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ABSTRAK 

Bambu merupakan salah satu jenis tanaman hasil hutan bukan kayu yang di 

manfaatkanolehmasyarakat.Perkembangbiakan bambu umumnya dapat dilakukan dengan rimpang 

dan biji, namun memiliki kelemahan, yaitu kesulitan dalam mendapatkan benih dan kesulitan dalam 

pembongkaran rumpun bambu.Oleh karena itu digunakan stek cabang bahan stek tersedia lebih 

banyak dan tidak merusak rumpun asal. Tujuan penelitianuntuk mengetahui konsentrasi ZPT auksin 

IBA yang sesuai terhadap pertumbuhan bibit bambu petung, untukmengetahui komposisi media 

tanam antara media tanah dan pupuk kandang yang sesuai pertumbuhan bibit bambu petung, dan 

mengetahui interaksi antara pemberian ZPT auksin IBAdan media tanah dan pupuk kandang terhadap 

pertumbuhan bibit bambu petung. Metode yang di gunakan adalah eskperimentalmengunakan 2 faktor 

yaitu zat pengatur tumbuh IBA dengan empat aras yaitu (kontrol), 500 ppm, 1.000 ppm, dan 1.500 

ppmdan media tanam dengan tiga aras yaitu media tanah, media tanahcampurpupukkandang  (1:1)  

dandengan media tanahcampurpupukkandang (2:1). Hasilpengamatandianalisismengunakan Analisis 

Varian (ANOVA)dan bila terdapat beda nyata di uji lanjut dengan Duncan Multiple Range Test 

(DMRT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, konsentrasi yang sesuaipadastek bambu 

petungdengandosisA1 (500 ppm) adalahjumlah tunas dengannilai rata-rata 5,11 dan volume 

akardengan nilai rata-rata 24,66. Jenis media tanam yang digunakan menunjukankomposisi media 

tanamterbaikpadaperlakukan M1 (tanah + pupuk kandang 1:1) padastek bambu petungadalah volume 

akardengannilai rata-rata 21,85. Tidak ada interaksi antara perlakuan konsentrasi IBA dan media 

tanam. 

Kata kunci : Bambu, Zat Pengatur Tumbuh, Media Tanam. 

ABSTRACT 
Bamboo is one kind of plant timber forest products are used by the community. The 

proliferation of bamboo can generally be done by rhizomes and seeds, but has the disadvantage, 

namely the difficulty in getting the seed and the difficulty in dismantling a bamboo grove. Therefore 

the use of cuttings branch cuttings material more available and does not damage the original clump. 

The aim of research to determine the concentration of plant growth regulator auxin IBA 

corresponding to the growth of seedlings petung, to know the composition of the planting medium 

between the media of soil and manure corresponding seedling growth petung, and the interaction 

between the administration PGR auxin IBA and media soil and manure on growth petung seed. The 

method used was experimental uses 2 factors, growth regulators IBA with four levels namely 

(control), 500 ppm, 1.000 ppm and 1.500 ppm and the planting medium with three levels namely soil 

media, soil media mix manure (1: 1 ) and with soil mixed media manure (2: 1). The observations in 

the analysis using variant analysis (ANOVA) and when there is a significant difference in a further 

test with Duncan Multiple Range Test (DMRT). The results showed that, the appropriate 

concentration on cuttings petung with A1 dose (500 ppm) is the number of shoots with an average 

value of 5.11 and a root volume with an average value of 24.66. Type of planting medium used to 

show the best growing media composition in the treatment of M1 (soil + manure 1: 1) on cuttings 

petung is the root volume with an average value of 21.85. There is no interaction between IBA and 

growing media concentration. 

Keywords : Bamboo, Growth regulation, Plant Media 
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PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 

 Bambu merupakan salah satu jenis 

tanaman hasil hutan bukan kayu yang 

berperan penting dalam kehidupan 

masyarakat. Pemanfaatan tanaman bambu 

yang dilakukan oleh masyarakat yang 

memiliki nilai ekonomi berupa kerajinan, 

konstruksi bangunan dan alat musik yang 

berbahan baku dari bambu. Disamping itu 

bambu juga memiliki fungsi konservasi yang 

sangat baik, pertimbangan menggunakan 

bambu sebagai tanaman konservasi adalah 

karena tanaman bambu memiliki toleransi 

tinggi terhadap ganguan alam, kebakaran, 

dan bambu juga memiliki kemampuan untuk 

menahan tanah agar tidak terjadinya erosi 

dan menghasilkan banyak oksigen, (Gerbono 

dan Djarijah, 2009). 

 Dengan makin meningkatnya 

kebutuhan masyarakat akan bambu memacu 

para petani melakukan budidaya untuk 

menghasilkan bambu yang berkualitas. 

Pembudidayaan bambu dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu secara generatif dan 

vegetatif. Secara generatif jarang dilakukan 

karena kesulitan mendapatkan benih. Secara 

vegetatif salah satunya mengunakan cabang 

merupakan cara alternatif yang lebih praktis 

dan mempunyai banyak keuntungan serta 

menjanjikan karena bahan stek tersedia lebih 

banyak, mudah diperoleh dan murah, tidak 

merusak rumpun asal, waktu pengambilan 

lebih cepat, dan perbentukan rumpun lebih 

mudah. 

