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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui adanya viabilitas benih dan pertumbuhan bibit 

kelor yang terbaik di setiap aksesi  di kabupaten Lombok utara. Hasil dari penelitian ini dapat 
digunakan sebagai dasar informasi dalam pengembangan tanaman kelor dan sebagai sumber 
pustaka bagi penelitian yang berkaitan dengan tanaman kelor. Penelitian ini telah  dilaksanakan 
pada bulan  Juni 2017 sampai dengan  bulan Juli 2017 bertempat di Jalan Lestari, Gang Manalagi 
IV nomor 11, Pejeruk Bangket Ampenan. Penelitian ini menggunakan RAL (Rancangan Acak 
Lengkap) dalam penelitian ini terdapat 7 perlakuan yakni Aksesi Bayan A, Aksesi Bayan B, 
Aksesi Bayan C, Aksesi Kayangan, Aksesi Gangga A, Aksesi Gangga B, dan Aksesi Pemenang 
setiap perlakuan di ulang 3 kali dalam 1 ulangan diisi 50 biji sehingga diproleh 21 unit 
percobaan. Jika hasil yang didapatkan tidak signifikan maka uji lanjut yang digunakan adalah uji 
lanjut BNJ pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viabilitas perkecambahan biji 
kelor (Moringa oleifera Lam.) pada parameter kecepatan perkecambahan dan kecambah normal 
pada aksesi Bayan B terdapat perbedaan nyata dengan aksesi Gangga A dan pada uji 
pertumbuhan bibit di setiap parameter tidak ada perbedaan nyata. 
 

Kata Kunci: viabilitas, pertumbuhan bibit, 

ABSTRACT 
This research is aimed at investigating the most qualified seedling viability and Moringa seedling 
growth in some accession in North Lombok. The result of this research can be used as basic 
information in depoloping Moringa and resource for the next related Moringa research. This 
research was conducted on June-July 2017 at Lestari street, no. 11 Manalagi Alley IV. Pejeruk 
Bangket Ampenan. This research applied Complete Ramdomized Desgn whith comprised of 
seven treatment including Bayan accession A, Bayan accession B, Bayan accession C, Kayangan 
accession, Gangga accession A, Gangga accession B, and Pemenang accession. Each treatment 
was repeated three times within one period of time completing fifty seedlings and obtained 21 
units. If the result were significant, the further wxperiment would be BNJ in 5% level.The result 
showed that the germination viability of Moringa seedling on germination parameter acceleration 
and normal sprouts in Bayan accession B with Gangga accession A have a real difference, and 
seedling growth test in each parameter had not shown real difference. 

Key words: viability, seedling growth 
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PENDAHULUAN

Latar Belakang 
Kelor (Moringa oleifera Lam.) 

merupakan tanaman yang berasal dari 
dataran India yang kemudian menyebar ke 
negara lain diantaranya Afrika Utara, 
Amerika Selatan dan Asia Tenggara 
termasuk Indonesia. Di Indonesia, tanaman 
kelor memiliki nama lokal yaitu kelor (Jawa, 
Sunda, Bali dan Lampung), Kerol (Buru), 
Maranggi (Madura), Moltong (Flores), Kelo 
(Gorontalo), Keloro (Bugis), Kawano 
(Sumba), Ongge (Buna), Hau fo (Timor) dan 
Kele (Sumbawa). Di daerah pedesaan, 
tanaman kelor sering ditemukan sebagai 
tanaman pagar hidup, pembatas tanah atau 
penjalar tanaman lain (Aliya, 2006). 

Di Nusa Tenggara Barat tanaman 
kelor sangat terkenal karena selain berfungsi 
sebagai pagar hidup di pekarangan dan 
kebun, kelor juga dikenal dengan istilah 
tanaman ajaib, dikarenakan memiliki banyak 
manfaat. Salah satu manfaatnya adalah 
sebagai sumber vitamin A sebanyak empat 
kali wortel, vitamin C sebanyak tujuh kali 
dari jeruk, kalsium sebanyak empat kali susu 
dan digunakan sebagai bahan baku energi 
alternatif  pengganti solar (Kelorina, 2014). 

