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ABSTRACT 

 
The objective of this research is to get a proper planting depth in the process 

germination of durian seeds. The research have done from March 2011 until May 2011 at 
Nursery belong to the Agriculture Faculty , Brawijaya University, Malang. This research used 
Completely Randomized Design, treatment consisted of planting depth (P), consist of  3 sets, 
which were: P1 : Planting depth 5 cm, P2 : Planting depth  10 cm , P3 : Planting depth 15 
cm . Each treatment consisted of 13 seeds that are in a bucket, then each treatment was 
repeated three times. So the total number of seeds is 117 seeds. Observations carried out 
destructive and non destructive. Destructive observation that time of the emergence of sprouts 
above the soil surface, time of the fall of Cotyledon, height of plant, the length of hipokotil, 
time of the first leaf emergence, percentage of germination dan percentage of life plant. While 
the destructive observation  is the length of primary root. The data had been analyzed with 
analysis of varian (F test) on level 5%, if difference is found it will then analyzed using LSD 
(Least Significant Different) on level 5%..  
           The results showed that the more shallow depth of planting will be accelerate time of 
the emergence of sprouts above the soil surface (19,68 dap), time of the fall of Cotyledon 
(29,62 dap), time of the first leaf emergence (63,45 dap) and increased  height of plant (35,45 
cm), the length of  hipokotil (7,92 cm), percentage of germination (92,31%), percentage of 
life plant (89,74%) and the length of primary root (15,88 cm). Treatment of planting depth of 
5 cm (P1) produces the highest plant growth compared with the treatment of planting depth of 
10 cm and 15 cm for several parameters, including parameters for height of plant 35,45 cm, 
the length of hipokotil 7,92 cm, percentage of germination 92,31%, percentage of life plant  
89,74% and the length of primary root 15,88 cm. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kedalaman tanam yang 
tepat dalam proses perkecambahan benih tanaman durian. Penelitian ini dilakukan pada bulan 
Maret 2011 – Mei 2011, dengan lokasi penelitian di Unit Pelaksananan Teknis (UPT) Nurseri 
Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang. Metode penelitian ini menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL), perlakuan terdiri dari 3 perlakuan kedalaman tanam (P), 
yaitu: P1: kedalaman tanam 5 cm, P2: kedalaman tanam 10 cm, P3: kedalaman tanam 15 cm 
dengan 3 perlakuan kedalaman tanam yaitu kedalaman tanam 5 cm, 10 cm dan 15 cm. 
Masing-masing perlakuan terdiri atas 13 benih yang berada dalam suatu ember, kemudian 
setiap perlakuan diulang sebanyak tiga kali. Sehingga jumlah keseluruhan benih adalah 117 
benih. Pengamatan dilakukan secara destruktif dan non destruktif. Pengamatan destruktif 
yaitu saat munculnya kecambah di atas permukaan tanah, saat jatuhnya Cotyledon, tinggi 
tanaman, panjang hipokotil, saat munculnya daun pertama, persentase perkecambahan dan 
persentase tanaman hidup. Sedangkan pengamatan destruktif yaitu panjang akar tunggang. 
Data pengamatan yang diperoleh diuji dengan analisis ragam atau uji F dengan taraf 5%, 
untuk mengetahui adanya pengaruh setiap perlakuan, jika terdapat perbedaan maka 
dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 5%.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin dangkal kedalaman tanam maka akan 
mempercepat saat munculnya kecambah di atas permukaan tanah (19,68 hst), saat jatuhnya 
Cotyledon (29,62 hst), saat munculnya daun pertama (63,45 hst) dan meningkatkan tinggi 
tanaman (35,45 cm), panjang hipokotil (7,92 cm), persentase perkecambahan (92,31%), 



persentase tanaman hidup (89,74%) dan panjang akar tunggang (15,88 cm). Perlakuan 
kedalaman tanam 5 cm (P1) menghasilkan pertumbuhan tanaman yang paling tinggi 
dibandingkan dengan perlakuan kedalaman tanam 10 cm dan 15 cm untuk beberapa 
parameter, diantaranya parameter tinggi tanaman sebesar 35,45 cm, panjang hipokotil sebesar 
7,92 cm, persentase perkecambahan sebesar 92,31 %, persentase tanaman hidup sebesar 89,74 
%, panjang akar tunggang sebesar 15,88 cm. 

