
 

 

III.  BAHAN DAN METODE 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Kaca Fakultas Pertanian,  

Universitas Lampung, Gedong Meneng, Bandar Lampung, dari bulan April 

sampai Juli 2015. 

3.2 Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan tanam berupa 

setek batang yang berasal dari koleksi Prof. Dr. Ir. Setyo Dwi Utomo, M.Sc., 

auksin powder mixture IBA dengan konsentrasi 1.000, 2.000, 3.000, dan  

4.000 ppm, talk powder, fungisida dengan bahan aktif Pronineb 70%  

(Antracol 70 WP), alkohol 95%, polibag berdiameter 12 cm dan media tanam 

campuran pasir malang, arang sekam, dan kompos.  Alat-alat yang digunakan 

adalah timbangan elektrik, timbangan analitik, gelas beaker, penggaris, dan pisau 

cutter. 

3.3 Metode Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan kelompok 

teracak sempurna yang terdiri dari 3 ulangan.  Penentuan kelompok berdasarkan 
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bobot setek yaitu, kelompok I : setek dengan bobot 2,70 - 3,70 g, kelompok II : 

setek dengan bobot 3,70 - 4,70 g, kelompok III : setek dengan bobot 4,70 - 6,70 g.  

Perlakuan yang diuji adalah berbagai konsentrasi IBA yang diberikan dalam 

bentuk powder mixture, yaitu 0 ppm (k0) (kontrol), 1.000 (k1), 2.000 (k2),  

3.000 (k3), dan 4.000 ppm (k4).  Setiap satuan percobaan terdiri dari 10 setek 

yang masing-masing ditanam pada satu polibag berdiameter 12 cm.  Data 

dianalisis dengan analisis ragam dan untuk penentuan perbedaan nilai tengah antar 

perlakuan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf α 5%. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tata letak percobaan 

 

Keterangan: 

k0 : konsentrasi IBA 0 ppm 

k1 : konsentrasi IBA 1.000 ppm 

k2 : konsentrasi IBA 2.000 ppm 

k3 : konsentrasi IBA 3.000 ppm 

k4 : konsentrasi IBA 4.000 ppm 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Auksin Powder Mixture 

IBA yang digunakan dalam penelitian ini berupa powder mixture dengan 

perlakuan 1.000, 2.000, 3.000, dan 4.000 ppm.  Bahan yang digunakan pembuatan 

IBA powder mixture adalah bubuk IBA, talk, alkohol 95%, fungisida.   

  Kelompok I        Kelompok III         Kelompok II  
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Berikut adalah jumlah bubuk IBA, talk, dan fungisida yang dibutuhkan untuk 

membuat bubuk campuran IBA (Tabel 3). 

Tabel 3. Bahan pembuatan konsentrasi IBA powder mixture.  

No. Perlakuan Konsentrasi 

IBA (ppm) 

Jumlah 

IBA (g) 

Fungisida 4% 

(g) 

Talk 

(g) 

Bobot 

Total (g) 

1 1.000 0,1 4 95,9 100 

2 2.000 0,2 4 95,8 100 

3 3.000 0,3 4 95,7 100 

4 4.000 0,4 4 95,6 100 

Pembuatan bubuk campuran IBA dilakukan dengan cara sebagai berikut : IBA 

dilarutkan dalam alkohol 95% sebanyak 5 ml kemudian diaduk.  Sementara itu  

fungisida dicampur dengan talk.  Larutan IBA kemudian dicampurkan ke dalam 

campuran fungisida dan talk kemudian diaduk-aduk dan disiapkan. 

3.4.2 Pembuatan Media Tanam 

Media tanam yang digunakan untuk penanaman setek berupa campuran pasir 

malang, arang sekam, dan kompos dengan perbandingan 1:1:1 (v/v).  Setelah 

media tanam tercampur secara merata, kemudian media tanam dimasukkan ke 

dalam polibag warna hitam berukuran diameter 12 cm dan tinggi 12 cm. 

3.4.3 Persiapan Bahan Setek dan Penanaman Setek 

Bahan tanaman diambil dari batang tanaman, yakni cabang sekunder atau tersier.  

Cabang dipotong setiap 2 buku, (Gambar 3a).  Bahan setek diolesi bubuk 

campuran IBA dalam bentuk pasta dari pangkal setek sampai buku (Gambar 3b).  

Bubuk campuran IBA ditambahkan air hingga berbentuk pasta.  Pasta yang 

digunakan sebanyak 1 g untuk 10 setek.  Kemudian setek ditanam dalam dengan 
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kedalaman 4-5 cm pada polibag yang telah diisi media tanam.  Penanaman 

dilakukan dengan cara membuat lubang tanam terlebih dahulu pada media dalam 

polibag, kemudian setiap satu setek ditanam untuk tiap polibag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. (a) Persiapan bahan setek (b) Penanaman setek setelah aplikasi IBA 

 

3.4.4 Pemeliharaan 

Penyiraman dilakukan sebanyak 1 kali sehari, yaitu pada pagi hari sebanyak  

200 ml. Selain itu dilakukan pembersihan gulma dengan cara manual. 

3.5 Variabel yang Diamati 

Pengamatan dilakukan setelah setek berumur 2, 3, 4, dan 5 minggu.  Adapun 

variabel yang diamati adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah Akar Primer  

Akar primer yaitu akar yang keluar secara langsung dari batang setek.  Akar 

primer diamati pada 5 minggu setelah tanam dengan cara menghitung jumlah 

akar dengan panjang minimal 1 cm pada setiap setek. 
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2. Panjang 3 Akar Terpanjang 

Panjang akar primer dengan cara mengukur 3 akar primer terpanjang pada 

setiap setek secara manual dengan menggunakan penggaris pada 5 minggu 

setelah tanam. 

3. Bobot Segar Akar 

Bobot akar dihitung dengan cara memotong semua akar dari 3 sampel dari 

setiap satuan percobaan kemudian ditimbang bobotnya. 

4. Panjang Tunas  

Panjang tunas dihitung dengan cara mengukur panjang tunas dari pangkal 

tunas sampai titik tumbuh pada setiap setek secara manual dengan 

menggunakan penggaris pada 2, 3, 4, dan 5 minggu setelah tanam. 

5. Jumlah Daun 

Jumlah daun dihitung dari jumlah semua daun yang telah membuka pada  

2, 3, 4, dan 5 minggu setelah tanam. 

6. Bobot Segar Tanaman 

Bobot segar tanaman terdiri atas bobot akar dan tunas pada setiap ulangan 

dihitung pada 5 minggu setelah tanam. 


