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ABSTRAK 

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan bibit kelor (Moringa oleifera 
Lam.) paling baik melalui perlakuan pemangkasan. Penelitian dilaksanakan mulai bulan 
Oktober 2017-Februari 2018 di lahan pembibitan yang berlokasi di Dasan Agung, Mataram, 
pada ketinggian tempat 18 m dpl. Percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 
tujuh perlakuan yaitu : tanpa pemangkasan, pemangkasan pucuk saat bibit berdaun tiga, 
pemangkasan pucuk saat bibit berdaun empat, pemangkasan pucuk saat bibit berdaun lima, 
pemangkasan pucuk saat bibit berdaun enam dengan menyisakan dua daun, tiga daun, dan 
empat daun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangkasan berpengaruh nyata terhadap 
pertumbuhan bibit kelor asal biji. Bibit kelor yang dipangkas menghasilkan jumlah daun dan 
cabang lebih banyak, diameter batang bibit lebih besar dan tanaman lebih pendek 
dibandingkan bibit tanpa pangkas, namun berbeda tidak nyata diantara bibit-bibit yang 
dipangkas. Berdasarkan nilai T/R rasio, bibit yang memiliki rasio tajuk-akar mendekati nilai 
satu, yaitu bibit yang dipangkas dengan menyisakan dua daun, diikuti pemangkasan saat bibit 
berdaun tiga dan pemangkasan saat bibit berdaun empat. 

  
Kata Kunci :pucuk, pembibitan, perbanyakan, T/R, pindah tanam 
 

ABSTRAC 
 This research aimed to determine the best growth of (Moringa oleifera) seedling from 
seed. The experiment was conducted from October 2017 to February 2018 in the nursery 
located in Dasan Agung, Mataram, with altitude of 18 meters above sea level. This study used 
a Complete Randomized Design (CRD) of one factor, namely : seedling without prunning, 
pruning when three leaf formed, pruning when four leaf formed, pruning when five leaf 
formed, pruning when six leaves formed and leaving two, three, and four leaves. The result 
showed that the pruning have a significant effect on the growth of (Moringa oleifera) seedling. 
Pruned seedlings produce more leaves and branches, larger stem diameter and shorter plants 
than non-pruned seedlings. Based on the value of T/R, the seedlings having the value closed to 
one were the seedlings pruned leaving two leaves, the seedlings pruned having three and four 
leaves. 
 
Key words : Shoots , Nursery, Propagation, T/R ratio, transplanting  
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PENDAHULUAN 

Kelor (Moringa oleifera Lam.)  tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi yaitu 

pada ketinggian  ± 1000 mdpl (Kurniasih, 2013). Tanaman ini kini dijuluki sebagai “The 

Miracle Tree ” karena merupakan tanaman multi guna yang terbukti secara ilmiah merupakan 

sumber gizi dan berkhasiat obat sangat tinggi jika dibandingkan dengan tanaman pada 

umumnya (Krisnadi, 2015). Salah satu bagian dari tanaman ini yang memiliki banyak manfaat 

adalah daunnya. Daun kelor selain mengandung protein yang tinggi, juga memiliki asam 

amino esensial yang lengkap, vitamin seperti vitamin A, vitamin C, vitamin B1, dan vitamin B 

kompleks serta mineral seperti Fe, Ca, Mg, Se, dan Zn. Daun kelor banyak khasiatnya untuk 

bahan terapi berbagai penyakit. Daun kelor dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan terutama 

bagi masyarakat yang kekurangan gizi. Masih terbatas pada pengujian di laboratorium maupun 

skala percobaan, didapatkan bahwa ekstrak daun kelor juga dapat dimanfaatkan sebagai 

senyawa pengatur tumbuh beberapa tanaman (Santoso et al., 2017). 

