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Salah satu kendala dalam peragaan bunga sedap malam adalah masa kesegaran

yang pendek, maka diperlukan perlakuan larutan perendam (pulsing) dan larutan

peraga (holding) untuk memperpanjang masa kesegaran bunga.  Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengaruh larutan pulsing dan jenis larutan holding

terhadap masa kesegaran bunga potong sedap malam kultivar ‛Wonotirto’.

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pascapanen Fakultas Pertanian

Universitas Lampung pada November 2015.  Penelitian ini disusun dalam

Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial (2x5) dengan 3x ulangan.  Faktor

pertama adalah larutan pulsing (P), meliputi p0 (larutan tanpa sukrosa) dan p1

(larutan sukrosa 15%).  Faktor kedua adalah jenis larutan holding (H), meliputi h0

(air); h1 (air + sukrosa 4% + asam sitrat 2% + AgNO3 20 ppm); h2 (air + sukrosa

4% + vitamin C 50 ppm + AgNO320 ppm); h3 (air + sukrosa 4% + asam sitrat 2%

+ NaClO 20 ppm); dan h4 ( air + sukrosa 4% + vitamin C 50 ppm + NaClO 20

ppm). Data dianalisis dengan sidik ragam dan dilanjutkan dengan uji BNT pada

taraf 5%.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian larutan pulsing
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memberikan hasil yang sama terhadap jumlah total bunga mekar, bunga layu,

bunga rontok, bunga layu dan rontok, dan vase life bunga; pemberian larutan

holding berpengaruh nyata terhadap semua variabel pengamatan kecuali jumlah

total bunga mekar.  Jenis larutan holding h4 sama baiknya dengan h1 dalam

memperpanjang vase life selama 1-2 hari, menjadi 8,33 hari; dan pengaruh larutan

holding terhadap kesegaran bunga potong sedap malam tidak dipengaruhi oleh

larutan pulsing.

Kata kunci: holding, pulsing, sedap malam kultivar ‛Wonotirto’.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Sedap malam (Polianthes tuberose L.) merupakan salah satu komoditas tanaman

hias yang termasuk dalam famili Amaryllidaceae.  Tanaman ini berasal dari

Meksiko dan tersebar mencakup Afrika, Eropa, Asia dan sebagian Cina.  Sedap

malam juga sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Pulau

Jawa. Bunga sedap malam telah ditetapkan oleh Pemerintah Jawa Timur sebagai

“Maskot Flora Jawa Timur” (Tisnawati, 2007).

Bunga sedap malam kultivar ‛Wonotirto’ merupakan varietas baru yang

dibudidayakan oleh Kelompok Tani Karya Makmur I Desa Wonoharjo,

Tanggamus. Kultivar ‛Wonotirto’ telah dirilis tahun 2013.  Susunan bunga sedap

malam kultivar ‛Wonotirto’ termasuk jenis bunga ganda yang sering berbunga.

Aroma yang dikeluarkan bunga ini tergolong kuat, namun tanaman ini relatif

pendek seperti Pearl atau Dwarf Pearl (Balai Penelitian Tanaman Hias, 2009).

Sedap malam cukup populer di dunia karena bunganya yang indah.  Selain bentuk

bunga yang indah, bunga sedap malam mengeluarkan aroma yang harum.  Bunga

ini biasa mekar dan mengeluarkan aroma harum pada malam hari, sehingga sering

disebut sebagai bunga sedap malam.  Selain sebagai bunga potong, bunga sedap
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malam banyak dimanfaatkan sebagai bunga tabur dan sebagai bahan baku minyak

atsiri.

Beragamnya manfaat bunga sedap malam berdampak pada permintaan pasar yang

terus meningkat.  Menurut Badan Pusat Statistik (2014), permintaan bunga potong

sedap malam di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 104.625.690 tangkai dan

menempati urutan ketiga setelah krisan dan mawar. Sementara itu, permintaan

bunga potong sedap malam di Lampung pada 2012 sebesar 23.017 tangkai, pada

2013 meningkat menjadi 27.305 tangkai, dan meningkat drastis pada 2014 sebesar

203.527 tangkai.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegemaran masyarakat terhadap bunga

potong sedap malam semakin meningkat. Hal tersebut dapat dijadikan peluang

bagi petani bunga dan pelaku usaha bunga potong sedap malam untuk

meningkatkan pendapatan dengan cara mengoptimalkan teknik budidaya dan

penanganan pascapanen untuk menghasilkan bunga potong yang berkualitas.

Kesulitan yang sering dihadapi dalam penanganan pascapanen bunga potong

antara lain, bunga potong mudah rusak dan masa kesegaran yang pendek.

