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ABSTRAK 

 

      Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui pengaruh pemberian Benzyl Amino Purin 

(BAP) terhadap keberhasilan sambung pucuk tanaman durian. Penelitian ini dilaksanakan 

pada Juli 2016 sampai September 2016 di BBI Hortikultura Sungai tiga Pondok Meja. 

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) satu faktor dengan 5 

taraf perlakuan. Setiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali, variabel yang diamati persentase 

sambungan hidup, persentase daun yang gugur, pertambahan panjang entres, umur pecah 

tunas dan diameter batang bawah. Berdasarkan pengamatan, hasil analisis ragam dan 

pembahasan maka pemberian BAP Benzyl Amino Purin) tidak berpengaruh terhadap 

keberhasilan sambung pucuk tanaman Durian (Durio zibethunis Murr.). 

Kata kunci : Durian, Benzyl Amino Purin (BAP)  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang  

Durian (Durio zibethinus Murr.) merupakan salah satu buah yang mengandung 

berbagai zat gizi dan dijuluki sebagai “the king of the fruit”. Dengan dipelihara 

secara intensif, akan terjaga keberlanjutannya dan semakin dikenal di mancanegara 

(Sobir, 2010). Setiap 100 gram daging buah durian mengandung 65 gram air, 134 

energi, 2,5 gram protein, 3 gram lemak, 28 gram karbohidrat, 7,4 mg kalsium, 44 mg 

fosfor, 1,3 mg besi dan 175 SI vitamin A serta 53 mg vitamin C, bau yang 

dikeluarkan disebabkan oleh belerang yang terikat pada asam butirat dan asam 

organik lain yang mudah menguap (Setiadi, 2008). Buah durian memiliki nilai 

ekonomi tinggi di Indonesia dengan kisaran pasar yang luas dan beragam mulai dari 

pasar tradisional sampai pasar modern. Hal ini menunjukkan komoditas durian 

sangat potensial untuk dikembangkan (Sobir dan Napitupulu, 2010). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2010-2015) produksi buah durian 

Provinsi Jambi dan nasional mengalami fluktuasi. Di Provinsi Jambi dari tahun 

2010-2012 produksi durian mengalami peningkatan dimana produksinya sebesar 

327.681 kuintal setelah itu menurun pada 2013 menjadi 121.465 kuintal dan tahun 

2014 semakin menurun menjadi 55.8555 kuintal dan ditahun 2015 meningkat 

kembali menjadi 161.409 kuintal. Pada level nasional dari tahun 2010-2014 produksi 

durian pada tahun 2010 memiliki produksi paling rendah yaitu 492.139 ton. Pada 

tahun 2011 meningkat drastis menjadi 883.969 kuintal kemudian naik lagi pada 

tahun 2012 sebesar 888.130 ton dan pada tahun 2013 turun menjadi 759.058 kuintal 

kemudian ditahun 2014 naik menjadi 859.127 kuintal.  

Di Indonesia, tanaman durian sebagian besar tidak dikebunkan secara massal, 

hanya sebagai tanaman di pekarangan dan kebun dalam skala kecil serta bibit berasal 

dari biji, menyebabkan produksi dengan variabilitas tinggi dan produktivitas rendah, 

sehingga belum mampu mencukupi permintaan konsumen baik dalam negeri maupun 

luar negeri (Sukma dan Harisudin, 2012). Padahal Indonesia mempunyai potensi 

alam yang sangat baik untuk pengembangan  tanaman durian, dimana iklim dan 

kondisi tanah yang mendukung untuk pertumbuhan tanaman durian. 



Untuk mendukung pengembangan durian diperlukan ketersediaan bibit 

unggul. Untuk mencukupi kebutuhan bibit durian unggul dalam jumlah yang banyak 

dibutuhkan pengembangan dengan teknik budidaya yang baik. Bibit yang baik 

adalah bibit yang berasal dari pohon induk yang secara genetik unggul, produktif, 

dan dihasilkan melalui penangkaran yang benar (Sukarmin, 2011). Perbanyakan 

tanaman durian terbagi menjadi dua yaitu secara generatif (biji) dan vegetatif. Bibit 

yang berasal dari biji tumbuhnya lebih lambat, memiliki masa juvenil yang panjang 

dan sifat biji yang dihasilkan sering menyimpang dari sifat pohon induknya namun 

memiliki sistem perakaran yang kuat. Bibit yang berasal dari pembiakan vegetatif 

salah satunya sambung pucuk memiliki keunggulan seperti cepat berbuah dan sifat 

turunan sama dengan induknya. 

Sambung pucuk (grafting) adalah teknik menyatukan pucuk yang berfungsi 

sebagai calon batang atas dengan calon batang bawah, sehingga dapat diperoleh 

batang baru yang memiliki sifat-sifat unggul. Keunggulan dari grafting diantaranya : 

1) Mengekalkan sifat-sifat klon 2) memperoleh tanaman yang kuat karena batang 

bawahnya tahan terhadap keadaan tanah yang tidak menguntungkan, temperatur 

yang rendah, atau gangguan lain yang terdapat di dalam tanah 3) memperbaiki jenis-

jenis tanaman yang telah tumbuh, sehingga jenis yang tidak di inginkan diubah 

dengan jenis yang dikehendaki 4) dapat mempercepat berbuahnya tanaman 

(Suwandi, 2014). Setek kurang efisien karena menghasilkan perakaran serabut dan 

okulasi tidak dapat menyediakan bibit yang relatif banyak dalam waktu singkat. 

Oleh sebab itu, teknik sambung pucuk merupakan cara yang tepat untuk 

meningkatkan perbanyakan bibit bermutu untuk menunjang tersedianya tanaman 

durian dan untuk mengganti tanaman yang sudah tidak produktif lagi sehingga 

produksi durian Indonesia meningkat dan mampu bersaing dengan durian dari luar 

negeri.  

Dalam sambung pucuk terdapat masalah yang timbul di mana saat 

penyungkupan terjadi pengguguran daun dan pertautan antara batang atas dan batang 

bawah. Menurut suryadi (2009) daun merupakan sumber karbohidrat yang diperoleh 

dari hasil fotosintesis yang berguna untuk proses penyembuhan luka dan pertautan 

antara batang atas dan batang bawah. Sehingga daun sangat berperan penting dalam 

keberhasilan sambung pucuk, hal ini juga sejalan dengan pendapat Suryanto (1995) 

perompesan entres tidak dilakukan karena akan memperlambat pertumbuhan hasil 

sambungan.  



Pada saat daun masih muda, daun melakukan aktivitas yang besar dan 

memerlukan suplai bahan organik dan air dari tanah. Diketahui daun yang sedang 

tumbuh menghasilkan auksin dan giberelin, sedangkan sitokinin diproduksi pada 

jaringan yang tumbuh aktif terutama pada akar. Pertumbuhan tanaman didukung oleh 

adanya kerja hormon-hormon tersebut. Sitokinin yang diproduksi di akar diangkut 

oleh xilem menuju sel-sel target pada batang, daun dan pucuk. Pada proses 

penyambungan terjadi masa kritis yaitu belum adanya penyatuan antara batang atas 

dan batang bawah yang akan menghambat penyaluran sitokinin ke daun dan pucuk. 

Dengan menurunnya aliran hormon sitokinin ke bagian pucuk, maka pada pangkal 

tangkai daun terbentuk zona absisi/zona pengguguran. Gugurnya daun menyebabkan 

hasil fotosintesis juga menurun sehingga proses dalam penyembuhan luka antar 

pertautan tidak maksimal. Zona absisi merupakan penyebab gugurnya daun, secara 

anatomi dicirikan oleh adanya lapisan sel berukuran kecil dan berdinding tipis 

apabila dibandingkan dengan sel parenkim disekelilingnya. Karena sel-sel pada zona 

absisi berukuran kecil dan berdinding tipis sehingga tidak mampu menahan berat lalu 

putus oleh karena gaya berat (gravitasi) atau mekanik seperti angin (Salisbury, F. B 

dan Ross, C.W, 2009).  

Sitokinin merupakan ZPT yang mendorong pembelahan sel (sitokinesis). Di 

antara berbagai hormon sitokinin sintetik, Benzil Amino Purin (BAP) paling sering 

digunakan karena sangat efektif menginduksi pembentukan daun dan penggandaan 

tunas serta BAP merupakan turunan adenin yang disubstitusi pada posisi 6 yang 

bersifat paling aktif (Wattimena, 1988). 

Hasil penelitian Hapsari, Intan (2012) semakin banyak jumlah daun entres 

pada sambung pucuk dapat mempercepat waktu muncul tunas, mempercepat 

pertambahan panjang tunas, diameter batang dan persentase hidup semakin tinggi. 

Konsentrasi BAP 100 ppm memperlihatkan kecenderungan dalam peningkatan 

seluruh variabel pengamatan yaitu waktu muncul tunas, panjang tunas jumlah buku, 

diameter batang, jumlah daun, luas daun dan persentase sambungan hidup. Hasil 

penelitian Rochmantino & L. Prayoga  (2011) pemberian BAP mampu 

meningkatkan persentase hidup pada sambung pucuk tanaman Adenium sp. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh Pemberian Benzyl Amino Purin (BAP) terhadap 

Keberhasilan Sambung Pucuk pada Tanaman Durian (Durio zibethinus 

Murr.)”. 



 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh BAP terhadap keberhasilan sambung pucuk durian (Durio 

zibethinus Murr.)  