Pohon Kelor oleh sebagian 
masyarakat dianggap sebagai sesepuh kayu 
bertuah dan sering dijuluki dengan sebutan 
“Kayu Mistik” di jagat raya karena khasiat 
yang luar biasa. Khasiat tanaman kelor 
mulai dari daun, ranting, kulit, akar, getah 
dan serbuk yang semuanya berguna bagi 
kehidupan manusia untuk pengobatan 
multiguna, mistik ataupun sebagai tanaman 
herbal yang sudah teruji. Manfaat pohon 
kelor secara umum yaitu: untuk penghijauan 
dan mencegah tanah menjadi gersang, 

sebagai tanaman pagar halaman rumah, 
pagar tapal batas atau pagar ladang karena 
sistem perakarannya kuat, akar dan 
bijinya bisa digunakan untuk pengobatan 
herbal. Sebagai penahan agar tidak 
terjadinya longsor, konservasi bagi tanah, 
terasering dan penahan air hujan. Daun kelor 
sedang dikembangkan sebagai bahan 
pembuat kosmetik dan bijinya dapat di 
jadikan bahan bakar yang terbarukan (Tama, 
2015). 

Kelor merupakan tanaman yang 

tahan terhadap kondisi lingkungan yang 

tercekam, sehingga kelor mampu tumbuh 

meskipun pada kondisi yang sangat kering 

sekalipun. Hanya saja untuk tujuan bisnis 

diperlukan budidaya secara intensif agar 

mendapatkan pertumbuhan kelor yang 

optimal. Sifat dari tanaman kelor yang tidak 

memiliki habitat yang spesifik serta dapat 

mentolerir berbagai kondisi lingkungan 

tumbuh maka tanaman kelor mudah untuk 

dibudidayakan. Krisnadi (2015) menyatakan 

kelor dapat tumbuh pada kondisi lingkungan 

yang ekstrim seperti kondisi suhu yang 

tinggi, dibawah naungan hingga daerah yang 

bersalju ringan.  

. 
Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengatahui adanya viabilitas benih dan 
pertumbuhuan bibit kelor yang terbaik di 
setiap kasesi di kecamatan di kabupaten 
Lombok utara. 
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Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat 
digunakan sebagai dasar informasi dalam 
pengembangan tanaman kelor dan sebagai 
sumber pustaka bagi penelitian yang 
berkaitan dengan tanaman kelor. 

 
METODE PENELITIAN 
 

Waktu dan Tempat 
Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan juni 2017 sampai dengan juli 2017 
bertempat di Jalan Lestari, Gang Manalagi 
IV nomor 11, Pajeruk Bangket Ampenan. 

 
 
Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan adalah bak 
kecambah ukuran 35 cm x 25 cm, penggaris, 
kamera, alat tulis, plastik naungan, bambu, 
benih tanaman Kelor di setiap kecamatan di 
kabupaten Lombok utara, lemari benih, alat 
pengayak, tanah, isolasi, kertas label, dan 
polybag. 

 
Perancangan Pelaksanaan 

Rancangan percobaan yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL). Dalam penelitian ini terdapat 7 
perlakuan dan 3 ulangan yaitu : 
1. Aksesi Bayan A (B.A1,2,3): lahan 

perkebunan desa sukadane, Warna kulit 
batang sangat putih, penampakan fisik 
pohon keras dan kuat. 

2. Aksesi Bayan B (B.B1,2,3): Lahan 
perkebunan Desa Sukadana, Warna kulit 
batang sangat coklat, penampakan fisik 
pohon keras pecah-pecah. 

3. Aksesi Bayan C (B.C1,2,3): Lahan 
perkebunan desa sukadane, Warna kulit 

batang agak hitam, penampakan fsik 
pohon keras dan kuat. 

4. Aksesi Kayangan (K1,2,3) Lahan 
perkarangan rumah warga desa Salut, 
Warna kulit batang coklat kehitaman, 
penampakan fisik pohon kuat dan keras. 

5. Aksesi Gangga A (G.A1,2,3): Lahan 
perkarangan rumah warga desa, Warna 
kulit batang coklat kehitaman, 
penampakan fisik pohon keras dan kuat. 

6. Aksesi Gangga B (G.B1,2,3): Lahan 
perkarangan rumah warga, Warna kulit 
batang agak putih, penampakan fisik 
kuat dan lembek. 

7. Aksesi Pemenang (P1,2,3): Lahan 
persawahan desa terengan, Warma kulit 
batang putih keabuan, penampakan fisik 
pohon keras dan kuat. 

Setiap perlakuan dibuat 3 ulangan 
dalam 1 ulangan di isi 50 biji. sehingga 
diperoleh 21 unit percobaan. Jika hasil yang 
didapatkan tidak signifikan maka uji lanjut 
yang digunakan adalah uji lanjut BNT pada 
taraf 5%. 

