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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Effendi dan Tati menyatakan bahwa “perbanyakan vegetatif dapat 

dilakukan antara lain dengan stek rimpang, stek batang, stek cabang, dan stek 

ranting. Stek rimpang sudah sering dilakukan karena memiliki keberhasilan yang 

tinggi” (Effendi dan Tati, 2014). Lebih lanjut Nafed dalam Ediningtyas dan Victor 

menyatakan bahwa “stek rimpang memiliki kelemahan antara lain tidak praktis 

karena harus membongkar rumpun sedangkan ketersediaan rimpang yang terbatas 

menjadi kendala untuk digunakan sebagai bibit dalam skala yang besar” (Nafed, 

2011; Ediningtyas dan Victor, 2012). 

Menurut Putro, Jumari dan Murningsih “Bambusa vulgaris s. dan 

Bambusa a. adalah jenis bambu dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan, 

bahan bambunan, dan perabotan rumah tangga” (Putro, Jumari dan Murningsih, 

2014). Barly dan Ginuk menambahkan “dari hasil pengujian keawetan bahan 

bambu, jenis bambu apus (Gigantochloa a.) relatif tahan terhadap serangan bubuk 

sehingga cocok digunakan sebagai bahan bangunan” (Barly dan Ginuk, 1997). 

Pembibitan tanaman merupakan salah satu faktor penting dalam 

menentukan keberhasilan dalam kegiatan budidaya tanaman. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Fu’at “perbanyakan secara vegetatif pada tanaman tebu 

(Saccharum offcinacarum L.) dilakukan dengan cara chip budding yaitu dengan 

pengambilan mata tunas pada bagian ruas tanaman tebu. Pada tanaman bambu 

perbanyakan dengan metode chip budding masih belum banyak digunakan karena 

metode ini umumnya pada tanaman tebu” (Fu’at, 2016).  Lebih lanjut Jain, 
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Solomon, Shrivastava, dan Candra “bibit asal chip budding lebih mudah diangkut 

karena membutuhkan tempat yang lebih sedikit dan dapat mengurangi 80% dari 

berat batang serta dapat mengurangi kemungkinan penyebaran penyakit” (Jain, 

Solomon, Shrivastava, dan Candra, 2010). Republik Indonesia menambahkan 

“bahwa umur bibit siap tanam lebih pendek (sekitar 2-2,5 bulan), kualitas bibit 

lebih tinggi (keseragaman dan vigornya), efesiensi bibit karena hanya 

menggunakan 1 mata tunas dan presentase tumbuh bibit lebih tinggi” (Dirjenbun, 

2011). 

Penentu keberhasilan dalam perbanyakan stek bambu adalah 

terbentuknya akar dan tunas. Salah satu usaha untuk merangsang pertumbuhan 

akar dan tunas dapat dilakukan dengan menggunakan zat pengatur tumbuh (ZPT) 

auksin. Salah satu jenis auksin alami yang ada di sekitar kita adalah urin sapi. 

Lebih lanjut Suriatna “menjelaskan bahwa urine sapi merupakan sumber auksin 

alami, di dalamnya mengandung auksin a, auksin b, dan Indol Acetic Acid (IAA) 

yang memiliki peran dalam merangsang pertumbuhan akar dan tunas 

tanaman”(Suriatna, 1992). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suparman, 

Sunarno dan Sumarko “didapatkan, bahwa urin sapi murni mengandung auksin 

alami 25 % dapat mendorong perakaran setek lada”(Suparman, Sunarno dan 

Sumarko, 1990).  

Efektivitas ZPT terhadap pertumbuhan dipengaruhi oleh lama 

perendaman karena kandungan auksin alami pada urin sapi tergolong rendah. 

Sementara itu, perbedaan aktivitas ZPT yang terjadi juga ditentukan oleh jenis 

tumbuhan dan bahan stek yang digunakan (Rochiman dan Harjadi, 1973). Dalam 

penelitian ini digunakan jenis auksin yaitu IAA dengan variasi lama perendaman 
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untuk mengetahui lama perendaman yang optimum untuk pertumbuhan bibit 

bambu ampel (Bambusa vulgaris s.), bambu ori (Bambu a.) dan bambu ampel 

(Gigantoclhoa a.) asal chips budding.  

Menurut Hafizah dalam jurnal penelitiannya “menyatakan bahwa 

perlakuan lama perendaman urine sapi terbaik terhadap munculnya tunas, panjang 

tunas, jumlah daun, hingga akar ditunjukan pada perlakuan dengan lama 

perendaman 15 menit/1 liter urin sapi. Hal ini diduga karena ketersediaan hormon 

bagi pertumbuhan stek mawar (Rossa damascene M.) mencapai titik optimal pada 

perlakuan tersebut”(Hafizah, 2014).                   

