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Pinang (Areca catechu L.) adalah salah satu jenis tanaman palma yang memiliki 

banyak kegunaan antara lain untuk ramuan sirih pinang, bahan industri kosmetika, 

kesehatan dan bahan pewarna pada industri tekstil. Penelitian ini bertujuan 

mengetahui pengaruh perlakuan bahan perendaman zat pengatur tumbuh alami 

terhadap perkecambahan benih pinang (Arecacatechu L.). Penelitian ini 

dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Benih dan Teaching and Research Farm 

Fakultas Pertanian Universita Jambi. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan , 

dimulai dari Desember 2017-  Februari 2018. Rancangan yang digunakan adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor yaitu perlakuan berbagai 

bahan perendaman benih yang terdiri dari 5 taraf: p0= Kontrol (Perendaman dalam 

air), p1= Perendaman dalam ekstrak bonggol pisang, p2= Perendaman dalam 

ekstrak rebung bambu, p3= Perendaman dalam air kelapa, p4= Perendaman dalam 

ekstrak bawang merah. Perlakuan bahan perendaman zat penatur tumbuh alami 

mampu meningkatkan daya berkecambah, kecepatan tumbuh benih, 

keserempakan berkecambah, panjang plumula, panjang akar dan bobot kering 

kecambah. 

Kata Kunci : Pinang, ZPT Alami, Perkecambahan 

 

PENDAHULUAN 

`Pinang (Areca catechu L.) adalah salah satu jenis tanaman palma yang 

memiliki banyak kegunaan antara lain untuk ramuan sirih pinang, bahan industri 

kosmetika, kesehatan dan bahan pewarna pada industri tekstil. Tanaman ini 

tumbuh dan tersebar luas di wilayah India, Malaysia, Taiwan, Indonesia dan  

negara Asia lainnya baik secara individu maupun secara populasi (Jaiswal et al., 

2011). 

 Pinang salah satu jenis tumbuhan monokotil dengan nama lain Erace dalam 

bahasa Inggris dan India (Sastrahidayah dan soemaro, 1991). Lutony (1993) 

menyatakan bahwa biji  pinang mengandung alkaloid, flavonoid dan tanin. 

Khasiat yang dimiliki biji pinang antara lain sebagai anti bakteri, anti mikroba dan 

anti inflamasi. Senyawa yang dominan terdapat pada biji pinang adalah tanin dan 

alkaloid. Kandungan tanin sekitar 15% dan alkaloid 0,3-0,6% (Balai Penelitian 

Palma, 2012). 

Pusat penyebaran pinang di Indonesia terutama berada di Pulau Sumatera 

(Balai Penelitian Palma, 2012). Provinsi Jambi merupakan daerah yang termasuk 

dalam penyebaran buah pinang. Daerah yang menjadi sentral komoditas pinang 

berkualitas di Provinsi Jambi terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 
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Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro jambi. Pinang yang 

berasal dari Provinsi Jambi memiliki potensi produksi terbaik di Indonesia (Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, 2016). 

Biji pinang kering merupakan komoditas ekspor. Nilai ekspor pinang selalu 

mengalami peningkatan. Pada bulan Juni 2014 nilai ekspor pinang mencapai 

3.511.893 dolar AS dan meningkat menjadi 3.959.759 dolar AS di bulan Juli 

2014. Produksi pinang Jambi tahun 2013 sebesar 16.297 ton naik dari 16.178 ton 

tahun 2012. Luas areal di Jambi seluruhnya 18.715 ha. Produksi pinang terbesar 

terdapat di Tanjung Jabung Barat sebesar 9.843 ton dan Tanjung Jabung Timur 

sebesar 5.793 ton. Pada tahun 2013 nilai ekspor pinang mencapai 13.498.906 

dolar AS, sedangkan untuk tahun 2014 ini naik menjadi 27.878.690 dolar AS 

(Badan Statistik Perkebunan Provinsi Jambi, 2016).  

Pinang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, harga biji pinang kering pada 

bulan November 2017 di tingkat petani sebesar Rp. 17.000/kg dan harga pinang 

basah sekitar Rp.13.000-14.000/kg  (Komunikasi langsung, 2017). Tingginya nilai 

ekonomi pinang memberikan peluang pasar dan prospek yang bagus untuk 

dikembangkan di Jambi. Program pengembangan tanaman pinang dapat dilakukan 

diantaranya melalui program ekstensifikasi, intensifikasi dan rehabilitasi dengan 

harapan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas. Dalam rangka 

melaksanakan program tersebut diperlukan penyediaan benih yang unggul dalam 

jumlah yang banyak.  

Dalam rangka penyediaan benih pinang ada kendala yang dihadapi, salah 

satunya adanya sifat dormansi pada benih pinang. Sifat dormansi tersebut 

menggangggu pelaksanaan kegiatan dalam persemaian dan pembibitan. Masalah 

yang mendasar perkecambahan benih pinang adalah lamanya waktu yang 

diperlukan untuk berkecambah dan jumlah berkecambah hanya sedikit (Mustika 

et al., 2010). Hal ini disebabkan karena buah pinang segar mengandung 60-80% 

sabut dari buahnya. Kandungan sabut yang sangat besar ini akan menjadi 

penghalang dalam proses perkecambahan, selain itu kandungan lignin, suberin 

dan cutin yang terdapat pada bagian luar biji sehingga biji akan menjadi dormansi 

oleh keadaan fisik dari kulit biji. Secara alamiah biji pinang baru berkecambah 

setelah 60-75 hari setelah semai (Lutony, 1993). Pertumbuhan tidak akan terjadi 

selama benih belum melalui masa dormansinya atau sebelum dikenakan perlakuan 

khusus (Sutopo, 2012).  

