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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan konsentrasi ZPT Rootone- F dan pupuk 

daun Hyponex terhadap pertumbuhan stump jati, dengan berbagai macam konsentrasi yang 

paling maksimal. 

Penelitian ini dilakukan di kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah 

Malang, dilakukan penelitian pada bulan Maret sampai Mei 2006. 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak kelompok (RAK) 

dengan ulangan sebanyak tiga kali dan disusun secara faktorial. Faktor I adalah konsentrasi 

ZPT Rootone F (A) dan faktor ke II konsentrasi pupuk daun Hyponex (B). konsentrasi ZPT 

Rootone F yaitu 20,5g/lt. 21,5g/lt. 22,5g/lt dan 23,5g/lt dan pupuk daun Hyponex yaitu 

1,0g/lt. 1,5 g/lt. 2,0g/lt dan 2,5g/lt. Dari kedua faktor tersebut maka didapatkan 16 kombinasi 

perlakuan. Pengamatan dilakukan mulai umur 14 hari, adapun parameter yang diamati ada 

dua macam yaitu parameter non destruktif dan destruktif. Parameter non destruktif meliputi 

panjang tunas, diameter tunas, jumlah daun, luas daun dan parameter destruktif meliputi 

panjang akar, jumlah akar, bobot segar tunas, bobot kering tunas, bobot basah akar dan bobot 

kering akar. 

Hasil analisis ragam menunjukkan tidak ada interaksi antara perlakuan konsentrasi ZPT 

Rootone F dan pupuk daun Hyponex dengan berbagai parameter pengamatan, namun pada 

umur tertentu terjadi interaksi, terjadi tubuh tunas dan mulai timbul daun padantunas. Dilihat 

dari kedua perlakuan pada tabel yang tertera untuk masing-masing parameter pengamatan, 

diperoleh hasil yang terbaik dengan konsentrasi A1 (21,5g/l) dan B1 (1,0 g/l) mampu 

menghasilkan jumlah cabang, daun dan akar. Hal tersebet menunjukkan bahwa pada 

konsentrasi A2 B3 merupakan konsentrasi yang mampu menghasilkan jumlah tunas, jumlah 

daun dan akar pada pertumbuhan stump jati (Tectona grandis Linn.f). Masing-masing 

perlakuan tidak terdapat pengaruh yang nyata namun terjadi kecenderungan pada tunas, daun 

dan akar, tidak berbeda nyata pada kesuburan tunas, daun dan akar baik pada konsentrasi 

ZPT Rootone F maupun pupuk daun Hyponex. Penelitian dapat disimpulkan bahwa 

konsentrasi Rootone-F 21,5glt dan 1,0 g/l memberi pengaruh yang nyata terhadap 

pertumbuhan jumlah tunas, jumlah daun dan akar, berat basah tunas dan akar dan pada 

persentase keberhasilan.  

 


