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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Kelor (Moringa oleifer L) 

Tanaman kelor (Moringa oleifera) merupakan salah satu spesies tumbuhan 

dalam family Moringaceae yang tahan tumbuh di daerah kering tropis. Spesies ini 

merupakan salah satu tanaman yang sangat bermanfaat, karena semua bagian dari 

tanaman seperti daun, bunga dan akar dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan 

baik di bidang medis maupun industri (Sjofjan, 2008).  

Budidaya kelor di dunia internasional merupakan program yang sedang 

digalakan. Terdapat beberapa julukan untuk pohon kelor, di antaranya The Miracle 

Tree, tree for life, dan amazing tree. Julukan tersebut muncul karena bagian pohon 

kelor mulai dari daun, buah, biji, bunga, kulit batang, hingga akar memiliki manfaat 

yang luar biasa. Tanaman kelor mampu  hidup di berbagai jenis tanah, tidak 

memerlukan perawatan intensif, tahan terhadap musim kemarau, dan mudah di 

kembangbiakan (Simbohan et al.,2007). 

Tanaman kelor di Indonesia dikenal dengan berbagai nama. Masyarakat 

Sulawesi menyebutnya kero, wori, kelo, atau keloro. Orang – orang Madura 

menyebutnya maronggih. Di Sunda dan  Melayu  disebut kelor. Di Sumbawa 

disebut kawona. Sedangkan orang – orang Minang mengenalnya dengan nama 

munggai (Krisnadi,2010). Kelor  merupakan  tanaman yang dapat mentolerir 

berbagai  kondisi  lingkungan  sehingga mudah tumbuh meski dalam kondisi 

ekstrim  seperti  temperatur yang sangat tinggi, dibawah naungan dan dapat 

bertahan hidup di daerah bersalju ringan. Kelor tahan dalam musim kering yang 

panjang dan tumbuh dengan baik di daerah dengan curah hujan tahunan berkisar 

antara 250 sampai 1500 mm (Krinadi, 2010). 
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2.2  Klasifikasi 

Berikut ini klasifikasi dari tanaman kelor :  

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Division : Spermatophyta 

Subdivisio    : Angiospermae 

Classis          : Dicotyledone 

Subclassis     : Dialypetalae 

Ordo             : Rhoeadales (Brassicales) 

Famili          : Moringaceae  

Genus          : Moringa 

Spesies        : Moringa Oleifera 

(Rollof et al., 2009) 

2.3 Deskripsi Tanaman Kelor 

Kelor (Moringa oleifera) termasuk jenis tumbuhan perdu yang dapat 

memiliki ketinggian batang 7 – 11 meter. Pohon kelor tidak terlalu besar. Batang 

kayunya getas (mudah patah) dan cabang nya jarang tetapi mempunyai akar yang 

kuat. Batang pokok nya berwarna kelabu. Daunnya berbentuk bulat telur dengan 

ukuran kecil – kecil bersusun majemuk dalam satu tangkai. Kelor dapat 

berkembang biak dengan baik pada daerah yang mempunyai ketinggian tanah 300 

– 500 meter di atas permukaan laut. Bunga nya berwarna  putih  kekuning - 

kuningan dan tudung pelepah bunga nya berwarna hijau. Bunga kelor keluar 

sepanjang tahun dengan aroma bau semerbak. Buah kelor berbentuk segi tiga 

memanjang yang disebut kelentang (jawa). Buahnya pula berbentuk kekacang 

panjang  bewarna hijau dan keras serta memiliki panjang 30 cm. Biji muda 
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berwarna hijau setelah berwarna coklat dan terpecah menjadi 3 bagian, jumlah biji 

sampai 20 biji. Biji kelor (Moringa oleifera)  berbentuk  bulat  dengan lambung 

semi – permiabel berwarna  kecoklatan, memiliki tiga sayap putih menjalar dari 

atas ke bawah diameter 1 cm, Morfologi  tanaman  kelor  meliputi, daun kelor, 

bunga dan biji ditunjukan pada gambar 1(Krisnadi, 2015).  

(a)      (b) 

    (c)               (d) 

Gambar 1. Morfologi tanaman kelor (a) tanaman kelor (b) daun kelor (c) bunga 

kelor (d) benih kelor. Sumber http://www.google.com/tanaman+kelor. 

