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ABSTRACT 
 
Yellow Bamboo is one of the non-timber forest products that are currently used by the community 
because it has many benefits. The number of bamboo use as raw material is not balanced with yellow 
bamboo willingness, this is because bamboo cultivation has not become the main priority of the 
community. This research aims to determine the effect of different position of branch cuttings on stem, 
the duration of Rootone-F immersion and the interaction between two treatments that can provide the 
best response on the growth of yellow bamboo stem cuttings. This research used a complete 
randomized design factorial with two factors and five repetitions. The first factor is the different position 
of branch cuttings taken from the base, the middle and the tip of the stem and the second factor is the 
Rootone-F immersion consisting of 5 levels were 0 hour (control), 1 hour, 2 hours, 3 hours and 4 hours 
with 100 ppm concentration. The research variables were number of bud, bud length, number of leaves 
and root volume. The data were analyzed with Tukey Test at 5% level. The result showed that the 
branch cuttings from the middle of the stem with 3 hours immersion gave the best result. 
 
Keywords: yellow bamboo (Bambussa vulgaris Schrad.), branch cuttings position, Rootone-F 

immersion 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
Bambu merupakan hasil hutan bukan kayu 

yang telah lama dikenal dan dimanfaatkan oleh 
masyarakat karena termasuk bahan baku yang 
cukup tersedia. Bambu sangat potensial untuk 
menggantikan kayu sebagai bahan baku industri 
berbasis bahan baku kayu (Sutiyono, 2012). 
Bambu memiliki tipe akar serabut yang berpotensi 
dalam melestarikan lingkungan karena akarnya 
dapat berfungsi sebagai pencegah erosi (Natalia, 
2009). Salah satu jenis bambu yang dapat 
dijumpai di Indonesia adalah jenis bambu kuning 
(Bambussa vulgaris Schrad.). Bambu kuning 
merupakan salah satu jenis bambu yang biasa 
digunakan karena warna batangnya yang indah 
dengan harga relatif lebih murah dari jenis bambu 
lainnya (Gintings, dkk., 1992). 

 

Budidaya bambu belum menjadi prioritas 
utama bagi masyarakat Indonesia sehingga jumlah 
ketersediaan dan penggunaan bambu masih 
belum seimbang. Salah satu upaya yang dapat 
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bambu 
adalah dengan perbanyakan tanaman secara 
vegetatif seperti stek. Stek merupakan teknik 
perbanyakan tanaman dengan menumbuhkan 
potongan atau bagian tanaman menjadi tanaman 
baru, dimana berdasarkan bahan tanamannya stek 
terbagi menjadi stek pucuk, stek batang dan stek 
akar. Perbanyakan bambu dengan cara stek 
batang merupakan upaya yang sering dilakukan 
dengan cara menebang ataupun merusak rumpun 
bambu (Purnomosidhi, dkk., 2007). Selain dengan 
stek batang, alternatif lain yang dapat dijadikan 
sebagai bahan stek adalah bagian cabang yang 
tumbuh pada batang bambu. Akan tetapi, 
perbanyakan dengan stek cabang ini dianggap 
kurang efektif karena memerlukan waktu yang 
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cukup lama sampai stek mengeluarkan akar (Danu 
dan Pramono, 2004). 

Salah satu cara yang dapat digunakan 
untuk mempercepat keluarnya akar yaitu dengan 
memberikan zat pengatur tumbuh (ZPT) yang 
merupakan senyawa organik yang dapat 
merangsang maupun menghambat pertumbuhan 
tanaman. Senyawa organik yang terdapat pada 
tumbuhan jumlahnya terbatas sehingga perlu 
diberikan tambahan zat pengatur tumbuh dari luar 
(Mangiri, 2013). Zat pengatur tumbuh digunakan 
untuk merangsang keluarnya akar dan tunas dari 
bambu. Salah satu zat pengatur tumbuh yang 
dapat digunakan yakni penggunaan hormon 
Rootone-F. 

Rootone-F merupakan hormon sintesis 
dengan kandungan bahan aktif yang termasuk 
golongan auksin, yang pada dasarnya digunakan 
untuk mempercepat proses fisiologi tanaman yang 
memungkinkan untuk pembentukan akar (Mulyani 
dan J. Ismail, 2015). Hasil penelitian Sudrajad dan 
H. Widodo (2011) perendaman Rootone-F selama 
3 jam memberikan hasil terbaik terhadap 
pertumbuhan panjang tunas, jumlah daun dan 
jumlah akar pada tanaman pule pundak. Penelitian 
yang dilakukan Adewiyah, dkk (2017) memberikan 
pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan stek 
bambu kuning pada konsentrasi Rootone-F 100 
ppm. Olehnya itu, dilakukan penelitian terhadap 
stek bambu kuning dengan memberikan kombinasi 
antara perbedaan posisi pengambilan stek cabang 
pada batang dan lama perendaman Rootone-F. 

