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ABSTRAK 

 

Anthurium daun adalah salah satu tanaman pot in door favorit sebagai 

penghias ruangan. Salah satu jenis anthurium diantaranya adalah Anthurium 

hookeri. Permasalahan yang dihadapi pada budidaya Anthurium hookeri dan jenis 

anthurium lainnya adalah pertumbuhan tanaman tersebut sangat lambat. Penelitian 

ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh tingkat kemasakan biji dan lama 

perendaman dalam larutan auksin terhadap pertumbuhan bibit Anthurium hookeri. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap yang disusun secara 

faktorial dan terdiri atas dua faktor. Faktor pertama adalah tingkat kemasakan biji 

(biji umur 1-3 hari saat panen, biji umur 4-6 hari saat panen, dan biji umur 7-9 

hari saat panen). Faktor kedua adalah lama waktu perendaman (tanpa perendaman 

dalam larutan IAA, perendaman selama 15 menit dalam larutan IAA, perendaman 

selama 30 menit dalam larutan IAA, dan perendaman selama 45 menit dalam 

larutan IAA). Variabel yang diamati yaitu variabel perkecambahan (kadar air biji 

saat panen, kecepatan kecambah, daya kecambah, nilai perkecambahan, dan 

keserempakan perkecambahan) dan variabel pertumbuhan (panjang akar, tinggi 

bibit, jumlah daun, dan panjang daun). Data yang diperoleh pada variabel 

perkecambahan dianalisis dengan deskriptif, sedangkan data yang diperoleh pada 

variabel pertumbuhan dianalisis dengan uji F pada taraf 5% dan apabila terdapat 

beda nyata maka dilanjutkan dengan menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan 

(DMRT) pada taraf 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada varibel perkecambahan, 

perlakuan umur biji 1-3 hari dan perendaman dalam larutan IAA selama 30 menit 

memberikan hasil yang lebih baik dibanding perlakuan yang lain. Perlakuan umur 

biji tidak berpengaruh terhadap semua variabel pertumbuhan, kecuali variabel 

jumlah daun. Perlakuan perendaman dalam larutan IAA hanya memberikan 

pengaruh terhadap variabel jumlah daun dan tidak berpengaruh terhadap variablel 

pertumbuhan yang lain. Terdapat interaksi antara perlakuan umur biji dan 

perendaman dalam larutan IAA pada variabel jumlah daun. 
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ABSTRACT 

Anthurium hookeri  is one  of in door plants that have leaves growing 

structure like a bird's nest. Getting to the leaves tend to expand and collapse. 

Petiole short, hairless leaves are smooth, lancet form, generally large, glossy light 

green, stiff and thick and wavy edge with leaf veins stand out. Some of the 

constraints faced in Anthurium hookeri seedlings are sprouting and seedling 

growth is slow, the number of dead seeds, sprout growth is abnormal, and growth 

of sprouts and seedlings are not uniform.  

This research aims to study the influence of seed maturity level and how 

long soaking in a solution of auxin on the growth of Anthurium hookeri seeds. 

Research conducted on March to May 2009 in Margorejo, Gilingan , Banjarsari, 

Surakarta. This research uses Completely Random Design (CDR) are arranged in 

a factorial and consisted of two factors. The first factor is the maturity level of the 

seed (seed age 1-3 days after harvest, seed age 4-6 days after harvest, and seed age 

7-9 days after harvest). The second factor is the long soaking time (without 

soaking, soaking for  15 minutes in a solution of IAA with 100 ppm 

concentration, soaking for 30 minutes in a solution of IAA with 100 ppm 

concentration, and soaking for 45 minutes in a solution of IAA with 100 ppm 

concentration). The observed variable are the germination variable (seed moisture 

content at harvest, the speed of germination, the germination, germination value 

and germination simultaneity) and growth variable (root length, seedling height, 

number of leaves, and leaf length). The germination variables data were analyzed 

with descriptive, whereas the growth variables data were analyzed by F test at 5% 

level and if there are a real difference then continued by using Duncan Multiple 

Range Test (DMRT) at 5% level.  

The results showed that on the germination variables, seed treatment aged 

1-3 days after harvest and soaking in a solution of 100 ppm IAA for 30 minutes 

gives better results than other treatments. The treatment of maturity level give 

affect to a number of leaves variables. The soaking treatment in a solution of IAA 

only give effect to a number of leaves variables and no effect on the other growth 

variables. There is interaction between age and soaking seeds in a solution of IAA 

on the variable of leaves number. 
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Tanaman hias di Indonesia masih memiliki prospek pasar yang sangat 

potensial untuk dikembangkan baik jenis maupun ragamnya. Peluang untuk 

mengembangkan budidaya tanaman hias sangat berguna untuk memenuhi 

kebutuhan baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, dengan usaha agribisnis 

tanaman hias akan dapat mendorong perekonomian bagi masyarakat yang 

mengembangkannya.  

Anthurium adalah tanaman hias tropis yang memiliki daya tarik tinggi 

sebagai penghias ruangan karena bentuk daun dan bunganya yang indah. Jenis 

anthurium dari segi estetika digolongkan menjadi dua yaitu anthurium bunga dan 

anthurium daun. Anthurium daun adalah salah satu tanaman pot in door favorit 

sebagai penghias ruangan (Anonim, 2002). Salah satu jenis anthurium daun 

adalah Anthurium hookeri. 