 
Pelaksanaan Percobaan 

Pelaksanaan penelitian ini meliputi : 

Persiapan Tempat Perkecambahan 

Dirancang tempat perkecambahan 

berupa naungan rumah plastik yang diberi 

penyangga bambu dengan ukuran panjang 

75 cm, lebar 300 cm dan tinggi 150 cm 

Ukuran bak kecambah adalah 35 cm x 25 

cm dan tinggi 5 cm 

Persiapan Benih 

Benih yang digunakan adalah benih 
yang berasal dari 4 kecamatatan di 
kabupaten Lombok Utara. Benih diambil 
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dari tanaman yang sehat dan subur 
kemudian benih disimpan didalam lemari 
pendingin dengan suhu -5 oC menggunakan 
kemasan berupa plastik bening 

 
Persiapan Wadah dan Media Kecambah 

Wadah yang digunakan yaitu bak 
kecambah dengan ukuran 35 cm x 25 cm 
dan tinggi 5 cm. Media yang digunakan 
yaitu campuran tanah dan pasir dengan 
perbandingan 1 : 1. Volume media pada 
masing–masing bak kecambah adalah 1.750 
cm3. Tanah diayak terlebih dahulu sebelum 
perkecambahan agar homogen dengan 
ayakan berdiameter 1,5 cm. 
 
Perkecambahan 

Perkecambahan benih dilakukan 
dengan merendam benih terlebih dahulu 
direndam dengan air hangat dalam waktu 1 
x 24 jam sampai biji terlihat berkembang. 
Kemudian dipilih biji yang tidak mengapung 
dan yang tidak rusak setelah itu dilakukan 
pengisian media perkecambahan berupa 
tanah pada bak kecambah hingga kedalaman 
2 cm kemudian media disirami air 
secukupnya dan benih dibenamkan pada 
permukaan media tidak terlalu dalam untuk 
memudahkan pengamatan. Jarak benih yang 
dikecambahkan adalah 3 x 3 cm. Setelah 
penanaman benih ditaburi Fungisida, 
Bakteriasida dan Furadan secukupnya.  

Pemeliharaan 
Pemeliharaan berupa pemberian 

fungisida, bakterisida, dan furadan untuk 
mencegah gangguan OPT dan penyiraman 
yang dilakukan setiap dua kali dalam 
seminggu atau bila tanah kelihata agak 
mengering.  
 

Persiapan Media Tanam Pembibitan  
Media tanam yang digunakan dalam 

percobaan ini adalah media tanam tanah. 
 

Pindah Tanam  
Pindah tanam dilakukan setelah 12 

hari setelah tanaman atau tinggi bibit sekitar 
10 cm dengan cara memilih semai yang 
tumbuh subur, dari setiap ulangan masing-
masing diambil 10 bibit dengan cara 
mencungkil bibit secara hati-hati dengan 
menggunakan penggaris agar akarnya tidak 
rusak kemudian langsung dipindahkan ke 
polybag untuk menguji pertumbuhanya 
selama satu bulan. 
 
Pemeliharaan Bibit  

Kegiatan pemeliharaan dalam 
percobaan ini yaitu: 
a. Penyiraman  

Penyiraman dilakukan ketika kondisi 
media tanam kelihatan agak mengering. 

b. Penyiangan  
Penyiangan dilakukan ketika ada gulma 
atau tanaman lain yang tumbuh pada 
media tanam langsung dicabut. 
 

 
 
Variabel dan Cara Pengamatan 

1. Daya Kecambah 
Daya kecambah benih merupakan 

salah satu parameter yang bersifat langsung 
menggambarkan viabilitas benih (Maryanto, 
1994). Daya kecambah dihitung sekitar 14 
setelah persemaian dengan Rumus (ISTA, 
2006) : 
Dayakecambah:  

100% x 
kandikecambah yangBenih 
hberkecamba yangBenih 
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2. Kecepatan Berkecambah 
Pengamatan terhadap kecepatan 

berkecambah benih kelor(Moringa 
Oleifera). dilakukan dengan cara mengamati 
jumlah benih yang berkecambah setiap hari 
dan dihitung dengan menggunakan rumus : 
(Kamil, 1979) 

 
Keterangan : 
KB  : Kecepatan Berkecambah 
N  : % Kecambah Normal 
tn  : Waktu Akhir Pengamatan 
 t  : Waktu pengamatan 

