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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh panjang stek dan bentuk 

potongan pangkal stek terhadap pertumbuhan stek gamal. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banjar Tengah Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang 

terletak pada ketinggian 500m dpl. Penelitian ini dimulai bulan Juli sampai dengan bulan 

Oktober 2006. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : stek gamal (Gliricidia sepium Jacq 

Steud), polybag dan media tanam (tanah, pasir dan pupuk kandang) dengan perbandingan 

3:1:1. Alat yang digunakan adalah : timbangan analitik, penggaris, pensil, ember, kertas, 

gunting, label dan hand sprayer atau gembor. 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) yang disusun 

secara faktorial, terdiri dari dua faktor yaitu : Faktor pertama, panjang stek gamal yang terdiri 

dari 4 level meliputi : panjang stek 25 cm (L1), panjang stek 30 cm (L2), panjang stek 35 cm 

(L3) dan panjang stek 40 cm (L4). Faktor kedua, bentuk potongan pangkal stek gamal yang 

terdiri dari 3 level meliputi : bentuk potongan mendatar (M1), bentuk potongan miring (M2) 

dan bentuk potongan runcing (M3) 

Pengamatan dimulai pada waktu stek gamal berumur 14 hst dengan interval pengamatan 7 

hari sekali meliputi : tinggi tunas, diameter tunas, jumlah tunas, jumlah daun, panjang akar, 

jumlah akar, bobot basah akar dan bobot kering akar. Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan rancangan acak kelompok (RAK), kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan 

pada taraf 5%. 

Hasil analisis ragam menunjukan bahwa terjadi interaksi yang nyata antara perlakuan panjang 

stek dan bentuk potongan stek terhadap pertumbuhan stek gamal, pada parameter tinggi 

tunas, jumlah tunas, jumlah daun, panjang akar, bobot basah akar dan bobot kering akar. 

Kombinasi perlakuan yang terbaik yaitu perlakuan panjang stek 25cm dan bentuk potongan 

pangkal stek miring (L1M2) memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan stek 

gamal. Oleh karena itu dalam pembudidayaan tanaman gamal disarankan menggunakan 

panjang stek 25 cm dan bentuk potongan miring untuk mendapatkan hasil tanaman yang baik. 

 