2.4  Perbanyakan Generatif  

Perbanyakan tanaman secara generatif adalah perbanyakan melalui 

penanamam biji (Sumarna, 2008). Penanaman ini di lakukan secara langsung di 

area penanaman atau persemaian. Metode perbanyakan tanaman seperti ini 

dilakukan oleh Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan, yaitu dengan memasukkan 

3-4 buah (tiap – tiap buah mengandung 1-2 biji) ke dalam satu lubang  persemaian.  
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Dalam metode perbanyakan generatif ini sedikitnya satu anakan akan tumbuh 

(Rachmawati et al., 2002).  

Agar hasil perbanyakan generatif mempunyai kualitas yang baik maka perlu 

memperhatikan aspek kualitas dari pohon induk biji. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan upaya pemilihan pohon induk (seed orchad) yang terisolasi dari areal 

tanaman jati (Sumarna, 2004).  

 Kelebihan perbanyakan tanaman secara generatif sebagai berikut : 

1. Tanaman baru bisa diperoleh dengan mudah dan cepat. 

2. Biaya yang dikeluarkan relatif murah 

3. Umur tanaman lebih lama 

4. Tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran lebih kuat, karena tanaman 

yang dihasilkan memiliki perakaran lebih kuat, karena tanaman yang dari biji 

memiliki akar tunggang, terutama tanaman – tanaman keras. 

5. Varietas – varietas baru di peroleh dengan menyilangkan nya. 

Kekurangan perbanyakan tanaman secara generatif  sebagai berikut : 

1. Tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang bagus atau 

unggul seperti tanaman induknya. 

2. Varietas baru yang muncul belum tentu baik 

3. Waktu berbuah lebih lama 

4. Kualitas tanaman baru di ketahui setelah tanaman berbuah. 

Salah satu perbanyakan tanaman yang paling mudah dilakukan secara massal 

dan biayanya murah adalah perbanyakan melalui biji atau lebih dikenal 

perbanyakan secara generatif. Perbanyakan tanaman secara generatif dilakukan 
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dengan menanm biji tertentu hingga menghasilkan tanaman baru yang lebih banyak 

(Rahardja dan Wahyu, 2003).  

2.5  Perkecambahan pada Biji  

Pertumbuhan  pada tumbuhan  Spermatophyta (tumbuhan berbiji) diawali 

dari biji. Biji memiliki tiga bagian, yaitu inti biji (nukleus seminis), tali pusar 

(foenikulus), dan kulita biji (spermodermis). Pada inti biji terdapat lemabaga 

(embrio). Embrio  memiliki tiga  bagian  penting, yaitu akar lembaga atau calon 

akar (radikula), daun lembaga (kotiledon), dan pucuk lembaga (plumula). 

Cadangan makanan bagi embrio tersimpan dalam daun lembaga yang didalamnya 

terkandung beberapa enzim, amilum, dan protein. Tali pusar sering juga disebut 

penggantung biji. Bila biji telah tua maka tali pusar umumnya mengering dan 

akhirnya terlepas. Kulit biji terdiri dari lapisan luar (testa) yang kuat dan lapisan 

dalam (tegmen) yang berupa selaput tipis sehingga sering disebut kulit ari. Kulit 

biji berfungsi melindungi bagian-bagian dalam biji seperti embrio dan kotiledon 

(Setiowati, 2007). 

Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan bagian – bagian biji 

lainnya yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi 

tumbuhan baru. Tahap awal perkecambahan dimulai pada saat biji menyerap air. 

Penyerapan air (imbibisi) terjadi melalui liang biji (mikrofil). Penyerapan air 

merupakan  tahap yang penting karena sebelumnya biji benar – benar kering  

dengan kandungan air hanya sekitar 5 – 10%. Biji yang telah menyerap air akan 

membesar  sehingga  mengakibatkan robeknya kulit biji. Peningkatan kandungan 

air dalam biji memicu pengaktifan enzim – enzim dalam kotiledon dan yang akan 

merobek cadangan makanan menjadi molekul – molekul sederhana yang 
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selanjutnya akan diangkut menuju lokasi pertumbuhan pada embrio. Gejala awal 

dari perkecambahan biasanya terlihat dari pembengkakan radikula yang 

menyebabkan kulit biji robek dan kecambah mulai tumbuh (Sudjadi, 2007) 

Perkecambahan  biji dipengaruhi sejumlah faktor yang meliputi faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi perkecambahan biji 

antara lain viabilitas biji, cadangan makanan dalam biji, dan hormon yang 

terkandung dlam biji. Viabilitas biji menentukan kecepatan perkecambahan. 