Tanaman kelor cenderung menghasilkan cabang panjang yang tumbuh secara vertikal 

dan menghasilkan daun dan buah-buahan hanya pada ujung-ujungnya, sehingga hasil panen 

akan rendah jika tanaman dibiarkan tumbuh secara alami. Pada tanaman kelor yang berasal 

dari biji, pemangkasan membantu mendorong buah tumbuh lebih banyak dan lebih besar 

(Krisnadi, 2015). Hal demikian juga terjadi pada tanaman jarak pagar, jika dibiarkan tumbuh 

bebas tanpa usaha pengaturan arsitektur tajuk akan tumbuh dan berkembang tidak 

menguntungkan karena umumnya batang utama tumbuh meninggi akibat dominasi apikal 

dengan sedikit percabangan (Santoso, 2012). 

Mengingat manfaat dan peranan kelor yang demikian penting dalam berbagai aspek 

kehidupan, maka perlu dilakukan peningkatan produksi biomassa daun. Tinggi rendahnya 

biomassa daun dapat dipengaruhi oleh jumlah cabang pada tanaman. Destifa (2016) 

menambahkan bahwa semakin banyak tunas produktif di ujung ranting, maka kemungkinan 

munculnya bunga dan buah juga akan semakin banyak. Salah satu teknik untuk mendapatkan 

tanaman yang memiliki banyak cabang adalah melalui pemangkasan. 

Pemangkasan bertujuan untuk merangsang munculnya tunas-tunas (Destifa, 2016), 

yang mana produksi tunas meningkat dengan semakin intensifnya frekuensi pemangkasan 

(Singh et al., 2006). Semakin banyak cabang tanaman maka jumlah daun semakin banyak. 

Puspitasari dalam Wulandari et al. (2014) menjelaskan bahwa jumlah daun berhubungan 
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dengan pertumbuhan batang dimana batang tersusun dari ruas yang merentang diantara buku-

buku batang tempat melekatnya daun. Jumlah buku sama dengan jumlah daun sehingga 

dengan bertambah panjangnya batang akan menyebabkan jumlah daun yang terbentuk juga 

semakin banyak. 

Khususnya pada pemangkasan bibit kelor asal biji, belum tersedia informasi yang 

memadai. Artikel ini memaparkan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengtahuai pengaruh 

pemangkasan terhadap pertumbuhan bibit tanaman kelor (Moringa oleifera Lam.) asal biji. 

BAHAN DAN METODE 
Tempat dan bahan 

Percobaan dilaksanakan mulai bulan Oktober 2017 hingga Februari 2018 di lahan 

pembibitan yang berlokasi di Dasan Agung, Mataram-NTB, pada ketinggian tempat 18 m dpl. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimental.  

Bahan tanam (biji) diambil dari tanaman yang tumbuh sehat di Desa Akar-Akar, 

Kabupaten Lombok Utara. Biji yang dipilih sebagai calon benih adalah biji yang sehat yaitu 

tidak keriput, cacat atau rusak, dan berwarna coklat tua. 

Rancangan percobaan 

Percobaan dirancang menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan tujuh 

perlakuan yaitu : tanpa pangkas, pangkas saat bibit berdaun tiga, pangkas saat bibit berdaun 

empat, pangkas saat bibit berdaun lima, pangkas pucuk saat bibit berdaun 6 dengan 

menyisakan 2 daun, 3 daun, dan 4 daun. Setiap perlakuan dilakukan sebanyak 3 ulangan dan 

pada masing-masing ulangan terdapat 5 seri percobaan, sehingga ada 105 unit percobaan. 

Peubah yang diamati berupa saat tumbuh tunas, panjang cabang, diameter cabang, 

jumlah cabang, tinggi bibit, jumlah daun, diameter kanopi, serta bobot biomassa tajuk dan 

akar bibit. Analisis ragam terhadap data kemudian dilakukan dan dilanjutkan dengan uji Beda 

Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5%. 

Pelaksanaan percobaan 

 Biji kelor diambil dari tanaman yang tumbuh sehat di Desa Akar-Akar, Kabupaten 

Lombok Utara dan dipanen pada waktu buah kelor sudah lewat masak (mengering). Biji yang 

sudah dipanen dipisahkan dari buahnya kemudian dikeringanginkan selama 24 jam lalu 

disimpan dalam lemari pendingin. 