Pada tanaman stek, untuk menujang 

pertumbuhannya dapat ditambahkan hormon 

sintesis yang biasa disebut dengan zat 

pengatur tumbuh yang dapat merangsang 

pertumbuhan tanaman sesuai kosentarasi 

(Wattimena, 1988 dalam Anwar 20013). 

Disamping hormon, faktor yang 

mempercepat pertumbuhan stek adalah 

media tanam yang tepat. Media tanam yang 

akan digunakan harus sesuai dengan jenis 

tanaman yang ingin ditanam, dan menjadi 

salah satu faktor penentu pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman sebagai penyupalai 

nutrisi yang dibutukan oleh tanaman seperti 

pupuk kandang merupakan media tanam 

yang berasal dari kotoran hewan yang 

digunakan untuk menyediakan unsur hara 

bagi tanaman, (Setiawan, 1999). 

Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pemberian hormon 

IBA (Indole Butyric Acid) terhadap 

pertumbuhan stek bambu petung 

(Dendrocalamus asper)? 

2. Bagaimana pengaruh jenis media tanam 

antara media tanah dan pupuk kandang 

terhadap pertumbuhan stek bambu 

petung (Dendrocalamus asper)? 

3. Bagaimana interaksi antara pemberian 

hormon IBA dan media tanah dan pupuk 

kandang terhadap pertumbuhanstek 

bambu petung (Dendrocalamus asper)? 
Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui konsentrasi berbahan 

ZPT auksin IBA (Indole Butyric 

Acid)yang sesuai terhadap pertumbuhan 

bibit bambu petung (Dendrocalamus 

asper). 

2. Untuk mengetahui komposisi media 

tanam antara media tanah dan pupuk 

kadang yang sesuai pertumbuhan bibit 

bambu petung (Dendrocalamus asper). 

3. Untuk mengetahui interaksi antara 

pemberian ZPT auksin IBA (Indole 

Butyric Acid) dan media tanah dan pupuk 

kandang terhadap pertumbuhan bibit 

bambu petung (Dendrocalamus asper). 

Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan 

dapat memecahkan masalah  pertumbuhan 

stek bambu petung (Dendrocalamus asper) 

asal stek cabang sehingga meningkatkan 

jumlah pertumbuhan bibit bambu dan 

sebagai infomasi bagi pemerintah, swasta, 

masyarakat, dunia pendidikan dan penelitian. 
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METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan 

Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) 

Rarung Desa Pemepek Kecamatan 

Pringgarata Kabupaten Lombok 

Tengah.Penelitian ini dilaksanakan dalam 

waktu 3 bulan antara bulan April-Juli 2016. 

Bahan dan Alat  
Bahan dan Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: cabang bambu petung, 

diambil dari pohon induk berumur ±2 tahun, 

diameter antara 2-3 cm, Zat Pengatur 

Tumbuh (ZPT) Auksin berbahan Indole 

Butyric Acid (IBA) , kosentrasi 0 pmm 

(kontrol), 500 ppm, 1.000 ppm dan 1.500 

ppm, alkohol untuk  melarutkan IBA, air 

untuk mengencerkan IBA, media tanam 

yang digunakan berupa tanah, tanah dan 

pupuk kandang (1:1) dan tanah dan pupuk 

kandang (2:1) untuk ukuran polybag 25 cm x 

25  cm. Parang untuk memotong cabang 

bambu petung, pipet untuk mengambil 

larutan, gelas ukur untuk mengukur larutan 

IBA dan untuk mengukur volume akar, 

ember plastik untuk merendam stek dalam 

larutan IBA, cangkul untuk mengambil tanah 

sebagai media tanam stek, selang untuk 

menyemprot atau  menyiram stek, pengaris 

atau pita ukur untuk mengukur tinggi 

tanaman, kamera untuk mengambil gambar 

penelitian, blangko pengamatan untuk 

mencatat data, alat tulis untuk menulis data. 

Rancangan penelitian 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode eskperimental 

dengan mengunakan 2 faktor percobaan 

yang di desain dengan Rancang Acak 

Lengkap (RAL).Diulang sebanyak 5 kali 

sehingga diperoleh 60 unit perlakukaan. 

Faktor pertama adalah ZPT Indole Butyric 

Acid (IBA) dengan konsentrasi terdiri dari 4 

level faktor yaitu (1) 0 (kontrol), 500 ppm, 

1.000 ppm, dan 1.500 ppm dan faktor kedua 

adalah media tanam dengan 3 level faktor 

yaitu (1) Dengan media tanah  (2) Dengan 

media tanah campur pupuk kandang (1:1)  

dan (3) dengan media tanah campur pupuk 

kandang (2:1)   

Adapun faktor yang digunakan yaitu: 

1. Faktor penggunaan ZPT Indole Butyric 

Acid (IBA) dengan 4 taraf yaitu: 

 A0 =Tanpa penggunan hormon (kontrrol) 

 A1=Dengan penggunaan hormon (500 ppm) 

 A2=Dengan penggunaan hormon (1.000 ppm) 

 A3= Dengan penggunaan hormon (1.500 ppm) 

2. Faktor media tanam tanah dan pupuk 

kandang, dengan 3 taraf  yaitu: 

 M0 = tanah (kontrol) 

 M1 = tanah + pupuk kandang  (1:1) 

 M2= tanah + pupuk kandang (2:1) 

Dari kedua kombinasi perlakuan 

tersebut diperoleh 3 x 4 = 12 perlakuan. 

Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 

5 kali, sehingga total keseluruhan diperoleh 

5 x 12 = 60 polybag percobaan.  
Denah Penelitian 

Pada saat pengamatan pertumbuhan 

bibit bambu petung yang akan diamati 

selama 3 bulan, maka dibutuhkan denah 

percobaan, dengan menggunakan kombinasi 

perlakuan pada Tabel 3.1. Percobaan 

diletakan berdasarkan hasil dari pengacakan 

yang sengaja di desain dengan Rancangan 

Acaak Lengkap (RAL). 

Pelaksanaan penelitian  

Tahapan Persiapan 

1. Persiapan Media Tanaam 

Tanah yang digunakan adalah tanah 

yang diambil disekitar KHDTK Rarung 

Desa Pemepek Kecamatan Peringgarata 

Kabupaten Lombok Tengah.Tanah 

kemudian dikering anginkan.Setelah kering, 

tanah diayak menggunakan 2 mm, pupuk 

kandang jugak dikeringanginkan dan diayak 

menggunakan ayakan 2 mm. 

2. Analisis  

2.1. Analisis Tanah  

Tanah yang digunakan dalam 

penelitian selanjutnya dianalisis. Analisis 

tanah tersebut berupa 6,12% pH-H20, 

26,08% Kadar Air, 0,18% N-total 0,38 %, P-

total, 0,13%K-total,2,42 ppm P-tersedia, 

91,12 ppm K-tersedia, 83% pasir, 15% debu, 

2% liat dan tekstur tanah pasir berlempung. 
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Analisis tanah dilakukan di Laboratorium 

Pengujian BPTP NTB. 

Analisis Pupuk kandang  

Pupuk kandang yang digunakan dalam 

penelitian selanjutnya dianalisis. Analisis 

pupuk kandang tersebut berupa 6,43% pH-

H2O, 26,08% Kadar Air,  0,18% N-total, 

14,46% C-Organik, 32,86% C/N ratio, 

6,43% P2O5 1,04% K2O. Analisis tanah 

dilakukan di Laboratorium Pengujian BPTP 

NTB. 

3. Persiapan hormon IBA  

Larutan hormon dibuat dari bentuk 

bubuk,hormon dilarutkan kedalam alkohol 

90%, sebanyak 3 ml untuk masing-masing 

kosentrasi 500 ppm,1.000 ppm, dan 1.500 

ppm, kemudian diencerkan dengan air pam 

sesuai dengan masing-masing konsentrasi 

yang dipakai. 

a. Untuk konsentrasi hormon IBA 500 ppm 

dibuat dari 0,250 gr diencerkan dengan 

500 ml air. 

b. Untuk konsentrasi hormon IBA 1000 

ppm dibuat dari 0,350 gr di encerkan 

dengan 350 ml air. 

c. Untuk konsentrasi hormon IBA 1500 

ppm dibuat dari 0,450 gr di encerkan 

dengan 300 ml air. 

4. Persiapan bibit bambu petung 

(Dendrocalamus Asper) 

Bibit bambu petung diperoleh di 

KHDTK Rarung Desa Pemepek Kecamatan 

Peringgarata Kabupaten Lombok Tengah. 

Pemilihan bahan stek cabang dengan tinggi 

yang seragam, stek cabang diambil dari 

setiap batang induk dengan menyisakan tiga 

mata tunas pada cabang, pemotongan cabang 

disertakan bonggol cabang akan tumbuh 

rimpang beruas untuk pertumbuhan tunas 

batang dan akar. 

5. Mempersiapkan Alat dan Bahan yang 

Akan Digunakan 

Alat dan Bahan yang digunakan 

diperoleh diberbagai tempat, setelah itu alat 

dan bahan yang akan digunakan dalam 

penelitian tersebut terkumpul, alat dan bahan 

dibawa ke tempat pembibitan dan digunakan 

sebagaimana fungsinya masing-masing. 

6. Mempersiapakan Tempat Pembibitan  

Tempat pembibitan terlebih dahulu 

dibersihkan dan mengatur tata letak polybag 

yang berisikan media tanam yang ditentukan 

sebelumnya, sesuai dengan perlakuan yang 

telah dibuat. 

Tahapan Pelaksanaan 

1. Penanaman 

Penanamanbibit bambu petung dari 

cabang bambu yang telah disiapkan 

sebelumnya yang sudah siap digunakan atau 

telah disortir, penanaman dilakukan dengan 

posisi berdiri, stek ditanam dalam  polybag 

yang sudah disiapkan. 

2. Pemeliharaan 

Pemeliharaan dilakukan dengan 

mengontrol kesehatan tanaman terhadap 

hama ataupun penyakit serta membersihkan 

media tanam dari gulma yang mungkin dapat 

menganggu pertumbuhan bibit, kegiatan ini 

bisa dilakukan 3 pekan sekali. 

3. Penyiraman  

Penyiraman dilakukan dengan tujuan 

untuk menjaga ketersedian air bagi tanaman, 

kegiatan ini dilakukan maksimal disiram 2 

kali sehari setiap pagi dan sore karena 

bambu merupakan tanaman yang banyak 

membutuhkan air dan disesuaikan dengan 

kondisi pembibitan. 

Parameter yang Diamati 

Tinggi Tunas (cm) 

Pengukuran tinggi tunas stek dilakukan 

dengan menggunakan pita ukur panjang 

tunas yang diukur adalah panjang tunas baru 

yang terbentuk dari buku bambu yang distek, 

cara mengukur yaitu dimulai dari pangkal 

tunas sampai ujung tertinggi tunas. 

