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ABSTRACT 

Dryobalanops oblongifolia Dyer. (kapur)  is Dipterocarpaceae species. The occurance 

of this species based on the International Union for Conservation of Nature Resource 

(IUCN) is Crittically Endangered. The kapur seeds is a recalcitran seed, that has short 

storage time. This study aimed to test the viability and vigor of kapur at several levels of 

water in sawdust storage media. This study was carried out in the Biology garden, 

Departemen of Biology, Faculty of Math and Natural Science, University of Riau from 

January to March 2015. The design of this study was randomized block design with five 

repetitions and four different treatments of the storage was media water content, i.e. 0%, 

20%, 30% and 40%. The seeds were stored for 2 and 4 weeks. During the storage, the 

seed morphology was changed. Viability of the seeds could still be maintained on 

sawdust storage media with water content of 20% and 30% if they were stored for 2 

weeks, the percentage of germination reached 100%. The longer the storage period, the 

lower the viability and seed vigor. Viability droped to zero at 4 weed stored seed with 

water content of the media was 40%. The seeds which were stored for 2 and 4 weeks in 

a storage without any water content had a very low seed viability.  

Keywords : Dryobalanops oblongifolia Dyer., moisture content, sawdust, viability, 

  vigor 

 

ABSTRAK 

Dryobalanops oblongifolia Dyer. (kapur) merupakan salah satu tumbuhan yang 

termasuk ke dalam famili Dipterocarpaceae. Keberadaan tumbuhan ini menurut 

International Union for Conservation of Nature Resource (IUCN) termasuk dalam 

kategori Crittically Endangered (kritis). Biji kapur bersifat rekalsitran yaitu biji yang 

tidak tahan terhadap penyimpanan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji viabilitas dan 

vigor kapur pada beberapa kadar air dalam media simpan serbuk gergaji. Penelitian ini 

dilaksanakan di Kebun Biologi, Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Riau pada bulan Januari - Maret 2015. Desain penelitian 

berupa Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 ulangan dan 4 perlakuan kadar air 

media simpan yang berbeda yaitu 0%, 20%, 30% dan 40%. Biji disimpan selama 2 dan 
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4 minggu. Selama penyimpanan biji mengalami perubahan morfologi. Viabilitas biji 

bisa dipertahankan pada media simpan serbuk gergaji pada kadar air 20% dan 30% yang 

disimpan selama 2 minggu, persentase perkecambahan mencapai 100%. Semakin lama 

penyimpanan viabilitas dan vigor semakin menurun, viabilitas menjadi nol pada biji 

yang disimpan selama 4 minggu dengan kadar air media 40%. Biji yang disimpan 

selama 2 dan 4 minggu tanpa kadar air media simpan viabilitas biji sangat rendah.  

Kata kunci : Dryobalanops oblongifolia Dyer., kadar air, serbuk gergaji, viabilitas, 

vigor.  

 

PENDAHULUAN 

Dryobalanops oblongifolia Dyer. 

(Kapur) merupakan tumbuhan yang 

tumbuh di daerah utara sebagian kecil 

tumbuh di bagian timur Pulau Sumatera. 

Kapur dapat  tumbuh pada lereng bukit 

di hutan tropis yang ketinggiannya 

hingga 500 meter di atas permukaan laut. 

Selain itu tumbuhan kapur juga mampu 

tumbuh di daerah pegunungan (Sutrisna 

2008).  

Tumbuhan kapur banyak 

memberikan sumbangan hasil kayu dan 

kristal kapur yang dapat diolah menjadi 

kapur barus. Menurut Martawijaya dan 

Kartasujana (1977), kayu kapur dapat 

dipakai untuk tiang, papan pada 

bangunan perumahan dan jembatan serta 

dapat digunakan untuk perkapalan, 

koper, mebel dan peti mati. Manfaat 

yang begitu besar mendorong untuk 

melakukan penebangan sehingga 

menyebabkan eksploitasi yang tidak 

terkendali dan menyebabkan penurunan 

populasi pohon tersebut. Kondisi inilah 

yang menyebabkan tumbuhan kapur 

menjadi langka. Menurut International 

Union for Conservation of Nature and 

Natural Resource (IUCN) menjelaskan 

status pohon kapur masuk ke dalam 

daftar merah, yaitu keberadaanya 

terancam punah (Heriyanto dan 

Subiandono 2003).  