Kata kunci : benih durian, kedalaman tanam, perkecambahan.  
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PENDAHULUAN 

Durian adalah tanaman asli Asia 
Tenggara yang beriklim Tropis basah. Di 
Indonesia, pusat keragaman genetik 
terutama berada di Kalimantan (27 
spesies) dan Sumatera (11 spesies). 
Menurut Sarwono (1995a) durian liar yang 
telah dikenal dan dimanfaatkan sebanyak 
13 spesies. Dari beberapa spesies tersebut  
yang dibudidayakan umumnya berasal 
dari spesies Durio zibethinus. Bahkan saat 
ini sudah dikenal sebanyak 103 kultivar 
lokal (Sarwono, 1995b) dan 71 varietas 
unggul durian telah dilepas menjadi 
varietas oleh Menteri Pertanian Republik 
Indonesia. 

Perkecambahan adalah proses 
pertumbuhan embrio dan komponen-
komponen benih yang mempunyai 
kemampuan untuk tumbuh secara normal 
menjadi tanaman baru (Ashari, 2006). 
Tipe perkecambahan ada dua jenis dan 
yang membedakannya adalah letak posisi 
keping benih (kotiledon) pada permukaan 
tanah. Tipe pertama adalah epigeal 
(epygeal germination) dan kedua adalah 
tipe hipogeal (hypogeal germination). 
Apabila keping benih terangkat di atas 
permukaan tanah dinamakan tipe epigeal. 
Namun bila keping benih tersebut tetap 
tinggal di dalam tanah disebut hipogeal. 
Biji durian memiliki tipe perkecambahan 
epigeal.  

Salah satu faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan 
perkecambahan ialah faktor kedalaman 
tanam. Semakin dalam kedalaman tanam 
maka benih yang ditanam akan semakin 
sulit tumbuh. Sebaliknya apabila benih 
ditanam pada kedalaman tanam yang 
dangkal, benih akan mudah tumbuh. Hal 
ini disebabkan oleh kadar oksigen yang 
terdapat di dalam tanah. Kadar oksigen 

akan semakin menurun dengan semakin 
dalam lapisan tanah (Ashari, 2006).  
Menurut Sutopo (2002) pada saat proses 
perkecambahan berlangsung proses 
respirasi akan meningkat disertai pula 
dengan meningkatnya pengambilan 
oksigen dan pelepasan karbondioksida, air 
dan energi. Terbatasnya oksigen yang 
dapat dipakai akan mengakibatkan 
terhambatnya proses perkecambahan 
benih. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
penelitian tentang “Pengaruh Kedalaman 
Tanam Benih Terhadap Perkecambahan 
dan Pertumbuhan Bibit Durian (Durio 
zibethinus Murr.)”. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian telah dilaksanakan di 
Unit Pelaksananan Teknis (UPT) Nurseri 
Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, 
Malang yang terletak pada ketinggian 505 
m dpl dengan suhu rata-rata 25°C, 
kelembaban 79%. Penelitian dilaksanakan 
mulai bulan Maret 2011 – Mei 2011.  

Alat yang digunakan dalam 
penelitian adalah bak media persemaian 
ukuran 30 cm x 15 cm, penggaris, alat 
tulis, kamera digital, hand sprayer dan 
gembor. Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ialah benih buah durian. 
Campuran media tanam terdiri dari sekam 
bakar dan tanah dengan perbandingan 1:1 
dan air untuk menyiram.  

Penelitian ini menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL). 
Perlakuan yang terdiri atas tiga kedalaman  
tanam, Perlakuan sebagai berikut : 
P1= Kedalaman tanam 5 cm 
P2= Kedalaman tanam 10 cm 
P3= Kedalaman tanam 15 cm 
Masing-masing perlakuan terdiri atas 13 
benih yang berada dalam suatu ember atau 



bak persemaian, kemudian setiap 
perlakuan diulang sebanyak tiga kali. 
Sehingga jumlah keseluruhan benih adalah 
117 benih. Parameter pengamatan terdiri 
dari pengamatan non destruktif 
diantaranya saat munculnya kecambah di 
atas permukaan tanah, saat jatuhnya 
Cotyledon, tinggi tanaman, panjang 
hipokotil, saat munculnya daun pertama, 
persentase perkecambahan, persentase 
tanaman hidup. Sedangkan pengamatan 
destruktif yaitu panjang akar tunggang. 