Menurunnya kualitas bunga potong selama masa peragaan dapat disebabkan oleh

suhu tinggi dan infeksi mikroorganisme. Bunga potong tetap menjalankan

metabolismenya meskipun sudah terpisah dari tanaman induknya, sehingga hanya

memanfaatkan cadangan air dan nutrisi yang terdapat pada bunga potong.

Terbatasnya ketersediaan air dan nutrisi pada bunga potong menyebabkan bunga

cepat rusak dan masa kesegaran yang pendek, sehingga diperlukan penanganan
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pascapanen berupa penambahan larutan pengawet untuk memperpanjang masa

kesegaran bunga potong. Penanganan pascapanen di tingkat petani berupa

perendaman larutan pulsing jarang dilakukan untuk menghemat waktu dan biaya

produksi. Selain itu, perendaman larutan pulsing dianggap tidak berpengaruh

terhadap masa kesegaran bunga potong.  Penanganan pascapanen yang dilakukan

petani masih sangat sederhana, yaitu hanya membungkus tangkai bunga yang

telah dipanen dengan menggunakan kertas koran/plastik, lalu dibawa ke pelaku

usaha bunga potong. Jika tidak ada penggantian air yang hilang pada bunga

mengakibatkan bunga cepat layu dan tidak dapat mempertahankan kesegarannya

karena proses transpirasi yang terjadi selama pascapanen mengakibatkan bunga

kehilangan air.

Perendaman tangkai bunga dengan larutan holding perlu dilakukan dengan

menambahkan larutan pengawet yang mengandung karbohidrat berupa sukrosa

yang dikombinasikan dengan asam sitrat dan germisida. Pemberian larutan

holding bertujuan untuk memperpanjang masa kesegaran bunga potong selama

masa peragaan hingga sampai ke tangan konsumen. Bunga yang telah dipotong

dari tanaman induk tetap menjalankan aktivitas metabolisme dan hanya

memanfaatkan cadangan air dan nutrisi yang terdapat pada bunga tersebut. Oleh

karena itu, diperlukan penambahan larutan pengawet berupa pulsing dan holding

untuk tetap mempertahankan kesegaran bunga potong mulai dari setelah panen

hingga selama masa peragaan.
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1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini bertujuan untuk.

1. Mengetahui jenis pulsing terbaik terhadap masa kesegaran bunga potong

sedap malam kultivar ‛Wonotirto’.

2. Mengetahui jenis holding terbaik terhadap masa kesegaran bunga potong

sedap malam kultivar ‛Wonotirto’.

3. Mengetahui pengaruh larutan holding terhadap masa kesegaran bunga potong

sedap malam kultivar ‛Wonotirto’ yang dipengaruhi oleh penggunaan larutan

pulsing.

1.3 Landasan Teori

Kualitas bunga potong dipengaruhi oleh faktor prapanen, sedangkan kesegaran

bunga potong dipengaruhi oleh faktor pascapanen. Menurunnya kesegaran bunga

potong selama masa peragaan dapat disebabkan oleh suhu tinggi dan infeksi

mikroorganisme. Masalah tersebut dapat diatasi dengan melakukan perendaman

tangkai bunga dalam larutan pengawet.

Larutan pengawet dapat digunakan sebagai larutan pulsing maupun larutan

holding.  Larutan pulsing digunakan untuk merendam tangkai bunga segera

setelah panen, biasanya dilakukan sebelum dilakukan pengemasan sampai pada

saat pengangkutan hingga ke tempat peragaan.  Larutan holding digunakan untuk

merendam tangkai bunga selama masa peragaan (Suyanti, 2002).

Larutan pengawet yang digunakan mengandung karbohidrat sebagai sumber

energi, yang dikombinasikan dengan asam sitrat dan germisida sebagai pengawet.
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Selain sebagai penyedia sumber energi, larutan pengawet juga berfungsi untuk

menggantikan air yang hilang karena proses transpirasi. Suyanti (2002)

mengungkapkan bahwa, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk larutan

pengawet antara lain sukrosa, asam sitrat, perak nitrat, sodium metabisulfit,

sodium benzoat, hydro quinolin citrate, aluminium sulfat, etanol, crysal, dan

physan.

Karbohidrat terutama gula merupakan sumber nutrisi utama dan energi bagi bunga

potong yang digunakan untuk menjalankan proses metabolisme (Halevy dan

Mayak, 1981).  Namun, penggunaan gula pada larutan pengawet menjadi media

yang baik bagi mikroorganisme dan dapat menghambat penyerapan air dan nutrisi

sehingga diperlukan bahan tambahan yang berfungsi sebagai germisida.

Asam sitrat berfungsi untuk menurunkan pH larutan dan bersifat antibiotik.

