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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Mawar Pagar (Rosa multiflora) 

Bunga mawar merupakan tanaman hias dengan batang berduri, banyak 

ditanam ditaman dan paling banyak dijual di toko bunga sebagai bunga potong 

ataupun sebagai bunga tabur. Bunga ini berharga karena keindahan dan aromanya, 

serta bermanfaat dan memiliki sangat banyak khasiat. Minyak maupun ekstraknya 

sudah sejak dulu digunakan dalam produk sabun mandi, parfum, lotion kulit dan 

obat-obatan. Mawar bisa ditemukan hampir disemua negara didunia, sehingga 

mawar dijuluki sebagai “ Ratu Segala Bunga (Queen Of Flower’s)” (Suryowinoto, 

2007).  

Tanaman mawar dapat tumbuh dengan baik didaerah tropis seperti 

Indonesia. Tanaman mawar membutuhkan suhu berkisar 15-300C, dengan 

kelembaban udara rata-rata 50-60% dan cahaya atau penyinaran matahari penuh 

sepanjang hari, karena bila tempatnya terlindung akan mudah terserang cendawan 

dan pertumbuhannya kurang baik. Kondisi tanah yang sesuai adalah tanah 

bertekstur dengan drainase yang baik, gembur, cukup bahan organik dan tidak 

terlalu masam dengan pH 6-7 (Hanum, 2000). 

Lingga (2008), Penyiraman yang berlebihan akan mengakibatkan akar tidak 

berkembang lebih dalam, sehingga tanaman tidak kokoh. Genangan air dalam 

waktu lama justru membuat akar mengalami kerusakan fisiologis seperti busuk 

akar dan layu. 
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2.2 Perbanyakan Tanaman 

2.2.1. Secara Generatif 

Perbanyakan secara generatif dilakukan dengan menanam biji yang 

dihasilkan dari penyerbukan antara bunga jantan (serbuk sari) dan bunga betina 

(kepala putik). Secara alami proses penyerbukan terjadi dengan bantuan angin 

atau serangga. Keunggulan tanaman hasil perbanyakan secara generatif adalah 

sistem perakarannya yang kuat dan rimbun. Oleh karena itu, sering dijadikan 

sebagai batang bawah untuk okulasi atau sambungan. Sementara itu, ada beberapa 

kelemahan dari perbanyakan secara generatif, yaitu sifat biji yang dihasilkan 

sering menyimpang dari sifat pohon induknya. Kelemahan lainnya, pertumbuhan 

vegetatif tanaman hasil perbanyakan secara generatif juga relatif lambat. Karena 

diawal pertumbuhannya, makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesa lebih 

banyak digunakan untuk membentuk batang dan tajuk tanaman. Akibatnya, 

tanaman memerlukan waktu yang lama untuk berbunga dan berbuah. Contohnya 

tanaman manga, durian, lengkeng, manggis atau duku yang berasal dari hasil 

perbanyakan secara generatif, baru akan berbuah setelah 8-10 tahun setelah tanam 

(Anonim, 2009). 

Kelemahan dari perbanyakan secara generatif yaitu sifat biji yang dihasilkan 

sering menyimpang dari sifat pohon induknya. Jika ditanam, dari ratusan atau 

ribuan biji yang berasal dari satu pohon induk yang sama akan menghasilkan 

banyak tanaman baru dengan sifat yang beragam. Ada yang sifatnya sama, atau 

bahkan lebih unggul dibandingkan dengan sifat pohon induknya. Namun ada juga 

yang sama sekali tidak membawa sifat unggul pohon induk, bahkan lebih buruk 
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sifatnya. Keragaman sifat ini terjadi karena adanya pengaruh mutasi gen dari 

pohon induk jantan dan betina (Elisa, 2010). 

2.2.2. Secara Vegetatif 

Perbanyakan tanaman secara vegetatif adalah perbanyakan tanaman tanpa 

melalui proses perkawinan. Perbanyakan tanaman secara vegetatif dapat 

dilakukan dengan mengambil bagian dari tanaman, misalnya batang, daun, umbi, 

spora, dan lain-lain. Perbanyakan secara vegetatif dapat dimulai dari cara yang 

paling sederhana seperti stek, cangkok, dan lain-lain, hingga cara yang rumit 

misalnya dengan system kultur jaringan. Perkembangbiakan secara vegetatif 

merupakan alternatif yang perlu diperhatikan, salah satunya dengan cara stek. 