2. Mendapatkan konsentrasi BAP terbaik untuk keberhasilan sambung pucuk durian 

(Durio zibethinus Murr.)  

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi tingkat 

Sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan informasi dalam keberhasilan 

sambung pucuk durian.  

 

1.4 Hipotesis 

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan serta pustaka yang ada, maka 

disusun hipotesis sebagai berikut : 

1. Pemberian BAP berpengaruh terhadap keberhasilan sambung pucuk durian (Durio 

zibethinus Murr.) 

2. Didapat konsentrasi BAP terbaik untuk keberhasilan sambung pucuk durian (Durio 

zibethinus Murr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Botani Tanaman Durian (Durio zibethinus Murr.) 

Durian merupakan tumbuhan berbentuk pohon dengan tinggi 27 - 40 m. Berakar 

tunggang, batang berkayu, silindris, tegak, kulit pecah - pecah, permukaan kasar, percabangan 

simpodial, bercabang banyak, arah mendatar. Daun tunggal, bertangkai pendek, tersusun 

berseling, permukaan atas berwarna hijau tua - bawah cokelat kekuningan, bentuk jorong 

hingga lanset, panjang 6,5 - 25 cm, lebar 3 - 5 cm, ujung runcing, pangkal membulat, 

permukaan atas mengkilat, permukaan bawah buram, tidak pernah meluruh, bagian bawah 

berlapis bulu halus berwarna cokelat kemerahan. Bunga muncul di batang atau cabang yang 

sudah besar, bertangkai, kelopak berbentuk lonceng berwarna putih hingga cokelat keemasan. 

Buah bulat atau lonjong, kulit dipenuhi duri-duri tajam, warna coklat keemasan atau kuning, 

bentuk biji lonjong, berwarna cokelat, berbuah setelah berumur 5 - 12 tahun (Soedarya, 2009). 

 

2.2 Syarat Tumbuh 

Durian umumnya membutuhkan ketersediaan air yang cukup, sehingga banyak tumbuh 

didaerah dengan tipe iklim A dan B. Tipe A dan B memiliki 7-10 bulan basah serta 2-4 bulan 

kering dengan curah hujan 1500-2500 mm/tahun. Sementara itu intensitas matahari yang 

dibutuhkan sekitar 40-50 % dengan suhu udara ideal sekitar 22-29 C. Ketinggian optimal 

lahan penanaman berkisar 400-600 meter diatas permukaan laut (Redaksi Agromedia, 2009). 

 

2.3 Sambung Pucuk (Grafting) 

Menurut Hartman et al (1997) Sambung pucuk (grafting) merupakan suatu seni 

menyambung dua potong jaringan tanaman yang hidup sedemikian rupa sehingga kedua 

jaringan tersebut bersatu, tumbuh dan berkembang menjadi tanaman.  

Bagian bawah (yang mempunyai perakaran) yang menerima sambungan disebut batang 

bawah (rootstock atau understock) atau sering disebut stock. Bagian tanaman yang 

disambungkan atau disebut batang atas (scion) dan merupakan sepotong batang yang 

mempunyai lebih dari satu mata tunas (entres), baik itu berupa tunas pucuk atau tunas 

samping. Penyambungan batang bawah dan batang atas ini biasanya dilakukan antara dua 

varietas tanaman yang masih dalam spesies yang sama. Manfaat sambungan pada tanaman: 

a. Memperbaiki kualitas dan kuantitas hasil tanaman, dihasilkan gabungan tanaman baru 

yang mempunyai keunggulan dari segi perakaran dan produksinya, juga dapat 



mempercepat waktu berbunga dan berbuah (tanaman berumur genjah) serta menghasilkan 

tanaman yang sifat berbuahnya sama dengan induknya. 

b. Mengatur proporsi tanaman agar memberikan hasil yang lebih baik, tindakan ini dilakukan 

khususnya pada tanaman yang berumah dua, misalnya tanaman melinjo. 

c. Peremajaan tanpa menebang pohon tua, sehingga tidak memerlukan bibit baru dan 

menghemat biaya eksploitasi (Prastowo et al, 2006). 

Penyatuan batang atas dan batang bawah meliputi : pertama kambium batang atas dan 

batang bawah harus saling melekat, kedua kambium batang atas dan batang bawah 

berproduksi sel-sel parenkim, ketiga parenkim membentuk kalus antara lapisan kambium 

batang bawah dan batang atas sampai membentuk kambium baru, keempat sel kambium baru 

berproduksi jaringan vaskular baru, kedalam membentuk xilem dan keluar membentuk floem 

(Anwar, S, 2006).  

 

2.4  Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penyambungan 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi penyambungan dapat dibagi menjadi 2 golongan, 

yaitu :  

2.4.1 Faktor Internal 

a. Pohon Induk dan Entres 

Pohon induk adalah tanaman pilihan yang dipergunakan sebagai sumber batang atas 

(entres), baik itu tanaman kecil ataupun tanaman besar yang sudah produktif yang berasal 

dari biji atau hasil perbanyakan vegetatif. Kebun pohon induk adalah kebun yang ditanami 

dengan beberapa varietas buah unggul untuk sumber penghasil batang atas (entres) untuk 

perbanyakan dalam jumlah besar. Lokasi pohon induk sebaiknya tidak jauh dengan lokasi 

perbanyakan tanaman, untuk memudahkan pelaksanaan perbanyakan bibit. 

Pohon induk yang akan diambil entresnya adalah benih dasar, BD (Foundation seed, 

FS). Benih dasar diproduksi dan diawasi secara ketat oleh pemulia tanaman sehingga 

kemurnian varietasnya dapat dipertahankan. Benih dasar diproduksi oleh Balai benih 

(terutama Balai Benih Induk, BBI) dan proses produksinya diawasi dan disertifikasi oleh 

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) (Wirawan B dan Wahyuni S, 2002). 

Pucuk yang digunakan sebagai batang atas adalah pucuk pada stadium istirahat atau 

tunas tidur menjelang fase generatif. Menurut Sukarmin (2011) waktu pengambilan entres 

yang baik adalah pagi hari, antara pukul 7.00-9.00 dengan menggunakan gunting pangkas. 

Kriteria tanaman yang akan dijadikan sebagai batang atas: 



a. Mampu beradaptasi atau tumbuh kompak dengan batang bawahnya, sehingga batang 

atas ini mampu menyatu dan dapat berproduksi dengan optimal. Cabang dari pohon 

yang sehat, pertumbuhannya normal dan bebas dari serangan hama dan penyakit. 

b. Cabang berasal dari pohon induk yang sifatnya benar-benar yang seperti kita 

kehendaki, misalnya berbuah lebat dan berkualitas tinggi (Prastowo et al, 2006). 

b. Batang Bawah 

Batang bawah atau rootstock/understam adalah tanaman yang berfungsi sebagai batang 

bagian bawah yang masih dilengkapi dengan sistem perakaran yang berfungsi mengambil 

makanan dari dalam tanah untuk batang atas atau tajuknya. Kriteria tanaman yang akan 

dijadikan batang bawah: 

a. Mampu beradaptasi atau tumbuh kompak dengan batang atasnya, sehingga batang bawah 

ini mampu menyatu dan menopang pertumbuhan batang atasnya. 

b. Tanaman dalam kondisi sehat. 

c. Sistem perakarannya baik dan dalam serta tahan terhadap keadaan tanah yang kurang 

menguntungkan, termasuk hama dan penyakit yang ada dalam tanah. 

d. Tidak mengurangi kualitas dan kuantitas buah pada tanaman yang disambungkan. 

e. Perawatan batang bawah seperti pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta 

penyiraman perlu diperhatikan agar batang bawah tumbuh subur dan sehat. Pertumbuhan 

yang subur dan sehat memudahkan pengelupasan kulit dan kayunya, karena sel-sel 

kambium berada dalam keadaan aktif membelah diri (Prastowo et al, 2006). 

 

2.4.2 Faktor Eksternal 

a. Waktu Penyambungan  

Pada umumnya penyambungan dilakukan pada waktu cerah, tidak hujan, dan tidak di 

bawah terik matahari. Waktu terbaik melaksanakan penyambungan adalah pada pagi hari, 

antara jam 07.00 – 11.00, karena pada saat tersebut tanaman sedang aktif berfotosintesis 

sehingga kambium tanaman juga dalam kondisi aktif dan optimum. Di atas jam 12.00 siang 

daun mulai layu, tetapi ini bisa diatasi dengan menyambung ditempat teduh, terhindar dari 

sinar matahari langsung (Sunarjono, 2000).  

b. Temperatur dan Kelembapan  

Temperatur dan kelembapan yang optimal dapat mempertinggi pembentukan jaringan 

kalus yang sangat diperlukan untuk berhasilnya suatu sambungan. Temperatur yang 

diperlukan dalam penyambungan berkisar antara 7,2C – 32C, bila temperatur kurang dari 



7,2C pembentukan kalus akan lambat dan apabila lebih dari 32C pembentukan kalus 

menjadi lambat dan dapat mematikan sel-sel pada sambungan. Temperatur optimum pada 

penyambungan adalah 25C–30C.  

c. Curah Hujan  

Keadaan curah hujan akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman durian. Curah hujan 

yang tinggi akan menyebabkan kelembapan tinggi yang menyebabkan populasi jamur 

meningkat yang akan menyerang tanaman didalam sungkup. Curah hujan yang rendah dapat 

menyebabkan kekeringan. 