Selain itu, asam sitrat juga berperan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas

penyerapan larutan pengawet pada bunga potong (Yulianingsih dan Amiarsi,

2004). Larutan asam dengan pH 3,5 lebih mudah diserap oleh tangkai bunga

untuk menggantikan air yang hilang akibat transpirasi sehingga kesegaran bunga

tetap terjaga (Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura, 2011).

Kehadiran mikroorganisme atau jasad renik dapat disebabkan karena penggunaan

gula sebagai komposisi dalam larutan pengawet, juga dapat disebabkan karena air

yang digunakan tidak steril sebagai pencampur larutan pengawet. Mikro-

organisme yang ada di dalam larutan pengawet akan menghambat penyerapan

larutan oleh tangkai bunga sehingga bunga cepat layu.  Mikroorganisme dapat

dikendalikan dengan pemberian germisida. Yulianingsih, Amiarsi, dan Sabari
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(2006) menyatakan bahwa, germisida yang dapat digunakan berupa perak nitrat,

hidroquinon, silver thiosulfat, dan aluminium sulfat, dan menurut Direktorat

Budidaya dan Pascapanen Florikultura (2011) sodium hipoklorit juga dapat

digunakan sebagai germisida.

Pada larutan pulsing, konsentrasi nutrisi yang diberikan lebih tinggi dengan waktu

perendaman bunga yang singkat.  Pada larutan holding, konsentrasi nutrisi yang

diberikan lebih rendah dengan waktu perendaman bunga lebih lama. Hal ini

didukung oleh penelitian Amiarsi dan Sunarmani (2011) menyatakan bahwa,

penambahan 200 ppm AgNO3 + 15% sukrosa pada larutan pulsing yang direndam

selama 2 jam dapat memperpanjang vase life bunga potong sedap malam 3 hari

lebih lama dibandingkan kontrol, yaitu mencapai 6,49 hari.

Penelitian yang dilakukan oleh Talukdar dan Barooah (2012) menunjukkan

bahwa, penggunaan 4% sukrosa + 2% asam sitrat + 20 ppm AgNO3 mampu

meningkatkan vase life bunga sedap malam cv. Calculatta Double pada suhu

ruang 26−35oC hingga ± 10 hari. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ahyana,

Sedijani, dan Citra (2015) menyatakan bahwa, penambahan sukrosa 2% mampu

mempertahankan kesegaran bunga potong krisan (Chrysanthemum sp.) selama

rata-rata 8,50 hari. Selain itu, Anjum, Naveed, Shakeel, dan Amin (2001)

mengungkapkan, penggunaan 50 ppm AgNO3mampu memperpanjang kesegaran

bunga potong sedap malam selama 8 hari.

Bahan-bahan penyusun larutan pengawet seperti asam sitrat dan perak nitrat

(AgNO3) ternyata memiliki kekurangan, antara lain mahal, tidak dijual bebas di

pasar, dan berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan (Hidayah, Asyiah,
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dan Hariani, 2012).  Oleh karena itu, diperlukan bahan alternatif yang murah,

mudah didapatkan, dan lebih aman untuk digunakan.

Bahan-bahan kimia yang murah dan mudah didapat untuk dijadikan alternatif

pada larutan pengawet antara lain vitamin C sebagai pengganti asam sitrat dan

klorok yang terkandung dalam bayclin sebagai pengganti perak nitrat.  Vitamin C

adalah bahan yang bersifat asam dan dapat menurunkan pH larutan. Namun,

penggunaan dengan konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan tekanan osmotik

cairan di luar sel lebih besar daripada di dalam sel sehingga terjadi plasmolisis

(Arisanti dan Setiari, 2012). Sementara itu, klorin adalah bahan kimia sebagai

pembunuh kuman (Sinuhaji, 2009).  NaClO pada bayclin merupakan bahan

pemutih yang digunakan sebagai desinfektan dan sebagai penghilang bau (Avivi,

2005). Selain itu, bahan alami yang murah dan mudah didapat untuk dijadikan

alternatif pengganti perak nitrat adalah rebusan daun sirih karena ramah

lingkungan dan tidak meninggalkan residu.

1.4 Kerangka Pemikiran

Pemanenan bunga potong harus tepat waktu dan cara, karena akan mempengaruhi

kualitas bunga potong yang dihasilkan, sedangkan untuk mempertahankan

kesegaran bunga potong diperlukan penanganan pascapanen yang tepat.

Pemberian larutan pengawet dapat memperpanjang vase life bunga potong.

Larutan pengawet berfungsi sebagai penyedia sumber energi, serta menggantikan

air yang hilang karena proses transpirasi.
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Larutan pengawet dapat berupa pulsing dan holding yang mengandung sumber

energi dikombinasikan dengan asam sitrat dan germisida sebagai pengawet.