Permasalahan yang dihadapi pada budidaya Anthurium hookeri dan jenis 

anthurium yang lain adalah pertumbuhan tanaman tersebut sangat lambat. 

Beberapa kendala yang dihadapi pada pembibitan anthurium adalah pertumbuhan 

kecambah dan bibit yang lambat, banyaknya biji yang mati, pertumbuhan 

kecambah yang tidak normal, serta pertumbuhan kecambah dan bibit yang tidak 

seragam.  

Beberapa alternatif cara yang memungkinkan dapat mengatasi 

permasalahan tersebut antara lain adalah penggunaan biji yang telah masak dalam 

pembibitan, dan perendaman biji di dalam larutan ZPT. Salah satu ZPT yang 

dapat digunakan adalah auksin.  

Biji yang telah masak, secara kimiawi telah memiliki cadangan makanan 

yang cukup dan embrio yang sempurna sehingga siap melakukan perkecambahan. 

Perendaman biji di dalam auksin memungkinkan perangsangan terhadap embrio 

somatik dalam pembentukan tunas dan akar lebih cepat dan seragam. 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh tingkat kemasakan 

biji dan lama perendaman dalam larutan auksin terhadap pertumbuhan bibit 

Anthurium hookeri. 

METODE PENELITIAN 

 1 
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Penelitian ini dilakukan di Margorejo, Gilingan, Banjarsari, Surakarta 

dengan ketinggian tempat 97 m dpl. Penelitian ini mulai bulan Maret 2009 sampai 

dengan Mei 2009. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang 

disusun secara faktorial dan terdiri atas dua faktor. Faktor pertama adalah tingkat 

kemasakan biji (biji umur 1-3 hari saat panen, biji umur 4-6 hari saat panen, dan 

biji umur 7-9 hari saat panen). Faktor kedua adalah lama waktu perendaman 

(tanpa perendaman, perendaman selama 15 menit dalam larutan IAA dengan 

konsentrasi 100 ppm, perendaman selama 30 menit dalam larutan IAA dengan 

konsentrasi 100 ppm, dan perendaman selama 45 menit dalam larutan IAA 

dengan konsentrasi 100 ppm). Sehingga diperoleh 12 kombinasi perlakuan. 

Masing-masing kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 kali, sehingga diperoleh 

36 pot percobaan. 

Variabel yang diamati yaitu variabel perkecambahan (kadar air biji saat 

panen, kecepatan kecambah, daya kecambah, nilai perkecambahan, dan 

keserempakan perkecambahan) dan variabel pertumbuhan (panjang akar, tinggi 

bibit, jumlah daun, dan panjang daun). Data yang diperoleh pada variabel 

perkecambahan dianalisis dengan deskriptif, sedangkan data yang diperoleh pada 

variabel pertumbuhan dianalisis dengan uji F pada taraf 5% dan apabila terdapat 

beda nyata maka dilanjutkan dengan menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan 

(DMRT) pada taraf 5%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kadar air biji saat panen 

Kadar air adalah hilangnya berat ketika benih dikeringkan sesuai 

dengan teknik atau metode tertentu. Penentuan kadar air benih dari suatu 

kelompok benih sangat penting untuk dilakukan, hal itu berkaitan dengan 

keberhasilan perkecambahan karena laju kemunduran suatu benih 

dipengaruhi pula oleh kadar air. Di dalam batas tertentu, makin rendah kadar 

air benih, makin lama daya hidup benih tersebut. 
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Tabel 1. Kadar air biji saat panen 

Umur biji Kadar air (%) 

1-3 hari setelah panen 33  

4-6 hari setelah panen 34 

7-9 hari setelah panen 35 

 

Tingkat kematangan biji anthurium berpengaruh terhadap kadar air 

biji yang akan disemai. Berdasarkan tabel 1, biji yang berumur 1-3 hari saat 

panen memiliki kadar air 33 %, biji yang berumur 4-6 hari saat panen 

memiliki kadar air 34%, dan biji yang berumur 7-9 hari saat panen memiliki 

kadar air 35%.  

Tabel 1 menunjukkan bahwa semakin lama umur panen, kadar air 

semakin tinggi. Hal ini diduga seiring dengan proses pemanenan yang 

bertahap terjadi peningkatan curah hujan, sehingga kadar air buah meningkat 

dan berpengaruh terhadap kadar air biji yang meningkat pula. 

Proses perkecambahan dan pertumbuhan perkecambahan sangat 

dipengaruhi oleh ketersediaan air dalam benih maupun air pada medium 

pertumbuhan untuk diabsorbsi dan memacu aktivitas enzim-enzim untuk 

metabolisme perkecambahan di dalam benih. 

Kadar air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan benih berkecambah 

sebelum di tanam, selain itu kadar air yang terlalu tinggi dapat merangsang 

perkembangan pathogen didalam tempat penyimpanan, tetapi perlu diingat 

bahwa kadar air yang terlalu rendah akan menyebabkan kerusakan pada 

embrio (Sutopo, 1985). 

