rimpang kencur 
guna melindungi benih duku dari serangan cendawan dan untuk mempertahankan 
viabilitasnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berat rimpang kencur dan 
lama penyimpanan terhadap viabilitas benih dan cendawan terbawa benih duku. 
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ekologi dan Manajemen Produksi 
Tanaman dan Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas maret Surakarta pada bulan Februari sampai Mei 2009. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang disusun 
secara faktorial, terdiri atas dua faktor perlakuan dengan 3 ulangan. Faktor pertama 
yaitu berat rimpang kencur (B) terdiri atas 4 taraf, yaitu B0 (berat rimpang 0 gram), 
B1 (berat rimpang 5 gram), B2 (berat rimpang 10 gram), B3 (berat rimpang 15 gram). 
Faktor kedua yaitu lama penyimpanan (L) terdiri atas 5 taraf, yaitu L0 (tanpa 
penyimpanan), L1 (lama penyimpanan 2 minggu), L2 (lama penyimpanan 4 minggu), 
L3 (lama penyimpanan 6 minggu), L4 (lama penyimpanan 8 minggu), sehingga 
diperoleh 20 kombinasi perlakuan. Variabel pengamatan meliputi kecepatan tumbuh, 
keserempakan tumbuh, daya kecambah, jenis cendawan dan persentase infeksi dan 
persentase benih terinfeksi. Data hasil penelitian dianalisis berdasarkan uji F dengan 
taraf 5%. Apabila terdapat beda nyata dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range 
Test (DMRT) dengan taraf 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan berat rimpang kencur dan lama 
penyimpanan sangat berpengaruh nyata pada kecepatan tumbuh, keserempakan 
tumbuh, panjang akar, panjang hipokotil dan daya kecambah benih duku. Perlakuan 
penyimpanan dengan berat rimpang kencur 5 gram mampu menekan jumlah serangan 
cendawan sampai penyimpanan 6 minggu. Ada 2 jenis cendawan yang ditemukan 
yang menyerang benih duku yaitu Aspergillus spp. dan Fusarium spp. 
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EFFECT OF GREAT GALINGALE RHIZOME WEIGHT AND STORING 
AGE TO THE SEED VIABILITY AND SEED BORNE FUNGUS OF DUKU 

(Lansium domesticum Corr.) MATESIH KARANGANYAR 
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SUMMARY 
 
 

Duku seed classified as a recalcitrant seed that can not be stored for a long 
period with low content of seed water. To maintain the water content of seed kept high 
in storage, it needs a high humidity place or space. Storage with high humidity lead a 
fungus growth that decrease the duku seed viability thus needed a special storage 
using great galingale rhizome to protect the seed against fungus damage and to defend 
its viability.   

This research aimed to know the effect of great galingale rhizome weight and 
storing age to the seed viability and seed borne fungus of Duku. The research was 
conducted in Laboratory of Ecology and Crop Production Management and laboratory 
of Plant Pest and Disease of Faculty of Agriculture, University of Sebelas Maret 
Surakarta from February to May 2009. 

The research used a Complete Randomize Design in factorial consist of two 
factors of treatment and 3 repetitions. The first factor was great galingale rhizome 
weight (B), consist of 4 levels, B0 (rhizome weight 0 gram), B1 (rhizome weight 5 
grams), B2 (rhizome weight 10 grams) and B4 (rhizome weight 15 grams). The second 
factor was storing age (L), consist of 5 levels, L0 (without storage), L1 (storing age 2 
weeks), L2 (storing age 4 weeks), L3 (storing age 6 weeks), L5 (storing age 8 weeks), 
obtained 20 combinations of treatment. Variable observed were growing velocity, 
growing unison, germinating capacity, fungus kind, infection percentage and infected 
seed percentage. Data observed analized wit F test in 5 % and will be continued with 
DMRT in 5% for the significant different. 

Research result shows that treatment of great galingale weight and storing age 
serve a significant effect on growing velocity, growing unison, root length, hypocotyls 
length and germinating capacity of Duku seed. Storing treatment using great galingale 
weight of 5 grams able to pressure the number of  fungus damage up to 6 weeks. 
There are 2 kinds of fungus found damaging Duku seed, they are Aspergillus spp. and 
Fusarium spp. 
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ABSTRAK 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berat rimpang kencur dan lama penyimpanan terhadap 
viabilitas benih dan cendawan terbawa benih duku. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ekologi dan 
Manajemen Produksi Tanaman dan Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman Fakultas Pertanian Universitas 
Sebelas maret Surakarta pada bulan Februari sampai Mei 2009. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) yang disusun secara faktorial, terdiri atas dua faktor perlakuan dengan 3 ulangan. Faktor pertama 
yaitu berat rimpang kencur (B) terdiri atas 4 taraf, yaitu B0 (berat rimpang 0 gram), B1(berat rimpang 5 gram), B2 
(berat rimpang 10 gram), B3 (berat rimpang 15 gram). Faktor kedua yaitu lama penyimpanan (L) terdiri atas 5 
taraf, yaitu L0 (tanpa penyimpanan), L1 (lama penyimpanan 2 minggu), L2 (lama penyimpanan 4 minggu), L3 
(lama penyimpanan 6 minggu), L4 (lama penyimpanan 8 minggu), sehingga diperoleh 20 kombinasi perlakuan. 
Variabel pengamatan meliputi kecepatan tumbuh, keserempakan tumbuh, daya kecambah, jenis cendawan dan 
persentase infeksi dan persentase benih terinfeksi. Data hasil penelitian dianalisis berdasarkan uji F dengan taraf 
5%. Apabila terdapat beda nyata dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) dengan taraf 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan berat rimpang kencur dan lama penyimpanan sangat berpengaruh 
nyata pada kecepatan tumbuh, keserempakan tumbuh, panjang akar, panjang hipokotil dan daya kecambah benih 
duku. Perlakuan penyimpanan dengan berat rimpang kencur 5 gram mampu menekan jumlah serangan cendawan 
sampai penyimpanan 6 minggu 5. Ada 2 jenis cendawan yang ditemukan yang menyerang benih duku yaitu 
Aspergillus spp. dan Fusarium spp. 

 
 
 
 
 
 

Kata Kunci :  Rimpang kencur, duku matesih, cendawan terbawa benih 
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ABSTRACT 

 
 

This research aimed to know the effect of great galingale rhizome weight and storing age also both 
interactions to the seed viability and seed borne fungus of Duku. The research was conducted in Laboratory of 
Ecology and Crop Production Management and laboratory of Plant Pest and Disease of Faculty of Agriculture, 
University of Sebelas Maret Surakarta from February to May 2009. The research used a Complete Randomize 
Design in factorial consist of two factors of treatment and 3 repetitions. The first factor was great galingale rhizome 
weight (B), consist of 4 levels, B0 (rhizome weight 0 gram), B1 (rhizome weight 5 grams), B2 (rhizome weight 10 
grams) and B4 (rhizome weight 15 grams). The second factor was storing age (L), consist of 5 levels, L0 (without 
storage), L1 (storing age 2 weeks), L2 (storing age 4 weeks), L3 (storing age 6 weeks), L5 (storing age 8 weeks), 
obtained 20 combinations of treatment. Variable observed were growing velocity, growing unison, germinating 
capacity, fungus kind, infection percentage and infected seed percentage. Data observed analized wit F test in 5 % 
and will be continued with DMRT in 5% for the significant different. Research result shows that treatment of great 
galingale weight and storing age serve a significant effect on growing velocity, growing unison, root length, 
hypocotyls length and germinating capacity of Duku seed. Storing treatment using great galingale weight of 5 
grams able to pressure the number of  fungus damage up to 6 weeks. There are 2 kinds of fungus found damaging 
Duku seed, they are Aspergillus spp. and Fusarium spp. 
 

 

Key words : galingale rhizome, duku matesih, seed borne fungus 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Duku merupakan salah satu jenis buah-buahan yang sudah sejak lama 

dikenal di Indonesia. Komoditas hortikultura ini diperkirakan sebagai tanaman asli 

Asia Tenggara. Buah duku memiliki daging buah berwarna putih bening atau 

jernih dan pada umumnya rasanya manis, membuat buah duku sangat digemari 

oleh masyarakat. Namun sayangnya, para penggemar duku itu tidak dapat 

mengkonsumsinya setiap saat, karena tanaman duku termasuk jenis tanaman yang 

berbuah satu kali saja untuk setiap tahunnya (Lutony, 1993). 

Selain disukai karena rasanya yang manis, buah duku cukup baik 

dikonsumsi karena kandungan nilai gizi yang cukup tinggi, terutama kandungan 

vitamin C. Dalam setiap 100 g buah duku masak, kurang lebih 64%-nya dapat 

dimakan. Kandungannya terdiri dari 63 kalori, 1 g protein,   0,2 g lemak, 16,1 g 

karbohidrat, 18 mg kalsium, 9 mg fosfor, 0,9 besi, 0,05 mg vitamin B1, 9 mg 

vitamin C, dan 82 g air. Dengan nilai gizi seperti ini, buah duku merupakan salah 

satu sumber gizi yang cukup baik                 (Widyastuti dan Kristiawati, 1994). 

Di Indonesia duku terutama ditanam di Jawa (Surakarta), Sumatera 

(Komering, Sumatera Selatan), dan Jakarta (Condet) (Prihatman, 2000). Jenis duku 

yang terdapat di Jawa yaitu salah satunya Duku Matesih. Duku Matesih diambil 

dari nama kecamatan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kecamatan ini 

merupakan sentra produksi terbesar di kabupaten Karanganyar, disamping 3 

kecamatan yang lain yaitu Karangpandan, Jumantono, dan Ngargoyoso. 

Dibandingkan jenis duku lain, duku matesih mempunyai kekhasan tersendiri. Kulit 

buahnya tipis dan tidak bergetah. Tidak seperti duku palembang yang berkulit 

mulus, kulit duku matesih terlihat tidak bersih karena tercemar kotoran semut. 

Akan tetapi, dibalik kulitnya yang tidak mulus tersebut, terdapat daging buah yang 

putih, kesat, agak kenyal, kandungan airnya banyak, dan rasanya khas manis 

menyegarkan. Dalam setiap buahnya berisi 5-6 siung. Ukuran buahnya cukup 

besar, kira-kira lingkar buahnya 10-11,5 cm. dalam tandan, jumlah buahnya tidak 

1 
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lebat. Duku matesih berbuah sekali dalam setahun, yang berlangsung antar bulan 

Maret-April. Dalam kondisi baik, setiap pohon dapat menghasilkan kira-kira 3-4 

kuintal (Widyastuti dan Kristiawati, 1994). 

