
I.  PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Tanaman panili (Vanilla planifolia Andrews) merupakan salah satu  tanaman 

rempah yang bernilai ekonomi cukup tinggi dan berorientasi ekspor. Kebutuhan 

dunia akan panili sangat tinggi seiring dengan berkembangnya industri berbasis 

panili. Panili Indonesia memiliki kadar vanilin yang tinggi yaitu 2,75% (Lawani, 

1993) dan sudah dikenal cukup lama di pasar internasional dengan sebutan Java 

Vanilla Bean (Ilham et al., 2004). Di antara hasil-hasil pertanian, buah panili 

dijuluki “emas hijau” karena harganya yang tinggi. Panili dimanfaatkan sebagai 

pengharum makanan, gula-gula, ice cream, dan minuman. Aroma sedap dari panili 

ini juga bisa dimanfaatkan untuk aroma terapi, sedangkan di bidang kesehatan, jika 

dipadukan dengan madu akan lebih banyak manfaatnya, antara lain sebagai 

penambah nafsu makan, meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina, serta 

memperlancar peredaran darah.  

Saat ini Indonesia termasuk negara kedua di dunia sebagai penghasil panili 

setelah Madagaskar (Rosman, 2005). Kondisi ini harus dipertahankan bahkan 

ditingkatkan. Untuk mendukung pengembangan panili di Indonesia diperlukan 

strategi yang tepat agar tingkat produktivitas tanaman dan pendapatan petani selalu 

pada kondisi yang baik dan berkelanjutan. Upaya yang bisa dilakukan yaitu  dengan 

menerapkan “good agriculture practice” dan “good manufacture practices” 

sekaligus pengembangan produk organik, sehingga menghasilkan panili yang 

berkualitas tinggi dan meningkatkan daya saing panili Indonesia di pasar 

internasional. 

Faktor internal yang mendukung pengembangan panili di Indonesia adalah 

lahan yang cukup luas dan jauh melebihi luas negara pesaing seperti Madagaskar 

dan Meksiko. Oleh karena itu salah satu upaya peningkatan produktivitas dapat 

dilakukan dengan perluasan areal pertanaman panili maupun rehabilitasi atau 

peremajaan. Dengan demikian kebutuhan bibit panili menjadi bertambah. Pada 

umumnya  pengadaan bibit panili di Indonesia dilakukan dengan perbanyakan 

tanaman secara vegetatif yaitu setek batang. 

Menurut Barus (1995), petani lebih menyenangi setek panjang 5–7 buku 

yang ditanam langsung di lahan dengan alasan praktis dan cepat menghasilkan. 

Namun untuk kebutuhan dalam jumlah yang besar dan adanya keterbatasan bahan 
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tanam penggunaan setek panjang menjadi kendala bagi budidaya tanaman panili. 

Oleh karena itu dilakukan penelitian pembibitan dalam polibag dengan penggunaan 

berbagai jumlah ruas setek panili. Penggunaan setek pendek diharapkan dapat 

mengatasi kendala tersebut. 

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan setek panili adalah ketersediaan 

unsur hara yang dapat diberikan melalui media tanamnya. Pupuk kandang telah 

umum digunakan pada pembibitan dan telah terbukti berpengaruh baik dalam 

mendukung pertumbuhan bibit. Pupuk kandang dapat memperbaiki sifat fisik, kimia 

dan biologi tanah di samping sebagai unsur hara ( Buckman and Brady, 1969 cit. 

Rosman dan Tasma, 1988).  

Selain pupuk kandang, pupuk kascing juga dapat dijadikan alternatif sebagai 

campuran media tanam. Menurut Mulat (2003), pupuk kascing merupakan pupuk 

hasil ekskresi dari cacing tanah yang mengandung unsur hara yang lengkap baik 

makro maupun mikro dan berguna bagi pertumbuhan tanaman. Kascing dapat 

menyuburkan tanah, memperbaiki sifat fisik tanah dan menekan penyakit tanaman. 

Dengan demikian macam media yang tepat diharapkan dapat menunjang 

pertumbuhan setek tanaman panili karena bibit merupakan salah satu faktor penentu 

bagi keberhasilan budidaya tanaman di lapangan. 

B. Perumusan Masalah 

Panili mempunyai prospek yang cukup cerah di pasaran dunia mengingat 

adanya diversifikasi pemanfaatan panili dalam berbagai industri makanan, 

minuman, kosmetik maupun kesehatan. Dalam rangka peningkatan pendapatan 

petani panili dan nilai ekspor diperlukan upaya peningkatan produktivitas dengan 

penerapan pola budidaya yang efisien. Salah satu caranya adalah perluasan areal 

pertanaman panili. Untuk perluasan areal pertanaman panili diperlukan bibit yang 

cukup banyak. Perbanyakan tanaman panili dapat dilakukan secara vegetatif dengan 

setek. Penggunaan setek panjang menyebabkan masalah persediaan bahan tanaman 

yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penggunaan setek pendek. Untuk 

menunjang pertumbuhan setek diperlukan media tanam yang sesuai sehingga 

mampu menyediakan unsur hara yang dibutuhkan. 

Penggunaan bahan organik seperti pupuk kandang dan pupuk kascing 

sebagai campuran media tanam dapat mendukung pertumbuhan setek tanaman 
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panili. Pupuk kandang dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah di 

samping sebagi sumber unsur hara. Sedangkan kascing juga mengandung unsur hara 

yang cukup lengkap yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya interaksi antara jumlah 

ruas  setek dan macam media tanam terhadap pertumbuhan setek tanaman panili (V.  

planifolia) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tanaman Panili (Vanilla planifolia Andrews). 

Panili termasuk famili Orchidaceae, yang merupakan famili yang terbesar 

dalam tanaman berbunga. Mempunyai 700 genus dan 20.000 spesies (Purseglove et 

al., 1981 cit Nuryani 1998). Spesies panili yang terpenting yaitu planifolia 

ditemukan oleh Andrews pada tahun 1808. Tanaman ini mulai dibudidayakan di 

Indonesia tahun 1819 (Ridley, 1912 cit Nuryani, 1998). 

