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ABSTRAK 

 

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan kedalaman tanam yang baik serta media 

yang tepat untuk pembibitan kelor. Percobaan telah dilaksanakan pada  Maret-Juni 2017 di 

lahan pembibitan Dasan Agung, Mataram. Terdapat 2 percobaan, yaitu Percobaan I 

(persemaian) dengan perlakuan kedalaman 1 cm, 2 cm, dan 3 cm menggunakan 3 ulangan 

dan 5 sub ulangan. Percobaan II (pembibitan di Polybag) terdiri atas 2 faktor perlakuan yaitu 

kedalaman tanam dan media pembibitan. Kedalaman tanam yang digunakan yaitu 1 cm, 2 

cm, dan 3 cm. Media pembibitan terdiri tanah + pasir, tanah + pupuk kandang, tanah + serbuk 

gergaji,  dan tanah + sekam. Setiap percobaan dirancang menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap dan uji lanjut Beda Nyata Jujur taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kedalaman tanam biji 1 cm merupakan kedalaman tanam yang terbaik  untuk persemaian 

kelor. Kedalaman tanam dan Interaksi kedalaman tanam biji dan media pembibitan tidak 

berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bibit kelor asal biji. Media campuran pasir-tanah, 

pupuk kandang-tanah, dan serbuk gergaji-tanah merupakan media yang lebih cocok 

digunakan untuk pembibitan kelor dibandingkan media campuran sekam-tanah. 

Kata kunci: kedalaman, pasir, pupuk kandang, sekam, serbuk gergaji. 

 

 

ABSTRACT 

 

 The research is aimed to obtain a good depth of planting as well as appropriate 

media for the breeding of drumstick. The experiment was conducted in March-June 2017 in 

the Dasan Agung nursery field, Mataram. There were two experiments, experiment I 

(nursery) with a depth treatment of 1 cm, 2 cm, and 3 cm using 3 replications and 5 sub 

replications. Experiment II (breeding in Polybag) consists of 2 treatment factors namely 

planting depth and seedling media. Depth of planting used is 1 cm, 2 cm, and 3 cm. Nursery 

media consists of soil + sand, soil + manure, soil + sawdust, and soil + husks. Each 

experiment was designed using a Completely Randomized Design and a 5% Honestly 

Differential Test. The results showed that the depth of 1 cm seed plant is the best planting 

depth for the drumstick nursery. Seed plantating depth and interaction of seed planting depth 

and nursery media did not significantly affect the growth of drumstick seedling. Soil-sand 

mixture media, soil-manure, and soil-sawdust are more suitable media for drumstick 

breeding than in soil-husk mixed media. 

Keywords: depth, husk, manure, sand, sawdust 
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PENDAHULUAN 

 

Tanaman kelor (Moringa oleifera Lam.) dapat  tumbuh di dataran rendah maupun 

dataran tinggi sampai  ketinggian  ± 1000 m dpl (Kurniasih, 2014). Tanaman ini dikenal 

sebagai tanaman multi guna, padat nutrisi dan berkhasiat obat, serta mengandung senyawa 

alami yang lebih banyak dan beragam  dibanding jenis tanaman lainnya  (Krisnadi, 2015). 

Menurut Simbolan et al. (2007), kandungan kimia yang dimiliki daun kelor yakni asam 

amino, seperti asam aspartat, asam glutamat, alanin, valin, leusin, isoleusin, hisdritidin, lisin, 

ariginin, venilalanin, triftopan, sistein, dan methionin. Selain itu tanaman ini juga bermanfaat  

sebagai sumber energi terbaharukan. Bagian  tanaman kelor yang dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber energi terbarukan yaitu bijinya. Bijinya mengandung minyak sekitar 30-40% dengan 

konsentrasi asam oleat yang tinggi (70%) (Rashid et al., 2008).   

Sehubungan dengan banyak manfaat serta kandungannya, maka tanaman kelor 

penting untuk dibudidayakan. Perbanyakan kelor umumnya dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu perbanyakan secara stek dan perbanyakan melalui biji (Krisnadi, 2015). Untuk 

mendapatkan pertumbuhan bibit kelor yang baik, maka media tanam sangat berpengaruh. 

Media tanam yang baik bersifat porous, mudah dibasahi, stabil, dapat menjaga kelembaban, 

suhu, aerasi dan drainasenya baik, memiliki kapasitas tukar kation yang tinggi, serta bebas 

dari hama dan penyakit (Hartman et al., 2002). Selain media, kedalaman tanam benih juga 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan perakaran dari bibit kelor. Kedalaman 

tanam menentukan vigor tanaman. Bibit normal akan memiliki kekuatan tumbuh yang baik 

pada kedalaman optimal, namun sebaliknya jika kedalaman kurang optimal benih tidak akan 

tumbuh dengan baik (Saleh, 2004). 

Dunlap dan Barnet (1985) juga mengemukakan bahwa kedalaman tanam berpengaruh 

terhadap panjang pendeknya epikotil pada pinus. Haskin dan Gorz (1985) menegaskan bahwa 

selain terhadap perkecambahan biji, kedalaman tanam juga berpengaruh pada jumlah semai 

yang berhasil tumbuh terus, namun tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan selanjutnya 

setelah semai. Hasil percobaan Santoso dan Purwoko (2008) menunjukkan bahwa semai 

tertinggi tanaman jarak pagar diperoleh dari kedalaman 2 cm dan 3 cm, sedangkan pada 

kedalaman 4-5 cm dijumpai sejumlah biji yang tidak tumbuh karena membusuk. Pada 

kedalaman tanam yang dangkal (1 cm) dengan posisi mikropil di bawah menyebabkan semai 

tidak kuat tertanam karena perakaran tidak cukup dalam. 