Benih duku termasuk dalam golongan benih rekalsitran. Menurut Sutopo 

(1985), benih rekalsitran yaitu benih yang dipertahankan pada kadar air yang 

relatif lebih tinggi serta memiliki masa dormansi yang singkat. Penurunan kadar 

air benih rekalsitran dapat menyebabkan benih kehilangan kemampuan hidupnya 

(viabilitas). Pengujian viabilitas perlu dilakukan untuk mendapatkan benih yang 

sehat (bebas dari patogen yang terbawa oleh benih) sehingga diharapkan pada saat 

di pertanaman kemapuan hidup dari benih yang ditanam tetap tinggi. 

Benih dengan kadar air yang tinggi dapat merangsang pertumbuhan 

cendawan. Cendawan yang terbawa benih pada saat penyimpanan (Storage fungi) 

adalah cendawan yang menyerang benih pada waktu penyimpanan, bila keadaan 

memungkinkan untuk perkembangannya maka cendawan akan tumbuh cepat dan 

mengadakan infeksi pada benih (Sutopo, 1985). Serangan cendawan pada benih 

dapat menyebabkan benih mengalami penurunan viabilitas sebelum ditanam 

bahkan menyebabkan benih tidak dapat dikecambahkan, sehingga perlu perlakuan 

khusus terhadap benih sebelum disimpan.  

Menurut Mugnisjah dan Setiawan (1990), perlakuan benih dengan bahan 

kimia dapat meracuni benih, manusia dan binatang, karena itu diperlukan 

perlakuan dengan bahan nabati atau alami sehingga aman bagi lingkungan. 

Penggunaan bahan nabati atau alami merupakan cara tepat yang dapat digunakan 

karena aman bagi lingkungan, mudah didapat dan mudah diterapkan. Oleh karena 

itu, perlakuan khusus yang dapat dilakukan dalam penyimpanan benih yaitu salah 

satunya dengan menggunakan bahan rimpang kencur yang dapat melindungi benih 

dari serangan cendawan. Kencur mengandung zat kurkumin dan minyak atsiri 

yang dapat menghambat pertumbuhan organisme khususnya jamur dan bakteri 

(Kusnaedi, 1999). 

B. Perumusan Masalah 
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Benih duku termasuk dalam golongan rekalsitran yaitu benih yang tidak 

dapat disimpan lama dengan kadar air biji rendah (12 – 30 %). Untuk 

mempertahankan agar kadar air benih tetap tinggi saat  penyimpanan, maka dalam 

menyimpan benih tersebut diperlukan suatu tempat atau ruang yang sesuai yaitu 

pada kondisi dengan kelembaban yang tinggi. Kondisi kelembaban yang tinggi 

dapat mengakibatkan munculnya cendawan penyebab penyakit pada benih yang 

disimpan sehingga dapat menurunkan viabilitasnya. 

Kendala yang menyebabkan penurunan kualitas benih adalah penggunaan 

benih yang tidak sehat, dalam arti terdapat  cendawan yang terbawa benih. Benih 

yang tidak sehat mengakibatkan lama simpan benih menjadi berkurang, sehingga 

untuk mengatasi masalah ini perlu perlakuan khusus sebelum disimpan agar tidak 

terserang cendawan selama penyimpanan. Perlakuan khusus yang dilakukan yaitu 

dengan bahan alami antara lain dengan rimpang kencur. Rimpang kencur 

mengandung minyak atsiri dan zat kurkumin yang dapat mencegah pertumbuhan 

cendawan. 

Perlakuan dengan rimpang kencur diharapkan dapat melindungi benih dari 

cendawan yang terbawa benih, memperpanjang umur simpan benih dan dapat 

mempertahankan viabilitas benih. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 

mengenai berat rimpang kencur dan lama penyimpanan yang sesuai untuk 

mempertahankan viabilitas benih dan melindungi benih dari serangan cendawan. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui berat rimpang kencur yang memberikan pengaruh terbaik terhadap 

viabilitas benih dan cendawan terbawa benih  

2. Mengetahui lama penyimpanan yang memberikan pengaruh terbaik terhadap 

viabilitas benih dan cendawan terbawa benih 

D. Hipotesis  

Perlakuan dengan rimpang kencur (Kaempferia galanga L.) diduga mampu 

menekan serta mencegah pertumbuhan cendawan terbawa benih sehingga periode 

simpan benih menjadi lebih lama dengan viabilitas benih tetap tinggi. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Duku (Lansium domesticum Corr.) 

Menurut Tjitrosoepomo (2002), sistematika tanaman duku adalah sebagai 

berikut : 

Divisio : Spermatophyta 

Sub Divisio : Angiospermae 

Klasis : Dicotyledoneae 

Ordo : Sapindales 

Familia : Meliaceae 

Genus : Lansium 

Spesies : Lansium domesticum Corr. 

Tanaman duku tumbuh berupa pohon yang tingginya dapat mencapai 20 

meter dan diameter 40 cm. berbatang lurus dan kulitnya banyak mengandung 

getah berwarna abu-abu. Cabangnya berbentuk bulat dan diselimuti oleh bulu yang 

halus. Daun duku termasuk daun majemuk, terpencar bersirip ganjil, panjangnya 

dapat mencapai 30-50 cm, pangkal tangkai daun agak tebal dan berbentuk lonjong 

sampai bulat telur. Bunga duku berupa bulir dan berwarna putih kekuning-

kuningan dengan 4-5 tajuk. Kelopak bunga berdaging yang terdiri dari 5 buah, 

tangkai putih sangat pendek (Lutony, 1993). 

Berkaitan dengan lingkungan tumbuhnya, di Indonesia dikenal ada 

beberapa daerah penghasil buah duku. Dari daerah-daerah tersebut muncul jenis 

duku yang beragam. Namun, tak semua jenis duku yang ada termasuk kriteria 

unggul. Duku komering, duku condet, duku matesih, duku sumber, dan duku 

purbalingga merupakan beberapa contoh jenis duku yang diunggulkan masyarakat. 

Duku-duku unggul tersebut memiliki ciri antara lain ukuran buahnya relatif besar 

dan tidak bergetah, kulit buahnya tipis dan berwarna kuning muda, daging buah 

berwarna bening, rasanya manis, kandungan air banyak dan hampir tidak berbiji                                 

(Widyastuti dan Paimin, 1993). 

Umumnya tanaman duku diperbanyak dengan biji, dapat juga dengan 

okulasi dan cangkokan, dan ternyata bahwa tanaman duku itu memiliki hasil 

5 
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tanaman yang sifatnya sama dengan induknya. Pembibitan tanaman duku tidak 

mudah. Biji-biji sebaiknya disemai lebih dahulu. Yang baik ialah : disemai dalam 

keranjang. Tiap keranjang diisi dengan 4-5 buah biji. Keranjang-keranjang itu 

perlu dilindungi. Setelah umur 1 tahun bibit-bibit dari keranjang itulah 

dipindahkan ke pesemaian dengan jarak 30 x 30 cm. Pesemaian tersebut 

memerlukan perlindungan berat dimusim kemarau tanahnya sebaiknya ditutupi 

dengan jerami. Bibit-bibit itu dapat dibiarkan tinggal hingga umur 4 tahun untuk 

dipindahkan ke kebun atau ditempeli mata (okulasi). Umumnya biji-biji itu 

langsung ditanam di kebun (Tohir, 1984). 

Menurut Prihatman (2000), syarat tumbuh tanaman duku sebagai berikut : 

1. Angin tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman duku tetapi tidak 

dapat tumbuh optimal di daerah yang kecepatan anginnya tinggi. 

2. Tanaman duku umumnya dapat tumbuh di daerah yang curah hujannya tinggi 

dan merata sepanjang tahun. Tanaman duku tumbuh secara optimal di daerah 

dengan iklim basah sampai agak basah yang bercurah hujan antara 1500-2500 

mm/tahun. 

3. Tanaman duku tumbuh optimal pada intensitas cahaya matahari tinggi. 

4. Tanaman duku dapat tumbuh subur jika terletak di suatu daerah dengan suhu 

rata-rata 19 derajat C. 

5. Kelembaban udara yang tinggi juga dapat mempercepat pertumbuhan tanaman 

duku, sebaliknya jika kelembaban udara rendah dapat menghambat 

pertumbuhan tanaman duku. 

 

B. Kencur (Kaempferia galanga L.) 

Menurut Tjitrosoepomo (2002), sistematika tanaman kencur adalah sebagai 

berikut : 

Divisio : Spermatophyta 

Sub Divisio : Angiospermae 

Klasis : Monocotyledoneae 

Ordo : Zingiberales 

Familia : Zingiberaceae 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xviii 
 

Genus : Kaempferia 

Spesies : Kaempferia galanga L. 

Kencur merupakan tanaman terna yang hampir menutupi tanah, tidak 

berbiji, rimpang bercabang-cabang akar berbentuk gelondong. Dilihat dari daun, 

ada kencur berdaun lebar dan berdaun sempit. Setiap tanaman mempunyai 1-3 

helai daun yang berbentuk lonjong lebar sampai bundar, pangkalnya hampir 

berbentuk jantung, ujung lancip bagian atas tidak berbulu, bagian bawah berbulu, 

pinggir bergelombang berwarna merah kecoklatan. Bagian tengah berwarna hijau, 

panjang helai daun 7-15 cm, lebar 2-8 cm, bertangkai pendek 3-10 mm, pelepah 

terbenam dalam tanah 1,5-3,5 cm berwarna putih (Martha tilaar, 2002). 

Simplisia kencur (Kaempferia galanga L.) mudah dibuat dengan cara 

rimpang kencur yang sudah dibersihkan, dipotong-potong atau dirajang, kemudian 

potongan-potongan kencur diletakkan dalam wadah dan dijemur di tempat yang 

teduh agar kering angin. Potongan-potongan kencur ini dapat juga dimasukkan ke 

dalam karung atau kain kemudian dijemur sehingga tidak terkena sinar matahari 

langsung (Muhlisah, 1999). 