B. Kecepatan kecambah (KK) 

Secara teknis, perkecambahan merupakan permulaan pertumbuhan 

aktif yang menghasilkan semai. Pada saat perkecambahan berlangsung, 

terjadi perubahan-perubahan biokimia, fisiologi dan morfologi. Melalui 

reaksi-reaksi tersebut, cadangan makanan yang ada di dalam benih dirombak 

yang kemudian digunakan untuk pembentukan dan pertumbuhan bagian-

bagian dari kecambah seperti plumula dan radikula. 
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Keadaan suboptimum yang tidak menguntungkan di lapang dapat 

menambah segi kelemahan benih dan mengakibatkan penurunan persentase 

perkecambahan serta pertumbuhan benih yang lambat. Oleh karena itu perlu 

dilakukan pengujian terhadap kecepatan tumbuh kecambah. Menurut Sadjad 

(1974), dalam Sutopo (1985), kecepatan tumbuh mengindikasikan suatu 

benih yang cepat tumbuh maka akan lebih mampu menghadapi kondisi 

lapang yang suboptimum.  

Tabel 2. Rerata kecepatan kecambah Anthurium hookeri  

 Tanpa 

perendaman 

 

Terendaman 

selama 15 

menit 

Perendaman 

selama 30 

menit 

Perendaman 

selama 45 

menit 

Rerata 

Umur 1-3 hari 30,00 23,30 43,30 36,70 33,32 

Umur 4-6 hari 23,30 36,70 23,30 26,70 27,50 

Umur 7-9 hari 10,00 13,30 30,00 23,30 19,15 

Rerata 21,10 24,40 32,20 28,90  

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa benih Anthurium hookeri mempunyai 

rerata kecepatan kecambah yang rendah. Hal ini diduga disebabkan karena 

faktor genetis tanaman, sesuai dengan pendapat heydecker (1972), dalam 

Sutopo (1985), yang menyatakan bahwa ada beberapa kultivar-kultivar 

tertentu yang lebih peka terhadap keadaan lingkungan yang kurang 

menguntungkan. Kondisi lingkungan yang tidak sesuai dapat mengakibatkan 

penurunan vigor benih. Vigor benih yang rendah dapat mengakibatkan 

penurunan kecepatan kecambah benih. Meskipun rerata kecepatan kecambah 

benih Anthurium hookeri relatif rendah, perlakuan umur biji 1-3 hari dan 

perendaman dalam larutan IAA selama 30 menit memberikan hasil persentase 

kecepatan kecambah yang lebih baik dibanding perlakuan yang lain. 

Umur biji 1-3 hari memberikan hasil kecepatan kecambah yang lebih 

bagus dibanding perlakuan umur biji 4-5 hari maupun 7-9 hari. Hal ini diduga 

biji umur 1-3 hari memiliki kadar air paling rendah diantara perlakuan yang 

lain. Kadar air sangat berpengaruh terhadap perkecambahan, dengan kadar air 

biji yang berlebihan maka tingkat penyerapan air pada waktu perkecambahan 
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tidak dapat optimum, karena selama periode pemasakan benih, air dikurangi 

atau hilang dari benih, namun untuk perkecambahan diperlukan penambahan 

air kembali. Menurut Kamil (1979), bahwa air yang diserap oleh biji berguna 

untuk melunakkan kulit biji dan menyebabkan pecah atau kulit biji robek, air 

juga berguna mengencerkan protoplasma sehingga dapat mengaktifkan 

bermacam-macam fungsi protoplasma tersebut, selain itu air juga dapat 

memacu aktivitas enzim-enzim untuk metabolisme perkecambahan di dalam 

benih. 

Perlakuan perendaman dalam larutan IAA berpengaruh terhadap 

kecepatan kecambah benih, sehingga benih mampu menghasilkan lebih 

banyak kecambah. Perlakuan perendaman dalam larutan IAA selama 30 

menit menghasilkan persentase kecepatan kecambah yang lebih bagus 

dibanding perlakuan perendaman selama 15 menit maupun perendaman 

selama 45 menit. Hal ini diduga pada saat perendaman 30 menit jumlah IAA 

yang masuk sudah mencapai konsentrasi yang optimum bagi pertumbuhan 

tanaman tersebut, sehingga pemasukkan auksin yang lebih banyak pada saat 

45 menit justru menurunkan kecepatan kecambah. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Wilkins (1989), bahwa hormon auksin meningkatkan 

pertumbuhan sampai mencapai konsentrasi optimal, namun apabila 

konsentrasi yang diberikan lebih tinggi dari pada konsentrasi optimal akan 

mengganggu metabolisme dan perkembangan tumbuhan. 

C. Daya kecambah (DK) 

Daya kecambah benih memberikan informasi kepada pemakai benih 

akan kemampuan benih tumbuh normal menjadi tanaman yang berproduksi 

wajar dalam keadaan biofisika lapangan yang serba optimum. 