Upaya yang dapat dilakukan untuk mematahkan dormansi benih yang 

memiliki lapisan kulit keras yaitu melalui skarifikasi mekanis. Skarifikasi mekanis 

dapat dilakukan dengan cara pengamplasan, pengikiran, pemotongan dan 

penusukan bagian tertentu. Skarifikasi yang dilakukan yaitu dengan 

pengamplasan lapisan endocarp agar menjadi tipis dan bersifat permebel terhadap 

air dan gas. Pengamplasan dilakukan dibagian pangkal dekat embrio agar air dan 

oksigen mudah masuk kedalam benih sehingga proses perkecambahan dimulai 

lebih cepat. 

Hasil penelitian Mistiani, Meirinia dan Edison (2012),  menunjukkan bahwa 

skarifikasi bagian panggal dapat meningkatkan laju perecambahan 64% 

dibandingkan tanpa skarifikasi. Untuk dapat lebih meningkatkan kecepatan 

berkecambah benih pinang maka selain perlakuan skarifikasi secara mekanis perlu 

diberi perlakuan pemecahan dormansi lain. Salah satu pemecahan dormansi yang 
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dapat membantu perlakuan skarifikasi mekanis tersebut yaitu melalui perendaman 

dalam zat pengatur tumbuh (ZPT). 

ZPT merupakan senyawa organik tanaman yang dalam konsentrasi rendah 

mempengaruhi proses-proses fisiologis. ZPT di dalam biji jumlahnya terbatas, 

maka pemberian ZPT eksogen sebagai perlakuan terutama pada perkecambahan 

sangat dibutuhkan. ZPT dapat dibedakan menjadi ZPT sintetik dan ZPT alami. 

ZPT sintetik relatif mahal sedangkan ZPT alami memiliki kelebihan yaitu mudah 

diperoleh, relatif murah dan ramah lingkungan. Beberapa bahan tanaman yang 

merupakan sumber ZPT, seperti bonggol pisang dan air kelapa sebagai sumber 

sitokinin, rebung bambu sebagai sumber giberelin, dan bawang merah sebagai 

sumber auksin (Lindung, 2014). Menurut Kurniati, Tini dan Dikdik (2017),auksin, 

giberelin dan sitokinin berinteraksi dalam menstimulasi pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman termasuk perkecambahan biji. 

Hasil penelitian Kurniati et al, (2017) menunjukkan bahwa perendaman 

benih kemiri sunan dalam ekstrak tanaman sebagai sumber ZPT pada konsentrasi 

40 mL L-1selama 24 jam, perendaman dalam ekstrak bonggol pisang + air kelapa 

merupakan perlakuan terbaik dengan daya kecambah 97,78%.  

Berdasarkan uraian di atas, maka pelu dilakukan penelitian mengenai 

perkecambahan benih pinang dengan judul “Pengaruh Berbagai Bahan 

Perendaman ZPT Alami terhadap Perkecambahan Benih Pinang (Areca 

catechu L.)”. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlakuan bahan perendaman zat pengatur tumbuh alami mampu 

meningkatkan daya berkecambah, kecepatan tumbuh benih, keserempakan 

berkecambah, panjang plumula, panjang akar dan bobot kering kecambah. 

2.  Ekstrak rebung bambu dan air kelapa merupakan bahan perendaman benih 

terbaik yang memberikan perkecambahan terbaik. 

 

Saran  

Untuk meningkatkan perkecambahan benih pinang maka benih dapat direndam 

dengan menggunakan ekstrak rebung bambu dan dengan air kelapa. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Badan Satistik Perkebunan Provinsi Jambi. 2016. Produksi Tanaman Perkebunan  

Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Jambi  Tahun 2011–2015.  

Balai Penelitian Palma. 2012. Prospek Pengembangan Tanaman Pinang. 1(34). 

Jaiswal P, P Kumar, VK Singh dan DK Singh. 2011. Areca catechu L.; Research 

Journal of Medicinal Plant 5(2): 145-152. 

Kurniati F, T Sudartini dan D Hidayat. 2017. Aplikasi berbagai bahan ZPT alami 

untuk meningkatkan pertumbuhan bibit kemiri sunan (Reutealis trisperma 

(Blanco) Airy Shaw). J. Agro. 4(1): 40-49.  

Lutony TL. 1993. Pinang Sirih  Komoditi Ekspor dan Serbaguna. Kanisius, 

Yogyakarta.  



 

7 
 

Mistian D, Meiriani dan E Purba. 2012. Respon perkecambahan benih pinang 

(Areca catechu L) terhadap berbagai skarifikasi dan konsentrasi asam 

giberelin (GA3). J. Online Agroekoteknologi 1(1).  

Mustika S, Fathurrahman, Mahfudz dan MS Saleh. 2010. Perkecambahan benih 

pinang pada berbagai cara penanganan benih dan cahaya. J. Agroland 

17(2): 108-114.  

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. 2016. Pinang Betara, Varietas 

Unggul Pinang Pertama di Indonesia. Diunduh dari 

http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?p=9094. (Diakses 1 November 

2017). 

Sastrahidayat IR dan Soemarno. 1991. Budaya Tanaman Tropika. Usaha 

Nasional, Surabaya. 

Sutopo L. 2012. Teknologi Benih. Edisi kedelapan. PT Raja Grafindo, 

Jakarta.Fakultas Pertanian. Universitas Brawijaya.  

 

http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?p=9094