Komposisi kimia rimpang kencur terdiri dari pati (4,14 %), mineral (13,73 

%), dan minyak atsiri (0,02 %) berupa sineol, asam metil kanil dan penta dekaan, 

asam sinamat, etil ester, borneol, kamphene, paraeumarin, asam anisat, alkaloid 

dan gom (Anonim, 2005). Minyak atsiri dalam rimpang kencur mengandung etil 

sinnamat dan metil p-metoksi sinamat yang banyak digunakan dalam industri 

kosmetika dan dimanfaatkan sebagai obat asma dan anti jamur (Rostiana et al., 

2005). 

Rimpang berukuran besar yang dihasilkan oleh kultivar-kultivar unggul 

belum tentu mempunyai kandungan minyak atsiri yang tinggi. Tinggi rendahnya 

kadar minyak atsiri di dalam  rimpang tergantung pada permintaan kebutuhan 

pemanfaatan rimpang tersebut. Rimpang kencur untuk tujuan obat-obatan 

digunakan rimpang berkadar minyak atsiri tinggi (Afriastini, 2002). 

Rimpang kencur mengandung zat kurkumin yang dapat menghambat 

pertumbuhan organisme, khususnya cendawan dan bakteri. Disamping mempunyai 

daya bunuh terhadap bakteri dan cendawan, bau empon-empon juga tidak 
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disenangi oleh hama serangga, karena sifat inilah maka rimpang tersebut dapat 

dipakai sebagai bahan pengawet benih. Cara penggunaan empon-empon tersebut 

dapat dilakukan dengan diparut atau dirajang lalu dicampurkan dengan benih dan 

disimpan ditempat tertutup (Kusnaedi, 1999). 

 

C. Penyimpanan Benih 

Benih yang akan disimpan sebaiknya memiliki kandungan air yang optimal 

yaitu kandungan air tertentu dimana benih tersebut dapat disimpan lama tanpa 

mengalami penuruna viabilitasnya. Untuk biji duku yang termasuk golongan 

rekalsitran, kadar air > 30%. Kemampuan benih untuk disimpan bervariasi. Ada 2 

golongan besar sifat benih dalam penyimpanan: (1) Benih ortodok, yang dapat 

disimpan lama dalam kadar air rendah (4-8%) dalam kondisi temperatur rendah (4-

80C dan RH 40-50%), dan (2) Benih rekalsitran yang tidak dapat disimpan lama 

(1-4 minggu) pada kadar air tinggi (20-50%) dan kondisi temperatur dan 

kelembaban yang sedang (18-200C, RH 50-60%) (Anonim, 2006a). 

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyimpanan benih adalah : 

sifat genetis benih, kondisi sebelum panen, struktur dan komposisi benih, kondisi 

kulit benih, hubungan antara tingkat kemasakan dan daya simpan benih, dormansi 

benih, kadar air benih, adanya kerusakan mekanis pada benih dan tingkat vigor 

benih (Kuswanto, 2003). 

Untuk mendapatkan benih yang baik sebelum disimpan maka biji harus 

benar-benar masak di pohon dan sudah mencapai kematangan fisiologis. Benih 

yang akan disimpan harus bertitik tolak dari viabilitas awal yang semaksimum 

mungkin untuk dapat mencapai waktu simpan yang lama. Karena selama masa 

penyimpanan yang terjadi hanyalah kemunduran dari viabilitas awal tersebut, yang 

mana tidak dapat dihentikan lajunya. Pemilihan benih serta cara penyimpanan 

yang baik merupakan cara untuk menghambat kemunduran tersebut, sehingga laju 

kemunduran viabilitas benih dapat diatasi sekecil mungkin (Sutopo, 2004). 

Suhu ruang simpan berperan dalam mempertahankan viabilitas benih 

selama penyimpanan, yang dipengaruhi oleh kadar air benih, suhu dan kelembaban 

nisbi ruangan. Pada suhu rendah, respirasi benih berjalan lambat dibanding suhu 
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tinggi. Dalam kondisi tersebut, viabititas benih dapat dipertahankan lebih lama 

(Purwanti, 2004). 

Tujuan dari penyimpanan benih adalah untuk mempertahankan viabilitas 

benih dalam periode simpan yang selama mungkin. Viabilitas benih secara umum 

dapat dibedakan menjadi benih yang berdaya simpan yang baik, sedang dan jelek. 

Agar benih mempunyai daya simpan yang tinggi atau baik, maka benih harus 

memiliki kekuatan tumbuh atau vigor dan daya berkecambah yang semaksimal 

mungkin (Sutopo, 1985). 

Faktor-faktor yang berpengaruh pada penyimpanan benih yaitu 

kelembaban relatif udara pada kadar air benih dan suhu. Faktor-faktor 

penyimpanan tersebut berpengaruh terhadap tinggi rendahnya viabilitas dan vigor 

benih. Justru karena inilah maka diperlukan cara-cara dan perlakuan-perlakuan 

yang tepat pada penyimpanan, agar kemunduran benih dapat dikurangi 

kecepatannya. Diperlukan cara-cara penyimpanan yang tepat karena benih 

mengandung kadar air dan cadangan makanan yang semakin lama semakin 

berkurang akibat penyimpanan yang kurang tepat. Tanpa dilakukannya cara dan 

perlakuan yang tepat pada penyimpanan karena faktor-faktor pengaruh itu, maka 

benih jika disimpan vigornya akan lebih cepat mengalami kemunduran atau 

menurun dibanding viabilitasnya (Kartasapoetra, 1986). 

Problem yang utama dalam penyimpanan biji dengan kondisi kelembaban 

tinggi adalah biji cepat berkecambah dan gangguan serangan cendawan. 

Berdasarkan hal ini, maka fokus penelitian dapat diarahkan untuk menunda 

perkecambahan biji bersama-sama dengan aplikasi fungisida sehingga biji 

rekalsitran dapat diperpanjang umur simpannya (Ashari, 1995). 

 

D. Viabilitas Benih 

Peristiwa yang terjadi pada sistem tanaman dimulai dari perkecambahan 

benih. Setelah benih ditanam maka substrat yang terdapat di dalamnya 

(karbohidrat, lemak dan protein) akan mengalami perombakan enzimatik 

khususnya pada protein dan lemak, untuk mendukung aktivitas embrio yang 
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kemudian akan membentuk organ-organ utama tanaman seperti batang, daun dan 

akar (Sitompul dan Guritno, 1995). 

Untuk menghindari kegagalan, maka perlu diketahu terlebih dahulu apakah 

biji atau benih tanaman budidaya yang akan disebar di lapangan dapat 

berkecambah dengan baik dan dalam waktu yang memadai. Cara-cara yang 

dilakukan tersebut dikenal dengan uji daya kecambah benih. Suatu biji tumbuhan 

dapat berkecambah jika syarat-syarat berikut ini terpenuhi, yaitu : 

1. Embrio biji tersebut masih hidup dan sempurna 

2. Biji tidak dalam keadaan dorman 

3. Faktor lingkungan menguntungkan untuk perkecambahan. 

Bila daya perkecambahan benih memberikan hasil yang rendah maka perlu 

diadakan usaha lain untuk mengetahui faktor apakah yang mengakibatkan 

kegagalan perkecambahan. Metode uji daya kecambah dilakukan dengan 

menjamin agar lingkungan menguntungkan bagi perkecambahan seperti 

ketersediaan air, cahaya, suhu dan oksigen (Malik, 2008). 

Menurut Sadjad (1993), viabilitas benih adalah kumpulan sejumlah 

parameter daya hidup yang ditunjukkan oleh gejala metabolisme pertumbuhan 

yang meliputi : 

1. Daya perkecambahan benih yang diindikasikan oleh kemampuan tumbuh 

normal pada kondisi lingkungan yang optimum 

2. Vigor atau kekuatan tumbuh benih yang diindikasikan oleh pertumbuhan 

normal pada keadaan lapang yang kurang optimum atau pada saat setelah 

proses penyimpanan. 

Menurut Ardian (2008), adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkecambahan benih terdiri dari 2 faktor yaitu : 

1. Faktor benih, meliputi : 

a) Keadaan endosperm, harus cukup untuk persediaan cadangan makanan 

selama proses perkecambahan hingga kecambah dapat mencari makanan 

sendiri dari dalam tanah 

b) Keadaan embrio harus dalam keadaan hidup dan sempurna 

2. Faktor lingkungan, meliputi : 
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a) Air (uap air atau liquid) 

b) Udara yang mengandung O2 

c) Sinar matahari, yang menentukan suhu yang pantas untuk perkecambahan 

Apabila faktor benih dan faktor lingkungan telah memenuhi persyaratan 

perkecambahan sesuai dengan yang diingini selama proses perkecambahan maka 

akan menghasilkan kecambah yang lebih baik dan berkualitas. Baik dan 

berkualitas dimaksudkan viabilitas dan vigor tinggi serta bebas dari serangan hama 

dan penyakit, 

Menurut Kamil (1982), berdasarkan kepada letak kotiledon atau scutelum 

terhadap permukaan tanah, maka dapat dibedakan dua tipe bibit yaitu : 

1. Bibit Epigeal, yaitu bibit di mana kotiledonnya terangkat di atas permukaan 

tanah sewaktu pertumbuhannya. Terangkatnya kotiledon ini ke atas permukaan 

tanah disebabkan oleh pertumbuhan dan perpanjangan hipokotil, sedangkan 

ujung arah ke bawah sudah tertambat ke tanah dengan akar-akar lateral. 

Hipokotil membengkok dan bergeser ke arah permukaan tanah, kemudian 

menembus dengan merekahkannya lalu muncul di permukaan tanah. 

2. Bibit hypogeal, yaitu bibit di mana kotiledonnya tertinggal di bawah 

permukaan tanah (di dalam tanah) sewaktu pertumbuhannya. Pada tipe bibit 

hypogeal, hipokotil tidak atau hanya sedikit memanjang, sehingga kotiledon 

tidak terangkat ke atas. 

