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Abstract. Kayu pacat (H. arborea) is wood that has a texture like teak and patterned yellow 

and black composition of the artistic and beautiful. The presence of kayu pacat increasingly 

rare because it continues to be hunted by many people. It is necessary to do the effort of 

preservation of kayu pacat, one way that can be done is to cultivate cuttings with the 

provision of Root-Up and appropriate planting media. The purpose of this research is to 

know the response of various Root-Up concentration, planting medium, Root-Up 

interaction and planting medium and know Root-Up concentration and planting media is 

best for growth of cuttings of wood of pacat. This research uses Completely Randomized 

Design (RAL) factorial pattern, with two factors. The first factor is variation of planting 

medium consisted of 3 treatment levels, namely: soil + sand, soil + sand + organic compost 

waste, soil + sand + cow manure. The second factor was Root-Up concentration consisting 

of 4 treatment levels, namely: 0, 50, 75, and 100 ppm/plant. The number of treatment 

combinations was 12, each treatment was repeated 3 times, so there were 36 experimental 

units. Observation parameters include shoot number, shoot length, leaf number, leaf area, 

root number, root length and live cut percentage. Data can not be analyzed statistically with 

analysis of variance due to many plants that experience death, so that the research result is 

discussed descriptively. The results showed that the administration of various Root-Up 

concentrations and planting medium has not responded to the growth of cuttings. The 

response was characterized by the percentage of live cuttings up to week 11 after planting 

is 41.7% with 15 cuttings can live of 36 cuttings grown. Cuttings capable of bringing roots 

only 2 cuttings until the end of the research that is at concentration Root-Up 75 ppm with 

the number of roots 1 and concentration of 100 ppm with the number of roots 2 using soil 

and sand planting media.  

Key words: cuttings of kayu pacat, root-up, planting media 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Kayu pacat adalah jenis kayu yang 

memiliki tekstur seperti kayu jati dan 

bercorak komposisi warna kuning dan 

hitam yang artistik dan indah. Keunikan 

dan keindahan yang dimiliki kayu pacat 

menyebabkan kayu ini banyak dijadikan 

sebagai perabot rumah tangga yang 

mewah. Serpihan limbah pengolahan 

kayu pacat oleh masyarakat pengrajin 

diolah menjadi souvenir seperti tongkat, 

sarung parang, dan aneka aksesoris. 

Karena keindahan dan keunggulannya, 

permintaan terhadap kayu pacat 

cenderung meningkat dan memiliki nilai 

jual yang tinggi (Balitbangda, 2011:58). 

Tahun 1980-1990 kayu pacat yang 

bernama latin Harpullia arborea, sangat 

mudah ditemui pada lahan perkebunan 

masyarakat di Kerinci. Namun, akhir-

akhir ini tidak mudah mendapatkan kayu 

pacat. Kayu pacat keberadaannya 

semakin langka akibat terus diburu oleh 

banyak orang sehingga keberadaanya 

sudah sulit ditemukan. Kayu pacat ini 

hanya tumbuh di wilayah Kecamatan 

Batang Merangin, seperti di kawasan 

Muara Emat, Tamiai dan Barung Pulau. 

Kayu pacat yang dulu bisa ditemukan di 

ladang masyarakat, kini hanya ditemui di 

kawasan TNKS, itupun hanya pada 

tempat tertentu saja (Ridwan, 2012:1). 

Upaya pelestarian kayu pacat 

perlu dilakukan untuk menjaga kayu 

pacat agar tidak punah. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan adalah melakukan 

budidaya terhadap jenis tumbuhan ini. 

Kebanyakan pembudidayaan kayu pacat 

dilakukan melalui perbanyakan dengan 

biji. Perbanyakan tanaman dengan biji 

memang lebih mudah dan murah, namun 

ketersediaan biji pada kayu pacat terbatas 

karena memerlukan waktu yang cukup 

lama untuk berbuah.    

Perlu adanya alternatif metode 

perbanyakan kayu pacat salah satunya 

dengan perbanyakan secara setek. 

Namun, perbanyakan secara setek masih 

banyak mengalami kendala dan kesulitan 

dalam pembudidayaanya. Perbanyakan 

tanaman secara setek terkendala oleh 

sulitnya pembentukan akar. Sulitnya 

pembentukan akar ini bisa diatasi dengan 

pemberian zat pengatur tumbuh (ZPT) 

dan penggunaan media tanam yang baik 

bagi pertumbuhan akar.        

