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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

II.1 Latar Belakang  

Dormansi adalah keadaan biji yang tidak berkecambah atau dengan kata 

lain tunas yang yang tidak dapat tumbuh (terhambatnya pertumbuhan) selama 

periode tertentu yang disebabkan oleh faktor-faktor intern dalam biji atau tunas 

tersebut. Suatu biji dikatakan dorman apabila biji tersebut tidak dapat 

berkecambah, setelah periode tertentu, meski faktor-faktor lingkungan yang 

dibutuhkan tersedia. 

Seperti yang telah kita ketahui, dormansi ditunjukkan oleh suatu rentang 

besar organ tanaman dari berbagai morfologi. Misalnya pada tunas, dormansi 

dapat terjadi pada pucuk sebuah tanaman berkayu, sebuah umbi dari kentang, 

ataupun sebuah rhizome. Kemudian pada perkecambahan sebuah biji, kriteria 

utama berakhirnya masa dormansi adalah pertumbuhan radikal. Pada percobaan 

kali ini kita menggunakan beberapa biji yang berkulit keras agar dapat 

mematahkan dormansi ini. 

 

I.2 Maksud dan Tujuan  

I.2.1 Maksud Percobaan  

Maksud dari percobaan ini adalah untuk mengetahui adanya dormansi 

karena kulit biji yang keras. 

I.2.2 Tujuan Percobaan 

Tujuan dari percobaan kali ini adalah untuk mematahkan dormansi pada 

biji karena kulit biji yang keras dengan perlakuan fisik (digosok/diamplas) dan 

dengan perlakuan kimia (di rendam pada bioreg, KNO3, H2SO4 pekat), pada Biji 

Cokelat (Theobroma cacao). 

 



I.3 Waktu dan Tempat Percobaan 

I.3.1 Waktu Percobaan 

Percobaan ini dilakukan pada Hari / Tanggal : Kamis / 16 oktober 2003 

pukul 14.00 – 17.00 WITA, dan pengamatannya dilakukan selama sebulan. 

I.3.2 Tempat Percobaan 

Percobaan ini dilakukan pada Laboratorium Herbarium (Botani) Jurusan 

Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Hasanuddin, Makassar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tingkat tinggi merupakan 

peristiwa yang kompleks. Jika dimulai dari proses perkecambahan, maka proses 

selanjutnya merupakan sederet perubahan morfologi dan fisiologi yang 

dinamakan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan  vegetatif menyusul 

perkecambahan yang merupakan proses pembentangan sel-sel penyusun embrio, 

adalah terjadinya diferensiasi sel meristem apikal, membentuk organ vegetatif dan 

selanjutnya terjadi pertumbuhan reproduktif (1).  

Buah atau biji yang terbentuk biasanya mengalami periode dorman 

sebelum berkecambah untuk menyelesaikan hidupnya. Pada tumbuhan umur 

pendek, setelah terbentuk buah atau biji, bagian vegetatif akan mati. Pada 

tumbuhan tahunan, tidak mati tetapi untuk periode tertentu dapat lama atau 

sebentar akan mengalami periode dorman, sebelum melanjutkan pertumbuhan 

vegetatif lagi. Perkecualian sudah tentu ada, misalnya tumbuhan bakau bijinya 

berkecambah sewaktu masih berada di dalam buah yang melekat pada      

induknya (1). 

Ada kalanya lingkungan tumbuh tidak sesuai dengan  pertumbuhan. Misal 

di iklim sedang, ada musim dingin yang tidak memungkinkan tumbuhan tumbuh 

normal. Di tropika sekalipun ada saat tidak baik untuk pertumbuhan, misalnya 

keadaan kering yang lama. Untuk itu tumbuhan akan memasuki masa dorman, 

yaitu meristem kuncup  tetap mempunyai potensi untuk tumbuh, tetapi tidak 

melakukan pertumbuhan atau pertumbuhannya sangat lambat. Dormansi dapat di 

jumpai pada berbagai organ lain misalnya rhizome, umbi, umbi lapis, dan biji. 

Penyebab terjadinya dormasi bermacam-macam, ada yang spontan, ada yang 

karena keadaan lingkungan, misalnya kekurangan air, temperatur rendah, hari 



pendek. Jika dianalisis, ternyata ada beberapa hormon yang ikut 

mempengaruhinya. Pada organ dorman, selain kadar kenaikan absisin juga terjadi 

perubahan lain, yaitu turunnya kadar air, transpor antar sel terhambat, organell 

tertentu mereduksi dan metabolisme lambat (1). 