Biji yang tergolong rekalsitran tidak dapat disimpan lama dengan kadar air 

biji rendah (12-30 %) pada suhu rendah karena biji tersebut akan mengalami 

kemunduran viabilitasnya dengan cepat. Oleh karena itu, golongan biji rekalsitran 

memerlukan teknik penyimpanan lebih sulit dibandingkan dengan golongan 

ortodoks. Beberapa tanaman yang bijinya termasuk golongan rekalsitran sebagian 

besar adalah tanaman perkebunan (karet, cengkeh, kopi), buah-buahan (mangga, 

durian, avokad, manggis, sawo), tanaman hias (palem), dan tanaman industri (jati, 

mahoni) (Ashari, 1995). 

Dalam pengujian di laboratorium, daya berkecambahnya benih diartikan 

sebagai mekar dan berkembangnya bagian-bagian penting dari embrio suatu benih 

yang menunjukkan kemampuannya untuk tumbuh secara normal pada lingkungan 
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yang sesuai. Dengan demikian pengujian daya tumbuh atau daya berkecambah 

benih ialah pengujian akan sejumlah benih, berapa persentase dari jumlah benih 

tersebut yang dapat atau mampu berkecambah pada jangka waktu yang telah 

ditentukan. Sedangkan, yang dimaksud dengan kemampuan tumbuh secara 

normal, yaitu dimana perkecambahan benih tersebut menunjukkan kemampuan 

untuk tumbuh dan berkembang menjadi bibit tanaman dan tanaman yang baik dan 

normal, pada lingkungan yang telah disediakan sesuai bagi kepentingan 

pertumbuhan dan perkembangannya (Kartasapoetra, 1986). 

 

E. Kesehatan Benih 

Menurut Anonim (2006b), kesehatan benih berkaitan dengan hama dan 

penyebab penyakit yang secara langsung berpengaruh terhadap viabilitas dan vigor 

dari material tersebut atau dapat menimbulkan masalah di persemaian atau di areal 

penanaman apabila terbawa oleh benih; misalnya penyakit-penyakit seed borne 

(penyakit-penyakit yang menyertai benih). Biji merupakan salah satu alat 

perkembangbiakan tanaman yang memiliki arti penting bagi kelanjutan 

pertumbuhan tanaman. Biji atau benih yang akan digunakan seringkali mengalami 

kerusakan oleh berbagai macam organisme perusak berupa hama dan patogen, 

sehingga menyebabkan kualitas benih menjadi turun atau sangat rendah. Beberapa 

organisme penting yang umum merusak benih adalah : 

1. Bakteri, terutama merusak biji dalam kondisi lembab 

2. Cendawan, merupakan salah satu penyebab utama hilangnya viabilitas biji 

maupun benih. Jamur dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu jamur yang 

berasal dan terbawa dari lapangan (field fungi) dan jamur yang berkembang di 

penyimpanan (storage fungi) 

3. Nematoda, namun jarang terbawa biji tanaman hutan 

4. Serangga hama. Berbagai jenis serangga hama yang termasuk dalam kelompok 

kumbang, kepik, kutu, moths/ulat, lalat dan lebah. Serangga pemakan dan 

perusak biji dapat menyebabkan kegagalan produksi benih di lapangan dan 

kadang berlanjut sampai ke tahap penyimpanan. Larva serangga yang 

menyerang benih di lapangan dapat melanjutkan serangannya dalam 
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penyimpanan, dan hanya jenis yang mampu berkembang biak dan menyerang 

kembali benih dalam gudang yang dianggap sebagai hama gudang yang 

sebenarnya. Kebanyakan serangga tidak mampu menyerang kembali benih 

karena serangga dewasa tidak dapat bertahan dan berkembang biak pada 

kondisi penyimpanan atau tidak dapat menembus kulit biji. 

Menurut Sutopo (2004), ada berbagai metode uji kesehatan benih yang 

dapat dipergunakan untuk mendeteksi patogen yang terbawa benih. Pada dasarnya 

yang telah dikenal yaitu : 

1. Pemeriksaan Benih Kering 

Dengan metode ini sejumlah benih diperiksa secara kering, apakah tercampur 

dengan kotoran-kotoran seperti sisa-sisa tanaman, sklerotia, gall, insekta dan 

lain-lain. Selain itu diperhatikan pula adanya gejala atau tanda-tanda penyakit 

pada benih, seperti tubuh cendawan, miselia dan spora. Dapat juga dideteksi 

adanya bercak-bercak pada benih dan kerusakan mekanis yang dapat 

menyebabkan kebusukan pada benih atau kecambah. 

 

2. Pemeriksaan Secara Pencucian Benih 

Metode ini dapat dipergunakan untuk mendeterminasi cendawan yang melekat 

atau tumbuh pada permukaan benih, seperti Pyricularia spp, Drechsclera spp, 

Fusarium, Alternaria dan lain-lain. Caranya ialah dengan memasukkan 

sejumlah benih dalam air kemudian digoyang-goyangkan untuk waktu tertentu. 

Air cucian tersebut dapat diperiksa langsung dengan mikroskop stereokopik 

atau setelah disentrifugal terlebih dahulu. 

3. Pemeriksaan Dengan Cara Inkubasi 

a. Metode Kertas 

Cara ini didasarkan pada pertumbuhan inokulum dan kecambah. Dengan 

cara ini dapat dilihat macam patogen yang menyerang benih. Pengamatan 

benih dan kecambah dilakukan setelah diinkubasikan pada medium kertas. 

b. Metode Agar 
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Pengujian dengan menggunakan metode agar lebih didasarkan pada 

pertumbuhan inokulum. Untuk keperluan media biasa diperlukan Maltose 

Extract Agar (MEA) atau Potato Dextrose Agar (PDA). 

c. Metode Inkubasi dengan media batu bata, pasir, tanah 

Untuk lebih mendapatkan gambaran yang sebenarnya dari serangan suatu 

patogen di lapangan, maka dipergunakan medium batu bata, pasir atau 

tanah. Benih ditanam pada medium tersebut dan ditempatkan pada 

temperatur dan kelembaban tertentu. Diharapkan bahwa benih-benih yang 

sudah membawa penyakit akan tumbuh dengan memperlihatkan gejala dan 

tanda penyakit yang kurang lebih akan sama dengan keadaan di lapangan. 

d. Metode “Growing on Test” 

Pengujian ini didasarkan kepada pertumbuhan tanaman setelah melewati 

masa kecambahnya dengan memperlihatkan gejala penyakit. Hal ini 

disebabkan karena beberapa penyakit yang terbawa benih memerlukan 

waktu inkubasi yang lama untuk dapat dideteksi. 

F. Patogen Terbawa Benih 

Seed-borne patogen atau patogen yang terbawa benih adalah setiap patogen 

penyebab infeksi yang berasosaiasi dengan benih dan mempunyai potensi untuk 

menyebabkan penyakit. Patogen tersebut dapat terbawa dipermukaan benih, 

didalam maupun bersama benih (Sutopo, 1985). 

Benih bebas patogen dapat berasal dari tanaman sehat tetapi dapat pula 

berasal dari tanaman sakit kemudian diadakan perlakuan benih atau perawatan 

benih. Patogen yang terdapat pada benih ada yang hanya menempel tetapi ada 

yang menyerang bagian luar benih, bahkan ada yang sudah berada dalam benih. 

Oleh karena itu pada saat mengadakan perlakuan benih atau perawatan benih harus 

dipih cara yang tepat, sesuai dengan keadaan patogen pada benih. Untuk 

menghilangkan patogen yang hanya menempel atau menyerang dibagian luar 

benih digunakan perawatan benih, sebab umumnya cara ini hanya mampu 

mengendalikan patogen yang berada di luar benih saja. Untuk menghilangkan 

patogen yang berada di dalam benih umumnya digunakan perlakuan benih, sebab 
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cara ini dapat  membunuh patogen, baik yang di luar maupun di dalam 

(Martoredjo, 1992). 

Menurut Deptan (2006), benih mempunyai hubungan yang sangat erat 

dengan perkembangan dan penyebaran suatu penyebab penyakit, mengingat benih 

merupakan salah satu bahan perbanyakan tanaman. Sejalan dengan perkembangan 

peradaban manusia dan teknologi khususnya dibidang pertanian, maka benih telah 

menjadi komoditas internasional dalam pertukaran atau transaksi plasma nutfah di 

dunia. Benih mempunyai potensi yang sangat tinggi sebagai sarana penyebaran 

penyebab penyakit dari suatu tempat ke tempat lain. Kerugian akibat penyakit 

terbawa benih sering terjadi di lapang dan di tempat penyimpanan. Berbagai 

kerugian yang ditimbulkan patogen dan penyakit terbawa benih adalah sebagai 

berikut : 

1. Inokulum patogen terbawa benih dapat menurunkan daya berkecambah benih, 

meningkatkan kematian bibit/tanaman muda berupa pre-emergence atau post-

emergence serta meningkatkan perkembangan penyakit (tingkat keparahan 

penyakit) di lapang yang akhirnya akan menurunkan produksi dalam kuantitas 

dan kualitas. 

2. Benih sebagai pembawa suatu patogen baru atau strain patogen baru ke suatu 

tempat sehingga akan menimbulkan ledakan suatu penyakit (outbreak) di 

tempat tersebut. 

3. Benih yang terinfeksi atau membawa patogen sering terkontaminasi oleh 

toksin (seperti mitotoksin) yang dihasilkan patogen tersebut. Toksin tersebut 

akan merusak benih tersebut. 

 

G. Cendawan Terbawa Benih 

Sebelum biji dikecambahkan harus diyakini dulu kebenaran varietasnya. 

Biji diambil dari buah-buah yang baik, tidak cacat, dan sudah tua/masak (masak 

aktual) di pohon. Buah yang sudah jatuh sebaiknya tidak digunakan sebagai 

sumber benih batang bawah karena biasnya telah tertular oleh penyebab penyakit 

tular tanah atau buah tersebut kurang sehat. Secara umum dapat dinyatakan bahwa 
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buah yang keadaan baik dan belum jatuh dari pohon, kemungkinan adanya virus 

yang ditularkan melalui biji hanya 1% - 3% (Soelarso, 1996). 

Secara umum, komponen mutu benih dibedakan menjadi tiga, yakni 

komponen mutu fisik, fisiologis dan genetik. Sekarang, pasar sudah mendesak 

dimasukkannya komponen mutu patologis. Adapun mutu patologis berkaitan 

dengan ada tidaknya serangan patogen pada benih serta tingkat serangan yang 

terjadi. Kerusakan yang ditimbulkan penyakit terbawa benih, selain menimbulkan 

lingkungan penyimpanan yang tidak optimum, cendawan umumnya menghasilkan 

produk beracun seperti aflatoksin yang akan meracuni benih sehingga akan 

menurunkan aktivitas enzim saat benih dikecambahkan (Wirawan dan Wahyuni, 

2002).  