Biji kapur bersifat rekalsitran yaitu 

di alam dalam jangka 15 hari daya 

kecambah akan menjadi nol. Upaya 

mempertahankan dan mengembangkan 

jenis-jenis Dipterocarpaceae sering 

menghadapi beberapa kendala antara 

lain siklus berbunga yang tidak teratur 

sehingga musim buahnya tidak setiap 

tahun, hanya dapat disimpan dalam 

waktu relatif singkat dengan viabilitas 

yang cepat menurun selama masa 

penyimpanan. Dalam rangka penyedian 

biji ke tempat yang lebih jauh maka 

memerlukan pengangkutan dalam waktu 

yang lebih lama sehingga perlu upaya 

penyimpananan yaitu dengan 

menggunakan wadah dan media tertentu. 

Menurut Suryanto (2013) wadah 

penyimpanan yang baik yaitu kedap 

udara, kuat, elastis, mudah diperoleh, 

murah dan tahan lama salah satunya 

kantong plastik tertutup. Penyimpanan 

biji rekalsitran didukung dengan 

penggunaan media simpan, salah satu 

media simpan yang dapat digunnakan 

adalah media serbuk gergaji. 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu 

dilakukan penyimpanan terhadap biji 

kapur dengan menggunakan media 

simpan serbuk gergaji pada berbagai 

kadar air. penyimpanan biji kapur 

merupakan salah satu cara rehabilitasi 

dan konservasi untuk tumbuhan kapur 

yang telah kritis. 
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METODE PENELITIAN 

a. Waktu dan Tempat 

 

Penelitian dilakukan pada bulan 

Januari 2015 - Maret 2015 dengan lokasi 

pengambilan dan penyimpanan biji 

kapur di KHDTK Bukit Suligi di 

Provinsi Riau tepatnya di Desa Sungai 

Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten 

Rokan Hulu dan perkecambahan biji 

dilaksanakan di kebun Biologi Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Riau. 

 

b. Alat dan Bahan 

 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah serbuk gergaji, biji 

kapur, pasir dan topsoil. sedangkan alat 

yang digunakan adalah Timbangan 

digital, gelas ukur, plastik putih 

berukuran 1 kg, kamera digital, paranet, 

karet gelang, polibag, kertas lebel, panci, 

gunting, pisau, koran, kertas HVS, tali 

rafia, alat tulis. 

c. Rancangan Penelitian  

 

 Penelitian dilakukan secara 

eksperimen menggunakan Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) disimpan 

selama 2 minggu dan 4 minggu dengan 4 

perlakuan pada kadar air media simpan 

yang berbeda, yaitu : Ko: 0% kadar air 

(kontrol), K1: 20% kadar air, K2: 30% 

kadar air dan K3: 40% kadar air. Masing-

masing dilakukan dengan 5 kali ulangan 

dan 4 perlakuan, terdapat 20 unit dengan 

2 kali pengamatan sehingga terdapat 40 

unit percobaaan. 

 

 

d. Prosedur Penelitian 

 

1. Persiapan biji 

 

 Biji kapur yang digunakan pada 

penelitian ini sebanyak 200 biji. 

Pengambilan biji dilakukan dengan 

menggunakan paranet yang berukuran 

4x4 meter yang dipasang secara acak 

disekitar pohon induk kapur selama satu 

hari. Sebelum disimpan dalam media 

penyimpanan, biji yang digunakan sudah 

masak secara fisiologis dan jatuh, tidak 

rusak, berwarna coklat, bersih serta tidak 

terserang penyakit.  

2. Persiapan media simpan 

 

Media simpan yang digunakan 

untuk menyimpan biji kapur adalah 

serbuk gergaji.  Serbuk gergaji terlebih 

dahulu dijemur di bawah sinar matahari 

sampai kadar air 0%. Serbuk gergaji 

yang digunakan sebanyak 14 kg. 

3. Persiapan media tanam 

 

 Sebelum biji ditanam maka 

dilakukan sterilisasi pada media tanam 

yaitu tanah dan pasir yang dicampurkan 

lalu dikukus dengan menggunakan panci 

selama satu jam yang bertujuan untuk 

mengatasi gulma  supaya tidak tumbuh 

disekitar bibit. 