Perkembangbiakan dengan cara stek diharapkan dapat menjamin sifat-sifat yang 

sama dengan induknya (Astuti, 2000). 

Keunggulan dari perbanyakan tanaman dengan cara stek yaitu kita bisa 

mendapatkan tanaman baru dalam jumlah yang besar dalam waktu yang relatif 

singkat. Hal ini disebabkan dalam 1 pohon bisa diperoleh berates-ratus bahan atau 

materi stek, dan juga dengan penggunaan hormon perangsang perakaran, kita bisa 

mendapatkan tanaman baru yang lebih cepat (Iskandar, 2002). 

2.3 Media Tanam 

Media tanam memegang peranan penting bagi pertumbuhan dan kesehatan 

tanaman mawar. Salah satu syarat media tanam yang baik adalah porositas, yaitu 

kemampuan media dalam menyerap air dan steril. Tingkat porositas tanaman di 

setiap daerah berbeda-beda, di daerah dataran rendah yang berudara panas, tingkat 

penguapannya tinggi, media harus mampu menahan air sehingga tidak mudah 

kering. Media harus terbebas dari organisme yang dapat menyebabkan penyakit, 
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seperti bakteri, spora, jamur dan telur siput. Menurut Junaedhie (2007) bahan 

organik yang digunakan bisa berupa serbuk sabut kelapa, pakis, arang sekam dan 

humus. 

2.3.1 Arang Sekam 

Arang sekam memiliki peranan penting sebagai media tanam pengganti 

tanah. Arang sekam bersifat porous, ringan, tidak kotor dan cukup dapat menahan 

air. Penggunaan arang sekam cukup meluas dalam budidaya tanaman hias maupun 

sayuran. Arang sekam dapat dengan mudah diperoleh di toko-toko pertanian. Pada 

lahan pertanian arang sekam sangat baik untuk membantu menyuburkan tanah.  

Arang sekam bisa berfungsi sebagai penyimpan sementara unsur hara dalam tanah 

sehingga tidak mudah tercuci oleh air, dan akan sangat mudah dilepaskan ketika 

dibutuhkan atau diambil oleh akar tanaman. Bisa dikatakan arang sekam akan 

berfungsi seperti zeolit. Arang sekam mampu memperbaiki struktur tanah 

sehingga sistem irigasi dan drainase menjadi lebih baik. (Supriyati,2009). 

Arang sekam mengandung N 0,32 % , PO 15 % , KO 31 % , Ca 0,95% , dan 

Fe 180 ppm, Mn 80 ppm, Zn 14,1 ppm dan PH 6,8. Karakteristik lain dari arang 

sekam adalah ringan (berat jenis 0,2 kg/l). Sirkulasi udara tinggi, kapasitas 

menahan air tinggi, berwarna kehitaman, sehingga dapat mengabsorbsi sinar 

matahari dengan efektif (Wuryaningsih,1996). Arang sekam mempunyai sifat 

yang mudah mengikat air, tidak mudah menggumpal, harganya relatif murah, 

bahannya mudah didapat, ringan, steril dan mempunyai porositas yang baik 

(Prihmantoro dan Indriani, 2003).  

Arang sekam merupakan media tanam yang porous dan memiliki kandungan 

karbon (C) yang tinggi sehingga membuat media tanam ini menjadi gembur 
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(Prayugo, 2007). Kelemahan penggunaan arang sekam adalah mudah hancur dan 

harus rajin melakukan penggantian media tanam. Arang sekam disarankan sebagai 

bahan campuran media, tetapi digunakan sekitar 25% saja, karena dalam jumlah 

banyak akan mengurangi kemampuan media dalam menyerap air (Junaedhie, 

2007). Berdasarkan penelitian Susilawati (2007) mengemukakan bahwa campuran 

media arang sekam, tanah dan kompos dengan perbandingan 1:2:1 pada tanaman 

Helichrysum bracteatum memberikan rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman, 

pertambahan diameter batang, dan jumlah daun yang lebih besar dibanding 

perlakuan lain. Campuran media arang sekam, tanah dan kompos dengan 

perbandingan 1:2:1 pada tanaman bunga kertas (Zinnia elegans) memberikan 

kecepatan tumbuh tercepat. Arang sekam yang berwarna hitam akibat adanya 

proses pembakaran mempunyai daya serap terhadap panas tinggi dapat menaikkan 

suhu dan mempercepat perkecambahan. 