Cendawan adalah suatu kelompok jasad hidup yang menyerupai tumbuhan 

tingkat tinggi, karena mempunyai dinding sel, tidak bergerak, berkembang biak 

dengan spora, tetapi tidak mempunyai klorofil. Cendawan tidak mempunyai 

batang, daun dan akar, serta tidak mempunyai sistem pembuluh seperti pada 

tumbuhan tingkat tinggi. Cendawan umumnya berbentuk benang, bersel banyak 

dan semua bagian dari cendawan mempunyai potensi untuk tumbuh. Karena 

cendawan tidak mempunyai klorofil, yang berarti tidak dapat memasak 

makanannya sendiri, maka cendawan memanfaatkan sisa-sisa bahan organik dari 

makhluk hidup yang telah mati maupun masih hidup. Cendawan yang hidup pada 

tanaman yang masih hidup disebut parasit, karena memperoleh makanannya dari 

tanaman yang masih hidup tersebut. Cendawan yang bersifat parasit tersebut dapat 

menyebabkan penyakit pada tanaman sehingga disebut dengan patogen (Tjahjadi, 

2008). 

Menurut Sutopo (2002), ada dua macam cendawan yang menyerang benih 

yaitu : 

a. Field fungi (cendawan lapang) adalah cendawan yang menyerang benih 

sebelum dipanen atau segera sesudah panen pada waktu menanti proses 

pengeringan. Macam kerusakan yang terjadi ialah menurunnya kualitas benih 

yang meliputi warna, rasa, bau. Yang termasuk cendawan lapangan antara lain 

Alternaria sp., Cladosporium sp., Helminthosporium sp., Fusarium sp. 
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b. Storage fungi (cendawan di penyimpanan) adalah cendawan yang menyerang 

benih pada waktu penyimpanan. Cendawan ini mengadakan kontaminasi pada 

benih sewaktu dilapangan dan terbawa oleh benih dalam bentuk spora atau 

miselium. Bila keadaan di tempat penyimpanan memungkinkan 

perkembangannya maka cendawan akan tumbuh cepat dan mengadakan infeksi 

pada benih. Yang termasuk cendawan gudang antara lain: Aspergilus flavus, 

Penicilium sp. Macam kerusakan yang terjadi ialah timbulnya racun-racun 

cendawan (aflatoxin), turunnya nilai gizi benih, turunnya berat benih dan 

kecambah. 

Spesies cendawan simpan umumnya tergolong ke dalam genus Aspergillus 

dan Penicillium. Cendawan tersebut biasanya terdapat di udara dalam jumlah yang 

banyak atau mengendap pada permukaan benda-benda yang terdapat di dalam 

tempat penyimpanan benih, termasuk dipermukaan lot benih. Aktivitas cendawan 

simpan dipengaruhi oleh kondisi fisik, kadar air benih, suhu dan kelembaban nisbi 

lingkungan tempat penyimpanan. Pertumbuhan cendawan yang cepat ditempat 

penyimpanan dapat meningkatkan suhu, sehingga di bagian tersebut menjadi lebih 

panas bila dibandingkan dengan bagian sekelilingnya (Justice dan Bass, 2002). 

Alternaria sp., Chaetomium sp., Cladosporium sp., Fusarium sp., 

Helminthosporium sp., Rhizopus sp. termasuk cendawan saprofit dan parasit tular 

benih yang berada dalam keadaan dorman selama benih disimpan, kecuali bila 

kadar air benihnya meningkat dengan pesat. Ada beberapa spesies yang umumnya 

tidak dijumpai di dalam atau pada permukaan benih sewaktu benih dipanen. 

Namun ia mampu melangsungkan siklus hidupnya pada benih yang berada di 

penyimpanan (Justice dan Bass, 2002). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Ekologi dan Manajemen Produksi 

Tanaman dan Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman Fakultas Pertanian 

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dimulai pada bulan Februari sampai Mei 

2009. 

 

B. Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah benih duku 

Matesih, rimpang kencur (Kaempferia galanga L.), abu gosok, alkohol, spirtus, 

kapas, kentang, dextrose, agar, aquades dan kertas buram. Sedangkan alat-alat 

yang digunakan adalah saringan, timbangan, plastik polipropillen, gelas aqua, 

oven, lampu benzen, karet gelang, ember, petridish, mikroskop binocular, 

autoclave, LAFC (Laminer Air Flow Cabinet), beker glass, erlenmeyer, pinset, 

jarum preparat dan sprayer. 

 

C. Cara Kerja Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 
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Penelitian diatur berdasarkan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 2 

faktor perlakuan,yaitu berat rimpang kencur dan lama penyimpanan. Berat 

rimpang kencur terdiri atas 4 taraf yaitu : 

· Tanpa pemberian rimpang untuk benih sejumlah 15 benih (B0) 

· Berat rimpang 5 gram untuk benih sejumlah 15 benih (B1) 

· Berat rimpang 10 gram untuk benih sejumlah 15 benih (B2) 

· Berat rimpang 15 gram untuk benih sejumlah 15 benih (B3) 

Lama penyimpanan terdiri atas  5 taraf : 

· Tanpa penyimpanan (L0) 

· Lama penyimpanan 2 minggu (L1) 

· Lama penyimpanan 4 minggu (L2) 

· Lama penyimpanan 6 minggu (L3) 

· Lama penyimpanan 8 minggu (L4) 

Dari kedua faktor tersebut diperoleh 20 kombinasi perlakuan dengan masing-

masing perlakuan diulang tiga kali.  

Mengambil 7 benih duku pada masing-masing perlakuan untuk dilakukan 

identifikasi cendawan dengan media PDA dan melakukan pengujian viabilitas 

benih dalam petridish dengan masing-masing perlakuan sebanyak 8 benih 

duku. 

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

a. Persiapan Rajangan Kencur 

Rimpang kencur (Kaempferia galanga L.) yang digunakan adalah 

rimpang induk maupun rimpang cabang. Rimpang dikupas dan dibersihkan 

kemudian dilakukan perajangan. Perajangan dilakukan dengan mencacah 

rimpang kencur dan cacahan tadi dikeringanginkan. 

b. Persiapan Benih Duku 

Benih duku yang digunakan adalah benih duku Matesih yang 

memiliki ukuran seragam. Buah duku berasal dari Desa Matesih, 

Kecamatan Matesih, Karanganyar.  
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Biji diambil dari buah secara manual dengan mengupas buah duku. 

Setelah biji duku terkumpul kemudian dicuci dengan air dan dihilangkan 

lendirnya dengan menggunakan abu gosok kemudian biji dicuci lagi 

dengan air mengalir dan dikeringanginkan. 

c. Penyimpanan Benih Duku 

Rimpang kencur yang telah dikeringanginkan kemudian ditimbang 

sesuai ukuran yaitu 5 gram, 10 gram, dan 15 gram kemudian dimasukkan 

ke dalam gelas aqua. Biji duku sebanyak 15 biji yang telah kering angin 

dan bersih kemudian dimasukkan ke dalam gelas aqua yang telah berisi 

rajangan rimpang kencur. Setiap gelas aqua berisi biji yang telah dicampur 

dengan rajangan kencur sesuai perlakuan. Gelas aqua kemudian ditutup 

dengan plastik polipropillen sampai rapat dan diikat dengan karet 

kemudian disimpan. 

d. Pengujian Perkecambahan 

Benih sebanyak 8 biji dikecambahkan dan diulang tiga kali. Bagian 

bawah petridish dilapisi dengan substratum/kertas buram sebanyak dua 

lembar. Kertas dibasahi air secukupnya untuk menjaga kelembaban 

kemudian benih disusun dalam petridish dan benih tidak boleh 

bersinggungan satu sama lainnya. 

e. Pengujian Cendawan 

Pengujian terhadap cendawan terbawa benih dilakukan dengan 

menggunakan metode agar (PDA=Potato Dextrose Agar). Media dibuat 

dengan menggunakan bahan kentang, dextrose, agar dan aquades 

sedangkan alat yang digunakan adalah kompor listrik, erlenmeyer, 

pengaduk, beker glass dan saringan. 

Langkah-langkah pengujian cendawan yaitu : 

1) Menyiapkan media PDA 

Cara pembuatan media PDA adalah sebagai berikut : 

a) Kentang dikupas, dicuci dan dipotong kecil-kecil kemudian 

ditimbang sebanyak 200 gram, kemudian dimasak dalam 500 ml 

aquades pada gelas piala kapasitas 1 l. 
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b) Mencairkan agar tepung dan dextrose masing-masing sebanyak 20 

gram dengan aquades melalui pemanasan. 

c)  Menyaring air rebusan kentang yang telah dipanaskan kemudian 

dituang dalam gelas tempat mencairkan agar dan dipanaskan sambil 

diaduk-aduk. 

d) Medium biakan dipanaskan dengan ditambahkan aquades hingga 

volume menjadi 1 l. 

e) Menuang medium biakan yang telah jadi ke dalam tabung 

erlenmeyer kemudian ditutup dengan kapas dan disterilisasi dengan 

autoklaf selama 30 menit. 

f) Medium biakan yang telah disterilisasi kemudian didinginkan dan 

dituang pada petridish dan dibiarkan menjadi padat seperti agar. 

2) Menyiapkan benih untuk pengujian dan meletakkan 7 benih dalam 

petridish disusun 1 benih di tengah dan yang lain disekitar tepi 

petridish diatur tidak bersinggungan satu sama lain. Benih kemudian 

diinkubasi selama 4 hari pada suhu kamar. 

3) Melakukan pengamatan dan identifikasi terhadap jenis cendawan yang 

menyerang benih dan menghitung persentase cendawan yang 

menginfeksi benih dan persentase benih terinfeksi. Cara pengamatan 

identifikasi cendawan dengan menggunakan mikroskop. Jenis 

cendawan yang menyerang dapat diketahui dari bentuk spora dan 

warna spora. 

