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ABSTRAK 

Ekaliptus (Eucalyptus camaldulensis) adalah tanaman kayu yang mudah beradaptasi dan memiliki 
pertumbuhan yang cepat (fast growing). Ekaliptus merupakan salah satu tanaman yang dikembangkan 
dengan perbanyakan secara vegetatif (stek pucuk) oleh PT. Sadhana Arifnusa. Mengingat hormon IBA dan 
media tanam yang digunakan oleh PT. Sadhana Arifnusa belum optimal untuk mendukung pertumbuhan stek  
pucuk ekaliptus. Dimana tanaman ekaliptus ditujukan untuk mengantikan tanaman hutan alam sebagai bahan 
baku untuk pengovenan tembakau. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui pengaruh konsentrasi 
hormon IBA (Indole Butyric Acid) terhadap pertumbuhan stek  pucuk ekaliptus, untuk mengetahui pengaruh 
media tanam terhadap pertumbuhan stek ekaliptus serta mengetahui intraksi antara hormon IBA dan media 
tanam terhadap pertumbuhan stek ekaliptus. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental menggunakan rancangan 
acak lengkap (RAL) terdiri dari 2 faktor perlakuan. Faktor pertama adalah pemberian hormon IBA yang terdiri 
dari 4 aras yaitu kontrol, 0 ppm  (T0), konsentrasi 500 ppm (T1), konsentrasi 1.000 ppm (T2), dan konsentrasi 
1.500 ppm (T3). Faktor kedua adalah media tanam yang terdiri dari 4 aras yaitu pasir (M1), cocopeat (M2), 
pasir + cocopeat (M3), dan tanah + cocopeat (M4). Dari kombinasi kedua faktor tersebut menghasilkan 16 
kombinasi perlakuan, setiap kombinasi perlakuan terdiri dari 3 ulangan, sehingga menghasilkan 48 sampel 
penelitian. 

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah persentase hidup stek, tinggi stek, diameter stek, 
jumlah daun stek, dan berat berangkasan kering total stek. Analisis data hasil pengamatan dan pengukuran 
menggunakan analisis sidik ragam pada taraf 5%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pemberian hormon 
IBA dan penggunaan Media tanam berpengaruh nyata terhadap semua parameter yang di uji. Pertumbuhan 
terbaik terjadi pada perlakuan T3 (1.500 ppm) dan M3 (pasir + cocopaet). Sedangkan kombinasi antara 
pemberian hormon IBA dan media tanam tidak menunjukkan adanya interaksi. 

Kata Kunci : Hormon IBA, Media Tanam, Pertumbuhan Stek Pucuk Ekaliptus

PENDAHULUAN 

Ekaliptus (Eucalyptus camaldulensis) 
adalah tanaman yang mudah beradaptasi dan 
pertumbuhannya cepat (fast growing). Eucalyptus 
camaldulensis  di Australia dikenal dengan nama 
river red gum dan di Indonesia dikenal dengan 
nama ekaliptus (Davidson, 1995 dalam FAO, 2001). 
Menurut Charles dan Naughton (1994), potensi 
penggunaan kayu ekaliptus sudah diakui secara 
luas oleh perindustrian kayu, karena ekaliptus 
memiliki densitas basah kayu sebesar 500-700 
kg/m3  untuk kayu yang berasal dari tanaman muda 
dan 1.130 kg/m3 untuk kayu yang berasal dari 
tanaman tua. Berdasarkan densitas  yang tinggi  

 

pada tanaman ekaliptus dapat menjadi alternatif 
yang baik untuk ditanam/dikembangkan pada hutan 
tanaman industri (HTI) sebagai penyedia bahan 
baku untuk industri.  

PT. Sadhana Arifnusa adalah salah satu 
HTI di Nusa Tenggara Barat (NTB). PT. Sadhana 
Arifnusa merupakan HTI yang bergerak sejak tahun 
2011 untuk memenuhi kebutuhan kayu energi, 
terutama untuk keperluan pengovenan tembakau. 
Dalam mengembangkan HTI tanaman energi PT. 
Sadhana Arifnusa membutuhkan bibit ekaliptus 
yang memiliki kualitas yang baik agar diperolehnya 
hasil yang maksimal. Hal ini akan bergantung 
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dengan kegiatan persemaian yang dilakukan. PT. 
Sadhana Arifnusa akhirnya mencoba untuk 
melakukan perbanyakan tanaman secara vegetatif 
untuk menutupi kebutuhan bibit ekaliptus. Salah 
satu cara yang digunakan dalam perbanyakan 
secara vegetatif adalah dengan cara stek pucuk.  

Untuk meningkatkan keberhasilan dalam 
perbanyakan tanaman ekaliptus dengan cara stek 
pucuk, PT. Sadhana Arifnusa telah menggunakan 
hormon IBA (Indole Butyric Acid) untuk 
merangsang pembentukan akar pada stek 
ekaliptus. Menurut Abidin (1982), zat pengatur 
tumbuh pada tanaman (plant regulator) adalah 
senyawa organik yang bukan hara, yang dalam 
jumlah sedikit saja dapat mendukung atau 
menghambat dan dapat merubah proses fisiologis 
tumbuhan.  

Selain pemberian hormon IBA, media 
tanam juga sangat berperan penting terhadap 
pertumbuhan stek ekaliptus. Beberapa jenis media 
tanam yang dapat digunakan sebagai media stek 
diantaranya sabut kelapa, pasir dan tanah. Menurut 
Wuryaningsih dan Andyantoro (1998), serbuk sabut 
kelapa mempunyai kemampuan menyerap air yang 
tinggi yaitu delapan kali dari berat keringnya dan 
mengandung beberapa unsur hara utama seperti N, 
P, K, Ca dan Mg. Adapun pasir merupakan jenis 
media yang cocok bagi pertumbuhan awal stek. 
Pasir memiliki tekstur dan aerasi yang cocok bagi 
pertumbuhan akar, namun pasir tidak memiliki 
kandungan unsur hara yang diperlukan bagi 
pertumbuhan tanaman (Danu dan Nurhasybi, 
2003). 