Data pengamatan yang diperoleh 
diuji dengan analisis ragam atau uji F 
dengan taraf 5%, untuk mengetahui 
adanya pengaruh setiap perlakuan, jika 
terdapat perbedaan maka dilanjutkan 
dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 
5%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh kedalaman tanam terhadap 
pertumbuhan bibit durian 

Hasil analisis ragam 
menunjukkan bahwa perlakuan kedalaman  
tanam berpengaruh nyata terhadap 
parameter pertumbuhan tanaman yaitu 
saat munculnya kecambah di atas 
permukaan tanah (Tabel 1), saat jatuhnya 
Cotyledon (Tabel 2), tinggi tanaman 
(Tabel 3), panjang hipokotil (Tabel 4), 
saat munculnya daun pertama (Tabel 5), 
persentase perkecambahan (Tabel 6) dan 
persentase tanaman yang hidup (Tabel 7). 
sedangkan perlakuan kedalaman tanam 
tidak berpengaruh nyata terhadap 
parameter panjang akar tunggang (Tabel 
8). 

Proses awal pertumbuhan diawali 
dengan proses perkecambahan. 
Perkecambahan adalah proses 
pertumbuhan embrio dan komponen-
komponen benih yang mempunyai 
kemampuan untuk tumbuh secara normal 
menjadi tanaman baru (Ashari, 2006). 
Tahapan perkecambahan yaitu dimana 
munculnya radikel diikuti dengan 
memanjangnya hipokotil secara 
keseluruhan dan membawa serta kotiledon 
dan plumula ke atas permukaan  tanah. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi 

perkecambahan adalah kedalaman tanam. 
Pada Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa 
benih durian yang diberi perlakuan 
kedalaman tanam 5 dan 10 cm 
menghasilkan saat munculnya kecambah 
di atas permukaan tanah dan saat jatuhnya 
Cotyledon lebih cepat dibandingkan 
dengan kedalaman tanam 15 cm. 
Kedalaman tanam berhubungan dengan 
ketersedian oksigen yang terdapat di 
dalam tanah. Semakin dalam kedalaman 
tanam maka ketersedian oksigen semakin 
menurun. Sebaliknya semakin dangkal 
kedalaman tanam maka ketersedian 
oksigen semakin meningkat. Dimana 
oksigen diperlukan untuk proses respirasi. 
Pada saat proses perkecambahan 
berlangsung proses respirasi akan 
meningkat disertai pula dengan 
meningkatnya pengambilan oksigen dan 
pelepasan karbondioksida, air dan energi 
(Sutopo, 2002). Terbatasnya oksigen yang 
dapat dipakai akan mengakibatkan 
terhambatnya proses perkecambahan 
benih.  

Keeratan hubungan antara 
perkecambahan (saat munculnya 
kecambah di atas permukaan tanah) 
dengan saat jatuhnya Cotyledon adalah 
sangat erat. Nilai keeratan hubungan 
(korelasi) antara saat munculnya 
kecambah di atas permukaan tanah dengan 
saat jatuhnya Cotyledon adalah 0,99 
(Tabel 9). Hal ini dapat diartikan bahwa 
semakin cepat proses saat munculnya 
kecambah di atas permukaan tanah maka 
semakin cepat pula saat jatuhnya 
Cotyledon. Pada Gambar 1 menunjukkan 
bahwa hubungan antara saat munculnya 
kecambah di atas permukaan tanah dengan 
saat jatuhnya Cotyledon dapat dituliskan 
dengan persamaan regresi linier Y= 
0,492x+19,62, artinya setiap penambahan 
umur satu hari saat munculnya kecambah 
di atas permukaan tanah, saat jatuhnya 
Cotyledon akan bertambah 0,492 hari. 
Koefisien determinasi yaitu 98,7%, Hal ini 
dapat diartikan bahwa keragaman saat 
jatuhnya Cotyledon dipengaruhi oleh saat 
munculnya kecambah di atas permukaan 
tanah sebesar 98,7%. 