Pemberian larutan pulsing bertujuan untuk menggantikan air yang hilang akibat

proses transpirasi segera setelah panen sehingga dapat menjaga kesegaran bunga

potong.  Pemberian larutan holding bertujuan untuk memperpanjang vase life

bunga potong selama peragaan.

Gula merupakan sumber energi yang utama bagi bunga potong untuk menjalankan

proses metabolisme. Asam sitrat menghasilkan larutan dengan pH 3,5 yang dapat

menghambat tumbuhnya mikroba sehingga mempercepat penyerapan larutan.

Penggunaan germisida pada larutan pengawet bertujuan untuk mengendalikan

mikroorganisme. Penggunaan sukrosa, asam sitrat, perak nitrat, sodium

metabisulfit, sodium benzoat, hydro quinolin citrate, aluminium sulfat, etanol,

crysal, dan physan sebagai larutan pengawet dapat memperpanjang vase life

bunga potong.  Namun, bahan-bahan tersebut tidak banyak beredar di pasar dan

juga memiliki harga yang relatif mahal. Oleh karena itu, diperlukan bahan

alternatif yang murah, mudah didapat, dan efektif untuk digunakan sebagai larutan

pengawet.

Bahan alternatif yang dapat digunakan yaitu vitamin C (asam askorbat) untuk

menggantikan asam sitrat dan klorok yang terkandung dalam bayclin untuk

menggantikan perak nitrat (AgNO3). Penggunaan vitamin C bertujuan sebagai

penurun pH yang bersifat asam. Penggunaan klorin bertujuan sebagai desinfektan

yang efektif membunuh kuman. Kedua bahan tersebut mudah didapatkan di pasar

dengan harga yang terjangkau. Penggunaan vitamin C dan bayclin sebagai bahan



9

alternatif pada larutan pengawet diharapkan dapat memperpanjang vase life bunga

potong selama masa peragaan. Selain bahan-bahan kimia tersebut, bahan alami

yang dapat digunakan sebagai alternatif adalah rebusan daun sirih untuk

menggantikan perak nitrat.

1.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, hipotesis penelitian ini

sebagai berikut.

1. Pemberian larutan pulsing dengan sukrosa 15% dapat mempertahankan masa

kesegaran bunga potong sedap malam kultivar ‛Wonotirto’.

2. Jenis larutan holding terbaik komposisi air + sukrosa 4% + vitamin C 50 ppm

+ NaClO 20 ppm dapat memperpanjang masa kesegaran bunga potong sedap

malam kultivar ‛Wonotirto’.

3. Pengaruh larutan holding terhadap masa kesegaran bunga potong sedap

malam kultivar ‛Wonotirto’ dipengaruhi oleh penggunaan larutan pulsing.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sedap Malam

Sedap malam (Polianthes tuberose L.) merupakan salah satu komoditas tanaman

hias yang berasal dari Meksiko. Sedap malam diklasifikasikan sebagai berikut

(Suryani, 1999).

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Monocotyledone

Ordo : Amaryllidales

Famili : Amaryllidaceae atau Liliaceae

Genus : Polianthes

Spesies : Polianthes tuberose L.

Sedap malam mampu hidup di dataran rendah dengan ketinggian 20300 m di

atas permukaan laut (dpl).  Tanah yang baik yaitu jenis tanah andosol dengan pH

5,5–6,9 yang kaya bahan organik.  Kondisi suhu yang dikehendaki 13o–17o C,

curah hujan 1.100–2600 mm/tahun dengan 45 bulan kering, dan membutuhkan

sinar matahari penuh (Prahardini, 2006).
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Secara morfologi tanaman sedap malam terdiri atas akar, batang (discus), umbi

(batang semu), daun, tangkai bunga, dan kuntum bunga. Akar sedap malam

bersifat serabut yang keluar dari batang sebenarnya (discus). Umbi sedap malam

berfungsi sebagai tempat cadangan makanan, sekaligus sebagai bahan perbanyak-

an secara vegetatif.  Daun tanaman sedap malam berwarna hijau mengkilap pada

permukaan bagian atas dan berwarna hijau muda pada permukaan bagian bawah,

berbentuk pipih dan panjang, serta pada ujung daun terdapat bintik kemerah-

merahan.  Bunga sedap malam berwarna putih bersih dan mengeluarkan bau yang

harum (Sugiartini, 2012). Penampilan bunga sedap malam kultivar ‛Wonotirto’

disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1.  Bunga sedap malam kultivar ‛Wonotirto’.

Tanaman sedap malam berbunga pada umur 115284 hari setelah tanam.