Cadangan makanan dalam biji dengan jumlah sedikit akan menghambat 

perkecambahan. Hormon yang terkandung dalam biji akan memudahkan proses 

imbibisi. Faktor eksternal yang mempengaruhi perkecambahan biji antara lain 

ketersediaan air akan menghambat perkecambahan. Oksigen diperlukan untuk 

proses  oksidasi dan respirasi hingga dihasilkan energi yang diperlukan untuk 

perkecambahan. Pada umunya, cahaya akan memicu perkecambahan. Biji yang 

membutuhkan cahaya untuk berkecambah disebut fotodorman. Ada dua tipe 

perkecambahan, yaitu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal 

(Sudjadi, 2007).  

 

Gambar 2. (a) Tipe perkecambahan epigeal (b) tipe perkecambahan hipogeal. 

Sumber : https://www.google.com/tipe+perkecambahan. 
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Pada perkecambahan epigeal, kotiledon dan pucuk tunas terangkat ke atas 

permukaan tanah. Misalnya  perkecambahan  pada kacang  tanah dan kacang 

buncis. Pada perkecambahan hipogeal, bagian yang terangkat ke atas permukaan 

tanah hanya pucuk tunas dan daun pertama sedangkan kotiledon tetap berada di 

dalam tanah. Misalnya perkecambahan pada jagung (Setiowati, 2007).  Terdapat 

perbedaan perkecambahan pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan 

monokotil memiliki koleoptil, yakni selubung pelindung daun yang berguna saat 

daun tumbuh ke atas. Setelah daun muda mampu menangkap cahaya dan terus 

tumbuh ke atas, bagian lain dari biji tetap berada di bawah tanah. Pola 

perkecambahan ini disebut  hipogeal dan umumnya terjadi pada monokotil 

(Gambar 2. b). Tumbuhan dikotil tidak memiliki koleoptil. Pola  

perkecambahannya pun berbeda dengan monokotil. Kotiledon pada dikotil akan 

terangkat dari tanah ketika hipokotil memanjang. Pola ini disebut juga epigeal 

(Gambar 2. a) (Firmansyah, 2007). 

2.6 Benih Ortodok dan Rekalsitran 

Benih adalah awal kehidupan dari suatu budidaya tanaman dan keberhasilan 

peningkatan produksi dalam usaha tani sangat dipengaruhi oleh benih yang 

digunakan . untuk mencapai produk yang maksimum, benih yang akan ditanam 

harus memiliki mutu tinggi. Benih itu tidak cukup hanya memiliki kemampuan 

reproduksi normal pada kondisi yang optimum. Benih yang memiliki vigor 

kekuatan tumbuh demikian akan mampu mencapai produksi maksimum pada 

kondisi optimum (Sadjad, 1994) 

Benih ortodoks  adalah  benih yang dapat dikeringkan dan disimpan pada 

suhu rendah dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat bertahan hidup lebih 
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lama. Viabilitas benih ortodoks dapat dijaga dengan mengeringkan benih dan 

menyimpan pada suhu rendah. Kadar air yang randah pada benih ini berkolerasi 

dengan peningkatan daya simpan (Fitriyani, 1996). Mengklasifikasikan benih 

menurut  sifatnya  benih ortodoks adalah benih yang tahan dikeringkan hingga 

kadar air yang rendah lebih kurang 5% dan toleran terhadap suhu rendah. Benih 

ortodok berasal dari spesies tanaman setahun yang tumbuh di daerah terbuka, dan 

mempunyai periode simpan yang lama tergantung pada temperatur dan kadar air 

selama masa simpan (Mulsanti, 2002). 

Benih rekalsitran adalah benih yang memiliki kadar air kritis yang tinggi, 

sehingga bila benih dikeringkan dibawah kadar air tersebut, viabilitas benih 

menurun dengan cepat. Keadaan ini menyebabkan benih golongan ini hanya dapat 

disimpan beberapa minggu atau bulan, bahkan ada benih yang hanya bertahan 

beberapa hari sebelum viabilitas menurun dengan cepat. Benih rekalsitran peka 

terhadap  pengeringan  dan umumnya  mati bila dikeringkan di bawah kadar air 

kritis (12 – 35%). Pada rentan air ini dapat terjadi pertumbuhan jamur dan 

peningkatan suhu di dalam benih atau perkecambahan, karena itu benih rekalsitran 

lebih pendek umurnya walaupun kondisi kelembapan tinggi sehingga 

membutuhkan teknk penyimpana yang lebih baik (Fitriyatmi, 1996). Benih 

rekalsitran  umumnya adalah benih tanaman tahunan buah tropis dan penghasil 

kayu yang kebanyakan memiliki nilai ekonomis tinggi sebagai contoh kako, kopi, 

durian, mangga, rambutan dan karet.  