Hormon perangsang tumbuh yang 

sering digunakan untuk merangsang 

pertumbuhan akar adalah auksin. Auksin 

berfungsi sebagai hormon perakaran yang 

merangsang perakaran. Salah satu 

senyawa kimia yang mengandung auksin 

yang diperdagangkan adalah Root-Up. 

Root-Up mengandung bahan aktif 1-

Naftalenasetatamida, 2-etil-1-naftalen 

asetat, Indol-3-butirat, Thiram dan 

mengandung fungisida untuk mencegah 

jamur, cendawan, infeksi, dan berbagai 

penyakit di bagian yang terluka akibat 

sayatan pada saat melakukan perbanyakan 

secara setek (Anonim, 2012:1).  

Faktor lain yang juga menentukan 

keberhasilan setek untuk berakar adalah 

pemilihan dan pengelolaan media tanam. 

Menurut Akmal, dkk (2007:20) kunci 

sukses dalam menanam adalah 

penggunaan media tanam yang tepat. 

Media tanam merupakan komponen 

utama dalam menanam. Media tanam 

harus dapat menjaga kelembaban area 

sekitar tanaman, menyediakan cukup 

udara, dan harus dapat menahan 

ketersediaan unsur hara. Media tanam 

dengan kondisi demikian dapat dibuat 

dengan menambahkan pupuk organik 

(pupuk sampah organik, pupuk kandang 

sapi). Penambahan pupuk organik ini juga 

sebagai upaya untuk memanfaatkan 

limbah organik yang tersedia.  
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Penelitian mengenai pemberian 

berbagai konsentrasi Root-Up dan media 

tanam untuk pertumbuhan kayu pacat ini 

berkaitan dengan proses fisiologi pada 

tumbuhan. Penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan pengayaan untuk 

praktikum fisiologi tumbuhan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka 

perlu dilakukan penelitian dengan judul 

“Respon Pertumbuhan Setek Kayu 

Pacat (Harpullia arborea (Blanco) 

Radlk.) Akibat Pemberian Berbagai 

Konsentrasi Root-Up dan Media 

Tanam Sebagai Bahan Pengayaan 

Praktikum Fisiologi Tumbuhan”. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

  Penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimen yang dirancang 

dalam rancangan acak lengkap dengan 

pola factorial 2 faktor. Faktor 1 adalah 

media tanam yang terdiri dari 3 jenis, 

yaitu: tanah + pasir, tanah + pasir + 

kompos sampah organik, tanah + pasir + 

pupuk kandang sapi. Faktor 2 adalah 

konsentrasi Root-Up terdiri dari 4 taraf, 

yaitu: 0, 50, 75, dan 100 ppm/tanaman. 

Terdapat 12 kombinasi perlakuan, 

percobaan diulang 3 kali, sehingga 

terdapat 36 unit satuan percobaan. 

Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah gunting, gelas plastik, 

ember, ayakan, timbangan analitik, 

cangkul, hand sprayer, cutter, alat siram, 

alat tulis, penggaris, timbangan, paranet 

70%, gelas ukur, alat pengaduk, meteran, 

komposter, terpal, angkong, dan karung. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tanah yang diperoleh 

dari Desa Pasar Tamiai, kompos padat 

dari sampah organik, EM-4, serbuk 

gergaji, Root-Up, setek pucuk kayu pacat, 

air, polibag ukuran 1 kg, plastik, kertas 

millimeter, pukan sapi, pasir, sarung 

tangan dan kertas label. 

Prosedur Penelitian 

Persiapan tempat penelitian 

Tempat penelitian dipilih wilayah yang 

datar dan mendapatkan cahaya matahari 

yang merata. Tempat penelitian dibuat 

dengan ukuran 3 m x 2 m dengan tinggi 2 

m, lalu di sekeliling tempat penelitian 

dibuat parit agar tidak terjadi genangan 

air bila turun hujan. Di bagian atas dan 

sekeliling tempat penelitian diberi 

naungan paranet 70% (intensitas cahaya 

masuk 30%).  

Persiapan tanah dan pasir 

Tanah yang digunakan dalam penelitian 

ini diambil dari Desa Pasar Tamiai. Tanah 

dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran-

kotoran dan akar tanaman, setelah itu 

tanah diayak menggunakan ayakan tanah. 