Sistematika panili menurut klasifikasi botani sebagai berikut : 

Divisio : Spermatophyta 

Kelas : Angiospermae 

Subkelas : Monocotyledoneae 

Ordo : Orchidales 

Famili : Orchidaceae 
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Genus : Vanilla 

Spesies : Vanilla planifolia Andrews 

(Hadipoentyanti dan Udarno, 1998). 

Tanaman panili tergolong tanaman memanjat (liana), sehingga batangnya 

tepat dinamakan sulur. Sulur panili terdiri atas ruas-ruas, pada bukunya dapat 

tumbuh akar, daun dan tunas. Akar pada bagian buku ini selain berfungsi untuk 

menyerap air dan hara terlarut, juga sebagai alat berpegang dan memanjat pada 

pohon pelindungnya (Syakir et al., 1994). 

Batang panili termasuk batang monopodial berbuku-buku, berbentuk 

silindris dan bersifat sukulen. Diameter 1-2 cm, berwarna hijau tua dan terdapat 

stomata sehingga dapat berfotosintesis (Hadipoentyanti dan Udarno, 1998), panjang 

tiap ruas rata-rata 15 cm, dari buku-bukunya dapat tumbuh cabang baru. Apabila 

pucuk batang pokok terputus maka cabang baru di bagian atas dapat berfungsi 

sebagai batang pokok (Rismunandar dan Sukma, 2004). 

Panili adalah tanaman monokotil, perakarannya serabut dan mendatar. Akar 

panili terdiri dari akar perekat, akar gantung dan akar tanah. Akar perekat dan akar 

gantung tumbuh di setiap ruas batang. Akar gantung berfungsi sebagai penghisap zat 

makanan apabila telah mencapai tanah. Akar panili yang berada di dalam tanah 

berukuran pendek dan bercabang-cabang (Rismunandar dan Sukma, 2004). 

Kondisi pertumbuhan yang sangat baik untuk tanaman panili adalah di 

daerah yang terletak antara 20o LU dan 20o LS, dari dataran rendah sampai 700 

mdpl (Lawani, 1993). Menurut Ruhnayat (2005), iklim sangat menentukan 

pertumbuhan tanaman panili. Iklim yang sesuai adalah iklim tropis dengan curah 

hujan antara 850-2.950 mm/tahun. Curah hujan terbaik adalah 1500 mm/tahun 

dengan 80-178 hari hujan disertai dengan 8-9 bulan basah dan 3-4 bulan kering. 

Temperatur terbaik adalah ± 20oC, kelembaban berkisar antara 60-80% dengan 

tingkat intensitas cahaya antara 30-50%. Tanaman panili menghendaki tanah yang 

banyak mengandung humus dan bertekstur sandy loam (lempung berpasir), dengan 

pH 6-7 dan berdrainase baik. 

Tanaman panili tidak menyukai sinar matahari yang jatuh secara langsung. 

Untuk itu perlu pohon naungan. Tingkat cahaya yang dibutuhkan kira-kira antara 

30-50%. Cahaya yang terlalu banyak akan menyebabkan daun tanaman berwarna 

kuning dan lemah. Sebaliknya keadaan yang terlalu teduh akan mengakibatkan 

tanaman mudah terserang pathogen (Tjahjadi, 1987). 
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B. Bahan Setek 

Salah satu perbanyakan vegetatif ialah dengan cara setek. Perbanyakan 

dengan cara setek akan diperoleh tanaman baru yang mempunyai sifat seperti 

induknya. Setek dengan kekuatannya sendiri akan menumbuhkan akar dan daun 

sampai tumbuh menjadi tanaman sempurna (Wudianto, 1992). 

Setek adalah perlakuan pemisahan atau pemotongan beberapa bagian dari 

tanaman (akar, batang, daun, dan tunas) dengan tujuan agar bagian-bagian tersebut 

membentuk akar. Pemotongan bahan setek harus dilakukan dengan menggunakan 

alat potong yang tajam dan steril. Setek banyak dipilih karena bahan untuk membuat 

setek sedikit tetapi dapat diperoleh bibit tanaman dalam jumlah banyak. Tanaman 

yang dihasilkan dari setek biasanya mempunyai persamaan dalam umur, ukuran, 

tinggi, ketahanan terhadap penyakit, dan sifat-sifat lainnya. Selain itu, kita juga 

mendapat tanaman yang sempurna yaitu tanaman telah mempunyai akar, batang, 

dan daun dalam waktu yang relatif singkat (Wudianto, 1992). 

Perbanyakan dengan menggunakan setek merupakan cara yang praktis, 

mudah dan murah. Walaupun demikian diperlukan pertimbangan atau syarat- syarat 

tertentu dalam memilih setek yang baik. Tujuannya adalah agar diperoleh tanaman 

yang sehat, dapat tumbuh subur dan berproduksi tinggi. Setek yang akan dipilih 

sebagai bibit harus memiliki syarat sebagai berikut : 

1. Berasal dari cabang yang tidak melekat pada pohon penunjangnya. Jika cabang 

yang demikian sulit diperoleh dapat dipilih cabang yang melekat pada pohon 

penunjangnya, asalkan batang tumbuh lurus ke atas. 

2. Cabang tersebut belum pernah berbunga atau berbuah. 

3. Pengambilan bagian batang untuk setek tersebut sebaiknya dilakukan saat 

tanaman panili menjelang berbunga. 

4. Berasal dari batang yang sehat, yaitu batang yang tidak menunjukkan gejala 

serangan atau bekas serangan hama penyakit. 

(Tyasono, 1979). 

Keberhasilan penyetekan terletak pada kecermatan dalam memilih dan 

memelihara bahan setek, penyediaan dan pengendalian faktor luar yang berpengaruh 

pada faktor pertumbuhan. Untuk mendapat bibit setek yang banyak dan seragam, 

maka harus diperoleh bahan setek yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. 

Bahan setek yang baik dapat ditentukan oleh tingkat kekerasan batang. Setek yang 
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masih muda mengandung cadangan karbohidrat yang rendah, sedangkan setek yang 

tua mengandung karbohidrat yang tinggi sehingga nampak keras dan kaku 

(Wudianto, 1992).  