2.7 Anatomi Biji Kelor 

Biji  adalah  hasil fertilisasi bakal biji, terdiri dari embrio yang di bungkus 

oleh lapisan pelindung biji yang berasal dari integumen (Abererombie, et al. 2005). 
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Kulit biji berguna untuk melindungi biji terhadap kerusakan mekanis dan 

kehilangan zat – zat. Kulit biji (testa) bersifat tahan atau kadang – kadang 

mempunyai permukaan yang memudahkan penyebarannya oleh angin. Kulit biji 

terbentuk atau berasal dari ovulum (Kartasapoetra, 2003). Pada umumnya terdapat 

2 lapisan kulit biji. Lapisan sebelah dalam (tegmen) biasanya tipis dan lunak, 

sedangkan lapisan  sebelah  luar (testa) tebal dan  keras, yang berguna sebagai 

bahan proteksi terhadap suhu, penyakit dan sentuhan mekanis (Tjitrosoepomo, 

2010).  

Biji  kelor tidak memerlukan adanya masa jeda untuk berkecambah. 

Perlakuan benih dengan metode perendaman dilakukan sebagai upaya untuk 

meningkatkan  kecepatan  perkecambahan melalui proses imbibisi  Biji yang 

berasal dari buah yang telah tua dapat langsung dikecambahkan (Katharina,dkk, 

2008). Buah kelor berbentuk linier, memiliki panjang 20 sampai 50 cm, memiliki 

luas 2,0 – 2,5 cm, setiap polong buah kelor biasanya sampai dengan 26 biji, 

berwarna   hijau gelap selama perkembangannya dan membutuhkan waktu tiga 

bulan untuk matang setelah berbunga, dan berubah menjadi coklat pada saat jatuh 

tempo, biji berwarna coklat dan bersegi tiga, panjang biji 1 cm, dengan tiga sayap 

tipis keputihan pada setiap sudut nya (Krisnadi, 2015).  
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Gambar 3. Anatomi benih kelor dilihat secara irisan membujur (Muhl, Q.E; et 

all. 2016). 

2.8 Uji Kecepatan Perkecambahan 

Berdasarkan  hasil  penelitian yang dilakukan dengan seksama dapat 

diketahui bahwa terdapat hubungan yang erat antara kecepatan berkecambahnya 

biji dengan pertumbuhan tanamannya. Ternyata biji yang kecepatan 

berkecambahnya tinggi, tanaman yang dihasilkannya akan lebih tahan terhadap 

keadaan lingkungan yang kurang meguntungkan. Dengan demikian, jelas bahwa 

kecepatan perkecambahan biji merupakan aspek penting dari pertumbuhan 

tanaman. karena itu perlu dilakukan pengujian tentang kecepatan perkecambahan 

tersebut, yang penilaiannya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Menurut 

Kartasapoetra (2003), kecepatan perkecambahan diketahui dengan menghitung 

waktu (hari) yang diperlukan biji untuk berkecambah pada hari ke tiga atau ke 

empat setelah tanam.  

2.9 Evaluasi Kecambah 

Penilaian kecambah dibedakan atas kecambah normal dan abnormal, biji 

segar, dan biji mati dengan kriteria sebagai berikut:  
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1. Kecambah normal adalah kecambah yang struktur akar primer dan 

sekundernya tumbuh sehat dan kuat, atau tidak memiliki akar primer tetapi 

memiliki akar sekunder yang tumbuh sehat dan kuat, memiliki hipokotil yang 

sehat dan lurus tanpa kerusakan atau dengan kerusakan ringan, memiliki 

epikotil dan minimum satu daun kotiledon utuh. 