3. Persentase Kecambah Normal 
Pengamatan pada persentase 

kecambah normal benih Kelor (Moringa 
oleifera Lamk.) dilakukan pada akhir 
pengamatan. Kriteria dari kecambah yang 
normal yaitu memiliki perkembangan sistem 
perakaran yang baik, terutama akar primer 
dan akar seminal paling sedikit dua, 
perkembangan hipokotil baik dan sempurna 
tanpa ada kerusakan pada jaringan, 
pertumbuhan plumula sempurna dengan 
daun hijau tumbuh baik dan memiliki satu 
kotiledon untuk kecambah dari monokotil 
dan dua bagi dikotil (Sutopo, 2002) 

Persentase kecambah normal 
dihitung dengan menggunakan rumus : 

Kecambah Normal = 

100% x 
kandikecambah yangBenih 

normalkecambah 


  

 
4. Persentase Kecambah Abnormal 

Pengamatan pada persentase 
kecambah abnormal benih Kelor (Moringa 
oleifera Lamk.) dilakukan pada akhir 
pengamatan. Adapun kriteria kecambah 

yang abnormal yaitu kecambah rusak tanpa 
kotiledon, embrio pecah, dan akar primer 
pendek, bentuk kecambah cacat, 
perkembangan bagian-bagian penting lemah 
dan kurang seimbang, Plumula terputar, 
hipokotil, kotiledon membengkok, akar 
pendek, kecambah kerdil, kecambah tidak 
membentuk klorofil. dan kecambah lunak. 
(Sutopo, 2002). 
 

Persentase kecambah abnormal 
dihitung dengan menggunakan rumus : 

Kecambah abnormal =

100% x 
kandikecambah yangBenih 

abnormalkecambah 


  

5. Tinggi Bibit 
Pengamatan dilakukan dengan cara 

mengukur tinggi tanaman dengan 
menggunakan penggaris dari pangkal batang 
di atas permukaan tanah sampai ujung daun 
tertinggi, pengamatan dilakukan satu 
minggu sekali selama satu bulan.  

6. Jumlah Daun Bibit 
Pengamatan dilakukan dengan cara 

menghitung jumlah daun yang tumbuh pada 
bibit kelor. Pengamatan dilakukan setiap 
satu minggu sekali dalam satu bulan.  

7. Diameter Batang Bibit 
Pengamatan dilakukan dengan 

mengukur diameter batang pokok yang 
terletak 2 cm dari atas permukaan tanah 
dengan menggunakan jangka sorong. 
Pengamatan dilakukan pada minggu ke 4. 

8. Jumlah Anak Daun  
Pengamatan dilakukan dengan cara 

menghitung jumlah anak daun yang tumbuh 
pada bibit kelor. Pengamatan dilakukan 
setiap satu minggu sekali selama satu bulan. 
Analisis Data 
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Hasil percobaan dianalisis 
menggunakan analisis keragaman (Analysis 
of Variant) pada tarap nyata 5%. Untuk 
mengetahui perlakuan yang berbeda nyata, 

maka dilakukan uji lanjut dengan 
menggunakan (BNJ) pada tarap nyata 5%. 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
1. Viabilitas Perkecambahan Biji Kelor. 

Hasil yang diproleh dari kecepatan perkecambahan dan persentase kecambaha normal dapat 

dilihat pada tabel 4.1. 

   Tabel 4.1. Nilai Rerata Hasil Uji Lanjut terhadap Kecepatan Perkecambah dan Kecambah 
normal Biji Kelor Pada Beberapa Aksesi Di Kabupaten Lombok Utara. 

Perlakuan Kecepatan Perkecambahan 
(% Biji/Hari) 

Kecambah Normal 
(%) 

B.A (Bayan A) 4,14 a 29,00 a 
B.B (Bayan B) 4,18 a 29,33 a 
B.C (Bayan C)  2,75 ab  19,33 ab 
G.A (Gangga A)  1,33 b  8,66 b 
G.B (Gangga B)  3,42 ab  24,00 ab 
P (Pemenang)   3,90 ab  27,33 ab 
K (Kayangan) 4,09 a  28,66 a 

BNJ% 2,67 19,05 
  Keterangan :  Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata berdasarkan uji BNJ pada taraf nyata 5%. 
 
 
Berdasarkan tabel 4.1. kecepatan 

perkecambahan diperoleh nilai tertinggi 
pada aksesi Bayan B yaitu sebesar 4,18%, 
berbeda nyata dengan aksesi Gangga A yaitu 
sebesar 1,33%. 