Untuk pasir juga dilakukan pengayakan 

untuk membersihkan dari kotoran yang 

ada. Setelah dibersihkan dan diayak, 

tanah dan pasir di jemur. 

Persiapan kompos sampah organik dan 

pupuk kandang 

Kompos sampah organik yang digunakan 

berasal dari sisa sayuran dan buah-buahan 

yang di ambil dari pasar dan sisa buah 

dari penjualan buah yang ada di sekitar 

Mendalo, Jambi. Pembuatan kompos 

dilakukan dengan cara memasukkan 

seluruh sampah organik yang telah 

dicacah ke wadah tong (komposter) 

kemudian tong ditutup dan ditambahkan 

bioaktivator EM-4 sesuai dengan dosis 

yang ada pada kemasan. Diamkan selama 

7-12 hari agar terjadi proses composting, 

kemudian isi komposter yang telah 

berbentuk bubur dikeluarkan dari 

komposter, lalu tambahkan bahan aditif 

berupa serbuk gergaji 2:1 dan dikering 
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anginkan kompos terlebih dahulu sekitar 

satu minggu. Sampah yang telah menjadi 

kompos akan berwarna hitam dan 

gembur. Pupuk kandang yang digunakan 

berasal dari kotoran sapi yang didapatkan 

di Semurup, Kerinci. Pupuk kandang 

yang digunakan ialah pupuk yang telah 

terdekomposisi dengan baik.  

Pembuatan larutan Root-Up 

Penyiapan larutan Root-Up yang 

dilakukan adalah:  

a. Konsentrasi 0 ppm tanpa Root-Up. 

b. Konsentrasi 50 ppm, campuran 50 mg 

Root-Up dilarutkan dalam 1 liter air. 

c. Konsentrasi 75 ppm, campuran 75 mg 

Root-Up dilarutkan dalam 1 liter air. 

d. Konsentrasi 100 ppm, campuran 100 

mg Root-Up dilarutkan dalam 1 liter 

air. 

Pemberian perlakuan 

Pemberian perlakuan Root-Up 

disesuaikan dengan konsentrasi yang 

telah ditentukan. Pangkal setek sepanjang 

3 cm direndam selama 15 menit dalam 

larutan Root-Up sesuai dengan 

konsentrasi yang telah ditentukan. 

Pemeliharaan 

Pemeliharaan yang dilakukan meliputi 

penyiraman dengan intensitas penyiraman 

sesuai dengan kondisi media, dan 

pencabutan gulma ataupun yang lain yang 

dianggap menganggu pertumbuhan bibit 

setek kayu pacat. 

Variabel Pengamatan 

1. Jumlah tunas (buah), diamati 2 minggu 

sekali. 

2. Panjang tunas (cm), dilakukan pada 

akhir penelitian. 

3. Jumlah daun (helai), dihitung 2 minggu 

sekali selama 12 minggu. 

4. Luas daun (cm
2
), diukur setelah 12  

minggu setelah tanam. 

4. Jumlah akar (buah), diamati setelah 12 

minggu setelah tanam. 

5. Panjang tunas (cm), diukur diakhir 

penelitian setelah 12 minggu. 

6. Persentase setek hidup, dihitung pada 

akhir penelitian. 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 

bulan, dimulai dari Februari 2017 sampai 

Mei 2017. Penelitian dilaksanakan di 

Desa Pasar Tamiai, Kecamatan Batang 

Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi 

Jambi. 

Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisis secara 

statistik menggunakan analisis sidik 

ragam (ANOVA). Jika terdapat pengaruh 

perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji 

Ducan New Multiple Range Test 

(DNMRT) pada taraf 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data hasil penelitian yang 

diperoleh selama 12 minggu setelah 

tanam, diperoleh data bahwa pemberian 

berbagai konsentrasi Root-Up dan media 

tanam terhadap pertumbuhan setek kayu 

pacat belum memberikan respon yang 

signifikan. Oleh karena itu, analisis data 

tidak bias dilakukan secara statistik 

dengan menggunakan analisis sidik 

ragam (Anova), dikarenakan 

pertumbuhannya yang sangat terbatas, 

sehingga hasil penelitian ini akan dibahas 

secara deskriptif. 

