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Pengaruh Konsentrasi Rootone F Terhadap
Pertumbuhan Stek Cabang Buah Tanaman Lada (Piper ningrum L.)
Kultivar Bulok Belantung

Abstrak
Percobaan dilakukan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ZPT
Rootone F terhadap pertumbuhan stek cabang buah tanaman lada kultivar Bulok
Belantung. Percobaan ini dilaksanakan di Desa Gunung Manik Kecamatan
Tanjungsari Kabupaten Sumedang pada ketinggian tempat 850 m di atas
permukaan laut dengan order tanah Andosol. Waktu percobaan mulai dari bulan
September 2004 sampai bulan Januari 2005. Rancangan yang digunakan dalam
percobaan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 6
perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan adalah takaran konsentrasi ZPT Rootone F
yang terdiri dari A = tanpa ZPT Rootone F, B = 100 mg/ml, C = 150 mg.ml, D =
200 mg/ml, E = 250 mg/ml dan F = 300 mg.ml.
Hasil percobaan menunjukkan bahwa pemberian ZPT Rootone F
konsentrasi 100, 150, 200, 250 dan 300 mg/ml air masing-masing dapat
mempengaruhi pertumbuhan stek cabang buah tanaman lada, kecuali terhadap
panjang tunas dan diameter tunas pada umur 120 hari setelah tanam. Pemberian
100 mg/ml air ZPT Rootone dapat meningkatkan jumlah daun dan jumlah akar,
bahkan dapat menampilkan bobot kering tunas dan bobot kering akar yang
terberat daripada yang ditampilkan oleh perlakuan lainnya pada umur 120 hari
setelah tanam.
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I. PENDAHULUAN
Lada (Piper nigrum L.) merupakan salah satu komoditas perkebunan
andalan subsektor perkebunan di Indonesia. Tanaman lada dapat diperbanyak
secara generatif dan vegetatif. Perbanyakan secara generatif dilakukan dengan
menyemai biji-biji lada yang sudah cukup tua dan berwarna merah. Perbanyakan
secara generatif jarang dilakukan dan hanya digunakan untuk kepentingan
penelitian, sedangkan perbanyakan secara vegetatif paling banyak dilakukan
karena tanaman cepat tumbuh dan cepat menghasilkan serta tanaman yang
diperoleh kemungkinan besar akan sama dengan induknya (Mansyur, 1980).
Perbanyakan secara vegetatif yang dapat dilakukan diantaranya adalah
menyambung, menyetek dan okulasi. Dari ketiga cara pembiakan tersebut
penyetekan merupakan cara yang banyak dilakukan dalam perbanyakan tanaman
lada. Menurut Rini Wudianto (1992) stek merupakan suatu perlakuan pemisahan,
pemotongan beberapa bagian dari tanaman (akar, batang, dan tunas) dengan
tujuan agar bagian-bagian tersebut dapat membentuk akar.
Pada penyetekan tanaman lada diperlukan bahan tanaman yang baik agar
diperoleh pertumbuhan stek yang baik. Bahan tanaman untuk stek harus
memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu umur tanaman induk tidak lebih dari dua
tahun, cabang yang akan digunakan sebagai bahan stek telah berumur 6 bulan,
stek diambil dari bagian tanaman yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda,
bebas hama dan penyakit (Mansyur, 1980).
Ada beberapa macam bahan stek, yaitu bahan stek yang diambil dari sulur
panjat dan sulur buah. Sulur panjat bersifat negatife fototrop dan bila digunakan
sebagai bahan perbanyakan akan menghasilkan tanaman yang memiliki sulur
panjat dan sulur buah. Sedang sulur cabang buah bersifat positif fototrop dan akan
menghasilkan tanaman yang hanya memiliki cabang buah saja, bila digunakan
sebagai bibit. Lebih lanjut tanaman yang berasal dari cabang buah akan
membentuk lada perdu yang tingginya hanya 90 – 120 cm setelah ditanam di
kebun. Hal tersebut menguntungkan karena lebih efisien dalam penggunaan bahan
tanaman untuk perbanyakan, tidak memerlukan tiang panjat, populasi tanaman
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persatuan luas lebih banyak (4.000 – 4.500 tanaman/ha), pemeliharaan dan
pemanenan lebih mudah, dapat berproduksi lebih awal (2 tahun) dan sangat
berpotensi untuk dikembangkan dalam bentuk pola tanamn dengan tanaman
tahunan seperti kelapa dan cengkeh (Warta, 2001).
Stek cabang buah untuk menghasilkan tanaman lada perdu diambil dari
cabang buah dengan 2-4 daun. Bagian pangkal stek diberi keratin melingkar
(keratin hanya sebatas kulit stek) dan bagian pangkal stek dipotong tepat di atas
buku.
Permasalahan yang ada dalam pembiakan tanaman dengan stek adalah