 
Perkecambahan adalah muncul dan 

berkembangnya kecambah hingga mencapai 
stadia dimana bagian dari struktur-struktur 
esensialnya menunjukkan kemampuan 
kecambah tersebut untuk berkembang lebih 
lanjut menjadi tanaman normal dalam 
kondisi optimum (Favourable). (Direktorat 
Jendral Tanaman Pangan. Direktorat Jendral 
Hortikultura. Departemen Pertanian, 2006).                                                                                                                              

Berdasarkan hasil penelitian yang 
diproleh pada aksesi Bayan B berbeda nyata 
dengan aksesi Gangga A   hal ini diduga biji  
yang berasal dari pohon yang ditanam di 
tempat yang subur akan menghasilkan biji 
yang baik, sejalan dengan pendapat Anonim 
(2015) yang menyatakan bahwa peranan biji 
sebagai benih (biji yang dikelola, 
diusahakan oleh manusia, khususnya para 
petani, lembaga-lembaga pembenihan, dinas 
pertanian untuk mengembngkan tanaman ). 
Adalah demikian besar disamping unsur-
unsur agronomi lainnya ( pengolahan lahan, 
perbaikan tata air, pemupukan pengawetan 
tanah dan pola tanam). karena pada aksesi 
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Bayan B kelor dibudidayakan secara 
tumpang sari sehingga membuat lahan di 
sekitar  tempat budidaya menjadi subur 
sehingga unsur haranya terpenuhi, menurut 
Anonim (2007) menyatakan bahwa tanaman 
kelor merupakan leguminosa, maka bagus 
ditanam secara tumpang sari dengan 
tanaman lain karena dapat menambah unsur 
nitrogen, dan hasil survey oleh (Wahyu 
2017) yang menyatakan lokasi pada aksesi 
Bayan B memiliki banyak perbedaan dari 
setiap aksesi, seperti perbedaan lingkungan 
tumbuh yang dimana pada aksesi bayan B 
memiliki perlakuan khusus dalam 
budidayaya karena tanaman kelor pada 
aksesi Bayan B memang sengaja 
dibudidayakan secara tumpang sari sehingga 
tanaman mendapatkan perlakuan khusus 
dalam budidayanya seperti melakukan 
penyiangan, pengairan, pemberian pupuk 
dan lainnya sehingga lingkungan tempat 
tumbuh kelor pada aksesi Bayan B memiliki 
lingkungan tumbuh yang berbeda dengan 
setiap aksesi yang di mana pada aksesi 
Gangga A hanya ditanam sebagai tanaman 
pagar hidup dan bahkan dibiarkan tumbuh 
liar tidak terawat sehingga tidak 
mendapatkan perlakuan khusus seperti kelor 
yang di aksesi Bayan B. Menurut Luthfiyah 
( 2012). Kelor biasanya ditemui di 
lingkungan perkampungan dan pedesaan 
yang digunakan sebagai pembatas pagar 
hidup, batas tanah, ataupun sebagai penjalar 
bagi tanaman lain. Gambar lokasi aksesi 
Bayan B dan aksesi Gangga A dapat dilihat 
pada lampiran. Diduga hal inilah yang 
mepengaruhi aksesi Bayan B mendapatkan 
nilai rerata tertinggi pada parameter 
kecepatan perkecambahan dan kecambah 
normal, dan bicara tentang ukuran biji pada 

aksesi Bayan B memili ketebalan biji tipis 
atau kecil di antara aksesi lainnya. Hasil ini 
dipertegas oleh Wahyu (2017) bahwa hasil 
pengamatan morfologi biji tanaman kelor di 
Kabupaten Lombok Utara kecamatan Bayan 
memiliki ketebalan paling tipis dari 
kecamatan lainnya sebesar 0,99 cm. Data 
ketebalan biji dapat dilihat pada lampiran. 
Hal inilah yang mempengaruhi adanya 
perbedaan viabilitas benih pada parameter 
kecepatan perkecambahan dan kecambah 
normal, sehingga biji yang memiliki 
ketebalan yang tipis atau kecil akan 
memudahkan kecepatan merembetnya air ke 
dalam biji, dengan biji yang tipis atau kecil 
air akan cepat merata, pada waktu yang 
sama biji yang berukuran lebih tebal atau 
besar diduga air belum merembet ke dalam 
biji air tersebut masih berada disekitaran 
kulit biji atau di pinggir-pinggirannya jadi 
pada bagian dalam biji belum tersentuh oleh 
air dengan kondisi kulit biji yang sama 
diduga dengan biji yang ketebalan yang tipis 
atau kecil akan lebih cepat masuknya air 
dengan merata. Hal ini dipertegas oleh Wulf 
(1986) benih yang berukuran kecil 
menyerap air lebih cepat dibandingkan 
benih yang berukuran besar sehingga proses 
perkecambahan (fisiologis) yang di awali 
dengan penyerapan air akan lebih cepat 
berlangsung pada benih yang berukuran 
kecil dan sebaliknya pada benih yang 
berukuran besar proses perkecambahan 
berlangsung lebih lambat. Hal ini sejalan 
juga dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Zhang (1993) pada Cakile edentula dan oleh 
Stamp (1990) pada Erodium brachycarpum 
bahwa benih kecil berkecambah lebih cepat 
dibandingkang benih besar. Stamp (1990) 
mengemukakan bahwa benih berukuran 
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kecil yang berkecambah lebih awal 
berhubungan dengan akses terhadap air yang 
lebih besar karena memiliki rasio 
perbandingan luas bidang serap per volume 
yang lebih tinggi sehingga benih berukuran 
kecil menyerap air lebih cepat.  