Berdasarkan hasil pengamatan 

diperoleh persentase setek hidup yaitu 

41,7%. Dari 36 setek yang ditanam, 

hanya 15 setek yang hidup sampai 11 

minggu setelah tanam. Setek yang 

mampu memunculkan daun hanya 3 setek 

hingga 11 minggu setelah tanam yaitu 

pada perlakuan pemberian Root-Up 

dengan konsentrasi 75 ppm dan 100 ppm 
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menggunakan media tanam tanah dan 

pasir dan konsentrasi 75 ppm 

menggunakan media tanam pupuk 

kandang sapi. Setek yang memunculkan 

akar hanya 2 setek hingga akhir 

penelitian, yaitu pada perlakuan 

pemberian Root-Up dengan konsentrasi 

75 ppm dan 100 ppm menggunakan 

media tanam tanah dan pasir. 

Jumlah Tunas 

Pertumbuhan setek kayu pacat (H. 

arborea) akibat pemberian berbagai 

konsentrasi Root-Up dan media tanam 

belum memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap jumlah tunas. Respon 

pertumbuhan setek kayu pacat (H. 

arborea) akibat pemberian berbagai 

konsentrasi Root-Up dan media tanam 

terhadap jumlah tunas dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Respon pertumbuhan setek kayu pacat 

(H.arborea) terhadap jumlah tunas 

Pemberian berbagai konsentrasi 

Root-Up dan media tanam menunjukkan 

bahwa dari 36 setek yang ditanam, hanya 

15 setek yang muncul tunas. Jumlah tunas 

yang terbentuk ialah 1-3 tunas. Tunas 

yang muncul dari setek yang 

ditumbuhkan karena adanya kandungan 

cadangan makanan yang cukup pada 

bagian pangkal batang setek sehingga 

mampu memacu terbentuknya daun. 

Menurut Rismunandar (1999:23) 

untuk membetuk akar dan tunas, setek 

memerlukan tenaga atau energi yang 

diperoleh dari karbohidrat dan protein 

yang disimpan dalam jaringan. Namun, 

tidak setiap setek mengandung 

karbohidrat yang banyak sehingga 

mempengaruhi pertumbuhan tunas dan 

jumlah daun yang terbentuk pada setek.  

Kedewasaan jaringan dari bahan 

setek yang digunakan juga mempengaruhi 

adanya perbedaan kecepatan tumbuh 

tunas. Rochiman dan Harjadi (Karo, 

2014:137) menyatakan bahwa tingkat 

kedewasaan jaringan dari bagian tanaman 

yang digunakan sebagai bahan setek dan 

umur bahan induk berpengaruh terhadap 

setek membentuk akar dan tunas.  

Panjang Tunas 

Pemberian berbagai konsentrasi 

Root-Up dan media tanam belum 

memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap parameter panjang tunas. 

Respon pertumbuhan setek kayu pacat 

(H. arborea) akibat pemberian berbagai 

konsentrasi Root-Up dan media tanam 

terhadap panjang tunas dapat dilihat pada 

Tabel 2. 
Tabel 2 Respon pertumbuhan setek kayu pacat 

(H.arborea) terhadap panjang tunas (cm) 
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Setek yang mampu memunculkan 

tunas berjumlah 15 setek, hal ini 

dikarenakan kandungan karbohidrat yang 

dimiliki setiap bahan setek berbeda 

sehingga berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tunas. Menurut Hardjadi 

(Nurahmi, dkk. 2013:86) kandungan 

bahan makanan pada setek tanaman 

terutama protein, karbohidrat dan 

nitrogen sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan akar 

serta tunas tanaman. Akar yang sedikit 

terbentuk pada setek mengakibatkan 

tunas yang terbentuk tidak mampu 

bertahan lama karena kehabisan cadangan 

makanan, hal ini karena faktor bahan 

setek yang diambil masih terlalu muda 

dan tidak memiliki cadangan makanan 

(karbohidrat) dalam jumlah yang banyak 

sehingga setek yang memunculkan tunas 

tidak bertahan. 

 Gunawan (2014:40) menyatakan 

bahwa bagian batang muda atau pucuk 

memiliki jaringan meristem dan hormon 

tumbuh yang lebih banyak. Namun, 

bagian batang yang masih sekulen dan 

lemah dapat membuat setek pucuk mudah 

mati. 