sulitnya pembentukan akar, dan usaha untuk mempercepat terbentuknya akar
dapat dilakukan dengan menggunakan zat pengatur tumbuh (ZPT).
Zat pengatur tumbuh tanaman yang dihasilkan oleh tanaman disebut
fitohormon, sedangkan yang sintesis disebut zat pengatur tumbuh tanaman
sintetik. Menurut Hartmann dan Kester (1978) zat pengatur tumbuh (plant growth
regulator) didefinisikan sebagai senyawa organik selain hara yang memiliki sifatsifat seperti hormon tanaman. Zat tersebut dalam jumlah kecil (10-7M sampai 1013M) dapat mendorong, menghambat atau memodifikasi secara kuantitatif
pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Wattimena, 1987).
Menurut Hartmann dan Kester (1978) perbedaan antara zat pengatur
tumbuh dan hormon tanaman, yaitu zat pengatur tumbuh adalah senyawa sintetik
yang memodifikasi proses fisiologi tanaman dan senyawa tersebut mengatur
pertumbuhan dengan menyerupai hormon dan mempengaruhi sintesis hormon,
translokasi atau dengan memodifikasi tempat aksi hormon, sedangkan jormon
tanaman adalah senyawa organik selain unsur hara yang dihasilkan oleh tanaman,
di mana dalam konsentrasi rendah mengatur proses fisiologi tanaman dan
biasanya senyawa tersebut bergerak mengatur proses fisiologi tanaman dan
biasanya senyawa tersebut bergerak dalam tanaman dari tempat produksi ke
tempat aksi.
Perakaran yang timbul dari stek tersebut disebabkan oleh dorongan
hormon auksin yang berasal dari tunas dan daun. Menurut Hartmann dan Kester
(1978) hormon auksin berperan dalam merangsang pembentukan akar pada stek.
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Auksin ini ditranslokasi dari tunas ke bagian pangkal stek membentuk kompleks
rhizokalin selanjutnya mendorong perkembangan akar (Hartmann dan Kester,
1978).
Untuk mempercepat pembentukan akar pada tanaman lada, cabang buah
dapat digunakan zat pengatur tumbuh buatan yang diberi secara eksogen (dari
luar). Salah satu zat pengatur tumbuh dari jenis auksin yang digunakan untuk
membantu mempercepat keluarnya akar pada stek adalah ZPT Rootone F, yang
mengandung beberapa bahan aktif senyawa seperti auksin seperti NAA dan IBA.
Menurut Salisbury dan Ross (1992) bahwa IBA seperti IAA merupakan
kelompok hormon auksin yang banyak dihasilkan tanaman, sedangkan NAA
merupakan hormon tiruan IAA dan tidak dihasilkan oleh tanaman tetapi memiliki
daya kerja seperti auksin. Lebih lanjut dinyatakan NAA lebih sering digunakan
sebagai zat perangsang tumbuh dibandingkan IAA, karena NAA tidak dirusak
oleh enzim IAA oksidase atau enzim lain sehingga bisa bertahan dengan NAA
atau auksin lainnya, karena IBA bersifat aktif sekalipun cepat dimetabolismekan
menjadi IBA-aspartat yang dapat bergabung dengan peptide lainnya. Diduga
penggabungan tersebut dapat menyimpan IBA, yang kemudian secara bertahap
dilepaskan, hal itu menjadikan konsentrasi IBA bertahan pada tingkat yang tepat,
sehingga pengaruh IBA terhadap tanaman menjadi lebih lama.
Peran IBA dan NAA yang memiliki daya kerja seperti IAA akan
meningkatkan kerja auksin secara keseluruhan, sehingga dapat mempercepat
pertumbuhan akar dan menghasilkan jumlah akar yang berlipat ganda. Menurut
Suwasono Heidy (1986) senyawa auksin sangat penting dalam proses
pembentukan akar stump. Hormon tersebut bekerja secara sinergis membentuk
kelompok rizokalin yaitu kompleks antara auksin dengan kofaktor, untuk
selanjutnya terlibat langsung dalam proses inisiasi akar. Selain itu auksin juga
dapat melonggarkan dinding sel korteks sehingga mudah ditembus akar. Untuk itu
penggunaan ZPT Rootone F diharapkan dapat mempengaruhi keberhasilan
pembibitan tanaman dengan stek, yaitu dapat meningkatkan persentase stek
berakar, sehingga stek dapat cepat dipindahkan ke lapangan.
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Menurut Wattimena (1987) bahwa keberhasilan apemberian zat pengatur
tumbuh ditentukan oleh konsentrasi zat pengatur tumbuh. Pemberian pada
konsentrasi yang berlebihan menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi sel akibat
terjadinya ketidakseimbangan hormon tumbuh di dalam tanaman, sehingga
pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Sebaliknya pada konsentrasi yang
terlalu rendah kemungkinan pengaruh pemberian ZPT menjadi tidak tampak, oleh
karena itu pemberian ZPT pada tanaman haruslah tepat konsentrasinya.
Hasil-hasil