Pengujian daya kecambah adalah mengkecambahkan benih pada 

kondisi yang sesuai untuk kebutuhan perkecambahan benih tersebut, lalu 

menghitung persentase daya berkecambah benih. Persentase daya 

berkecambah merupakan jumlah proporsi benih-benih yang telah 

menghasilkan perkecambahan dalam kondisi dan periode tertentu. Tujuan 

dari pengujian daya berkecambah adalah memperoleh informasi nilai 
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penanaman benih dilapangan yang telah diberi perlakuan perendaman dalam 

larutan IAA dan membandingkan kualitas benih antar kelompok benih. 

Tabel 3. Rerata daya kecambah Anthurium hookeri  

 Tanpa 

perendaman 

 

Terendaman 

selama 15 

menit 

Perendaman 

selama 30 

menit 

Perendaman 

selama 45 

menit 

Rerata 

Umur 1-3 hari 70,00 53,30 83,30 66,70 68,33 

Umur 4-6 hari 40,00 66,30 56,70 66,70 57,43 

Umur 7-9 hari 60,00 50,00 66,70 50,00 56,68 

Rerata 56,67 56,53 68,90 61,13  

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa benih Anthurium hookeri mempunyai 

rerata daya kecambah yang rendah (<70%). Seperti pada variabel kecepatan 

kecambah, daya kecambah yang rendah diduga disebabkan oleh faktor 

genetis tanaman yang menyebabkan penurunan vigor dan viabilitas benih. 

Meskipun rerata daya kecambah normal benih Anthurium hookeri rendah, 

perlakuan umur biji 1-3 hari dan perendaman dalam larutan IAA selama 30 

menit memberikan hasil rerata daya kecambah yang lebih baik dibanding 

perlakuan yang lain.  

Perlakuan umur biji 1-3 hari memberikan hasil daya kecambah yang 

lebih bagus dibanding perlakuan umur biji 4-5 hari maupun 7-9 hari. Hal ini 

berkaitan dengan kadar air biji, biji umur 1-3 hari memiliki kadar air paling 

rendah dibanding perlakuan yang lain. Menurut Kuswanto (2003), bahwa 

pada kadar air yang tinggi, respirasi benih berjalan lebih cepat dan selama 

proses respirasi dihasilkan panas yang akan meningkatkan temperatur benih, 

sehingga benih tersebut akan cepat mengalami penurunan baik vigor maupun 

viabilitas. Dengan kadar air yang lebih rendah, benih lebih mampu 

berkecambah normal karena viabilitas benih tersebut lebih tinggi. 

Perlakuan perendaman dalam larutan IAA selama 30 menit dan 45 

menit berpengaruh terhadap daya kecambah benih sehingga benih mampu 

menghasilkan lebih banyak kecambah normal. Perlakuan perendaman dalam 

larutan IAA selama 30 menit memberikan hasil persentase daya kecambah 
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normal yang lebih bagus dibanding perlakuan perendaman selama 45 menit. 

Hal ini diduga pada saat perendaman 30 menit jumlah IAA yang masuk sudah 

mencapai konsentrasi yang optimum yang mendorong proses perkecambahan. 

ZPT dari golongan auksin pada konsentrasi yang tepat dapat merangsang 

pembelahan sel. Diduga pada konsentrasi tersebut dengan terjadi pembelahan 

sel, permeabilitas sel meningkat dan penyerapan air oleh benih meningkat, 

sehingga cadangan makanan benih dapat dirombak untuk proses 

perkecambahan benih.  

D. Nilai perkecambahan 

Nilai perkecambahan merupakan perkalian nilai puncak dan nilai rata-

rata perkecambahan harian. Nilai puncak adalah persentase perkecambahan 

pada waktu laju perkecambahan mulai menurun dibagi jumlah hari yang 

diperlukan untuk mencapainya. Rata-rata perkecambahan harian adalah 

persentase perkecambahan pada titik persentase perkecambahan berakhir 

dibagi hari uji seluruhnya (Sutopo, 1985).  

Tabel 4. Rerata nilai perkecambahan Anthurium hookeri  

 Tanpa 

perendaman 

 

Terendaman 

selama 15 

menit 

Perendaman 

selama 30 

menit 

Perendaman 

selama 45 

menit 

Rerata 

Umur 1-3 hari 24,40 27,50 30,50 28,50 27,70 

Umur 4-6 hari 27,50 19,80 27,50 29,50 26,08 

Umur 7-9 hari 25,40 28,50 29,00 27,50 27,60 

Rerata 25,77 25,27 29,17 28,50  

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa perlakuan umur biji 1-3 hari dan 

perendaman dalam larutan IAA selama 30 menit memberikan rerata nilai 

perkecambahan yang lebih baik dibanding perlakuan yang lain. 

Perlakuan perendaman dalam larutan IAA selama 30 menit 

memberikan rerata nilai perkecambahan yang lebih bagus dibanding 

perlakuan perendaman selama 15 menit maupun perendaman selama 45 

menit. Hal ini diduga pada saat perendaman 30 menit jumlah IAA yang 
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masuk sudah mencapai konsentrasi yang optimum bagi pertumbuhan tanaman 

tersebut, sehingga pemasukkan auksin yang lebih banyak pada saat 45 menit 

justru menurunkan nilai perkecambahan. 