Berdasarkan pemaparan di atas dan terbatasnya informasi tentang pengaruh 

kedalaman serta media tanam pada bibit kelor,  maka telah dilakukan penelitian yang 
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berjudul “Pertumbuhan Bibit Kelor (Moringa oleifera L) Dari Berbagai Kedalaman 

Tanam Biji Pada Beberapa Media Pembibitan”. 

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan kedalaman tanam yang baik dan media yang 

tepat untuk pembibitan kelor. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai jenis media pembibitan dan kedalaman yang paling baik untuk pertumbuhan bibit 

tanaman kelor. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Waktu dan tempat percobaan 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret 2017 sampai bulan Juni 2017 di lahan 

pembibitan Dasan Agung, Mataram, NTB, pada ketinggian tempat 16 mdpl dengan titik 

koordinat 8
o
34’47.19”S 116

o
05’47,91”T.    

b. Metode percobaan 

Metode yang digunakan yaitu metode eksperimental. Penelitian  terdiri atas dua 

percobaan yaitu  percobaan I (persemaian) dan percobaan II (pembibitan pada polybag). 

Percobaan I (persemaian) terdiri atas 3 perlakuan  yaitu  k1: kedalaman 1 cm, k2 : kedalaman 

2 cm, k3 : kedalaman 3 cm dengan 3 ulangan dan 5 sub ulangan. Percobaan II ( pembibitan 

pada polybag ) terdiri atas 2 faktor perlakuan, yaitu kedalaman tanam dan media pembibitan. 

Kedalaman tanam terdiri atas 3 perlakuan  yaitu  k1: 1 cm, k2 : 2 cm, k3 : 3 cm, sedangkan 

media pembibitan terdiri atas 4  perlakuan, yaitu: m1 (pasir + tanah), m2 : tanah + pupuk 

kandang, m3 : tanah + serbuk gergaji,  dan m4 : tanah + sekam. Kedua faktor tersebut 

dikombinasikan sehingga terdapat 12 kombinasi perlakuan yang dibuat dalam 3 ulangan dan 

5 sub ulangan sehingga ada 180 unit percobaan.  

c. Pelaksanaan percobaan dan pemeliharaan bibit 

Media yang digunakan untuk persemaian yaitu sisa dari media pembibitan kelor pada 

percobaan II yang dihomogenkan. Perbandingan media yang digunakan yaitu 1:1 (v/v). 

Sebelum disemaikan biji direndam dalam air dan dibiarkan selama satu malam. Biji di tanam 

pada kedalaman 1 cm, 2 cm, dan 3 cm. Tiap lubang diisi dengan satu biji kelor dengan jarak 

kurang lebih 1 cm. Pemeliharaan pada persemaian meliputi penyiraman dan penyiangan. 

Penyiraman dilakukan setiap hari dan disesuaikan dengan kondisi media, penyiangan juga 

dilakukan apabila ada gulma yang tumbuh pada media persemaian. 
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Media pembibitan yang digunakan adalah pasir campur tanah dengan perbandingan 

1:1 (v/v). Pasir diambil ditempat pengambilan pasir di Monjok, Mataram sedangkan tanah 

diambil dari Lahan Percobaan Universitas Mataram yang berlokasi di Narmada, Lombok 

Barat. Pupuk kandang diperoleh dari nursery Monjok, Mataram, dan dicampurkan dengan 

tanah dengan perbandingan 1:1 (v/v). Serbuk gergaji diperoleh dari tempat pemotongan kayu 

dan dicampurkan dengan tanah dengan perbandingan 1:1 (v/v). Sekam diambil dari tempat 

penggilingan padi  di Sayang-sayang, Lombok Barat, dan dicampur dengan tanah dengan 

perbandingan 1:1 (v/v). 

Penyiraman dilakukan dua hari sekali dan disesuaikan dengan kondisi media 

pembibitan. Penyiangan dilakukan dengan mencabut gulma yang tumbuh pada media 

pembibitan. Pengendalian hama menggunakan insektisida curacron dengan konsentrasi 1 

cc/liter. Furadan ditaburkan disekeliling bibit dengan dosis 3 gr/polybag, pengendalian hama 

bekicot menggunakan garam kasar yang ditaburkan di sekitar polybag. Pupuk yang 

digunakan adalah phonska (NPK 15:15:15) dan dosis 5 gram/polybag.  

d. Variabel dan analisis data 

Parameter pengamatan pada percobaan I (persemaian) meliputi daya kecambah, 

kecepatan berkecambah, bobot basah dan kering semai. Sedangakan parameter pengamatan 

pada percobaan II (pembibitan di polybag) meliputi jumlah daun, tinggi tanaman, diameter 

batang,jumlah akar lateral, panjang akar lateral, panjang akar primer, bobot basah akar, bobot 

basah tajuk, bobot kering tajuk dan bobot kering akar. Setiap percobaan dirancang 

menggunakan  Rancangan Acak Lengkap dan uji lanjut Beda Nyata Jujur taraf 5%. Analisis 

data menggunakan Anova 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil percobaan pertama terkait dengan kedalaman tanam  terhadap pertumbuhan 

semai menunjukkan bahwa kedalaman tanam pengaruh nyata terhadap daya kecambah dan 

kecepatan berkecambah (Tabel 1), namun berpengaruh tidak nyata terhadap bobot basah 

maupun bobot kering semai (Tabel 2). Daya kecambah dan kecepatan berkecambah benih 

pada kedalaman 1 cm berbeda nyata dengan benih pada kedalaman 2 cm dan 3 cm. Tabel 3 

dan Tabel 4 menunjukkan sifat fisik dan sifat kimia media pembibitan yang digunakan. 
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            Tabel 1. Daya Kecambah dan Kecepatan Berkecambah Benih Pada Berbagai   
                          KedalamanTanam 