 

Jumlah Daun 

Pemberian berbagai konsentrasi 

Root-Up dan media tanam belum 

memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap parameter jumlah daun. Respon 

pertumbuhan setek kayu pacat (H. 

arborea) akibat pemberian berbagai 

konsentrasi Root-Up dan media tanam 

terhadap jumlah daun dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

 

 

 

Tabel 3. Respon pertumbuhan setek kayu pacat 

(H.arborea) terhadap jumlah daun (helai) 

Pemberian Root-Up dengan 

konsentrasi 75 ppm dan 100 ppm 

menggunakan media tanam tanah dan 

pasir dan pemberian Root-Up dengan 

konsentrasi 75 ppm menggunakan media 

tanam pupuk kandang sapi menunjukkan 

terbentuknya daun pada setek kayu pacat. 

Media kompos menggunakan kompos 

sampah organik tidak memperlihatkan 

adanya daun yang muncul.  

Media tanam menjadi bahan 

pertimbangan dalam menentukan 

keberhasilan suatu percobaan. Peneliti 

tidak melakukan sterilisasi terlebih 

dahulu pada kompos sampah organik dan 

pupuk kandang sapi yang akan digunakan 

sebagai campuran media tanam sehingga 

pupuk tersebut masih banyak 

mengandung mikroorganisme yang 

bersifat patogen terhadap tanaman. 

Adapun mikroorganisme yang mampu 

menimbulkan penyakit pada tanaman 

yaitu dari golongan jamur, bakteri, virus, 

mikoplasma, spiroplasma, dan riketsia 

(Yudiarti, 2012:16). 

Pertumbuhan akar dan tunas 

sangat berpengaruh terhadap jumlah 

daun. Pertumbuhan akar yang lebih cepat 

akan mampu membentuk sistem 

perakaran yang sempurna sehingga tunas 

akan terbentuk dan mempengaruhi jumlah 
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daun. Tetapi, tunas yang terbentuk tidak 

diiringi dengan munculnya akar sehingga 

suplai air dan unsur hara terhambat bagi 

pertumbuhan tunas. Hal ini 

mempengaruhi jumlah daun yang 

terbentuk. Seharusnya, semakin banyak 

tunas yang terbentuk maka semakin 

banyak daun yang terbentuk pula. 

Luas Daun 

Berdasarkan hasil penelitian, 

menunjukkan bahwa pemberian berbagai 

konsentrasi Root-Up dan media tanam 

belum mampu memacu pertumbuhan 

daun yang optimal pada setek kayu pacat 

sehingga luas daun tidak dapat dihitung 

pada penelitian ini. Daun yang terbentuk 

hanya mampu bertahan hingga minggu ke 

11 setelah tanam. Daun yang terbentuk 

kemudian layu dan rontok sehingga tidak 

dapat menghitung luas daun.  

Menurut Hardjadi (Nurahmi, dkk. 

2013:86) kandungan bahan makanan pada 

setek tanaman terutama protein, 

karbohidrat dan nitrogen sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan akar serta tunas tanaman. 

Akar yang sedikit terbentuk pada setek 

mengakibatkan tunas yang terbentuk 

tidak mampu bertahan lama karena 

kehabisan cadangan makanan. 

Jumlah Akar 

Pemberian berbagai konsentrasi 

Root-Up dan media tanam belum mampu 

merangsang pertumbuhan akar. Respon 

pertumbuhan setek kayu pacat (H. 

arborea) akibat pemberian berbagai 

konsentrasi Root-Up dan media tanam 

terhadap jumlah akar dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

 

 

 

 

Tabel 4. Respon pertumbuhan setek kayu pacat 

(H.arborea) terhadap jumlah akar  

 

Pemberian Root-Up dengan 

konsentrasi 75 ppm dan 100 ppm 

menggunakan media tanam tanah dan 

pasir menunjukkan terbentuknya akar. 

Media tanam menggunakan kompos 

sampah organik dan pupuk kandang sapi 

tidak memperlihatkan adanya akar yang 

muncul, hal ini disebabkan oleh kompos 

sampah organik dan pupuk kandang sapi 

pada media tanam yang digunakan tidak 

dilakukan sterilisasi yang baik sehingga 

membuat media tanam kurang steril. 

Proses sterilisasi hanya dilakukan dengan 

penjemuran bahan media tanam di bawah 

sinar matahari.  