Penelitian-penelitian terkait jenis 
Eucalyptus camaldulensis belum banyak dilakukan. 
Hal ini karena Eucalyptus camaldulensis bukan 
merupakan tanaman endemik. Diantara penelitian-
penelitian yang sudah dilakukan pada jenis 
Eucalyptus jenis lain diantaranya oleh Adinugraha 
et al  (2007) yang meneliti pertumbuhan stek pucuk 
dari tunas hasil pemangkasan semai jenis 
(Eucalyptus pelita) di persemaian. Sedangkan 
Irwanto (2001) meneliti tentang pengaruh hormon 
IBA terhadap persen jadi stek pucuk meranti putih 
(Shorea montingena). Adapun penelitian tentang 
penggunaan hormon IBA dan media tanam pada 
jenis Eucalyptus camaldulensis ini belum pernah 
dilakukan. Hal ini penting untuk mengetahui 
konsentrasi hormon IBA yang optimum dan  jenis 
media tanam yang sesuai untuk digunakan dalam 
melakukan pembibitan ekaliptus (Eucalyptus 
camaldulensis) dengan cara stek pucuk 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitaian yang digunakan adalah 
metode eksperimental. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di lokasi Nursery milik PT 
Sadhana Arifnusa Desa Padak Guar Kecamatan 
Sambalia. Penelitian ini dilaksanakan selama 90 
hari dari bulan April sampai Juli 2015. 

C. Alat dan Bahan Penelitian 

Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu 
alat tulis, skop, ember, gunting pangkas, Hand 
sprayer, Gunting stek, mistar ukur, ember, ayakan, 
mesin pengaduk semen, gelas ukur, lux meter, 
oven, hygro meter, label, tube tray, pucuk dari 
tanaman ekaliptus, hormon IBA, alkohol, air, kain 
kasa, pasir, cocopeat, tanah.  

D. Rancangan Penlitian 

Rancangan yang digunakan adalah 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang ditata 
secara faktorial. Faktor pertama adalah pemberian 
hormon IBA terdiri dari 4 aras dan faktor kedua 
adalah media tanam terdiri atas 4 aras. Adapun 
faktor pertama terdiri atas: T0 (kontrol) , T1 (500 
ppm), T2 (1.000 ppm), T3 (1.500 ppm). Faktor 
kedua terdiri atas: M1 (pasir), M2 (cocopeat), M3 

(pasir dan cocopeat (1:1)), M4 (tanah dan cocopeat 
(1:1)). 

E. Cara Kerja 

Tahap Persiapan 

Tahap Persiapan terdiri dari penyediaan 
media tumbuh, hormon IBA, serta persipan tempat 
penelitian.  

Tahap Pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan terdiri dari pemanenan 
coppice, pemberian hormon, penanaman, 
pemeliharaan dan penyiraman.  

F. Parameter yang Diamati 

Parameter yang akan diamati yaitu 
persentase hidup, tinggi stek, diameter stek, jumlah 
helai daun, berat berangkasan kering tanaman. 

G. Analisis Data 

Data hasil pengamatan akan dianalisis 
menggunakan analisis sidik ragam (Anova) pada 
jenjang nyata 5%. Untuk mengetahui perlakuan 
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berbeda nyata dilakukan Uji Beda Nyata Terkecil 
(BNT) pada jenjang nyata 5%.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN .   

A. Hasil Analisis Tanah 

Adapun hasil analisis tanah yang digunakan 
sebagai media tanam dapat dilihat pada Tabel 4.1 
di bawah ini: 

Tabel 4.1. Data Hasil Analisis Tekstur, Kelas 
Tekstur, Berat Jenis (BJ) dan Kimia Tanah. 
No Sifat Tanah Nilai (%) Harkat* 

1 Pasir : Debu : Liat 75 : 22 : 3 Lempung Berpasir 
2 PH Tanah 5,17 Masam 
3 Berat jenis 1,84 - 

4 N Total (Kjeldahl) 0,36 Sedang 
5 P2O5 Tersedia (Bray) 17,10  Sangat tinggi 
6 K Tersedia (Morgan 

wolf) 
190,25  Sangat tinggi 

Keterangan : *Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) 

Nusa Tenggara Barat (2015). 

Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa, tekstur 
sampel tanah termasuk ke dalam golongan 
lempung berpasir. Tekstur tanah menentukan daya 
ikat air dan kecepatan infiltrasi, pasir yang memiliki 
partikel lebih besar diantara partikel tanah yang lain 
dapat meneruskan air lebih cepat. Hardjowigeno 
(2007) menyatakan bahwa, tanah-tanah yang 
bertekstur pasir butiran-butirannya berukuran lebih 
besar, maka setiap satuan berat (misalnya setiap 
gram) mempunyai luas permukaan yang lebih kecil 
sehingga sulit untuk menahan air dan hara. 

Dari hasil perhitungan pH tanah yang telah 
dilakukan, menunjukkan nilai pH sebesar 5,17 nilai 
tersebut menurut BPTP (2015) tergolong dalam 
kelas bereaksi masam.  