Kedalaman (cm) Daya kecambah (%) Kecepatan berkecambah (hari) 

1 73,33 a 5,64 a 

2 56,67 b 4,36 ab 

3 46,67 b 3,00 b 

BNJ 5 % 16,30 2,13 

       Keterangan: Angka pada masing-masing kolom dan baris diikuti huruf sama berbeda tidak nyata. 

        

           Tabel 2. Bobot Basah dan Kering Semai 

Kedalaman 

(cm) 

Bobot basah semai 

(g) 

Bobot kering semai 

(g) 

 

Akar Tajuk Akar Tajuk 

1 5,38 8,83 0,55 1,83 

2 4,95 8,14 0,55 1,11 

3 3,44 6,81 0,43 0,94 

 

           Tabel 3. Komponen Fisik Macam Media Pada Periode Akhir Pembibitan 

Media pembibitan Kadar air ( %) Berat jenis (g/ml) 

Pasir + tanah 10,66 2,53 

Pupuk kandang + tanah 28,01 1,81 

Serbuk gergaji + tanah 21,52 1,78 

Sekam + tanah 12,82 1,61 
              Keterangan : Data diperoleh dari hasil analisis media pembibitan di Laboratorium tanah. 

          Tabel 4. Komponen Kimia Macam Media Pada Periode Akhir Pembibitan 

Media 

pembibitan 

PH C- 

Organik 

(%) 

KTK 

(Cmol/ 

kg) 

N- 

Total 

(%) 

P-

Tersedia 

(ppm) 

K-

Tersedia 

(ppm) 

C/N 

Pasir + tanah 6,72 N 0,24 SR 11,65 R 0,18 R 5,7 S 41,63 T 1,33 SR 

PK + tanah 6,12 N 1,56 R 17,01 S 0,29 S 13,55 ST 45,02 T 5,38 R 

SG + tanah 6,43 N 1,63 R 11,82 R 0,21 S 12,67 T 51,44 T 7,76 R 

Sekam + tanah 6,33 N 0,72 SR 10,82 R 0,13 R 6,80 S 38,37 T 5,54 R 

              Keterangan :  Data diperoleh dari hasil analisis media pembibitan di laboratorium tanah, Fakultas 

pertanian Universitas Mataram. Kriteria sifat kimia berdasarkan kriteria Balai Penelitian Tanah 

(2005).   N=netral, R= rendan, SR= sangat rendah, S=sedang, T= tinggi, ST= sangat tinggi, 

pk=pupuk kandang, SG= serbuk gergaji. 

Hasil percobaan ke dua menunjukkan bahwa interaksi antara kedalaman tanam dan 

media pembibitan hanya berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bibit umur 30 hari setelah 

tanam (Tabel 5). Interaksi kedalaman tanam dan media pembibitan hanya berpengaruh nyata 

terhadap parameter jumlah akar leteral, bobot basah akar dan bobot kering akar. Tabel 6 

menunjukkan bahwa kedalaman tanam tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah daun bibit. 

Sedangkan macam media pembibitan berpengaruh nyata terhadap jumlah daun bibit umur 28 

HST dan 70 HST. 
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 Tabel 7. menunjukkan bahwa kedalaman tanam biji tidak berpengaruh nyata terhadap 

tinggi tanaman. Sedangkan macam media pembibitan berpengaruh nyata terhadap tinggi 

tanaman. Saat bibit berumur 84 HST, bibit pada media campuran pupuk kandang-tanah 

memiliki tinggi tanaman yang berbeda tidak nyata dengan bibit pada media campuran  pasir-

tanah dan berbeda nyata dengan bibit pada dua media lainnya. 

       Tabel 5. Interaksi Kedalaman Tanam dan Media Terhadap Jumlah Akar Lateral, Bobot   

                     Basah Akar dan Bobot Kering Akar Bibit Kelor 

   Perlakuan K*M 

 

Jumlah akar lateral Bobot basah akar Bobot kering akar 

k1m1 12 00 ab 3,87 bc 0,43 cd 

k2m1 25,33 a 6,76 ab 0,84 abc 

k3m1 19,66 ab 3,86 bc 0,50 abcd 

k1m2 21,66 ab 7,74 a 1,03 a 

k2m2 22,33 ab 5,84 abc 0,81 abc 

k3m2 22,00 ab 7,56 a 1,00 ab 

k1m3 16,00 ab 4,61 abc 0,43 cd 

k2m3 8,33 b 2,63 c 0,25 d 

k3m3 15,66 ab 3,97 bc 0,49 bcd 

k1m4 11,66 ab 3,34 bc 0,37 cd 

k2m4 7,33 b 2,69 c 0,23 d 

k3m4 7,33 b 2,52 c 0,43 cd 

BNJ 5 % 8,91 1,97 0,30 
        Keterangan : angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda tidak nyata  

berdasarkan uji lanjut BNJ 5 %. M1( media pasir + tanah), M2  (media pupuk kandang + tanah), 

M3 (media serbuk gergaji + tanah), M4 ( media sekam + tanah), K1 (kedalaman 1 cm), K2 

(kedalaman 2 cm), K3 (kedalaman 3 cm) dan M*K (interaksi antara kedalaman tanam dan macam 

media). 