 

4. Perlakuan kadar air media 

simpan 

 

Biji kapur yang telah dikemas 

kemudian diberi perlakuan pada kadar 

air media yang berbeda yaitu 0%, 20%, 

30% dan 40% kemudian disimpan 

selama 2 minggu dan 4 minggu 

penyimpanan. Menurut Purnomohadi 

(1988) untuk menguji kadar  air media 
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simpan serbuk gergaji dapat 

dilembabkan dengan berbagai kadar air 

sebgai berikut : 0% =  350 gram serbuk 

gergaji, 20% = 350 gram serbuk gergaji 

+ 425 ml air, 30% = 350 gram serbuk 

gergaji + 525 ml air dan 40% = 350 

gram serbuk gergaji + 625 ml air. 

 

5. Pengujian viabilitas biji 

 

 Biji yang telah diberi perlakuan 

pada kadar air media simpan yang 

berbeda kemudian dikecambahkan 

menggunakan polibag dengan media 

tanam yang berisi pasir dan topsoil. 

Perkecambahan biji kapur dilakukan 

selama selang waktu 1 bulan.  

 

6. Pemeliharaan  

 

 Pemeliharaan dilakukan dengan 

melakukan penyiraman pada pagi dan 

sore hari menggunakan gembor. 

Kemudian mencabuti gulma yang 

tumbuh disekitar polibag.  

 

e. Pengamatan  

 

1. Parameter kondisi biji sebelum 

dan sesudah penyimpanan 

 

Adapun parameter yang diamati 

setelah penyimpanan adalah parameter 

morfologi biji, pertambahan berat basah 

(gram) dan persentase perkecambahan 

sebelum biji disemai (%). 

 
2. Parameter viabilitas biji  

 

 Parameter yang diamati meliputi 

saat muncul kecambah (hari), kecepatan 

perkecambahan (biji/hari) dan persentase 

perkecambahan (%). 

3.  Parameter vigor biji  

 

 Parameter yang diamati adalah 

tinggi bibit (cm), jumlah daun (helai), 

berat basah dan luas daun (cm
2
). 

  

f. Analisis Data 

 

 Data yang diperoleh dianalisis 

dengan analisis ragam (ANOVA). Hasil 

analisis ragam yang berbeda nyata 

kemudian diuji lanjut dengan uji Duncan 

Multi Range Test (DMRT) pada taraf 5% 

untuk mengetahui letak beda nyata 

antara perlakuan. Data dianalisis dengan 

menggunakan statistik Package for Social 

Sciences (SPSS) versi 17. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Peneliitian penyimpanan biji 

Dryobalanops oblongifolia (kapur) 

selama 2 dan 4 minggu pada suhu ruang 

dengan menggunakan media simpan 

serbuk gergaji dengan kadar air media 

0%, 20%, 30% dan 40% telah dilakukan. 

Parameter yang diamati meliputi 

morfologi biji sebelum dan setelah 

penyimpanan, viabilitas biji dan vigor 

biji.  

 

a. Kondisi Biji Kapur Sebelum dan   

Setelah Penyimpanan 

 

  Biji viabel diambil dari lapangan 

setelah jatuh dari pohon telah matang 

secara fisiologis dengan ciri morfologi 

yaitu warna biji cokelat, tekstur biji 

mulus mengkilat, mempunyai 5 sayap 

yang sama besar (Gambar 1a.). Biji 

disimpan dalam serbuk gergaji dengan 

kadar air 0%, 20%, 30% dan 40%. 

Morfologi biji setelah disimpan selama 2 

dan 4 minggu disajikan pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Morfologi biji kapur sesudah pemyimpanan, 2a: penyimpanan 2 minggu 

kadar air 0%, 2b: kadar air 20%, 2c: kadar air 30%, 2d: kadar air 40%, 4a: 

penyimpanan biji 4 minggu kadar air 0%, 4b: kadar air 20%, 4c: kadar air 

30%, 4d : kadar air 40%. 

