
PKMP-1-8-1

     
PEMANFAATAN EKSTRAK BAWANG MERAH SEBAGAI PENGGANTI 

ROOTON F UNTUK MENSTIMULASI PERTUMBUHAN AKAR STEK 
PUCUK JATI (Tectona grandis L)  

R.M. Aulia El Halim, B. Pramudityo, R. Setiawan, I.Y. Habibi, M.T. Daryono 
Jurusan Budidaya Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta  

ABSTRAK 
Tingginya minat masyarakat sekitar hutan untuk menanam jati sebagai 

bentuk   investasi   masa   depan   di   pekarangan   semakin   meningkat.   Namun 
kurangnya  asupan  teknologi  yang digunakan  untuk  mengembangkan  tanaman 
jati, menyebabkan usaha mereka  dalam menghasilkan bibit tanaman   jati yang 
berkualitas dan dalam yang jumlah memadai kurang berhasil. Masyarakat sekitar 
hutan cenderung menanam jati secara generatif dan biji  jati ditanam secara 
langsung.  Sedangkan  untuk  menghasilkan  bibit  jati  secara  vegetatif  yang 
khususnya  dengan kultur jaringan nyaris tidak mungkin dilakukan masyarakat 
karena tingginya biaya  dan sulitnya perawatan. Atas dasar pertimbangan ini, 
maka pembiakan jati dengan stek pucuk menjadi perhatian dalam penelitian ini. 

Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektifitas  pengaruh  ekstrak 
bawang  merah  terhadap  pertumbuhan  akar  stek  pucuk  dan  membandingkan 
pembentukan perakaran antara stek pucuk jati yang diberi Rooton  F dan yang 
diberi ekstrak bawang merah. Metode  pendekatan diawali dengan pengambilan 
stek pucuk dari kebun pangkas kemudian dibandingkan kemampuan berakarnya 
antara stek yang memakai Rooton F, ekstrak bawang merah, dan kontrol. Desain 
percobaan  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  rancang  acak  lengkap 
berblok (RCBD) dengan 3 blok dan 3 macam perlakuan, setiap perlakuan terdiri 
dari 5 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian eksrtak bawang 
merahampu menstimulasi pertumbuhan akar pada stek pucuk jati.  

Kata kunci: Jati, Stek pucuk, Perakaran, Ekstrak bawang merah, Rooton F  

PENDAHULUAN  

Menurut Simon (2003) pengelolaan tanaman jati secara ekonomis telah 
dimulai sejak abad 17 dengan sistem timber extarction. Pengelolaan jati pada saat 
itu ditujukan untuk  mendukung industri hulu yang berupa industri perkapalan. 
Tanaman  jati  adalah  jenis  pohon   hutan  yang  telah  lama  dibudidayakan  di 
Indonesia oleh negara (PERHUTANI) maupun oleh masyarakat. Pengetahuan dan 
pengalaman menanam jati sudah banyak diketahui baik secara konvensional (biji) 
maupun secara terpadu yaitu  penerapan silvikultur intensif, penanaman jati klon 
unggul, rekayasa genetik dan sebagainya (Mahfudz dkk., 2003 ). 

Pengadaan bibit jati dapat dilakukan secara generatif dan vegetatif. Secara 
generatif,   pengadaan   bibit   jati   dilakukan   dengan   menggunakan   biji   yang 
merupakan hasil perkawinan antara tepung sari (bagian jantan) dan kepala putik 
(bunga  betina).  Sedangkan   secara  vegetatif  dilakukan  tanpa  melalui  proses 
perkawinan, tetapi dengan mengambil bagian tanaman seperti daun, batang, umbi 
dan  lain  

  

lain.  Untuk  pembiakan  vegetatif  jati  dapat  dilakukan  dengan  cara 
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sederhana yaitu  dengan pengadaan  stump,  puteran  hingga grafting  dan  kultur 
jaringan (Mahfudz dkk., 2003). 

Masyarakat sekitar hutan cenderung menanam jati secara generatif yaitu 
menanam bijinya. Pada pelaksanaannya, pengadaan bibit secara generatif cukup 
sulit  dan  memerlukan   waktu  yang  lama.  Hal  ini  disebabkan  tidak  adanya 
identifikasi yang memadai mengenai bibit tersebut ditambah rendahnya 
pemahaman masyarakat tentang cara penanaman generatif  dan dormansi biji jati. 
Sedangkan untuk menghasilkan bibit jati secara vegetatif yang khususnya dengan 
cara kultur jaringan nyaris tidak mungkin dilakukan masyarakat karena tingginya 
biaya dan sulitnya perawatan. 