 
 

Crop Agro Vol No 2018 Page 4 
 

Media persemaian yang digunakan yaitu media tanah dan sekam yang dicampur secara 

merata dengan perbandingan 1:1 (v:v). Sedangkan untuk media pembibitan, digunakan 

campuran media tanah dan kompos dengan perbandingan  2:1 (v:v). 

Persemaian dilakukan dengan membenamkan biji kelor sedalam 1 cm ke dalam media 

dalam bak kecambah. Bibit yang sudah tumbuh dipindah tanam ke polybag. Pindah tanam 

dilakukan secara hati-hati dengan menggunakan bilah bambu agar kondisi perakaran bibit 

tidak rusak dan terputus. Pemeliharaan bibit berupa penyiraman, penyiangan, penyulaman, 

pemupukan dan pengendalian hama penyakit.  

Pelaksanaan Pemangkasan 

Pemangkasan dilakukan dengan memotong pucuk batang utama dengan menggunakan 

cutter steril. Pemangkasan dilakukan pada pagi hari.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengamatan dan analisis data parameter menunjukkan bahwa 

pemangkasan secara umum berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bibit kelor asal biji. Hal 

ini dapat disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Analisis Ragam Pengaruh Pemangkasan Terhadap Parameter 
Pertumbuhan Bibit Kelor Asal Biji  

Parameter 
Umur (MSP) 

2 
 

4 
 

6 
 

8 
 

10 
 

12 
 

Saat tumbuh tunas N - - - - - 
Panjang cabang N N N N N N 
Diameter cabang N N N N N N 
Jumlah cabang N N N N N N 
Tinggi bibit N N N N N N 
Jumlah daun N N N N N N 
Diameter kanopi N N N TN TN TN 
Bobot segar tajuk - TN - TN - TN 
Bobot kering tajuk - TN - TN - TN 
Bobot segar akar - TN - TN - TN 
Bobot kering akar - TN - TN - TN 
Rasio tajuk dan akar - TN - TN - TN 

Keterangan : TN = tidak nyata, N = nyata,  -  = tidak dilakukan  pengamatan, MSP= minggu setelah 
pemangkasan 

Berdasarkan Tabel 1 dijelaskan bahwa pemangkasan berpengaruh terhadap variabel 

yang diamati pada saat bibit berumur 2-6 MSP kecuali pada rasio tajuk-akar, bobot segar dan 



 
 

Crop Agro Vol No 2018 Page 5 
 

bobot kering tajuk serta bobot segar dan bobot kering akar. Pemangkasan berpengaruh nyata 

terhadap variabel yang diamati pada saat bibit berumur 8-12 MSP, namun berpengaruh tidak 

nyata terhadap diameter kanopi dan rasio tajuk-akar pada saat bibit berumur 8-12 MSP serta 

bobot segar dan bobot kering tajuk dan akar pada saat bibit berumur 8 dan 12 MSP.  

Tabel 2. Saat Tumbuh Tunas pada Berbagai Pemangkasan 
Saat pemangkasan Saat Tumbuh Tunas (hari) 

Tanpa Pangkas 31,00 

Pangkas saat berdaun 3 4,07 

Pangkas saat berdaun 4 4,53 
Pangkas saat berdaun 5 4,47 
Pangkas menyisakan 2 daun 3,73 
Pangkas menyisakan 3 daun 3,60 
Pangkas menyisakan 4 daun 3,60 

 

Pada Tabel 2 dijelaskan bahwa pemangkasan berpengaruh tidak nyata terhadap saat 

tumbuh tunas. Pada bibit yang dipangkas, munculnya tunas rata-rata berkisar antara 3-5 hari 

setelah pemangkasan. Sedangkan pada bibit yang tidak dipangkas, tunas tumbuh lebih lama 

dibandingkan dengan bibit yang dipangkas bahkan melewati umur satu bulan yaitu saat bibit 

berumur 31 hari setelah perlakuan. 