Biji kapur setelah disimpan selama 2 

minggu pada kadar air 0% memiliki 

warna kusam, tekstur keriput serta 

mempunyai ukuran yang lebih kecil 

dibandingkan dengan ketiga perlakuan 

lainnya. Keriputnya biji pada kadar air 

0% terjadi karena media simpan tidak 

mengandung air, sehingga biji 

mengalami penyusutan berat basah. Pada 

perlakuan kadar  air 20% tekstur biji 

mulus, warna mengkilat, kulit biji pecah 

berukuran kecil. Perlakuan kadar air 

media simpan 30% memiliki tekstur 

mulus, warna mengkilat serta kulit biji 

pecah berukuran sedang sedangkan 

kadar air media simpan 40% biji yang 

disimpan selama 2 minggu mempunyai 

warna mengkilat dengan tekstur yang 

mulus dan ukuran kulit biji yang pecah 

lebih besar. Selama penyimpanan 2 

minggu biji tidak berkecambah selama 

penyimpanan (Gambar 1. 2a-d).  

  Hal ini berbeda saat biji disimpan 

selama 4 minggu pada kadar air 20% 

sebagian biji sudah berkecambah 

ditandai munculnya radikula tetapi kulit 

biji masih menempel pada biji 

sedangkan pada kadar air media 30% 

sebagian besar biji telah berkecambah 

serta kotiledon sudah muncul. Biji yang 

diberi perlakuan pada kadar air 40% biji 

membusuk ditandai dengan kulit biji 

hitam dan tekstur biji lunak sedangkan 

pada kadar air 0% warna biji kusan dan 

tekstur biji keriput (Gambar 1. 4a-d).  

 Pembusukan yang terjadi pada kadar 

air 40% selama penyimpanan 4 minggu 

karena pengaruh kelembaban media 

simpan yang tinggi sehingga 

menyebabkan adanya aktivitas 

mikroorganisme. Hal ini didukung oleh 

Danapriatna (2007), menyatakan bahwa 

aktivitas mikroorganisme akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya 

kelembaban media simpan. 

Perkecambahan yang terjadi pada media 

simpan dengan kadar air 20% dan 30% 

penyimpanan 4 minggu kemungkinan 

disebabkan kadar air biji tinggi. Sesuai 

dengan pendapat Muadz (2011) biji 

1a

2a 2b 2c 2d 

4a 4b 4c 4d 
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kapur mempunyai ukuran relatif besar 

(6,8-7,1 gram). Menurut Kusmana et al. 

(2011) menyatakan bahwa biji yang 

berukuran besar mempunyai kadar air 

yang tinggi. 

 Pengamatan peningkatan atau 

penurunan berat basah biji diamati 

dengan cara menimbang biji sebelum 

dan setelah dilakukannya penyimpanan. 

Hasil ANOVA menunjukkan perlakuan 

kadar air pada media simpan serbuk 

gergaji selama 2 dan 4 minggu 

berpengaruh nyata terhadap peningkatan 

atau penurunan berat basah biji. Hasil 

rerata peningkatan atau penurunan berat 

basah dan persentase perkecambahan biji 

kapur sebelum disemai disajikan pada 

Tabel 1.  

 Berdasarkan Tabel 1 biji yang 

disimpan selama 2 dan 4 minggu, 

peningkatan atau penurunan berat basah 

biji pada kadar air 20%, 30% dan 40% 

menunjukkan berbeda nyata terhadap 

kadar air 0%. Biji yang disimpan pada 

kadar air 0% mengalami penurunan berat 

basah, sedangkan perlakuan 20%, 30% 

dan 40% mengalami peningkatan berat 

basah. Penurunan berat basah biji 

dikarenakan media simpan biji tidak 

mengandung air sehingga biji 

mengalami dehidrasi yang menyebabkan 

biji menjadi keriput dan berat basahnya 

turun (Gambar 1. 2a, 4a, Tabel 1). Hal 

ini didukung Nurahmi et al. (2010) 