d. Faktor Tanaman  

1. Kompatibilitas dan Inkompatibilitas  

Pada umumnya batang atas dan batang bawah yang berukuran sama akan 

menghasilkan sambungan yang kompatibel, biasanya gabungan tanaman hasil sambungan 

akan hidup lama, produktif dan kuat. Menurut Hartman et al. (1997) inkompatibilitas 

antara jenis tanaman yang disambung dapat dilihat dari kriteria sebagai berikut : 

1. tingkat keberhasilan sambungan rendah 

2. pada tanaman yang sudah berhasil tumbuh, terlihat daunnya menguning, rontok dan 

mati tunas 

3. mati muda pada bibit sambungan 

4. terdapat perbedaan laju tumbuh antara batang bawah dan batang atas 

5. terjadi pertumbuhan berlebihan baik batang atas maupun batang bawah 

2. Penyatuan Kambium 

 Agar persentuhan kambium batang atas dan batang bawah lebih banyak terjadi, 

diperlukan batang atas dan batang bawah yang mempunyai ukuran yang sama. Posisi 

batang yang telah disayat jangan terlalu lama terbuka agar kambium  tidak kering, maka 

pekerja harus memiliki kecepatan dalam proses penyambungan.  

e. Faktor Pelaksanaan  

Kecepatan menyambung merupakan pencegahan paling baik terhadap infeksi penyakit 

dan kerusakan pada kambium. Selain itu dalam proses penyambungan jangan terlalu lama, 

agar kambium tidak mengering. Dalam penyambungan diperlukan ketajaman dan kebersihan 

alat. Selain itu, juga dibutuhkan tali pengikat yang tipis dan lentur. Keserasian bentuk 

potongan antara batang atas dan batang bawah perlu diperhatikan. Hal ini untuk mendapatkan 

kesesuaian letak penyatuan kambium batang atas dan batang bawah yang serasi. 

 



2.5 Teknik Sambung Pucuk 

Sambung pucuk merupakan cara penyambungan batang atas pada bagian atas atau 

pucuk dari batang bawah. Caranya sebagai berikut:  

a. Batang atas yang sudah disiapkan dipotong, sehingga panjangnya antara 7,5-10 cm. 

bagian pangkal disayat pada kedua sisinya sepanjang 2-2,5 cm, sehingga bentuk 

irisannya seperti mata kampak. Selanjutnya batang atas dimasukkan ke dalam belahan 

batang bawah. 

b. Pengikatan dengan tali plastik yang terbuat dari kantong plastik ½ kg selebar 1 cm. 

Kantong plastik ini ditarik pelan-pelan, sehingga panjangnya menjadi 2-3 kali panjang 

semula. Terbentuklah pita plastik yang tipis dan lemas. 

c. Pada waktu memasukkan entres ke belahan batang bawah perlu diperhatikan agar 

kambium entres bisa bersentuhan dengan kambium batang bawah. Sambungan kemudian 

disungkup dengan kantong plastik bening. Agar sungkup plastik tidak lepas bagian 

bawahnya perlu diikat. Tujuan penyungkupan ini untuk mengurangi penguapan dan 

menjaga kelembaban udara di sekitar sambungan agar tetap tinggi. 

d. Tanaman sambungan kemudian ditempatkan di bawah naungan agar terlindung dari 

panasnya sinar matahari. Biasanya 2-3 minggu kemudian sambungan yang berhasil akan 

tumbuh tunas. Sambungan yang gagal akan berwarna hitam dan kering. Pada saat ini 

sungkup plastiknya sudah bisa dibuka. Namun, pita pengikat sambungan baru boleh 

dibuka 3-4 minggu kemudian (Prastowo et al, 2006). 

 

2.6 Peranan Zat Pengatur Tumbuh terhadap Pertumbuhan Tanaman 

Zat pengatur tumbuh adalah suatu bahan yang dibuat untuk memacu pertumbuhan 

tanaman guna pembentukan fitohormon (hormon tumbuhan) atau menggantikan fungsi dan 

peran hormon. Menurut Heddy (1990) Zat Pengatur Tumbuh adalah senyawa yang berasal 

dari luar tumbuhan. Konsep zat pengatur tumbuh diawali dengan konsep hormon tanaman. 

Hormon tanaman adalah senyawa-senyawa organik tanaman yang dalam konsentrasi yang 

rendah mempengaruhi proses-proses fisiologis. Proses-proses fisiologis ini terutama tentang 

proses pertumbuhan, differensiasi dan perkembangan tanaman. Proses-proses lain seperti 

pembukaan stomata, translokasi dan serapan hara dipengaruhi oleh hormon tanaman. 

 Dengan berkembangnya pengetahuan biokimia dan dengan majunya industri kimia 

maka ditemukan banyak senyawa-senyawa yang mempunyai pengaruh fisiologis yang serupa 

dengan hormon tanaman. Senyawa – senyawa sintetik ini pada umumnya dikenal dengan 

nama zat pengatur tumbuh (ZPT) / (Plant Growth Regulator). Tentang senyawa hormon dan 



zat pengatur tumbuh, Intan (2008) mencirikannya sebagai berikut : 1) Fitohormon atau 

hormon tanaman adalah senyawa organik bukan nutrisi yang aktif dalam jumlah kecil (< 

1μM) yang disintesis pada bagian tertentu, pada umumnya ditanslokasikan kebagian lain 

tanaman dimana senyawa tersebut, menghasilkan suatu tanggapan secara biokimia, fisiologis 

dan morfologis 2) Zat pengatur tumbuh adalah senyawa organik bukan nutrisi yang dalam 

konsentrasi rendah (< 1μM) mendorong, menghambat, atau secara kualitatif mengubah 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman 3) Inhibitor adalah senyawa organik yang 

menghambat pertumbuhan secara umum dan tidak ada selang konsentrasi yang dapat 

mendorong pertumbuhan.  

 

2.6.1 Sitokinin 

Sekitar tahun 1913, Gottlieb Haberlandt di Austria menemukan suatu senyawa tak 

dikenal yang memacu pembelahan sel yang menghasilkan kambium-gabus dan memulihkan 

luka pada umbi kentang yang terpotong. Senyawa ini dinamakan senyawa sitokinin, yang 

memacu sitokinesis. 

a. Tapak sintesis dan pengangkutan sitokinin 

Umumnya, sitokinin paling banyak terdapat di organ muda (biji, buah, daun) dan di 

ujung akar. Sintesis hampir dapat dipastikan terjadi diujung akar, sebab jika akar dipotong 

mendatar, sitokinin mengalir keluar (karena tekanan akar) dari xylem potongan bawah akar 

itu. Pengangkutan sitokinin terjadi didalam xylem, namun tabung tapis juga mengandung 

sitokinin. Bukti lain mengenai pengangkutan dalam floem diperoleh melalui percobaan 

dengan menggunakan daun dikotil yang dipetik. Ketika sehelai daun dewasa dipetik dari 

tumbuhan spesies tertentu dan dijaga kelembapannya, sitokinin bergerak ke pangkal tangkai 

daun dan tertimbun disitu. Pergerakan ini barangkali terjadi melalui floem, bukan melalui 

xylem, karena transpirasi sangat mendukung aliran xylem dari tangkai ke helai daun. 

Penimbunan sitokinin di tangkai menyiratkan bahwa helai daun dewasa dapat memasok 

sitokinin ke daun muda dan jaringan muda lainnya melaui floem, tentu saja asalkan daun 

tersebut mampu mensintesis sitokinin atau menerimanya dari akar. Jika sitokinin radioaktif 

diberikan di permukaan sehelai daun, sedikit sekali sitokininyang terserap itu dapat diangkut 

keluar. Hasil pengamatan menunjukkan  bahwa sitokinin tidak mudah tersebar dalam floem. 

Hamper dapat dipastikan daun, buah dan biji muda, yang merupakan wadah penampung bagi 

pengangkutan, tidak mudah memindahkan sitokininnya ke tempat lain, baik melaui xylem 

maupun floem.   

b. Sitokinin memacu pembelahan sel dan pembentukan organ 



Fungsi utama sitokinin adalah memacu pembelahan sel. Skoog dan beberapa kawannya 

menemukan bahwa jika empulur batang tembakau, kedelai dan beberapa tumbuhan dikotil 

lain dipisahkan dan dibiakkan secara aseptik pada medium-agar auksin dan hara yang tepat, 

akan terbentuk massa sel yang tak terspesialisasi, tak beraturan dan khususnya poliploid, yang 

disebut kalus. Jika sitokinin juga ditambahkan, sitokinesis terpacu sekali. Skoog dan beberapa 

kawannya juga mendapati bahwa jika nisbah sitokinin terhadap auksin dipertahankan, akan 

tumbuh sel meristem pada kalus tersebut; sel itu membelah dan mempengaruhi sel lainnya 

untuk berkembang menjadi kuncup, batang dan daun. Tapi bila nisbah sitokonin-auksin 

diperkecil, pembentukan akar terpacu. Pembentukan tajuk dan/atau akar liar oleh kalus 

disebut organogenesis. Namun kadang kalus menjadi embriogenetik dan membentuk embrio 

yang berkembang menjadi akar dan tajuk; ini disebut embriogenesis.   

c. Sitokinin memacu perkembangan kuncup samping tumbuhan dikotil 

Jika sitokinin diberikan pada kuncup samping yang tak-tumbuh karena kalah oleh 

pertumbuhan apeks tajuk yang terletak diatasnya (dominansi apikal) sering kuncup samping 

itu bisa tumbuh. Jenis sitokinin lain, yaitu benziladenin, kadang menyebabkan pemanjangann 

yang lebih nyata dari pada kinetin, namun efeknya dikaji hanya  pada beberapa spesies saja. 

d. Efek sitokinin pada batang dan akar  

Pertumbuhan normal batang dan akar diduga membutuhkan sitokinin, namun sitokinin 

endogen jarang ditemukan sebagai faktor pembatas pertumbuhan. Akibatnya pemberian 

sitokinin eksogen pun tak berhasil meningkatkan pertumbuhan organ tersebut.  Ada kasus 

yang menunjukkan bahwa pemberian sitokinin benar-benar memacu pemanjangan: potongan 

koleoptil muda tanaman gandum dan hipokotil utuh tanaman semangka. Pada koleoptil 

gandum, pemacuan pertumbuhan terjadi hanya jika jaringan tersebut masih muda dan 

pembelahan sel masih berlangsung, namun teramati pula bahwa sitokinin menyebabkan 

pertumbuhan dengan cara mendorong pemanjangan sel, bukan pembesaran sel. 

e. Mekanisme kerja sitokinin.  