Setek yang mengandung karbohidrat tinggi akan lebih mudah berakar 

daripada yang kandungan karbohidratnya rendah. Pada umumnya, bila 

karbohidratnya rendah maka kandungan proteinnya tinggi. Setek yang demikian 

pertumbuhan tunasnya akan lebih cepat namun pertumbuhan akarnya terlambat 

(Wudianto, 1992). 

Bahan pembangun yang dikandung bagian tanaman memungkinkan 

terbentuknya akar, batang, dan tunas baru. Semakin cepat dan banyak terbentuknya 

akar, maka semakin besar kemungkinan diperoleh bibit yang besar dan kuat. 

Kondisi bibit yang kuat diharapkan lebih tahan terhadap bermacam-macam 

gangguan seperti penyakit, hama, tanaman pengganggu maupun keadaan lingkungan 

yang kurang menguntungkan dan akhirnya memberikan hasil lebih baik 

(Danoesastro, 1973). 

Kelembaban yang cukup tinggi dan suhu sedikit lebih rendah dari suhu 

ruangan serta cahaya merupakan faktor-faktor yang tidak boleh diabaikan, karena 

menentukan kecepatan munculnya akar. Pembentukan kalus merupakan suatu gejala 

dari daya tumbuh baru atau daya regenerasi dari tanaman. Keberhasilan setek 

membentuk akar tergantung pada besar kecilnya daya pembentukan kalus di bagian 

bawah setek (Rismunandar, 1990). 

C. Media Tanam 

Medium untuk dapat menjamin perakaran yang cepat dan baik seoptimum 

mungkin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Medium harus cukup lembab namun tidak becek. 

2. Lingkungan setek harus cukup lembab untuk menghindari pengeringan. 

3. Medium harus cukup sarang sehingga udara di dalamnya tetap bersih dan 

seimbang dengan keadaan air. 

4. Medium mengandung cukup banyak oksigen. 

5. Cahaya dalam lingkungan setek beberapa minggu pertama setelah tanam 

hendaknya merupakan cahaya yang terpencar. 

(Rismunandar, 1988). 
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Struktur tanah yang dikehendaki tanaman adalah struktur tanah yang 

gembur, di dalamnya terdapat ruang pori-pori yang dapat diisi oleh air dan udara 

yang sangat penting bagi pertumbuhan akar tanaman. Struktur tanah ini bermacam-

macam, tetapi yang dikehendaki adalah struktur tanah yang remah. Keuntungannya 

adalah mempunyai drainase dan aerase yang baik, temperatur stabil, artinya dapat 

memicu pertumbuhan jasad renik tanah yang memegang peranan penting dalam 

proses pelapukan bahan organik di dalam tanah (Lingga dan Marsono, 2002). 

Salah satu upaya manipulasi terhadap media tumbuh adalah dengan 

mencampur pupuk organik ke alam tanah. Secara umum perbaikan sifat fisik tanah 

akibat penambahan bahan organik adalah meningkatkan daya sangga air, agregasi, 

permeabilitas dan aerasi tanah. Meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah juga 

berpengaruh terhadap sifat kimia tanah yaitu meningkatkan kapasitas tukar tanah 

dan kelarutan unsur fosfat dalam tanah (Muliawati, 2002). 

Pupuk kandang mempunyai pengaruh yang baik terhadap sifat fisik dan sifat 

kimia tanah. Pupuk kandang yang dimasukkan ke dalam tanah akan mempertinggi 

kadar humus tanah, meningkatkan kapasitas memegang air serta memperbaiki 

struktur tanah terutama pada tanah-tanah berat (Suriatna, 1992). 

Pupuk organik kascing merupakan pupuk hasil ekskresi dari cacing tanah 

yang mempunyai kandungan hara yang cukup tinggi yang dapat digunakan oleh 

tanaman, serta salah satu pupuk organik yang mempunyai kualitas baik. Hal ini 

disebabkan pada saat bahan organik dan mineral melewati tubuh cacing tanah 

dibantu oleh mikroba dalam saluran pencernaan, sehingga tersedia banyak nutrisi 

untuk pertumbuhan tanaman. Dengan demikian kascing merupakan pupuk organik 

yang baik, yang dapat memperbaiki struktur dan fungsi tanah ( Listyawan, 1997 cit. 

Ida, 2002).  

D. Hipotesis 

Penggunaan setek tiga ruas pada media tanam tanah dan pupuk kandang 

dengan perbandingan 2:1 akan menghasilkan pertumbuhan setek panili (V. 

planifolia) yang terbaik. 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 
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A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2008 - November 2008 di 

Ungaran Kabupaten Semarang Jawa Tengah. 

B. Bahan dan Alat 

1. Bahan 

Bahan yang digunakan adalah setek tanaman panili 1 ruas; setek tanaman 

panili 2 ruas; setek tanaman panili 3 ruas; pupuk kandang sapi ; pupuk kascing; 

tanah; dan fungisida Dithane M-45. 

2. Alat 

Alat yang digunakan adalah paranet, pisau, polibag berukuran 10 x 15 

cm, ajir bambu, cetok, sprayer, penggaris, timbangan digital, dan oven. 

C. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang disusun 

secara faktorial. Penelitian terdiri atas dua faktor perlakuan. Faktor pertama 

jumlah ruas dan faktor kedua macam media tanam. Masing-masing faktor terdiri 

atas: 

1. Faktor I : Jumlah Ruas (R) 

R1 : 1 ruas (2 buku) 

R2 : 2 ruas (3 buku) 

R3 : 3 ruas (4 buku) 

2. Faktor II : Macam Media Tanam (M) 

M1 : Tanah 

M2 : Tanah dan pupuk kandang perbandingan 2:1 

M3 : Tanah dan pupuk kascing perbandingan 2:1 

Dari kedua faktor perlakuan tersebut diperoleh 9 kombinasi perlakuan dan 

setiap kombinasi perlakuan diulang 3 kali dengan 3 sampel tanaman pada setiap 

ulangan. 

