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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Vanili (Vanilla planifolia Andrews) 

Sistematika atau taksonomi tanaman vanili diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

Kingdom : Plantae  

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Angiospermae 

Ordo : Aspargales 

Family : Orchidacheae 

Sub family : Vanilloideae 

Tribe : Vanilleae 

Sub tribe : vanillinae 

Genus : Vanilla 

Spesies : Vanilla planifolia Andrews (Tjitrosoepomo G. 2012) 

Vanili termasuk jenis anggrek tergolong kedalam divisi: Spermatophyta, 

kelas: Angiospermae, subkelas: Monocotyledoneae, ordo: Orchidales, famili: 

Orchidaceae, genus: Vanilla, dan species: Vanilla spp. Tanaman ini terdiri atas 

700 genus dan 20.000 spesies Genus vanilla mempunyai 50 spesies. Jenisyang 

mempunyai nilai ekonomi yaitu Vanilla planifolia Andrews, V. pompan S, V. 

tahitensis J.W. Moore. Vanilla planifolia mempunyai produksi tinggi dan lebih 

bermutu karena kadar vanilinnya lebih tinggi, namun rentan terhadap penyakit 

busuk batang. Sedangkan Vanilla pompana mempunyai kadar vanillin dan 

Gambar 1. Tanaman vanili 

(Vanilla planifolia Andrews) 
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produksi yang rendah tetapi tahan penyakit busuk batang. Hadisutrisno (2004) 

dalam Erona (2016). 

Tanaman vanili termasuk monokotil dimana akar utama pada dasar batang 

bercabang dan tersebar pada lapisan atas tanah. Batangnya berbuku-buku, 

berkelok-kelok dan mudah patah, percabangan hampir tidak ada, bila ada hanya 

1-2 cabang saja. Batang vanili berbentuk silindris dengan permukaan licin dan 

diameter 1 – 2 cm. Batang vanili memiliki warna hijau, mempunyai ruas dan 

buku, tidak dapat menegakkan batangnya sendiri dan memerlukan tonggak atau 

pohon untuk tempat melekat (Darmawan,2010).  

Daunnya merupakan daun tunggal, dengan bentuk jorong dan memanjang 

dengan panjang daun sekitar 2-25 cm dan lebar daun 2-8 cm. ujung daun 

meruncing, pangkal daun membulat dan tepi daun rata. Daun vanili adalah daun 

tunggal dengan letak berselang-seling di masing-masing ruasnya. Daun vanili 

merupakan daun sukulen, memiliki warna hijau terang. Vanili memiliki tulang 

daun sejajar yang tampak setelah daun tersebut tua atau mengering, sedangkan 

pada waktu daun masih muda tulang daun tidak jelas terlihat (Zuhdi, 2015). 

Bunga vanili berwarna hijau kekuningan, dengan diameter 10 cm. Bunga 

vanili keluar dari ketiak daun, bunga bersifat hermaprodit, tangkai bunga sangat 

pendek. Bunga vanili tidak mampu melakukan penyerbukan sendiri dikarenakan 

kepala putik tertutup oleh lamela bunga secara keseluruhan, sehingga harus 

dibantu penyerbukannya (Mochtar, 2012). 

Buah vanili berbentuk polong dengan tangkai yang pendek memiliki 

diameter 5 – 15 cm dengan panjang 10 – 25 cm, permukaan buah licin, buah 
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yang kering akan beraroma karena kandungan vanillin didalamnya. Bunga vanili 

memiliki putik yang berisi cairan perekat, sehingga bila tepung sari diletakkan 

akan segera menempel dan terjadi pembuahan. Buah vanili jika dibiarkan masak 

dipohon maka buah akan pecah menjadi dua bagian dan menghasilkan aroma 

vanili. Ruhnayat (2003) dalam Erona (2016). 

Akar berada di dalam tanah memiliki bentuk bercabang- cabang, berbulu 

halus. Akar pada tanaman vanili memiliki fungsi ganda, akar yang berada 

didalam tanah untuk menyerap unsur hara dan air sedangkan akar yang keluar 

dari buku  disebut akar lekat untuk berpegang dan memanjat pada pohon 

pelindungnya. batangnya dinamakan sulur yang terdiri atas ruas-ruas, pada 

bukunya dapat tumbuh akar, daun dan tunas.(Elizabeth, 2012).  

Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik pada dataran rendah dengan tipe 

iklim panas dan lembab dengan suhu udara berkisar 21-32 °C. Tanaman vanili 

dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah asalkan tanah tersebut memiliki sifat 

fisik yang baik seperti mempunyai drainase yang baik, bertekstur ringan, dan 

kaya bahan organik. Tanah dengan bahan organik yang tinggi sangat baik untuk 

tanaman vanili karena sifat perakarannya yang dangkal dan peka terhadap 

kemarau panjang. Bahan organik penting untuk meningkatkan daya menahan air 

dan memperbaiki sifat fisik tanah. pH tanah yang cocok untuk tanaman vanili 

yaitu pH netral ( pH 6,5-7,0) karena pada pH  ini mengandung hara dan aktivitas 

mikroba tanah yang optimal dan tanaman vanili kurang terserang penyakit 

Zaubin (1995) dalam Sutedja, (2016 ).  
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Vanili dapat tumbuh dan berproduksi mulai dari daerah dengan ketinggian 

0-1200 m dpl. Untuk tujuan komersial, tanaman vanili sebaiknya diusahakan 

pada ketinggian 0 – 600 m dpl. Tanaman vanili merupakan tanaman yang peka 

terhadap sinar matahari secara langsung, oleh karena itu diperlukan pohon 

naungan. Pohon naungan yang dipakai sebaiknya pertumbuhannya cepat dan 

rimbun, mempunyai perakaran yang dalam sehingga tidak bersaing dengan 

vanili, dan yang paling penting yaitu pohon yang daunnya tidak gugur pada 

musim kemarau. Tingkat cahaya yang dibutuhkan kira-kira antara 30-50%. 

Cahaya yang terlalu banyak akan menyebabkan daun tanaman berwarna kuning 

dan lemah. Sebaliknya keadaan yang terlalu teduh akan mengakibatkan tanaman 

mudah terserang pathogen (Kusumawardana, 2008)  

Cahaya sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan produksi tanaman. Pada 

tanaman vanili,cahaya menentukan proses pembungaan dan pembentukan buah. 

Kebutuhan cahaya pada tanaman vanili berbeda pada setiap fase pertumbuhan. 

Pada fase vegetatif, diperlukan cahaya yang lebih rendah dibandingkan fase 

produktif. Intensitas  cahaya yang rendah pada fase produktif mengakibatkan 

tanaman tidak mampu berbunga (Emmyzar et al, 2008).  

Kondisi lingkungan (lahan dan iklim) sangat menentukan dalam 

pengembangan tanaman vanili. Iklim meliputi bulan kering,curah hujahn dan 

intensitas cahaya. Supaya dapat tumbuh dan menghasilkan pertumbuhan yang 

baik, vanili memerlukan iklim 3-5 bulan kering dan 7-9 bulan basah. Sedangkan 

jumlah curah hujan yang baik, untuk pertumbuhan tanaman vanili berkisar 1500-

2000 mm/tahun. Kelembaban udara yang diperlukan untuk pertumbuhan 
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tanaman vanili yaitu 65 – 75 %. Bulan kering diperlukan untuk mendorong 

pembungaan. Vanili yang ditanam pada lahan yang tidak memiliki bulan kering 

sulit berbunga. Curah hujan yang tinggi menyebabkan lingkungan menjadi 

lembab dan dapat mengakibatkan tanaman mudah tertular penyakit busuk batang 

vanili. Dilain pihak, curah hujan yang sangat rendah menyebabkan tanah 

kekurangan air dan menghambat pertumbuhan tanaman (Rosman 2004). 

2.2. Perbanyakan Tanaman Vanili (Vanilla planifolia Andrews) 

Bibit merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam upaya 

pengembangan dan pengusahaan tanaman vanili. Tingkat pertumbuhan dan 

keberhasilan perbanyakan tanaman vanili di pembibitan menjadi faktor 

pendukung dalam menghasilkan dan penyediaan bibit. Tanaman vanili dapat 

diperbanyak secara generatif maupun vegetatif, perbanyakan secara generatif 

dengan menggunakan benih memerlukan teknologi khusus karena benihnya 

kecil, berkulit keras dan cadangan makanannya sedikit. Oleh sebab itu, tanaman 

vanili secara umum diperbanyak secara vegetatif menggunakan bahan setek 

yang terdiri atas 1 sampai 3 ruas. Menurut (wiratno,2018) perbanyakan tanaman 

vanili dilakukan secara vegetatif karena mudah dilakukan, cepat berproduksi, 

dan juga memiliki kelebihan sifat sama seperti induknya. 