2. Kecambah abnormal adalah kecambah yang pertumbuhan akar primer dan 

sekundernya tidak sempurna biasanya tidak tumbuh atau lemah, memiliki 

hipokotil yang pendek dan melengkung dan mengalami kerusakann berupa 

luka – luka kecil sampai ke jaringan pengangkut atau luka besar bahkan 

busuk, tidak memiliki epikotil, dan kotiledon  

3. Benih mati dalah benih yang pada heri ke 9 tidak lagi keras atau segar dan 

biasanya ditandai dengan adanya jamue dan tidak menunjukan struktur utama 

kecambah misanya ujung akar. 

2.10 Hama dan Penyakit 

Hama adalah semua binatang yang mengganggu dan merugikan tanaman  

yang diusahakan manusia. Banyak hal yang dapat mempengaruhi produktivitas 

serta kualitas dari suatu tanaman. salah satu faktor yang dapat meyebabkan 

kerusakan dan penyakit pada tanaman adalah adanya serangan hama dan penyakit 

yang terbawa pada benih.  

Jenis hama yang menginfeksi benih dapat berupa serangga dan ulat, yang 

dapat menilbulkan kerusakan pada benih. Sedangkan jenis phatogen yang 

menginfeksi benih yaitu dapat berupa cendawan, bakteri dan virus, yang dapat 

menimbulkan penyakit pada benih. Hama dan penyakit yang terbawa benih pasca 

panen dapat menimbulkan kerusakan dan penyakit pada benih itu sendiri, pada 
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waktu berkecambah, pada waktu tanaman masih muda atau pada waktu tanaman 

menjelang berbunga atau berbuah (Sutakaria 1985 dalam Yuniarti, 2015). 

Cendawan merupakan salah satu penyebab utama dari kerusakan benih. 

Cendawan dapat berupa patogen atau saprofit, diantaranya adalah cendwan 

Aspergillus sp. dan Fusarium sp. cendawan ini dapat bertahan pada benih dalam 

kondisi dingin atau kering. Cendawan Aspergillus sp. adalah salah satu jenis 

cendawan gudang yang banyak menginfeksi benih pada waktu penyimpanan 

(Justice dan Bass, 2002 dalam Yuniarti 2013). Cendawan Fusarium sp. adalah 

dapat mengakibatkan warna benih berubah, perkecambahan terhambat, dan dapat 

menyebabkan penyakit di persemaian atau pada tanaman dewasa di lapangan. 

Pengaruh  infeksi cendawan  tentunya akan  berbeda tergantung  pada jenis dan 

umur atau tahapan perkembangan tanaman mulai dari bibit sampai tanaman 

dewasa. Ini disebabkan karena tingkat ketahanan secara individual terhadap 

cendawan dipengaruhi oleh genotip, tingkat perkembangan dan lingkungan serta 

interaksi antara faktor – faktor tersebut (Schmidt, 2000). Cendawan yang terbawa 

benih dapat bertindak sebagai perombak selulosa sehingga mampu memecah 

pericap dan kulit biji, selain itu kemampuan cendawan dalam menghasilkan 

metabolit – metabolit  dapat  menghambat perkecambahan dan pertumbuhan 

anakan pernyataan ini dapat diperkuat pada penelitian (Yuniarti 2013) Pengaruh 

filtrat cendaan Aspergillus sp. dan Fusarium sp. terhadap viabilitas benih dan 

pertumbuhan bibit sengon menyatakan bahwa perlakuan filtrat cendawan 

Aspergillus sp dan Fusarium sp berpengaruh nyata terhadap daya berkecambah 

benih sengon bahwa daya berkecambah benih sengon menurun setelah diberi 

perlakuan filtrat cendawan Aspergillus sp dan Fusarium sp. Daya berkecambah 
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benih terinfeksi cendawan Aspergillus sp dan Fusarium sp  masing – masing 

sebesar 40% dan 33%.  Sedangkan daya berkecambah yang tidak terinfeksi 

(kontrol) sebesar 81%.  

Infeksi cendawan pada benih menyebabkan berkurangnya energi untuk 

perkecambahan dan berpengaruh terhadap perkembangan embrio selama 

perkecambahan (Schmidt, 2000 dalam Yuniarti 2013.) cendawan menurunkan 

viabilitas benih, bahkan  jika  serangan sudah sangat parah benih menjadi busuk 

dan tidak dapat berkecambah (Bramasto et al., 2008). Benih yang terinfeksi 

Aspergillus sp. dapat menjadi rentan terhadap serangan patogen di dalam tanah 

sehingga kematian bibit bisa disebabkan oleh patogen dalam tanah tersebut 

(Semangun, 2000). 