Umur biji 1-3 hari memberikan nilai perkecambahan yang lebih bagus 

dibanding perlakuan umur biji 4-5 hari maupun 7-9 hari. Hal ini diduga biji 

pada umur 1-3 hari memiliki kadar air paling rendah diantara perlakuan yang 

lain. Kadar air sangat berpengaruh terhadap perkecambahan, dengan kadar air 

biji yang berlebihan maka tingkat penyerapan air pada waktu perkecambahan 

tidak dapat optimum, karena selama periode pemasakan benih, air dikurangi 

atau hilang dari benih, sebaliknya untuk perkecambahan diperlukan 

penambahan air kembali. Hal ini diperjelas oleh Kamil (1979), bahwa air 

yang diserap oleh biji berguna untuk melunakkan kulit biji dan menyebabkan 

kulit biji pecah atau robek, air juga berguna mengencerkan protoplasma 

sehingga dapat mengaktifkan bermacam-macam fungsi protoplasma tersebut, 

selain itu air juga dapat memacu aktivitas enzim-enzim untuk metabolisme 

perkecambahan di dalam benih. 

E. Keserempakan perkecambahan 

Keserempakan perkecambahan dipengaruhi oleh ukuran, berat dan 

tingkat kemasakan fisiologis benih. Hal ini berhubungan dengan jumlah dan 

kandungan bahan organik di dalam benih yang dibutuhkan dalam proses 

perkecambahan (Mugnisjah, 1994). 

Tabel 5. Rerata keserempakan perkecambahan Anthurium hookeri  

 Tanpa 

perendaman 

 

Terendaman 

selama 15 

menit 

Perendaman 

selama 30 

menit 

Perendaman 

selama 45 

menit 

Rerata 

Umur 1-3 hari 66,70 50,00 80,00 63,30 65,00 

Umur 4-6 hari 40,00 60,00 56,70 63,30 55,00 

Umur 7-9 hari 56,70 46,70 60,00 46,70 52,53 

Rerata 54,47 52,23 65,57 57,77  

Tabel 5 menunjukkan bahwa perlakuan umur biji 1-3 hari dan 

perendaman dalam larutan IAA selama 30 menit memberikan rerata 
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keserempakan perkecambahan yang lebih bagus dibanding perlakuan yang 

lain. 

Perlakuan perendaman dalam larutan IAA selama 30 menit 

memberikan rerata keserempakan perkecambahan yang lebih bagus dibanding 

perlakuan perendaman selama 15 menit maupun perendaman selama 45 

menit. Hal ini diduga pada saat perendaman 30 menit jumlah IAA yang 

masuk sudah mencapai konsentrasi yang optimum bagi pertumbuhan tanaman 

tersebut, sehingga pemasukkan auksin yang lebih banyak pada saat 45 menit 

justru menurunkan keserempakan perkecambahan. 

Pada perlakuan umur biji, semakin lama umur biji (waktu 

pemanenan), rerata keserempakan perkecambahan semakin rendah. Umur biji 

1-3 hari memiliki keserempakan perkecambahan yang lebih bagus dibanding 

perlakuan umur biji 4-5 hari maupun 7-9 hari. Hal ini diduga biji pada umur 

1-3 hari memiliki kadar air paling rendah diantara perlakuan yang lain. 

Menurut Kuswanto (2003), bahwa pada kadar air yang tinggi, respirasi benih 

berjalan lebih cepat dan selama proses respirasi dihasilkan panas yang akan 

meningkatkan temperatur benih, sehingga benih akan cepat mengalami 

penurunan baik vigor maupun viabilitas. Dengan kadar air yang lebih rendah, 

benih lebih mampu berkecambah normal karena viabilitas benih tersebut 

lebih tinggi. 

Keserempakan perkecambahan juga dipengaruhi oleh tingkat 

kemasakan biji, namun dalam penelitian ini hal tersebut tidak terlalu 

berpengaruh karena seluruh biji yang digunakan sudah mencapai masak 

fisiologis. Tingkat kemasakan berpengaruh terhadap jumlah dan macam 

cadangan makanan, ada tiga macam zat makanan yang berpengaruh terhadap 

perkecambahan dan pertumbuhan yaitu karbohidrat, lemak dan protein. 

Karbohidrat merupakan bagian terbesar dalam biji, fungsi dari zat ini adalah 

sebagai sumber energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan 

perkecambahan. Lemak terdapat dibagian organ vegetatif maupun organ 

reproduktif, tetapi lebih banyak terdapat pada biji sebagai cadangan makanan 

yang berfungsi sebagai sumber energi pertumbuhan. Protein merupakan zat 
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makanan yang terkandung dalam biji yang berfungsi sebagai pembentuk 

protoplasma pada permulaan pertumbuhan (Kamil, 1979). 