Beragamnya efek sitokinin menunjukkan bahwa senyawa tersebut mungkin mempunyai 

beberapa macam mekanisme kerja dalam jaringan berbeda. Namun, secara sederhana diduga 

bahwa satu efek utama yang umum sering diikuti oleh sejumlah efek sekunder,yang 

tergantung pada keadaan fisiologis sel sasarannya. Seperti pada hormon lain, penguatan efek 

utama harus terjadi, karena sitokinin terdapat dalam konsentrasi rendah (0,01 sampai 1 µM). 

Adanya efek pemacuan oleh sitokinin pada pembentukan RNA dan enzim sudah diduga sejak 

lama, antara lain karena efek sitokinin biasanya terhambat oleh zat penghambat sintesis RNA 

atau protein ( Salisbury, F.B dan Ross, C.W, 1995). 



Beberapa macam sitokinin merupakan sitokinin alami (misal : kinetin, zeatin) dan 

beberapa lainnya sitokinin sintetik yaitu BAP (Benzil Amino Purin) dan 2-iP (2-

isopentenyladenin) dan benzil adenin (BA) (Intan, 2008). BAP (Benzyl Amino Purin) 

merupakan ZPT yang tergolong sitokinin sintetik yang memiliki berat molekul sebesar 225.26 

dengan rumus molekul C12H11N5, yang dalam penggunaannya dipengaruhi oleh ZPT lainnya. 

Benzyl Amino Purin (BAP) salah satu jenis sitokinin yang sering digunakan dalam kultur 

jaringan. BAP merupakan turunan adenin yang disubstitusi pada posisi 6 yang bersifat paling 

aktif (Wattimena, 1988). Di antara berbagai hormon sitokinin sintetik, BAP paling sering 

digunakan karena sangat efektif menginduksi pembentukan daun dan penggandaan tunas. 

 

2.6.2 Aplikasi BAP dalam bidang Pertanian 

Hasil penelitian Setyaningrum, F (2012) menunjukkan bahwa penambahan BAP 

mampu mengoptimalkan pertumbuhan awal entres tiga varietas durian. Varietas Monthong 

memberikan respon terbaik terhadap pemberian berbagai konsentrasi BAP saat pertumbuhan 

awal okulasi. 

Pada tanaman Pule pandak, pemberian sitokinin BAP 100 ppm meningkatkan 

pertumbuhan (jumlah daun, luas daun, berat brangkasan, dan berat tanaman kering) dan hasil 

pule pandak. Terjadi interaksi antara pupuk organik dan sitokinin terhadap berat brangkasan 

dan berat akar pule pandak untuk umur 90 HST. Kombinasi pupuk organik 10 ton/ha dan 

sitokinin BAP 100 ppm memberikan berat basah tajuk dan berat basah akar tertinggi (Arnita, 

2008).  

Hasil penelitian Mulyono (2010) Penambahan zat pengatur tumbuh sitokinin 

(BAP/kinetin) berpengaruh sangat nyata terhadap pertambahan tinggi dan jumlah ruas, tetapi 

berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah tunas planlet A. beccariana pada minggu ke-8. 

Hasil penelitiaan Hadiati (2011) menunjukkan bahwa perendaman BAP terhadap 

tanaman nanas berpengaruh nyata terhadap saat muncul tunas, tinggi tanaman, jumlah daun, 

jumlah tunas, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah akar utama pada umur 17 

minggu setelah tanam. Perendaman stek batang dalam 600 ppm BAP memberikan pengaruh 

yang terbaik, yaitu saat muncul tunas (36,60 hst), tinggi tanaman (17.55 cm), jumlah daun 

(28.76 helai), dan jumlah tunas (1.87 tunas) dibandingkan perlakuan lainnya. 

 

 

 

 



III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Balai Benih Induk Hortikultura di Desa Pondok Meja 

Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan dari 

bulan Juli sampai bulan September 2016. 

3.2   Alat dan Bahan Penelitian 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian adalah gilet, plastik elastis, sungkup plastik 

bening, paranet 50%, jangka sorong, thermohigrometer, tali rafia, kayu, penggaris, kamera, 

timbangan analitik, gelas ukur, gelas piala, buku dan alat tulis. 

Bahan yang digunakan pada penelitian adalah batang atas (entres)  varietas Kani,  

batang bawah varietas lokal berumur 3 bulan, Benzyl amino Purin (BAP), agristik, aquades, 

HCl  dan polybag. 

3.3 Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) satu 

faktor yaitu konsentrasi BAP yang terdiri dari 5 taraf perlakuan sebagai berikut : 

S 0 =  BAP 0 ppm  

S1 =  BAP 100 ppm 

S2 =  BAP 200 ppm 

S3 =  BAP 300 ppm 

S4 =  BAP 400 ppm 

Faktor tersebut diperoleh sebanyak 5 taraf dengan 5 ulangan sehingga diperoleh 25 

satuan percobaan. Setiap satuan percobaan terdiri dari 5 tanaman sehingga jumlah tanaman 

seluruhnya adalah 125 tanaman. Seluruh tanaman diamati. 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Persiapan Tempat 

Persiapan tempat dilakukan 1 minggu sebelum memulai penelitian yaitu dengan 

mengkondisikan tempat yang akan digunakan untuk pelaksanaan penelitian dan 

mempersiapkan bahan dan alat serta pemasangan paranet.  

3.4.2 Persiapan Batang Bawah 

Batang bawah yang dipakai berumur sekitar 3 bulan yang ditanam dalam polybag 

ukuran 9 x 17 cm. Kriteria batang bawah yaitu berdiameter 4,00 - 5,00 mm. Tanaman dalam 

kondisi sehat, sistem perakaran baik dan tahan terhadap hama dan penyakit. 



                        

                      Gambar 1. Batang bawah durian 

3.4.3 Persiapan Batang Atas 

Batang atas yang dipakai menggunakan varietas Kani yang diperoleh dari Balai Benih 

Induk Hortikultura. Kriteria entres yang dipakai untuk penyambungan adalah daun tidak 

terlalu muda/tua, kondisi pucuk dalam keadaan dorman serta mata tunas bernas, sehat (tidak 

terserang hama dan penyakit) dan jumlah daun 4 helai. Entres diambil dengan cara memotong 

ujung cabang sepanjang  18 cm pada pohon induk. 

                          

                        Gambar 2. Entres (batang atas) 

3.4.4 Pembuatan Sungkup 

Sungkup dibuat dengan tinggi 1 m, panjang 3,20 m dan lebar 0,8 m kemudian membuat 

tiang utama pada bagian pangkal-tengah-ujung bedengan dengan galangan/kayu dari pangkal 

hingga ujung. Membuat busur-busur dari kayu dan menancapkan kedalam tanah sehingga 

membentuk rangka setengah lingkaran setelah itu memasang plastik berwarna putih 

mengikuti rangka tersebut. 

  

 

 

 

 



          

 

                                                     Gambar 3. Sungkup 

3.4.5 Teknik Sambung Pucuk 

Penyambungan dilakukan pada pagi hari. Batang bawah dipotong 10 cm dari 

permukaan tanah kemudian dibelah menjadi dua bagian membentuk celah huruf V sepanjang 

2 cm. Batang atas di potong membentuk mata baji dengan panjang 2 cm. Masukkan batang 

atas ke celah batang bawah kemudian diikat dengan tali plastik elastis sampai bekas sayatan 

tertutup semua. Kemudian dimasukkan kedalam sungkup yang telah disediakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Proses penyambungan Durian 

3.4.6 Perlakuan BAP 

Pemberian BAP pada entres sebanyak satu kali yaitu sebelum entres disatukan dengan 

batang bawah. Pembuatan konsentrasi BAP terdapat pada lampiran 2. BAP yang diberikan 

sebanyak 500 ml. Caranya seluruh bagian batang atas yang telah dibentuk mata baji 

dimasukkan ke dalam larutan BAP masing-masing perlakuan kemudian digoyang dan 

didiamkan selama 1 menit. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                         Gambar 5. Perendaman entres 

3.4.7 Penyungkupan 

Penyungkupan dilakukan setelah tanaman disambung dan diberikan perlakuan BAP. 

Penyungkupan dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengurangi penguapan. Sungkup 

dibuka setelah umur sambungan berumur 1 bulan. 