 Kandungan nilai N total yang didapatkan dari 
hasil analisis sampel tanah yaitu sebesar 0,36%. 
Menurut BPTP (2015) jumlah N total tersebut 
tergolong ke dalam harkat sedang. Menurut 
Hardjowigeno (2007), unsur nitrogen di dalam 
tanah dapat berasal dari bahan organik tanah yang 
telah terdekomposisi, pengikatan oleh 
mikroorganisme dan N udara, pupuk misalnya ZA 
dan urea dan air hujan. Hasil analisis unsur P 
(P2O5) tersedia menunjukkan nilai sebesar 17,10%. 
Menurut BPTP (2015) nilai tersebut sudah 
termasuk dalam harkat sangat tinggi. Unsur P 
sangat penting bagi tanaman karena berfungsi 
untuk pembelahan sel, memperkuat batang agar 
tidak mudah roboh, membantu perkembangan akar, 
menyimpan dan memindahkan energi, serta 

membantu tanaman tahan terhadap penyakit 
(Hardjowigeno, 2007). 

Berdasarkan hasil analisis K tersedia 
menunjukkan nilai sebesar 190,25%. Menurut 
BPTP (2015) nilai tersebut termasuk dalam harkat 
sangat tinggi. Unsur K berfungsi pada tanaman 
dalam membantu metabolisme karbohidrat 
(pembentukan pati), metabolisme nitrogen, 
mengaktifkan enzim, serta mempercepat 
pertumbuhan dan perkembangan jaringan meristem 
(Hanafiah, 2005). 

B. Hasil Analisis Pertumbuhan Tanaman 

Persentase Hidup (%) 

Hasil analisis sidik ragam terhadap persentase 
hidup stek pucuk ekaliptus (Eucalyptus 
camaldulensis) dapat dilihat pada Tabel 4.3 di 
bawah ini: 

Tabel 4.3. Analisis Sidik Ragam Terhadap 
Persentase Hidup. 

Source Of 
Variation 

SS DF MS F P- 
Value 

 

Hormon 
Media tanam 
Interaction 
Hormon*Media 
tanam 
Error 

27.812,34 
6.041,59 
 
3.298,48 
 
15.555,78 

3 
3 
 
9 
 
32 

9.270,78 
2.013,86 
 
366,498 
 
486,118 

19,071 
4,142 

 
0,754 

 

0,000 
0,013 
 
0,658 

s 
s 
 
ns 

Total  52.708,21 47      

keterangan : s = signifikan, ns = non signifikan 

Melihat hasil analisis sidik ragam pada 
perlakuan pemberian hormon IBA dan media tanam 
yang digunakan menunjukkan perbedaan yang 
nyata, maka perlu dilakukan uji lanjut, yaitu uji beda 
nyata terkecil (BNT) pada taraf nyata 5% terhadap 
perlakuan pemberian hormon IBA dan media 
tanam. Selanjutnya hasil uji beda nyata terkecil 
(BNT) pada taraf 5% terhadap pemberian hormon 
IBA dan media tanam dapat dilihat pada Tabel 4.4 
dan 4.5 di bawah ini: 
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Tabel 4.4. Hasil Uji BNT Perlakuan Pemberian  
Hormon IBA Terhadap Persen   Hidup Tanaman. 
 

Keterangan: Notasi huruf yang sama pada tabel 
menunjukkan tidak ada beda nyata yang signifikan, 
notasi huruf yang berbeda menunjukkan beda nyata 
yang signifikan. 

Tabel 4.5. Hasil Uji BNT Perlakuan Media Tanam 
Terhadap Persen Hidup Tanaman. 

Rank Mean 
name 

Mean N Non-significant 
ranges 

1 
2 
3 
4 

M1 
M2 
M3 
M4 

63,889 
59,723 
84,723 
83,333 

12 
12 
12 
12 

a 
a 
b 
b 

Keterangan: Notasi huruf yang sama pada tabel 
menunjukkan tidak ada beda nyata yang signifikan, 
notasi huruf yang berbeda menunjukkan beda nyata 
yang signifikan. 

Selanjutnya nilai rata-rata pengaruh 
perlakuan pemberian hormon IBA dan media tanam 
terhadap persen jadi dapat dilihat pada Gambar 4.1 
dan 4.2 di bawah ini: 

 
Gambar 4.1. Pengaruh Perlakuan Tingkat Konsentrasi Hormon 

IBA Terhadap Persen Hidup Tanaman. 

Pemberian hormon pada berbagai 
konsentrasi memberikan pengaruh karena hormon 
yang diberikan bermanfaat dalam merangsang 
pembentukan  akar pada stek yang dapat 
meningkatkan persen hidup stek tanaman ekaliptus 
(Eucalyptus camaldulensis). Hal ini sesuai dengan 
pendapat Kusumo (1984) yang mengemukakan 
bahwa manfaat dari hormon sangat tergantung dari 
dosis yang diberikan, jika dosisnya tepat akan 
sangat membantu dan didapatkan sistim perakaran 
yang baik dalam waktu relatif singkat. Ini 
menunjukkan pemberian hormon IBA pada 

konsentrasi 1.500 ppm, 1.000 ppm, dan 500 ppm 
dapat meningkatkan persen jadi stek lebih tinggi 
dari pada stek yang tidak diberikan hormon IBA 
(kontrol). 

 
Gambar 4.2. Pengaruh Media Tanam Terhadap Persen Hidup 

Tanaman. 