 

Kombinasi perlakuannya adalah sebagai berikut : 

R1M1 : Setek satu ruas dan media tanam tanah 

R1M2 : Setek satu ruas dan media tanam tanah dengan pupuk kandang 

R1M3 : Setek satu ruas dan media tanam tanah dengan pupuk kascing 

R2M1 : Setek dua ruas dan media tanam tanah 
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R2M2 : Setek dua ruas dan media tanam tanah dengan pupuk kandang 

R2M3 : Setek dua ruas dan media tanam tanah dengan pupuk kascing 

R3M1 : Setek tiga ruas dan media tanam tanah 

R3M2 : Setek tiga ruas dan media tanam tanah dengan pupuk kandang 

R3M3 : Setek tiga ruas dan media tanam tanah dengan pupuk kascing 

D. Pelaksanaan Penelitian 

1. Persiapan media tanam 

Tanah yang akan digunakan dikeringanginkan terlebih dahulu, kemudian 

ditumbuk dan diayak. Demikian juga dengan pupuk kandang, dikering 

anginkan, kemudian dihaluskan dan diayak terlebih dahulu. Sedangkan pupuk 

kascing yang digunakan adalah pupuk yang siap pakai. Setelah itu bahan 

dicampur secara merata dengan komposisi sesuai perlakuan. Media tersebut 

kemudian dimasukkan ke dalam polibag berukuran 10 x 15 cm dan setiap 

polibag diisi sebanyak ¾ bagian. 

2. Persiapan bahan setek 

Bahan setek diambil dari tanaman panili yang memiliki umur relatif 

sama dan diameter batang kurang lebih sama. Bahan setek yang digunakan 

sesuai dengan perlakuan yaitu setek satu ruas, dua ruas, dan tiga ruas. Setelah 

setek dipotong dari pohon induknya, bahan setek didiamkan selama 1 hari agar 

luka bekas pangkasan kering. Sebelum ditanam, setek direndam sekitar 5 cm 

dari bagian pangkalnya dalam larutan fungisida Dithane selama 30 menit. 

Setelah itu ditiriskan dengan cara menghamparkan di atas koran basah di 

tempat teduh, dibiarkan sampai kering kemudian ditanam dalam polibag. 

 

3. Penanaman 

Penanaman setek panili dilakukan dalam polibag yang diberi lubang 

tanam terlebih dahulu. Penanaman dilakukan dengan menancapkan setengah 

bagian setek ke dalam lubang tanam. Kemudian tanah di sekitar setek 

dipadatkan dan media diratakan. Selanjutnya media disiram dengan air agar 

kelembaban tetap terjaga dan setek terhindar dari kondisi kekeringan. 

4. Pemeliharaan 
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Pemeliharaan meliputi penyiraman dan penyiangan. Penyiraman 

dilakukan setiap hari pada pagi atau sore, sedangkan penyiangan dilakukan bila 

terdapat gulma dalam polibag dengan cara mencabutnya secara manual. 

5. Panen 

Panen dilakukan setelah setek panili berumur 18 minggu setelah tanam 

dengan cara mencabut bibit panili dari polibag secara hati-hati agar akar 

tanaman tidak rusak. 

E. Variabel Pengamatan 

1. Persentase setek tumbuh 

Persentase setek tumbuh diamati pada akhir penelitian. Kriteria setek hidup 

adalah apabila batang setek berwarna hijau, tumbuh tunas dan akar. 

Persentase setek tumbuh = 100
ditanam yangsetek 

 tumbuhyangsetek 
´

å
å % 

 

2. Saat muncul tunas 

Saat muncul tunas diamati sejak setek berumur 2 HST sampai dengan akhir 

penelitian. Kriteria tumbuh tunas adalah apabila setek tersebut telah terbentuk 

tunas yang panjangnya 2 mm. 

3. Panjang tunas 

Pengukuran panjang tunas dilaksanakan pada akhir penelitian, diukur dari 

pangkal batang yang menempel pada batang pokok hingga ujung tunas. 

 

4. Jumlah daun 

Jumlah daun dihitung pada akhir penelitian dengan menghitung seluruh daun 

yang ada, termasuk daun yang masih kuncup. 

5. Panjang akar 

Pengukuran panjang akar dilaksanakan pada akhir penelitian. Akar yang 

diambil sebagai sampel untuk diukur adalah akar terpanjang. Diukur mulai 

pangkal akar yang menempel pada batang hingga ke bagian ujung. 

6. Jumlah akar 

Jumlah akar yang dihitung adalah semua akar yang ada, baik akar yang tumbuh 

didalam tanah maupun akar yang tumbuh di atas tanah ( akar panjat ) dan 

dilakukan pada akhir penelitian. 
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7. Berat segar akar 

Pengukuran berat segar akar dilaksanakan pada akhir penelitian dengan 

menimbang seluruh akar yang tumbuh dan dalam satuan gram. 

8. Berat kering akar 

Dilaksanakan pada akhir penelitian, dengan cara menimbang akar yang telah 

dikeringkan di dalam oven pada suhu 80° C sampai mencapai berat konstan. 

F. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam 

berdasarkan uji F taraf 5 % apabila terdapat beda nyata dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan (DMRT) pada taraf 5 %.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Persentase Setek Tumbuh 

Penyetekan dikatakan berhasil apabila setelah setek ditanam pada media 

tanam mampu hidup dan tumbuh dengan baik. Pertumbuhan tersebut ditandai 

dengan berkembangnya bagian akar dan pucuk. Perakaran mampu bertambah 

panjang, tumbuh dan berkembang lebih luas serta bagian atas tumbuh daun sehingga 

tanaman tersebut mampu melaksanakan proses absorbsi dan fotosintesis. Menurut 

Koesriningrum dan Harjadi (1974), keberhasilan setek ditentukan oleh faktor 

tanaman seperti macam bahan setek, umur bahan setek, kandungan cadangan 

makanan, zat tumbuh dan faktor lingkungan seperti media tumbuh, kelembaban, 

temperatur, dan cahaya. 

Persentase setek yang tumbuh pada penelitian ini diukur berdasarkan jumlah 

tanaman yang hidup dengan kelengkapan organnya sampai pada akhir penelitian 

dibandingkan dengan seluruh setek yang ditanam dikali seratus persen. Pada 

penelitian ini secara keseluruhan persentase setek tumbuh adalah 80,25 persen. Hal 
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ini menunjukkan lingkungan baru cukup sesuai bagi pertumbuhan setek. Sebanyak 

65 setek mampu tumbuh dengan baik sedangkan 16 setek yang lain berhasil 

menghasilkan tunas baru namun mengalami kematian sebelum dipanen. 