Perbanyakan tanaman secara vegetatif memiliki kelebihan dan kelemahan. 

Kelebihan perbanyakan secara vegetatif yaitu, lebih cepat berbuah, sifat turunan 

sesuai dengan induk, dan sifat-sifat yang diinginkan dapat digabungkan. 

Sedangkan kelemahan perbanyakan vegetatif ini adalah memiliki perakaran 
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yang kurang baik dan lebih sulit dikerjakan karena membutuhkan keahlian 

tertentu (Kusdiyanto, 2012). 

Perbanyakan tanaman dengan cara stek merupakan salah satu cara 

pembiakan vegetatif yang sekarang ini sering dilakukan. Setek merupakan 

pemisahan atau pemotongan beberapa bagian tanaman (akar, batang, daun, dan 

tunas) dengan tujuan agar bagian-bagian itu membentuk suatu tanaman yang 

utuh yang memiliki akar, batang, daun, dan bunga (Wiratno,2018). 

Perbanyakan dengan cara stek banyak dipilih orang karena memiliki 

banyak keuntungan seperti penggunaan bahan yang hanya sedikit tetapi dapat 

menghasilkan bibit dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat. 

Selain itu, perbanyakan dengan stek mempunyai sifat dan mutu yang sama 

dengan induknya (ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit, rasa buah, 

warna dan keindahan bunga, dan sebagainya) (Hadipoentyanti,2009) 

Bibit tanaman yang berasal dari stek sangat ditentukan antara lain oleh 

kematangan batang stek (umur fisiologis batang), teknik pengambilan dan 

pemotongan stek, waktu pengambilan, dan cara pembibitannya. Stek harus 

diambil dari tanaman yang sehat dan vigor. (Hadipoeyanti, 2009) menyatakan 

bahwa stek yang dapat digunakan untuk perbanyakan tanaman vanili harus 

memenuhi persyaratan: umur tanaman telah lebih dari 2 tahun, tidak kahat hara, 

tidak terserang hama dan penyakit, warna daun hijau tua. 

Berkaitan dengan pertumbuhan stek, persiapan bahan stek dapat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan stek. Yasman dan Smits (1988) dalam 

Kusdiyanto (2012) menerangkan pemotongan bagian pangkal stek sebaiknya 1 
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cm di bawah buku (node) karena sifat anatomis dan penimbunan karbohidrat 

yang banyak pada buku tersebut adalah lebih baik untuk perakaran stek. Stek 

yang mengandung karbohidrat tinggi akan lebih mudah berakar daripada yang 

kandungan karbohidratnya rendah. Pada umumnya, bila karbohidratnya rendah 

maka kandungan proteinnya tinggi. Stek yang demikian pertumbuhan tunasnya 

akan lebih cepat namun pertumbuhan akarnya terlambat. Bahan stek yang baik 

dapat ditentukan oleh tingkat kekerasan batang. Wudianto (1995) dalam Sari  

(2009). 

Menurut Sumarni (2003), pemotongan batang membentuk sudut 45°, agar 

tempat munculnya akar lebih lebar. Panjang stek antara 15-20 cm terdiri dari 2 

mata tunas dalam satu batang, dan untuk menjaga tetap berlangsungnya proses 

fotosintesis, tiap stek disisakan 2 helai daun. Pada saat penyetekan harus 

diperhatikan faktor- faktor penunjang pembibitan lain, persiapan media tanam, 

pemililihan bahan tanam serta pemeliharaan stek. Keberhasilan perbanyakan 

dengan cara stek ditandai oleh terjadinya regenerasi akar dan pucuk pada bahan 

stek sehingga menjadi tanaman baru. Regenerasi akar dan pucuk dipengaruhi 

oleh faktor internal yaitu tanaman itu sendiri dan faktor eksternal atau 

lingkungan. (Baskoro, 2010).  

  Opuni-Frimpong et al. (2008) menyebutkan bahwa umur tanaman induk 

berpengaruh terhadap pengakaran pada stek. Stek yang berasal dari tanaman 

muda akan lebih mudah berakar dari pada yang berasal dari tanaman yang 

berumur lebih tua. Keberhasilan dengan cara stek bergantung pada kesanggupan 

suatu jenis tanaman untuk berakar. Ada jenis yang mudah berakar dan ada yang 
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sulit berakar. Jaringan sklerenkim yang rapat merupakan penghalang 

pemunculan akar, dimana jaringan cincin sklerenkim pada tanaman berkayu jauh 

lebih banyak dibandingkan tanaman berbatang lunak. 

