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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Kelor 

Kelor (Moringa oleifera) merupakan tanaman perdu yang berasal dari kaki 

gunung Himalaya, Asia Selatan dan timur laut Pakistan (Kasolo  et al., 2010). Baru 

mulai diperkenalkan dan dibudidayakan hampir di seluruh belahan dunia, antara 

lain: Asia Tenggara, Afrika, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Semenanjung 

Arab (Desiawati, 2013).  

Tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi hingga ketinggian ±1000m 

dpl, banyak ditanam sebagai tapal batas atau pagar halaman rumah maupun ladang. 

Kelor tumbuh dalam bentuk pohon berumur panjang dengan tinggi 7-12m. Batang 

berkayu, tegak, berwarna putih kotor, kulit tipis, permukaan kasar, percabangan 

simpodial, arah cabang tegak atau miring, cenderung tumbuh lurus dan memanjang. 

Memiliki daun majemuk, bertangkai panjang, tersusun berselang-seling (alternate), 

beranak daun gasal, helai daun saat muda berwarna hijau muda setelah dewasa 

berwarna hijau tua, bentuk helai daun bulat telur, panjang 1-2 cm, tipis lemas, ujung 

dan pangkal tumbuh (obtusus), tepi rata, susunan pertulangan menyirip, permukaan 

atas dan bawah halus. Perbanyakan bisa secara generatif (biji) maupun vegetatif 

(stek) (Krisnadi, 2015). 

Kelor dapat tumbuh pada lingkungan yang berbeda serta tumbuh dengan baik 

pada suhu 25°C-35°C, tetapi mampu mentoleransi lingkungan dengan suhu 28°C 

(Palada and Chang, 2003). Klasifikasi tanaman kelor meliputi: 

Regnum : Plantae (Tumbuhan) 

Division : Spermatophyta
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Subdiviso : Angiospermae 

Classis  : Dicotyledone 

Subclassis : Dialypetalae 

Ordo  : Rhoeadales 

Famili  : Moringaceae 

Genus  : Moringa 

Spesies : Moringa oleifera (Rollof et al, 2009) dan Moringa oleifera Lam. 

(USDA, 2018). 

Gambar 1. Daun Kelor muda       Gambar 2. Serbuk kelor 
Sumber: Mishra, et al (2012). 

 

 Berdasarkan penelitian seorang warga Perancis yang pertama kali meneliti 

kandungan gizi daun kelor menyatakan bahwa daun kelor sama sekali tidak 

mengandung zat berbahaya meskipun mengandung zat yang terasa pahit. Hal ini 

menjadikan daun kelor sebagai bahan baku yang memiliki potensi untuk dijadikan 

bahan pangan fungsional (Fuglie, 2001). 

 Daun memiliki kandungan betakaroten melebihi wortel, mengandung protein 

melebih kacang polong, lebih banyak mengandung vitamin C dibanding jeruk, 

kandungan kalsiumnya melebihi susu, mengandung zat besi lebih banyak dari 
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bayam dan kandung kaliumnya lebih banyak dari pisang. Tanaman kelor juga 

memiliki kemampuan untuk memproduksi daun yang banyak (Krisnadi, 2015).  

 Menurut Ndong et al., (2007) kandungan protein dalam tepung daun kelor 

bisa mencapai 35%. Akan tetapi nilai daya cerna protein tepung daun kelor masih 

cukup rendah yaitu sebesar 56,1±8,9% disebabkan oleh komponen protein yang 

terikat serat tinggi pada daun kelor. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan 

ketersediaan (bioavailabilitas) protein kelor, salah satunya adalah dengan teknologi 

pembuatan konsentrat protein kelor atau MPC (Moringa Protein Concentrate). 