bahwa media simpan yang tidak 

mengandung air akan mempercepat 

penurunan viabilitas karena embrio biji 

rusak akibat kekeringan. Semakin tinggi 

kadar air media pada penyimpanan 2 

minggu berat basah biji semakin 

meningkat (Tabel 1). Biji yang disimpan 

selama 4 minggu pada kadar air 20% dan 

30%, sebagian biji berkecambah 

sebelum disemai, akan tetapi pada 

penyimpanan dengan kadar air 40% biji 

kapur busuk (Gambar 1. 4b-d). Hasil 

penelitian peningkatan berat basah biji 

pada media simpan 40% menunjukkan 

hasil yang berbeda dengan penelitian 

Purnomohadi et al. (1988) pada biji 

Theobroma cacao (kakao). Biji kakao 

disimpan selama 1, 2, 3 dan 4 minggu 

pada suhu 28
o
C dan 22

o
C pada media 

simpan serbuk gergaji dengan kadar air 

30%, 35% dan 40%. Peningkatan berat 

basah biji tertinggi terjadi pada suhu 

28
o
C penyimpanan 4 minggu pada kadar 

air 40%. 

 Penyimpanan biji selama 2 minggu 

untuk semua perlakuan biji tidak 

berkecambah sebelum biji disemai. 

Purba et al. (2013) meyatakan bahwa 

pada kadar air yang ideal, aktifitas 

fisiologi biji misalnya respirasi dapat 

ditekan sehingga perkecambahan dapat 

dipertahankan hingga waktunya biji 

dikecambahkan. Biji kapur yang tidak 

berkecambah selama penyimpanan 2 

minggu memudahkan dalam proses 

transportasi ke tempat yang lebih jauh. 

Menurut Yudohartono (2008), 

penyimpanan biji merupakan salah satu 

langkah konservasi secara ex-situ. 

Semakin lama penyimpanan (4 minggu) 

biji yang disimpan dengan media serbuk 

gergaji pada kadar air 20% dan 30% 

sebagian biji sudah berkecambah, diduga 

semakin lama waktu penyimpanan 

imbibisi biji semakin meningkat akibat 

tingginya air pada biji hal ini dapat 

dilihat dengan adanya penambahan berat 

basah biji (Tabel 1).  

 Perkecambahan yang terjadi pada 

kadar air media 20% dan 30% akibat 

adanya imbibisi akan terjadi peningkatan 

laju respirasi yang akan mengaktifkan 

enzim-enzim dan hormon yang terdapat 

didalamnya sehingga terjadi
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Tabel 1. Rerata penurunan dan peningkatan berat basah biji serta persentase  

perkecambahan sebelum biji disemai selama penyimpanan 2 dan 4 minggu. 

 

Penyimpanan 
Perlakuan 

Kadar Air 

Berat Basah Biji 

(gram) 

Persentase 

Perkecambahan 

Sebelum 

disemai(%) 

2 minggu 0% -2,41
a
 0,00 

20% 0,46
b
 0,00 

30% 0,46
b
 0,00 

40% 1,09
c
 0,00 

4 minggu 0% -2,58 
a
   0,00

*
 

20% 0,77
b
 40,00

*
 

30% 0,46
bc

 36,00
*
 

40% 0,95
c
   0,00

*
 

 

Keterangan : Angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama 

menunjukkan  tidak beda nyata pada uji DMRT taraf 5%.  

   (*) :  Persentase berdasarkan biji yang berkecambah. 

perombakan cadangan makanan yang 

akan menghasilkan energi dan unsur 

hara yang akan diikuti oleh pembentukan 

senyawa protein. Pembentukan sel-sel 

pada embrio akan diikuti proses 

diferensiasi sel-sel sehingga terbentuk 

radikula dan plumula (Sulia 2009). 

b. Viabilitas Biji  

 

 Parameter viabilitas biji yang 

diamati pada penelitian ini adalah saat 

muncul kecambah (hari), kecepatan 

perkecambahan (biji/hari) dan persentase 

perkecambahan (%). Hasil ANOVA 

menunjukkan perlakuan kadar air 

berpengaruh nyata terhadap saat muncul 

kecambah, kecepatan perkecambahan 

dan persentase perkecambahan pada 

penyimpanan 2 minggu. Hasil rerata saat 

muncul kecambah, kecepatan 

berkecambah dan persentase 

perkecambah selama penyimpanan 2 dan 

4 minggu disajikan pada Tabel 2.  