Adanya tunas dan daun pada stek berperan penting karena merupakan 

penghasil auksin endogen yang penting bagi perakaran. Auksin endogen 

ditransport dari ujung stek menuju ke pangkal stek. Persediaan bahan makanan 

sering dinyatakan dengan perbandingan antara persediaan karbohidrat dan 

nitrogen (C/N ratio). Bahan stek yang mengandung karbohidrat tinggi dan 

nitrogen cukup akan membentuk akar dan tunas (Hartmann et al., 2010).   

2.3.  Zat Pengatur Tumbuh Auksin (Clonex) 

Secara umum zat pengatur tumbuh tanaman adalah senyawa organik 

bukan hara yang dalam jumlah sedikit dapat merangasang,menghambat dan 

mempengaruhi pola pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Zat pengatur 

tumbuh dapat dibagi dalam tiga kelompok penting, yaitu auksin, sitokinin, dan 

giberilin.  Auksin dapat disusun di jaringan meristem di dalam ujung-ujung 

tanaman seperti pucuk, kuncup bunga, tunas daun dan lain-lainnya (wattimena, 

2012). Kusumo (1984) dalam Jinus (2012) menyatakan bahwa perakaran yang 

timbul pada stek disebabkan oleh dorongan auksin yang berasal dari tunas dan 

daun. Tunas yang sehat pada batang adalah sumber auksin dan merupakan faktor 

penting dalam perakaran. 

Zat pengatur tumbuh (ZPT) yang masuk ke dalam sel tanaman 

menimbulkan berbagai reaksi. Masuknya zat pengatur tumbuh dari luar 

menyebabkan sel tanaman menstimulasi terjadinya pompa ion H+ ke bagian 
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dinding sel. Kondisi ini menyebabkan beberapa enzim menjadi aktif, salah 

satunya adalah enzim pektin metilase yang berperan dalam memecah ikatan 

antara pektin dan ion Ca2+, sehingga dinding sel menjadi lentur dan mengalami 

elongasi. Air yang masuk ke dalam sel tanaman menyebabkan sel tersebut 

membentang sehingga berdampak pada pertumbuhan sekunder tanaman seperti 

pertambahan jumlah dan ukuran sel (Darmanti, 2009). 

Penyetekan yang dilakukan tanpa pemberian ZPT juga akan menghasilkan 

akar, tetapi dengan pemberian ZPT maka kecepatan dan jumlah akar yang 

dihasilkan dapat ditingkatkan. Salah satu ZPT yang tidak terlepas dari proses 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah auksin. (Amanah, 2009), 

penelitian tentang aspek fisiologis auksin telah banyak dilakukan sejak tahun 

1930-an. Banyak bukti menyatakan bahwa auksin sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan batang, formasi akar, menghambat pertumbuhan cabang lateral, 

serta mengaktifkan kerja lapisan kambium. ZPT ini ada pada tanaman dalam 

jumlah yang sedikit, maka perlu ditambah sehingga pertumbuhan tanaman 

menjadi lebih cepat (Kusdiyanto, 2012) 

Pada zat pengatur tumbuh Clonex, Berisi IBA (Indole Butyric Acid), versi 

sintetis dan stabil dari hormon alami, Auksin. Tidak beracun bagi tanaman dan 

berperan dalam inisiasi dan promosi aktif perkembangan akar. Indole Butyric 

Acid (IBA) pada zat pengatur tumbuh Clonex mempunyai peran yang sangat 

penting dalam pembentukan akar lanjutan dari akar-akar lateral yaitu pada 

pembentukan rambut-rambut akar. Salisbury dan Ross (2005) dalam Prihastanti 

(2012). Ada tiga cara yang sering digunakan dalam pengaplikasian ZPT yaitu : 
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1.) Commercial Powder Preparation (pasta); 2.) Dilute Solution Soaking Method 

(perendaman); 3.) Concentrated Solution Dip Method (pencelupan cepat).  

Keberhasilan pemakaian ZPT dipengauhi oleh dosis, kedewasaan 

tanaman, dan lingkungan. Pemberian ZPT pada tanaman yang belum dewasa 

justru akan memperburuk pertumbuhannya. Faktor lingkungan yaitu suhu, 

kelembaban, curah hujan, cuaca, dan cahaya sangat berpengaruh terhadap 

aplikasi ZPT. Bila kondisi lingkungan sesuai dengan kebutuhan tanaman, ZPT 

yang diberikan akan dapat segera diserap tanaman. Penggunaan dosis ZPT yang 

tepat dapat mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Dosis yang kurang 

atau berlebihan menyebabkan pengaruh ZPT menjadi hilang, dan menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman  (Febriyana, 2014). 