 

3. Variabel Pengamatan 

a. Kecepatan Tumbuh 

Pengamatan kecepatan tumbuh dilakukan setiap hari sampai 30 HST, 

dengan rumus : 

A = 
n

n

T

B

T

B

T

B
+++ ......

2

2

1

1  

Keterangan : 

A = kecepatan tumbuh (%/etmal) 
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B = % kecambah normal 

T = waktu perkecambahan (24 jam=1 etmal) 

n = akhir perkecambahan (hari ke-30) 

b. Keserempakan Tumbuh 

Keserempakan tumbuh ditentukan berdasarkan penilaian terhadap 

kecambah normal yang kuat atau lemah, di ukur panjang akar dan panjang 

hipokotilnya kemudian dirata-rata. Keserempakan tumbuh diukur dengan 

cara menghitung jumlah benih tumbuh normal pada hari kesebelas setelah 

benih berkecambah. 

Kst = %100
11

´
-å

kandikecambahyangbenihjumlah

keharinormalkecambah
 

 

c. Daya Perkecambahan 

Menghitung jumlah kecambah normal pada hari keempat belas, 

kemudian menghitung persentase daya kecambahnya. 

DK = %100
14

´
-å

kandikecambahyangbenihjumlah

keharinormalkecambah
 

d. Jenis Cendawan dan Persentase Infeksi 

Melakukan pengamatan terhadap jenis cendawan yang menyerang 

dan persentase infeksi cendawan yang menyerang benih. Pengamatan 

dengan menggunakan mikroskop binocular (stereo). Jenis cendawan yang 

menyerang dapat diketahui dari bentuk spora dan warna spora, sedangkan 

persentase infeksi cendawan dihitung dengan membandingkan jumlah jenis 

cendawan tertentu dengan jumlah benih yang diinkubasikan kemudian 

dikali 100 %. 

e. Persentase Benih Terinfeksi 

Persentase benih terinfeksi dihitung dengan cara membandingkan 

jumlah benih yang terinfeksi dengan jumlah benih yang diinkubasi 

kemudian dikali 100 %. 

 

4. Analisis Data 
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Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis ragam dengan uji F pada taraf 

5 %. Jika perlakuan berpengaruh nyata maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s (DMRT) pada taraf 5 %. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil pengamatan viabilitas benih selama penyimpanan dengan berat 

rimpang kencur dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Ringkasan hasil sidik ragam Uji F semua variabel pengamatan pengaruh berat 
rimpang kencur dan lama simpan terhadap viabilitas benih duku Matesih 

No. Variabel Pengamatan Berat Rimpang 
Kencur (B) 

Lama 
Simpan 

(L) 

Interaksi 
(B*L) 

1. Kecepatan Tumbuh ** ** ** 
2. Keserempakan Tumbuh ** ** ** 
3. Panjang Akar ** ** ** 
4. Panjang Hipokotil ** ** ** 
5. Daya Kecambah ** ** ** 

Keterangan :   **  =  sangat berbeda nyata 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan berat rimpang kencur 

sangat berpengaruh pada semua variabel yaitu kecepatan tumbuh, keserempakan 

tumbuh, panjang akar, panjang hipokotil dan daya kecambah. Sama halnya pada 

perlakuan penyimpanan juga sangat berpengaruh pada semua variabel pengamatan. 

Interaksi juga terjadi pada semua variabel pengamatan. 

D. Kecepatan Tumbuh 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan berat rimpang kencur 

sangat berpengaruh pada kecepatan tumbuh benih duku. Lama simpan juga sangat 

berpengaruh pada kecepatan tumbuh benih duku. Pengamatan perkecambahan 

benih dilakukan setiap hari sampai umur 30 HST.  

 

24 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxvi 
 

1.81b

2.33a
2.13ab

0.47c

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 5 10 15

berat rimpang kencur (g)

2.23a

1.75a 1.82a

2.1a

0.51b

0

0.5

1

1.5

2

2.5

re
ra

ta
 k

ec
ep

at
an

 tu
m

bu
h 

(%
/e

tm
al

)

0 2 4 6 8

lama simpan (minggu)

 
        Keterangan : Nilai yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji 

jarak berganda (DMRT) 5 % 

Gambar 1. Pengaruh berat rimpang kencur dan lama penyimpanan terhadap 
kecepatan tumbuh benih duku Matesih 

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa perlakuan berat rimpang kencur 

5 gram memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan berat 

rimpang kencur 10 gram dan sangat berbeda nyata dengan perlakuan berat 

rimpang kencur 15 gram. Pada perlakuan berat rimpang kencur 5 gram, kecepatan 

tumbuh benih mengalami kenaikan kemudian mengalami penurunan pada 

perlakuan berat rimpang kencur 10 gram. Kenaikan tersebut dapat diduga karena 

pemberian kencur dapat melindungi benih dari serangan cendawan. Menurut 

Kusnaedi (1999), kencur mengandung zat kurkumin dan minyak atsiri yang dapat 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme khususnya jamur dan bakteri. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa semakin besar perlakuan berat rimpang kencur 

maka kecepatan tumbuh benih duku mengalami penurunan. Hal ini dapat diduga 

karena berkurangnya cadangan makanan dan kadar air dalam benih sehingga 

kecepatan tumbuh juga menurun.       

Perlakuan kontrol (lama simpan 0 minggu) memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan lama simpan 2 minggu, 4 minggu, 6 minggu dan 

sangat berbeda nyata dengan perlakuan lama simpan 8 minggu. Kecepatan tumbuh 

benih hingga penyimpanan 6 minggu mengalami kenaikan dapat diduga karena 

benih dipanen tepat waktu sehingga benih mencapai masak fisiologis dengan 

viabilitas benih tetap tinggi yang ditandai dengan naiknya kecepatan tumbuh benih 

hingga penyimpanan 6 minggu. Menurut Kamil (1982), daya kecambah kian 
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meningkat dengan bertambah tuanya biji dan mencapai maximum germination 

jauh sebelum masak fisiologis atau berat kering maksimal tercapai sampai masak 

fisiologis tercapai, tetapi sesudah itu akan menurun dengan kecepatan yang sesuai 

dengan keadaan jelek lapangan. 

Pengaruh pemberian kencur dan lama simpan yang menunjukkan hasil 

terbaik terhadap kecepatan tumbuh benih duku adalah pada perlakuan kencur 5 

gram (2,33 %/etmal) dan lama penyimpanan 6 minggu (2,1 %/etmal). Hal ini 

menunjukkan bahwa lingkungan penyimpanan sampai 6 minggu dengan 

perlindungan rimpang kencur 5 gram merupakan suatu kondisi yang paling tidak 

cocok bagi pertumbuhan cendawan.       

E. Keserempakan Tumbuh 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan berat rimpang kencur dan 

perlakuan lama simpan sangat berpengaruh pada keserempakan tumbuh benih 

duku. Keserempakan tumbuh juga diamati berdasarkan penilaian terhadap 

kecambah normal yang lemah atau kuat kemudian diukur panjang akar dan dirata-

ratakan serta diukur panjang hipokotilnya. 

30b

55.8a
51.7a

7.5c

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15

berat rimpang kencur (g)

29.2b

40.6ab 42.7ab

55.2a

13.5c

0

10

20

30

40

50

60

0 2 4 6 8

lama simpan (minggu)

 
        Keterangan : Nilai yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji 

jarak berganda (DMRT) 5 % 

Gambar 2. Pengaruh berat rimpang kencur dan lama penyimpanan terhadap 
keserempakan tumbuh benih duku Matesih 

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa perlakuan berat rimpang kencur 

5 gram memberikan pengaruh yang sangat berbeda nyata dengan perlakuan berat 

rimpang kencur 15 gram dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan berat rimpang 

kencur 10 gram. Pada perlakuan berat rimpang kencur 5 gram menunjukkan hasil 

terbaik dapat diduga merupakan suatu kondisi yang tepat untuk penyimpanan 
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benih duku sehingga benih tersebut memiliki potensi yang tinggi untuk 

berkecambah secara serempak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar 

perlakuan berat rimpang kencur sangat berpengaruh pada keserempakan tumbuh 

benih.   

Perlakuan lama simpan 6 minggu memberikan pengaruh yang tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan lama simpan 2 minggu dan 4 minggu dan sangat berbeda 

nyata dengan perlakuan lama simpan 8 minggu. Meningkatnya keserempakan 

tumbuh benih hingga penyimpanan 6 minggu dapat diduga karena penyimpanan 

dengan menggunakan rimpang kencur dapat melindungi benih dari serangan 

cendawan yang dapat menurunkan viabilitas benih duku. Menurut Justice dan Bass 

(2002), serangan cendawan simpan dapat menyebabkan kehilangan viabilitas 

benih. Oleh karena itu penyimpanan dengan rimpang kencur mampu melindungi 

benih dari serangan cendawan sehingga viabilitas benih tetap tinggi yang 

ditunjukkan dengan keserempakan tumbuh yang tinggi. Hal ini terjadi karena 

adanya kandungan minyak atsiri dan zat kurkumin dalam rimpang kencur tersebut. 

Tetapi berbeda halnya pada perlakuan lama simpan 8 minggu, keserempakan 

tumbuh mengalami penurunan karena benih yang disimpan sebagian busuk dalam 

penyimpanan. Hal ini disebabkan benih yang busuk tersebut telah terinfeksi 

cendawan saat benih dalam penyimpanan sehingga benih menjadi rusak. Dalam 

penelitian Dayuni (2005) disebutkan bahwa kerusakan benih dapat disebabkan 

karena senyawa toksin yang dikeluarkan oleh cendawan dan konsentrasi kencur 

terbaik yang mampu mempertahankan viabilitas benih. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pemberian kencur dan lama 

simpan yang memiliki hasil terbaik terhadap keserempakan tumbuh benih duku 

adalah pada perlakuan kencur 5 gram (55,8 %) dan lama penyimpanan 6 minggu 

(55,2 %). Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan penyimpanan sampai 6 minggu 

dengan perlindungan rimpang kencur 5 gram merupakan suatu kondisi yang paling 

tidak cocok bagi pertumbuhan cendawan sehingga benih memiliki keserempakan 

tumbuh yang tinggi.  
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Keterangan : Nilai yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata                     

pada uji jarak berganda (DMRT) 5 % 

Gambar 3. Pengaruh berat rimpang kencur dan lama penyimpanan terhadap 
panjang akar benih duku Matesih 

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa perlakuan kontrol (0 gram) 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan berat rimpang 

kencur 5 gram dan 10 gram dan sangat berbeda nyata dengan perlakuan berat 

rimpang kencur 15 gram. Pada perlakuan berat rimpang kencur 5 gram 

menunjukkan hasil tertingi dapat diduga karena pada perlakuan tersebut 

merupakan suatu kondisi yang tepat untuk penyimpanan benih duku. Semakin 

besar perlakuan berat rimpang kencur maka panjang akar benih mengalami 

penurunan. Hal ini diduga karena cadangan makanan menurun, viabilitas dan vigor 

benih semakin rendah. Justice dan Bass (2002), menyatakan bahwa vigor benih 

dihubungkan dengan kekuatan benih untuk menghasilkan perakaran. Pada 

perlakuan berat rimpang kencur 15 gram benih busuk dalam penyimpanan. Hal ini 

dapat diduga bahwa benih yang busuk tersebut disebabkan karena telah terinfeksi 

cendawan saat benih dalam penyimpanan sehingga benih menjadi rusak. 