3.4.8 Pembukaan Sungkup 

Pembukaan sungkup dilakukan setelah 1 bulan. Sungkup dibuka bagian ujungnya ¼ 

bagian dahulu kemudian setelah seminggu baru dibuka secara menyeluruh pada bagian 

ujungnya hal ini untuk mengurangi stres akibat peralihan suhu udara bagian dalam sungkup 

dan lingkungan luar. 

3.4.9 Pengukuran  Kelembaban dan Suhu Udara 

Kelembaban dan suhu udara diukur setiap hari pada pagi, siang dan sore selama 1 bulan 

kemudian dirata-ratakan (lampiran 7). Pengukuran kelembaban menggunakan 

thermohigrometer  dilakukan di dalam sungkup dan luar sungkup. 

3.4.10 Pemeliharaan 

Pemeliharan dilakukan dalam 2 bagian yaitu didalam sungkup dan diluar sungkup. Bibit 

dalam sungkup dipelihara selama 1 bulan dan setelah buka sungkup. Kegiatan yang dilakukan 

adalah mengontrol minimal 1 minggu sekali dengan memperhatikan kondisi kelembapan 

didalam sungkup. Pemeliharaan diluar sungkup dengan membersihkan gulma yang tumbuh 

disekitar sungkup. 

3.4.11 Pengamatan Variabel 

Melakukan pengamatan terhadap persentase sambungan hidup, jumlah daun yang 

gugur, pertambahan tinggi tanaman, umur pecah tunas, diameter batang bawah pada tanaman 

sampel. 

 



3.5 Variabel Yang Diamati 

3.5.1 Persentase Sambungan Hidup (%) 

Persentase sambungan hidup (%), dihitung berdasarkan persen jumlah tanaman hasil 

sambung yang hidup sampai akhir pengamatan. Sambungan hidup ditandai dengan adanya 

daun yang hijau  atau pun tidak ada daun sama sekali namun batangnya dalam kondisi segar. 

Tanaman yang mati ditandai dengan batang dan daun berwarna coklat , diamati 1 bulan 

setelah penyambungan, dengan rumus : 

persentase sambungan hidup =
𝑠𝑎𝑚𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛
 𝑥100 % 

 

3.5.2  Persentase Daun yang Gugur (%) 

Persentase daun yang gugur, diamati dengan cara menghitung semua daun yang ada 

pada tanaman sampel dan menghitung daun yang gugur pada saat sungkup dibuka (setelah 1 

bulan). 

persentase daun yang gugur =
𝑑𝑎𝑢𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑔𝑢𝑔𝑢𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑢𝑛
 𝑥100 % 

 

3.5.3 Pertambahan panjang entres  

Panjang entres diukur dari bidang sambungan sampai titik tumbuh dengan 

menggunakan meteran. Panjang entres diukur pada awal penyambungan dan setelah 1 bulan 

buka sungkup. Pertambahan panjang entres diperoleh pada saat pengukuran akhir dikurang 

pengukuran pertama.  

 

 

3.5.4 Umur Pecah Tunas 

Pengamatan umur pecah tunas dilakukan setiap hari setelah 3 hari pemberian perlakuan 

pada tanaman sampel. Dikatakan pecah tunas apabila pucuk telah mengeluarkan daun muda, 

belum membuka sempurna berwarna kuning keemasan. 

3.5.5  Diameter Batang Bawah 

Untuk melihat pengaruh BAP pada pertambahan diameter batang. Diameter batang 

bawah diukur pada awal penelitian dan akhir penelitian. 

 

 

 



3.6 Analisis Data 

Untuk melihat pengaruh perlakuan yang diamati, data hasil pengamatan di analisis 

secara statistik dengan sidik ragam yang kemudian dilanjutkan dengan uji BNT dengan taraf 5 

%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil  

  Hasil pengamatan terhadap sambung pucuk tanaman durian (Durio zibethinus 

Murr.) pada pemberian beberapa konsentrasi Benzyl Amino Purin (BAP) adalah 

sebagai berikut. 

4.1.1 Persentase Sambungan Hidup 

  Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian BAP berpengaruh tidak 

nyata terhadap persentase sambungan hidup (lampiran 8). Persentase sambungan 

hidup pada berbagai perlakuan dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Persentase sambungan hidup tanaman durian pada berbagai perlakuan BAP 

BAP (ppm)      Tanaman hidup (%) 

0        32 a 

100        24 a 

200        28 a  

300        44 a 

400        16 a 

Keterangan : Angka-angka dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 

menurut Uji BNT dengan taraf  = 5 % 

 

4.1.2  Persentase daun yang gugur 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian BAP berpengaruh nyata 

terhadap persentase daun yang gugur pada tanaman durian (lampiran 9). Hasil uji 

lanjut terhadap persentase daun yang gugur dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Persentase daun yang gugur pada berbagai perlakuan BAP 

BAP (ppm)    Persentase daun yang gugur (%) 

0        82 ab 

100        84 ab 

200        84 ab 

300        74 b 

400        91a 

Keterangan : Angka-angka dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkantidak berbeda nyata 

menurut Uji BNT dengan taraf  = 5 %.  

Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian BAP konsentrasi 400 ppm 

memberikan persentase daun gugur tertinggi dan berbeda tidak nyata dengan 200 



ppm, 100 ppm dan 0 ppm tetapi berbeda nyata dengan 300 ppm. Pemberian BAP 300 

ppm memberikan daun gugur terendah. 

 

4.1.3 Pertambahan panjang entres 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian BAP berpengaruh tidak 

nyata terhadap pertambahan panjang entres tanaman durian (lampiran 10). 

Pertambahan panjang entres pada berbagai perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Pertambahan panjang entres pada berbagai perlakuan BAP 

BAP (ppm)    Pertambahan panjang entres (cm) 

0        4,27 a 

100        4,88 a 

200        3,76 a 

300        3,56 a 

400        4,02 a 

Keterangan : Angka-angka dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 

menurut Uji BNT dengan taraf  = 5 % 

 

4.1.4 Umur pecah tunas 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian BAP berpengaruh nyata 

terhadap umur pecah tunas pada tanaman durian (lampiran 11). Hasil uji lanjut 

terhadap umur pecah tunas dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Umur pecah tunas pada berbagai perlakuan BAP 

BAP (ppm)      Umur pecah tunas 

             (Hari setelah sambung) 

0        42,7 b 

100        39,6 b 

200        54,4 a 

300        44,3 b 

400        44,0 b 

Keterangan : Angka-angka dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 

menurut Uji BNT dengan taraf  = 5 % 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa perlakuan BAP 100 ppm memberikan umur 

pecah tunas tercepat yaitu 39,6 hari setelah sambung dan berbeda nyata dengan 

konsentrasi BAP 200 ppm. Sedangkan umur pecah tunas terlama  terdapat pada 

konsentrasi BAP 200 ppm. 



 

4.1.5 Diameter batang bawah 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian BAP berpengaruh tidak 

nyata terhadap diameter batang bawah pada tanaman durian (lampiran 12). Diameter 

batang bawah dengan berbagai perlakuan dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Diameter batang bawah pada berbagai perlakuan BAP 

BAP (ppm)     Diameter batang bawah(mm) 

0       0,312 a 

100       0,344 a 

200       0,330 a 

300       0,316 a 

400       0,210 a 

Keterangan : Angka-angka dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 

menurut Uji BNT dengan taraf  = 5 % 

 

4.2 Pembahasan 

Dari hasil analisis ragam dapat diketahui bahwa pemberian berbagai 

konsentrasi  BAP berpengaruh tidak nyata terhadap sambungan hidup, pertambahan 

panjang entres dan diameter batang bawah. Hal ini diduga karena konsentrasi BAP 

belum dapat mempengaruhi variabel dalam proses penyambungan. 

Faktor lain yang mempengaruhi sambungan hidup, pertambahan panjang entres 

dan diameter batang bawah yaitu daya gabung (kompatibilitas) antara batang atas 

dan batang bawah. Kompatibilitas mempengaruhi kelangsungan hidup tanaman hasil 

sambungan dan berlanjut pada bertambahnya panjang entres dan pertambahan 

diameter batang bawah. Pada penyambungan yang kompatibel diduga terjadi 

lignifikasi dinding sel yang dapat menyatukan sel-sel yang berdekatan diluar daerah 

penyatuan sambungan. Sebaliknya dinding sel daerah penyatuan sambungan pada 

gabungan yang inkompatibel tidak menghasilkan lignin dan hanya dihubungkan oleh 

serat selulosa (Hartman et al., 1997). Gagalnya penyatuan antara batang atas dan 

batang bawah (inkompatibilitas) dapat disebabkan oleh respon fisiologi antara kedua 

bagian yang disambungkan, transmisi virus atau fitoplasma dan kelainan anatomi 

jaringan pembuluh pada jembatan kalus.  

Suhu dan kelembapan yang optimal dapat mempertinggi pembentukan jaringan 

kalus pada sambungan. Suhu optimum pada penyambungan adalah 25°C - 30°C. 



Data dilapangan menunjukkan bahwa dipagi hari suhu didalam sungkup berada pada 

keadaan optimum dan sore hari suhu optimum di dua minggu pertama saja dan  pada 

siang hari berada di atas suhu optimum. Diduga suhu tinggi pada siang hari 

mempengaruhi pembentukan kalus tersebut sehingga sulit untuk berkembang dan 

menyebabkan tanaman banyak yang gagal. 