penelitian

menunjukkan pemberian Rootone

F dapat

merangsang terbentuknya akar stek tanaman Theobroma cacao dan Eucalyptus sp
pada konsentrasi 100 mg/ml air (Manurung, 1987). Pada tanaman kopi dengan
konsentrasi 250 mg/ml air (Gatut Supridjadji, 1985) dan kina dengan konsentrasi
150 mg/ml (Iwan Dharmawan, 1986). Meskipun pemberian Rootone F terbukti
mampu merangsang pertumbuhan akar berbagai tanaman, seperti Theobroma
cacao, Eucalyptus dan Coffea sp, namun pengaruhnya terhadap stek cabang buah
tanaman lada belum diketahui dengan jelas. Oleh karena itu dalam penelitian ini
dicoba diteliti pengaruh berbagai konsentrasi Rootone F terhadap pertumbuhan
stek cabang buah tanaman lada. Adapun anjuran pemberian ZPT Rootone F
adalah 200 mg/ml air (brosur ZPT Rootone F).
Berdasarkan

latar

belakang

yang

dikemukakan

di

atas

dapat

diidentifikasikan masalah sebagai berikut :
1.

Apakah ada pengaruh ZPT Rootone F terhadap peningkatan pertumbuhan
stek cabang buah tanaman lada kultivar Bulok Belantung.

2.

Pada konsentrasi berapa ZPT Rootone F yang paling baik dalam
meningkatkan pertumbuhan stek cabnag buah tanaman lada kultibar Bulok
Belantung.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ZPT Rootone F dalam

mempercepat pertumbuhan stek cabang buah tanaman lada. Penelitian ini
dihaapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi masyarakat, khususnya
bagi para petani tanaman lada.
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II. BAHAN DAN METODE
1.1. Waktu dan Tempat Percobaan
Penelitian ini dilaksanakan dari bulan September 2005 sampai dengan
bulan Januari 2006, dilakukan di Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari
Kabupaten Sumedang.

1.2. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan antara lain :
-

Stek cabang buah tanaman lada kultivar Bulok Belantung sebanyak 150 buah.

-

ZPT Rootone F

-

Pasir dan tanah sebagai media tanam

-

Vapam, pengendali nematode

-

Fungisida dithane M-45
Alat-alat yang digunakan :

-

Cangkul, polybag, handsprayer

-

Gunting stek, meteran, embrat

-

Gelas ukur, ember, papan nama

-

Jangka sorong

-

Plastik bening

-

Bambu

-

Oven

1.3. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental dengan
Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 6 perlakuan diulang 4 kali.
Perlakuannya terdiri dari 6 konsentrasi ZPT Rootone F.
A

: Tanpa Rootone F

B

: Rootone F 100 mg/ml air

C

: Rootone F 150 mg/ml air

D

: Rootone F 200 mg/ml air

E

: Rootone F 250 mg/ml air
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F

: Rootone F 300 mg/ml air
Bila dari analisis sama + nilai hitung lebih besar dari F tabel pada taraf

0,05% maka nalisis dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf
nyata 0,05%.

1.4. Pelaksanaan Percobaan
1.

Persiapan media tanam dan pengisian polybag
Persiapan yang dilakukan sebelum penanaman terdiri dari persiapan
lahan/media tanam. Media tanam yang digunakan adalah tanah lapisan atas
dengan kedalaman 0 cm sampai 20 cm. tanah yang telah diambil kemudian
disaring dengan menggunakan saringan kawat yang berdiameter 2 mm untuk
memisahkan tanah dari batu-batuan, kerikil dan sisa-sisa akar, lalu tanah
tersebut difumigasi dengan menggunakan Vapam 200 cc/m3 dengan cara
disiramkan pada media tanah tersebut, kemudian ditutup dengan plastik
selama 10 hari.
Tanah yang telah difumigasi kemudian dicampurkan dengan pasir dengan
perbandingan 3 : 1. Selanjutnya tanah campuran dimasukkan ke dalam
polybag yang telah dilubangi, dengan ukuran polybag 25 cm x 15 cm
sebanyak empat buah dan berat masing-masing polybag 1 kg. setelah media
tanam dimasukkan ke dalam polybag, kemudian disusun dalam bedengan
sesuai dengan tata letak perlakuan. Jarak antara polybag 10 cm, jarak antar
plot 20 cm dan jarak antar ulangan 40 cm. tata letak percobaan dapat dilihat
pada lampiran 5.

2.

Pembuatan bedengan dan naungan sungkup
Untuk mempertahankan kelembaban yang optimum bagi pertumbuhan
stek maka perlu dibuat sungkup plastic, bahan sungkup yang digunakan
adalah plastic bening yang dibentuk cembung memanjang. Penjang sumgkup
adalah 4 m sedangkan alebarnya 0,90 m, tinggi lengkungannya adalah 60 cm.
tiap 0,5 m panjang sungkup diberi lengkungan yang dihubungkan dengan
sebuah reng bambu. Sungkup dibuat sedemikian rupa sehingga mudah untuk
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dibuka dan ditutup tujuannya supaya memudahkan dalam pengamatan.
Gambar sungkup dapat dilihat pada lampiran 6.
3.