Pengukuran dilakukan setiap 1 kali sepekan. 

Jumlah Tunas 

Jumlah tunas diperoleh dengan cara 

menghitung jumlah tunas yang tumbuh pada 

tanaman stek setiap 1 kali sepekan. 

Jumlah Daun (helai) 

Jumlah daun diperoleh dengan cara 

menghitung jumlah daun yang tumbuh atau 

terbentuk dari masing-masing stek yang 

tumbuh. Kegitan ini dilakukan setelah bibit 
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sudah ditanamn di polybag dan pengukuran 

dilakukan 1 kali sepekan. 

Volume akar (ml) 

Volume akar dihitung pada akhir 

penelitian dengan cara mengeluarkan 

tanaman stek bambu dari polybag dengan 

hati-hati kemudian membersihkan tanah 

pada tanaman dengan air, kemudian akar 

yang terbentuk pada tanaman tersebut 

dikeluarkan dengan cara digunting. Akar 

yang dihasilkan kemudian dibersihkan dengn 

air lalu dikering udarakan selama kurang 

lebih 2 jam.Setelah kering, akar dimasukan 

kedalam gelas ukur yang berisi air, 

pertumbuhan volume air yang terjadi setelah 

akar dimasukan ke dalam gelas ukur 

merupakan volume akar stek tersebut. 

Persentasi Hidup (%) 

Kegiatan ini dilakukan setiap 1 kali 

sepekan, menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

Persentase hidup = 
                   

                        
 x 100% 

Analisi Data 

 Hasil pengamatan akan dianalisis 

dengan mengunakan Analisis Varians 

(ANOVA) kemudian dilakukan uji DMRT 

(Duncan Multiple Range Test) untuk 

megetahui perbedaan di antara perlakuan 

.  
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Pertumbuhan Tanaman 

Berdasarkan perbedaan konsentrasi 

hormon Asam Indol-3 Butirat (IBA) dan 

media tanam yang digunakan, untuk 

mengetahui perbedaan pertumbuhan pada 

tanaman bambu petung (Dendrocalamus 

asper), diperoleh data hasil pengukuran yang 

kemudian dilakukan analisis sidik ragam 

(Anova) sebagaimana ditunjukkan pada 

Tabel 4.1 di bawah ini:  

 

 

 

 

 

Tabel 4.1.Hasil Analisis Sidik Ragam 

Parameter Penelitian. 

No Parameter Hormon  Media 

Tanam 

Hormon*

Media 

Tanam 

1 

2 

3 
4 

5 

Tinggi Tunas 

Jumlah Tunas 

Jumlah Daun 
Volume Akar 

Presentase 

Hidup 

ns 

s 

ns 
s 

ns 

 

ns 

ns 

ns 
s 

ns 

 

ns 

ns 

ns 
ns 

ns 

Keterangan : s = signifikan, ns = non signifikan 

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 

menunjukkan bahwa, perlakuan pemberian 

hormon IBA berpengaruh nyata terhadap  

jumlah tunas dan volume akar, sedangkan 

perlakukan pemberian hormon IBA tidak 

berpengaruh nyata terhadap tinggi tunas, 

jumlah daun dan presentase hidup. 

Dwidjoseputro (1994 dalam Hilmi 2016) 

menjelaskan bahwa hormon auksin pada 

tanaman berfungsi untuk pembentukan akar, 

perkembangan tunas, pembentukan buah dan 

juga untuk pengembangan sel. Pemberian zat 

pengatur tumbuh dengan konsentrasi yang 

tepat akanmemberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

Pada kadar rendah hormon atau zat pengatur 

tumbuh akan mendorong pertumbuhan, 

sedangkan pada kadar yang lebih tinggi akan 

menghambat pertumbuhan, meracuni bahkan 

mematikan tanaman (Supriyanto dan 

Prakasa, 2011 dalam Hilmi 2016). 

Pada perlakuan media tanam 

menunjukkan tidak berpengaruh nyata 

terhadap setiap parameter yang dianalisis, 

kecuali pada parameter volume akar. Hal ini 

diduga karena media tanam yang digunakan 

memiliki tingkat kesuburan tanah yang 

kurang, dugaan tersebut dipertegas dari hasil 

penelitian kimia tanah dapat dilihat pada, 

(Lamipran 8) dimana hasil tersebut 

menunjukkan nilai harkat N yang 

terkandung dalam tanah tergolong rendah, 

kemudian analisis K tersedia dan P tergolong 

ke dalam nilai harkat yang rendah, 
sedangkan nilai pH tergolong ke dalam 

harkat netral. 

pH tanah 6,12 cukup untuk 

pertumbuhan tanaman. Hal tersebut 

diperjelas oleh Hanafiah (2005), yang 

menyatakan pH optimum untuk ketersediaan 
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unsur hara tanah adalah seitar 7.0, karena 

pada pH ini semua unsur makro tersedia 

secara maksimum sedangkan unsur hara 

mikro tidak maksimum kecuali M0, sehingga 

kemungkinan terjadinya toxisitas unsur 

mikro tertekan. Pada pH di bawah 6.5 dapat 

terjadi defisiensi P, Ca dan Mg serta 

toksisitas B, Mn, Cu, Zn dan Fe. 