 



Tabel 1. Rata-rata saat munculnya kecambah di atas permukaan tanah (hst) pada berbagai 
kedalaman tanam 

Perlakuan 
Rata – rata saat munculnya 

kecambah di atas permukaan 
tanah (hst) 

5 cm (P1)  19,68 a 
       10  cm (P2)   37,23 b 
       15  cm (P3)   46,47 b 

BNT 5% 14,07 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama 

menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%. 

Tabel 2. Rata-rata saat jatuhnya Cotyledon (hst) pada berbagai kedalaman tanam 

Perlakuan 
Rata – rata saat jatuhnya cotyledon 

(hst) 
5 cm (P1) 29,62 a 

       10  cm (P2)  37,11 ab 
       15  cm (P3) 43,09 b 

BNT 5% 9,24 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama 

menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%. 

 

Gambar 1. Regresi antara saat munculnya kecambah dan saat jatuhnya Cotyledon. 

Komponen pertumbuhan yang 
diamati selanjutnya adalah tinggi tanaman 
dan panjang hipokotil. Berdasarkan hasil 
penelitian, adanya pemberian perlakuan 
kedalaman tanam yang berbeda 
memberikan hasil yang nyata terhadap 
pertumbuhan tinggi tanaman dan panjang 
hipokotil tanaman durian yang diteliti. 
Pada Tabel 3 dan 4 menunjukkan bahwa 
benih durian yang diberi perlakuan 
kedalaman tanam 5 cm menghasilkan 

tinggi tanaman dan panjang hipokotil yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan 
kedalaman tanam 10 cm dan 15 cm. 
Tinggi tanaman dan panjang hipokotil 
sebagai salah satu ciri pertumbuhan 
tanaman disebabkan oleh aktivitas 
pembelahan sel pada meristem apikal. 
Tinggi tanaman dan panjang hipokotil 
durian ditandai dengan bertambahnya 
pucuk yang semakin panjang dan 
dilanjutkan dengan perkembangannya 



menjadi daun. Herdiana (2008) 
menjelaskan bahwa dalam pertumbuhan 
pucuk pada tanaman mengalami tiga 
tahapan yaitu pembelahan sel, 
perpanjangan dan diferensiasi atau 
pendewasaan. Pada fase pembelahan sel, 
tanaman memerlukan karbohidrat karena 
komponen utama penyusun dinding sel 

terbuat dari glukosa. Sedangkan, pada 
perpanjangan sel terjadi pembesaran sel 
yang membutuhkan air, hormon untuk 
merentangkan dinding sel dan gula. 
Sementara itu, karbohidrat dihasilkan dari 
proses fotosintesis yang membutuhkan 
klorofil dan N berperan dalam 
pembentukan klorofil.

 

Tabel 3. Rata-rata tinggi tanaman (cm) pada berbagai kedalaman tanaman 

Keterangan:  Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama 
menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%, tn = tidak 
nyata. 

Tabel 4. Rata-rata panjang hipokotil (cm) pada berbagai kedalaman tanaman 

Perlakuan 
                  Rata - rata panjang hipokotil (cm) pada umur pengamatan hari 

setelah tanam (hst) 
25  32  39  46  53  60  67  74  80  

5 cm (P1) 0,86  b  1,91 b 6,28   6,38 b 6,80 b 7,18 b 7,63 b 7,74  7,92 b 
10 cm (P2)  0,71 a 0,80 a 2,03   2,49 a 3,10  a 3,42 a 3,49 a 3,64  3,82 a 
15 cm (P3)  0,71 a  0,71 a 2,85 3,04 a 3,26  a 3,60 a 3,92 a 3,96 4,10 a 
BNT 5%   0,06    0,45 tn     2,18   2,47 2,74   3,11 tn tn 

Keterangan:  Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama 
menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%, tn = tidak 
nyata. 