2.11 Zat Pengatur Tumbuh 

Zat pengatur tumbuh pada tanaman adalah senyawa organik yang bukan 

termasuk unsur hara, yang dalam jumlah sedikit dapat mendukung (promote), 

menghambat (inhibit) dan dapat merubah proses fisiologi tumbuhan. Sedangkan 

hormon tumbuh (plant hormon) adalah zat organik yang dihasilkan oleh tanaman 

yang  dalam konsentrasi rendah dapat mengatur proses fisiologis tumbuhan 

(Abidin, 1994 dalam Mulati, 2010).  Keberhasilan perkecambhan selain 

dipengaruhi oleh media semai, juga dipengaruhi oleh rangsangan dari luar yang 

berfungsi untuk memacu perakaran, misalnya dengan pemberian zat pengatur 

tumbuh.  

Zat pengatur tumbuh (ZPT) merupakan hormon sintetis dari luar tubuh 

tanaman.  Zat pengatur  tumbuh memiliki fungsi untuk merangsang 

perkecambahan, pertumbuhan akar, dan tunas. Zat pengatur tumbuh dapat dibagi 
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menjadi beberapa golongan yaitu auksin, sitokinin, giberelin, dan inhibitor. Zat 

pengatur tumbuh golongan auksin adalah Indol Asam Asetat (IAA), Indol Asam 

Butirat (IBA),  Naftalen  Asam Asetat (NAA), dan 2,4 D Dikhlorofenoksiasetat  

(2,4 D). 

Auksin adalah salah satu hormon pertumbuhan yang mempunyai pengaruh 

kemampuan  untuk  merangsang pemanjangan sel pembelahan sel dan 

pembentukan akar (Hermansyah, 2000). Auksin menginisiasi pemanjangan sel 

dengan  cara mempengaruhi pengendoran atau pelenturan dinding sel. 

Pemanjangan sel akan menyebabkan pemanjangan batang dan akar. Auksin 

dihasilkan  secara  alami oleh tumbuhan, misalnya IAA (indoleacetic acid)  dan 

IBA (Indole butryic acid) dan di produksi oleh perusahaan yang disebut dengan 

auksin sintetik, misalnya NAA (napthalene acetic acid) dan 2,4 D (2,4 

dichlorophenoxyacetic acid) .  

Auksin sintetik merupakan auksin yang dibuat oleh perusahaan. Salah satu 

jenis auksin sintetik yang dijual di pasaran adalah atonik. Atonik merupakan salah 

satu merk dagang yang mengandung zat pengatur tumbuh auksin yang dapat 

merangsang pertumbuhan akar dan dapat mempercepat perkecambahan benih. 

Atonik merupakan zat pengatur tumbuh sintetik yang dibangun dari bahan aktif 

Natrium senyawa fenol, yaitu 0,2% Na-ortonitrofenol (C6H4NO3Na), 0,3% Na-

paranitrofenol (CP6H4NO3Na), 0,1% Na-5-nitroquaniakol (C7H6NO4Na) dan 

0,05% Na-2,4 dinitrofenol (C6H3N2O5Na). ION Na+  berfungsi sebagai karier 

metabolit dalam proses metabolisme, dan ion Na+  mampu menggantikan sebagian 

fungsi ion K+ Etty Sumiati, (1989) dalam Saputra (2017). Pemberian zat pengatur 

tumbuh dapat dalam bentuk pencelupan atau perendaman, penyemprotan, 
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pengolesan dan lain-lain. Pernyataan  tersebut  juga  didukung oleh Nia (2008), 

yang  menyatakan  bahwa untuk biji segar dapat direndam dalam larutan vitamin 

B1 maupun larutan zat pengatur tumbuh selama 30 menit.  

Hasil  penelitian  (Sunarlim dkk, 2012)   daya kecambah benih semangka 

yang  direndam atonik dalam konsentrasi 1ml/l dengan perendaman selama 30 

menit 46,30%, lama perendaman selama 60 menit 54, 28% dan lama perendaman 

selama 90 menit daya kecambah 56,35%, hasil tersebut memperlihatkan bahwa 

daya kecambah benih semangka tidak berbeda nyata walaupun dengan lama 

perendaman  yang lebih lama. Hasil  penelitian  (Suparwato dkk, 2012 )  

menyatakan  bahwa  biji  duku yang direndam pada atonik dengan konsentrasi 1 

ml/l  daya  perkecambah  benih lebih cepat, yaitu berkecambah pada rata – rata 

umur 15,1 hari, bila di bandingkan dengan  pemberian  konsentrasi 0,5 ml/l biji 

duku berkecambah  dalam waktu 18,1  hari setelah tanam, dengan konsentrasi 

1,5ml/l biji duku berkecambah dalam waktu 21 hari setelah tanam.     