 Pohon kelor juga banyak digunakan untuk melawan malnutrisi, terutama 

dikalangan bayi dan ibu menyusui. Satu sendok makan setara dengan 8 g serbuk 

daun kelor mengandung 14 protein, 40 % kalsium, 23 % zat besi, dan semua vitamin 

A yang dibutuhkan anak-anak umur 1-3 tahun. Enam sendok makan serbuk daun 

kelor akan memenuhi hampir semua kebutuhan zat besi dan kalsium sehari-hari 

wanita selama kehamilan dan menyusui. Daunnya dapat langsung dimakan, 

dimasak, atau disimpan berupa serbuk kering selama berbulan-bulan tanpa mesin 

pendingin, dan hal ini tidak mengakibatkan adanya nutrisi yang hilang. Satu sendok 

makan serbuk daun kelro bisa ditambahkan ke dalam makanan bayi, sup, dan 

sayuran, penambahan nutrisi tersebut tidak mengubah rasanya. Daun kelor akan 

sedia setiap hari untuk meningkatkan asupan gizi (Misrah, et al, 2012). 
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Seluruh bagian tanaman kelor dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kesehatan tubuh manusia, kandungan senyawa dari kelor dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 1. Kandungan Nutrisi Polong, Daun Segar dan Serbuk Daun Kelor 

Analisis Nutrisi Satuan 
Per 100 gram bahan 

Polong Daun segar Serbuk daun 

Nutrisi 

Kandungan Air (%) 86,9 75,0 7,50 

Kalori cal 26,0 92,0 205,0 

Protein gram 2,5 6,7 27,1 

Lemak gram 0,1 1,7 2,3 

Karbohidrat gram 3,7 13,4 38,2 

Serat gram 4,8 0,9 19,2 

Mineral gram 2,0 2,3 - 

Kalsium (Ca) mg 30,0 440,0 2003,0 

Magnesium (Mg) mg 24,0 24,0 368,0 

Fospor (P) mg 110,0 70,0 204,0 

Potassium (K) mg 259,0 259,0 1324,0 

Copper (Cu) mg 3,1 1,1 0,6 

Zat Besi (Fe) mg 5,3 0,7 28,2 

Asam Oksalat mg 10,0 101,0 - 

Sulphur (S) mg 13,7 137,0 870,0 

Vitamin 

Vitamin A-B carotene mg 0,10 6,80 16,3 

Vitamin B- Choline mg 423,0 423,0 - 

Vitamin B1-Thiamin mg 0,05 0,21 2,6 

Vitamin B2- Riboflavin mg 0,07 0,05 20,5 

Vitamin B3- Nicotinic Acid mg 0,20 0,80 8,2 

Vitamin C-Ascorbic Acid mg 120,0 220,0 17,3 

Vitamin E- Tocopherois Acetate mg - - 113,0 

Asam Amino *) 

Arginine  mg 360 406,6 1325 

Histidine mg 110 149,8 613 

Lysine mg 150 342,4 1325 

Tryptophan mg 80 107 425 

Phenylanaline mg 430 310,3 1388 

Methionine mg 140 117,7 350 

Threonine mg 390 117,7 1188 

Leusine  mg 650 492,2 1950 

Isoleusine mg 440 299,6 825 

Valine  mg 540 374,5 1063 
Sumber: Bey, All Things Moringa (2010). Tabel ini telah dikonversi ke mg per 100 gram daun untuk 

memudahkan. 
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2.2 Perbanyakan Vegetatif Secara Stek 

Stek merupakan teknik pembiakan tanaman dengan menggunakan bagian 

vegetatif yang dipisahkan dari induknya dan apabila ditanam pada kondisi yang 

menguntungkan, akan tumbuh tunas dan berkembang menjadi tanaman yang 

sempurna yaitu tanaman mempunyai akar, batang, dan daun yang relatif singkat 

(Supriyanto dan Ade, 2014). Stek dilakukan dengan cara memotong bagian 

tanaman dan menumbuhkannya pada suatu media, baik media padat ataupun media 

cair sebelum dilakukan penyapihan. Tanaman yang dihasilkan dari stek biasanya 

mempunyai sifat persamaan dalam umur, ukuran tinggi, ketahanan terhadap hama 

penyakit dan sifat-sifat lainnya (Wati, 2011).  

Pohon kelor banyak dibudidayakan secara mandiri dengan teknik stek. 

Perbanyakan dengan stek memiliki tingkat keberhasilan bibit bertahan hidup lebih 

tinggi, pertumbuhannya lebih cepat dan bibit yang dihasilkan berkualitas tinggi 

karena serupa dengan induknya. Teknik stek batang juga mudah dilakukan 

(Hardjadinata, 2010 dalam Purwati, 2013).  