Pada kombinasi antara perlakuan 

pemberian hormon dan media tanam tidak 

menunjukkan interaksi beda nyata disetiap 

parameter terhadap pertumbuhan tanaman. 

Hal ini diduga karena media tanam yang 

digunakan tidak memiliki cukup unsur hara 

kecuali pada media tanam tanah + pupuk 

kandang, sehingga tidak begitu 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu 

sendiri. 

Parameter Pengamatan 

Tinggi Tunas  

Meskipun tinggi tunas tidak 

berpengaruh nyata. Namun dari hasil 

pengamatan tinggi tunas menunjukan selisih 

antar perlakukan. Hal tersebut dapat dilihat 

pada gerafik dibawah ini: 

 
Gambar 4.1.Pengaruh Perlakuan Tingkat Kosentrasi  

Hormon IBA Terhadap Tinggi Tunas. 

Keterangan : A0 (kontrol), A1(hormon 

IBA 500 ppm), A2 (hormone IBA 

1.000ppm), A3 (hormone IBA 

1.500 ppm) 

Menunjukkan bahwa, pemberian 

hormon IBA tidak berpengaruh nyata 

terhadap pertumbuhan tinggi tunas. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai rata-rata pada setiap 

perlakuan yaitu pada perlakukan A2 (1.000 

ppm) menunjukan pertumbuhan tinggi tunas 

paling rendah dengan nilai rata-rata sebesar 

55,45 cm, sedangkan pada perlakukan A0 

(kontrol) menunjukan nilai rata-rata tertinggi 

yaitu sebesar 66,55 cm, kemudian disusul 

oleh perlakukan A1 (konsentrasi 500 ppm) 

dengan nilai rata-rata sebesar 60,01 cm dan 

pada perlakukan A3 (konsentrasi 1.500 ppm) 

dengan nilai rata-rata sebesar 59,38 cm. Hal 

ini sesuai dengan (Qurrataayun 2011 dalam 

Supriayanto 2014) menyatakan bahwa bahan 

stek memiliki hormon endogen yang cukup 

untuk mempengaruhi pertumbuhan batang, 

absisi pada daun dan tinggi tanaman, 

sehingga tanpa diberi hormon (eksogen) stek 

tetap dapat bertahan hidup.   

 Zat pengatur tumbuh memiliki peran 

yang sangat penting bagi  pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Zat pengatur 

tumbuh atau hormon tumbuhan merupakan 

senyawa organik yang bukan hara.ZPT 

dalam jumlah sedikit dapat memacu, 

sedangkan pada jumlah banyak dapat 

menghambat, pemberian hormon pada jenis 

tanaman harus sesuai dosis yang dibutuhkan. 

Sejalan dengan pendapat Heddy (1989) 

dalam Khair et al., (2013) juga menjelaskan 

bahwa auksin yang digunakan dalam 

konsentrasi yang berlebihan untuk spesies 

tanaman dapat menghambat perkembangan 

tunas, tinggi tanaman, menyebabkan 

penguningan dan gugur daun, penghitaman 

batang dan akhirnya menyebabkan kematian 

stek.  

 
Gambar 4.2.Pengaruh Media Tanam Terhadap Tinggi 

Tunas. 

Keterangan : M0 (kontrol), M1 (tanah + 

pupuk kandang 1:1), M2 (tanah + pupuk 

kandang 2:1). 
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Perlakuakan media tanam terhadap 

tinggi tunas tidak berpengruh nyata terhadap 

pertumbuhan bambu petung 

(Dendrocalamus asper) akan tetapi dari hasil 

pengamatan menunjukan selisih antar 

perlakukan pada Gambar 4.2.menunjukkan 

bahwa, untuk perlakukan media tanam 

terhadap tinggi tunas yang paling tinggi 

adalah pada perlakukan M2 (tanah + pupuk 

kandang 2:1) dengan nilai rata-rata 64,29 cm 

dan tinggi tunas terendah pada perlakukan 

M0 (kontrol) dengan nilai rata-rata 52,90 cm. 

Pertumbuhan tanaman sangat 

dipengaruhi ketersedian unsur hara dalam 

media itu sendiri, hal ini diduga oleh 

kandungan unsur hara pada media kurang 

sehingga mempengaruhi pertumbuhan tinggi 

tunas.Unsur hara N, P dan K adalah hara 

esensial yang diperlukan oleh tanaman 

dalam jumlah besar untuk memenuhi proses 

fisiologi dan metabolisme tanaman. Bila 

unsur hara N, P, dan K tersedia dalam 

jumlah terbatas dalam tanah maka akan 

menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan 

tinggi tanaman dan produksi tanaman. 

Penyerapan hara oleh tanaman sifatnya 

selektif dan spesifik, yaitu tanaman hanya 

menyerap hara yang di butuhkan dan sesuai 

dengan fungsi berdasarkan umur 

pertumbuhan tanaman (Marschner 1986 

dalam Muhammad 2013). 