Persiapan bahan stek
Bahan stek yang digunakan adalah stek cabang buah dari tanaman induk
yang berproduksi tinggi dan bebas hama penyakit. Stek diambil dari cabang
buah yang dipotong sepanjang 3 ruas berdaun 2. Pengambilan stek dilakukan
pada pagi hari, kemudian dimasukkan ke dalam ember berisi air dan disimpan
di tempat yang teduh. Gambar cara pengambilan stek cabang buag dapat
dilihat pada lampiran 6.

4.

Pemberian perlakuan dan penanaman stek
Sebelum stek ditanam terlebih dahulu dioles dengan ZPT Rootone F sesuai
dengan perlakuan yang telah ditetapkan, yaitu : A = Tanpa Rootone F, B =
Rootone F 100 mg/ml air, C = Rootone F 150 mg/ml air, D = Rootone F 200
mg/ml air, E = Rootone F 250 mg/ml air, F = Rootone F 300 mg/ml air.
Selanjutnya stek ditanamkan pada polybag dengan kedudukan tegak dan
menghadap ke satu arah sehingga tidak menutupi mata tunas. Setiap polybag
ditanami satu stek.

5.

Pemeliharaan
Pemeliharaan tanaman yang dilakukan terdiri dari : penyiangan,
penyiraman, serta pengendalian hama dan penyakit. Penyiangan dilakukan
jika pada media tanam terdapat gulma, pelaksanaannya tidak tergantung
waktu. Penyiraman dilakukan berdasarkan kelembabab, dan pengendalian
hama dan penyakit tanaman dilakukan jika terdapat serangan pada tanama.

1.5. Pengamatan
Pengamatan terdiri daei pengamatan penunjang dan pengamatan utama.
Pengamatan penunjang yang datanya tidak diuji secara statistik yang meliputi
suhu dan kelembabab, serangan hama dan penyakit serta gulma yang tumbuh
selama percobaan. Sedangkan pengataman utama meliputi :
1.

Panjang tunas
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Panjang tunas adalah rata-rata yang keluar dari ketiak daun mulai pangkal
sampai ujung tunas. Pengukuran panjang tunas adalah dari pangkal sampai
ujung tunas. Pengamatan dilakukan pada tanaman sampel dari tiap petak
percobaan pada umur 60, 90 dan 120 hari setelah tanam (HST).
2.

Jumlah daun
Jumlah daun adalah rata-rata daun yang ada pada tunas dan telah membentuk
dengan sempurna. Pengamatan dilakukan pada umur 60, 90 dan 120 HST.

3.

Diameter tunas
Diameter tunas adalah rata-rata diameter tunas setiap tanaman sampel dari
tiap petak percobaan. Pengukuran dengan menggunakan jangka sorong pada
umur 60, 90 dan 120 HST.

4.

Jumlah akar
Jumlah akar adalah rata-rata jumlah akar tanaman yang tumbuh dengan
panjang minimal lima centimeter. Pengamatan dilakukan pada umur 120
HST.

5.

Bobot kering tunas
Bobot kering tunas adalah rata-rata bobot kering tunas yang telah dikeringkan
sampai bobotnya konstan. Pengeringan dilakukan dengan menggunakan oven
yang diamati setiap 8 jam pada suhu 60oC. Pengamatan dilakukan pada umur
120 HST.

6.

Bobot kering akar
Bobot kering akar adalah rata-rata bobot kering akar yang telah dikeringkan
samapi bobotnya konstan. Pengeringan dilakukan dengan menggunakan oven
yang diamati setiap 8 jam pada suhu 60oC. Pengamatan dilakukan pada umur
120 HST.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.6. Pengamatan Penunjang
Data rata-rata suhu udara selama percobaan dapat dilihat pada lampiran 7.
Berdasarkan pengamatan ternyata suhu rata-rata harian selama percobaan di
dalam sungkup berkisar antara 21,92oC dan 23,93oC. Menurut Direktorat Jenderal
Perkebunan (1995) bahwa untuk pertumbuhan optimal stek lada membutuhkan
suhu udara berkisar antara 20oC – 34oC. Dengan demikian suhu dan kelembabab
udara selama percobaan masih sesuai untuk pertumbuhan stek tanaman lada.
Selama percobaan tidak terdapat serangan hama pada pertanaman, oleh
karena itu tidak dilakukan penyemprotan dengan insektisida. Penyakit yang
dijumpai pada pembibitan stek adalah busuk pangkal batang yang menyerang
pada akhir pengamatan yang disebabkan oleh cendawan Phytophtora palmivora.
Tanaman yang terserang menampakkan gejala daun berwarna kuning, selanjutnya
berwarna hitam dan akhirnya mongering. Batang tanaman yang terserang juga
berwarna kehitaman sehingga menyebabkan kematian pada stek.
Gulma yang tumbuh di pembibitan selama percobaan adalah Teki
(Cyperus rotundus), kakawatan (Cynodon dactylon) dan babadotan (Ageratum
conyzoides). Penanggulangan gulma tersebut dilakukan dengan cara dicabut
langsung dengan tangan pada setiap kali tampak pertumbuhan gulma.
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1.7. Pengamatan Utama
1.7.1.