Daun adalah organ tanaman yang 
berfungsi sebagai alat fotosintesis. Dalam 
proses fotosintesis menghasilkan energi 
yang dapat dimanfaatkan tumbuhan dalam 
pertumbuhannya. Pada Tabel 5 
menunjukkan bahwa benih durian yang 
diberi perlakuan kedalamaman tanam 5 
cm menghasilkan saat munculnya daun 
pertama yang lebih cepat dibandingkan 
dengan kedalaman tanam 10 cm dan 15 
cm. Pertumbuhan vegetatif salah satunya 
ditandai dengan pembentukan daun. 
Sedangkan, pembentukan daun 
dipengaruhi oleh saat jatuhnya Cotyledon. 
Keeratan hubungan antara saat jatuhnya 
Cotyledon dengan saat munculnya daun 
pertama adalah sangat erat. Nilai keeratan 
hubungan (korelasi) antara saat jatuhnya 
Cotyledon dengan saat munculnya daun 

pertama adalah 0,99 (Tabel 9). Hal ini 
dapat diartikan bahwa semakin cepat 
proses saat jatuhnya Cotyledon maka 
semakin cepat pula saat munculnya daun 
pertama. Perbedaan saat jatuhnya 
Cotyledon diduga disebabkan karena 
adanya perbedaan dalam kecepatan 
berkecambah atau munculnya kecambah 
di atas permukaan tanah. Semakin lambat 
kecepatan munculnya kecambah di 
permukaan tanah menyebabkan saat 
jatuhnya Cotyledon semakin lama. 
Apabila saat jatuhnya Cotyledon semakin 
lama maka menyebakan munculnya daun 
pertama juga akan semakin lambat. Selain 
itu, faktor ketersedian unsur hara, terutama 
unsur hara makro juga dapat 
mempengaruhi pembentukkan daun 
pertama pada tanaman. Unsur nitrogen 

Perlakuan 
                  Rata - rata tinggi tanaman (cm) pada umur pengamatan hari setelah 

tanam (hst) 
   25      32  39     46      53    60    67      74 80 

5 cm (P1) 0,91 b 2,48 b 14,19 20,85  24,32  28,14  30,54  32,92  35,45  

10 cm (P2) 0,71 a 0,94 a   7,51   12,94  18,54 23,71  26,77  28,54  30,40 
15 cm (P3) 0,71 a 0,71 a   7,32   11,33  15,70 22,20 25,42  26,02 27,31 
BNT 5%  0,10  0, 63   tn    tn     tn tn tn tn tn 



sangat berperan dalam pembentukan daun 
dan unsur K yang berperan untuk 
meningkatkan pembentukan bunga, 
meningkatkan pembentukan zat gula, 
meningkatkan pembentukan karbohidrat, 
mengatur membuka menutupnya stomata, 
meningkatkan daya serap air, 
meningkatkan kekuatan daun, 
meningkatkan pembesaran umbi dan 
meningkatkan daya tahan terhadap 
penyakit (Juanda dan Cahyono, 2000). 
Pada Gambar 2 menunjukkan bahwa 
hubungan antara saat jatuhnya Cotyledon 
dengan saat munculnya daun pertama 

dapat dituliskan dengan persamaan regresi 
linier Y= 0,899x +36,67, artinya setiap 
penambahan umur satu hari saat jatuhnya 
Cotyledon, saat munculnya daun pertama 
akan bertambah 0,899 hari.  Koefisien 
determinasi yaitu 99,8%, Hal ini dapat 
diartikan bahwa keragaman saat jatuhnya 
Cotyledon dipengaruhi oleh saat 
munculnya kecambah di atas permukaan 
tanah sebesar 99,8%. 

 

 

Gambar 2. Regresi antara saat jatuhnya Cotyledon dan saat munculnya daun pertama  

Tabel 5. Rata-rata saat munculnya daun pertama (hst) pada berbagai kedalaman tanam 

Perlakuan Rata – rata saat munculnya daun pertama (hst) 

5 cm (P1) 63,45 a 

10 cm (P2) 69,74 b 

15 cm (P3) 75,60 c 

BNT 5% 5,75 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama 
menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%. 

 

 

 

 

 



Tabel 6. Rata-rata persentase perkecambahan (%) pada berbagai kedalaman tanam 

Perlakuan Rata - Rata Perkecambahan (%) 

5 cm (P1) 92,31 b 

10 cm (P2)                              79,49 b 

15 cm (P3) 51,28 a 

BNT 5% 15,92 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama 
menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%. 