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa, 
persentase hidup tanaman tertinggi terjadi pada 
media tanam pasir + cocopeat (M3) dengan nilai 
rata-rata 84,72%, disusul dengan media tanam 
tanah + cocopeat (M4) dengan nilai rata-rata 
83,33%, dan media tanam pasir (M1) dengan nilai 
rata-rata 63,89%, sedangkan persentase  hidup 
terendah terjadi pada media tanam cocopeat (M2) 
dengan nilai rata-rata 59,72%. Hal ini diduga media 
cocopeat (M2) yang digunakan memiliki sifat kuat 
dalam mengikat air namun kekuatannya dalam 
memegang stek sangat lemah. Kemampuan 
mengikat air yang tinggi menyebabkan kelembaban 
pada media cocopeat sangat tinggi, dan 
mengakibatkan mudahnya stek terkena jamur yang 
pada akhirnya membuat stek layu dan mati. 
Adapun media M1 memilki sifat sebaliknya yaitu 
kurang kuat dalam mengikat air, akan tetapi 
kekuatan memegang stek sangat kuat dan memiliki 
aerasi yang baik. Persentase hidup pada media M1 
dan M2 lebih rendah jika dibandingkan dengan 
media tanam M3 dan M4. Hal ini diduga disebabkan 
penambahan cocopeat pada media M3 dapat 
meningkatkan kemampuan media M3 dalam 
menyimpan air, sehingga kebutuhan air pada stek 
terpenuhi, sedangkan penambahan cocopeat pada 
media M4 dapat memperbaiki sifat fisik tanah, 
sehingga tanah lebih remah dan memudahkan 
pertumbuhan akar pada stek. Ashari (1995) 
menyatakan bahwa, fungsi media yang digunakan 
untuk menanaman stek adalah memegang stek 
agar tidak mudah goyah, memberikan kelembaban 
yang cukup dan mengatur peredaran udara 
(aerasi). Oleh karenanya, media yang ideal 
haruslah mampu memberikan aerasi yang cukup, 
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mempunyai daya pegang air dan drainase yang 
baik serta bebas jamur dan bakteri patogen. Hal ini 
juga yang mengakibatkan persentase hidup pada 
perlakuan media M3 dan M4 menunjukkan nilai rata-
rata yang lebih tinggi dari media M2 dan M1 pada 
stek tanaman ekaliptus (Eucalyptus camaldulensis).    

Tinggi Tanaman 

Hasil analisis sidik ragam terhadap 
pertambahan tinggi stek pucuk ekaliptus 
(Eucalyptus camaldulensis) dapat dilihat pada 
Tabel 4.3 di bawah ini: 

Tabel 4.6. Analisis Sidik Ragam Terhadap 
Pertambahan Tinggi Tanaman. 

Source Of  
Variation 

SS DF MS F P-  
Value 

 

Hormon 
Media tanam 
Interaction 
Hormon*Media 
tanam 
Error 

69,12 
19,62 
 
13,89 
56,35 

3 
3 
 
9 
32 

23,04 
6,54 
 
1,54 
1,76 
 

13,08 
3,71 
 
0,87 
 

0,000 
0,021 
 
0,556 

s 
s 
 
ns 

Total  158,98 47     

Keterangan : s = signifikan, ns = non signifikan  

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam 
yang menunjukan adanya pengaruh nyata pada 
perlakuan pemberian hormon IBA dan media tanam 
terhadap pertubuhan tinggi tanaman, maka 
dilakukan uji lanjut menggunakan uji beda nyata 
terkecil (BNT) pada taraf nyata 5% terhadap 
pemberian hormon IBA dan media tanam. Hasil uji 
beda nyata terkecil terhadap pemberian hormon 
IBA dan media tanam dapat dilihat pada Tabel 4.7 
dan 4.8 di bawah ini: 

Tabel 4.7. Hasil Uji BNT Perlakuan Pemberian 
Hormon IBA Terhadap Pertambahan Tinggi 
Tanaman. 

Rank Mean 
name 

Mean N Non-significant 
ranges 

1 
2 
3 
4 

T0 
T1 

T2 
T3 

1,76 
4,26 
4,27 
4,88 

12 
12 
12 
12 

a 
b 
b 
b 

Keterangan: Notasi huruf yang sama pada tabel 
menunjukkan tidak beda nyata yang signifikan, notasi 
huruf yang berbeda menunjukkan beda nyata yang 
signifikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.8. Hasil Uji BNT Perlakuan Media Tanam 
Terhadap Pertambahan Tinggi Tanaman. 

Rank Mean 
name 

Mean N Non-significant 
ranges 

1 
2 
3 
4 

M1 
M2 
M3 
M4 

3,09 
3,24 
4,59 
4,24 

12 
12 
12 
12 

a 
a 
b 

ab 

Keterangan: Notasi huruf yang sama pada tabel 
menunjukkan tidak beda nyata yang signifikan, notasi 
huruf yang berbeda menunjukkan beda nyata yang 
signifikan. 

Selanjutnya nilai rata-rata pengaruh 
perlakuan tingkat konsentrasi hormon dan media 
tanam terhadap pertambahan tinggi tanaman dapat 
dilihat pada Gambar 4.3 dan 4.4 di bawah ini: 

 
Gambar 4.3. Pengaruh Perlakuan Tingkat Konsentrasi Hormon IBA 

Terhadap Tinggi Tanaman. 

Gambar di atas menunjukkan bahwa, 
pemberian hormon IBA memberikan pengaruh 
nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman. Hal ini 
dapat dilihat dari nilai rata-rata pada setiap 
perlakuan yaitu pada perlakuan T0 (kontrol) 
menunjukkan pertumbuhan tinggi paling rendah 
dengan nilai rata-rata 1,76 cm. Sedangkan pada 
perlakuan T3 menunjukkan nilai rata-rata tertinggi 
yaitu sebesar 4,88 cm, kemudian disusul oleh 
perlakuan T2 dengan nilai rata-rata sebesar  4,27 
cm dan pada perlakuan T1 dengan nilai rata-rata 
sebesar 4,26 cm. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Hartmann dan kester (1978 dalam Ashari, 1995), 
yang menyatakan bahwa auksin yang terkandung 
pada hormon IBA sangat berpengaruh terhadap 
pertumbuhan batang, absisi pada daun dan buah, 
serta mengaktifkan kerja lapisan kambium.  