IBA adalah hormon pengakaran yang biasa digunakan oleh para pemulia. 

IBA dihasilkan secara alami pada tanaman dan juga dapat dibuat secara sintetik. 

IBA sangat efektif untuk menginduksi perakaran (Zulkarnain, 2011). Hasil 

penelitian  yang  dilakukan oleh (shofiana dkk, 2013) menunjukan bahwa 

pemberian IBA dengan konsentrasi 2000 ppm yang mampu meningkatkan nilai 

presentase panjang akar, dan biomasa akar pada tanaman buah naga. Sedangkan 

hasil penelitian (Maulida dkk, 2013)  pemberian  IBA  dengan konsentrasi 2000 

ppm tidak berpengaruh  terhadap jumlah akar pada penyetekan tanaman sirih 

merah. Hasil penelitian Sudarmi (2008),  menyebutkan bahwa  konsentrasi  IBA 

100 ppm menunjukan pertumbuhan tertinggi terhadap waktu kemunculan tunas, 
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panjang tunas, panjang akar, jumlah daun, luas daun, dan bobot brangkasan segar 

pada tanaman jarak pagar.  Menurut   Yulianto dkk (2015) juga menyebutkan 

bahwa, pemberian IBA konsentrasi 100 ppm pada sambung samping tanaman 

srikaya menghasilkan jumlah daun terbanyak dan tunas tertinggi. Hasil penelitian 

(Hamidi, 2017) pemeberian IBA dengan konsentrasi 75 ppm tidak menunjukan 

adanya interaksi terhadap semua variabel pengamatan terhadap pertumbuhan bibit 

manggis. IBA sangat efektif untuk menginduksi perakaran. 

Hasil penelitian (Wijayati dkk, 2005) pemberian IAA pada pertumbuhan 

tanaman kunyit dengan konsentrasi 200 ppm memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap tinggi tanaman dan berat basah tanaman. Pada penelitian (Prihandono, 

2010) pemberian IAA dengan konsentrasi 100 ppm pada biji anthurium hookeri 

dengan lama perendaman selama 30 menit memberikan hasil kecepatan kecambah 

dan daya kecambah yang lebih baik dibandingkan dengan lama perendaman 15 

menit dan 45 menit. auksin adalah sekelompok senyawa yang fungsinya 

merangsang pemanjangan sel – sel pucuk yang spektrum aktivitasnya menyerupai 

IAA (indole-3 Acetid Acid). Penggunaan dosis ZPT yang tepat dapat 

mempengaruhi proses pembungaan tanaman. Dosis yang kurang atau berlebihan 

menyebabkan pengaruh ZPT menjadi hilang, sedangkan dosis yang tinggi akan 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Endah, 2001).   

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemakaian ZPT antara 

lain adalah dosis, kedewasaan tanaman, dan lingkungan. Pemberian ZPT pada 

tanaman yang belum dewasa justru akan memperburuk pertumbuhannya, karena 

secara  fisiologis tanaman tersebut belum mampu berbunga. Faktor lingkungan 

yaitu suhu, kelembaban, curah hujan, cuaca, dan cahaya sangat berpengaruh 
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terhadap aplikasi ZPT.  Bila  kondisi lingkungan sesuai dengan  kebutuhan 

tanaman,  ZPT yang diberikan akan dapat segera diserap tanaman.  

Zat pengatur tumbuh dapat mempengaruhi aktivitas jaringan pada berbagai 

organ atau sistem organ tanaman. Zat pengatur tumbuh tidak memberi tambahan 

unsur hara karena bukan pupuk. Fungsi ZPT dalam jaringan tanaman adalah 

mengatur proses fisiologis pembelahan dan pemanjangan sel, serta mengatur 

pertumbuhan akar, batang, daun, bunga, dan buah Saptarini, dkk (1988) dalam 

Yulianto, (2015). 