2.2.1 Perbanyakan dengan Stek Batang 

 Perbanyakan dengan batang membutuhkan batang stek dengan tinggi antara 

0,5-1,5m. Batang stek yang digunakan sebaiknya berasal dari tanaman yang sehat 

dan berumur lebih dari enam bulan. Semakin besar lingkaran batang stek semakin 

besar peluangnya untuk hidup. Penanaman stek dilakukan dengan membuat lubang 

sedalam 10-15cm, pada bagian ujung stek dipotong diagonal untuk memperluas 

bidang pertumbuhan akar sehingga tanaman dapat tumbuh dengan cepat dan 

dengan perakaran yang kokoh (Kristina dan Syahid, 2014).  
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 Batang stek kelor setelah dipotong tidak boleh dibiarkan lebih dari tiga hari 

sebelum ditanam. Waktu penanaman stek batang terbaik adalah pada akhir musim 

kemarau sampai awal musim hujan. Jarak tanam sangat ditentukan dengan 

kebutuhan, jarak yang rapat dibutuhkan untuk pagar hidup dan mencegah masuknya 

hewan liar kedalam kebun (Awaludin dan Tanda, 2011). 

 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan stek ialah sebagai 

berikut:  

a. Faktor Lingkungan 

Keberhasilan pertumbuhan stek dapat dipengaruhi oleh lingkungan seperti:  

media tanam, suhu, kelembaban, dan cahaya. Media tanam berfungsi sebagai 

tempat pembentukan akar dan memberi kelembaban pada stek. Media tanam yang 

baik adalah yang dapat memberikan aerasi dan kelembapan yang baik, serta bebas 

dari pathogen pengganggu. Media tanam stek yang biasa dipergunakan adalah tanah, 

pasir, dan pupuk organik yang dapat memperbaiki sifat fisik tanah sehingga dapat 

menunjang pertumbuhan dan perkembangan perakaran tanaman. Cahaya dalam 

siklus hidupnya setiap tanaman memerlukan cahaya matahari yang berperan dalam 

fotosintesis (Fauza dkk, 2006 dalam Arifin, 2015). 

b. Bahan Stek  

Menurut Fauza dkk (2006) dalam Arifin (2015), kondisi fisiologis tanaman 

mempengaruhi penyetekan adalah umur bahan stek, jenis tanaman, adanya tunas 

dan daun muda pada stek, persediaan bahan makanan, dan zat pengatur tumbuh.  
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2.3 Media Tanam 

Media tanam merupakan komponen utama bercocok tanam, harus sesuai 

dengan jenis tanaman yang ingin ditanam. Menentukan media tanam yang tepat dan 

standar untuk jenis tanaman yang berbeda habitat asalnya merupakan hal yang sulit. 

Hal ini disebabkan setiap daerah memiliki kelembaban dan kecepatan angin yang 

berbeda. Secara umum media tanam harus dapat menjaga kelembaban daerah 

sekitar akar, menyediakan cukup udara, dan dapat menahan ketersediaan unsur hara 

(Wijaya dan Dewi, 2017).   

Campuran dua macam media dapat memperbaiki kekurangan masing-masing 

media, antara lain dalam kecepatan pelapukan dan penyediaan hara tanaman, serta 

kemampuan mempertahankan kelembapan media. Media tanam yang ideal bisa 

didapatkan dari kombinasi antara bahan organik dan bahan anorganik. Bahan 

organik dapat berupa cacahan pakis, kompos, humus, serbuk gergaji, arang sekam, 

dan cocopeat. Bahan anorganik dapat berupa tanah, pasir, pasir Malang, batu kerikil, 

dan hydrogel. Media tanam terdiri dari dua tipe yaitu campuran tanah (soil-mixes) 

yang mengandung tanah alami dan campuran tanpa tanah (soilles-mixes) yang tidak 

mengandung tanah. Media tanam yang dapat digunakan dan tidak terlalu 

mengeluarkan banyak biaya antara lain: 

2.3.1 Pasir 

Pasir adalah silika murni dengan ukuran partikel antara 0,5-2mm. Umumnya 

pasir digunakan sebagai media campuran bahan komposisi media tanam. Pasir 

ditambahkan ke dalam media tanam untuk meningkatkan porositas media, tetapi 

pasir yang terlalu halus dapat menghalangi lubang-lubang drainase (Purwanto, 
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2003). Pasir seharusnya difumigasi dan dipasteurisasi sebelum digunakan karena 

mengandung biji rumput liar dan berbagai patogen yang berbahaya. Pasir tidak 

menyediakan banyak unsur hara dan secara kimia pasir merupakan bagian dari 

media yang tidak bereaksi (Acquaah, 2005).  