Pemanenan bunga sedap malam sebagai bunga potong dapat dilakukan ketika 12

kuntum terbawah telah mekar. Cara panen bunga potong sedap malam dengan

mencabut atau memotong tangkai bunga. Bunga sedap malam kualitas baik

apabila sepertiga kuntum bunga telah mekar pada setiap malainya (Suyanti, 2002).
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Susunan bunga sedap malam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu tunggal (petal

selapis), ganda (petal berlapis), dan bunga semiganda.  Bunga jenis tunggal

banyak dibudidayakan di Jawa Timur, sedangkan bunga jenis ganda banyak

dibudidayakan di Jawa Tengah dan Jawa Barat (Suyanti, 2002).  Bunga jenis

tunggal banyak dimanfaatkan minyaknya sebagai sumber untuk pewangi atau

parfum, sedangkan bunga jenis ganda yang sering dijadikan sebagai bunga potong

(Suryani, 1999). Perbedaan karakteristik masa kesegaran bunga potong di sentra

produksi bunga potong sedap malam di Jawa dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Masa kesegaran bunga potong sedap malam di sentra produksi di Jawa

Karakteristik Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur

Masa kesegaran suhu AC

(18o23oC, hari)

5,3±0,5 5,2±0,8 5,8±2,9

Masa kesegaran suhu ruang
(25o30oC, hari)

4,1±1,9 4,4±0,1 5,0±2,8

Sumber: Sunarmani dan Amiarsi (2011).

Kondisi fisik bunga potong sedap malam akan mempengaruhi mutu bunga yang

akan dipasarkan, salah satunya yaitu panjang tangkai bunga. Menurut Suyanti

(2002), terdapat lima kelas mutu bunga sedap malam berdasarkan panjang tangkai

bunga antara lain kelas super, kelas panjang, kelas sedang, kelas pendek, dan

kelas mini. Kelas super apabila panjang tangkai bunga berukuran >95 cm.  Kelas

panjang apabila panjang tangkai bunga berukuran 75–90 cm.  Kelas medium

apabila panjang tangkai bunga berukuran 60–74 cm.  Kelas pendek apabila

panjang tangkai bunga berukuran 50–59 cm.  Kelas mini apabila panjang tangkai

bunga berukuran 30–49 cm.
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2.2 Larutan Pengawet Bunga Potong

Metabolisme bunga potong tetap berlangsung meskipun sudah terpisah dari

induknya, sehingga hanya memanfaatkan cadangan air dan nutrisi pada bunga

potong. Oleh karena itu, diperlukan penambahan larutan pengawet yang

mengandung energi dan nutrisi. Larutan pengawet adalah larutan yang digunakan

untuk mencelupkan tangkai bunga segera setelah panen hingga selama masa

peragaan.  Tujuan penggunaan larutan pengawet adalah memperpanjang masa

kesegaran bunga, serta menggantikan air yang hilang karena proses transpirasi.

Febriana (1997) mengungkapkan, penyusun larutan pengawet terdiri dari sumber

energi, penurun pH, biosida, dan senyawa antietilen.

Penggunaan larutan pengawet pada bunga potong dikenal dengan istilah pulsing

(larutan perendam) dan holding (larutan peraga). Larutan pulsing digunakan

untuk merendam tangkai bunga segera setelah panen, biasanya dilakukan sebelum

dilakukan pengemasan yaitu pada saat pengangkutan dari tempat pemanenan

hingga ke tempat peragaan.  Larutan holding digunakan untuk merendam tangkai

bunga selama masa peragaan hingga sampai ke tangan konsumen (Suyanti, 2002).

Perbedaan larutan pengawet untuk pulsing dan holding terletak pada konsentrasi

bahan penyusun dan waktu perendaman. Pada larutan pulsing digunakan

konsentrasi yang tinggi dengan waktu perendaman yang singkat, sedangkan pada

larutan holding digunakan konsentrasi yang lebih rendah dengan waktu

perendaman yang lebih lama (Direktorat Budidaya dan Pascapanen

Florikultura,2011).  Formula larutan pengawet untuk pulsing dan holding yang

dapat dijadikan pedoman dapat dilihat pada Tabel 2.



14

Tabel 2. Beberapa formula pengawet larutan pulsing dan holding untuk bunga
potong sedap malam

Jenis
larutan

Konsentrasi
sukrosa (%)

Lama
perendaman

(jam)

Pengawet Daya
simpan
(hari)Jenis Konsentrasi

Pulsing 15 2 AgNO3 200 ppm 6

Holding 6
Selama
peragaan

AgNO3 50 ppm 7

Holding 6
Selama
peragaan

SMB

Asam sitrat

200 ppm

500 ppm
12

Holding 4

4

4

4

4

Selama
peragaan

Physan

Crysal

Hydro quinon

Sodium-
benzoat

AlSO4

200 ppm 7

6

8

7

6

Holding 6 Selama
peragaan

Etanol 1 % 8

Pulsing 15 2 Sodium
benzoat

200 ppm 7

Sumber : Suyanti et al. (1999); Suyanti dan Murtiningsih (1999); Sunarmani et al.
(1997); Sunarmani dan Suyanti (1998); Suyanti et al.(1997) dalam
Suyanti (2002).