1.2 Rumusan Masalah 

Bambu merupakan tanaman yang memiliki potensi dalam menanggulangi 

masalah kebutuhan kayu yang semakin tinggi. Tanaman bambu dapat di 

manfaatkan sebagai salah satu solusi dalam memecahkan masalah tersebut 

dikarenakan hampir diseluruh wilayah Indonesia kita dapat menjumpai Jenis 

tanaman ini. Selain itu tanaman ini dapat tumbuh subur pada daerah dataran 

rendah sampai pegunungan, sehingga sangat dimungkinkan untuk dibudidayakan 

secara komersial. Tanaman ini dapat tumbuh dengan cepat, hanya sekitar 3-5 

tahun sudah dapat di panen dan tidak perlu diadakannya penanaman kembali 

karena dari rizhome setelah pemanenan yang tertinggal tanaman ini otomatis akan 

tumbuh dan berkembang kembali, sehingga dapat mengurangi biaya dan 

kerusakan lingkungan.  

Perbanyakan bambu dapat dilakukan dengan cara vegetatif dengan cara 

stek batang, cabang, maupun rhizome. Akan tetapi dengan menggunakan metode 
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budidaya ini dirasa kurang efektif karena ukuran dan bahan tanam yang banyak. 

Dengan menggunakan metode chip budding diharapkan dapat meningkatkan 

jumlah bibit dan memudahkan dalam proses pengangkutan. Selain itu, 

permasalahan dalam kegiatan pembibitan secara vegetatif yaitu kondisi bibit yang 

mengalami pertumbuhan lambat yang menyebabkan kegagalan pada awal 

penanaman karena dalam metode stek ketersediaan hormon dan air dalam bibit 

sangat terbatas. Oleh karena itu, pemberian urine sapi sebagai perangsang 

pertumbuhan tanaman diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan akar dan 

tunas bibit asal chip budding sehingga mampu tumbuh optimal.  

Untuk itu, perlu diadakan penelitian dalam rangka meningkatkan 

pertumbuhan bibit bambu ampel (Bambusa vulgaris s.), bambu ori (Bambusa a.) 

dan bambu apus (Gigantoclhoa a.) asal chip budding. Hal ini perlu dikaji masalah 

lama perendaman urine sapi dan dan bibit asal chip buding, apakah dengan 

memberikan perlakuan lama perendaman dalam urine sapi yang berbeda dan 

metode chip budding akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan bibit 

bambu ampel (Bambusa vulgaris s.), bambu ori (Bambusa a.) dan bambu apus 

(Gigantoclhoa a.). 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh lama 

perendaman dalam urine sapi terhadap pertumbuhan vegetatif pada jenis bambu  

ampel (Bambusa vulgaris s.), bambu ori (Bambusa a.) dan bambu apus 

(Gigantoclhoa a.). selain itu, untuk mengetahui pengaruh metode chip budding 

terhadap pertumbuhan bibit bambu ampel (Bambusa vulgaris s.), bambu ori 

(Bambusa a.) dan bambu apus (Gigantoclhoa a.). 
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1.4 Manfat Penelitian 

Dari penelitian yang akan dilaksanakan, sesuai kiranya dapat 

memberikan wawasan mengenai pengaruh lama perendaman urine sapi dan 

metode chip budding pada jenis bambu ampel (Bambusa vulgaris s.), bambu ori 

(Bambusa a.) dan bambu apus (Gigantoclhoa a.), sehingga nanti dapat dijadikan 

acuan untuk menghasilkan bibit bambu yang unggul serta pemanfatan limbah 

urine sapi sebagai bahan perangsang pertumbuhan tanaman dapat digunakan 

sebagai alternatif pengganti yang lebih ramah lingkungan dibandingkan zat 

perangsang tumbuh kimiawi. Selain itu, dengan menggunakan metode chip 

budding umur bibit siap tanam lebih pendek (2-2,5 bulan), kualitas lebih tinggi 

(keseragaman dan vigornya), presentase tumbuh bibit lebih tinggi dan penggunaan 

bibit lebih efisien (hanya menggunakan 1 mata tunas).  

1.5 Hipotesis 

Berdasarkan hasil uraian diatas didapatkan hipotesis yaitu.  

1) Terjadi interaksi antara lama perendaman dalam urine sapi dan metode 

chip budding terhadap presentase tumbuh bibit dan pertumbuhan semai 

bambu ampel (Bambusa vulgaris s.), bambu ori (Bambusa a.) dan bambu 

apus (Gigantoclhoa a.). 

2) Perlakuan lama perendaman dalam urine sapi yang berrbeda 

mempengaruhi presentase tumbuh bibit dan pertumbuhan semai bambu 

ampel (Bambusa vulgaris s.), bambu ori (Bambusa a.) dan bambu apus 

(Gigantoclhoa a.). 
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3) Metode chip budding mempengaruhi daya pertumbuh bibit bambu ampel 

(Bambusa vulgaris s.), bambu ori (Bambusa a.) dan bambu apus 

(Gigantoclhoa a.). 

 