Menurut Salisbury dan Ross (1995), 
penambahan auksin menyebabkan putusnya ikatan 
selulosa diantara dinding sel yang menyebabkan 
dinding sel meregang. Peregangan dinding sel 
menyebabkan pemanjangan sel pada ruas batang 
yang mengarah pada pertambahan tinggi tanaman. 
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Hal ini yang mengakibatkan pemberian hormon IBA 
pada perlakuan T1, T2 dan T3 memiliki nilai rata-rata 
lebih tinggi jika dibandingkan dengan perlakuan T0 
(kontrol). 

 
Gambar 4.4. Pengaruh Media Tanam Terhadap Tinggi Tanaman. 

Pada perlakuan media tanam yang 
digunakan terjadi perbedaan nyata antara 
perlakuan media pasir (M1) dan media cocopeat 
(M2) dengan perlakuan media tanam campuran 
pasir + cocopeat (M3), namun tidak terjadi beda 
nyata antara media campuran tanah + cocopeat 
(M4) dengan perlakuan media tanam M3. Begitu 
juga antara perlakuan media tanam M4 dengan 
media tanam M1 dan M2, tidak terjadi perbedaan 
yang nyata. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata pada 
setiap perlakuan yaitu pada perlakuan M1 dan M2 
menunjukkan nilai rata-rata terendah dengan nilai 
rata-rata pada perlakuan M1 sebesar 3,09 cm dan 
perlakuan M2 sebesar 3,24 cm, sedangkan pada 
perlakuan M3 menunjukkan nilai rata-rata tertinggi 
yaitu sebesar 4,59 cm, kemudian disusul oleh 
perlakuan M4 dengan nilai rata-rata sebesar 4,24 
cm. Diketahui bahwa kandungan unsur N total 
(tanah) pada perlakuan M4 sebesar 0,36% 
(tergolong sedang) ditambah dengan unsur hara N 
pada cocopeat sebesar 0,42%. Sedangkan pada 
media M3 dan M2 unsur nitrogen yang dibutuhkan 
tanaman hanya bersumber dari cocopeat dan pada 
media M1 diduga memiliki kandungan unsur hara 
yang sangat rendah. Gejala tanaman yang 
kekurangan unsur ini adalah tanaman kerdil, 
pertumbuhan akar terbatas, dan daun berwarna 
lebih pucat. Ini menunjukkan ketersediaan unsur N 
pada media tanam sangat berperan penting 
terhadap pertumbuhan tinggi tanaman 
(Hardjowigeno, 2010). 

 

Diameter Tanaman 

Hasil analisis sidik ragam terhadap 
pertambahan diameter stek pucuk ekaliptus 
(Eucalyptus camaldulensis) dapat dilihat pada 
Tabel 4.3 di bawah ini: 
 
Tabel 4.9. Analisis Sidik Ragam Terhadap  
Pertambahan Diameter Tanaman. 

Source Of  
Variation 

SS DF MS F P- 
Value 

 

Hormon 
Media tanam 
Interaction 
Hormon*Media tanam 
Error 

0,123 
0,022 
 
0,027 
0,076 

3 
3 
 
9 
32 

0,041 
0,007 
 
0,003 
0,002 

17,24 
3,11 
 
1,27 
 

0,00 
0,04 

 
0,29 

s 
s 
 
ns 

Total  0,248 47     

Keterangan : s = signifikan, ns = non signifikan 

Dengan adanya beda nyata pada 
perlakuan pemberian hormon IBA dan media 
tanam, maka diperlukannya uji lanjut yaitu uji beda 
nyata terkecil (BNT) pada taraf 5% terhadap 
perlakuan pemberian hormon IBA dan media tanam 
untuk melihat perlakuan pemberian konsentrasi 
hormon IBA dan media tanam mana sajakah yang 
memberikan pengaruh nyata terhadap 
perkembangan diameter pada stek pucuk ekaliptus 
(Eucalyptus camaldulensis). 

Hasil uji lanjut beda nyata terkecil (BNT) 
pada masing-masing konsentrasi hormon IBA yang 
diberikan dan media tanam terhadap diameter 
tanaman dapat dilihat pada Tabel 4.10 dan 4.11 di 
bawah ini: 

Tabel 4.10. Hasil Uji BNT Perlakuan Pemberian 
Hormon IBA Terhadap Pertambahan Diameter 
Tanaman. 

Rank Mean 
name 

Mean N Non-significant 
ranges 

1 
2 
3 
4 

T0 
T1 

T2 
T3 

0,058 
0,147 
0,165 
0,194 

12 
12 
12 
12 

a 
b 
bc 
c 

Keterangan:  Notasi huruf yang sama pada tabel menunjukkan tidak 
beda nyata yang signifikan, notasi huruf yang berbeda 
menunjukkan beda nyata yang signifikan. 

Tabel 4.11. Hasil Uji BNT Perlakuan Media Tanam 
Terhadap Pertambahan Diameter Tanaman. 

Rank Mean 
name 

Mean N Non-significant 
ranges 

1 
2 
3 
4 

M1 
M2 
M3 

M4 

0,119 
0,121 
0,167 
0,158 

12 
12 
12 
12 

a 
a 
b 

ab 

Keterangan: Notasi huruf yang sama pada tabel menunjukkan tidak 
beda nyata yang signifikan, notasi huruf yang berbeda 
menunjukkan beda nyata yang signifikan. 
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Selanjutnya nilai rata-rata pengaruh 
perlakuan tingkat konsentrasi hormon dan media 
tanam terhadap pertambahan diameter tanaman 
dapat dilihat pada Gambar 4.5 dan 4.6 di bawah ini: 

 
Gambar 4.5. Pengaruh Perlakuan Tingkat Konsentrasi Hormon 

IBA Terhadap Diameter Tanaman. 