Pemangkasan berpengaruh terhadap panjang cabang bibit. Berikut memaparkan 

panjang cabang bibit setiap umur pengamatan serta laju pertumbuhan bibit pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Panjang Cabang pada Berbagai Pemangkasan 

Saat pemangkasan 
Panjang cabang pada bibit umur (cm)* laju 

pertumbuhan 
(cm/hari) 2 4 6 8 10 12 

Tanpa Pangkas 0,71 d 0,71 d 0,95 c 1,10 c 1,19 b 0,71 b 0,02 b 
Pangkas saat berdaun 3 2,72 a 4,51 a 5,55 a 6,35 ab 7,13 a 8,19 a 0,52 ab 
Pangkas saat berdaun 4 2,31 c 3,61 b 5,74 a 7,04 a 7,15 a 8,42 a 0,61 ab 
Pangkas saat berdaun 5 2,14 c 3,61 b 5,47 a 7,13 a 8,02 a 8,80 a 0,93 a 
Pangkas menyisakan 2 daun 2,92 a 3,75 b 5,24 a 6,59 ab 7,42 a 8,29 a 0,76 ab 
Pangkas menyisakan 3 daun 2,70 ab 3,35 bc 4,49 b 5,74 b 6,97 a 8,16 a 0,75 ab 
Pangkas menyisakan 4 daun 2,33 bc 3,05 c 3,94 b 5,58 b 7,01 a 7,96 a 0,80 ab 

BNJ 5% 0,32 0,40 0,62 1,02 1,81 1,20       0,69 
Keterangan:  angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda tidak nyata pada uji BNJ 5%, 

BNJ=beda nyata jujur, MSP=minggu setelah pemangkasan, *=data sebelumnya ditransformasi menggunakan 
ඥ݊ + 0,5 
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Berdasarkan uji regresi didapatkan laju pertumbuhan panjang cabang bibit paling 

tinggi pada pemangkasan pucuk saat bibit berdaun 5 yakni sebesar 0,93 cm/2 minggu, diikuti 

oleh pemangkasan menyisakan 4 daun sebesar 0,80 cm/2 minggu, dan yang paling rendah 

terdapat pada bibit tanpa pemangkasan yakni sebesar 0,02 cm/2 minggu. 

Selain panjang cabang, terdapat pengaruh nyata pemangkasan terhadap diameter 

cabang. Semakin panjang cabang, maka diameter cabang semakin besar. Berikut disajikan 

diameter cabang bibit pada Tabel 4.  
 

Tabel 4. Diameter Cabang pada Berbagai Pemangkasan 

Saat pemangkasan 
Diameter cabang pada bibit umur (MSP) laju 

pertumbuhan 
(mm/hari) 2 4 6 8 10 12 

Tanpa Pangkas 0,71 c 0,71 c 0,77 c 0,82 c 0,86 b 0,71 b         0,01 d 
Pangkas saat berdaun 3 1,54 ab 1,73 a 2,04 a 2,20 ab 2,49 a 2,61 a         0,11 c 
Pangkas saat berdaun 4 1,49 ab 1,66 ab 2,26 a 2,57 a 2,69 a 2,81 a        0,14 abc 
Pangkas saat berdaun 5 1,56 a 1,68 ab 2,13 a 2,54 a 2,84 a 2,96 a         0,16abc 
Pangkas menyisakan 2 daun 1,59 a 1,68 ab 2,07 a 2,33 ab 2,53 a 2,75 a         0,12 bc 
Pangkas menyisakan 3 daun 1,51 ab 1,56 b 1,77 b 2,14 b 2,46 a 2,81 a         0,22 ab 
Pangkas menyisakan 4 daun 1,45 b 1,57 b 1,73 b 2,18 ab 2,48 a 2,79 a         0,23 a 

BNJ 5% 0,09 0,11 0,20 0,34 0,45 0,39         0,08 
Keterangan:  angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda tidak nyata pada uji BNJ 5%, 

BNJ=beda nyata jujur, MSP=minggu setelah pemangkasan, *=data sebelumnya ditransformasi menggunakan 
ඥ݊ + 0,5 

Pada Tabel 4 menunjukkan adanya pengaruh pemangkasan terhadap diameter cabang. 