Jumlah Tunas 

 
Gambar 4.3. Pengaruh Perlakuan Tingkat Kosentrasi  

Hormon IBA Terhadap Jumlah Tunas 

Keterangan : A0 (kontrol), A1(hormon 

IBA 500 ppm), A2 (hormon IBA 1.000 

ppm), A3 (hormon IBA 1.500 ppm) 

 Gambar 4.3 menunjukan bahwa, 

pemberian hormon IBA berpengaruh nyata 

terhadap Jumlah tunas, dari hasil 

pengamatan didapatkan nilai rata-rata 

pertumbuhan jumlah tunas tertinggi dengan 

dosis hormon pada perlakuan A1 (500 ppm) 

dengan nilai rata-rata 5,11 tunas. Sedangkan 

jumlah tunas rata-rata stek bambu terendah 

ditunjukan oleh perlakuan A0 (kontrol) 

dengan nilai rata-rata 2.77 tunas. 

Adanya peningkatan jumlah tunas 

dengan pemberian perlakuan zat pengatur 

tumbuh IBA ini diduga karena dengan 

pemberian zat pengatur tumbuh IBA pada 

stek bambu maka terjadi percepatan 

pembentukan akar. Selanjutnya dengan 

adanya akar yang segera berfungsi menyerap 

air dan unsur-unsur hara maka pertumbuhan 

bagian atas tanaman yang dalam hal ini 

adalah tunas juga lebih terpacu. Hal ini 

sesuai dengan yang dijelaskan oleh Hartman 

et al (1990) dalam Hilmi (2016) yang 

menjelaskan bahwa fungsi hormon dalam 

kegiatan penyetekan adalah untuk memacu 

inisiasi akar, meningkatkan persentase 

pembentukan akar pada stek yang 

mendorong pertumbuhan tunas, 

meningkatkan jumlah dan kualitas akar dan 

menyeragamkan stek. 

 
Gambar 4.4. Pengaruh Media Tanam Terhadap 

Jumlah Tunas 

Keterangan : M0 (kontrol), M1 (tanah + 

pupuk kandang 1:1), M2 (tanah + pupuk 

kandang 2:1) 

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa, 

media tanam tidak berpengaruh nyata 

terhadap jumlah tunas. Namun dari hasil 

pengamatan didapatkan nilai rata-rata 

pertumbuhan jumlah tunas tertinggi adalah 

perlakuan M0 (kontrol) dengan nilai rata-rata 
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3,83 tunas. Sedangkan nilai jumlah tunas 

rata-rata stek bambu terendah ditunjukan 

oleh perlakuan M1 (tanah + pupuk kandang 

1:1) dengan nilai rata-rata 3,58 tunas. 

Penambahan dosis pupuk kandang pada 

media tanah tidak mampu mempercepat saat 

muncul tunas diduga pada awal 

pertumbuhan, stek belum mampu menyerap 

unsur hara yang diberikan melalui 

pemupukan karena jumlah akar yang masih 

sedikit.  

Pada awal pertumbuhan, stek belum 

mampu menyerap unsur hara yang diberikan 

melalui pemupukan karena jumlah akar yang 

masih sedikit.Pada kondisi ini stek hanya 

memanfaatkan cadangan makanan yang 

terdapat pada bahan stek dalam jumlah yang 

terbatas. Sitompul dan Guritno (1995) dalam 

Swandiyati (2009) juga menyatakan bahwa 

penggunaan cadangan makanan oleh stek 

akan menghasilkan energi dan energi yang 

dihasilkan dapat mendorong pecahnya 

kuncup dan jaringan meristem pada titik 

tumbuh tunas makin aktif.  

Jumlah Daun 

 
Gambar 4.5. Pengaruh Perlakuan Tingkat Kosentrasi  

Hormon IBA Terhadap Jumlah Daun 

Keterangan : A0 (kontrol), A1 (hormon 

IBA 500 ppm), A2 (hormon IBA 1.000 

ppm), A3 (hormon IBA 1.500 ppm) 

Dari rata-rata jumlah daun bambu 

umur 13 minggu pada pemberian hormon 

IBA terlihat pada Gambar 4.5.Menunjukan 

bahwa, pemberian hormon IBA tidak 

berpengaruh nyata terhadap jumlah daun. 

Berdasarkan Gambar 4.5, terlihat 

bahwa nilai rata-rata selama pengamatan 

jumlah daun terbanyak ditunjukan dengan 

konsentrasi 1.500 ppm (A3) dengan nilai 

rata-rata 44,77  dan pada konsentrasi 500 

ppm (A1) dengan nilai rata-rata 37,33 disusul 

oleh konsentrasi kontrol (A0), dengan nilai 

rata-rata 33, sedangkan pada konsentrasi 

1.000 ppm (A2) menunjukan nilai rata-rata 

terendah yaitu sebesar 32,22, pada 

konsentrasi IBA 1.000 ppm (A2) 

menunjukkan jumlah daun di bawah kontrol 

(A0), ini berarti bahwa pemberian 

konsentrasi yang tidak sesuai justru 

menghambat pertumbuhan tanaman. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Dwidjoseputro 

(1994), yang mengemukakan bahwa manfaat 

dari hormon sangat tergantung dari dosis 

yang diberikan, jika dosisnya tepat akan 

sangat membantu dan didapatkan 

pertumbuhan tanaman yang baik dan jika 

dosisnya tidak sesuai akan menghambat 

pertumbuhan tanaman. 