Gambar di atas menunjukkan bahwa, 
pemberian hormon IBA memberikan pengaruh 
beda nyata, hal ini dapat dilihat bahwa 
pertumbuhan diameter paling baik terjadi pada 
perlakuan pemberian hormon IBA dengan 
konsentrasi T3 (1.500 ppm) dengan nilai rata-rata 
sebesar 0,19 cm, disusul oleh perlakuan T2 (1.000 
ppm) dengan nilai rata-rata sebesar 0,16 cm dan 
pada perlakuan T1 (500 ppm) dengan nilai rata-rata  
sebesar 0,14 cm, sedangkan pertumbuhan 
diameter paling rendah terjadi pada perlakuan T0 
(kontrol) dengan nilai rata-rata sebesar 0,05 cm. 
Hal ini diduga disebabkan oleh sebagian batang 
pada stek ekaliptus mengecil dan mempengaruhi 
besarnya diameter pada saat pengukuran. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan Budianto (2000 dalam 
Nababan, 2009), menyatakan bahwa karbohidrat 
dalam batang sebagai bahan pembangun 
merupakan hasil fotosintesis yang dilakukan daun 
dan disimpan pada seluruh bagian vegetatif 
tanaman sebagai cadangan makanan. Cadangan 
makanan ini akan digunakan kembali pada saat 
terjadi keadaan yang kurang menguntungkan  atau 
untuk pembentukan sel maupun organ baru.  

Terjadinya perbedaan yang nyata pada 
perlakuan T0, T1, T2 dan T3 disebabkan oleh 
penggunaan tingkat konsentrasi hormon yang 
berbeda sehingga rangsangan dalam pembentukan 
akar pada tanaman berbeda pula. Dimana 
penggunaan konsentrasi hormon IBA yang lebih 
tinggi (T3) lebih cepat merangsang pembentukan 
akar dari penggunaan konsentrasi yang lebih 
rendah (T0, T1 dan T2). Menurut Agustin et al. 
(2014), menyatakan bahwa perkembangan sistem 
perakaran akan memperngaruhi  perkembangan 

tajuk bibit yaitu pertumbuhan tinggi dan diameter 
bibit. Akar akan menyediakan unsur hara dan air 
yang diperlukan oleh tajuk bibit untuk kegiatan 
fotosintesis, sementara tajuk bibit meyediakan hasil 
fotosintesis yang diperlukan untuk pertumbuhan 
akar dan bagian lainnya. 

 
Gambar 4.6. Pengaruh Media Tanam Terhadap Pertambahan 

Diameter Tanaman. 

Dari gambar pertumbuhan diameter di atas 
menunjukkan bahwa pertumbuhan diameter paling 
baik terjadi pada perlakuan media tanam pasir + 
cocopeat (M3) dengan nilai rata-rata sebesar 0,16 
cm, kemudian disusul dengan perlakuan media 
tanam tanah + cocopeat (M4) dengan nilai rata-rata 
sebesar 0,15 cm. Sedangkan pertumbuhan 
diameter paling rendah terjadi pada media tanam 
pasir (M1) dengan nilai rata-rata sebesar 0,11 cm, 
dan media cocopeat (M2) dengan nilai rata-rata 
sebesar 0,12 cm. Diduga pertumbuhan diameter 
pada tanaman Eucalyptus camaldulensis di 
pengaruhi oleh unsur hara yang terkandung pada 
media tanam (Tabel 4.1) dimana pada media M2, 
M3 dan M4 memiliki unsur hara N, P, dan K yang 
cukup untuk digunakan dalam proses fotosintesis 
dan pertumbuhan tanaman. Sedangkan pada 
media pasir (M1) menurut Sofyan dan Imam (2006), 
pasir merupakan jenis media yang cocok bagi 
pertumbuhan awal stek, karena pasir memiliki 
tekstur dan aerasi yang cocok  bagi pertumbuhan 
akar, akan tetapi pasir tidak memiliki kandungan 
unsur hara yang diperlukan bagi pertumbuhan 
lanjutan tanaman. Namun walaupun pada media M2 

mengandung unsur hara yang cukup akan tetapi 
menurut Istomo dan Valentino (2012), karena pori 
mikro yang dimiliki cocopeat (M2) mampu 
menghambat gerakan air lebih besar menyebabkan 
ketersediaan air lebih tinggi pada media cocopeat. 
Pada saat tertentu, kondisi tersebut menyebabkan 
pertukaran gas pada media mengalami hambatan 
karena media jenuh oleh air. Hal inilah yang 
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mengakibatkan rata-rata pertambahan diameter 
pada M1 dan M2 lebih rendah dari media M4 dan M3.  

Jumlah Daun (Helai) 

Hasil analisis sidik ragam terhadap 
pertambahan daun pada stek ekaliptus (Eucalyptus 
camaldulensis) dapat dilihat pada Tabel 4.12 di 
bawah ini: 

Tabel 4.12. Analisis Sidik Ragam Terhadap jumlah 
Daun. 

Source Of  
Variation 

SS DF MS F P-  
Value 

 

Hormon 
Media tanam 
Interaction 
Hormon*Media tanam 
Error 

89,63 
29,11 
 
14,28 
46,62 

3 
3 
 
9 
32 

29,877 
9,703 
 
1,587 
1,457 

20,51 
6,66 
 
1,11 
 

0,000 
0,001 
 
0,397 

s 
s 
 
ns 

Total  179,64 47     

Keterangan : s = signifikan, ns = non signifikan 

Dengan adanya pengaruh yang nyata pada 
perlakuan pemberian hormon IBA dan media 
tanam, maka perlu dilakukan uji lanjut yaitu uji beda 
nyata terkecil (BNT) pada taraf nyata 5%. Hasil uji 
beda nyata terkecil (BNT) pada taraf 5% pada 
perlakuan pemberian hormon IBA dan media tanam 
terhadap pertambahan daun dapat dilihat pada 
Tabel 4.13 dan 4.14 di bawah ini: 

Tabel 4.13. Hasil Uji BNT Perlakuan Pemberian 
Hormon IBA Terhadap Jumlah Daun. 