Larutan pengawet mengandung sumber energi berupa sukrosa, penurun pH berupa

asam sitrat, dan bakterisida berupa perak nitrat.  Sukrosa berperan sebagai bahan

baku respirasi yang menghasilkan energi, selanjutnya akan digunakan dalam

proses kehidupan sehingga memperpanjang masa kesegaran bunga (Wiraatmaja,

Astawa, dan Devianitri, 2007). Sukrosa memiliki bentuk molekul yang paling

efisien, artinya molekul tersebut siap dipakai untuk tanaman dan mudah untuk

ditransformasikan dalam sel-sel tanaman (Adi, 2012). Pemberian sukrosa 5%

dapat membantu proses pemekaran bunga mulai dari kuncup hingga mekar



15

sempurna selama masa peragaan (Yuniati dan Alwi, 2011). Namun, penggunaan

sukrosa pada larutan pengawet menjadi media yang baik bagi mikroorganisme

untuk tumbuh sehingga dapat menghambat penyerapan air dan nutrisi yang

diperlukan oleh bunga potong untuk mempertahankan kesegarannya

(Yulianingsih, Amiarsi, dan Sabari, 2006).

Asam sitrat berperan sebagai antibiotik yang dapat menghambat perkembang-

biakan mikroorganisme (Wiraatmaja, Astawa, dan Devianitri, 2007).  Selain itu,

asam sitrat berperan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyerapan

larutan pengawet pada bunga potong (Yulianingsih dan Amiarsi, 2004). Asam

sitrat mampu menjaga keseimbangan pH air dan mencegah penyumbatan tangkai

(Asmarani, 2002). Larutan yang bersifat asam dengan pH 3,5 dapat menghambat

tumbuhnya mikroba sehingga dapat mempercepat penyerapan air dan nutrisi serta

mempertahankan kesegarannya (Direktorat Budidaya dan Pascapanen

Florikultura, 2011).

Perak nitrat (AgNO3) berfungsi sebagai germisida yang mampu membunuh

mikroorganisme penyebab busuk tangkai (Riyanto, 2010). Bakterisida mampu

melindungi bunga dari bakteri yang menutupi pangkal pendunkulus bunga

sehingga proses respirasi dan transpirasi berjalan lancar (Yuniati dan Alwi, 2011).

Perak nitrat mampu meningkatkan vase life dengan mengurangi penyumbatan

tangkai bunga oleh bakteri dan juga berperan sebagai anti etilen (Dewi, 2003).

Namun, penggunaan perak nitrat memiliki beberapa kendala antara lain tergolong

mahal, tidak dijual bebas di pasar, dan berbahaya bagi kesehatan manusia dan

lingkungan (Hidayah, Asyiah, Hariani, 2012).  Perak nitrat juga bersifat racun dan
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korosif, oleh sebab itu penggunaannya dalam dosis yang sangat kecil (Putri,

2015).

2.3 Bahan Alternatif untuk Larutan Pengawet Bunga Potong

Bahan-bahan yang digunakan untuk larutan pengawet yaitu asam sitrat dan perak

nitrat (AgNO3).  Namun, kedua bahan tersebut sulit didapatkan di pasar dan relatif

mahal.  Selain itu, perak nitrat bersifat racun (Putri, 2015) dan berbahaya bagi

kesehatan manusia dan lingkungan (Hidayah dkk., 2012) sehingga penggunaanya

kurang efisien. Masalah tersebut dapat diatasi dengan penggunaan bahan

alternatif yang murah, mudah didapat, dan efektif untuk digunakan.

Bahan alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan asam sitrat adalah

vitamin C (asam askorbat). Vitamin C adalah bahan yang bersifat asam dan dapat

menurunkan pH larutan.  Namun, penggunaan dengan konsentrasi yang tinggi

dapat menyebabkan tekanan osmotik cairan di luar sel lebih besar daripada di

dalam sel sehingga terjadi plasmolisis (Arisanti dan Setiari, 2012).