 Berdasarkan Tabel 2 parameter 

viabilitas biji selama penyimpanan 2 

minggu berbeda nyata antara semua 

perlakuan dengan kadar air 0%. Biji 

yang disimpan  dengan media serbuk 

gergaji pada kadar air 0% selama 2 

minggu saat muncul kecambah lebih 

lama (hari ke-13) sehingga kecepatan 

perkecambahan lambat dan persentase 

perkecambahan menurun yaitu  44% . 

Hal ini disebabkan biji yang disimpan 

dalam media serbuk gergaji kadar air 0% 

mengalami kemunduran (deteriorasi). 

Akibat deteriorasi biji keriput (Gambar 

1. 2a) serta terjadinya penurunan berat 

basah biji (Tabel 1). Biji yang diberi 

perlakuan kadar air pada media simpan 

serbuk gergaji saat muncul kecambah 

lebih cepat dan kecepatan berkecambah 

tinggi yang menyebabkan persentase 

perkecambahan juga tinggi yaitu lebih 

dari 92%.  
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Tabel 2. Rerata saat muncul kecambah, kecepatan kecambah dan persentase 

perkecambahan selama penyimpanan 2 dan 4 minggu. 

 

Waktu 

simpan 

Perlakuan 

Kadar Air 

Parameter 

Saat Muncul 

Kecambah 

(hari) 

Kecepatan 

Perkecambahan 

(biji/hari) 

Persentase 

Perkecambahan 

(%) 

2 

minggu 

0% 13,00 
b
 0,07 

a
 44,00 

a
 

20% 5,80 
a
 0,17

 b
 100,00 

b
 

30% 5,80 
a
 0,17 

b
 100,00 

b
 

40% 4,00 
a
 0,15 

b
 92,0 

b
 

4 

minggu

* 

0% 17,00  0,01 4,00 

20% 0,00” 0,07 40,00 

30% 0,00” 0,07 40,00 

40% - - - 

 

Keterangan:  Angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama     

menunjukkan tidak beda nyata pada uji DMRT taraf 5%. 

(*) : Rerata biji kapur yang berkecambah. 

(-)  : Biji tidak berkecambah. 

(”) : Biji berkecambah sebelum disemai. 

 

Tingginya saat muncul kecambah, 

kecepatan berkecambah dan persentase 

perkecambahan karena biji telah 

mengalami imbibisi sehingga biji tidak 

kehilangan kadar air dapat menghambat 

terjadinya deteriorasi. Biji yang diberi 

perlakuan kadar air pada media simpan 

mampu mempertahankan viabilitas biji 

kapur hal ini ditunjukkan dengan 

persentase perkecambahan biji lebih 

besar dari 85%. Hal ini didukung oleh 

pendapat Akmala (2009) bahwa biji 

yang memiliki daya kecambah 85% 

mempunyai kualitas biji yang baik. 

Menurut Handayani (2003) bahwa 

kekuatan tumbuh biji ditunjukkan oleh 

kecepatan tumbuh biji serta persentase 

perkecambahannya. Bila kecepatan 

berkecambah biji relatif lama maka 

mengakibatkan persentase berkecambah 

menurun. Hal ini terlihat bahwa biji yang 

diberi perlakuan air lebih baik bila 

dibandingkan kadar air 0%. 

 Penyimpanan biji selama 4 minggu 

tidak diuji statistik karena jumlah biji 

tiap unit percobaan yang berkecambah 

sedikit. Media simpan dengan kadar air 

0% dari 25 biji yang dikecambahkan 

hanya satu yang berkecambah (4%) yaitu 

pada hari ke-17. Media serbuk gergaji 

dengan kadar air 20% dari 25 biji yang 

dikecambahkan terdapat 10 biji sudah 

berkecambah sedangkan media dengan 

kadar air 30% ada 9 biji yang telah 

berkecambah sebelum biji disemai. Pada 

hari ke-4 setelah penyemaian biji yang 

disimpan pada media dengan kadar air 

30% ada penambahan satu biji 

berkecambah. Kelimabelas biji yang lain 

yang disimpan pada kadar air 20% dan 

30% selama 4 minggu tidak 

berkecambah sampai akhir pengamatan, 
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ini terjadi kerena kelimabelas biji 

tersebut membusuk ditandai dengan kulit 

biji menghitam. Biji yang disimpan pada 

media dengan kadar air 40% tidak ada 

satupun biji yang berkecambah karena 

biji sudah busuk pada saat penyimpanan 

selama 4 minggu.  