Pemberian BAP dengan berbagai konsentrasi memberikan pengaruh nyata 

terhadap persentase daun yang gugur dan umur pecah tunas. Berdasarkan uji lanjut 

BNT 5 % pada Tabel 2 persentase daun gugur terendah pada konsentrasi 300 ppm 

yaitu 74 %.  Proses gugurnya organ tumbuhan seperti daun tanpa meninggalkan luka 

dinamakan absisi. Pada beberapa tumbuhan, absisi didahului oleh pembentukan zona 

absisi yang terdapat pada daerah tangkai daun (petioles). Dalam penyambungan 

terjadi pelukaan pada bagian batang atas dan batang bawah, hal ini membuat 

tanaman melakukan aktivitas yang besar dalam proses penyembuhan dan diduga 

pelukaan pada bagian batang ini membuat tanaman stress, sehingga tanaman 

menggugurkan daunnya untuk mempertahankan hidup dan juga untuk mengurangi 

penguapan pada saat penyungkupan.Menurut suryadi (2009) daun merupakan 

sumber karbohidrat yang diperoleh dari hasil fotosintesis yang berguna untuk proses 

penyembuhan luka dan pertautan antara batang atas dan batang bawah dan dengan 

penambahan BAP 300 ppm diduga mampu membantu tanaman mengurangi daun 

yang gugur pada saat penyambungan.  

Berdasarkan hasil uji lanjut BNT 5 %, pada Tabel 4 pemberian konsentrasi 

BAP 100 ppm menunjukkan pecah tunas tercepat yaitu 39,6 hari setelah sambung, 

jika konsentrasi ditingkatkan menjadi 200 ppm, 300 ppm bahkan 400 ppm tidak 

terjadi peningkatan percepatan umur tunas. Diduga pemberian perlakuan BAP 100 

ppm merupakan konsentrasi yang tepat untuk mempercepat umur pecah tunas 

tanaman durian sambung. Hal ini sejalan dengan penelitian Hapsari, Intan (2012) 

yang menyatakan bahwa konsentrasi BAP 100 ppm menunjukkan kecenderungan 

memacu kecepatan pertunasan tanaman manggis sambung pucuk. Menurut 

Salisbury, F.B dan Ross, C.W. (1995) salah satu fungsi sitokinin adalah memacu 

pembelahan sel. Pecah tunas sangat dibutuhkan tanaman untuk menunjang 

kelanjutan hidup tanaman durian selanjutnya.  

Pada tunas yang akan membelah, bahwa sel bagian tepi dan sel bagian tengah 

pada sel apikal berbeda dalam hal ukuran dan frekuensi pembelahan sel. Sel pada 



bagian tengah memiliki sel yang ukurannya lebih besar dari sel bagian tepi dan 

frekuensi pembelahan sel lebih rendah. Sel pada bagian tepi berukuran lebih kecil 

dan mengalami pembelahan lebih sering.Sel bagian tepi tersebut diduga sebagai 

calon meristem ujung batang. Fungsi utama dari meristem ujung batang adalah 

sebagai sumber sel yang mengandung materi seluler yang berfungsi untuk 

pertumbuhan lebih lanjut membentuk tunas. 

Saat penyambungan entres atau batang atas dipilih tunas yang dalam keadaan 

dorman. Dormansi mata tunas merupakan mekanisme adaptasi tanaman terhadap 

perubahan kondisi lingkungan dan merupakan ritme pertumbuhan sebagai 

manifestasi dari ritme endogen (Hidayat et al, 2005). Dalam penyambungan dipilih 

pucuk batang atas dalam keadaan dorman agar tidak mengganggu aktivitas pertautan 

antara batang atas dan batang bawah. Menurut Suharsi dan Puspitasari (2013) faktor 

yang menyebabkan keterlambatan pertumbuhan tunas yaitu keseimbangan hormonal. 

Sitokinin mampu memacu pembelahan dan diferensiasi sel namun dalam konsentrasi 

tertentu.Pemberian sitokinin dalam konsentrasi yang tinggi akan menghambat 

pertumbuhan jaringan. 

Pada batang sebagian besar spesies, kuncup apikal memberikan pengaruh 

yang menghambat (dominansi apikal) terhadap kuncup samping (ketiak/lateral), 

dengan mencegah atau memperlambat perkembangannya. Produksi kuncup-

tambahan yang tak berkembang ini mengandung pertahanan hidup yang pasti, karena 

bila kuncup apikal rusak atau patah, kuncup samping akan tumbuh dan menjadi tajuk 

utama.  Sitokinin memacu pembelahan sel, jika sitokinin (BAP) diberikan pada 

kuncup samping yang tak-tumbuh karena kalah oleh pertumbuhan apeks tajuk yang 

terletak diatasnya (dominansi apikal) kuncup samping itu bisa tumbuh (Salisbury, F 

B dan Ross, C. W, 1995).Pada penelitian ini,tanaman durian juga menunjukkan 

pertumbuhan tunas samping. Pertumbuhan tunas juga ditentukan oleh aktivitas 

kambium yang dipengaruhi oleh keseimbangan hormonal pada tempat pertautan 

batang atas dan batang bawah.Menurut Hidayat et al (2005) hubungan pertumbuhan 

tunas merupakan mekanisme homeostatik (usaha tubuh tanaman untuk menjaga 

keseimbangan fisiologis, sehingga organ-organ tubuh dapat berfungsi secara normal) 

dan dalam upaya memelihara keseimbangan pertumbuhan tunas tersebut sangat 

tergantung pada kondisi yang berhubungan dengan metabolik seperti hormon.  



  Pemakaian Zat Pengatur Tumbuhpada tanaman biasanya dilakukan dengan 

penyemprotan/perendaman ke permukaan daun. Dalam penelitian ini sebelum 

direndam ke batang atas, BAP dilarutkan dengan pelarut dengan konsentrasi tertentu 

sesuai perlakuan. Zat pengatur tumbuh tersebut direndam ke permukaan daun 

tanaman dan kemudian masuk kedalam tubuh tanaman melalui stomata daun. Zat 

pengatur tumbuh ini kemudian pada metabolisme lebih lanjut digunakan dalam 

proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Saat perlakuan 

perendaman batang atas dilakukan selama satu menit, diduga waktu 1 menit belum 

maksimal dalam mempengaruhi variabelsambungan hidup, pertambahan panjang 

entres dan diameter batang bawah karena semakin lama direndam maka senyawa 

BAP pun akan semakin menyerap kedalam bidang sambungan. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan pengamatan, hasil analisis ragam dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan bahwa pemberian BAP Benzyl Amino Purin) tidak berpengaruh terhadap 

keberhasilan sambung pucuk tanaman Durian (Durio zibethunis Murr.). 

 

5.2 Saran 

  Dalam melakukan perendaman sebaiknya dilakukan dalam waktu yang lebih lama 

agar BAP (Benzyl Amino Purin) lebih menyerap.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 1. Deskripsi Durian Varietas Kani 

 

Asal      : Introduksi dari Thailand 

Tinggi pohon     : 5-8 meter (rata-rata 6 meter) 

Lebar tajuk     : 2-4 meter (rata-rata 3 meter) 

Bentuk tanaman    : Kerucut sampai menjulang 

Percabangan     : Jarang, mulai dari ketinggian 1 m 

Kedudukan cabang    : Agak condong ke atas 

Warna batang     : Kecoklatan 

Keadaan batang    : Agak kasar 

Bentuk batang     : Bulat, persegi pada bagian pangkal 

Bentuk daun     : Bulat panjang, ujung menumpul (panjang 3 x lebar) 

Warna permukaan daun atas   : Hijau tua 

Warna permukaan daun bawah  : Kuning kecoklatan 

Kedudukan daun    : Mendatar sampai condong ke bawah (bergantung) 

Bentuk bunga     : Bulat, besar, berkelompok (tandan) 

Warna mahkota bunga    : Putih kekuningan 

Warna benang sari    : Kekuningan 

Jumlah bunga per tandan   : 1-10 kuntum 

Jumlah buah per tandan   : 1-3 buah 

Bentuk buah     : Bulat, beralur 4-5 buah 

Warna buah     : Kuning kecoklatan 

Bentuk duri     : Kerucut, agak rapat, tajam 

Sifat buah     : Agak sukar dibelah 

Berat per buah     : 1-1,5 kg 

Ketebalan kulit buah    : Sedang (3-5 mm) 

Jumlah juring per buah    : 4-6 juring 

Jumlah biji per buah    : 5-18 biji 

Warna daging     : Kekuningan 

Banyak biji sempurna per buah  : 5-12 biji 

Bentuk biji     : Lonjong, kecil  

Ketebalan daging    : Cukup tebal 

Keadaan daging    : Kering, kurang berlemak 

Rasa daging     : Manis 

Tekstur daging     : Halus 

Aroma daging     : Sedang, tidak terlalu tajam 

Produksi buah per pohon   : 15-50 buah/tahun, umur 7 tahun 

Ketahanan terhadap penyakit   : Agak peka penyakit busuk akar (Fusarium sp.) 