Bahan kimia alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan perak nitrat

(AgNO3) adalah klorok yang terkandung dalam bayclin.  Klorin adalah bahan

kimia sebagai pembunuh kuman (Sinuhaji, 2009).  Bahan penyusun bayclin yaitu

5,25% NaClO merupakan bahan pemutih yang biasa digunakan sebagai

desinfektan dan sebagai penghilang bau (Avivi, 2005). Selain itu, bahan alami

yang dapat dijadikan alternatif untuk menggantikan perak nitrat adalah rebusan

daun sirih. Penggunaan daun sirih lebih ekonomis, aman dan tidak meninggalkan

residu. Berbagai macam senyawa yang terkandung dalam rebusan daun sirih
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dapat berfungsi sebagai bakterisida dan antifungi (Hidayah, Asyiah, Hariani,

2012). Salah satu senyawa daun sirih yang memiliki daya antimikroba dan

analgesik adalah kavikol (Putri, 2015).  Bahan-bahan alternatif tersebut

diharapkan bisa menjadi referensi bagi pelaku usaha bunga potong dalam

memperpanjang masa kesegaran bunga potong.



18

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pascapanen Fakultas Pertanian

Universitas Lampung dengan suhu ruang 2930 oC pada November 2015.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bunga potong sedap malam

kultivar ‛Wonotirto’ yang dipanen langsung dari petani Desa Wonoharjo,

Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, sukrosa (gula), perak nitrat

(AgNO3), asam sitrat (teknis), vitamin C, bayclin (5,25% NaClO), dan air.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan, gelas ukur 100 ml,

gelas piala 1000 ml, ember, pengaduk, botol plastik, meteran, rak kayu, tali rapia,

botol bening (sebagai vas), gabus, cutter, kertas label, kamera, alat tulis dan pH

meter.

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dalam Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial

2x5 diulang sebanyak 3 kali.  Setiap satuan percobaan terdiri atas dua sampel.

Pengelompokkan berdasarkan panjang floret bunga potong sedap malam, yaitu
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kelompok 1 dengan panjang floret <20 cm, kelompok 2 dengan panjang floret 21-

25 cm, dan kelompok 3 dengan panjang floret >25 cm.

Faktor pertama adalah larutan perendam (pulsing) (P), meliputi.

p0 : Larutan tanpa sukrosa

p1 : Larutan sukrosa (15%)

Faktor kedua adalah jenis larutan peraga (holding) (H), meliputi.

h0: Air (kontrol)

h1: Air + Sukrosa 4% + Asam sitrat 2% + AgNO3 20 ppm

h2: Air + Sukrosa 4% + Vitamin C 50 ppm + AgNO3 20 ppm

h3: Air + Sukrosa 4% + Asam Sitrat 2% + NaClO 20 ppm

h4: Air + Sukrosa 4% + Vitamin C 50 ppm + NaClO 20 ppm

Tabel 3.  Kombinasi perlakuan

No Kombinasi Perlakuan
1. p0 h0

2. p0 h1

3. p0 h2

4. p0 h3

5. p0 h4

6. p1 h0

7. p1 h1

8. p1 h2

9. p1 h3

10. p1 h4

Homogenitas keragaman diuji dengan uji Bartlett dan kemenambahan data diuji

dengan uji Tukey. Kemudian data dianalisis dengan sidik ragam. Jika hasil

pengujian berpengaruh nyata, pengujian dilanjutkan dengan uji BNT.  Setiap

pengujian dilakukan pada taraf 5%.
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3.4 Pelaksanaan Penelitian

3.4.1 Pemilihan bunga potong

Bunga yang akan digunakan adalah bunga sedap malam yang sudah siap panen

dengan ciri-ciri antara lain, telah mekar 12 kuntum bunga terbawah, bertangkai

lurus, utuh, sehat, dan tidak cacat.  Bunga dipanen pada pagi hari di lahan petani

yang terletak di Desa Wonoharjo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus.

3.4.2 Pemanenan

Pemanenan bunga sedap malam dilakukan pukul 78 pagi. Cara panen bunga

sedap malam yaitu dengan mengklik atau ditarik dekat pangkal tangkai untuk

menghindari terjadinya emboli.

3.4.3 Pengemasan bunga

Tangkai bunga yang sudah dipanen kemudian diukur sama panjang berukuran

70 cm. Bunga yang memiliki panjang tangkai lebih dari 70 cm dipotong untuk

mendapatkan panjang tangkai bunga yang seragam.  Floret bunga lalu dibungkus

menggunakan plastik/koran untuk mengurangi gesekan antarbunga, bagian

tangkai bunga direndam dalam larutan pulsing dengan dan tanpa sukrosa 15%.

3.4.4 Perendaman larutan pulsing

Tangkai bunga yang akan diberi perlakuan, kemudian direndam dalam larutan

pulsing dengan dan tanpa sukrosa 15%.  Larutan pulsing tanpa sukrosa 15% yang
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digunakan yaitu air, sedangkan larutan pulsing sukrosa 15% yang digunakan yaitu

terdiri dari 150 g gula dan 1 liter air.