 Kecepatan perkecambahan biji 

dengan kadar air media 0%  selama 4 

minggu penyimpanan memiliki 

kecepatan perkecambahan yang sangat 

lama (0,01 biji/hari) sehingga persentase 

perkecambahannya sangat rendah yaitu 

4%. Kadar air media simpan 20% dan 

30% kecepatannya perkecambahan cepat 

karena biji telah berkecambah sebelum 

biji disemai serta memiliki persentase 

perkecambahan 40%. Biji kapur dengan 

kadar air media simpan 40% tidak 

mengalami perkecambahan, hal ini 

disebabkan biji tidak viabel lagi seiring 

dengan lamanya waktu penyimpanan. 

Hasil penelitian ini lebih baik bila 

dibandingkan dengan penelitian Dahlan 

dan Sudirman (2005) terhadap biji salak 

(Salacca edulis Reinw.). Biji salak 

disimpan selama periode waktu 0, 1, 2, 

3, dan 4 minggu, bahwa sampai 

penyimpanan 2 minggu sudah 

memperlihatkan viabilitas turun dengan 

persentase kecambah dibawah 60% 

sedangkan biji salak yang disimpan 

selama 3 dan 4 minggu tidak 

berkecambah. 

 
c. Vigor Biji  

 Parameter yang diamati pada 

penelitian ini yaitu tinggi bibit (cm), 

jumlah daun (helai), berat basah bibit 

(gram) dan luas daun (cm
2
). Hasil 

ANOVA tinggi bibit dan berat basah 

tidak berpengaruh nyata sedangkan 

jumlah daun dan luas daun penyimpanan 

2 minggu berpengaruh nyata. Rerata 

tinggi bibit, jumlah daun, berat basah 

dan luas daun umur 4 minggu disajikan 

pada Tabel 3.  

 Berdasarkan Tabel 3 parameter 

vigor biji pada kadar air media 0% 

berbeda nyata terhadap pengamatan 

jumlah daun dan luas daun. Biji yang 

disimpan selama 2 minggu perlakuan 

kadar air pada media simpan mempunyai 

tinggi bibit, jumlah daun, berat basah 

dan luas daun yang lebih tinggi 

dibanding kontrol. Biji dengan kadar air 

0% mengalami kemunduran vigor (Tabel 

3) dibuktikan dengan kondiisi biji yang 

keriput dan viabilitas biji menurun 

sehingga vigor biji menjadi rendah. 

Menurut Setiono (2010) kemunduran biji 

akan menyebabkan kualitas biji dan sifat 

biji menurun yang dapat mengakibatkan 

viabilitas dan vigor biji menjadi rendah 

pada akhirnya menyebabkan tanaman 

menjadi mati. Biji yang disimpan selama 

4 minggu tidak diuji statistik karena biji 

yang berkecambah hanya sedikit 

sehingga jumlah bibit juga rendah. Biji 

dengan kadar air media 20% dan 30% 

biji telah berkecambah selama biji 

disimpan. 

 Penyimpanan selama 4 minggu 

viabilitas biji rendah (Tabel 2) hal ini 

akan menyebabkan vigor bijinya juga 

rendah (Tabel 3). Kadar air media 

simpan 20% dan 30% terdapat 10 biji 

yang berkecambah pada saat 

penyimpanan. Setelah dikecambahkan 

pada kadar air 20% terdapat 3 biji 

mengalami kematian dengan persentase 

bibit yang hidup sebesar 88% sedangkan 

kadar air 30% sebesar 76%. 

Kemunduran vigor diakibatkan karena 

biji sudah mengalami perkecambahan 

pada saat penyimpanan.  
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Tabel 3. Rerata tinggi bibit, jumlah daun, berat basah bibit serta luas daun umur  4  

minggu. 