Pada saat bibit berumur 2-8 MSP, diperoleh diameter cabang yang tidak konstan, namun pada 

saat bibit berumur 10 dan 12 MSP, pemangkasan tidak berpengaruh terhadap diameter cabang.  

Diameter cabang memiliki korelasi positif dengan panjang cabang. Semakin tinggi laju 

pertumbuhan panjang cabang, maka semakin besar pula laju pertumbuhan diameter cabang 

yang dihasilkan. 

Jumlah cabang diperoleh dengan menjumlahkan semua cabang yang terbentuk dari 

hasil pangkasan. Berikut menggambarkan jumlah cabang bibit selama 4 bulan periode 

pertumbuhannya pada Tabel 5.  
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Tabel 5. Jumlah Cabang pada Berbagai Pemangkasan 

Saat pemangkasan 
Jumlah cabang (buah) pada bibit umur (MSP)* 

2 4 6 8 10 12 

Tanpa Pangkas 0,71 d 0,71 c 0,88 c 0,76 d 0,78 c 0,71 c 
Pangkas saat berdaun 3 1,58 c 1,58 b 1,58 ab 1,58 ab 1,58 a 1,58 a 
Pangkas saat berdaun 4 1,85 b 1,68 b 1,35 b 1,22 c 1,22 b 1,22 b 
Pangkas saat berdaun 5 1,66 c 1,64 b 1,50 b 1,35 bc 1,35 ab 1,35 ab 
Pangkas menyisakan 2 daun 1,58 c 1,58 b 1,58 ab 1,58 ab 1,58 a 1,58 a 
Pangkas menyisakan 3 daun 1,87 b 1,85 a 1,87 a 1,71 a 1,54 a 1,43 ab 
Pangkas menyisakan 4 daun 2,09 a 1,94 a 1,93 a 1,70 a 1,51 a 1,39 ab 
BNJ 5% 0,08 0,14 0,30 0,23 0,22 0,23 

Keterangan:  angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda tidak nyata pada uji BNJ 
5%, BNJ=beda nyata jujur, MSP=minggu setelah pemangkasan, *=data sebelumnya ditransformasi 
menggunakan ඥ݊ + 0,5 

Tabel 5 menunjukkan adanya pengaruh nyata pemangkasan terhadap jumlah cabang. 

Bibit yang diberi perlakuan pemangkasan menunjukkan jumlah cabang lebih banyak 

dibandingkan dengan bibit tanpa pemangkasan. 

Selain indikator pertumbuhan cabang, terdapat pengaruh nyata pemangkasan terhadap 

tinggi bibit. Rata-rata hasil pengamatan tinggi bibit ditampilkan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Tinggi Bibit pada Berbagai Pemangkasan 

Saat pemangkasan 
Tinggi bibit (cm) pada bibit umur (MSP) 

2 4 6 8 10 12 

Tanpa Pangkas 26,50 a 37,30 a   54,17 a 74,38 a 89,19 a 101,44 a 
Pangkas saat berdaun 3   6,67 c 6,67 c 6,67 bc 6,67 b 6,66 b 6,66 bc 
Pangkas saat berdaun 4   9,82 b 9,82 b 9,71 bc 9,71 b 9,68 b 9,69 bc 
Pangkas saat berdaun 5 10,49 b 10,49 b  10,54 b 10,54 b 10,81 b  10,81 b 
Pangkas menyisakan 2 daun  5,79 c 5,79 c    5,24 c 5,24 b 5,03 b    5,04 c 
Pangkas menyisakan 3 daun   9,74 b 9,74 b 9,19 bc 9,19 b 9,12 b 9,16 bc 
Pangkas menyisakan 4 daun 10,72 b 10,72 b 10,29 bc 10,29 b 10,01 b 10,02 bc 

BNJ 5%   1,65 1,76    4,38      6,46   7,05    4,83 
Keterangan:  angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda tidak nyata pada uji BNJ 