Tabel 1. Persentase Setek Tumbuh pada Kombinasi Perlakuan Jumlah Ruas dan 
Macam Media Tanam 

Perlakuan Jumlah Setek 
Tumbuh 

Persentase Setek 
Tumbuh 

R1M1 9 100% 
R1M2 9 100% 
R1M3 6 66,67% 
R2M1 8 88,89% 
R2M2 7 77,78% 
R2M3 7 77,78% 
R3M1 4 44,44% 
R3M2 7 77,78% 
R3M3 8 88,89% 

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada kombinasi perlakuan setek satu ruas 

dengan media tanah maupun tanah dan pupuk kandang seluruh setek mampu 

tumbuh dengan baik, sedangkan persentase setek tumbuh yang terendah diperoleh 

pada kombinasi setek tiga ruas yang ditanam pada media tanah saja. 

Keberhasilan penyetekan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan atau faktor 

luar yang berpengaruh pada pertumbuhan, teknik pelaksanaan yang optimal, serta 

kecermatan dalam memilih dan memelihara bahan setek. Pada penelitian ini 

pemakaian bahan setek yang terdiri dari satu ruas, dua ruas dan tiga ruas memiliki 

kemampuan yang relatif sama untuk hidup di media tanam yang dari segi fisik dan 

kimia dirasa memadai dan sama-sama baik dalam mendukung pertumbuhan setek. 

Menurut Syakir et al. (1994), pada setek yang masih terdapat daun sebagai 

sumber karbohidrat dan auksin, serta masih aktifnya daun untuk berfotosintesis akan 

dapat merangsang pertumbuhan akar dan tunas yang lebih baik, sehingga 

pertumbuhan setek dapat berlangsung dengan baik. Pemakaian naungan juga 

mampu menjaga suhu dan kelembaban lingkungan sehingga fluktuasi suhu siang 

dan malam tidak terlalu tinggi. 

Pada penelitian ini setek yang mengalami kematian ditunjukkan dengan 

gejala yang terjadi adalah batang setek mula-mula menguning kemudian 

mengakibatkan batang membusuk dan mengering. Hal ini bisa dimungkinkan oleh 

serangan jamur (Tombe, 2004). 

13 
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2. Saat Muncul Tunas 

Keberhasilan dari sistem perbanyakan vegetatif melalui setek dicirikan 

dengan setek yang dapat berakar dan bertunas. Saat muncul tunas ditandai dengan 

pecahnya mata tunas yang terdapat pada setek batang. Mata tunas dikatakan menjadi 

tunas bila panjangnya mencapai 2 mm. Tunas merupakan batang yang terbagi atas 

daerah-daerah dewasa yang sedang tumbuh dimana pertumbuhan dan diferensiasi 

terjadi (Harjadi, 1991). 

Tabel 2. Pengaruh Jumlah Ruas dan Macam Media Tanam terhadap Rata-rata Saat 
Muncul Tunas 

Rata-rata 
Perlakuan 

Saat muncul tunas (HST) 
Jumlah Ruas  
   Satu ruas (R1) 40,48a 
   Dua ruas (R2) 37,56a 
   Tiga ruas (R3) 38,26a 
Macam Media Tanam  
   Tanah (M1) 37,55a 
   Tanah dan pupuk kandang (M2) 36,67a 
   Tanah dan kascing (M3) 42,07a 

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada perlakuan menunjukkan tidak berbeda 
nyata dengan DMRT taraf 5% 

   

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 2) perlakuan jumlah ruas 

maupun macam media tidak berpengaruh nyata terhadap saat muncul tunas, dan 

tidak terjadi interaksi antar kedua perlakuan tersebut.  

Tabel 2 menunjukkan bahwa saat muncul tunas hampir seragam meskipun 

perlakuan berbeda-beda. Hal ini diduga kandungan bahan makanan pada bahan 

setek, terutama persediaan karbohidrat dan nitrogen mencukupi sehingga setek 

mampu membentuk tunas dan akar. Menurut Rismunandar (1990), kandungan 

nitrogen yang tinggi dan karbohidrat yang cukup akan merangsang pembentukan 

tunas. Penggunaan cadangan makanan oleh setek akan menghasilkan energi dan 

energi yang dihasilkan dapat mendorong pecahnya kuncup dan jaringan meristem 

pada titik tumbuh tunas semakin aktif. Sedangkan menurut Mahlstede (1962), saat 

muncul tunas dipengaruhi oleh faktor kandungan karbohidrat, unsur hara terutama 

N, konsentrasi auksin dan sitokinin. 

Kastono et al. (2005) menjelaskan setek memerlukan energi untuk 

pertumbuhan tunas dan akar. Energi diperoleh dari cadangan makanan yang 
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tersimpan di dalam jaringan tanaman. Berdasarkan penjelasan tersebut peran media 

tanam belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap saat muncul tunas.  

 

3. Panjang Tunas 

Pertumbuhan pada meristem ujung menghasilkan sel-sel baru di ujung 

sehingga mengakibatkan tanaman bertambah tinggi atau panjang (Sumiati, 1999). 

Tunas merupakan hasil dari pertumbuhan tanaman yang terjadi secara bertahap. 

Tunas mengalami perkembangan lebih lanjut dengan membentuk batang yang 

tersusun atas buku dan ruas, dimana buku merupakan tempat tumbuh daun, akar 

bahkan tunas. Semakin panjang tunas maka semakin banyak pula daun yang 

terbentuk. 

Berdasarkan analisis ragam (Lampiran 4), perlakuan jumlah ruas maupun 

macam media tanam tidak berpengaruh nyata terhadap panjang tunas, serta tidak 

terjadi interaksi antara kedua perlakuan. 