Atas dasar pertimbangan ini, maka pembiakan jati dengan stek pucuk 
menjadi perhatian dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh  ekstrak  bawang  merah  terhadap  pertumbuhan  akar  stek  pucuk  dan 
membandingkan  pembentukan   perakaran  antara  stek  pucuk  jati  yang  diberi 
Rooton  F dan yang diberi ekstrak bawang merah 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 
masyarakat  mengenai  cara  pengadaan  bibit  jati  secara  vegetatif  yang  efektif, 
murah dan efisien, yaitu  dengan menggunakan ekstrak bawang merah. Dengan 
demikian akan memberikan solusi cara pengadaan sumber bibit jati berskala kecil 
kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat  dapat  memproduksi  bibit  jati  secara 
mandiri, dimana saat ini masih didominasi oleh perusahaan besar.  

METODE PENDEKATAN  

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dimulai pada bulan 
Maret   sampai  Mei  di  laboratorium  Silvikultur  Intensif  Klebengan  Fakultas 
Kehutanan  Universitas  Gadjah  Mada  DIY,  dengan  bibit  yang  diperoleh  dari 
laboratorium lapangan Wanagama I, petak 14, Gunung Kidul DIY. Perawatan stek 
pucuk   dilakukan   di   laboratorium   Silvikultur   Intensif   Klebengan   Fakultas 
Kehutanan Universitas Gadjah Mada DIY untuk mempermudah pengamatan. 

Bahan yang digunakan adalah stock plant (materi induk pangkasan) jati 
yang telah  dipangkas dengan tinggi seragam 70 cm, Rooton F 100 ppm dan 
ekstrak bawang merah  untuk setiap perlakuan stek pucuk jati. Sedangkan alat 
penelitian yang digunakan adalah  gunting stek, polybag, silet, bak pembibitan, 
ember, penggaris, sprayer, plastik, terpal. 
Tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 
a.  Pemangkasan dan Trubusan 

1.  Pemilihan Bibit. 
Bibit yang ada di kebun bibit di Wanagama diidentifikasi terlebih 

dahulu, baik  dalam hal umur bibit maupun tinggi minimal bibit yang bisa 
dijadikan sebagai stock plant (materi induk pangkasan). Setelah didapatkan 
bibit yang sesuai dengan kriteria umur dan tinggi minimal, kemudian bibit 
tersebut   dipindahkan   ke   laboratorium   Silvikutur   Intensif   Klebengan, 
Sleman,Yogyakarta. 

2.  Perawatan Setelah Pemindahan. 
Setelah  dilakukan   pemindahan,   tanaman   jati   yang   akan   diberi 

perlakuan  pemangkasan terlebih dahulu diberikan perlakuan pameliharaan 
awal,  yaitu  penyiraman   rutin  pagi  dan  sore  selama  4  hari.  Hal  ini 
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dimaksudkan untuk proses adaptasi untuk bibit jati tersebut pada lingkungan 
yang baru. 

3.  Pemangkasan. 
Setalah diberikan perlakuan khusus pada tanaman yang akan 

dipangkas, tanaman yang sehat dipindahkan ke dalam medium tanam yang 
telah dipersiapkan berupa top soil dan pupuk kandang dengan perbandingan 
6:2. Setelah itu dilakukan pemangkasan stock plant setinggi 70 cm dari 
pangkal batang. 

b.  Penumbuhan Perakaran 
1.  Seleksi stek pucuk dari kebun pangkas dengan persyaratan: 

a.  Terdapat 1 lembar atau 2 lembar daun. 
b. Sehat,tidak terserang penyakit. 

2.  Stek pucuk yang telah diseleksi dikumpulkan dalam ember yang diisi air 
untuk menjaga kesegaran bibit selama pengambilan berlangsung. 

3.  Pemberian  hormon  perakaran  Rooton  F  dengan  konsentrasi  100  ppm 
sebanyak 15 sampel (replikasi). 

4.  Pemberian ekstrak bawang merah dengan perbandingan air dan ekstrak 1: 
9 sebanyak 15 sampel. 

5.  stek pucuk yang tidak diberi apapun sebagai perlakuan kontrol sebanyak 
15 sampel. 

6.  Penempatan stek pucuk pada media perakaran (top soil : Pasir = 6:2) di 
dalam bak perakaran. 

7.  Perawatan dan penyiraman dilakukan setiap pagi dan sore hari dengan 
menggunakan sprayer. 

8.  Desain Percobaan 
Desain percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain acak 
lengkap berblok (RCBD) dimana terdapat 3 blok dan 3 perlakuan (Rooton 
F, bawang merah, kontrol). Setiap perlakuan terdiri dari 5 sampel. 

9.  Koleksi Data 
Pengamatan perakaran dilakukan pada bulan ke 2 penanaman. Parameter 
yang diukur adalah :  jumlah akar, panjang akar, dan pembentukan kalus.   