Farida (2018) mengemukakan bahwa ZPT memainkan peran yang sangat 

penting melalui pengaruhnya terhadap pembelahan sel, pembesaran sel, dan 

differensial sel. pertumbuhan dan perkembangan (morfogenisis) tanaman yang 

diberi perlakuan ZPT dikendalikan oleh keseimbangan dan interaksi dari ZPT 

endogen dan eksogen. Auksin berperan mengaktifkan enzim-enzim yang 

berperan dalam pembuatan komponen sel sehingga begitu mulai terjadi 

pembelahan sel, makan auksin akan merangsang pembentukan sel-sel dengan 

cepat. ZPT dapat menstimulasi pertumbuhan dari tanaman. Pertumbuhan dan 

perkembangan tidak hanya berkaitan dengan penambahan volume sel, namun 

juga berkaitan dengan jumlah sel. Pertambahan jumlah sel tergantung pada 

kecepatan sel untuk membelah. 
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2.4.  Fungisida (Mankozeb) 

Fungisida merupakan salah satu jenis pestisida yang digunakan untuk 

mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan dari jenis cendawan. 

Fungisida merupakan bahan kimia yang mampu menghambat pertumbuhan dan 

perkembangan jamur atau spora jamur. Fungisida banyak digunakan sebagai 

pengendali penyakit yang disebabkan oleh patogen jamur. Penggunaan fungisida 

menjadi cara yang paling yang paling banyak digunakan oleh petani. Kegunaan 

dari fungisida adalah untuk mengontrol penyakit yang menyerang tanaman. 

fungisida menjadi alternatif utama karena biaya yang murah, mudah digunakan 

dan efektif untuk membunuh jamur (Dias, 2012). 

Menurut Hasibuan (2012) berdasarkan formulasinya pestisida termasuk 

didalamnya fungisida dapat dikelompokkan menjadi tiga : formulasi cair, 

formulasi kering, dan formulasi khusus. Formulasi cair adalah semua jenis 

formulasi pestisida yang dikemas dalam bentuk cair sedangkan formulasi kering 

adalah semua jenis formulasi yang dikemas dalam bentuk padat (seperti tepung 

dan butiran). Sedangkan formulasi khusus adalah semua jenis formulasi yang 

dikemas dalam bentuk bukan cair atau padat (penggunaan khusus). 

Aplikasi fungisida merupakan metode pengendalian yang dilakukan akibat 

dari serangan penyakit yang tinggi. Serangan patogen jenis jamur pada 

tumbuhan banyak terjadi pada bagian tumbuhan yang masih muda seperti pada 

pucuk daun, cabang muda, dan bagian akar. Serangan yang tinggi pada tanaman 

akan menyebabkan banyak terjadi masalah apalagi serangan terjadi pada titik 

tumbuh tanaman, sehingga tanaman mungkin dapat mengalami berhenti tumbuh 
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atau bahkan kematian. Pada intensitas serangan tinggi perlu dilakukan 

penyemprotan dengan intensitas lebih tinggi. Frekuensi penyemprotan yang 

dilakukan bertujuan melindungi bagian tanaman muda (Ningsih, 2012). 

Walaupun cukup efektif untuk pengendalian jamur patogen, penggunaan 

fungisida juga memiliki dampak negatif. Penggunaan fungisida secara 

berlebihan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Penggunaan fungisida 

secara terus menerus juga dapat menyebabkan resistensi jamur patogen yang 

dikendalikan. Dampak lain yang dapat timbul akibat penggunaan fungisida yang 

tidak bijaksana adalah terbunuhnya musuh alami dan biota non-target lainnya 

yang mempunyai peranan dalam menjaga keseimbangan hayati Dithane M-45 

merupakan salah satu fungisida kontak yang banyak digunakan untuk 

mengendalikan jamur yang muncul di permukaan tanaman. Fungisida ini tidak 

beracun bagi tanaman bila konsentrasi yang digunakan tidak berlebihan. Dithane 

M-45 mengandung bahan aktif Mankozeb yang berspektrum luas yang dapat 

menghambat enzim-enzim patogen pada tanaman Martoredjo (1992) dalam sari 

(2012). 

 

 

 

 

 

 

 