Kecepatan perkecambahan pada 
aksesi Gangga A memiliki kecepatan 
perkecambahan yang paling rendah dari 
aksesi lainnya yaitu sebesar 1,33 %, pada 
aksesi Gangga A memiliki bobot 100 biji 
yang cukup besar yaitu 26,35 g. Hal ini 
dipertegas oleh Wahyu (2017) yang 
menyatakan bahwa bobot 100 butir biji kelor 
di Lombok Utara berbeda-beda di tiap 
kecamatannya. Di kecamatan Pemenang 

Bobot rata-rata 100 butir biji adalah 22,02 g, 
di kecamatan Gangga sebesar 26,35 g, di 
kecamatan Kayangan sebesar 20,3o g dan di 
kecamatan Bayan sebesar 17,85. Dari data 
tersebut, Kecamatan Gangga yang memiliki 
Bobot 100 biji yang cukup besar yaitu 26,35 
g (Lampiran). Dalam hal ini Perbedaan berat 
memang dikarenakan perbedaan ukuran biji 
bukan dari perbedaan kadar air pada biji, 
karna pada proses pengambilan biji di setiap 
aksesi, buah dipanen pada waktu buah Kelor 
sudah tua, berwarna coklat dan mudah 
pecah, sehingga memungkinkan biji yang 
dipanen di setiap aksesi memiliki kadar air 
yang sama. 

 

Tabel 4.2. Morpologi Biji Tanaman Kelor. 

Tanaman 
Sampel 

Morfologi Biji 

WB 
LSB 

BB KB 
(cm) 

Berat 100 
Biji (g) 

Jumlah Biji 
per Buah p (cm) l (cm) 

Pemenang CM 3,4 0,6 Bb 1,14 22,02 15 

Gangga CT 3,7 1,3 Bb 1,21 26,35 11 

Kayangan CT 2,2 0,6 Bb 1,07 20,30 18 

Bayan CT 3,1 0,6 Bb 0,99 17,85 22 
Keterangan:  WB (Warna Biji), LSB (Lebar Sayap Biji), BB (Bentuk Biji), KB (Ketebalan Biji), CM (Cokelat 

Muda), CT (Cokelat Tua), Bb (Berbentuk Bulat). 
 

2.Pertumbuhan Bibit Kelor 
 
Tabel 4.3. Hasil Anova (Analysis of Variance) Pertumbuhan Bibit Kelor Pada Beberapa Aksesi 

Di Kabupaten Lombok Utara 
 

 
No. 

 
Parameter Pengamatan 

Umur Pengamatan 
1 MST 2 MST 3 MST 4 MST 

1. Tinggi Bibit NS NS NS NS 
2. Jumlah Daun Bibit NS NS NS NS 
3. Diameter Batang Bibit - - - NS 
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No. 

 
Parameter Pengamatan 

Umur Pengamatan 
1 MST 2 MST 3 MST 4 MST 

4. Jumlah Anak Daun Prtama NS NS NS NS 
5. Jumlah Buku - - - NS 

Keterangan : S (Signifikan), NS (Non-signifikan). MST = minggu setelah tanam. 
 

Tabel  4.4. Pertumbuhan Bibit Kelor. 