Media pasir memiliki kelebihan dan kekurangan. Keunggulan media pasir 

dapat mempertahankan kelembaban air media dengan baik, butirannya tidak saling 

rapat sehingga mudah sekali merembeskan air dan meneruskan udara serta tidak 

mudah hancur dan larut (Nichollas, 2005 dalam Azizah, 2009). Kekurangannya 

yaitu berat, memiliki porositas kurang, rongga udara yang tinggi, drainase tinggi 

sehingga mudah kering (Prihmantoro dan Indriani, 2005 dalam Azizah, 2009). 

2.3.2 Tanah 

Tanah merupakan sistem dispersi tiga fase yang selalu berada dalam 

keseimbangan dinamis. Ketiga fase tersebut adalah padat, cair dan gas. Porsi padat 

pada tanah terdapat dalam bentuk organik dan anorganik, bagian organik berasal 

dari hasil dekomposisi organisme, sedangkan bagian anorganik berasal dari residu 

batuan induk hasil pelapukan secara kimia atau fisika. Porsi cair dalam tanah 

merupakan larutan tanah yang terbentuk akibat dari air yang melarutkan mineral, 

oksigen dan karbondioksida. Bagian gas penting untuk pertumbuhan tanaman, pada 

tanah yang memiliki drainase buruk atau tanah tergenang, air akan menggantikan 

udara sehingga pertumbuhan akar terganggu dan menghilangkan mikroorganisme 

aerobik yang diiginkan (Purwanto, 2003). Tanah pada arti lebih khusus sebagai 

media tumbuhnya tanaman darat. Media tanah memiliki pori-pori mikro yang lebih 

banyak daripada pori-pori makro, sehingga tanah memiliki kemampuan untuk 
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mengikat air yang cukup kuat. Berasal dari hasil pelapukan batuan keras yang 

melapuk atau dari bahan yang lebih lunak seperti abu vulkan maupun bahan 

endapan batu. Bahan-bahan tersebut bercampur dengan sisa-sisa bahan organik dan 

organisme yang hidup di atas maupun di dalamnya. Selain itu, di dalam tanah 

terdapat pula udara dan air (Hardjowigeno, 2010). 

2.3.3 Sekam 

Sekam adalah kulit gabah yang telah terkelupas setelah mengalami proses 

penggilingan. Sekam banyak terdapat di tempat penggilingan padi. Bahan dasar 

sekam padi sebagai agregat kasar adalah limbah dari hasil penggilingan padi. 

Karena bentuk butirnya tidak begitu halus (±3-4 mm), dan bobotnya ringan 

(Kurniati dan Rizal, 2011). Media tanam yang baik karena memiliki drainase dan 

aerasi yang baik, tidak mempengaruhi pH, mengandung hara atau larutan garam, 

mempunyai kapasitas menyerap air, serta harganya murah. Sekam padi 

mengandung unsur N 1% dan K 2%. 

2.3.4 Pupuk Kandang Kambing 

Pupuk kandang adalah pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan. 

Kandungan unsur haranya seperti natrium (N), fosfor (P), dan kalium (K) membuat 

pupuk kandang cocok untuk dijadikan sebagai media tanam. Pupuk kandang juga 

memiliki kandungan mikroorganisme yang diyakini mampu merombak bahan 

organik yang sulit dicerna tanaman menjadi komponen yang lebih mudah diserap 

oleh tanaman. Penyangga biologis yang berfungsi memperbaiki sifat fisik, kimia 

dan biologi tanah, sehingga tanah dapat menyediakan hara dalam jumlah yang 

berimbang. Keunggulan lain dari pupuk kandang yaitu mudah didapat, 
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mengandung banyak nitrogen dan mempengaruhi bahan organik tanah. Cara 

mempengaruhinya yaitu sebagai sumber hara yang dapat meningkatkan jumlah hara 

tersedia dan menaikan hasil tanaman, serta dapat mempertahankan bahan organik 

tanah (Wiryanta, 2008). Salah satu kelemahan dari bokashi pupuk kandang adalah 

unsur hara sangat lambat tersedia, sehingga perlu dikombinasikan dengan pupuk 

anorganik mengingat sifat pupuk anorganik yang menyediakan unsur hara dengan 

cepat (Pangaribuan, dkk, 2012). 