 
Gambar 4.6. Pengaruh Media Tanam Terhadap 

Jumlah Daun 

Keterangan : M0 (kontrol), M1 (tanah + 

pupuk kandang 1:1), M2 (tanah + pupuk 

kandang 2:1) 

Gambar 4.6 menunjukkan, pada 

perlakuan media tanam yang memiliki 

jumlah daun rata-rata tertinggi adalah 

perlakuan M1 (media tanah + pupuk kandang 

1:1) dengan kisaran 31-55 helai dengan nilai 

rata-rata 34,4 sedangkan perlakuan yang 

memiliki nilai rata-rata pertambahan daun 

terendah yaitu perlakuan M0 (tanah/kontrol) 

dengan kisaran 18,33-40,66 helai dengan 

nilai rata-rata 34,91. Jumlah daun menjadi 

parameter utama karena laju fotosintesis 

pertumbuhan persatuan tanaman dominan 

ditentukan oleh jumlah daun. Fungsi utama 
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daun adalah sebagai tempat berlangsungnya 

proses fotosintesis. pengamatan daun 

didasarkan pada fungsinya sebagai penerima 

cahaya dan tempat terjadinya fotosintesis 

(Sitompul dan Guritno, 1995 dalam 

Swandiyati 2009). 

Senyawa N digunakan tanaman untuk 

membentuk asam amino yang akan diubah 

menjadi protein dan membentuk klorofil. 

Senyawa N juga berperan dalam perbaikan 

pertumbuhan vegetatif tanaman.Tanaman 

yang tumbuh pada tanah yang cukup N, 

berwarna lebih hijau. Gejala kekurangan N 

akan menyebabkan tanaman menjadi kerdil, 

pertumbuhan tanaman terbatas, daun-daun 

menguning dan gugur. Tanaman yang 

tumbuh harus mengandung N dalam 

membentuk sel-sel baru. Fotosintesis 

menghasilkan karbohidrat dari CO2dan H2O 

namun proses tersebut tidak dapat 

berlangsung untuk menghasilkan protein, 

asam nukleat dan sebagainya bilamana N 

tidak tersedia. Dengan demikian bila terjadi 

kekurangan N akan mempengaruhi 

pertumbuhan dan produksi tanaman. Hal ini 

disebabkan karena jumlah daun yang lebih 

banyak memungkinkan untuk menyerap 

cahaya matahari yang banyak sehingga 

proses fotosintesis juga berlangsung lebih 

cepat yang nantinya akan menambah helain 

daun baru Prawiranata, Haran dan 

Tjondronegoro (2000 dalam Dartis, 2014) 

Volume Akar 

 
Gambar 4.7. Pengaruh Perlakuan Tingkat Kosentrasi  

Hormon IBA Terhadap Volume Akar 

Keterangan : A0 (kontrol), A1 (hormon 

IBA 500 ppm), A2 (hormon IBA 1.000 

ppm), A3 (hormon IBA 1.500 ppm) 

Gambar 4.7 pemberian hormon IBA 

berpengaruh nyata terhadap volume akar, 

dari hasil pengamatan didapatkan nilai rata-

rata pertumbuhan volume akar tertinggi 

dengan konsentrasi, A1 (500 ppm) 

menunjukan nilai volume akar rata-rata 

tertinggi dengan kisaran 13.33–31.66 dan 

nilai rata-rata 24.66 ml. Sedangkan A0 

(kontrol) dengan kisaran 2,33–8.4 ml dan 

nilai rata-rata 5.48 ml menunjukan nilai 

volume akar ter rendah.  

Pemberian dosis hormon IBA 

berpengaruh nyata terhadap pertambahan 

volume akar, berpengaruh nyata terhadap 

pertambahan jumlah tunas dan berpengaruh 

tidak nyata terhadap pertambahan tinggi 

tunas dan jumlah daun sebagaimana yang 

ditunjukan oleh hasil analisis ragam yang 

diperoleh. Setelah pengujian lebih lanjut 

dengan menggunakan uji Duncan, seperti 

hasil yang ditunjukan pada tabel 4.3 dan 4.7 

menunjukan bahwa dosis hormon IBA 

konsentrasi 500 ppm merupakan dosis yang 

memberikan hasil lebih baik dibandingkan 

dengan dosis hormon lainnya. Dapat 

dikatakan bahwa untuk memperoleh 

pertambahan jumlah tunas dan pertambahan 

akar pada stek bambu petung, dosis yang 

paling tepat yaitu 500 ppm.  

 
Gambar 4.8.  Pengaruh Media Tanam Terhadap 

Volume Akar  

Keterangan : M0 (kontrol), M1(tanah + 

pupuk kandang 1:1), M2 (tanah + pupuk 

kandang 2:1) 

Salah satu bagian yang memegang 

peranan penting dalam pertumbuhan 

tanaman yaitu akar.Beberapa fungsi penting 

dari akar yaitu sebagai pemasok air, mineral, 

serta berperan dalam pengambilan hara 
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dalam tanah yang diperlukan untuk 

pertumbuhan tanaman. Stek bambu akan 

dinyatakan berhasil ketika stek tersebut 

memiliki kemampuan menghasilkan akar 

yang baik. Stek yang mampu menghasilkan 

akar dengan baik akan mengalami 

pertumbuhan yang baik pula.  