Perlakuan tanpa penyimpanan (0 minggu) memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan lama simpan 2, 4 dan 6 minggu dan sangat 

berbeda nyata dengan perlakuan lama simpan 8 minggu. Perlakuan lama simpan 

menunjukkan bahwa panjang akar pada penyimpanan 6 minggu mengalami 

kenaikan. Hal ini dapat diduga karena penyimpanan dengan kencur dapat 

melindungi benih dari serangan cendawan sehingga benih dapat mempertahankan 

viabilitasnya. Menurut Mugnisjah dan Setiawan (1990), secara umum benih tipe 

rekalsitran memerlukan kadar air yang tinggi dan kelembaban lingkungan yang 
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tinggi pula untuk penyimpanannya agar benih dapat mempertahankan 

viabilitasnya.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pemberian kencur dan lama 

simpan yang memiliki hasil terbaik terhadap panjang akar benih duku adalah pada 

perlakuan kencur 5 gram (2,69 cm) dan lama penyimpanan 6 minggu (2,5 cm). Hal 

ini menunjukkan bahwa lingkungan penyimpanan sampai 6 minggu dengan 

perlindungan rimpang kencur 5 gram merupakan suatu kondisi yang paling tidak 

cocok bagi pertumbuhan cendawan dan tidak menghambat proses pertumbuhan 

akar. 
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       Keterangan : Nilai yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji 

jarak berganda (DMRT) 5 % 

Gambar 4. Pengaruh berat rimpang kencur dan lama penyimpanan terhadap 
panjang hipokotil benih duku Matesih 

Perlakuan kontrol (0 gram) memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan berat rimpang kencur 5 gram dan 10 gram dan sangat berbeda 

nyata dengan perlakuan berat rimpang kencur 15 gram. Peningkatan panjang 

hipokotil hingga perlakuan berat rimpang kencur 10 gram dapat diduga karena 

benih dipanen pada saat telah mencapai fase masak fisiologis sehingga vigor tetap 

tinggi. Jika benih dipanen sebelum fase pemasakan maka benih belum cukup 

ukuran dan menjadi keriput pada saat pengeringan, rentan terhadap kerusakan, 

tidak tahan disimpan dan dalam perkecambahan memiliki vigor rendah (Mugnisjah 

dan Setiawan,1990). 

 

Perlakuan lama simpan benih berpengaruh terhadap panjang hipokotil benih 

duku. Semakin lama benih disimpan maka panjang hipokotil semakin mengalami 
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penurunan. Hal ini disebabkan karena benih mengalami deteriorasi (kemunduran 

benih) yang ditandai dengan turunnya viabilitas benih duku sehingga vigor atau 

kekuatan tumbuh benih juga rendah. Vigor atau kekuatan tumbuh benih 

memberikan informasi akan kemungkinan kemampuan benih untuk tumbuh 

menjadi tanaman normal dan berproduksi wajar meskipun keadaan biofisik 

lapangan produksi suboptimum (Sutopo, 2004). Kartasapoetra (1986) juga 

menyatakan bahwa proses deteriorasi benih (kemunduran viabilitas benih) tidak 

dapat dicegah atau dihindari bahkan dihentikan melainkan yang dapat dilakukan 

hanyalah mengurangi kecepatannya.  

Berdasarkan hasil penelitian, penurunan panjang hipokotil pada benih duku 

hingga penyimpanan 8 minggu diduga karena menurunnya kadar air dan cadangan 

makanan dalam benih. Bakrie (2003) menyatakan kadar air dalam benih sangat 

berpengaruh terhadap perkecambahan benih, sedangkan cadangan makanan 

merupakan energi bagi benih untuk berkecambah. 

Pengaruh pemberian kencur dan lama simpan yang menunjukkan hasil 

terbaik terhadap panjang hipokotil benih duku adalah pada perlakuan kencur 5 

gram (3,87 cm) dan lama penyimpanan 2 minggu (3,68 cm). Hal ini menunjukkan 

bahwa lingkungan penyimpanan 2 minggu dengan perlindungan rimpang kencur 5 

gram merupakan suatu kondisi yang paling tidak cocok bagi pertumbuhan 

cendawan dan tidak menghambat proses pertumbuhan hipokotil.     

F. Daya Kecambah 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan berat rimpang kencur 

sangat berpengaruh pada daya kecambah benih duku. Lama simpan juga sangat 

berpengaruh pada daya kecambah benih duku.  
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         Keterangan : Nilai yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada 

uji jarak berganda (DMRT) 5 % 

Gambar 5. Pengaruh berat rimpang kencur dan lama penyimpanan terhadap daya 
kecambah benih duku Matesih 

Berdasarkan Gambar 5 menunjukkan bahwa perlakuan kontrol (0 gram) 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan berat rimpang 

kencur 5 gram dan 10 gram dan sangat berbeda nyata dengan perlakuan berat 

rimpang kencur 15 gram. Peningkatan daya berkecambah benih duku pada 

perlakuan berat rimpang kencur 5 gram dapat diduga karena perlakuan rimpang 

kencur yang diberikan yang dapat melindungi benih dari serangan cendawan yang 

dapat merusak benih dimana kencur mengandung minyak atsiri dan zat kurkumin 

yang dapat menghambat pertumbuhan organisme khususnya jamur dan bakteri 

(Kusnaedi, 1999). Pada perlakuan rimpang kencur 10 gram, daya kecambah benih 

duku mengalami penurunan. Hal ini dapat diduga karena perajangan rimpang 

kencur yang terlalu halus sehingga dapat mengurangi zat-zat terkandung dalam 

kencur yang berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan cendawan. 

Perlakuan tanpa penyimpanan (0 minggu) memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan lama simpan 2, 4 dan 6 minggu dan sangat 

berbeda nyata dengan perlakuan lama simpan 8 minggu. Peningkatan daya 

berkecambah benih duku  hingga lama penyimpanan 6 minggu dapat diduga 

karena saat pemanenan benih yang tepat waktu sehingga benih mencapai masak 

fisiologis. Kamil (1982) menyatakan bahwa daya kecambah  kian meningkat 

dengan bertambah tuanya biji dan mencapai maximum germination jauh sebelum 

masak fisiologis  atau berat kering maksimal tercapai sampai masak fisiologis 
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tercapai, tetapi sesudah itu akan menurun dengan kecepatan yang sesuai dengan 

keadaan jelek lapangan. 

Pengaruh pemberian kencur dan lama simpan yang menunjukkan hasil 

terbaik terhadap daya berkecambah benih duku adalah pada perlakuan kencur 5 

gram (65 %) dan lama penyimpanan 6 minggu (58,3 %). Hal ini menunjukkan 

bahwa lingkungan penyimpanan 6 minggu dengan perlindungan rimpang kencur 5 

gram merupakan suatu kondisi yang paling tidak cocok bagi pertumbuhan 

cendawan sehingga benih memiliki daya kecambah yang tinggi.      

G. Jenis dan Persentase Infeksi Cendawan 

Berdasarkan pengujian kesehatan benih dengan metode agar (PDA=Potato 

Dextrose Agar) maka dapat mengidentifikasi dua jenis cendawan terbawa benih 

duku yaitu Aspergillus spp. dan Fusarium spp.  

 
Gambar 6. Benih duku Matesih terinfeksi cendawan Aspergillus spp. 
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Gambar 7. Cendawan Aspergillus spp. yang ditemukan menginfeksi benih duku 
Matesih dilihat secara mikroskopi 

Dari hasil identifikasi cendawan terbawa benih duku diperoleh cendawan 

Aspergillus spp. Cendawan ini membentuk koloni berwarna hitam dan infeksi dari 

cendawan jenis ini dapat merusak benih. Semangun (2001) menyatakan bahwa 

cendawan Aspergillus spp. memiliki ciri-ciri yaitu: conidiofor panjang tak 

bercabang, ujungnya membengkak, dengan phialid dan phialospora yang 

memancar dari seluruh permukaan. Pada umumnya cendawan ini bersifat 

saprofitik yang dapat merusak hasil pertanian dalam penyimpanan.  

Aspergillus spp. menyerang dan merusak benih pada kisaran 40 hingga 450 C 

serta kelembaban nisbi antara 65-100%. Aktivitasnya dipengaruhi oleh kondisi 

fisik, vitalitas dan kadar air benih serta suhu dan kelembaban nisbi lingkungan 

alami tempat penyimpanan. Oleh karena itu, tingkat populasi cendawan tersebut 

mencerminkan macam dan efisiensi penanganan pasca panen, kondisi 

penyimpanan sementara sebelum benih diolah dan keadaan lingkungan 

penyimpanan benih (Justice dan Bass, 2002). 

 

conidiophore Spora/conidia 
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Gambar 8. Benih duku Matesih terinfeksi cendawan Fusarium spp. 