Peneliti juga tidak melakukan 

pengecekan ke lahan penelitian selama 

dua minggu, akibat terjadinya konflik 

masyarakat antara Desa Semurup dan 

Tamiai. Peneliti tidak pergi kelahan 

penelitian selama dua minggu juga 

menjadi faktor penyebab setek yang di 

tanam mengalami kematian dan hanya 

dua setek yang berhasil memunculkan 

akar akibat kurangnya pemeliharaan 

media tanam dari peneliti. Menurut 

Gunawan (2014:51) faktor penunjang 

keberhasilan setek yaitu kelembaban di 
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persemaian, kestabilan suhu, intensitas 

suhu, intensitas cahaya, pemeliharaan 

media tanam. Media tanam juga menjadi 

bahan pertimbangan dalam menentukan 

keberhasilan suatu percobaan. 

Setek kayu pacat yang mampu 

memunculkan akar hanya 2 setek dari 36 

setek yang ditanam. Hal ini juga diduga 

karena kayu pacat merupakan salah satu 

tumbuhan berkayu yang sulit berakar 

sehingga pemberian Root-Up dengan 

konsentrasi tertentu saja belum mampu 

memacu terbentuknya akar dalam jumlah 

yang banyak, diduga akar yang terbentuk 

juga masih berbentuk kalus. Menurut 

Harjadi (2009:28) Pada tanaman berkayu, 

akar dapat berasal dari sel-sel floem 

sekunder yang masih muda, kambium, 

atau empulur. Jadi pada umumnya, akar 

berasal dari dalam batang. Setelah setek 

ditempatkan di lingkungan yang cocok, 

ada jenis tanaman yang membentuk kalus 

sebelum akar terbentuk. Jaringan kalus 

adalah kumpulan sel-sel tidak beraturan 

yang berasal dari sel-sel muda pada 

kambium, sel empelur, dan sel kulit luar. 

Pada beberapa jenis tanaman, akar 

kemudian keluar dari kalus. Hal ini 

menyebabkan banyak yang berpendapat 

bahwa pembentukan kalus sangat penting 

untuk terbentuknya akar. 

Penggunaan Root-Up sebagai ZPT 

dalam bentuk auksin yang digunakan juga 

mempengaruhi terbentuknya akar. 

Menurut Harjadi (2009:30) pada beberapa 

jenis tanaman yang sulit berakar, 

pemberian auksin saja tidak akan 

menghasilkan akar yang memuskan 

dalam pembuatan setek. Selain pemberian 

auksin, ada faktor-faktor lain yang harus 

diperhatikan. Setek kayu pacat yang 

memunculkan akar dalam jumlah yang 

sedikit mungkin perlu digunakan jenis 

auksin lain yang merupakan pilihan 

dalam pengakaran. Penggunaan auksin 

biasanya dalam kisaran konsentrasi kecil 

antara 10-100 ppm. Namun, 

persenyawaan fenoksi dalam konsentrasi 

rendah yang ditambahkan pada IBA  atau 

NAA dapat memperbaiki kualitas akar 

setek tanaman berkayu. 

Panjang Akar 

Pemberian berbagai konsentrasi 

Root-Up dan media tanam belum mampu 

merangsang panjang akar. Respon 

pertumbuhan setek kayu pacat (H. 

arborea) akibat pemberian berbagai 

konsentrasi Root-Up dan media tanam 

terhadap panjang akar dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

 
Tabel 5. Respon pertumbuhan setek kayu pacat 

(H.arborea) terhadap panjang akar  

 

Root-Up dengan konsentrasi 75 

ppm dan 100 ppm menggunakan media 

tanam tanah dan pasir menunjukkan 

terbentuknya akar pada setek kayu pacat. 

Namun, akar yang terbentuk masih 

berupa kalus yang jumlahnya sedikit 

dengan panjang 0,2 cm. Dari 36 setek 

yang ditanam, hanya 2 setek yang 

memunculkan akar, hal ini karena 

konsentrasi hormon dan waktu 

perendaman yang digunakan belum 

mampu memicu pertumbuhan akar setek. 

Perendaman dengan menggunakan zat 

pengatur tumbuh yaitu Root-Up yang 
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optimal juga mempengaruhi inisisasi 

perakaran pada tanaman setek. Semakin 

lama perendaman diduga semakin banyak 

zat pengatur tumbuh yang terserap oleh 

tanaman.  