Tabel 7. Rata-rata persentase tanaman hidup (%) pada berbagai kedalaman tanam 

Perlakuan Rata – Rata Persentase tanaman hidup (%) 

5 cm (P1) 89,74 b 

10 cm (P2)  82,05 b 

15 cm (P3) 51,28 a 

BNT 5% 12,33 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama 

menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%. 

Komponen pertumbuhan yang 
diamati selanjutnya adalah persentase 
perkecambahan dan persentase tanaman 
hidup. Bibit yang baik dan seragam sangat 
tergantung pada kecepatan berkecambah 
dan persentase berkecambah benih yang 
digunakan, serta dipengaruhi pula oleh 
kondisi fisiologis benih, umur benih dalam 
penyimpanan (Sadjad, 1993). Pada 
Gambar 6 dan 7 menunjukkan bahwa 
benih durian yang diberi perlakuan 
kedalaman tanam 5 cm dan kedalaman 
tanam 10 cm menghasilkan persentase 

perkecambahan dan persentase tanaman 
hidup yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan kedalaman tanam 15 cm. Hal ini 
disebabkan kedalaman tanam dimana 
benih yang ditanam pada kedalaman 
tanam yang lebih dangkal lebih cepat 
berkecambah. Sehingga persentase 
tanaman hidup juga akan lebih tinggi. Hal 
ini sesuai dengan Zheng et al (2005) yang 
mengatakan bahwa perkecambahan benih 
berhubungan langsung dengan kedalaman 
tanam dan semakin dalam benih ditanam 
semakin rendah perkecambahan benih. 

Tabel 8. Rata-rata panjang akar tunggang (cm) pada berbagai kedalaman tanam 

Perlakuan Rata – Rata panjang akar tunggang (cm) 

5 cm (P1) 15,88 

10 cm (P2) 15,04 

15 cm (P3) 14,93 

BNT tn 
Keterangan : tn = tidak nyata. 

Pertumbuhan akar yang sangat 
optimal sangat penting dan dibutuhkan 
oleh tanaman. Pada Tabel 8 menunjukkan 
bahwa perlakuan kedalamaman tanam 
tidak berpengaruh nyata terhadap panjang 
akar tunggang. Pertumbuhan dan 
perkembangan akar tunggang untuk 
absorbsi hara dengan memperluas  

 
 

permukaan absorbsi epidermis, air dan zat 
hara dapat mudah diserap, terutama fosfat 
(P) yang tersedia di dalam tanah dalam 
jumlah sedikit dan kurang mobil dalam 
tanah (Setyati, 1988). Pertumbuhan dan 
perkembangan akar tunggang sangat 
tergantung oleh kondisi tanah. Apabila 
kondisi tanah kurang memungkinkan 



untuk pertumbuhan akar tunggang, maka 
perkembangan akar tunggang akan 
terhambat dan mengganggu pengambilan 
air dan unsur hara. Pada akhirnya dapat 
memperlambat perkembangan tajuk. 
Dalam hal ini kedalaman tanam sangat 
penting untuk pertumbuhan akar tunggang 

yang berpengaruh pada pertumbuhan 
bagian di atas tanah. Kedalaman tanam 
akan membantu pertumbuhan dan 
perkembangan akar tunggang dengan 
memberikan kondisi fisik tanah yang baik 
dalam usaha mencari sumber air dan unsur 
hara yang berada disekitar tanaman. 

 
Tabel 9.  Matriks nilai korelasi (r) antara parameter pertumbuhan tanaman durian 

 A B C D E F G H 
A 1        
B 0,99** 1       
C 0,99* 0,99 1      
D 0,91* 0,86* 0,90 1     
E 0,98** 0,99** -0,99 -0,84 1    
F 0,92* -0,96 0,93** 0,69 -0,97 1   
G 0,87 -0,92 0,89** 0,60 -0,93 0,99** 1  
H 0,85 -0,90 0,87** 0,57 -0,92 0,98** 0,99** 1 

Keterangan:  
A: Saat munculnya kecambah     B: Saat jatuhnya Cotyledon         C: Tinggi tanaman  
D: Panjang hipokotil  E: Saat munculnya daun pertama       F: Persentase perkecambahan  
G: Persentase tanaman yang hidup       H: Panjang akar tunggang 
 