 

            Tabel 6. Rata-Rata Hasil Pengamatan Pada Jumlah Daun Pada Masing-Masing   

                         Kedalaman dan Berbagai Macam-Media (Helai) 

Perlakuan Umur bibit 

 

14 HST 28 HST 42 HST 56 HST 70 HST 84 HST 

Kedalaman (cm) 

      1 3,75 8,13 10,54 9,08 9,74 10,18 

2 3,45 7,40 10,08 8,81 9,97 10,44 

3 3,63 7,51 10,08 8,57 8,91 9,67 

BNJ 5 % - - - - - - 

Media 

      Pasir + tanah 3,75 8,93 a 11,36 9,77 10,29 ab 11,08 

Pupuk kandang + tanah 3,75 9,26 a 9,50 8,77 11,40 a 11,69 

Serbuk gergaji + tanah 3,62 6,55 b 10,86 8,15 9,41 ab 9,73 

Sekam + tanah 3,31 5,97 b 9,16 8,58 7,07 b 7,88 

BNJ 5 % - 0,53 - - 1,12 - 

           Keterangan:  angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata             

                               berdasarkan uji BNJ pada taraf  nyata 5 %. 
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         Tabel 7. Tinggi Tanaman Kelor Pada Berbagai Kedalaman dan Macam Media    
                       Pembibitan (cm) 

Perlakuan Umur bibit 

14 HST 28 HST 42 HST 56 HST 70 HST 84 HST 

Kedalaman (cm) 

      1 11,16 19,47 28,10 33,86 53,70 58,62 

2 10,08 18,90 28,70 36,26 51,17 54,86 

3 9,88 18,09 26,91 34,13 49,09 53,91 

BNJ 5 % - - - - - - 

Media 

      Pasir+ tanah 10,32 b 21,22 a 27,98 b 35,42 b 58,43 ab 63,91 ab 

Pupuk kandang+ tanah 12,62 a 25,09 a 38,06 a 46,29 a 69,25 a 72,02 a 

Serbuk gergaji+ tanah 10,17 b 15,62 b 25,54 bc 36,69 bc 46,60 bc 48,74 bc 

Sekam+ tanah 8,37 c 13,36 b 20,04 c 24,59 c 31,00 c 38,53 c 

BNJ 5 % 0,57 1,56 2,32 3,18 5,68 7,04 

              Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda              

                                    tidak nyata menurut uji BNJ 5 %. HST = hari setelah tanam. 

 

Tabel 8. menunjukkan bahwa kedalaman tanam biji tidak berpengaruh nyata terhadap 

diameter batang bibit. Akan tetapi, macam media pembibitan berpengaruh nyata terhadap 

diamater batang. Pada akhir pengamatan, diameter batang bibit pada media campuran pupuk 

kandang-tanah berbeda nyata dengan bibit pada media campuran sekam-tanah dan berbeda 

tidak nyata dengan bibit pada media lainnya. Kedalaman tanam biji juga tidak berpengaruh 

nyata terhadap jumlah akar lateral bibit (Tabel 9). Akan tetapi, macam media pembibitan 

berpengaruh nyata terhadap jumlah akar lateral bibit, dimana bibit pada media campuran 

pupuk kandang-tanah memiliki jumlah akar lateral yang berbeda tidak nyata dengan bibit 

pada media campuran serbuk gergaji-tanah dan berbeda nyata dengan bibit pada media 

lainnya. 

Kedalaman tanam biji berpengaruh nyata terhadap panjang akar lateral bibit dan 

berpengaruh tidak nyata terhadap panjang akar primer (Tabel 10). Bibit yang ditanam pada 

kedalaman 1 cm memiliki panjang akar lateral yang berbeda tidak nyata dengan bibit yang 

ditanam dengan kedalaman 3 cm dan berbeda nyata dengan bibit yang ditanam dengan 

kedalaman 2 cm saat bibit  umur 90 HST. Sedangkan macam media pembibitan tidak 

berpengaruh nyata terhadap panjang akar lateral dan panjang akar primer bibit . Selain itu, 

kedalaman tanam biji tidak berpengaruh nyata terhadap bobot basah akar dan bobot basah 

tajuk bibit (Tabel 11). Sedangkan macam media pembibitan berpengaruh nyata terhadap 

bobot basah akar dan bobot basah tajuk saat bibit umur 30 HST dan 60 HST. 
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           Tabel 8. Diameter Batang Kelor dari Berbagai Kedalaman dan Macam Media    
                         Pembibitan  (cm) 

Perlakuan 
Umur bibit 

14 HST 28 HST 42 HST 56 HST 70 HST 84 HST 

Kedalaman (cm) 

      1 0,17 0,34 0,32 0,44 0,50 0,61 

2 0,15 0,28 0,31 0,38 0,51 0,56 

3 0,15 0,27 0,31 0,37 0,48 0,56 

BNJ 5 % - - - - - - 

Media 

      Pasir+tanah 0,15 ab 0,32 ab 0,31 b 0,41 0,54 ab 0,66 a 

Pupuk kandang+ tanah 0,18 a 0,38 a 0,40 a 0,47 0,68 a 0,74 a 

Serbuk gergaji+ tanah 0,15 ab 0,29 ab 0,30 b 0,35 0,47 b 0,54 ab 

Sekam + tanah 0,13 b 0,22 b 0,24 b 0,35 0,30 c 0,38 b 

BNJ 5 % 0,01 0,03 0,02 - 0,05 0,08 

              Keterangan :  Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda tidak nyata     

                                     berdasar uji BNJ 5 %. HST= hari setelah tanam. 