2.3.2 Sabut Kelapa (Cocopeat) 

Sabut kelapa atau cocopeat ini menjadi salah satu media tanam yang popular 

karena cocopeat mengandung manfaat yang sangat di butuhkan dan sangat 

bermanfaat karena cocopeat ini dapat menyerap air dan unsur hara lebih banyak 

sehingga pertumbuhan tanaman akan lebih baik. Cocopeat diolah dari sabut 

kelapa. Sebelum diolah, sabut kelapa direndam selama beberapa hari minimal 6 

hari dengan pengatian air rendaman selama 2 hari sekali (lebih lama lebih baik) 

untuk menghilangkan senyawa - senyawa kimia yang dapat merugikan tanaman 

seperti tanin. Senyawa itu dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Penggunaan 

media cocopeat sebaiknya digunakan di daerah yang bercurah hujan rendah. Air 

hujan yang berlebihan dapat menyebabkan media ini menjadi mudah lapuk dan 
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tanaman menjadi cepat membusuk sehingga menjadi sumber penyakit (Supriyati, 

2009). 

Cocopeat adalah serbuk halus sabut kelapa yang dihasilkan dari proses 

penghancuran sabut kelapa. Dalam proses penghancuran sabut dihasilkan serat 

yang lebih dikenal dengan nama fiber, serta serbuk halus yang dikenal dengan 

cocopeat. Serbuk tersebut sangat bagus digunakan sebagai media tanam karena 

dapat menyerap air dan menggemburkan tanah (Anonimous, 2013).  

Ihsan (2013) menyatakan bahwa kandungan hara yang terkandung dalam 

cocopeat yaitu unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman diantaranya 

adalah kalium, fosfor, kalsium, magnesium dan natrium. Cocopeat dapat menahan 

kandungan air dan unsur kimia pupuk serta menetralkan kemasaman tanah. 

Karena sifat tersebut, sehingga cocopeat dapat digunakan sebagai media yang 

baik untuk pertumbuhan tanaman dan media tanaman rumah kaca (Anonimous, 

2013). 

Kelebihan sabut kelapa sebagai media tanam adalah memiliki kemampuan 

mengikat air dan menyimpan air dengan kuat, sabut kelapa mengandung unsur-

unsur hara esensial, seperti kalsium (Ca), magnesium (Mg), kalium (K), natrium 

(Na), dan Fosfor (P) serta dapat menetralkan keasaman tanah (Prayugo, 2007). 

Berdasarkan penelitian Susilawati (2007) menunjukkan bahwa campuran 

sabut kelapa, tanah dan kompos dengan perbandingan 3:2:1 pada tanaman bunga 

kertas (Zinnia elegans) memiliki serabut akar yang banyak dibandingkan dengan 

perlakuan lainnya. Campuran media tersebut mempunyai jumlah dan penyebaran 

pori - pori yang cukup besar sehingga ujung akar mudah untuk masuk dan 

memungkinkan perluasan akar. Campuran media sabut kelapa, tanah dan kompos 
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dengan perbandingan 3:2:1 pada tanaman bunga kertas memberikan rata-rata daya 

berkecambah terbanyak. 

2.3.3 Tanah 

Menurut pendapat Erita (2007) dalam Osman (1996) menyatakan bahwa 

tanah dengan keadaan tekstur dan struktur yang baik sangat menunjang 

keberhasilan usaha pertanian, struktur tanah yang dikehendaki tanaman adalah 

struktur tanah yang gembur mempunyai ruang pori yang berisi air dan udara 

sehingga penyerapan unsur hara dapat berjalan optimal. 