Menurut Sutopo (1985), cadangan makanan benih sangat berpengaruh 

terhadap viabilitas benih, apabila kandungan cadangan makanan yang 

terdapat pada jaringan makanan terlalu sedikit jumlah dan macamnya, tetapi 

benih sudah dipanen maka viabilitas benih tersebut rendah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

F. Panjang akar 

Akar merupakan salah satu organ tanaman yang penting dalam 

menunjang proses pertumbuhan tanaman. Akar berfungsi sebagai penyerap 

unsur hara yang terdapat di dalam media tanam. Semakin panjang akar maka 

bidang penyerapan unsur hara semakin luas, sehingga distribusi nutrisi dari 

media tanam ke tanaman dapat berjalan dengan lancar. Selain untuk 

menyerap unsur hara, akar berfungsi sebagai penguat berdirinya tanaman. 

Tabel 6. Rerata panjang akar Anthurium hookeri 12 MST 

 Tanpa 

perendaman 

 

Terendaman 

selama 15 

menit 

Perendaman 

selama 30 

menit 

Perendaman 

selama 45 

menit 

Rerata 

Umur 1-3 hari 9,10 8,90 9,50 7,00 8,63 

Umur 4-6 hari 9,50 8,50 8,50 8,20 8,68 

Umur 7-9 hari 8,00 7,80 7,50 7,60 7,73 

Rerata 8,87 8,40 8,50 7,60  
 

Dari analisis ragam diperoleh bahwa perlakuan umur biji dan 

perendaman dalam larutan IAA tidak berpengaruh terhadap panjang akar, 

serta tidak terdapat interaksi antara umur biji dan lama perendaman terhadap 

panjang akar. Hal ini diduga karena konsentrasi IAA endogen pada bibit 

sudah optimum untuk merangsang proses pembelahan dan pemanjangan sel-

sel pada akar, sehingga penambahan IAA akan menghambat pemanjangan 

akar. Hal ini sesuai dengan pendapat Salisbury dan Ross (1995), bahwa 

pemberian konsentrasi IAA yang relatif tinggi pada akar, akan menyebabkan 

penghambatan perpanjangan akar tetapi meningkatkan jumlah akar. IAA 

dapat memacu pemanjangan akar pada konsentrasi yang sangat rendah. 
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Penghambatan pertumbuhan akar sangat dipengaruhi oleh kontrol 

endogen dalam tanaman. Penghambatan tersebut selain disebabkan oleh 

konsentrasi auksin yang terlalu tinggi juga dapat dipengaruhi oleh senyawa 

penghambat perakaran yang berupa senyawa phenol dan mangan (Jarvis, 

1986). Senyawa phenol yaitu monophenol dan mangan (Mn
2+

) merupakan 

kofaktor penting dalam aktivitas enzim IAA oksidase (Krisnamoorthy, 1981). 

Monophenol merupakan substansi penghambat pertumbuhan karena 

berpengaruh dalam meningkatkan aktivitas IAA oksidase, sehingga akan 

menurunkan kandungan auksin dalam tubuh tanaman. 

Meskipun secara statistik hasil analisis menunjukkan hasil yang tidak 

berbeda nyata, terdapat kecenderungan rerata panjang akar terbaik didapatkan 

pada perlakuan tanpa perendaman dalam larutan IAA dan umur biji 4-6 hari 

(Tabel 6). 

G. Tinggi bibit 

Tinggi bibit merupakan ukuran tanaman yang sering diamati baik 

sebagai indikator pertumbuhan maupun sebagai parameter yang digunakan 

untuk mengukur pengaruh perlakuan yang diterapkan, hal ini dikarenakan 

tinggi tanaman merupakan ukuran pertumbuhan yang paling mudah diamati 

(Sitompul dan Guritno, 1995).  

Tabel 7. Rerata tinggi bibit Anthurium hookeri 12 MST 

 Tanpa 

perendaman 

 

Terendaman 

selama 15 

menit 

Perendaman 

selama 30 

menit 

Perendaman 

selama 45 

menit 

Rerata 

Umur 1-3 hari 3,60 3,50 3,10 3,30 3,38 

Umur 4-6 hari 4,20 3,70 3,30 3,70 3,78 

Umur 7-9 hari 3,20 3,40 3,50 3,90 3,50 

Rerata 3,67 3,53 3,30 3,63  
 

Dari analisis ragam diperoleh bahwa perlakuan umur biji dan 

perendaman dalam larutan IAA tidak berpengaruh terhadap tinggi bibit, serta 

tidak terdapat interaksi antara umur biji dan lama perendaman terhadap tinggi 

bibit.  
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Hal ini diduga disebabkan karena konsentrasi IAA yang digunakan 

relatif tinggi. Tempat sintesis utama auksin pada tanaman yaitu di daerah 

meristem apikal tunas ujung.  IAA yang diproduksi di tunas ujung tersebut 

diangkut ke bagian bawah dan berfungsi mendorong pemanjangan sel 

batang.  IAA mendorong pemanjangan sel  batang hanya pada konsentrasi 

tertentu yaitu 0,9 g/l. Di atas konsentrasi tersebut IAA akan menghambat 

pemanjangan sel batang. Pengaruh penghambatan ini kemungkinan terjadi 

karena konsentrasi  IAA  yang tinggi mengakibatkan  tanaman mensintesis 

ZPT lain yaitu etilen yang memberikan pengaruh berlawanan dengan IAA 

(Purwanto, 2006).  