Nilai C/N bokashi pupuk kandang ayam dan pupuk kandang kambing 

menunjukkan kisaran nilai 6-8 yang berarti bokashi tersebut sudah terdekomposisi 

sempurna. Bokashi pupuk kandang kambing mengandung unsur hara makro N dan 

K terbanyak ke dua setelah bokashi pupuk kandang ayam (tabel 2) (Pangaribuan, et 

al., 2012). Bahan organik dengan nilai C/N rendah lebih mudah terdekomposisi dan 

lebih cepat menyediakan unsur hara (Moral, et al., 2005; Hartatik dan Widowati, 

2006). 

Tabel 2. Hasil Analisis Bokashi Limbah setelah Proses Pengomposan 

Perlakuan 

N-

total 

(%) 

Kejdal 

P 

Bray 

(%) 

K (%) 

NH4OAc 

Ph(1:2,5) 
C-

organik 

(%) 

C/N 
H2O KCL 

Bokashi pukan 

ayam 

1,30 1,21 1,39 8,65 7,99 7,84 6,03 

Bokashi pukan 

kambing 

1,12 0,32 1,07 8,85 8,07 9,03 8,06 

Bokashi pukan 

sapi 

0,95 0,18 0,58 7,55 6,80 11,93 12,56 

Bokashi pukan 

kuda 

0,77 0,56 0,42 6,85 6,35 10,06 13,06 

Keterangan: pukan= pupuk kandang, bokashi= bahan organik kaya akan sumber 

hayati.  
Sumber: Pangaribuan, dkk (2012). 



13 

 

 
 

2.3.5 Kombinasi Media  

Penggunaan media campuran cenderung mendorong peningkatan 

pertumbuhan menjadi lebih baik dibanding dengan media tunggal karena masing-

masing media dapat saling mendukung dan memperbaiki kekurangan sifat masing-

masing bahan antara lain: kecepatan pelapukan, tingkat pelapukan, ketersediaan 

unsur hara, dan kondidi kelembaban dalam media tanam (Suhaila et al., 2013). 

Perlakuan pasir + pupuk kandang (2:1) terhadap ukuran pemotongan menunjukkan 

berbeda nyata dengan nilai terendah 13,44, sedangkan tanah pasir + tanah top soil 

(2:1) menghasilkan nilai stek tertinggi yaitu 18,59, diikuti oleh pasir + serbuk 

gergaji (2:1) , pasir dan kombinasi pasir + kotoran sapi (2:1) pada stek kelor. Namun, 

umur stek tidak mempengaruhi kinerja ukuran pemotongan, tidak ada interaksi 

antara media dan umur stek (Sa’id et al., 2015).  

2.4 Zat Pengatur Tumbuh 

ZPT merupakan suatu zat yang digunakan sebagai perangsang pertumbuhan, 

dalam hal ini ZPT sangat mempengaruhi pertumbuhan yaitu mempercepat 

pertumbuhan dan dapat dijadikan sebagai perangsang yang nyata terhadap 

pertumbuhan stek. Zat pengatur tumbuh dapat digunakan untuk mengubah 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta meningkatkan bagian tanaman yang 

dipanen sebagai komponen hasil (Abdian dan Murniati, 2007). Terdapat beberapa 

macam zat penumbuh yang tepat dalam mempercepat tumbuhnya perakaran stek. 

Beberapa ZPT yang mengandung senyawa auksin dan banyak dipakai untuk 

perakaran stek adalah Indole Acetic Acid (IAA), Indole Buteric Acid (IBA), 

Napthalene Acetic Acid (NAA) dan 2,4-Diclorophenoxy Acetic Acid (Dewi, 2008).  
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      Gambar 3. Struktur Kimia Auksin 
       Sumber: Salisbury dan Ros. 1995:51) 

 

2.4.1 Auksin 

Kata auksin berasal dari Bahasa Yunani auxein yang berarti meningkatkan. 