Tabel 3. Pengaruh Jumlah Ruas dan Macam Media Tanam terhadap Rata-rata 
Panjang Tunas 

Rata-rata 
Perlakuan 

Panjang tunas 
Jumlah ruas  
   Satu ruas (R1) 39,69a 
   Dua ruas (R2) 36,19a 
   Tiga ruas (R3) 39,37a 
Macam media tanam  
   Tanah (M1) 32,22a 
   Tanah dan pupuk kandang (M2) 48,45a 
   Tanah dan Kasing (M3) 34,57a 

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada perlakuan menunjukkan tidak berbeda 
nyata dengan DMRT taraf 5% 

Tabel 3 dapat dilihat bahwa perlakuan jumlah ruas secara mandiri 

menghasilkan panjang tunas yang hampir seragam. Hal ini diduga kandungan 

karbohidrat dan nitrogen pada masing-masing setek relatif sama dan mencukupi 

bagi pembentukan dan pemanjangan tunas. Setelah bahan ditanam, substrat yang 

terdapat di dalamnya akan mengalami perombakan enzimatik. Metabolisme 

karbohidrat dan nitrogen akan menghasilkan energi yang selanjutnya mendorong 

pembelahan sel dan membentuk sel baru dalam jaringan sebagai awal pertumbuhan 

(Harjadi, 1991). Sedangkan Samekto (1995) menyatakan bahwa proses fisiologis 
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awal tumbuhnya tunas ditentukan oleh pembelahan dan pemanjangan sel 

meristematis dan hal itu ditentukan oleh keseimbangan auksin, sitokinin, dan 

senyawa lain yang mengaktifkan sitokinin. 

Meskipun perlakuan macam media tanam tidak berpengaruh nyata namun 

pada Tabel 3 menunjukkan bahwa pada media tanam tanah dan pupuk kandang 

memberikan pertumbuhan tunas yang terpanjang. Hal ini dikarenakan pupuk 

kandang yang dimasukkan ke dalam tanah mempertinggi kadar humus tanah 

sekaligus memberikan struktur tanah yang lebih baik sehingga sistem perakaran 

dapat berkembang baik dan media mampu menyediakan unsur hara yang dibutuhkan 

untuk bahan fotosintesis dan pada akhirnya  energi hasil fotosintesis tersebut 

digunakan untuk pertumbuhan tunas.  

Menurut Sarief (1985), pupuk kandang mempunyai daya untuk 

meningkatkan kesuburan tanah, pemberian pupuk kandang akan meningkatkan 

kesuburan tanah yang pada akhirnya dapat memacu ke arah pertumbuhan vegetatif 

yang pesat. Ini dapat terjadi karena pupuk kandang dapat memenuhi kebutuhan 

unsur hara sehingga tanaman bisa tumbuh subur. 

4. Jumlah Daun 

Daun merupakan organ penghasil fotosintat pertama, maka pengamatan 

terhadap daun sangat diperlukan selain sebagai indikator pertumbuhan juga sebagai 

data penunjang untuk menjelaskan proses pertumbuhan yang terjadi seperti pada 

pembentukan biomassa tanaman (Sitompul dan Guritno, 1995). 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Pengaruh Jumlah Ruas dan Macam Media Tanam terhadap Rata-rata 
Jumlah Daun 

Rata-rata 
Perlakuan 

Jumlah daun 
Jumlah Ruas  
   Satu ruas (R1) 12,04a 
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   Dua ruas (R2) 11,13a 
   Tiga ruas (R3) 11,30a 
Macam Media Tanam  
   Tanah (M1) 10,59a 
   Tanah dan pupuk kandang (M2) 13,43a 
   Tanah dan kascing (M3) 10,44a 

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada perlakuan menunjukkan tidak berbeda 
nyata dengan DMRT taraf 5% 

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 6), perlakuan jumlah ruas dan 

macam media tanam tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah daun, serta tidak 

terjadi interaksi antara kedua perlakuan.  

Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah daun yang terbentuk hampir seragam. 

Jumlah daun terbanyak terdapat pada setek satu ruas dan perlakuan macam media 

tanam berupa tanah dan pupuk kandang. Kedua perlakuan ini memiliki tunas yang 

terpanjang. Semakin panjang tunas maka semakin banyak pula daun yang terbentuk. 

Sedangkan menurut Sitompul dan Guritno (1995), jumlah daun lebih dominan 

dipengaruhi oleh faktor genetik dari setiap tanaman daripada faktor lingkungan. 

5. Panjang Akar 

Panjang akar merupakan hasil perpanjangan sel-sel di belakang meristem 

ujung akar, sedangkan perbesarannya merupakan hasil aktivitas meristem lateral. 

Makin cepat pertumbuhan suatu akar, makin panjang zona diferensiasinya. 

(Harjadi,1991). 

Berdasarkan analisis ragam (Lampiran 8) menunjukkan bahwa perlakuan 

jumlah ruas dan macam media tanam tidak berpengaruh nyata terhadap panjang 

akar, dan tidak ada interaksi antar kedua perlakuan. 

 

 

Tabel 5. Pengaruh Jumlah Ruas dan Macam Media Tanam terhadap Rata-rata 
Panjang Akar 

Rata-rata 
Perlakuan 

Panjang akar 
Jumlah Ruas  
   Satu ruas (R1) 25,91a 
   Dua ruas (R2) 29,70a 
   Tiga ruas (R3) 27,06a 
Macam Media Tanam  
   Tanah (M1) 31,94a 
   Tanah dan pupuk kandang (M2) 29,61a 
   Tanah dan kascing  (M3) 21,11a 
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Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada perlakuan menunjukkan tidak berbeda 
nyata dengan DMRT taraf 5% 

Perlakuan jumlah ruas ternyata memberikan panjang akar yang relatif 

seragam. Hal ini diduga kandungan zat pengatur tumbuh berupa auksin dan sitokinin 

yang terdapat pada setek cukup memadai untuk perkembangan akar. Menurut 

Asnawi et al. (1989), perkembangan akar yang dinyatakan dalam panjang akar 

antara lain dipengaruhi oleh imbangan zat pengatur tumbuh dalam setek. 

Tabel 5 dapat dilihat bahwa akar terpanjang dihasilkan dari setek yang 

ditanam pada media tanah, namun juga tidak jauh berbeda dengan setek yang 

ditanam pada media tanah dan pupuk kandang. Hal ini dimungkinkan respon setek 

terhadap media tanam belum optimal. Menurut Dwidjoseputro (1978), panjang 

pendeknya akar dipengaruhi oleh faktor genetik. 