5%, BNJ=beda nyata jujur, MSP=minggu setelah pemangkasan 

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa pemangkasan berpengaruh terhadap tinggi 

bibit. Nampak bahwa tinggi tanaman pada bibit tanpa pangkas berbeda nyata dengan 6 
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perlakuan pemangkasan lainnya pada setiap umur pengamatan. Pada bibit tanpa pemangkasan 

terlihat adanya pertambahan tinggi bibit yang signifikan. Batang utama pada bibit tanpa 

pemangkasan memiliki tinggi lebih panjang dibandingkan dengan bibit yang dipangkas, 

sehingga cadangan makanan yang tersimpan di dalamnya cukup besar untuk menunjang 

pertumbuhannya. Dilaporkan Irawati dan Setiari (2009) yang menyatakan bahwa batang 

utama mengandung cadangan makanan, dengan demikian tanaman yang memiliki batang yang 

lebih tinggi, memiliki cadangan makanan yang lebih banyak pula. Pada bibit yang diberi 

perlakuan pemangkasan, penambahan tinggi bibit pada batang utama terjadi sangat lambat, 

dan sebagian besar dari bibit yang diamati di lapang menunjukkan tidak adanya penambahan 

tinggi tanaman. Penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh dan Aziz (2013) menjelaskan 

bahwa perlakuan pemangkasan pada tanaman torbangun dapat menghambat pertambahan 

tinggi tanaman. 

Selain sebagai indikator pertumbuhan, pengamatan daun juga sangat diperlukan 

sebagai data penunjang untuk menjelaskan proses pertumbuhan yang terjadi seperti pada 

pembentukan biomassa tanaman (Sitompul dan Guritno, 1995). Berikut disajikan jumlah daun 

bibit pada Tabel 7.  

Tabel 7. Jumlah Daun pada Berbagai Pemangkasan 

Saat pemangkasan 
Jumlah daun (helai) pada bibit umur (MSP) 

2 4 6 8 10 12 

Tanpa Pangkas 7,73 e 6,67 d 9,08 d 8,58 b 8,89 c 7,56 b 
Pangkas saat berdaun 3 9,67 de 15,07 ab 15,50 bc 13,50 ab 13,89 ab 14,33 a 
Pangkas saat berdaun 4 13,67 ab 15,40 a 12,25 cd 11,83 ab 12,11 bc 11,78 ab 
Pangkas saat berdaun 5 11,40 cd 14,33 abc 12,58 cd 13,08 ab 14,22 ab 14,22 a 
Pangkas menyisakan 2 daun 9,93 d 12,00 bc 19,33 ab 19,67 a 16,33 a 16,78 a 
Pangkas menyisakan 3 daun 13,00 bc 14,80 abc 22,50 a 18,08 a 13,44 ab 12.44 ab 
Pangkas menyisakan 4 daun 15,07 a 11,67 c 20,08 ab 17,75 a 12,89 ab 12,11 ab 

BNJ 5% 1,64 2,87 4,07 6,66 3,35 5,08 
Keterangan:  angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda tidak nyata pada uji BNJ 

5%, BNJ=beda nyata jujur, MSP=minggu setelah pemangkasan 

Pemangkasan berpengaruh terhadap jumlah daun bibit dari awal hingga akhir 

pengamatan. Jumlah daun pada bibit berbeda nyata antar setiap perlakuan pemangkasan. Pada 

bibit yang dipangkas, didapatkan jumlah daun lebih tinggi dibandingkan dengan bibit tanpa 

pemangkasan. 
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Diameter kanopi memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman. Rata-rata hasil pengamatan diameter kanopi bibit ditampilkan pada Tabel 8. 
 