Tekstur tanah mempunyai peran yang penting dalam menentukan penetrasi 

akar, infiltrasi air ke dalam tanah, kapasitas menahan air, laju pergerakan air dan 

udara dalam tanah, sehingga memperkecil jumlah aliran permukaan. Partoyo 

(2005) berpendapat bahwa dengan struktur tanah yang baik serta perimbangan dan 

penyebaran pori yang baik, maka agregat tanah dapat pula memberikan imbangan 

padat dan ruang pori yang lebih menguntungkan terutama bagi tanaman. 

2.4 Zat Pengatur Tumbuh 

Hormon adalah molekul-molekul yang kegiatannya mengatur reaksi-reaksi 

metabolik penting. Molekul-molekul tersebut dibentuk di dalam organisme 

dengan proses metabolik dan tidak berfungsi di dalam nutrisi (Harianto, 2007). 

Hormon tanaman dapat diartikan secara luas, baik yang buatan maupun yang asli 

serta yang mendorong ataupun yang menghambat pertumbuhan (Kusumo, 2004). 

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 menjadi beberapa 

golongan yaitu auksin, sitokinin, giberelin, dan inhibitor.  
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1. Auksin 

Auksin adalah hormon tumbuhan yang berfungsi sebagai pengatur 

pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang emristem. 

Auksin dapat digunakan untuk memacu pertumbuhan tanaman. Hormon auksin 

secara alami ditemukan bagian akar, ujung batang dan bunga. Auksin sering 

digunakan untuk merangsang pertumbuhan akar dan sebagai bahan aktif sering 

yang digunakan dalam persiapan hortikultura komersial terutama untuk akar 

batang. Mereka juga dapat digunakan untuk merangsang pembungaan secara 

seragam, untuk mengatur pembuahan, dan untuk mencegah gugur buah.  

Auksin dicirikan sebagai substansi yang merangsang pembelokan ke arah 

cahaya (fotonasti) pada bioassay terhadap koleoptil haver (Avena sativa) pada 

suatu kisaran konsentrasi. Kebanyakan auksin alami memiliki gugus indol. 

Auksin sintetik memiliki struktur yang berbeda-beda. Beberapa auksin alami 

adalah asam indolasetat (IAA) dan asam indolbutirat (IBA). Auksin sintetik 

(dibuat oleh manusia) banyak macamnya, yang umum dikenal adalah asam 

naftalenasetat (NAA), asam beta-naftoksiasetat (BNOA), asam 2,4-

diklorofenoksiasetat (2,4-D), dan asam 4-klorofenoksiasetat (4-CPA). 2,4-D juga 

dikenal sebagai herbisida pada konsentrasi yang jauh lebih tinggi. Fungsi auksin 

ialah merangsang perpanjangan sel, merangsang aktivitas kambium, merangsang 

pembekokan batang, merangsang patenokarpi, dan merangsang dominasi apikal. 

 

2. Sitokinin 

Golongan sitokinin sesuai namanya, merangsang atau terlibat 

dalam pembelahan sel (cytokinin berarti "terkait pembelahan sel"). Senyawa dari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Haver
https://id.wikipedia.org/wiki/Herbisida
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembelahan_sel
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golongan ini yang pertama ditemukan adalah kinetin. Kinetin diekstrak pertama 

kali dari cairan sperma ikan hering, namun kemudian diketahui ditemukan pada 

tumbuhan dan manusia. Selanjutnya, orang menemukan pula zeatin, yang 

diekstrak daribulirjagungyang belum masak. Zeatin juga diketahui merupakan 

komponen aktif utama pada air kelapa, yang dikenal memiliki kemampuan 

mendorong pembelahan sel. Sitokinin alami lain misalnya adalah 2iP.Sitokinin 

alami merupakan turunan dari purin. Sitokinin sintetik kebanyakan dibuat dari 

turunan purin pula, seperti N6-benziladenin (N6-BA) dan 6–benzilamino–9-(2 

tetrahidropiranil-9H-purin) (PBA). 

Sitokinin telah ditemukan di hampir semua tumbuhan yang lebih tinggi serta 

lumut, jamur, bakteri, dan juga di banyak tRNA dari prokariota dan eukariota. 

Saat ini ada lebih dari 200 sitokinin alami dan sintetis serta kombinasinya. 