 

        Tabel 9. Rata-Rata Hasil Pengamatan Jumlah Akar Lateral dari Berbagai Kedalaman     

                     Tanam Benih dan Berbagai Macam Media Pembibitan 

Perlakuan 
Umur bibit 

30 HST 60 HST 90 HST 

Kedalaman (cm) 

   1  15,33 13,58 17,75 

2  15,83 14,58 17,41 

3  16,16 16,33 15,16 

BNJ 5 % - - - 

Media 

   Pasir+tanah 19,00 ab 16,44 13,77 b 

Pupuk kandang+ tanah 22,00 a 15,22 23,66 a 

Serbuk gergaji+ tanah 13,33 bc 17,00 17,22 ab 

Sekam + tanah 8,77 c 10,66 12,44 b 

BNJ 5 % 2,27 - 3,21 

              Keterangan :  Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda tidak nyata         

                                     berdasarkan uji lanjut BNJ 5 %. HST = hari setelah tanam. 

 

Tabel 12. menunjukkan bahwa kedalaman tanam biji tidak berpengaruh nyata 

terhadap bobot kering akar dan bobot kering tajuk bibit. Akan tetapi, macam media 

pembibitan berpengaruh nyata, dimana saat bibit umur 90 HST, bibit pada media campuran 

pupuk kandang-tanah memiliki bobot kering akar yang berbeda nyata dengan bibit pada 

media campuran pasir-tanah dan serbuk gergaji-tanah, namun berbeda nyata dengan bibit 

pada media campuran sekam-tanah. Sedangkan Tabel 13. menunjukkan rasio tajuk akar bibit 

pada berbagai kedalaman tanam dan macam media pembibitan. Kualitas bibit yang baik 



9 
 

dapat dilihat dari nilai rasio tajuk dan akar bibit. Nilai rasio tajuk akar yang mendekati nilai 

satu menunjukkan bahwa pertumbuhan tajuk dan akar bibit yang seimbang.   

        Tabel 10. Rata-Rata Hasil Pengamatan Panjang Akar Lateral dan Primer Dari Berbagai     

                       Kedalaman Tanam dan Berbagai Macam Media Pembibitan 

Perlakuan Panjang akar lateral (cm) Panjang akar primer (cm) 

 

60 HST 90 HST 60 HST 90 HST 

Kedalaman (cm) 

    1 12,08 18,00 a 21,16 22,70 

2 13,45 12,58 b 22,47 21,90 

3 13,91 16,25 ab 22,11 22,50 

BNJ 5 % - 2,06 - - 

Media 

    Pasir + tanah 12,00 11,77 24,04 22,72 

Pupuk kandang + tanah 14,27 17,16 21,80 22,50 

Serbuk gergaji + tanah 11,83 17,50 17,61 20,77 

Sekam + tanah 14,50 16,00 24,22 23,48 

BNJ 5 % - - - - 

              Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama berpengaruh tidak 

nyata    

                                     berdasarkan BNJ 5%. HST = hari setelah tanam. 

 

           Tabel 11. Rata-Rata Hasil Pengamatan Bobot Basah Akar dan Tajuk dari Berbagai     
                        Kedalaman Tanam dan Berbagai Macam Media Pembibitan 

Perlakuan Bobot Basah Akar (g) Bobot Basah Tajuk (g) 

 

30 HST 60 HST 90 HST 30 HST 60 HST 90 HST 

Kedalaman (cm) 

      1 4,89 12,40 44,24 4,62 7,90 47,90 

2 4,48 12,56 42,24 3,99 11,00 42,70 

3 4,48 12,99 36,82 3,83 8,42 35,26 

BNJ 5 % - - - - - - 

Media 

      Pasir + tanah 4,83 b 11,72 ab 47,08 3,36 b 7,64 52,48 

Pupuk kandang + tanah 7,05 a 16,37 a 42,54 6,87 a 12,47 51,77 

Serbuk gergaji + tanah 3,73 bc 14,17 ab 41,99 3,03 b 9,73 36,45 

Sekam + tanah 2,85 c 8,34 b 32,79 3,32 b 7,19 27,14 

BNJ 5 % 0,50 2,46 - 0,40 - - 

          Keterangan :  Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama berpengaruh tidak      

                                nyata berdasarkan BNJ 5 %. HST = hari setelah tanam. 
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      Tabel 12. Bobot Kering Akar dan Tajuk dari Berbagai Kedalaman Tanam dan Berbagai 

                         Macam Media Pembibitan 

Perlakuan Bobot kering akar Bobot kering tajuk 

 

30 HST 60 HST 90 HST 30 HST 60 HST 90 HST 

Kedalaman (cm) 

      1 0,56 2,06 5,11 0,74 1,44 6,96 

2 0,53 1,94 4,67 0,67 1,94 6,10 

3 0,60 2,05 4,14 0,61 1,49 5,33 

BNJ 5 % - - - - - - 

Media 

      Pasir+tanah 0,59 b 1,98 ab 4,89 ab 0,55 b 1,27 7,33 

Pupuk kandang+ tanah 0,94 a 2,64 a 5,52 a 1,17 a 2,24 7,88 

Serbuk gergaji+ tanah 0,39 bc 2,24 ab 4,53 ab 0,46 b 1,72 5,42 

Sekam + tanah 0,34 c 1,19 b 3,62 b 0,51 b 1,26 3,88 

BNJ 5 % 0,07 0,42 0,59 0,06 - - 

              Keterangan :  Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda tidak nyata      

                                     berdasarkan BNJ 5 %. HST = hari setelah tanam. 
 