Tabel 8. Diameter Kanopi Bibit pada Berbagai Pemangkasan 

Saat pemangkasan 
Diameter kanopi (cm) pada bibit umur (MSP) 

2 4 6 8 10 12 

Tanpa Pangkas 24,76 a 24,77 a 36,63 a 39,36 45,33 47,35 
Pangkas saat berdaun 3 10,58 c 19,41 b 32,98 ab 37,80 39,94 41,83 
Pangkas saat berdaun 4 12,30 bc 19,03 b 32,06 abc 38,82 42,42 42,38 
Pangkas saat berdaun 5 11,44 bc 21,07 b 33,36 ab 38,67 41,99 43,24 
Pangkas menyisakan 2 daun 11,67 bc 15,83 c 28,12 bc 35,39 40,14 42,47 
Pangkas menyisakan 3 daun 12,43 bc 15,77 c 28,23 bc 34,37 40,89 42,56 
Pangkas menyisakan 4 daun 13,58 b 15,91 c 26,85 c 36,55 39,84 41,48 

BNJ 5% 2,27 2,49 5,12 - - - 
Keterangan:  angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda tidak nyata pada uji BNJ 

5%, BNJ=beda nyata jujur, MSP=minggu setelah pemangkasan, P=pemangkasan 

Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa pada umur 2-6 MSP, pemangkasan berpengaruh 

terhadap diameter kanopi bibit tetapi tidak berpengaruh  pada saat bibit berumur 8-12 MSP. 

 

Bobot Biomassa Bibit 
 

Tabel 9. Bobot Segar dan Kering Tajuk pada Berbagai Pemangkasan 

Saat pemangkasan 
Bobot segar tajuk (g) pada 

bibit umur (MSP)  
Bobot kering tajuk (g) pada 

bibit umur (MSP) 
4 8 12 4 8 12 

Tanpa Pangkas 7,56 37,26 57,15 1,01 5,09 10,43 
Pangkas saat berdaun 3 8,74 24,37 55,87 1,25 3,11 10,28 
Pangkas saat berdaun 4 8,51 28,50 41,72 1,24 4,49 9,91 
Pangkas saat berdaun 5 9,07 33,13 60,59 1,49 5,50 9,54 
Pangkas menyisakan 2 daun 7,08 23,53 57,68 1,22 3,25 9,09 
Pangkas menyisakan 3 daun 7,51 21,49 53,65 1,53 3,37 7,07 
Pangkas menyisakan 4 daun 7,75 24,64 49,40 1,57 3,77 6,62 

BNJ5% - - - - - - 
Keterangan:  angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda tidak nyata pada uji     

BNJ 5%, BNJ=beda nyata jujur, MSP=minggu setelah pemangkasan 
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Tabel 10. Bobot segar dan kering akar pada berbagai pemangkasan 

Saat pemangkasan 
Bobot segar akar (g) pada bibit 

umur(MSP) 
Bobot kering akar (g) pada 

bibit umur(MSP) 
4 8 12 4 8 12 

Tanpa Pangkas 9,38 33,98 53,75 1,64 2,41 8,49 
Pangkas saat berdaun 3 6,70 20,17 63,03 1,35 3,41 10,21 
Pangkas saat berdaun 4 6,42 23,82 57,02 1,44 3,13 8,63 
Pangkas saat berdaun 5 7,10 20,72 45,14 1,48 4,28 8,61 
Pangkas menyisakan 2 daun 6,77 21,13 57,34 1,44 3,16 10,79 
Pangkas menyisakan 3 daun 6,53 20,16 55,01 1,46 2,35 8,40 
Pangkas menyisakan 4 daun 6,75 20,35 47,22 1,56 3,27 7,22 

BNJ5% - - - - - - 
Keterangan:  angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda tidak nyata pada uji BNJ 

5%, BNJ=beda nyata jujur, MSP=minggu setelah pemangkasan 

Berdasarkan Tabel 9 dan Tabel 10 dapat diketahui bahwa pemangkasan tidak 

berpengaruh terhadap bobot segar dan kering tajuk serta bobot segar dan kering akar. 

Bobot segar tajuk bibit yang dipangkas dan bibit tanpa pangkas tidak berbeda nyata. 