 
AKS
ESI 

Tinggi Bibit Jumlah Daun Jumlah Anak Daun 
1 

MST 
2 

MST 
3 

MST 
4 

MST 
1 

MST 
2 

MST 
3 

MST 
4 

MST 
1 

MST 
2 

MST 
3 

MST 
4 

MST 
B.A   9,00 14,09 18,20 20,56 3,00 6,10 7,33 8,63 12,13 35,23 49,67 61,47 
B.B 10,17 14,39 17,74 20,86 3,53 6,03 8,83 8,63 12,40 34,50 47,90 60,73 
B.C 11,10 14,70 18,35 21,48 3,17 5,97 7,13 8,17 13,87 38,30 49,67 61,23 
G.A   9,41 13,00 16,15 19,45 3,13 6,16 7,10 8,20 15,00 38,36 50,30 62,26 
G.B 11,13 14,70 18,18 20,95 3,17 5,40 6,43 7,57 14,10 41,60 54,40 67,63 
P   8,91 12,90 16,40 18,56 3,13 4,47 7,63 8,53 9,10 34,07 46,17 56,47 
K   6,12 10,02 12,98 13,86 1,83 4,06 5,03 5,66 8,83 24,63 33,90 39,90 
BNJ 5% - 

Keterangan : Angka-angka pada baris dan kolom yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji 
BNJ tarap nyata 5%. MST = minggu setelah tanam. 

Tabel 4.4. Menunjukan bahwa 

perlakuan setaip aksesi berbeda tidak nyata 

terhadap parameter pengamatan tinggi bibit, 

jumlah daun dan jumlah anak daun bibit 

kelor dari awal pengamatan sampai akhir 

pengamatan. pada umur 1 MST nilai rerata 

setiap aksesi berbeda tidak nyata baik itu 

pada aksesi Baya A, Bayan B, Bayan C, 

Gangga A, Gangga B, Pemenang, dan 

Kayangan. begitu juga pada pengamatan 

tinggi bibit, jumlah daun , dan jumlah anak 

daun bibit kelor pada umur 2 MST, 3 MST, 

4 MST semua aksesia berbeda tidak nyata. 

 

Diameter Batang Bibit dan Jumlah Buku 

Tabel 4.5. Hasil Rerata Diameter Batang Bibit Dan Jumlah Buku Pada Beberapa Aksesi Di 
Kabupaten Lombok Utara. 

 

Aksesi Diameter batang bibit (cm) 
4 MST 

Jumlah buku  
(buah) 
4 MST 

B.A (Bayan A) 0,23 a 6,90 a 
B.B (Bayan B) 0,23 a 7,23 a 
B.C (Bayan C) 0,24 a 6,96 a 
G.A (Gangga A) 0,22 a 6,63 a 
G.B (Gangga B) 0,25 a 6,30 a 
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P (Pemenang)  0,22 a 7,06 a 
K (Kayangan) 0,22 a 4,80 a 

BNJ 5% - - 
     Keterangan : Angka-angka pada baris yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNJ tarap 

nyata 5%. MST = minggu setelah tanam. 
 



1 
 

 1

Tabel 4.5. Dapat dijelaskan 
bahwa diameter batang dan jumlah 
buku berbeda tidak nyata pada semua 
perlakuan. Nilai rerata diameter 
batang bibit pada aksesi Gangga A 
berbeda tidak nyata aksesi Bayan B, 
Bayan C, Gangga A, Gangga B, 
Pemenang, dan Kayangan. Dan nilai 
rerata jumlah buku pada aksesi 
Bayan C berbeda tidak nyata dengan 
aksesi Bayan A, Bayan B, Gangga A, 
Gangga B, Pemenang dan Kayangan.  
 

Pertumbuhan suatu jenis 
pohon dipengaruhi oleh media tanam 
(unsur hara, air, dan udara), 
intensitas cahaya matahari, dan suhu 
udara (Baker, 1950; 
Hardjowigeno,1987). 

Menurut Gardner et al. 
(1991) pertumbuhan dan 
perkembangan merupakan proses 
yang berkelanjutan yang mengarah 
ke karakteristik morfogenesis 
spesies. Kedua proses ini 
dikendalikan oleh genotip dan 
lingkungan, tingkat pengaruhnya 
tergantung pada karakteristik 
tanaman tersebut. 

Daun merupakan organ 
penting tumbuhan sebagai tempat 
fotosintesis berlangsung, pengaruh 
lingkungan seperti air,kadar garam, 
suhu dan iklim sangat berpengaruh 
terhadap struktur luar dan dalam 
daun (Hidayat,1995).  

