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ABSTRAK 

 

Tanaman kembang sungsang (Gloriosa superba L.) merupakan tanaman asli 

daratan asia dan afrika yang diketahui mengandung senyawa kolkisin.  Senyawa 

bernilai penting dalam ilmu pemuliaan tanaman yaitu untuk menginduksi tanaman 

poliploid.  Kandungan kolkisin tertinggi terdapat pada biji kembang sungsang 

yaitu sekitar 1,32% atau 2-5 kali lebih banyak dibandingkan di dalam umbi.   

 

Sawi merupakan keluarga suku Brassicaceae yang banyak dibudidayakan di 

Indonesia untuk keperluan konsumsi.  Tanaman sawi (B. juncea L) memiliki 

beberapa kelebihan yaitu :  umur yang pendek (Annual), benihnya mudah 

berkecambah, dan pembudidayaannya tidak rumit, sehingga cocok dijadikan 

objek penelitian poliploidi.   

 

Penelitian ini dilaksanakan pada Februari hingga Juni 2015 di Laboratorium 

Botani FMIPA Universitas Lampung.  Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menentukan konsentrasi ekstrak biji kembang sungsang (G. superba L.), lama 

perendaman, dan interaksi kedua perlakuan yang optimum untuk menghasilkan 

pertumbuhan terbaik tanaman sawi (B. juncea L.).  Penelitian ini dirancang secara 

acak lengkap (RAL) terdiri dari 2 faktor dan diulang 3 kali.  Faktor pertama 

adalah konsentrasi ekstrak biji kembang sungsang yaitu: 0,025% (K1), 0,050%% 

(K2), 0,075% (K3), dan 0% (K0) sebagai kontrol.  Faktor kedua adalah lama 

perendaman yaitu 24 jam (W1), 48 jam (W2), dan 72 jam (W3).  Parameter yang 

diamati adalah: tinggi, jumlah daun, waktu awal berbunga, bobot segar, dan bobot 

kering tanaman sawi.  Data dianalisis ragam (Anara) dan apabila menunjukkan 

perbedaan yang nyata maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

pada α=5%.   

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi ekstrak biji kembang 

sungsang (K) memberikan pengaruh yang nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah 

daun, bobot segar, dan bobot kering tanaman sawi.  Perlakuan waktu perendaman 

(W) memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah daun tanaman sawi.  

Perlakuan Interaksi konsentrasi ekstrak biji kembang sungsang dan waktu 



 

perendaman (KW) memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah daun, bobot 

segar, dan bobot kering tanaman sawi, sedangkan pada waktu awal berbunga 

perlakuan interaksi konsentrasi ekstrak biji kembang sungsang dan waktu 

perendaman secara keseluruhan memberikan waktu awal berbunga yang beragam. 
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