Rank Mean 
name 

Mean N Non-significant 
ranges 

1 
2 
3 
4 

T0 
T1 
T2 
T3 

0,542 
2,784 
3,875 
3,903 

12 
12 
12 
12 

a 
b 
c 
c 

Keterangan: Notasi huruf yang sama pada tabel menunjukkan tidak 
beda nyata yang signifikan, notasi huruf yang berbeda menunjukkan 
beda nyata yang signifikan. 

Tabel 4.14. Hasil Uji BNT Perlakuan Media Tanam 
Terhadap Jumlah Daun. 

Rank Mean 
name 

Mean N Non-significant 
ranges 

1 
2 
3 
4 

M1 

M2 

M3 

M4 

2,174 
1,951 
3,916 
3,062 

12 
12 
12 
12 

ab 
a 
c 

bc 

Keterangan: Notasi huruf yang sama pada tabel menunjukkan tidak 
beda nyata yang signifikan, notasi huruf yang berbeda menunjukkan 
beda nyata yang signifikan. 

Selanjutnya nilai rata-rata pengaruh 
perlakuan tingkat konsentrasi hormon dan media 
tanam terhadap pertambahan daun dapat dilihat 
pada Gambar 4.7 dan 4.8 di bawah ini: 

 
Gambar 4.7. Pengaruh Perlakuan Tingkat Konsentrasi Hormon IBA 

Terhadap Pertambahan Daun Tanaman. 

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa 
nilai rata-rata jumlah daun terbanyak ditunjukkan 
pada pemberian hormon IBA dengan konsentrasi 
1.500 ppm (T3) dengan nilai rata-rata sebesar 3,90 
(4 helai), dan pada konsentrasi 1.000 ppm (T2) 
dengan nilai rata-rata sebesar 3,87 (4 helai), 
disusul oleh konsentrasi 500 ppm (T1) dengan nilai 
rata-rata 2,78 (3 helai), sedangkan pada 
konsentrasi 0 ppm (T0) menunjukkan nilai rata-rata 
terendah yaitu sebesar 0,54 (1 helai). Hal ini diduga 
berkaitan dengan tinggi tanaman maka semakin 
bertambah nodus sebagai tempat tumbuh daun. 
Dimana menurut Salisbury dan Ross (1995), auksin 
dapat memacu kerja giberelin dalam pemanjagan 
ruas-ruas batang sehingga menyebabkan 
meningkatnya jumlah tempat tumbuh daun (nodus) 
pada tunas batang yang selanjutnya terjadi 
penambahan jumlah daun. 

 
Gambar 4.8. Pengaruh Media Tanam Terhadap Pertambahan Daun     

Tanaman. 

Pada perlakuan media tanam yang 
digunakan menunjukkan  beda nyata terhadap 
jumlah daun, yaitu pada media tanam  pasir (M1), 
media tanam cocopeat (M2), dengan media tanam 
pasir + cocopeat (M3). Sedangkan pada media 
tanam M1 tidak menunjukkan beda nyata terhadap 
jumlah daun dengan perlakuan media M2, dan 
media tanam M4. Pada perlakuan media tanam M3 
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menunjukkan nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 
3,92 (4 helai), disusul oleh media tanam M4 dengan 
nilai rata-rata sebesar 3,06 (3 helai), sedangkan 
pada media tanam M1 dan M2 menunjukkan  nilai 
rata-rata terendah yaitu sebesar 2,17 (2 helai), dan 
pada media tanam M2  dengan nilai rata-rata yang 
sama sebesar 1,95 (2 helai). Hal ini diduga 
disebabkan oleh mulai tumbuhnya akar pada stek 
yang menyerap unsur hara pada media tanam yang 
digunakan untuk perkembangan daun dan organ 
lainnya pada stek. Hal ini  yang menyebabkan 
perlakuan pada media M3 dan M4 memiliki jumlah 
daun yang lebih banyak dari perlakuan media M1 
dan M2. 

4.1 Berat Berangkasan Kering (kg/g) 

Hasil analisis sidik ragam terhadap berat 
berangkasan kering stek ekaliptus  (Eucalyptus 
camaldulensis) dapat dilihat di bawah ini: 

Tabel 4.15. Analisis Sidik Ragam Terhadap Berat 
Berangkasan Kering Tanaman. 

Source Of Variation SS DF MS F P-  
Value 

 

Hormon 
Media tanam 
Interaction 
Hormon*Media tanam 
Error 

0,478 
0,168 

 
0,102 
0,372 

3 
3 
 
9 
32 

0,159 
0,056 

 
0,011 
0,012 

13,68 
4,81 

 
0,97 

 

,000 
,007 

 
,476 

s 
s 
 

ns 

Total  1,121 47     

Keterangan : s = signifikan, ns = non signifikan 

Melihat adanya pengaruh beda nyata pada 
perlakuan pemberian hormon IBA dan media 
tanam, maka perlu dilakukan uji lanjut yaitu uji beda 
nyata terkecil (BNT) pada taraf 5%. Hasil uji beda 
nyata terkecil (BNT) ada taraf 5% pada perlakuan 
pemberian hormon IBA dan media tanam terhadap 
berat berangkasan kering tanaman dapat dilihat 
pada Tabel 4.16 dan 4.17 di bawah ini: 

Tabel 4.16. Hasil Uji BNT Perlakuan Pemberian 
Hormon IBA Terhadap Berat Berangkasan Kering 
Tanaman. 