Konsentrasi hormon juga 

mempengaruhi gagalnya inisiasi akar 

terutama kerja auksin dan sitokinin yang 

antagonis. Kadar auksin dan sitokinin 

yang seimbang mampu memacu 

pertumbuhan tunas dan akar yang baik. 

Pendapat ini didukung oleh Campbell, 

dkk (2008:383) yang menyatakan bahwa 

jika konsentrasi sitokinin lebih banyak 

dari auksin, tunas batang akan lebih 

berkembang dari pada kalus. Jika 

konsentrasi auksin lebih banyak, maka 

akar akan terbentuk. Berdasarkan hasil 

penelitian, maka bahan setek diduga lebih 

banyak kandungan sitokinin daripada 

auksin sehingga tunas lebih dahulu 

terbentuk daripada akar. 

Persentase Setek Hidup 

Pemberian berbagai konsentrasi 

Root-Up dan media tanam belum 

memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap parameter persentase setek 

hidup. Respon pertumbuhan setek kayu 

pacat (H. arborea) akibat pemberian 

berbagai konsentrasi Root-Up dan media 

tanam terhadap persentase setek hidup 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Respon pertumbuhan setek kayu pacat 

(H.arborea) terhadap persentase setek hidup 

 

 

Persentase setek hidup 

menujukkan kondisi setek yang hidup 

pada 4 minggu setelah tanam yaitu 41,7 

%. Namun, 11 minggu setelah tanam 

banyak setek yang mengalami kematian. 

Hal ini diduga karena bagian setek yang 

diambil berasal dari setek pucuk yang 

digunakan terlalu muda sehingga mudah 

layu dan sulit bertahan hidup. Hal ini 

sesuai dengan Wijaya dan Budiana 

(2014:54) menyatakan bahwa cabang 

setek yang terlalu muda ditandai dengan 

teksturnya yang masih lemah serta proses 

penguapannya cepat sehingga batang 

cepat layu dan akhirnya mati. Selain itu, 

Gunawan (2014:40) menyatakan bahwa 

bagian batang muda atau pucuk memiliki 

jaringan meristem dan hormon tumbuh 

yang lebih banyak. Namun, bagian batang 

yang masih sekulen dan lemah dapat 

membuat setek pucuk mudah mati. 

Tidak terbentuknya akar juga 

menyebabkan setek tidak bertahan dan 

kemudian mati. Menurut Agustina 

(2004:35) akar bagi tanaman adalah alat 

pertautan tanaman ke tanah, alat penyalur 

larutan nutrisi dari tempat serapan ke 

organ, tempat penyimpanan cadangan 

makanan dan tempat penghasil 

fitohormon, misalnya sitokinin. Jika setek 

yang ditanam tidak terbentuk akar maka 

setek akan kehabisan cadangan makanan 

dan setek tidak akan dapat bertahan hidup 

karena tidak ada akar yang berfungsi 

untuk menyuplai zat hara yang 

dibutuhkan oleh tanaman.  

PENUTUP 

Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian 

dan analisis data dapat disimpulkan 

bahwa pemberian berbagai konsentrasi 

Root-Up dan media tanam belum 

memberikan respon yang signifikan 



Meika Ade Winda: RSA1C413016 (FKIP BIOLOGI P-MIPA UNJA) Page 12 
 

terhadap jumlah tunas, panjang tunas, 

jumlah daun, luas daun,  jumlah akar, dan 

panjang akar.  

Saran. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, maka untuk penelitian lebih 

lanjut, disarankan untuk menambah 

konsentrasi Root-Up dan menambah 

persenyawaan fenoksi dalam konsentrasi 

rendah yang ditambahkan IBA atau NAA. 

Sebaiknya bibit setek yang digunakan 

dipilih bibit setek dari bagian batang 

bukan pucuk. Pupuk kandang dan 

kompos sampah organik yang digunakan 

sebagai campuran media tanam dipilih 

pupuk yang sudah terurai sempurna. 

Selain itu sebaiknya pupuk kandang dan 

kompos sampah organik disterilisasi 

terlebih dahulu menggunakan autoklaf 

dan bibit setek di tutup menggunakan 

plastik bening setiap polybagnya agar 

tidak terjadi penguapan yang berlebihan, 

dan kelembabannya tetap konstan. Perlu 

diperhatikan dalam pemeliharaan media 

serta kondisi lingkungan yang merupakan 

faktor penentu keberhasilan setek. 
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