Dormasi pada buah atau pada biji (misalya buah batu, buah keras, buah 

padi) umumnya disebabkan oleh adanya kulit keras yang tidak permeabel untuk 

air atau udara, serta memberikan hambatan mekanik yang menghalangi embrio 

tumbuh. Untuk mengatasi dormansi ini diperlukan perlakuan terhadap kulit biji 

atau kulit buah itu, misalnya digosok atau diberi perlakuan kimia (1). 

Selain kulit biji yang keras, dormansi biji dapat juga terjadi oleh akibat 

belum siapnya embrio atau biji itu memerlukan waktu tenggang antara pemasakan 

dengan perkecambahan (after ripening). Kebanyakan biji waktu after ripeningnya 

pendek atau tidak ada. Bahkan ada tumbuhan yang vivivar, artinya biji telah 

berkecambah sebelum terlepas dari induk, misal pada biji bakau (1). 

Berbagai bentuk dormansi yang berbeda dapat di jumpai dalam biji dengan sifat-

sifat yang akan diuraikan sebagai berikut (2): 

a.   Kulit biji yang tidak tembus 

Biji dari familia tertentu termasuk dari golongan leguminoceae, malvaceae, 

dan solanaceae memiliki testa yang tidak dapat tembus oleh air jika baru dialiri 

dan karenanya mereka dapat mempertahankan dormansi di tanah oleh tindakan 

mikroorganisme tanah. Sebagi alternatifnya testa-testa dapat terjadi permeabel 

oleh skarifikasi mekanis atau dengan cara memperpendek periode dengan asam 

belerang pekat. 

b. Belum dewasanya embrio 

Pada sejumlah biji, perkecambahan embrio adalah tidak sempurna jika 

mereka diairi dan perkecambahan tidak akan terjadi hingga perkecambahan 

embrio lebih lanjut telah terjadi. 



c.   Perlunya penyimpanan kering setelah biji masak. 

Biji-biji dari banyak spesies bersifat dorman pada saat dipanen, tetapi tidak 

memerlukan pemprosesan yang khusus untuk mengatasi dormansi tersebut. Dan 

jika mereka disimpan di bawah kondisi penyimpanan kering pada temperatur 

normal maka perlahan-lahan biji akan keluar dari masa dorman selama suatu 

periode. 

d. Biji-biji yang mempunyai persyaratan pendinginan. 

e.   Banyak biji yang memperlihatkan suatu bentuk dormansi yang diatasi 

dengan cara pendinginan. Biji dari sejumlah besar tanaman yang berkayu, 

diantaranya adalah Rosaceae memperlihatkan jenis dormansi ini tetapi 

sama sekali tidak terbatas pada biji-biji dari tanaman berkayu. 

Istilah dormansi hanya digunakan untuk menyatakan keadaan biji yang gagal 

untuk berkecambah sebagai akibat dari keadaan intern biji, bukan karena keadaan 

lingkungan yang tidak cocok. Pada biji dikenal beberapa tipe dormansi, yaitu (3): 

- Karena kulit biji yang keras  atau tidak permeabel terhadap air dan udara. 

- Adanya penghambat kimiawi terhadap perkecambahan di dalam daging buah  

atau cairan di sekitar biji. 

Dormasi merupakan fase istirahat dari suatu organ tanaman yang 

mempunyai potensi untuk tumbuh aktif karena memiliki jaringan meristem. Pada 

fase ini pertumbuhan organ tersebut hanya terhenti untuk sementara. Pertumbuhan 

yang terhenti ini hanya dinilai secara visual, jadi mungkin saja pada organ tersebut 

masih berlangsung proses akumulasi senyawa-senyawa organik tertentu. Jaringan 

meristem selalu terdapat pada organ intermediate seperti embrio biji, tunas apikal, 

tunas lateral, ujung akar, dan kambium. Selain itu juga terdapat pada organ 

determinate seperti daun, bunga, dan buah, tetapi hanya sampai pada fase awal 

perkembangannya. Jika organ-organ dengan jaringan  meristem ini terhenti 



pertumbuhannya untuk sementara, maka organ-organ ini disebut dalam keadaan 

dorman (4). 