Panjang Tunas
Analisis statistik data hasil pengamatan terhadap panjang tunas pada umur

60 HST, 90 HST dan 120 HST terlihat pada tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Pengaruh Konsentrasi ZPT Rootone F Terhadap Panjang Tunas
Pada Umur 60 HST, 90 HST dan 120 HST
Perlakuan Rootone F
(mg/ml air)
A =0

Panjang Tunas Rata-rata (cm)
60 HST
90 HST
120 HST
2,75 b
3,09 ab
6,39 a

B = 100

2,55 b

5,42 c

7,52 a

C = 150

2,77 b

5,10 c

6,83 a

D = 200

2,95 b

4,47 bc

6,83 a

E = 250

2,82 b

4,36 bc

7,38 a

F = 300

1,43 a

2,14 a

7,00 a

Keterangan : Angka rata-rata yang diikuti huruf yang sama pada setiap kolom
tidak berbeda nyata menurut Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf
nyata 5%.
Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa berbagai konsentrasi ZPT Rootone F
menunjukkan pengaruh yang berbeda pada pengamatan panjang tunas umur 60
HST dan 90 HST, akan tetapi menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda pada
umur 120 HST. Pada umur 60 HST diantara A, B, C, D dan E masing-masing
tidak menunjukkan perbedaan terhadap panjang tunas, tetapi lebih tinggi daripada
perlakuan F (300 mg/ml air). Pada 90 HST perlakuan B (100 mg/ml air) dan C
(150 mg/ml air) menunjukkan panjang tunas yang lebih tinggi dan masing-masing
tidak berbeda dengan perlakuan D (200 mg/ml air) dan E (250 mg/ml air), tetapi
lebih tinggi daripada perlakuan A (0 mg/ml air).
Pada umur 120 HST diantara perlakuan A, B, C, D, E dan F tidak berbeda
dengan panjang tunas, artinya pemberian 100, 150, 200, 250 dan 300 mg ZPT
Rootone F/ml air tidak memberikan pengaruh terhadap panjang tunas. Akan tetapi
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apabila dilihat dari peningkatan prosentase terhadap perlakuan kontrol ternyata
perlakuan 100 mg/ml air Rootone F menunjukkan peningkatan sebesar 17,68%.
1.7.2. Jumlah Daun Per Tanaman
Analisis statistik data hasil pengamatan terhadap jumlah daun per tanaman
pada 60 HST, 90 HST dan 120 HST terlihat pada tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Pengaruh Konsentrasi ZPT Rootone F Terhadap Jumlah Daun Per
Tanaman pada Umur 60 HST, 90 HST dan 120 HST
Perlakuan Rootone F
(mg/ml air)
A =0

Jumlah Daun / Tanaman Rata-rata (Helai)
60 HST
90 HST
120 HST
1,60 ab
4,20 ab
7,50 b

B = 100

2,30 c

5,13 c

8,45 cd

C = 150

2,20 c

5,05 c

8,90 d

D = 200

2,15 c

4,60 bc

7,80 bc

E = 250

2,05 bc

4,60 bc

7,75 bc

F = 300

1,55 a

3,55 a

6,50 a

Keterangan : Angka rata-rata yang diikuti huruf yang sama pada setiap kolom
tidak berbeda nyata menurut Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf
nyata 5%.
Dari tabel 2 ternyata berbagai konsentrasi ZPT Rootone F menunjukkan
pengaruh yang berbeda terhadap jumlah daun per tanaman pada 60 HST, 90 HST
dan 120 HST.
Pada umur 60 HST perlakuan B, C, D dan E menunjukkan jumlah daun
yang lebih banyak dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya, tetapi lebih
banyak daripada perlakuan A dan F. demikian pula pada umur 90 HST, perlakuan
B dan C berbeda dengan perlakuan A dan F, tetapi tidak berbeda dengan
perlaukan D dan E. sedangkan pada 120 HST perlakuan C menunjukkan jumlaj
daun per tanaman yang lebih anyak daripada perlakuan A, D, E dan F, tetapi tidak
berbeda dengan perlakuan B.

17

1.7.3. Diameter Tunas
Analisis data hasil pengamatan terhadap diameter tunas pada umur 60
HST, 90 HST dan 120 HST terlihat pada tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Pengaruh Konsentrasi ZPT Rootone F Terhadap Diameter Tunas
pada Umur 60 HST, 90 HST dan 120 HST
Perlakuan Rootone F
(mg/ml air)
A =0

Panjang Tunas Rata-rata (cm)
60 HST
90 HST
120 HST
0,65 ab
0,71 ab
0,93 b

B = 100

0,75 b

0,83 c

0,01 b

C = 150

0,71 b

0,83 c

0,97 b

D = 200

0,68 b

0,77 b

0,94 b

E = 250

0,66 ab

0,73 ab

0,93 b

F = 300

0,56 a

0,69 a

0,78 a

Keterangan : Angka rata-rata yang diikuti huruf yang sama pada setiap kolom
tidak berbeda nyata menurut Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf
nyata 5%.