3.4.5 Pengangkutan

Pengangkutan bunga dari lokasi panen menuju tempat penelitian dengan

menggunakan kendaraan ber-AC selama ± 2 jam, sementara itu tangkai bunga

tetap direndam dalam larutan pulsing dengan dan tanpa sukrosa 15%.

3.4.6 Pembuatan larutan holding

Bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat larutan holding dipersiapkan

dan ditimbang sesuai kebutuhan masing-masing perlakuan, kemudian bahan

tersebut dicampur satu persatu dan diaduk sampai rata.  Larutan yang sudah siap

digunakan dimasukkan ke dalam botol vas sebanyak 300 ml, kemudian diberi

label sesuai perlakuan. Cara membuat larutan holding dapat dilihat pada

Lampiran.

3.4.7 Perendaman larutan holding

Botol vas bunga yang telah diisi larutan holding sebanyak 300 ml ditutup

menggunakan gabus untuk mengurangi penguapan.  Bagian tengah gabus diberi

lubang sebagai tempat masuknya tangkai bunga yang akan direndam.

Perendaman tangkai bunga selama masa peragaan dalam suhu ruang 2930 oC.

3.4.8 Pemotongan tangkai bunga

Pemotongan tangkai bunga sepanjang 1 cm dilakukan setiap hari untuk
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mengurangi terjadinya pembusukan pada ujung tangkai bunga yang direndam

dalam larutan.

3.5 Pengamatan

3.5.1 Pengamatan awal

Sebelum bunga potong diberi perlakuan, terlebih dahulu diamati bobot basah

bunga, panjang tangkai bunga, panjang floret, dan jumlah bunga yang sudah

mekar. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keseragaman bunga dan

memudahkan dalam pengelompokkan.

a) Bobot basah bunga

Pengamatan bobot basah bunga dilakukan dengan cara menimbang seluruh

bagian bunga potong sebelum diberi perlakuan.

b) Panjang tangkai bunga

Pengamatan panjang tangkai bunga dilakukan dengan cara mengukur seluruh

bagian tangkai bunga mulai dari pangkal tangkai bunga hingga ujung bunga

terakhir dengan menggunakan meteran.

c) Panjang floret

Pengamatan panjang floret dilakukan dengan cara mengukur seluruh kuntum

bunga dalam satu tangkai dengan menggunakan meteran.

d) Jumlah bunga yang sudah mekar

Pengamatan jumlah bunga yang sudah mekar dilakukan dengan cara

menghitung seluruh kuntum bunga yang sudah mekar.
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3.5.2 Pengamatan akhir

Variabel pengamatan yang diamati selama penelitian antara lain.

a) Jumlah total bunga mekar

Pengamatan jumlah total bunga mekar dilakukan dengan cara menghitung

seluruh bunga yang telah mekar ditandai dengan mahkota bunga membentuk

sudut 90o terhadap garis vertikal.

b) Jumlah total bunga layu

Pengamatan jumlah total bunga layu dilakukan dengan cara menghitung

seluruh bunga yang mengalami kelayuan.  Bunga layu ditandai dengan warna

mahkota bunga mulai berubah kecoklatan hingga mengering, dan terkulainya

bunga yang belum mekar.

c) Jumlah total bunga rontok

Pengamatan jumlah total bunga rontok dilakukan dengan cara menghitung

seluruh bunga yang rontok, baik yang masih kuncup ataupun yang sudah

mekar.

d) Jumlah total bunga layu dan rontok

Pengamatan jumlah total bunga layu dan rontok dilakukan dengan cara

menjumlahkan seluruh bunga yang mengalami layu dan rontok.

e) Masa kesegaran (vase life) bunga

Pengamatan masa kesegaran bunga dihitung mulai dari bunga dipanen hingga

kondisi lebih dari 50% bagian floret mengalami layu dan rontok.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1) Pemberian larutan pulsing tidak memberikan pengaruh yang nyata pada semua

variabel pengamatan bunga potong sedap malam kultivar ‛Wonotirto’.

2) Jenis larutan holding komposisi air + sukrosa 4% + vitamin C 50 ppm +

NaClO 20 ppm menghasilkan rata-rata vase life bunga potong selama 8,67

hari, sama baiknya dengan komposisi air + sukrosa 4% + asam sitrat 2% +

AgNO3 20 ppm selama 8,33 hari.

3) Pengaruh larutan holding terhadap masa kesegaran bunga potong sedap

malam kultivar ‛Wonotirto’ tidak dipengaruhi oleh penggunaan larutan

pulsing.

5.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan

menggunakan bahan alami yang dapat dijadikan alternatif, yaitu daun sirih untuk

menggantikan perak nitrat dengan konsentrasi yang tepat sebagai komposisi

larutan pengawet untuk memperpanjang vase life bunga potong sedap malam.
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