Sebutan ini digunakan pertama kali oleh First Went, seorang mahasiswa 

pascasarjana di Negeri Belanda pada tahun 1962 untuk senyawa yang belum dapat 

dicirikan, tetapi diduga sebagai penyebab terjadinya pembengkokan koleoptil 

kearah cahaya. Fenomena pembengkokan ini yang disebut fototropisme (Salisbury, 

1995). Auksin berperan terhadap perkembangan sel, dominasi pucuk, pertumbuhan 

akar, pembentukan kalus, respirasi dan sebagainya.  

 

                                         

 

 

Contoh zat pengatur tumbuh auksin ialah IAA. Fungsi IAA bagi tanaman 

antara lain meningkatkan perkembangan sel, merangsang pembentukan akar baru, 

memacu pertumbuhan, merangsang pembungaan dan meningkatkan aktivitas 

enzim (Egamberdiyeva, 2007). Pemberian perlakuan IAA terhadap stek tanaman 

nilam pada konsentrasi 82,5ppm IAA ternyata mampu meningkatkan jumlah tunas 

(Sumihadi, 2003).  

IBA merupakan salah satu zat pengatur tumbuh yang termasuk dalam 

kelompok auksin sintesis derivative dari IAA yang tidak mengakibatkan tanaman 

teracuni pada konsentrasi tinggi. Selain bermanfaat untuk merangsang perakaran, 

hormon IBA juga mempunyai manfaat yang lain seperti menambah daya kecambah, 

merangsang perkembangan buah, mecegah kerontokan, pendorong kegiatan 
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kambium dan lainnya. IBA memiliki kandungan kimia yang lebih stabil, daya kerja 

lebih lama. IBA yang diberikan pada stek akan tetap berada pada tempat 

pemberiannya sehingga tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangan tunas 

(Ramadiana, 2008). 

Pemberian IBA pada stek lidah mertua (Sansevieria trifasciata var. Lorentii) 

dengan konsentrasi 2000 ppm mampu menghasilkan pertumbuhan akar terbaik 

pada pengukuran waktu muncul akar dan jumlah akar daripada IBA dengan 

konsentrasi 0 ppm, 1000 ppm, dan 4000 ppm (Ramadiana, 2008).  

 Atonik (auksin) pada pembibitan kelapa sawit mampu meningkatkan laju 

metabolisme sehingga perkembangan sel semakin meningkat dan bidang serap 

daun lebih mempengaruhi peningkatan luas daun (Reksa, 2007). Manfaat dari 

atonik yaitu berkhasiat merangsang pertumbuhan akar tanaman dan meningkatkan 

daya serap akar terhadap unsur hara (Sarwono et al., 2005). Atonik mempunyai 

bahan aktif senyawa fenol yang dapat memacu dan menghambat pertumbuhan. 

Substansi fenol merupakan racun kontak yang monoselektif, dimana semua jenis 

tumbuhan yang terkena larutan ini dalam konsntrasi tinggi akan mati (Ratnawati 

dalam Winten, 2009).  

 Perendaman rimpang temulawak dalam larutan atonik 2ml/L selama 30 menit 

dan pemakaian plastik hitam sebagai penutup persemaian memberikan pengaruh 

baik terhadap tunas yang tumbuh, jumlah tunas yang terbentuk dan akar yang 

dihasilkan (Makin dan Roemantyo, 1985a dalam Djamhari, 2010). Penelitian 

selanjutnya bahwa pemakaian media kompos pada persemaian dan perendaman 

rimpang pada larutan atonik 1ml/L dan 2ml/L selama setengah jam memberikan 
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pengaruh pada kecepatan pertumbuhan tunas, banyaknya tunas yang terbentuk dan 

jumlah akar (Makin dan Roemantyo, 1985b dalam Djamhari, 2010). 

Perbanyakan tanaman pranajiwa dengan cara vegetatif (stek pucuk) yang 

paling baik digunakan adalah zat pengatur tumbuh atonik dengan stek pucuk yang 

beruas tiga dengan persentase hidup 90 %, pertumbuhan jumlah daun 2,90 helai, 

tinggi 0,77 cm, panjang akar 3,37 cm (Ardaka dkk, 2011). 