Hal ini diperjelas oleh Salisbury dan Roos (1995), bahwa auksin 

efektif pada jumlah tertentu, konsentrasi yang terlalu tinggi dapat merusak 

sedangkan konsentrasi di bawah optimum tidak efektif. Menurut Wilkins 

(1989), hormon auksin meningkatkan pertumbuhan sampai mencapai 

konsentrasi optimal, namun apabila konsentrasi yang diberikan lebih tinggi 

dari pada konsentrasi optimal akan mengganggu metabolisme dan 

perkembangan tumbuhan. 

Meskipun secara statistik hasil analisis menunjukkan hasil yang tidak 

berbeda nyata, terdapat kecenderungan rerata tinggi bibit terbaik didapatkan 

pada perlakuan tanpa perendaman dan umur biji 4-6 hari (Tabel 7). 

H. Jumlah daun  

Keindahan daun merupakan salah satu daya tarik yang terdapat pada 

tanaman Anthurium hookeri. Pertumbuhan Anthurium hookeri sangat lambat 

ditandai dengan pertambahan jumlah daun yang lambat. Menurut Gardner et 

al. (1991), daun merupakan pabrik karbohidrat bagi tanaman budidaya, 

dimana daun diperlukan untuk penyerapan dan merubah cahaya matahari 

melalui proses fotosintesis yang digunakan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Indikator jumlah daun dapat digunakan sebagai data 

penunjang untuk menjelaskan proses pertumbuhan yang terjadi. 

Dari analisis ragam diperoleh bahwa perlakuan umur biji dan 

perendaman dalam larutan IAA memberikan pengaruh yang nyata terhadap 
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jumlah daun, serta interaksi antara kedua perlakuan tersebut memberikan 

pengaruh sangat nyata pada variabel jumlah daun Anthurium hookeri. 

Perlakuan lama perendaman berkaitan dengan proses absorbsi IAA 

yang terjadi di seluruh permukaan biji. Menurut Lakitan (1996), proses 

absorbsi pada sel tanaman dipengaruhi oleh permeabilitas membran sel dan 

perbedaan potensial air antara di dalam dengan di luar sel. Absorbsi oleh sel 

tanaman akan meningkatkan tekanan turgor dalam  sel, yang selanjutnya akan 

terjadi pembesaran sel. 

IAA dapat masuk ke dalam sel tanaman karena pada membran sel 

terdapat reseptor auksin yang berupa protein (Salisbury dan Roos, 1995). IAA 

masuk melalui membran sel secara osmosis, dimana air dapat berdifusi dari 

larutan dengan potensial yang tinggi ke potensial yang rendah, sampai 

mencapai potensial air yang sama (Cambell et al., 2002). 

Tabel 8. Rerata pengaruh lama perendaman terhadap jumlah daun Anthurium 

hookeri 12 MST 

Perlakuan Jumlah daun  (helai) 

Perendaman IAA 0 menit 4,00 a 

Perendaman IAA 15 menit 3,33 b 

Perendaman IAA 30 menit 3,56 ab 

Perendaman IAA 45 menit 3,56 ab 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada DMRT taraf 5% 

Berdasarkan uji DMRT 5% terhadap lama perendaman (Tabel 8) 

menunjukkan rerata jumlah daun tertinggi diperoleh pada perlakuan tanpa 

perendaman yaitu 4 helai. Rerata jumlah daun terendah terdapat pada 

perlakuan perendaman selama 15 menit, sebanyak 3,33 (3 helai). Perlakuan 

tanpa perendaman berbeda nyata dengan perlakuan perendaman selama 15 

menit. Perlakuan perendaman selama 30 dan 45 menit menghasilkan rerata 

jumlah daun yang tidak berbeda nyata dengan kedua perlakuan yang lain. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa perendaman selama 30 dan 45 menit 

menghasilkan jumlah daun yang sama ketika biji direndam dengan waktu 

yang lebih singkat, walaupun perlakuan tanpa perendaman menghasilkan 

jumlah daun terbanyak.  
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Auksin merupakan  salah satu hormon tumbuh yang tidak terlepas dari 

proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Senyawa ini memiliki 

kemampuan dalam mendukung pemanjangan sel pada pucuk. Dengan 

memberikan zat pengatur tumbuh, auksin dapat merangsang perakaran 

sehingga berpengaruh pada pertumbuhan tunas dan pembentukan daun 

(Soedjono, 1997). Namun pada penelitian ini perlakuan perendaman IAA 

tidak memberikan respon tanaman yang lebih baik daripada kontrol, hal ini 

dimungkinkan karena kandungan hormon endogen sudah optimal untuk 

memacu proses pembelahan sel dan diferensiasi sel. Pasokan hormon dari 

luar dapat memacu proses fisiologis tumbuhan, namun respon yang 

ditunjukan tergantung tingkat (tinggi rendahnya) hormon endogen (Hidayanto 

et al., 2003).  

