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Penelitian ini dilakukan di lahan persemaian Dusun Lekok Selatan Desa 

Gondang Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. 

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Maret - Mei 2005. Yang 

bertujuan untuk mengembangkan tanaman gaharu secar vegetatif jenis (Gyrinops 

versteegii (Gilg) Domke) 

Hipotesa penenlitian ini adalah Pemberian konsentrasi larutan rootone -f 

dan lama perendaman bahan stek dalam konsentrasi larutan rootone-f akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan stek pucuk gaharu. 

Parameter penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

yang disusun secara faktorial yang terdiri dari dua faktor. Faktor I : lama 

perendaman rootone-f ( P ), terdiri dari 4 level : P0 = tanpa perendaman sebagai 

control, P1 = 5 menit, P2 = 10 menit, P3 = 15 menit. Faktor II : Konsentrasi ( K ), 

terdiri dari 3 level, yaitu : K1 = 100 ppm , K2 = 200 ppm, K3 = 300 ppm . Data 

yang diperoleh dianalisis ragam, apabila terdapat pengaruh yang nyata dilak ukan 

uji lanjut jarak berganda Duncan p. 0,05 untuk mengetahui perbedaan percobaan 

yang satu dengan percobaan lain yang terbaik. 

Hasil penelitian ini diperoleh untuk parameter tinggi tunas perakaran stek 

pucuk gaharu (Gyrinops versteegii (Gilg) Domke) 

menunjukkan bahwa terjadi interaksi antara lama perendaman dengan konsentrasi 

larutan rootone-f pada umur pengamatan 14 hst, 28 hst, dan 35 hst pada hasil 

kombinasi perlakuan lama perendaman 15 menit dengan konsentrasi larutan 

rootone-f 200 ppm (K2P3) cenderung menghasilkan rerata tinggi tunas paling 

tinggi, yaitu mencapai 4,000 cm (tabel 4.2). Tinggi tunas menandakan kondisi 

fisik tanaman untuk mendukung penerapan unsur hara dalam jumlah banyak, 

sehingga dapat meningkatkan proses fotosintesis yang selan jutnya hasil 

fotosintesis ini digunakan dalam aktifitas pertumbuhan dan sisanya disimpan 

dalam organ-organ bagian tanaman. Karbohidrat yang dihasilkan dalam 

fotosintesis kurang tersedia, maka aktifitas sel-sel meristem menurun sehingga 

ukuran organ tanaman menjadi lebih kecil. Berdasarkan hasil pengamatan selama 

49 hst, pada umur pengamatan 35 hst perlakuan lama perendaman dengan 

konsentrasi larutan rootone-f memberikan pengaruh sangat nyata pada tinggi 

tunas perakaran stek gaharu (Gyrinops versteegii (Gilg) Domke). Hal ini 

disebabkan karena pada umur 35 hst tanaman menyerap unsur hara mineral untuk 

pembelahan sel. Dapat juga disebabkan karena ketersediaan karbohidrat hasil dari 

fotosintesis yang tersedia mencukupi.  

 