6. Jumlah Akar 

Akar merupakan organ vegetatif utama yang menyediakan air, mineral dan 

bahan-bahan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Penyerapan 

unsur hara dan air oleh akar sangat menentukan pertumbuhan tanaman baik pada 

bagian tanaman yang berada di atas permukaan tanah maupun yang berada di dalam 

tanah (Gardner et al., 1991). 

Berdasarkan analisis ragam (Lampiran 10), perlakuan jumlah ruas dan 

macam media tanam tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah akar dan tidak terjadi 

interaksi antara kedua perlakuan. 

 

Tabel 6. Pengaruh Jumlah Ruas dan Macam Media Tanam terhadap Rata-rata 
Jumlah Akar 

Rata-rata 
Perlakuan 

Panjang akar 
Jumlah Ruas  
   Satu ruas (R1) 11,61a 
   Dua ruas (R2) 11,43a 
   Tiga ruas (R3) 11,89a 
Macam Media Tanam  
   Tanah (M1) 11,91a 
   Tanah dan pupuk kandang (M2) 13,24a 
   Tanah dan kascing (M3) 9,78a 

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada perlakuan menunjukkan tidak berbeda 
nyata dengan DMRT taraf 5% 
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Tabel 6 menunjukkan bahwa setek yang berasal dari jumlah ruas yang 

berbeda-beda memberikan jumlah akar yang hampir seragam. Banyak perakaran 

akan memperluas permukaan serapan akar sehingga lebih banyak unsur hara yang 

diserap, selain itu akan menjamin ketahanan bibit waktu dipindahkan ke lahan 

(Soepardi, 1979 cit. Januwati dan Effendi, 1992). 

Perlakuan macam media tanam juga tidak berpengaruh  nyata terhadap 

jumlah akar panili. Hal ini dikarenakan kemampuan meristematik sel-sel pada bahan 

setek dan kandungan zat-zat yang berperan dalam pembentukan akar pada bahan 

setek lebih berpengaruh pada pembentukan akar dibandingkan pemberian pupuk 

organik pada media. Namun pada perlakuan media tanam tanah dan pupuk kandang 

menunjukkan jumlah akar yang paling banyak. Pupuk kandang yang diberikan 

diduga mampu meningkatkan porositas tanah sehingga akan memudahkan 

perkembangan akar, memudahkan akar bernapas serta melancarkan penyerapan air 

dan unsur hara. Perkembangan akar berjalan baik jika ditunjang dengan struktur 

tanah yang baik, sehingga penyerapan air dan unsur hara mampu memenuhi 

kebutuhan tanaman untuk proses pertumbuhan. Menurut Russel (1973), struktur 

tanah yang remah atau longgar akan memberikan kebebasan bagi akar untuk lebih 

luas berkembang di dalam tanah, sehingga mudah menyerap air dan unsur hara. 

Koesriningrum dan Harjadi (1974) menyatakan bahwa keseimbangan 

cadangan karbohidrat dan nitrogen merupakan faktor penting dalam pembentukan 

akar, karena setek yang mengandung karbohidrat yang tinggi dan nitrogen yang 

cukup akan mempermudah terbentuknya akar dan tunas. Selain itu, pembentukkan 

akar pada setek juga dipengaruhi oleh adanya unsur-unsur hara dan vitamin tertentu. 

Kofaktor dalam perakaran setek adalah karbohidrat, nitrogen dan vitamin B 

kompleks. Pada setek berdaun, karbohidrat dan vitamin B kompleks disediakan oleh 

daun (Wattimena, 1987). Sedangkan Salisbury dan Ross (1995) menyatakan bahwa 

keseluruhan sistem akar lebih dikendalikan secara genetik daripada mekanisme 

lingkungan. 

7. Berat Segar Akar 

Berat segar merupakan indikator pertumbuhan yang berkaitan dengan air dan 

karbon (Fitter dan Hay, 1991). Pertumbuhan merupakan peningkatan penimbunan 

berat kering atau suatu peningkatan berat segar. Pertumbuhan yang baik cenderung 

mempunyai berat segar yang tinggi (Sitompul dan Guritno, 1995). 
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Berdasarkan analisis ragam (Lampiran 12), perlakuan jumlah ruas dan 

macam media tanam  tidak berpengaruh nyata terhadap berat segar akar, namun 

terjadi interaksi antara kedua perlakuan.  

Tabel 7. Pengaruh Kombinasi Jumlah Ruas dan Macam Media Tanam terhadap 
Rata-rata Berat Segar Akar 

Macam Media Tanam 
Perlakuan 

Tanah 
Tanah dan pupuk 

kandang 
Tanah dan 

kascing 
Jumlah Ruas    
1 ruas 4,90c 4,79bc 3,56ab 
2 ruas 5,38c 3,67b 4,90c 
3 ruas 2,09a 9,50d 2,06a 

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada perlakuan menunjukkan tidak berbeda 
nyata dengan DMRT taraf 5% 

 
Meskipun secara mandiri masing-masing perlakuan tidak berpengaruh nyata, 

namun terdapat hubungan saling mempengaruhi antara kedua perlakuan. Kedua 

perlakuan akan memberikan pengaruh ketika diberikan secara bersama-sama 

dibandingkan jika diberikan secara terpisah. Jumlah ruas sebagai penyuplai 

cadangan makanan yang salah satu fungsinya digunakan untuk pembentukan akar. 

Sedangkan media tanam menjadi tempat melekatnya akar setelah sistem perakaran 

terbentuk sehingga tanaman dapat berdiri kokoh, sehingga berfungsi sebagai sumber 

air, mineral dan hara, dimana akar memegang peran penting dalam proses 

penyerapannya. 

 Tabel 7 menunjukkan bahwa berat segar akar dari kombinasi perlakuan 

setek satu ruas pada media tanah tidak berbeda nyata dengan setek dua ruas yang 

ditanam pada media tanah maupun tanah dengan kascing. Kombinasi setek tiga ruas 

pada media tanah juga tidak berbeda nyata dengan setek yang ditanam di tanah dan 

kascing. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan kascing belum memberikan 

pengaruh yang optimal bagi pembentukan perakaran pada setek. 