Ketahanan terhadap hama   : Agak peka penggerek buah (Tirathaba ruptilinea) 

Penampilan tanaman    : Kurang menarik 

Keterangan     : Tanaman mampu berbuah beberapa kali setahun (mulai 

berbuah umur 5-8 tahun) 

 

Sumber : Prastowo H, Nugroho (2006)  

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. Perhitungan Jumlah konsentrasi BAP setiap perlakuan 

 

1. Konsentrasi BAP 100 ppm 

Untuk membuat konsentrasi BAP 100 ppm dalam 0,5 L (500 ml) maka : 

ppm= mg/L 

100 = mg/ 0,5 L 

mg = 100 x 0,5  

       = 50 mg 

       = 0,5 g 

Jadi dibutuhkan 0,5 g BAP untuk konsentrasi 100 ppm 

  

2. Konsentrasi BAP 200 ppm 

Untuk membuat konsentrasi BAP 200 ppm dalam 0,5 L (500 ml) maka : 

ppm= mg/L 

200 = mg/ 0,5 L 

mg = 200 x 0,5  

       = 100 mg 

       = 1 g 

Jadi dibutuhkan 1 g BAP untuk konsentrasi 200 ppm 

 

3. Konsentrasi BAP 300 ppm 

Untuk membuat konsentrasi BAP 300 ppm dalam 0,5 L (500 ml) maka : 

ppm= mg/L 

300 = mg/ 0,5 L 

mg = 300 x 0,5  

       = 150 mg 

       = 1,5 g 

Jadi dibutuhkan 1,5 g BAP untuk konsentrasi 300 ppm 

 

4. Konsentrasi BAP 400 ppm 

Untuk membuat konsentrasi BAP 400 ppm dalam 0,5 L (500 ml) maka : 

ppm= mg/L 

400 = mg/ 0,5 L 

mg = 400 x 0,5  

       = 200 mg 

       = 2 g 

Jadi dibutuhkan 2 g BAP untuk konsentrasi 400 ppm 

 

 
 

 

 

 

 



Lampiran 3. Denah Penelitian Menurut Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
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Keterangan : 

So – S4    : Perlakuan 

Jarak antar perlakuan  (a) : 10 cm 

Jarak antar ulangan (b) : 10 cm 

Jumlah seluruh tanaman :125 tanaman 

I – V    : Ulangan 

  

 

 

 

 

 

     S0  S1 S4 S3 S2 

 S1 S2 S3 S4 

 

 

S0 

 S2 S3 S4 S1 S0 

 S3     S4   S0 

 S4 S0 S1 S3 S2 

 S2  S1 



Lampiran 4. Petak percobaan 
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Keterangan : 

X1 –X5    : Tanaman 

Jumlah tanaman sampel : 2 tanaman 

a    : 60 cm 

b    : 25 cm 
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Lampiran 5. Gambar Sungkup 



 

Lampiran 6. Tabel Produksi Buah Durian  

 

Tabel 1. Produksi Buah Durian Provinsi Jambi 

       No.  Tahun  Total produksi (kw) 

       1 2010 70.365 

       2   2011 166.925 

       3 2012 327.681 

       4 2013 121.465 

       5 

       6.                       

2014 

2015 

55.855 

161.409 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010-2015 

 

Tabel 2. Produksi Buah Durian Nasional  

        No.  Tahun  Total produksi (ton) 

          1 2010 492.139 

          2 2011 883.969 

          3 2012 888.130 

          4 2013 759.058 

          5 2014 859.127 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010-2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran. 7 Pengukuran Suhu dan Kelembapan 

 

MINGGU I 

 

SUNGKUP 

BAGIAN 

PAGI  SIANG SORE 

 

SUHU (C) 

Luar 28,8 33,5 29 

Dalam 26,5 30,7 29,25 

KELEMBAPAN Luar  71,7 71,7 69,6 

Dalam  41,5 76,1 64,7 

 

 

MINGGU II 

 

SUNGKUP 

BAGIAN 

PAGI  SIANG SORE 

 

SUHU (C) 

Luar 25,2 37,0 30,7 

Dalam 25,2 38,4 29,5 

KELEMBAPAN Luar  62,1 70,1 63,8 

Dalam  41 79,7 71 

 

 

MINGGU III 

 

SUNGKUP 

BAGIAN 

PAGI  SIANG SORE 

 

SUHU (C) 

Luar 24,9 33,4 29,2 

Dalam 25,1 31,9 34,3 

KELEMBAPAN Luar  67,2 57,8 66 

Dalam  41 70,5 79,8 

 

 

MINGGU IV 

 

SUNGKUP 

BAGIAN 

PAGI  SIANG SORE 

 

SUHU (C) 

Luar 34 37,2 35,1 

Dalam 29,9 37,3 36 

KELEMBAPAN Luar  63 66,3 70,3 

Dalam  48,4 68,8 67,4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran  8. Data dan Analisis Ragam Sambungan Hidup 

 

Sitokinin Kelompok  

1 2 3 4 5 Total Rata-rata 

S0 20 80 40 0 20 160 32 

S1 0 20 80 0 20 120 24 

S2 40 40 20 40 0 140 28 

S3 80 80 40 20 0 220 44 

S4 20 20 20 0 20 80 16 

Total 160 240 200 60 60 720 28,8 

 

 

Faktor koreksi (FK)  = G2 / (r x t) 

   = (720)2 / 25 

   = 20736 

 

JK total  = ∑x2 – FK 

   = (20)2 + (80)2 + …  + (20)2 – 20736 

   = 16864 

 

JK kelompok = (∑T2/r) – FK 

   = (160)2 + … (60)2 / 5 – 20736 

   = 5344 

 

JK perlakuan = (∑T2/t) – FK 

= (160)2 + … + (80)2 / 5 – 20736 

   = 2144 

 

JK galat  =JK total – JK kelompok – JK perlakuan 

   = 16864 – 5344 –  2144 

   = 9376 

 

Kt kelompok  = JK kelompok / (t – 1) 

   = 5344/ 4 

   = 1336 



 

Kt perlakuan  = jk perlakuan / (r – 1) 

   = 2144/ 4 

   = 536 

 

Kt galat   = jk galat / (t – 1) (r – 1) 

   = 9376/ 16 

   = 586 

 

F-hitung kelompok= kt kelompok / kt galat 

   = 1336/ 586 

   = 2,27 

 

F-hitung perlakuan= kt perlakuan / kt galat 

   = 536/ 586 

   = 0,91 

 

Analisis  Ragam (Anova) 

SK DB JK KT Fhitung Ftabel 

5% 

Kelompok 4 5344 1336    2,27 3,01 

Perlakuan 4 2144 536    0,91   

Galat 16 9376 586     

Total 24 16864       

Keterangan     : tidak berbeda nyata  karena Fhit < Ftabel 5% 

      

 

BNT   = t (0,05) x √ 2 KTG/ r 

   = 2,120 x √2 x (586)/ 5 

   = 2,120 x √ 15,31 

   = 32,45 

 

KK   =  √(KTG) / Ӯ x 100 % 

   =√586/ 28,8 x 100 % 

   = 84,05 



 

Uji Beda dua rata-rata 

Perlakuan Rata-rata 2 3 4 5 Notasi 

S3 44   12   16   20  28 a 

S0 32 4 8  16  a 

S2 28 4  12   a 

S1 24 8    a 

S4 16     a 

    BNT 5 %        32,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 9. Data dan analisis ragam Gugur Daun 

 

Sitokinin Kelompok  

1 2 3 4 5 Total Rata-rata 

S0 85 60 70 100 95 410 82  

S1 100 85 55 95 85 420  84 

S2 80 75 80 85 100 420 84 

S3 50 65 70 85 100 370 74 

S4 80 95 85 100 95 455 91 

Total 395 380 360 465 475 2075 83 

 

Faktor koreksi (FK)    = G2 / (r x t) 

     = (2075)2 / 25 

     = 172225 

 

JK total    = ∑x2 – FK 

     = (85)2 + (60)2 + …  + (95)2 – 172225 

     = 5200 

 

JK kelompok   = (∑T2/r) – FK 

     = (395)2 + … (475)2 / 5 – 172225 

     = 2150 

 

JK perlakuan   = (∑T2/t) – FK 

= (410)2 + … + (455)2 / 5 – 172225 

     = 740 

 

JK galat    =JK total – JK kelompok – JK perlakuan 

     = 5200 – 2150 – 740 

     = 2310 

 

Kt kelompok    = jk kelompok / (t – 1) 

     = 2150/ 4 

     = 537,5 

 



Kt perlakuan    = jk perlakuan / (r – 1) 

     = 740/ 4 

     = 185 

 

Kt galat     = jk galat / (t – 1) (r – 1) 

     = 2310/ 16  

     = 144,37 

 

F-hitung kelompok  = kt kelompok / kt galat 

     = 537,5/ 144,37 

     = 3,72 

 

F-hitung perlakuan  = kt perlakuan / kt galat 

     = 185/ 144,37 

     = 1,28 

Analisis  ragam 

SK DB JK KT Fhitung Ftabel 

5% 

Kelompok 4 2150 537,5 3,72* 3,01 

Perlakuan 4 740 185 1,28   

Galat 16 2310 144,37     

Total 24 5200       

Keterangan  *   : berbeda nyata karena Fhit > Ftabel 5 % 

      

BNT  = t (0,05) x √2 KTG/ r 

  = 2,120 x √2 x (144,37)/ 5 

  = 2,120 x √57,75 

  = 16,11 

 

KK  =  √(KTG) / Ӯ x 100 % 

  =√144,37/ 83 x 100 % 

  = 14,47 

 

 

 



Uji Beda dua rata-rata 

Perlakuan Rata-rata 2 3 4 5 Notasi 

S4 91   7  7   9  17* a 

S1 84 0 2  10  ab 

S2 84 2  10   ab 

S0 82 10    ab 

S3 74     b 

    BNT 5 %        16,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran  10. Data dan Analisis Ragam Pertambahan Panjang Entres 