Konsentrasi sitokinin yang tertinggi di daerah meristematik dan daerah potensi 

pertumbuhan berkelanjutan seperti akar, daun muda, pengembangan buah-buahan, 

dan biji-bijian.Ada beberapa macam sytokinin yang telah diketahui, diantaranya 

kinetin, zeatin (pada jagung), Benziladenin (BA), Thidiazuron (TDZ), dan Benzyl 

Adenine atau Benzil Amino Purin (BAP). Sitokinin ditemukan hampir di semua 

jaringan meristem.  

 

3. Giberelin 

Giberelin merupakan hormone yang berfungsi sinergis (bekerja sama) 

dengan hormone auksin. Giberelin berpengaruh terhadap perkembangan dan 

perkecambahan embrio. Giberelin akan merangsang pembentukan enzim amylase. 

Enzim tersebut berperan memecah senyawa amilum yang terdapat pada 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kinetin&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cairan_sperma&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hering
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zeatin&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bulir
https://id.wikipedia.org/wiki/Bulir
https://id.wikipedia.org/wiki/Air_kelapa
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=2iP&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Purin
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Benziladenin&action=edit&redlink=1
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endosperm (cadangan makanan) menjadi senyawa glukosa. Glukosa merupakan 

sumber energy pertumbuhan. Apabila giberelin diberikan pada tumbuhan kerdil, 

tumbuhan akan tumbuh normal kembali. 

Giberelin juga berfungsi dalam proses pembentukan biji, yaitu merangsang 

pembentukan serbuk sari (polen), memperbesar ukuran buah, merangsang 

pembentukan bunga, dan mengakhiri masa dormansi biji. Giberelin dengan 

konsentrasi rendah tidak merangsang pembentukan akar, tetapi pada konsentrasi 

tinggi akan merangsang pembentukan akar. Giberelin pertama kali diisolasi dari 

jamur Giberrella fujikuroi. Hormone giberelin dapat dibagi menjadi berbagai 

jenis, yaotu giberelin A, giberelin A2, dan giberelin A3 yang memiliki struktur 

molekul dan fungsi yang sangat spesifik. Misalnya, hormone giberelin yang satu 

berpengaruh terhadap pertumbuhan, sedangkan yang alin berpengaruh terhadap 

pembentukan bunga. 

Dalam kebiasaan mempergunakan zat pengatur tumbuh untuk stek dikenal 

dua cara untuk merangsang pertumbuhan akar, yaitu pertama membiarkan stek 

dalam larutan dengan cara dengan cara mencelupkan atau merendamnya (cara 

basah) dan kedua dengan mengolesi bagian dasar stek dengan zpt (cara kering). 

Perlakuan basah memudahkan stek menyerap zat dan zpt perangsang. Tinggi 

rendahnya hasil dari penggunaan ZPT tergantung pada beberapa faktor, salah satu 

diantaranya adalah lamanya stek direndam dalam satu larutan. Semakin lama stek 

berada dalam larutan semakin meningkat larutan dalam stek (Dwijoseputro. 

2001). Lama perendaman harus disesuaikan dengan konsentrasi larutan yang 

digunakan. Lamanya stek dalam larutan zat pengatur tumbuh bertujuan agar 

penyerapan ZPT berlangsung dengan baik. Perendaman juga harus dilakukan 
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ditempat yang teduh dan lembab agar penyerapan ZPT yang diberikan berjalan 

teratur, tidak fluktuatif karena pengaruh lingkungan (Lakiban, 2000).   

Penggunaan zat pengatur tumbuh (Root Up) pada tanaman manglid dengan 

konsentrasi 200 ppm, menunjukkan persentase hidup dan jumlah bertunas  lebih 

baik dibandingkan  dengan konsentrasi lainnya (Sudomo, et al., 2013). Putra dkk ( 

2014) menunjukkan bahwa pemberian Root Up dengan konsentrasi 200 mg/ liter 

air selama 1 jam menghasilkan tinggi tunas, panjang akar, dan jumlah daun stek 

pucuk jabon yang paling baik dibandingkan dengan konsentrasi 0 mg, 100 mg dan 

300 mg. 