 

            Tabel 13. Rasio Tajuk Akar Bibit Pada Berbagai Kedalaman Tanam dan Berbagai   

                            Macam Media Pembibitan 

Perlakuan Rasio tajuk akar 

30 HST 60 HST 90 HST 

Kedalaman (cm) 

   1 1,32 0,69 1,36 

2 1,26 1,00 1,30 

3 1,01 0,72 1,28 

Media 

   
Pasir + tanah 0,93 0,64 1,49 

Pupuk kandang + tanah 1,24 0,84 1,74 

Serbuk gergaji + tanah 1,17 0,76 1,19 

Sekam + tanah 1,50 1,05 1,07 

 

Manifestasi dari pertumbuhan dan perkembangan komponen bibit dapat dilihat 

melalui pertambahan biomasa dari bibit. Melalui pertambahan biomasa bibit, dapat dilihat 

laju pertumbuhan tajuk dan akar selama 3 bulan periode pertumbuhan. Interaksi antara 

kedalaman tanam dan macam media pembibitan hanya berpengaruh nyata terhadap 

pertambahan bobot segar akar sehingga tidak dapat dikatakan bahwa interaksi antara 

kedalaman tanam biji dan macam media pembibitan berpengaruh nyata terhadap laju 

pertumbuhan tajuk dan akar bibit (Tabel 14). Sedangkan kedalaman tanam biji dan macam 

media pembibitan tidak berpengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan bibit selama 3 bulan 

periode pertumbuhannya (Tabel 15 dan Tabel 16). 
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                 Tabel 14. Pengaruh Interaksi Terhadap Laju Pertumbuhan Tajuk dan Akar  

                                Bibit Selama 3 Bulan Periode Pertumbuhan 

Kombinasi  

Perlakuan 

Laju pertumbuhan  

Berat segar 

akar (g) 

Berat segar 

tajuk (g) 

Berat kering 

akar (g) 

Berat kering 

tajuk (g) 

k1m1 0,81 b 23,91 2,12 3,37 

k2m1 21,64 a 28,5 2,53 3,84 

k3m1 17,52 ab 21,26 1,81 2,96 

k1m2 15,52 ab 22,77 2,23 3,35 

k2m2 20,06 a 22,76 2,76 3,14 

k3m2 17,66 ab 21,44 1,88 3,58 

k1m3 15,74 ab 15,54 1,71 2,20 

k2m3 23,09 a 19,99 2,37 2,96 

k3m3 18,54 ab 14,59 2,14 2,30 

k1m4 23,23 a 23,96 2,16 3,53 

k2m4 10,71 ab 6,19 1,50 0,91 

k3m4 10,95 ab 5,57 1,25 0,62 

BNJ 5% 17,80 - - - 
                     Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf  yang sama pada kolom yang sama berbeda tidak  

                                           nyata berdasarkan BNJ 5 % 

 

 

      Tabel 15. Laju Pertumbuhan Tajuk dan Akar Bibit Selama 3 Bulan Periode 

                       Pertumbuhan pada Berbagai Kedalaman Tanam Benih 

Kedalaman 

tanam (cm) 

Laju pertumbuhan  

Berat segar 

akar (g) 

Berat segar 

tajuk (g) 

Berat kering 

akar (g) 

Berat kering 

tajuk (g) 

1 13,83 21,54 2,05 3,11 

2 18,88 19,36 2,29 2,71 

3 16,17 15,72 1,78 2,36 

BNJ 5% - - - - 

 

 

       Tabel 16. Laju Pertumbuhan Tajuk dan Akar Bibit Selama 3 Bulan Periode 

                       Pertumbuhan pada Berbagai Media Pembibitan 

Kedalaman tanam (cm) 
Laju pertumbuhan 

Berat segar 

akar (g) 

Berat segar 

tajuk (g) 

Berat kering 

akar (g) 

Berat kering 

tajuk (g) 

Pasir + tanah 13,32 24,55 2,15 3,39 

Pupuk kandang + tanah 17,75 22,32 2,29 3,36 

Serbuk gergaji + tanah 19,13 16,71 2,07 2,48 

Sekam+tanah 13,32 11,91 1,64 1,68 

BNJ 5% - - - - 
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Kedalaman tanam berpengaruh nyata terhadap daya kecambah benih pada 

percobaan I. Semai pada kedalaman tanam 1 cm memiliki daya kecambah paling tinggi 

yang berbeda nyata dengan semai pada kedalaman tanam 2 cm dan 3 cm. Hal ini diduga 

disebabkan oleh mudahnya kecambah menembus media sehingga lebih cepat muncul ke 

permukaan. Hasil  percobaan ini sejalan dengan hasil penelitian Santoso dan Purwoko 

(2008) yang menunjukkan bahwa daya kecambah benih yang mencerminkan persentase 

benih berhasil tumbuh membentuk semai pada media pembibitan nampak semakin rendah 

seiring dengan semakin dalamnya penanaman benih pada semua posisi benih jarak pagar.  