Rank Mean 
name 

Mean N Non-significant 
ranges 

1 
2 
3 
4 

T0 
T1 
T2 
T3 

0 
0,156 
0,235 
0,253 

12 
12 
12 
12 

a 
b 
bc 
c 

Keterangan: Notasi huruf yang sama pada tabel menunjukkan tidak beda 
nyata yang signifikan, notasi huruf yang berbeda menunjukkan beda nyata 
yang signifikan. 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.17. Hasil Uji BNT Perlakuan Media Tanam 
Terhadap Berat Berangkasan Kering Tanaman 

Rank Mean name Mean N Non-significant 
ranges 

1 
2 
3 
4 

M1 
M2 
M3 
M4 

0,107 
0,097 
0,228 
0,211 

12 
12 
12 
12 

a 
a 
b 
b 

Keterangan:  Notasi huruf yang sama pada tabel menunjukkan tidak beda 
nyata yang signifikan, notasi huruf yang berbeda menunjukkan beda nyata 

yang signifikan. 

Selanjutnya nilai rata-rata pengaruh 
perlakuan tingkat konsentrasi hormon dan media 
tanam terhadap berat kering tanaman dapat dilihat 
pada Gambar 4.9 dan 4.10. 

 
Gambar 4.9. Pengaruh Perlakuan Tingkat Konsentrasi Hormon IBA 

Terhadap Berat Kering Tanaman. 

Gambar di atas menunjukkan  rata-rata 
nilai tertinggi berat berangkasan kering terjadi pada 
pemberian hormon IBA dengan konsentrasi 1.500 
ppm (T3) degan nilai rata-rata sebesar 0,25 gram, 
disusul dengan konsentrasi 1.000 ppm (T2) dengan 
nilai rata-rata 0,23 gram, dan konsentrasi 500 ppm 
(T1) dengan nilai rata-rata 0,15 gram, sedangkan 
pada kontrol (T0) tidak menunjukkan nilai apapun. 
Perlakuan pada konsentrasi T3 merupakan 
konsentrasi paling baik dalam memberikan 
pengaruh terhadap berat berangkasan kering stek 
ekaliptus, hal ini disebabkan oleh pemberian 
dengan kosentrasi yang lebih tinggi dapat 
merangsang pembentukan akar lebih cepat. 
Menurut Abidin (1991), akar mempunyai fungsi 
menghisap air serta garam-garam mineral dan 
oksigen dari dalam tanah, sebagai jangkar, sebagai 
penghubung dalam mengalirkan air, garam-garam 
mineral zat makanan lainnya ke batang dan daun 
yang berada diatasnya, sehingga mempengaruhi 
pertumbuhan tanaman. Hal ini yang menyebabkan 
pertumbuhan stek pada perlakuan T3 memiliki nilai 
rata-rata berat berangkasan kering lebih tinggi. 
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Gambar 4.10. Pengaruh Media Tanam Terhadap Berat Kering 

Tanaman. 

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa 
media tanam yang digunakan memberikan 
pengaruh beda nyata terhadap berat berangkasan 
kering tanaman. Berat berangkasan tertinggi terjadi 
pada media tanam pasir + cocopeat (M3) dengan 
nilai rata-rata sebesar 0,22 gram, disusul oleh 
media tanam tanah + cocopeat (M4) dengan nilai 
rata-rata sebesar 0,21 gram, dan media tanam 
pasir (M1) dengan nilai rata-rata 0,10 gram, 
sedangakan pada media tanam cocopeat (M2) 
menunjukkan nilai berat berangkasan paling rendah 
0,9 gram.  

Hal ini diduga karena media M1 dan M2 
yang digunakan tidak memiliki unsur hara yang 
cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman 
ekaliptus (Eucalyptus camaldulensis). Harjadi (1984 
dalam Siregar, 2002), menyatakan bahwa 
pertumbuhan merupakan fungsi dari keefisienan 
tanaman dalam memproduksi berat kering dan 
mencerminkan status nutrisi tanaman. Banyaknya 
unsur hara yang diserap oleh stek umumnya selalu 
berbanding lurus dengan laju pertumbuhan dan 
berat kering total (biomassa).  

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data penelitian 
dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Pemberian hormon IBA menunjukkan pengaruh 

nyata terhadap pertumbuhan stek pucuk 
ekaliptus (Eucalyptus camaldulensis). 
Pertumbuhan terbaik terjadi pada perlakuan 
dengan konsentrasi 1.500 ppm (T3). Dimana 
perlakuan T3 menunjukkan nilai rata-rata 
tertinggi disetiap variabel yang dianalisis yaitu 
persentase hidup (95,83%),  tinggi tanaman 
(4,88 cm), diameter tanaman (0,19 cm), jumlah 
daun (3,90 helai) dan berat berangkasan kering 
(0,25 gram). 

2. Media tanam yang digunakan menunjukkan 
pengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekaliptus 
(Eucalyptus camaldulensis). Pertumbuhan 
terbaik terjadi pada media tanam pasir + 
cocopeat (M3). Dimana perlakuan M3 
menunjukkan nilai rata-rata tertinggi pada setiap 
variabel yang dianalisis yaitu persentase hidup 
(84,72%), jumlah daun (3,91 helai), tinggi 
tanaman (4,59 cm), diameter tanaman (0,167 
cm) dan berat berangkasan kering (0,23 gram).  

3. Interaksi pemberian hormon IBA dan jenis 
media tanam yang digunakan tidak 
menunjukkan pengaruh nyata pada setiap 
variabel yang dianalisis yaitu persentase hidup, 
jumlah daun, tinggi tanaman, diameter tanaman, 
dan berat berangkasan kering pada stek 
ekaliptus. 
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