 

 

 

 

Gambar 9. Cendawan Fusarium spp. yang ditemukan menginfeksi benih duku 
Matesih dilihat secara mikroskopi 

Berdasarkan hasil identifikasi cendawan terbawa benih duku selain 

didapatkan adanya infeksi cendawan Aspergillus spp. ditemukan juga cendawan 

Fusarium spp. Infeksi cendawan ini dapat ditandai dengan adanya koloni berwarna 

putih berupa hifa yang terbentuk. Menurut Streets (1972), cendawan Fusarium 

Micro-conidia Macro-conidia 
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spp. memiliki ciri-ciri yaitu conidiofor bervariasi, sederhana dan ramping, atau 

pendek, bercabang-cabang dengan tegap, atau mengandung sekelompok lingkaran 

fialid, berdiri sendiri-sendiri atau berkelompok membentuk sporodochia. Conidia 

hyaline terdiri dari dua jenis : (1) Macro-conidia yang bersel banyak, lekukannya 

tergantung pada macam spesiesnya. Ujung conidia agak meruncing dan dasarnya 

berbentuk seperti sepatu (basal end with a definite foot); (2) Micro-conidia yang 

bersel satu, bulat telur atau lonjong, terbentuk secara tunggal atau berangkai-

rangkai. Beberapa macam conidia bersifat “intermediate”, bersel dua atau tiga 

serta berbentuk lonjong atau agak melengkung. 
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Gambar 10. Persentase infeksi cendawan Aspergillus spp.dan Fusarium spp. yang 

ditemukan menginfeksi benih duku Matesih yang disimpan dengan 
perlakuan rimpang kencur 

Sebagian besar perlakuan menunjukkan bahwa benih terserang cendawan, 

bahkan mulai benih akan disimpan hingga saat penyimpanan benih sudah 

terserang cendawan. Tingginya persentase infeksi Aspergillus spp. pada benih 

duku disebabkan karena benih disimpan dalam suhu rendah dan kadar air benih 

yang tinggi sehingga pertumbuhan Aspergillus spp. meningkat yang menyebabkan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xlvii 
 

benih cepat busuk.  Berdasarkan gambar 10 dapat dilihat bahwa cendawan 

Aspergillus spp. merupakan cendawan utama yang menyerang benih duku karena 

rata-rata persentase infeksi cendawan paling tinggi kemudian menyusul cendawan 

Fusarium spp. yang juga memiliki persentase infeksi cendawan yang cukup tinggi. 

Benih dengan infeksi serangan cendawan Aspergillus spp. tertinggi adalah pada 

perlakuan tanpa kencur dengan lama simpan 2 minggu (B0L1) dan perlakuan tanpa 

kencur dengan lama simpan 8 minggu (B0L4) yaitu sebesar 100 %, sedangkan 

benih dengan infeksi serangan cendawan  Fusarium spp. tertinggi adalah pada 

perlakuan berat rimpang kencur 15 gram tanpa penyimpanan (B3L0).  

Perlakuan berat rimpang kencur 5 gram dengan lama simpan 8 minggu 

(B1L4) menunjukkan persentase infeksi cendawan terendah yaitu sebesar 33,33 %. 

Hal ini terjadi karena adanya kandungan minyak atsiri dan zat kurkumin dalam 

rimpang kencur. Kencur mengandung zat kurkumin dan minyak atsiri yang dapat 

menghambat pertumbuhan organisme khususnya jamur dan bakteri (Kusnaedi, 

1999).  

H. Persentase Benih Terinfeksi  

Berdasarkan hasil rata-rata persentase benih terinfeksi dan persentase infeksi 

cendawan, dapat dilihat bahwa pada semua perlakuan benih terinfeksi cendawan. 

Cendawan yang paling dominan menyerang benih duku adalah cendawan 

Aspergillus spp. dengan jumlah persentase serangan tertinggi yaitu pada perlakuan 

tanpa kencur dengan lama simpan 8 minggu (B0L4) dan perlakuan tanpa kencur 

dengan lama simpan 2 minggu (B0L1) sebesar 100 %. Hal ini terjadi karena benih 

tidak diberi kencur. Menurut Kusnaedi (1999), kencur mengandung zat kurkumin 

dan minyak atsiri yang dapat menghambat pertumbuhan organisme khususnya 

jamur dan bakteri. Kemudian diikuti oleh serangan cendawan Fusarium spp. 

dengan persentase serangan tertinggi pada perlakuan berat rimpang kencur 15 

gram tanpa penyimpanan (B3L0) yaitu sebesar 80,95 %.  

Berdasarkan pengamatan benih duku mampu disimpan sampai umur 6 

minggu karena pada perlakuan penyimpanan 8 minggu sebagian benih sudah 

busuk dan sebagian lagi masih sehat tapi viabilitasnya menurun. Benih duku juga 
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mampu disimpan sampai perlakuan berat rimpang kencur 10 gram karena lebih 

dari 10 gram benih busuk saat penyimpanan sehingga secara langsung merusak 

jaringan benih. Kerusakan benih duku dapat diduga disebabkan oleh senyawa 

toksin yang dikeluarkan oleh cendawan dan berat rimpang kencur yang terbaik 

yang mampu mempertahankan viabilitas benih.  

Menurut Sutopo (2004), kerugian-kerugian yang dapat disebabkan oleh 

patogen yang terbawa benih adalah menurunnya persentase perkecambahan yang 

disebabkan oleh benih busuk atau damfing of pada kecambah akibat serangan patogen, 

turunnya kualitas benih yang diakibatkan oleh kerusakan-kerusakan bentuk fisik dan 

warna benih serta patogen-patogen tertentu tidak sja menurunkan kualitas benih, tetapi 

juga menyebabkan benih yang terinfeksi menjadi sangat beracun, contohnya: pada  

benih kacang tanah yang terinfeksi oleh Aspergillus flavus menyebabkan terbentuknya 

aflatoksin yang beracun.  

Berdasarkan pengamatan dapat diketahui bahwa terdapat interaksi antara 

perlakuan berat rimpang kencur dengan lama penyimpanan terhadap kecepatan 

tumbuh, keserempakan tumbuh, panjang akar, panjang hipokotil dan daya kecambah 

benih duku. Perlakuan berat rimpang kencur pada penyimpanan benih duku dapat 

melindungi benih dari serangan cendawan yang dapat menghambat perkecambahan 

benih dan menurunkan viabilitasnya sehingga juga dapat memperpanjang masa 

simpan benih duku tersebut yang tergolong benih rekalsitran. Kencur mengandung zat 

kurkumin dan minyak atsiri yang dapat menghambat pertumbuhan organisme 

khususnya jamur dan bakteri        (Kusnaedi, 1999). 
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Cendawan yang ditemukan ada 2 jenis yaitu cendawan Aspergillus spp. dan 

cendawan Fusarium spp. 

2. Serangan cendawan Aspergillus spp. tertinggi yaitu pada perlakuan tanpa 

rimpang kencur dengan lama simpan 8 minggu (B0L4) dan perlakuan tanpa 

rimpang kencur dengan lama simpan 2 minggu (B0L1) sebesar 100 %. 

Sedangkan serangan cendawan Fusarium spp. tertinggi yaitu pada perlakuan 

berat rimpang kencur 15 gram tanpa penyimpanan (B3L0) sebesar 80,95 %. 

3. Perlakuan penyimpanan dengan berat rimpang kencur 5 gram mampu menekan 

jumlah serangan cendawan sampai penyimpanan 6 minggu, sedangkan pada 

penyimpanan dengan berat rimpang kencur 15 gram benih busuk dan mati saat 

disimpan. 

B. Saran 

1. Perlu dilakukan penyimpanan benih duku dengan metode yang berbeda 

misalnya kasar halusnya rajangan rimpang kencur sebaiknya ditentukan karena 

dapat diduga semakin halus rajangan dapat mengurangi zat-zat yang 

terkandung dalam kencur tersebut. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai identifikasi cendawan yang 

terbawa benih sehingga dapat ditemukan banyak jenis cendawan yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

C. Kesimpulan 
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1. Cendawan yang ditemukan ada 2 jenis yaitu cendawan Aspergillus spp. dan 

cendawan Fusarium spp. 

2. Serangan cendawan Aspergillus spp. tertinggi yaitu pada perlakuan tanpa 

rimpang kencur dengan lama simpan 8 minggu (B0L4) dan perlakuan tanpa 

rimpang kencur dengan lama simpan 2 minggu (B0L1) sebesar 100 %. 

Sedangkan serangan cendawan Fusarium spp. tertinggi yaitu pada perlakuan 

berat rimpang kencur 15 gram tanpa penyimpanan (B3L0) sebesar 80,95 %. 

3. Perlakuan penyimpanan dengan berat rimpang kencur 5 gram mampu menekan 

jumlah serangan cendawan sampai penyimpanan 6 minggu, sedangkan pada 

penyimpanan dengan berat rimpang kencur 15 gram benih busuk dan mati saat 

disimpan. 

D. Saran 

1. Perlu dilakukan penyimpanan benih duku dengan metode yang berbeda 

misalnya kasar halusnya rajangan rimpang kencur sebaiknya ditentukan karena 

dapat diduga semakin halus rajangan dapat mengurangi zat-zat yang 

terkandung dalam kencur tersebut. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai identifikasi cendawan yang 

terbawa benih sehingga dapat ditemukan banyak jenis cendawan yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

E. Kesimpulan 

1. Cendawan yang ditemukan ada 2 jenis yaitu cendawan Aspergillus spp. dan 

cendawan Fusarium spp. 
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2. Serangan cendawan Aspergillus spp. tertinggi yaitu pada perlakuan tanpa 

rimpang kencur dengan lama simpan 8 minggu (B0L4) dan perlakuan tanpa 

rimpang kencur dengan lama simpan 2 minggu (B0L1) sebesar 100 %. 

Sedangkan serangan cendawan Fusarium spp. tertinggi yaitu pada perlakuan 

berat rimpang kencur 15 gram tanpa penyimpanan (B3L0) sebesar 80,95 %. 

3. Perlakuan penyimpanan dengan berat rimpang kencur 5 gram mampu menekan 

jumlah serangan cendawan sampai penyimpanan 6 minggu, sedangkan pada 

penyimpanan dengan berat rimpang kencur 15 gram benih busuk dan mati saat 

disimpan. 

F. Saran 

1. Perlu dilakukan penyimpanan benih duku dengan metode yang berbeda 

misalnya kasar halusnya rajangan rimpang kencur sebaiknya ditentukan karena 

dapat diduga semakin halus rajangan dapat mengurangi zat-zat yang 

terkandung dalam kencur tersebut. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai identifikasi cendawan yang 

terbawa benih sehingga dapat ditemukan banyak jenis cendawan yang lain. 
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