 

Sitokinin Kelompok  

1 2 3 4 5 Total Rata-rata 

S0 4,35 5,80 4,10 4,90 2,20 21,35 4,27 

S1 3,65 6,20 6,25 3,95 4,35 24,40 4,88 

S2 1,80 3,55 5,40 2,85 5,20 18,80 3,76 

S3 3,50 2,50 4,55 2,70 4,55 17,80 3,56 

S4 4,50 4,65 2,45 4,75 3,75 20,10 4,02 

Total 17,80 22,70 22,75 19,15 20,05 102,45 4,098 

 

 

Faktor koreksi (FK)  = G2 / (r x t) 

    = (102,45)2 / 25 

    = 419,84 

 

JK total   = ∑x2 – FK 

    = (4,35)2 + (5,80)2 + …  + (3,75)2 – 419,84 

    = 35,59 

 

JK kelompok  = (∑T2/r) – FK 

    = (17,80)2 + … (20,05)2 / 5 – 419,84 

    = 3,84 

 

JK perlakuan  = (∑T2/t) – FK 

= (21,35)2 + … + (20,10)2 / 5 – 419,84 

    = 5,25 

 

JK galat   =JK total – JK kelompok – JK perlakuan 

    = 35,59 – 3,84 –  5,25 

    = 26,4946 

 

Kt kelompok   = JK kelompok / (t – 1) 

    = 3,84/ 4 

    = 0,96 



 

Kt perlakuan   = jk perlakuan / (r – 1) 

    = 5,25/ 4 

    = 1,31 

 

Kt galat    = jk galat / (t – 1) (r – 1) 

    = 26,49/ 16 

    = 1,66 

 

F-hitung kelompok = kt kelompok / kt galat 

    = 0,96/ 1,65 

    = 0,58 

 

F-hitung perlakuan = kt perlakuan / kt galat 

    = 1,31/ 1,65 

    = 0,79 

 

Analisis  Ragam (Anova) 

SK DB JK KT Fhitung Ftabel 

5% 

Kelompok 4 3,84 0,96    0,58 3,01 

Perlakuan 4 5,25 1,31    0,79   

Galat 16 26,49 1,66     

Total 24 35,59       

Keterangan     : tidak berbeda nyata  karena Fhit < Ftabel 5% 

      

 

BNT   = t (0,05) x √ 2 KTG/ r 

   = 2,120 x √2 x (1,66)/ 5 

   = 2,120 x √0,664 

   = 1,72 

 

KK   =  √(KTG) / Ӯ x 100 % 

   =√1,66/ 4,098 x 100 % 

   = 63,64 



 

Uji Beda dua rata-rata 

Perlakuan Rata-rata 2 3 4 5 Notasi 

S1 4,88   0,61   0,86   1,12  1,32 a 

S0 4,27 0,25 0,51  0,71  a 

S4 4,02 0,26  0,46   a 

S2 3,76 0,20    a 

S3 3,56     a 

    BNT 5 %        1,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran  11. Data dan Analisis Ragam Umur Pecah Tunas  

 

Sitokinin Kelompok  

1 2 3 4 5 Total Rata-rata 

S0 34,50 44,00 44,00 41,50 49,50 213,50 42,70 

S1 40,00 41,00 39,00 39,50 38,50 198,00 39,60 

S2 40,50 61,00 57,00 60,00 53,50 272,00 54,40 

S3 39,00 46,00 38,00 60,00 38,50 221,50 44,30 

S4 41,00 39,50 48,50 41,00 50,00 220,00 44,00 

Total 195,00 231,50 226,50 242,00 230,00 1125,00 45,00 

 

 

 

Faktor koreksi (FK)  = G2 / (r x t) 

    = (1125,00)2 / 25 

    = 50625,00 

 

JK total   = ∑x2 – FK 

    = (34,50)2 + (44,00)2 + … + (41,00)2 + (50,00)2 – 50625,00 

    = 1464,50 

 

JK kelompok  = (∑T2/r) – FK 

    = (195,00)2 + … (230,00)2 / 5 – 50625,00 

    = 251,70 

 

JK perlakuan  = (∑T2/t) – FK 

= (213,50)2 + … + (220,00)2 / 5 – 50625,00 

    = 621,50 

 

JK galat   =JK total – JK kelompok – JK perlakuan 

    = 1464,50 – 251,70 – 621,50 

    = 591,30 

 

Kt kelompok   = JK kelompok / (t – 1) 

    = 251,70 / 4 

    = 62,92 



 

Kt perlakuan   = jk perlakuan / (r – 1) 

    = 621,50 / 4 

    = 155,38 

 

Kt galat    = jk galat / (t – 1) (r – 1) 

    = 591,30 / 16 

    = 36,96 

 

F-hitung kelompok = kt kelompok / kt galat 

    = 62,92 / 36,96 

    = 1,70 

 

F-hitung perlakuan = kt perlakuan / kt galat 

    = 155,38/ 36,96 

    = 4,20 

 

Analisis  Ragam (Anova) 

SK DB JK KT Fhitung Ftabel 

5% 

Kelompok 4 251,70 62,92    1,70 3,01 

Perlakuan 4 621,50 155,38    4,20*   

Galat 16 591,30 36,96     

Total 24 1464,50       

Keterangan  *   : berbeda nyata  karena Fhit > Ftabel 5% 

      

 

BNT   = t (0,05) x √ 2 KTG/ r 

   = 2,120 x √2 x (36,96)/ 5 

   = 2,120 x √ 14,784 

   = 8,15 

 

KK   =  √(KTG) / Ӯ x 100 % 

   =√36,96 / 45,00 X 100 % 

   = 13,5  



 

Uji Beda dua rata-rata 

Perlakuan Rata-rata 2 3 4 5 Notasi 

S2 54,40   10,10*   10,40*   11,70*  14,80* a 

S3 44,30 0,30 1,60  4.70  b 

S4 44,00 1,30  4,40   b 

S0 42,70 3,10    b 

S1 39,60     b 

    BNT 5 %        8,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran  12. Data dan Analisis Ragam Diameter Batang Bawah 

 

Sitokinin Kelompok  

1 2 3 4 5 Total Rata-rata 

S0 0,13 0,42 0,46 0,32 0,23 1,56 0,31 

S1 0,47 0,34 0,86 0,03 0,02 1,72 0,34 

S2 0,50 0,32 0,17 0,33 0,33 1,65 0,33 

S3 0,30 0,41 0,43 0,19 0,25 1,58 0,32 

S4 0,49 0,09 0,21 0,11 0,15 1,05 0,21 

Total 1,89 1,58 2,13 0,98 0,98 7,56 0,30 

 

 

Faktor koreksi (FK)  = G2 / (r x t) 

    = (7,56)2 / 25 

    = 2,29 

 

JK total   = ∑x2 – FK 

    = (0,13)2 + (0,42)2 + …  + (0,15)2 – 2,29 

    = 0,82 

 

JK kelompok  = (∑T2/r) – FK 

    = (1,89)2 + … (0,98)2 / 5 – 2,29 

    = 0,22 

 

JK perlakuan  = (∑T2/t) – FK 

= (1,56)2 + … + (1,05)2 / 5 – 2,29 

    = 0,06 

 

JK galat   =JK total – JK kelompok – JK perlakuan 

    = 0,82 – 0,22 –  0,06 

    = 0,54 

 

Kt kelompok   = JK kelompok / (t – 1) 

    = 0,22/ 4 

    = 0,05 

 



Kt perlakuan   = jk perlakuan / (r – 1) 

    = 0,06/ 4 

    = 0,01 

 

Kt galat    = jk galat / (t – 1) (r – 1) 

    = 0,54/ 16 

    = 0,03 

 

F-hitung kelompok = kt kelompok / kt galat 

    = 0,05/ 0,03 

    = 1,61 

 

F-hitung perlakuan = kt perlakuan / kt galat 

    = 0,01/ 0,03 

    = 0,42 

 

Analisis  Ragam (Anova) 

SK DB JK KT Fhitung Ftabel 

5% 

Kelompok 4 0,22 0,05    1,61 3,01 

Perlakuan 4 0,06 0,01    0,42   

Galat 16 0,54 0,03     

Total 24 0,82       

Keterangan     : tidak berbeda nyata  karena Fhit < Ftabel 5% 

      

 

BNT   = t (0,05) x √ 2 KTG/ r 

   = 2,120 x √2 x (0,03)/ 5 

   = 2,120 x √0,012 

   = 0,24 

 

KK   =  √(KTG) / Ӯ x 100 % 

   =√0,03/ 0,30 x 100 % 

   = 57,7 

 



 

Uji Beda dua rata-rata 

Perlakuan Rata-rata 2 3 4 5 Notasi 

S1 0,344   0,014   0,028   0,032 0,134 a 

S0 0,33 0,014 0,018  0,120  a 

S4 0,316 0,004  0,106   a 

S2 0,312 0,102    a 

S3 0,21     a 

    BNT 5 %        0,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 13. Dokumentasi Penelitian 

Gambar 1. Proses penyambungan 

 

 

 

   

 

  

 

1. batang bawah            

 

  

 

 

               

                                                                    

                                                                                                                                                         

entres dibentuk mata baji      entres 

 

Gambar. 2 pertambahan panjang entres             gambar. 3 muncul mata tunas 

 

 

 

 

 



Gambar. 4 tanaman keseluruhan                       gambar 5. Sungkup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Tunas samping                                      gambar 7. Tunas samping          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


