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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan yang berpotensi untuk dijadikan 

sumber gizi, salah satu diantaranya adalah kelor (Moringa oleifera). Kelor 

merupakan tanaman pagar yang dapat tumbuh di iklim tropis maupun subtropis di 

berbagai Negara di dunia. Berdasarkan nilai gizinya kelor adalah tanaman yang 

berkhasiat sejati (mirachel tree) artinya tanaman ini bisa dimanfaatkan dari akar, 

batang, biji, buah, dan daun. Kandungan dari kelor ialah vitamin dan mineral, selain 

itu daun kelor mengandung semua jenis asam amino essensial sebagai pembentuk 

protein (Winarti, 2010).  

Pemanfaatan dan budidaya kelor saat ini sangatlah kurang, hal ini 

menyebabkan peningkatan permintaan ekspor kelor ke Negara-negara lain yang 

belum dapat terpenuhi. Terbukti dengan adanya permintaan ekspor daun kelor 

provinsi NTT ke Spanyol dan 10 ton bibit kelor ke Cina (Winarno, 2014). 

Permintaan ekspor dari daerah Blora, Jawa Tengah ke salah satu kerajaan di Timur 

Tengah dengan kiriman pakan ternak 100 ribu ton per bulan dengan berbahan dasar 

kelor (Infoblora.com/03/04/2017), maka perlu adanya peningkatan budidaya salah 

satunya dengan stek. 

Pertumbuhan stek dipengaruhi oleh interaksi faktor genetik yang meliputi 

kandungan cadangan makanan, ketersediaan air, umur pohon induk, hormon 

endogen, jenis tanaman dan faktor lingkungan yang meliputi media perakaran, 

kelembaban, suhu, intensitas cahaya serta teknik penyetekan (Hartman et al., 1997 

dalam Danu dkk, 2011). Tingkat ketersediaan hormon auksin pada tanaman
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menentukan kemampuan pembentukan akar dalam teknik penyetekan. Media 

merupakan faktor lingkungan utama yang mempengaruhi pembentukan akar stek. 

Media tumbuh yang baik harus dapat menahan air, kelembaban tanah, mempunyai 

aerasi yang baik serta bebas dari jamur dan patogen (Rochiman dan Harjadi, 1973 

dalam Danu, dkk 2011). Penggunaan zat pengatur tumbuh akan memberikan hasil 

yang efektif apabila ditunjang dengan media tanam yang baik. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh macam media tanam dan 

zat pengatur tumbuh terhadap pertumbuhan stek batang kelor. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “bagaimana pengaruh Macam 

Media Tanam dengan Zat Pengatur Tumbuh terhadap pertumbuhan stek batang 

kelor (Moringa oleifera)?” 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh Macam Media Tanam 

dengan Zat Pengatur Tumbuh terhadap pertumbuhan stek batang kelor (Moringa 

oleifera).  

1.4 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat diperoleh 

hipotesis yang diajukan adalah diduga pemberian macam media tanam dengan zat 

pengatur tumbuh yang berbeda dapat meningkatkan pertumbuhan stek batang kelor 

(Moringa oleifera). 