* )  menunjukkan berbeda nyata pada uji t taraf  5% dan **) menunjukkan berbeda 
sangat nyata pada uji t taraf 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 10.  Nilai t tabel 1 dan 5% 

 A B C D E F G H 
A 1        
Nilai t hitung  B 
t tabel 5% & t 
tabel 1 % 
 

999,49
**  

2,78 & 
4,60 

 

1       

Nilai t hitung  C 
t tabel 5% & t 
tabel 1% 

999,49
**  

2,78 & 
4,60 

 

332,83** 
2,78 & 

4,60 
 

1      

Nilai t hitung  
D 
t tabel 5% & t 
tabel 1% 

11,67*
*  

2,78 & 
4,60 

 

6,98** 
2,78 & 

4,60 
 

9,57** 
2,78 & 

4,60 
 

1     

Nilai t hitung  E 
t tabel 5% & t 
tabel 1% 

76,41*
*  

2,78 & 
4,60 

 

999,49** 
2,78 & 

4,60 

-142,35 
2,78 & 

4,60 
 

-5,86 
2,78 & 

4,60 
 

1    

Nilai t hitung  F 
t tabel 5% & t 
tabel 1% 

12,63*
*  

2,78 & 
4,60 

-11,94 
2,78 & 

4,60 

3,49* 
2,78 & 

4,60 
 

2,72 
2,78 & 

4,60 
 

-10,74 
2,78 & 

4,60 
 

1   

Nilai t hitung  
G 
t tabel 5% & t 
tabel 1% 

7,27** 
2,78 & 

4,60 

-12,13 
2,78 & 

4,60 

8,56** 
2,78 & 

4,60 
 

1,92 
2,78 & 

4,60 
 

-15,61 
2,78 & 

4,60 
 

124,49** 
2,78 & 

4,60 
 

1  

Nilai t hitung  
H 
t tabel 5% & t 
tabel 1% 

6,30** 
2,78 & 

4,60 

-10,22 
2,78 & 

4,60 
 

199,49** 
2,78 & 

4,60 
 

1,73 
2,78 & 

4,60 
 

-12,63 
2,78 & 

4,60 
 

76,41** 
2,78  & 

4,60 
 

999,49** 
2,78  & 

4,60 
 

1 

Keterangan:  
A: Saat munculnya kecambah     B: Saat jatuhnya Cotyledon         C: Tinggi tanaman  
D: Panjang hipokotil  E: Saat munculnya daun pertama       F: Persentase perkecambahan  
G: Persentase tanaman yang hidup       H: Panjang akar tunggang 
 

* )  menunjukkan berbeda nyata pada uji t taraf  5% dan **) menunjukkan berbeda 
sangat nyata pada uji t taraf 1%. 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN 

1. Semakin dangkal kedalaman 
tanam maka akan mempercepat 
saat munculnya kecambah di atas 
permukaan tanah, saat jatuhnya 
Cotyledon, saat munculnya daun 
pertama dan meningkatkan tinggi 
tanaman, panjang hipokotil, 
persentase perkecambahan, 
persentase tanaman hidup dan 
panjang akar tunggang. 

2. Perlakuan kedalaman tanam 15 
cm (P3) menghasilkan 
pertumbuhan tanaman yang 
paling lambat dibandingkan 
dengan perlakuan kedalaman 
tanam 5 cm dan 10 cm. 

 

SARAN 

1. Dari hasil penelitian 
direkomendasikan untuk 
menggunakan kedalaman tanam 5 
cm (P1) karena mempercepat 
munculnya kecambah dan 
pertumbuhan bibit durian. Selain 
itu memiliki nilai tinggi tanaman, 
panjang hipokotil, persentase 
perkecambahan, persentase 
tanaman hidup dan panjang akar 
tunggang lebih tinggi 
dibandingkan kedalaman tanam 
yang lain. 

2. Pada penelitian ini terdapat 
kesalahan-kesalahan yang terjadi 
di lapang yaitu, kurangnya jumlah 
perlakuan, penggunaan benih 
durian yang berbagai jenis, 
penggunaan ember untuk media 
tumbuh, pengukuran  tinggi 
tanaman dan panjang hipokotil.  
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