Tabel 9. Rerata pengaruh umur biji terhadap jumlah daun Anthurium hookeri 

12 MST 

Perlakuan Jumlah daun  (helai) 
Umur Biji 1-3 hari 3,75 a 

Umur Biji 4–6 hari 3,75 a 

Umur Biji 7–9 hari 3,33 b 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada DMRT taraf 5% 

Berdasarkan uji DMRT 5% terhadap umur biji (Tabel 9) menunjukkan 

rerata jumlah daun tertinggi diperoleh pada perlakuan umur biji 1-3 hari dan 

umur 4-6 hari, sedangkan rerata jumlah daun terendah terdapat pada 

perlakuan umur 7-9 hari. Perlakuan umur biji 1-3 hari tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan umur biji 4-6 hari, namun kedua perlakuan tersebut berbeda 

nyata dengan perlakuan umur biji 7-9 hari. Hal ini diduga karena biji umur 7-

9 hari memiliki kadar air yang lebih tinggi dibanding kedua perlakuan yang 

lain. Menurut Kuswanto (2003), bahwa pada kadar air yang tinggi, respirasi 

benih berjalan lebih cepat dan selama proses respirasi dihasilkan panas yang 

akan meningkatkan temperatur benih, sehingga benih akan cepat mengalami 

penurunan baik vigor maupun viabilitas.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Sutopo (1985), yang menyatakan 

bahwa kadar air yang tinggi dapat menyebabkan aktivitas pernafasan 
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meningkat, yang dapat mengakibatkan bahan cadangan makanan di dalam 

benih terkuras habis, sehingga vigor dan viabilitas benih tersebut turun. Benih 

yang memiliki vigor rendah dapat mengakibatkan penurunan produksi 

tanaman, hal ini dapat dilihat pada rerata jumlah daun biji umur 7-9 hari yang 

lebih rendah dibanding rerata jumlah daun pada perlakuan umur biji 1-3 hari 

maupun umur biji 4-6 hari. 

I. Panjang daun 

Daun merupakan organ yang sangat penting bagi tanaman. Daun 

diperlukan untuk penyerapan dan pengubahan energi cahaya untuk 

pertumbuhan dan menghasilkan panen, melalui fotosintesis. Panjang daun 

merupakan salah satu komponen dari daun. 

Tabel 10. Rerata panjang daun Anthurium hookeri 12 MST 

 Tanpa 

perendaman 

 

Terendaman 

selama 15 

menit 

Perendaman 

selama 30 

menit 

Perendaman 

selama 45 

menit 

Rerata 

Umur 1-3 hari 4,50 3,20 4,10 3,10 3,73 

Umur 4-6 hari 5,00 3,80 3,00 3,30 3,78 

Umur 7-9 hari 3,50 2,80 3,20 3,40 3,23 

Rerata 4,33 3,27 3,43 3,27  

 

Dari analisis ragam diperoleh bahwa perlakuan umur biji dan 

perendaman dalam larutan IAA tidak berpengaruh terhadap panjang daun, 

serta tidak terdapat interaksi antara umur biji dan lama perendaman terhadap 

panjang daun. Hal ini diduga karena sifat IAA sendiri yang mudah menyebar 

ke bagian lain sehingga efektivitas IAA tersebut menjadi hilang. 

Kemungkinan yang lain karena sifat IAA yang basipetal (bergerak menuju 

pangkal) sehingga terakumulasi di akar dan mempengaruhi pembentukan akar 

(Gardner et al., 1991).  

Meskipun secara statistik hasil analisis menunjukkan hasil yang tidak 

berbeda nyata, namun kecenderungan rerata panjang daun terbaik didapatkan 

pada perlakuan tanpa perendaman dan umur biji 4-6 hari (Tabel 10). Bila 

dibandingkan dengan kontrol, tanaman perlakuan menunjukkan penurunan 
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panjang daun Kandungan auksin endogen pada bibit telah mencukupi untuk 

pertumbuhan bibit, sehingga dengan perendaman dalam IAA dengan 

konsentrasi 100 ppm belum mampu memberikan pegaruh pertumbuhan yang 

lebih baik. Pemberian ZPT IAA dapat merangsang pembesaran sel daun. 

Dengan pemberian konsentrasi yang tepat, aktivitas pertumbuhan pembesaran 

sel menjadi lebih tinggi (Purwanto, 2006). 

 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Perlakuan umur biji 1-3 hari dan perendaman dalam larutan IAA selama 

30 menit memberikan hasil yang lebih baik dibanding perlakuan yang lain 

pada variabel perkecambahan. 

2. Perlakuan umur biji hanya berpengaruh terhadap variabel jumlah daun. 

Semakin lama umur biji, jumlah daun semakin menurun. 

3. Perlakuan perendaman dalam larutan IAA hanya memberikan pengaruh 

terhadap variabel jumlah daun dan tidak berpengaruh terhadap variabel 

pertumbuhan yang lain. Semakin lama waktu perendaman, jumlah daun 

semakin menurun. 

4. Terdapat interaksi antara perlakuan umur biji dan perendaman dalam 

larutan IAA pada variabel jumlah daun. 

 
B. Saran 

Perlu penelitian lanjutan menggunakan auksin IAA dengan 

konsentrasi yang lebih rendah untuk mengetahui lebih jauh mengenai 

pengaruh perendaman auksin dan tingkat kemasakan biji terhadap 

pertumbuhan bibit  Anthurium hookeri. 
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