Dari hasil pengamatan 
parameter tinggi bibit, jumlah daun 
dan jumlah anak daun bibit kelor di 
setiap aksesi terdapat tidak ada 

perbedaan nyata dari pengamatan 
minggu pertama sampai minggu ke 
empat semuanya seragam hal ini 
disebabkan semakin tinggi bibit kelor 
maka pertumbuhuan jumlah daun 
dan jumlah anak daun semakin 
meningkat hal ini sejalan dengan 
penelitian (Husen 2015) yang 
menyatakan jumlah daun tanaman 
memiliki korelasi yang positif 
terhadap tinggi tanaman maka 
jumlah daun semakin banyak dan 
hasil jumlah anak daun bibit kelor di 
setiap aksesi terdapat tidak ada 
perbedaan nyata dari pengamatan 
minggu pertama sampai pengamatan 
minggu ke empat semunya seragam, 
diduga karna penelitian uji 
pertumbuhan bibit kelor ini 
dilaksanakan selama satu bulan 
dalam kondisi homogen dan tanaman 
masih dalam pase bibit sehingga 
dalam tiap pengamatan memang bibit 
kelor terlihat seragam dan dari hasil 
pengamatan pada parameter jumlah 
ruas buku tidak berbeda nyata 
sehingga jumlah ruas buku yang 
sama memungkinkan akan 
menghasilkan pula jumlah daun dan 
jumlah anak daun yang 
memungkinkan sama.  

 Tabel 4.6. Dapat dijelaskan 
bahwa diameter batang dan jumlah 
buku berbeda tidak nyata pada semua 
perlakuan. Nilai rerata diameter 
batang bibit pada aksesi Gangga A 
berbeda tidak nyata aksesi Bayan B, 
Bayan C, Gangga A, Gangga B, 
Pemenang, dan Kayangan. Dan nilai 
rerata jumlah buku pada aksesi 
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Bayan C berbeda tidak nyata dengan 
aksesi Bayan A, Bayan B, Gangga A, 
Gangga B, Pemenang dan Kayangan.  

 Dari hasil diameter batang 
dan jumlah buku bibit kelor di setiap 
aksesi terdapat tidak ada perbedaan 
hal ini dikarenakan pengambilan data 
hanya dilakukan pada minggu ke 
empat dimana pada pengamatan pada 
minggu ke empat hampir semua bibit 
kelor seragam dengan keseragaman 
bibit ini menghasilkan tidak ada 
perbedaan dan diduda pengaruh 
keseragaman ini di pengaruhi oleh 
dari tetua tanaman itu sendiri dan 
dari segi paktor genetic memang 
memiliki tingkat kesamaan atau 
memiliki hubungahn kekerabatan 
yang dekat antar aksesi. Hal ini di 
pertegas oleh Wahyu (2017), yang 
menyatakan bahwa berdasarkan 
analisis dendogram, dapat dilihat 
bahwa hubungan tanaman kelor di 
Lombok Utara masih memiliki 
hubungan kekerabatan yang dekat. 

 
KESIMPULAN DAN 

SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian 
dan pembahasan dapat di simpulkan 
bahwa: 

1. Aksesi Bayan B memiliki 
viabilitas yang terbaik di 
antara aksesi lainnya. 

2. Aksesi  Bayan Bmemiliki 
kecepatan perkecambahan 
dan kecambah normal yang 

tinggi di bandinggkan dengan 
aksesi  Gangga A. 

3. Dari hasil pengamatan 
parameter tinggi bibit, jumlah 
daun, jumlah anak daun 
,diameter batang dan jumlah 
buku di setiap aksesi terdapat 
tidak ada perbedaan nyata 
dari pengamatan minngu 
pertama sampai minggu ke 
empat semuanya seragam 
keseragaman ini di pengaruhi 
oleh dari tetua tanaman itu 
sendiri dan dari segi paktor 
genetic memang memiliki 
tingkat kesamaan atau 
memiliki hubungan 
kekerabatan yang dekat antar 
aksesi. 

 
5.2. Saran 

Melalui hasil penelitian ini 
maka disarankan untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut mengenai uji 
pertumbuhan bibit antar aksesi 
dengan mengambil umur 
pengamatan pertumbuhan bibit lebih 
dari satu bulan agar mendapatkan 
hasil pengamatan yang signifikan 
dan disarankan bagi yang mau 
budidaya kelor bisa mengambil benih 
atau bibit kelor yang berasal dari 
Kecamatan Bayan karna benih atau 
bibit yang berasal dari Kecamatan 
Bayan diduga memiliki viabilitas 
yang bagus. 
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