 Bobot basah dan kering semai berbeda tidak nyata pada setiap kedalaman tanam 

benih, tetapi terdapat kecendrungan bahwa bobot basah dan kering semai tersebut 

meningkat seiring dengan semakin dangkalnya penanaman. Santoso dan Puwoko, 2008 

menyebutkan bahwa perbedaan bobot basah dan bobot kering akar dan tajuk semai jarak 

pagar disebabkan karena perbedaan tinggi semai. Hal ini karena adanya perbedaan dalam 

kecepatan berkecambah atau muncul semai di permukaan tanah. Semakin lambat 

kecepatan muncul kecambah di permukaan tanah menyebabkan tinggi semai semakin 

rendah. 

Menurut Saleh (2004), kedalaman tanam benih menentukan vigor benih, bibit 

normal akan memiliki kekuatan tumbuh yang baik pada kedalaman yang optimal, namun 

sebaliknya jika kedalaman kurang optimal, benih tidak akan tumbuh dengan baik. Semakin 

dalam kedalaman tanam maka benih yang ditanam akan semakin sulit tumbuh. Sebaliknya 

apabila benih ditanam pada kedalaman tanam yang dangkal, benih akan mudah tumbuh. 

Hal ini disebabkan oleh kadar oksigen yang terdapat di dalam tanah. Kadar oksigen akan 

semakin menurun dengan semakin dalam lapisan tanah (Ashari, 2006). Terbatasnya 

oksigen yang dapat dipakai akan mengakibatkan terhambatnya proses perkecambahan 

benih. Benih yang ditanam terlalu dalam akan menyebabkan benih  lambat tumbuh dan 

bahkan kemungkinan akan membusuk.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kedalaman tanam benih hanya 

berpengaruh saat perkecambahan benih. Haskin dan Gorz (1985) menegaskan bahwa 

selain terhadap perkecambahan biji, kedalaman tanam juga berpengaruh pada jumlah 

semai yang berhasil tumbuh terus, namun tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

selanjutnya setelah semai. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan tidak 

adanya pengaruh nyata kedalaman tanam benih terhadap pertumbuhan bibit kelor selama 

tiga bulan periode pertumbuhan. Kedalaman tanam tidak berpengaruh nyata terhadap 



13 
 

semua variabel pengamatan, kecuali terhadap panjang akar lateral saat bibit berumur 90 

hari setelah tanam. Adanya pengaruh kedalaman tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk 

menarik kesimpulan bahwa kedalaman tanam berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan 

bibit. Hal ini dikarenakan panjang akar lateral tidak dapat mencerminkan pertumbuhan 

bibit secara keseluruhan.  

Hasil penelitian Santoso dan Purwoko (2008) menunjukkan tidak ada pengaruh 

kedalaman tanam benih terhadap pertumbuhan semai tanaman jarak pagar, terutama 

terhadap panjang daun kotiledon, lebar daun kotiledon, dan bobot kering semai. Selain itu, 

kedalaman tanam benih juga tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bibit umur 2 

bulan, terutama terhadap jumlah daun, panjang daun, lebar daun, diameter batang, bobot 

kering tajuk, panjang akar lateral, panjang akar tunggang, dan bobot kering akar. Hasil 

percobaan secara umum menjelaskan bahwa pengaturan posisi dan kedalaman tanam benih 

hanya berpengaruh nyata pada proses perkecambahan atau pertumbuhan dan 

perkembangan semai tanaman jarak pagar, namun tidak berpengaruh pada pertumbuhan 

dan perkembangan bibit selanjutnya.  

Macam media berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bibit selama 3 bulan 

periode pertumbuhan. Media pembibitan yang baik memiliki kondisi fisik dan kimia yang 

optimal. Jika dilihat dari hasil pengamatan dan sifat fisik dan kimia macam media, dapat 

disimpulkan bahwa media campuran pupuk kandang-tanah, pasir-tanah, dan serbuk 

gergaji-tanah berpengaruh lebih baik terhadap pertumbuhan bibit selama 3 bulan periode 

pertumbuhan dibandingkan dengan media campuran sekam-tanah. Hal ini dikarenakan 

ketiga media tersebut memiliki kondisi fisik dan kimia yang optimal untuk pertumbuhan 

bibit. Media campuran pupuk kandang-tanah dan serbuk gergaji-tanah memiliki kadar air 

yang lebih tinggi dibandingkan media lainnya sehingga kebutuhan air untuk bibit dapat 

terpenuhi. Tingginya kadar air pada media ini mengindikasikan bahwa media memiliki 

porositas yang baik sehingga dapat mengikat air dalam jumlah yang banyak.  