Seperti yang kita lihat kulit biji memainkan peranan penting dalam 

dormansi dari banyak spesies, tidak hanya karena kulit biji itu tidak tembus air 

tetapi juga karena beberapa biji memerlukan perlakuan masak  dalam 

penyimpanan kering, di dalam biji-biji peka cahaya. Memang jelas bahwa di 

dalam semua hal dimana embrio itu sendiri tidaklah dorman, dormansi biji utuh 

bergantung pada terdapatnya pelapis-pelapis yang akan melapisi testa bersama 

dengan endosperma dan perikarp di dalam sebagian biji (1). 

Pada dormansi terdapat halangan internal terhadap pertumbuhan yang 

dapat dicegah meskipun kondisi-kondisi eksternal sangat menguntungkan. 

Pertumbuhan yang terhambat mungkin disebabkan oleh kurangnya zat yang 

diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan maupun karena terdapatnya zat-zat 

penghambat yang aktif (1).   

Kulit biji yang resisten secara mekanis dapat segera menyerap air, tidak 

seperti biji yang keras, tetapi menahan pembengkakan dan penonjolan embrio. 

Biji rumput-rumputan dan kebanyakan spesies dengan buah berbiji yang keras 

mempunyai kulit biji yang secara mekanis resisten terhadap pemunculan embrio. 

Penyimpanan di tempat yang basah dalam periode yang panjang dapat 

melepaskan bungkusan yang keras itu dan melanjutkan tahapan masak    

berikutnya (5). 

Selain dormansi biji dikenal pula adanya dormansi fisiologis yang sering 

disebut dormansi embrio atau dormansi dalam. Embrio yang secara fisiologis 

tidak masak dianggap sebagai suatu dormansi fisiologis. Adanya penghambat 

spertumbuhan, atau kurangnya kesetimbangan antara kedua hormon itu 

dinyatakan sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya dormansi embrio. Asam 

absisat dan penghambat lainnya ternyata merupakan perangsang dormansi, tetapi 



faktor-faktor ini mungkin terdapat dalam sekam, kulit biji, aleuron atau embrio. 

Sementara bahan perangsang seperti sitokinin misalnya, mampu menghilangkan 

dormansi pada banyak spesies (5). 



BAB III 

METODOLOGI  

 

III.1 Alat 

Adapun alat yang dipergunakan untuk percobaan ini adalah sebagai 

berikut: 

- Polybag                                    5 buah 

- Amplas            secukupnya                                

- Pemanas air 1 buah  

- Gelas piala 1 buah  

- Gelas ukur 1 buah   

- Pinset                                 1 buah  

- Gelas aqua 4 buah  

- Kikir                                                   1 buah 

 

III.2 Bahan  

Adapun bahan yang dipergunakan untuk percobaan kali ini adalah : 

- Biji Cokelat (Theobroma cacao) 25 biji           

- Larutan H2SO4 pekat secukupnya 

- Larutan KNO3 0.02 % secukupnya 

- Air panas  secukupnya   

- Air dingin secukupnya   

- Aquades     secukupnya 

- Tanah secukupnya 

- Pasir  secukupnya 

- Pupuk  kandang secukupnya 

 

 



III.3 Cara Kerja 

Cara kerja pada percobaan ini adalah :  

1. Menyiapkan bahan yakni Biji Cokelat (Theobroma cacao) yang terlebih 

dahulu dihilangkan salut biji (arelus), dengan menggunakan pasir. 

2. Menyiapkan 20 biji cokelat yang dibagi untuk 5 perlakuan, yang masing-

masing terdiri dari 4 biji. 

3. Menyiapkan 5 polybag, yang kemudian diisi dengan tanah yang terlebih 

dahulu telah dicampur dengan pasir dan pupuk kandang.  

4. Selanjutnya dilakukan bermacam perlakuan, yaitu : 

 Perlakuan I biji dikikir bagian atas dan bawah.  

 Perlakuan II biji diamplas pada bagian sisinya. 

 Perlakuan III biji direndam dengan air panas pada suhu 600 C selama 15 

menit selanjutnya biji direndam dengan air biasa 10 menit. 

 Perlakuan IV biji direndam dengan KNO3 yang sudah diencerkan selama 

15 menit, selanjutnya dibilas dengan air mengalir dan direndam dengan air 

biasa selama 10 menit.  

 Perlakuan V bijinya direndam dengan larutan H2SO4 selama 15 menit, 

selanjutnya dibilas dengan air mengalir dan direndam dengan air biasa 

selama 10 menit.  

 Selanjutnya biji yang sudah di beri perlakuan lalu ditanam pada polibag, 

masing-masing 4 biji tiap polybag dengan kedalaman 2 cm dari 

permukaan tanah.  
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