 

Waktu 

simpan 

Perlakuan 

Kadar Air 

Parameter 

Tinggi Bibit 

(cm) 

Jumlah 

Daun (helai) 

Berat Basah 

(g) 

Luas Daun 

(cm
2
) 

2 

minggu 

0% 15,49  0,60 
a
 4,73 9,61  

a
 

20% 18,78 2,57
 b
 5,19  33,82 

b
 

30% 17,86 2,59
b
 5,12  38,77

b
 

40% 16,52 2,33
b
 4,85  25,12

ab
 

4 

minggu

* 

0% 2,6 0,00 0,07  0,00   

20% 4,42 0,80 2,03  3,14 

30% 3,09 0,60 1,71  2,33 

40% 0,00 0,00 0,00  0,00 

 

Keterangan: Angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama 

menunjukkan tidak beda nyata pada uji DMRT taraf 5%. 

    (*) : Rerata pertumbuhan bibit. 

 

Hal ini didukung oleh Nurahmi et al. 

(2010) pada biji kakao yang telah 

mengalami perkecambahan setelah 

penyimpanan, sehingga ketika ditanam 

kembali bibit tersebut telah kehabisan 

cadangan makanan pada jaringan untuk 

tumbuh kembali. Pemberian air 40% 

penyimpanan 4 minggu kondisi biji 

membusuk (Gambar 1. 4d) sehingga biji 

tidak viabel menyebabkan biji tidak 

tumbuh selama dikecambahkan. 

Pertumbuhan bibit kapur selama 

penyimpanan 2 dan 4 minggu terdapat 

pada Gambar 2.   

 

 

 
 

Gambar 2. Pertumbuhan biji kapur umur 4 minggu. 2a: pertumbuhan bibit kapur 

penyimpanan 2 minggu kadar air 0%, 2b: kadar air 20%, 2c: kadar air 

30%, 2d: kadar air 40%, 4a: pertumbuhan biji kapur penyimpanan 4 

minggu kadar air 0%, 4b: kadar air 20%, 4c: kadar air 30%, 4d: kadar air 

40%.

2a 2b 2c 2d 4a 4d 4c 4d
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 Penyimpanan selama 4 minggu 

mengalami penurunan pada parameter 

vigor yang diamati. Penurunan vigor 

disebabkan semakin lama biji disimpan 

maka semakin menurun kadar airnya. 

Penurunan vigor tidak hanya 

dipengaruhi oleh lamanya waktu 

penyimpanan tetapi dapat juga 

dipengaruhi oleh kelembaban media 

simpan yang terlalu tinggi. Penyimpanan 

4 minggu, pada kadar air 40% biji tidak 

berkecambah akibat tingginya pemberian 

air. Menurut Halimursyadah (2012), 

kelembaban media simpan yang tinggi 

tidak dapat mempertahankan kadar air 

biji sehingga vigor menurun. 

 Hasil penelitian selama 4 minggu 

penyimpanan belum mampu 

mempertahankan viabilitas biji kapur, 

oleh karena itu perlu meningkatkan 

viabilitas biji dengan cara lain. 

Handayani (2003) melakukan penelitian 

terhadap biji Bruguiera gymnorrhiza 

selama 1, 2, 3 dan 4 minggu pada ruang 

(26
o
C-28

o
C) kamar dan AC (18

o
C-20

o
C) 

menggunakan sabut kelapa dan serbuk 

gegaji. Penyimpanan Bruguiera 

gymnorrhiza di ruang pendingin dalam 

media sabut kelapa mampu 

mempertahankan viabilitas biji 

Bruguiera gymnorrhiza sampai 4 

minggu penyimpanan dengan daya 

kecambah. 

 

KESIMPULAN  

  

 Penyimpanan biji selama 2 dan 4 

minggu menggunakan media serbuk 

gergaji pada berbagai kadar air dapat 

disimpulkan bahwa penyimpanan biji 

Dryobalanops oblongifolia Dyer. selama 

2 dan 4 minggu terjadi perubahan 

morfologi biji. Selama penyimpanan 2 

minggu dengan kadar air 20%, 30% dan 

40% terjadi peningkatan berat basah biji 

sehingga mampu mempertahankan 

viabilitas biji kapur lebih dari 92%. 

Semakin lama waktu penyimpanan biji 

hingga 4 minggu pada kadar air media 

20% dan 30% mengalami penurunan 

viabilitas biji dengan persentase 

perkecambahan sebesar 40%. Biji 

dengan kadar air 40% viabilitas biji dan 

vigor biji menjadi nol. 
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