Hal tersebut disebabkan, baik pada bibit tanpa pangkas maupun bibit yang dipangkas terjadi 

pertumbuhan yang hampir sama. Perbedaannya adalah pada bibit tanpa pangkas pertumbuhan 

terjadi pada tunas apikal sehingga tanaman bertambah tinggi, sedangkan pada bibit yang 

dipangkas, pertumbuhan terjadi pada cabang lateral sehingga tanaman menjadi bercabang. 

Menurut Lakitan (1996) berat basah sangat dipengaruhi oleh kadar air pada jaringan tanaman. 

Berdasarkan fakta tersebut , diperkirakan pada bibit tanpa pemangkasan terdapat kandungan 

air yang tersimpan cukup besar di dalam batang utama, meskipun jumlah cabang sedikit 

dibanding bibit yang dipangkas.  

Bobot kering tajuk umumnya berhubungan dengan jumlah cabang, tinggi batang utama 

serta jumlah daun. Sukarman et al., (2012) menyebutkan, bobot kering tanaman menyatakan 

besarnya akumulasi bahan organik yang terkandung dalam tanaman tanpa kadar air. 

Pangaribuan dalam Zulyana (2011) menyatakan bahwa, bobot kering tanaman akan meningkat 

jika fotosintesis meningkat, sehingga biomassa akan terserap seiring dengan berjalannya 

proses fotosintesis. Jumlah biomassa yang terserap akan berpengaruh terhadap tinggi 

rendahnya bobot kering tanaman. 
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Kualitas bibit yang baik dapat diidentifikasi melalui nilai rasio tajuk dan akar bibit. 

Data diperoleh dengan membandingkan bobot kering tajuk dengan bobot kering akar pada 

masing-masing umur pengamatan. Berikut disajikan rasio tajuk dan akar bibit pada Tabel 11.  

Tabel 11. Rasio Tajuk akar bibit pada berbagai pemangkasan 

Saat pemangkasan 
Rasio Tajuk-Akar pada 

bibit umur (MSP) 
4 8 12 

Tanpa Pangkas 0,63 2,21 1,20 
Pangkas saat berdaun 3 0,98 0,91 0,95 
Pangkas saat berdaun 4 1,00 1,28 0,81 
Pangkas saat berdaun 5 1,12 1,28 1,17 
Pangkas menyisakan 2 daun 0,92 0,99 0,97 
Pangkas menyisakan 3 daun 1,06 1,43 1,15 
Pangkas menyisakan 4 daun 1,04 1,16 1,00 

 

Pada Tabel 11 dapat dijelaskan bahwa pada saat bibit berumur 4 MSP didapatkan nilai 

rasio tajuk dan akar bibit paling rendah pada bibit tanpa pangkas yakni sebesar 0,63 g. Saat 

bibit berumur 8 dan 12 MSP, rasio tajuk-akar paling besar terdapat pada bibit tanpa 

pemangkasan yakni masing-masing sebesar 2,21 dan 1,20. 

Hartmann et al. (1981) dalam Purwanto (2004) menyatakan bahwa di dalam tanaman 

terdapat hubungan yang erat antara pertumbuhan tunas dan akar. Pertumbuhan tunas yang baik 

akan menyebabkan pembentukan daun yang baik, sehingga proses fotosintesis meningkat, 

dengan demikian karbohidrat yang dihasilkan lebih banyak dan dapat digunakan untuk 

pembentukan akar.  

KESIMPULAN 

Pemangkasan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bibit kelor selama 4 bulan 

periode pertumbuhannya. Bibit kelor yang dipangkas menghasilkan jumlah daun dan cabang 

lebih banyak, diameter batang bibit lebih besar dan tanaman lebih pendek dibandingkan bibit 

tanpa pangkas, namun berbeda tidak nyata diantara bibit-bibit yang dipangkas. 

Berdasarkan nilai T/R rasio, bibit yang memiliki rasio tajuk-akar mendekati nilai satu 

yaitu bibit yang dipangksas dengan menyisakan 2 daun, diikuti pemangkasan saat bibit 

berdaun 3 dan pemangkasan saat bibit berdaun 4.  
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