Dari tabel 3 terlihat bahwa berbagai konsentrasi ZPT Rootone F
menunjukkan pengaruh yang berbeda terhadap diameter tunas pada umur 60 HST,
90 HST dan 120 HST. Pada umur 60 HST perlakuan B, C dan D menunjukkan
diameter tunas yang lebih besar daripada perlakuan F. pada umur 90 HST
perlakuan B (100 mg.ml air) menunjukkan diameter tunas lebih besar daripada
perlakuan A, D, E dan F, tetapi antara perlakuan B dan C tidak menunjukkan
perbedaan terhadap diameter tunas.
Pada umur 120 HST perlakuan B, C, D dan E tidak berbeda dengan
perlakuan A, tetapi lebih besar dibandingkan perlakuan F yang menunjukkan
diameter tunas terendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian ZPT Rootone F
memberikan pengaruh terhadap diameter tunas.
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Akan tetapi apabila dilihat dari peningkatan persentase terhadap control
ternyata perlakuan B (100 mg ZPT Rootone F / ml air) menunjukkan peningkatan
diameter tunas sebesar 8,60%.
1.7.4. Jumlah Akar
Analisis statistik data hasil pengamatan terhadap jumlah akar pada umur
120 HST terlihat pada tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4. Pengaruh Konsentrasi ZPT Rootone F Terhadap Jumlah Akar
Perlakuan Rootone F
(mg/ml air)
A =0

Jumlah Akar Rata-rata (buah)
2,35 a

B = 100

3,10 c

C = 150

3,05 bc

D = 200

2,90 bc

E = 250

2,75 b

F = 300

2,15 a

Keterangan : Angka rata-rata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda
nyata menurut Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf
nyata 5%.

Dari tabel 4 ternyata berbagai konsentrasi ZPT Rootone F memberikan
pengaruh yang berbeda terhadap jumlah akar yang lebih banyak daripada daripada
perlakuan A dan F, tetapi tidak berbeda dengan perlakuan C dan D.

1.7.5. Bobot Kering Tunas Per Tanaman
Analisis statistik data hasil pengamatan terhadap bobot kering tunas per
tanaman pada umur 120 HST dapat dilihat pada tabel 5.
Dari tabel 5 ternyata terlihat pemberian ZPT Rootone F memberikan
pengaruh terhadap bobot kering tunas per tanaman. Perlakuan B (100 mg ZPT
Rootone F/ml air) menunjukkan bobot kering tunas per tanaman terberat
dibandingkan dengan pelakuan lainnya.
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Tabel 5. Pengaruh Konsentrasi ZPT Rootone F Terhadap Bobot Kering
Tunas Pada Umur 120 HST
Perlakuan Rootone F
(mg/ml air)
A =0

Bobot Kering Tunas Per
Tanaman Rata-rata (g)
0,10 a

B = 100

0,29 c

C = 150

0,18 b

D = 200

0,16 ab

E = 250

0,14 ab

F = 300

0,09 a

Keterangan : Angka rata-rata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda
nyata menurut Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf
nyata 5%.

1.7.6. Bobot Kering Akar Per Tanaman
Analisis statistik data hasil pengamatan terhadap bobot kering akar per
tanaman pada umur 120 HST dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. Pengaruh Konsentrasi ZPT Rootone F Terhadap Bobot Kering
Akar Per Tanaman Pada Umur 120 HST
Perlakuan Rootone F
(mg.ml air)
A=0

Bobot Kering Tunas Per Tanaman
Rata-rata (g)
0,18 a

B = 100

0,40 c

C = 150

0,30 b

D = 200

0,28 b

E = 250

0,19 a

F = 300

0,15 a
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Keterangan :

Angka rata-rata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda
nyata menurut Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf
nyata 5%.

Dari tabel 6 terlihat bahwa perlakuan konsentrasi ZPT Rootone F
memberikan pengaruh terhadap bobot kering akar per tanaman. Perlakuan B
menunjukkan bobot kering akar terberat bila dibandingkan dengan perlakuan
lainnya.