Selain memiliki sifat fisik yang optimal, media campuran pupuk kandang-tanah dan 

serbuk gergaji-tanah juga memiliki sifat kimia yang optimal dan mendukung pertumbuhan 

bibit. Kandungan C-organik pada kedua media ini lebih tinggi dibandingkan media 

campuran pasir-tanah dan sekam-tanah meskipun masih tergolong rendah. Media 

campuran pupuk kandang-tanah memiliki nilai KTK paling tinggi dibandingkan media 

lainnya dan tergolong sedang (17,01 Cmol/kg). Hal ini mengindikasikan kemampuan 

media dalam menjerap dan mempertukarkan kation cukup tinggi sehingga semakin banyak 
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unsur hara yang dapat diabsorbsi akar bibit. Kandungan N-total pada media campuran 

pupuk kandang-tanah dan serbuk gergaji-tanah tergolong sedang namun lebih tinggi 

dibandingkan dua media lainnya yang memiliki kandungan N-total yang rendah. 

Sedangkan kandungan P-tersedia tergolong sangat tinggi diperoleh pada media campuran 

pupuk kandang-tanah, kemudian diikuti media campuran serbuk gergaji-tanah yang 

tergolong tinggi, dan P-tersedia tergolong sedang pada dua media yang lain. Sedangkan 

kandungan K-tersedia tergolong tinggi pada setiap campuran media pembibitan yang 

digunakan. Ketiga unsur hara makro tersebut sangat dibutuhkan pada fase vegetatif, 

terutama pada pembentukan akar, batang, dan daun. Jadi, pertumbuhan tajuk dan akar 

meningkat sejalan dengan peningkatan kandungan unsur N, P K yang dapat disediakan 

media pembibitan. Nyakpa et al. (1988) menyatakan bahawa unsur-unsur hara makro dan 

mikro yang terdapat di dalam pupuk kandang berfungsi mempercepat pertumbuhan 

tanaman.  Sedangkan Course dan Tatum (1998) dan Broussard et al. (1999) menyatakan 

bahwa media campuran berbasis serbuk kayu baik untuk perbanyakan tanaman hortikultura 

tahunan. 

Hasil analisis media pembibitan menunjukkan bahwa media campuran pasir-tanah 

memiliki sifat fisik dan kimia yang kurang baik dibandingkan media campuran pupuk 

kandang-tanah dan serbuk gergaji-tanah. Jika dibandingkan dengan tiga media lainnya, 

media campuran pasir- tanah memiliki kadar air paling rendah. Kandungan C-organik pada 

media ini tergolong sangat rendah, nilai KTK dan N-total tergolong rendah, namun 

kandungan P-tersedia tergolong sedang dan K-tersedia tergolong tinggi. Meskipun 

demikian, hasil pengamatan pada tinggi bibit, diameter batang, dan jumlah akar lateral 

bibit pada media campuran pasir-tanah menunjukkan pertumbuhan bibit yang lebih baik 

dibandingkan bibit pada media campuran sekam-tanah. Hal ini diduga karena media pasir 

berguna untuk meningkatkan struktur tanah menjadi remah dan gembur sehingga dapat 

memperlancar pertumbuhan akar dan meningkatkan penyerapan unsur hara (Lendri, 2003). 

Penggunaan pasir yang dicampur dengan bahan lain bertujuan agar media tersebut 

mempunyai aerasi yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Soepardi, 

1983). Walaupun pasir memiliki kapasitas menahan kelembaban yang sangat rendah dan 

kandungan hara rendah, tetapi pasir sangat penting karena dapat meningkatkan ruang pori 

dan memperbaiki aerasi tanah (Yushanita, 2007). 

Penggunaan sekam pada media tumbuh berperan memperbaiki struktur, tekstur, 

dan terutama peningkatan porositas media. Akan tetapi, media campuran sekam dan tanah 
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berpengaruh kurang baik terhadap pertumbuhan bibit. Hal ini karena sekam yang 

digunakan masih segar yang menyebabkan unsur hara yang terkandung belum tersedia 

sehingga belum dapat diserap oleh tanaman. Berdasarkan hasil analisis media, campuran 

media sekam-tanah memiliki C-organik yang tergolong sangat rendah, KTK rendah, N-

total rendah, K-tersedia yang tergolong tinggi, dan P-tersedia tergolong sedang. Jika 

dibandingkan dengan tiga media lainnya, berat jenis media ini paling rendah yang 

mengindikasikan porositas tinggi pada  media campuran sekam-tanah. Tingkat porositas 

yang tinggi menyebabkan kurang eratnya daya pegang atau sentuhan antara akar dan media 

walaupun kadar air media ini lebih tinggi dibandingkan kadar air pada media pasir-tanah. 

Tingginya porositas media campuran sekam-tanah juga menyebabkan media mudah 

kehilangan kelembabannya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 

1. Khususnya pada persemaian kelor, kedalaman tanam biji 1 cm merupakan 

kedalaman tanam yang terbaik jika dibandingkan dengan kedalaman 2 cm dan 3 

cm. 

2. Interaksi kedalaman tanam biji dan media pembibitan tidak berpengaruh nyata 

terhadap pertumbuhan bibit kelor asal biji 

3. Kedalaman tanam tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bibit kelor. 

4. Media campuran pasir-tanah, pupuk kandang-tanah, dan serbuk gergaji-tanah 

merupakan media yang lebih cocok digunakan untuk pembibitan kelor 

dibandingkan media campuran sekam-tanah. 

b. Saran 

 Penanaman benih pada kelor sebaiknya dilakukan pada kedalaman 1 cm. 

Pembibitan kelor sebaiknya menggunakan media campuran pasir-tanah, pupuk kandang-

tanah, dan serbuk gergaji-tanah. Penggunaan media berbahan dasar sisa-sisa tanaman yang 

masih segar seperti sekam perlu dihindari karena dapat menghambat pertumbuhan bibit. 
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