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil pengamtan yang dilakukan dapat disajikan data sebagai 
berikut  (tabel  1). Sementara  berdasarkan  Gambar  1  dapat  diketahui  bahwa 
kemampuan  pembentukan  kalus  yang  paling  tinggi  terdapat  pada  perlakuan 
pemberian ekstrak bawang merah sebanyak 5 kalus, rooton F 3 kalus dan kontrol 
1 kalus. Pada perlakuan bawang merah, pembentukan kalus relatif merata pada 
setiap sampel dimana masing-masing membentuk 1 kalus, demikian pula dengan 
kontrol. 
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Tabel 1. Pembentukan kalus, akar dan panjang akar stek pucuk jati umur 2 bulan.  
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PERLAKUAN    

Gambar 1. Grafik pembentukan kalus pada stek pucuk umur 2 bulan. 
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JUMLAH AKAR STEK PUCUK JATI UMUR 2 BULAN         
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0,8 
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PERLAKUAN  

Gambar 2. Grafik pembentukan akar pada stek pucuk umur  2 bulan.  

Dari gambar 2 dapat diketahui bahwa hanya 2 jenis perlakuan yang mampu 
membentuk perakaran yaitu perlakuan pemberian hormon Rooton F dan perlakuan 
pemberian ekstrak bawang  merah sebagai pemacu sistem perakaran. Perlakuan 
yang membentuk perakaran paling banyak  adalah perlakuan pemberian hormon 
Rooton F sebanyak 2 sampel dari 15 sampel diikuti oleh  perlakuan pemberian 
ekstrak bawang merah sebanyak 1 sampel dari 15 sampel. Sedang pada  kontrol 
tidak terjadi pembentukan perakaran dari 15 sampel yang telah disiapkan. Jumlah 
stek pucuk yang mampu membentuk perakaran adalah 3 dari total 45 sampel.   

RERATA PANJANG AKAR STEK PUCUK JATI UMUR 2 BULAN    
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PERLAKUAN  

Gambar 3. Grafik rerata panjang akar pada stek pucuk  jati umur  2 bulan.  

Pada gambar 3 dan gambar 4 dapat diketahui bahwa perakaran stek pucuk 
terbaik  dibentuk oleh Rooton F dengan sampel yang mampu membentuk akar 
sebanyak 2 sampel dan  panjang akar rata-rata 12 cm. Pada perlakuan bawang 
merah  terdapat  sampel  yang  membentuk  akar  dengan  panjang  akar  2,8  cm. 
Sedangkan pada kontrol tidak ada sampel  yang mampu membentuk perakaran. 
Mengingat jumlah stek pucuk yang berakar maupun yang berkalus dalam jumlah 
sedikit (tabel 1) maka analisis varians tidak dapat dilakukan lebih lanjut. 
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A B C      

Gambar 4. Perakaran yang dibentuk stek pucuk jati dari tiapa perlakuan umur 
2 bulan. (A) kontrol; (B) bawang merah; (C) Rooton F  

Stek  pucuk   merupakan   suatu   metode   perbanyakan   vegetatif   secara 
konvensional  dengan menumbuhkan tunas-tunas axilar pada media persemaian 
yang dipengaruhi faktor luar  dan dalam menurut (Mahfudz dkk., 2004 dalam 
Soekotjo, 2004) 

Faktor luar yang berpengaruh antar lain : 
1)  Medium. 
2)  Faktor lingkungan, antara lain : kelembaban udara, temperatur dan cahaya. 
3)  Pengerjaan mekanis. 

Sedangkan faktor dalam menurut Soekotjo (2004) yang mempengaruhi 
penyetekan antara lain: 
1)  Umur pohon induk. 
2)  Tempat cabang dalam pohon induk. 
3)  Persediaan makanan. 
4)  Callus formasi. 

Pada penelitian ini, masing-masing perlakuan ditempatkan pada lingkungan 
yang sama, sehingga pengaruh dari ketiga perlakuan relatif seragam. 

Ekstrak bawang  merah  mampu  untuk  menstimulasi  pembentukan  kalus, 
dimana kalus merupakan awal dari pembentukan akar pada stek pucuk jati. Hal ini 
karena  bawang merah mengandung hormon auksin yang berfungsi menstimulasi 
pertumbuhan akar ataupun juvenil. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa pertumbuhan akar stek pucuk jati yang 
diberi bawang merah relatif bagus meskipun panjang akarnya masih lebih pendek 
dari  akar  stek  jati  yang  diberi  Rooton  F.  Saran  untuk  penelitian  selanjutnya 
diharapkan adanya kajian tentang  berbagai dosis ekstrak bawang merah agar 
diperoleh hasil perakaran yang optimal dan relatif sama dengan menggunakan 
Rooton F. 
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KESIMPULAN  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak bawang merah 
berpengaruh  pada pertumbuhan akar stek pucuk jati. Pembentukkan perakaran 
antara stek pucuk jati yang  telah diberi eksrtak bawang merah lebih baik jika 
dibandingkan  hasil  stek  pucuk  tanpa  perlakuan  (kontrol),  meskipun  panjang 
akarnya relatif pendek dibandingkan Rooton F.    
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