Tabel 7 juga menunjukkan perlakuan setek tiga ruas pada media tanam tanah 

dan pupuk kandang memberikan rata-rata berat segar terbesar. Hal ini berarti 

kombinasi kedua perlakuan efektif untuk pertumbuhan akar dalam hal ini sebagai 

peningkatan berat segar akar. Menurut Sarief (1985), pupuk kandang mempunyai 

daya untuk menahan air, sedangkan air mempunyai peranan penting dalam proses 

fotosintesis. Dengan tersedianya air maka proses fotosintesis akan berlangsung 

dengan baik sehingga hasilnya meningkat. Hasil fotosintesis tersebut digunakan 
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untuk pertumbuhan organ vegetatif tanaman di antaranya akar, sehingga berat segar 

akar akan meningkat. 

8. Berat Kering Akar 

Berat kering akar merupakan parameter yang paling sesuai untuk 

mengetahui biomassa total akar dalam tanah. Harjadi (1991) menyatakan bahwa 

berat kering pada prinsipnya merupakan hasil berat segar organ tanaman yang 

dihilangkan kandungan airnya dengan oven pada suhu 70° – 85°C hingga diperoleh 

berat yang konstan dan pada akhirnya yang tersisa adalah bahan organik yang hidup 

dalam bentuk biomassa. 

 

Tabel 8. Pengaruh Jumlah Ruas dan Macam Media Tanam terhadap Rata-rata Berat 
Kering Akar 

Rata-rata 
Perlakuan 

Berat kering akar 
Jumlah Ruas  
   Satu ruas (M1) 0,41a 
   Dua ruas (M2) 0,34a 
   Tiga ruas (M3) 0,46a 
Macam Media Tanam  
   Tanah (M1) 0,35a 
   Tanah dan pupuk kandang (M2) 0,57b 
   Tanah dan kascing (M3) 0,30a 

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada perlakuan menunjukkan tidak berbeda 
nyata dengan DMRT taraf 5% 

Berdasarkan analisis ragam (Lampiran 14), diketahui bahwa perlakuan 

jumlah ruas tidak berpengaruh nyata terhadap berat kering akar, sedangkan macam 

media tanam berpengaruh nyata, dan terjadi interaksi antara kedua perlakuan 

terhadap berat kering akar.  

Tabel 8 dapat dilihat bahwa pengaruh jumlah ruas hampir seragam terhadap 

berat kering akar, sedangkan macam media tanam tanah dan pupuk kandang 

memberikan pengaruh lebih baik bagi pembentukan perakaran. Hal ini disebabkan 

karena kandungan unsur hara yang terdapat dalam media tanam dapat terserap 

dengan baik oleh akar dan dapat meningkatkan terbentuknya akar. Dengan semakin 

banyak akar yang terbentuk maka akan meningkatkan berat kering akar. Sutanto 

(2002) berpendapat bahwa tanah yang cukup mengandung bahan organik akan 

mampu mengikat air lebih banyak untuk dimanfaatkan tanaman dan  memberikan 

sistem perakaran tanaman yang lebih baik. 
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Tabel 9. Pengaruh Kombinasi Jumlah Ruas dan Macam Media Tanam terhadap 
Rata-rata Berat Kering Akar 

Macam Media Tanam 
Perlakuan 

Tanah 
Tanah dan pupuk 

kandang 
Tanah dan 

kascing 
Jumlah Ruas    
1 ruas 0,54c 0,47b 0,23a 
2 ruas 0,27a 0,29a 0,46b 
3 ruas 0,23a 0,95d 0,21a 

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada perlakuan menunjukkan tidak berbeda 
nyata dengan DMRT taraf 5% 

Tabel 9 menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan setek satu ruas pada 

berbagai media berpengaruh nyata, sedangkan berat kering akar setek dua ruas pada 

media tanah dan tanah dengan pupuk kandang tidak jauh berbeda dengan setek tiga 

ruas pada media tanah maupun tanah dan kascing. Secara keseluruhan perlakuan 

setek tiga ruas pada media tanam tanah dan pupuk kandang menghasilkan rata-rata 

berat kering akar yang terbesar. Hal ini berarti kombinasi kedua perlakuan tersebut 

efektif untuk pertumbuhan akar dalam hal ini sebagai peningkatan berat kering akar.  

Perlakuan setek yang lebih panjang memiliki cadangan makanan yang lebih 

banyak dan cadangan makanan tersebut akan dapat memacu pertumbuhan awal 

tanaman. Sedangkan pemberian pupuk kandang dapat meningkatkan kandungan 

bahan organik tanah dan memperbaiki kapasitas menahan air. Terpenuhinya 

kebutuhan air dan unsur hara  memungkinkan tanaman melangsungkan 

metabolismenya dan menghasilkan energi untuk membentuk organ tanaman 

termasuk akar. Selain itu media tanam tanah dan pupuk kandang memiliki warna 

lebih gelap dibandingkan media tanam tanah maupun media yang dicampur kascing, 

menurut Sutanto (2002) tanah yang kaya bahan organik memiliki warna yang lebih 

kelam akan menyerap sinar lebih banyak sehingga hara, oksigen dan air yang 

diserap tanaman melalui perakaran semakin banyak. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 

1. Perlakuan jumlah ruas memberikan pengaruh yang sama terhadap pertumbuhan 

setek panili. 

2. Media tanam tanah dan pupuk kandang menghasilkan saat muncul tunas paling 

awal dan panjang tunas, jumlah daun, jumlah akar, berat segar akar serta berat 

kering akar yang paling baik. 

3. Kombinasi perlakuan setek tiga ruas dan media tanam tanah dan pupuk kandang 

menghasilkan berat segar akar dan berat kering akar terbesar. 

B. Saran 

Setek satu ruas pada media tanah maupun tanah dan pupuk kandang  dan 

setek tiga ruas pada media tanah dan pupuk kandang dapat diaplikasikan untuk 

pengusahaan bibit panili dalam skala besar. 
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