Dari hasil analisis statistik terhadap penajng tunas unur 60 HST dan 90
HST, jumlah daun per tanaman, diameter tunas, jumlah akar bobot kering tunas
dan bobot kering akar ternyata diantara perlakuan ZPT Rootone F menunjukkan
perbedaan, kecuali pada pengamatan panjang tunas umur 120 HST tidak
menunjukkan perbedaan.
Pemberian ZPT Rootone F yang menunjukkan perbedaan terhadap hamper
seluruh variable pengamatan disebabkan dengan pemberian ZPT Rootone F akan
menambah kandungan auksin di dalam tanaman. Menurut Gede Nitia Wirawan
(1988) bahwa kandungan ZPT Rootone F adalah senyawa IBA dan NAA yang
merupakan senyawa yang memiliki daya kerja seperti auksin (IAA) yaitu
meningkatkan pembelahan, perpanjangan sel dan diferensiasi dalam bentuk
perpanjangan ruas.
Pada umur 60 HST ternyata pemberian ZPT Rootone F pada konsentrasi
100 mg, 150 mg, 200 mg dan 250 mg/ml air tidak meningkatkan pertumbuhan
panjang tunas, bahkan pada konsentrasi 300 mg/ml air pertumbuhan panjang
tunas lebih rendah dibandingkan dengan tanpa pemberian ZPT Rootone F.
Pertumbuhan panjang tunas yang tidak mengalami peningkatan tersebut diduga
kandungan hormon endogen pada stek cabang buah telah memadai sehingga
tanaman tidak menunjukkan respon terhadap pemberian pengatur tumbuh secara
eksogen.
Pemberian ZPT Rootone F yang lebih tinggi sampai 300 mg/ml air
menyebabkan kandungan hormon di dalam tanaman menjadi berlebihan sehingga
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pertumbuhan panjang tunas pada umur 60 HST menjadi terhambat. Hal ini sesuai
dengan pendapat Zainal Abidin (1990) bahwa pemberian zat pengatur tumbuh
yang berlebihan pada tanaman akan menghambat pertumbuhan tanaman.
Menurut Wattimena (1987) kandungan hormon endogen di dalam tanaman
berubah-ubah tergantung fase pertumbuhan tanaan. Jika ketersediaan hormon
endogen di dalam tanaman rendah, maka adanya pemberian hormon dari luar
dapat memberikan respon yang ditandai oleh peningkatan pertumbuhan tanaman.
Hal ini tampak pada pengamatan panjang tunas pada umur 90 HST pemberian
ZPT Rootone F pada konsentrasi 100 mg, 150 mg, 200 mg, dan 250 mg/ml air
mampu meningkatkan pertumbuhan panjang tunas yang lebih tinggi dibandingkan
dengan tanpa pemberian ZPT Rootone F.
Peningkatan pertumbuhan panjang tunas tersebut dimungkinkan karena
IBA dan NAA yang terkandung dalam ZPT Rootone F bersifat stabil (tidak
mudah mngalami penguraian), sehingga dapat meningkatkan kandungan auksin di
dalam

tanaman.

Peningkatan

kandungan

auksin

tersebut

menyebabkan

pertumbuhan panjang tunas tanaman mengalamai peningkatan.
Pada umur 120 HST berbagai perlakuan ZPT Rootone F menunjukkan
pertumbuhan panjang tunas yang berbeda dibandingkan dengan tanpa pemberian
ZPT Rootone F. Menurut Wattimena (1987) keberhasilan pemberian zat pengatur
tumbuh tidak selalu ditentukan oleh konsentrasi zat pengatur tumbuh dan waktu
aplikasinya, melainkan juga ditentukan oleh fase pertumbuhan tanaman.
Pemberian ZPT Rootone F menunjukkan pengaruh terhadap pertumbuhan
jumlah daun per tanaman. Seperti halnya pada pengamatan panjang tunas pada
umur 90 HST, peningkatan konsentrasi yang lebih tinggi dari 100 mg ZPT
Rootone F/ml air tidak lagi meningkatkan pertumbuhan jumlah daun per tanaman
pada umur 60 HST, 90 HST dan 120 HST. Hal ini berarti bahwa pemberian ZPT
Rootone F pada konsentrasi 100 mg/ml air telah memadai untuk pertumbuhan
jumlah daun per tanaman. Peningkatan jumlah daun per tanaman berhubungan
dengan aktivitas pembelahan sel tanaman yang mengalami peningkatan sebagai
akibat pemberi auksin pada konsentrasi yang tepat. Pembelahan sel yang terjadi
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pada permukaan apeks tajuk, baik secara perikklinal maupun antiklinal
menyebabkan berkembangnya daun pada tanaman.
Peningkatan jumlah daun per tanaman menyebabkan jumlah akar per
tanaman mengalami peningkatan, hal ini tampak dari perlakuan konsentrasi
100 mg dan 150 mg ZPT Rootone F/ml air yang menunjukkan jumlah daun per
tanaman terbanyak menunjukkan jumlah akar per tanaman yang lebih banyak
dibandingkan dengan perlakuan lainnya (tabel 2). Jumlah akar yang lebih banyak
memungkinkan tanaman dpat menyerap unsur hara dan air sehingga pertumbuhan
stek menjadi lebih baik.
Pemberian ZPT Rootone F meskipun menunjukkan pengaruh terhadap
diameter tunas, tetapi pengaruh positif terhadap peningkatan diameter tunas hanya
tampak pada umur 90 HST, sedangkan pada umur 60 HST dan 120 HST
pemberian ZPT Rootone F tidak menunjukkan peningkatan, bahkan ada
kecenderungan penurunan pada konsentrasi 300 mg ZPT Rootone F/ml air.
Penurunan ini diduga karena konsentrasi auksin di dalam tanaman telah memadai
sehingga peningkatan kandungan auksin pada tanaman tidak lagi mempengaruhi
perkembangan diameter tunas.
Pada umur 90 HST ternyata pemberian ZPT Rootone F pada konsentrasi
100 mg/ml air dan 150 mg/ml air saja yang menunjukkan diameter tunas tertinggi.
Peningkatan diameter tunas berhubungan dengan aktivitas pembelahan dan
pembesaran sel. Menurut Wareing dan Phillips (1970, dalam Suwasono Heddy,
1986) di dalam tanaman fase pertumbuhan dalam siklusnya terdiri dari dua fase,
yaitu fase pembelahan sel dan fase pelebaran sel. Hal ini terjadi pada sel yang
mengalami vokualisasi. Pada saat sel mengalami fase pembesaran, sel tidak hanya
mengalami