Perlakukan media tanam untuk volume 

akar berpengruh nyata terhadap 

pertumbuhan stek bambu. Dari hasil 

pengamatan menunjukan selisih antar 

perlakukan pada Gambar 4.8 menunjukkan 

bahwa, perlakukan media tanam untuk 

volume akar yang paling tinggi adalah pada 

perlakukan M1 (tanah + pupuk kandang 1:1) 

dengan nilai rata-rata 21,85 ml. Sedangkan 

nilai volume akar rata-rata terendah 

ditunjukan oleh perlakuan M0 (kontrol) 

dengan kisaran antara 11,25 ml. Tumbuhnya 

akar dipengaruhi oleh sifat fisik dan kimia 

media tumbuhnya. Sedangkan penambahan 

pupuk kandang pada media bertujuan 

memperbaiiki sifat fisik tanah, karena media 

tanah yang digunakan tidak terlalu baik 

untuk jenis tanaman bambu petung sehingga 

ditambahkan pupuk kandang membantu 

meningkatkan KTK (kapasitas tukar kation) 

di dalam tanah sehingga hara dalam tanah 

tidak mudah hilang dan tercuci dan tanaman 

tumbuh dengan maksimal. Menurut 

Musnamar (2003) pembentukan akar 

dipengaruhi oleh persediaan hara pada media 

tanam yang membutuhkan komponen makro 

nutrisi dalam konsentrasi yang memadai 

juga dipengaruhi oleh porositas media yang 

semakin baik drainase dan aerasinya akan 

semakin baik perkembangan akar sehingga 

pembentukan sel-sel tumbuh lebih baik. 

Persentase Hidup 

 
Gambar 4.9. Pengaruh Perlakuan Tingkat Kosentrasi  

Hormon IBA Terhadap Presentase 

Hidup 

Keterangan : A0 (kontrol), A1 (hormon 

IBA 500 ppm), A2 (hormon IBA 1.000 

ppm), A3 (hormon IBA 1.500 ppm) 

 

 

Gambar 4.9 menunjukan bahwa, 

persentse hidup tertinggi terjadi pada 

konsentrasi hormon A1 (500 ppm) nilai rata-

rata 86.66% disusul dengan konsentrasi 

hormon A2 (1.000 ppm) dengan nilai rata-

rata 86,66% dan konsentrasi hormon A0 

(kontrol) dengan nilai rata-rata 73,33%, 

sedangkan persentase hidup terendah 

kosentrasi hormon A3 (1.500 ppm) dengan 

nilai rata-rata 60%. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan kusumo (1984) dalam Hilmi 

(2016) yang mengemukakan bahwa manfaat 

dari hormon sangat tergantung dari dosis 

yang diberikan, jika dosisnya tepat sangat 

membantu dan didapatkan system perakaran 

yang baik dalam waktu relatif singkat, 

sedangakan dosis yang tidak sesuai dapat 

menghabat pertumbuhan tanaman tersebut. 

 

 
Gambar 4.10. Pengaruh Media Tanam Terhadap 

Presentase Hidup 

Keterangan : M0 (kontrol), M1 (tanah + 

pupuk kandang 1:1), M2 (tanah + 

pupuk kandang 2:1 

Hasil pengamatan selam 3 bulan 

menunjukkan persentase hidup tanaman 
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bambu petung 76,66% untuk perlakukan 

media tanam. Untuk mentukan presentase 

hidup stek pada penelitian ini dilakukan pada 

saat akhir penelitian.Gambar 4.10 

menunjukkan bahwa, presentase hidup 

tertinggi dapat mencapai 90% pada media 

tanam M1 (tanah + pupuk kandang 1:1) 

sedangkan presentase hidup terendah terjadai 

pada media tanam M0 (kontrol) dengan nilai 

rata-rata 70%.(Ashari, 1995 dalam Mayasari 

2012) menyatakan bahwa, fungsi media 

tanam yang digunakan untuk menanamkan 

stek adalah memegang stek agar tidak 

mudah goyah, memberikan kelembaban 

yang mengatur peredaran udara (aerasi).Oleh 

karna itu, media tanam yang ideal haruslah 

mampu memberikan aerasi yang cukup, 

mempunyai daya pegang air dan drainase 

yang baik serta bebas jamur dan bakteri 

patogen. 

 Kesimpulan Dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian 

dapar ditarik beberapa kesimpulan, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pemberian hormon IBA menunjukan 

konsentrasi yang memnberikan 

pertumbuhan terbaik pada stek bambu 

petung adalah dosis A1 (500 ppm) pada 

parameter jumlah tunas dengan nilai rata-

rata 5,11 buah dan volume akar dengan 

nilai rata-rata 24,66 ml. 

2. Jenis media tanam yang digunakan 

menunjukkan komposisi media tanam 

terbaik pada perlakukan M1 (tanah + 

pupuk kandang 1:1) pada stek bambu 

petung adalah volume akar dengan nilai 

rata-rata 21,85 ml. 

3. Interaksi pada pemberian berbagai 

konsentrasi hormon IBA dan jenis media 

tanam yang digunakan tidak 

menunjukkan pengaruh nyata pada setiap 

variabel yang dianalisis. 

Saran 

Adapun beberapa saran yang akan 

penulis kemukakan sehubungan dengan 

masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Perlunya dilakukan penelitian-penelitian 

lanjutan, dengan memberikan berbagai 

ZPT konsentrasi hormon jenis lain dalam 

merangsang pembentukan akar lebih 

cepat pada stek bambu. 

2. Perlunya dilakukan penelitian-penelitian 

lanjutan, dengan memberikan kombinasi-

kombinasi media tanam jenis lain 

ataupun dengan pemberian pupuk 

tertentu. 

3. Usahakan penelitian seperti ini dilakukan 

mendekati musim penghujan agar bibit 

bambu bisa ditanaman langsung.  
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