peregangan, akan tetapi

juga

mengalami

penebalan

dalam

pembentukan material-material dinding sel baru. Pertumbuhan sel ini dirangsang
oleh kehadiran auksin pada konsentrasi yang tepat. Pada konsentrasi yang
berlebihan pertumbuhan sel tidak terjadi karena pada konsentrasi auksin yang
tinggi akan mendorong terbentuknya zat penghambat etilen. Menurut Salisbury
dan Ross (1992) kansungan etilen yang berlebihan menyebabkan sel korteks
mensintesis selulase, yaitu enzim yang amenghidrolisis selulosa dan sebagian
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menyebabkan penguraian dinding sel. Dengan demikian pertumbuhan diameter
tunas menjadi lebih rendah pada konsentrasi auksin yang berlebihan pada
tanaman.
Pemberian ZPT Rootone F menunjukkan perbedaan terhadap bobot kering
tunas dan akar. Bobot kering mencerminkan bertambahnya protoplasma sebagai
akibat adanya pertumbuhan karena ukuran maupun jumlah sel bertambah.
Menurut Akyas (1990) bahwa bobot kering adalah perolehan hasil proses
fotosintesis dikurangi kehilangan karena respirasi.
Dari hasil analisis terhadap bobot kering tunas dan akar ternyata perlakuan
konsentrasi 100 mg ZPT Rootone F/ml air menunjukkan bobot kering tunas dan
akar tertinggi dibandingkan perlakuan lainnya.
Hal ini menunjukkan bahwa pemberian ZPT Rootone F mampu
meningkatkan pertumbuhan stek cabang buah tanaman lada. Peningkatan
pertumbuhan tersebut tidak hanya terjadi sebagai akibat peningkatan pertumbuhan
sel-sel vegetatif tanaman, tetapi juga peningkatan organ-organ lain, sperti klorofil
yang berperan dalam proses fotosintesis tanaman. Hal ini dimungkinkan juga
karena auksin dapat meningkatkan pembentukan klorofil, sesuai dengan pendapat
George dan Sherington (1984) bahwa penambahan IAA pada tanaman yang
dibiakan dengan stek dapat meningkatkan kandungan klorofil pada daun tanaman.
Namun dengan penambahan IAA yang terlalu tinggi cenderung menekan
perkembangan klorofil. Peningkatan kandungan klorofil menyebabkan proses
fotosintesis tanaman mengalami peningkatan, hal tersebut menyebabkan fotosintat
yang ditranslokasikan ke organ-organ tanaman akan lebih banyak sehingga bobot
kering tunas dan akar akan lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan tanpa
pemberian ZPT Rootone F.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1.8. Kesimpulan
Dari uraian yang telah dikemukakan dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :
1.

Pemberian ZPT Rootone F dengan tanpa ZPT Rootone F serta konsentrasi
100, 150, 200, 250 dan 300 mg/ml air masing-masing dapat mempengaruhi
pertumbuhan stek cabang buah tanaman lada, kecuali terhadap panjang tunas
dan diameter tunas pada umur 120 hari setelah tanam.

2.

Pertumbuhan yang terbaik adalah konsentrasi 100 mg/ml air ZPT Rootone F
yaitu dapat meningkatkan jumlah daun dan jumlah akar, bahkan dapat
menampilkan bobot kering tunas dan bobot kering akar yang terberat
daripada yang ditampilkan oleh perlakuan pada umur 120 hari setelah tanam.

1.9. Saran
Dari kesimpulan hasil penelitian ini dapat disarankan :
1.

Pemberian ZPT Rootone F pada konsentrasi 100 mg/ml air dapat dianjurkan
guna mempercepat pertumbuhan stek cabang buah tanaman lada.

2.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap perlu dilakukan penelitian
lanjutan dengan menggunakan konsentrasi ZPT Rootone F yang lebih rendah
dari konsentrasi 100 mg/ml air.
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