 
Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 
untuk: 
1) Mengetahui pengaruh perbedaan posisi 

pengambilan stek cabang pada batang bambu 
kuning yang memberikan pertumbuhan terbaik 

2) Mengetahui pengaruh lama perendaman 
Rootone-F terhadap pertumbuhan stek cabang 
bambu kuning yang memberikan pertumbuhan 
terbaik 

3) Mengetahui interaksi antara posisi 
pengambilan stek cabang pada batang dan 
lama perendaman Rootone-F terhadap 
pertumbuhan stek cabang bambu kuning. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
digunakan sebagai bahan informasi dalam 
perbanyakan bambu kuning secara vegetatif 
melalui stek cabang serta dapat digunakan 

sebagai bahan referensi dalam penelitian 
selanjutnya. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Alat dan Bahan 
 Alat dan bahan yang digunakan dalam 
pembuatan media tanam adalah ayakan, ember, 
sekop, tanah, sekam bakar, kompos dan polybag 
berukuran 15 cm x 20 cm. Sedangkan alat dan 
bahan yang digunakan untuk pengambilan sampel 
stek cabang yaitu parang, pita meter, gunting stek, 
karung goni, label, spidol dan kamera. Pemberian 
perlakuan berupa perendaman hormon 
menggunakan alat dan bahan seperti Rootone-F 
dengan konsentrasi 100 ppm, aquades, sendok, 
plastik c-tik, timbangan digital, wadah untuk 
perendaman, label, spidol dan stopwatch. Alat dan 
bahan yang digunakan untuk pengukuran volume 
akar yakni cutter, air, baskom, penyaring, spidol, 
gelas, timbangan digital dan tally sheet untuk 
mencatat semua data yang diperoleh selama 
penelitian. 
 
Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan 
acak lengkap (RAL) pola faktorial. Model dari 
percobaan ini adalah (Gaspersz, 1991): 

Yijk = µ + ai + βj + (aβij + €ijk) 
i  = 1,….,3 
j  = 1,….,3 
k = 1,….,3 
Dimana: 
Yijk = Pertumbuhan stek cabang bambu 

kuning ke-k yang memperoleh 
perlakuan ke-ij 

µ = Nilai tengah umum stek cabang 
bambu kuning 

ai = Pengaruh perlakuan ke-i 
βj = Pengaruh perlakuan ke-j 
(aβij) = Pengaruh interaksi antara letak 

pengambilan stek cabang bambu 
kuning ke-i dan hormon Rootone-F ke-
j 

€ijk = Pengaruh galat percobaan pada stek 
cabang bambu kuning ke-k yang 
memperoleh perlakuan ke-ij 

 

 Terdapat dua faktor yang diberikan yaitu 
perbedaan posisi pengambilan stek cabang pada 
batang dan lama perendaman hormon Rootone-F 
dengan konsentrasi 100 ppm. Perlakuan yang 
diberikan sebagai berikut: 
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1. Faktor pertama (a) adalah perbedaan posisi 
pengambilan stek cabang pada batang yaitu:  
a1 = Stek  cabang  pada  bagian  pangkal 
   batang bambu 
a2 = Stek  cabang  pada  bagian  tengah 
   batang bambu 
a3 = Stek  cabang  pada  bagian  ujung 
   batang bambu 

2. Faktor kedua (b) adalah lama perendaman 
hormon Rootone-F dengan konsentrasi 100 
ppm dengan lama perendaman sebagai 
berikut: 
b0 = 0 jam (kontrol) 
b1 = 1 jam 
b2 = 2 jam 
b3 = 3 jam 
b4 = 4 jam   

 Berdasarkan kedua faktor diatas, 
diperoleh 15 kombinasi perlakuan, dimana masing-
masing perlakuan diulang sebanyak 5 kali 
sehingga jumlah stek cabang yang diperlukan 
adalah (15 x 5) = 75 stek cabang. 
  
Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian meliputi kegiatan-kegiatan 
berikut: 
a. Persiapan Media Tanam 

Media tanam yang digunakan terlebih 
dahulu disiapkan sebelum pengambilan bahan 
stek cabang bambu. Media tanam yang 
digunakan yakni campuran tanah, arang 
sekam dan kompos dengan perbandingan 
2:1:1, dimana tanah yang digunakan terlebih 
dahulu diayak sehingga yang digunakan 
hanya tanah yang sudah halus, kemudian 
campuran media tanam tersebut dimasukkan 
ke dalam polybag berukuran 15 cm x 20 cm. 

b. Pengambilan Stek Cabang pada Batang 
Bahan stek cabang yang diambil 

merupakan cabang dari batang bambu kuning 
yang tumbuh di dekat sungai sekitar kolam 
permandian Taman Nasional Bantimurung 
Bulusaraung Kabupaten Maros, dengan ciri-
ciri bagian batang yang akan dijadikan stek 
yaitu tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda 
yang memiliki keliling batang berkisar 25 - 35 
cm serta berasal dari satu rumpun. Stek 
cabang yang diambil merupakan cabang yang 
tumbuh pada bagian pangkal, tengah dan 
ujung batang. Bagian pangkal memiliki 
panjang ruas yang lebih pendek dan tebal 
dibandingkan ruas pada bagian tengah 

batang. Adapun pada bagian ujung memiliki 
panjang ruas yang lebih panjang dan 
ketebalan dinding yang lebih tipis. Banyaknya 
ruas pada stek cabang yang diambil 
diusahakan sama yakni 1 ruas (terdiri dari 2 
buku). Setelah menentukan batas batang 
bambu yang termasuk bagian pangkal, tengah 
dan ujung, kemudian memotong cabang 
bambu pada ruas kedua (buku pertama dan 
kedua) dan memasukkan ke karung goni yang 
sebelumnya telah dibasahi. 

 
Gambar 1. Ilustrasi Pengambilan Stek 

Cabang pada Batang Bambu 
Kuning  

 
c. Pembuatan dan Pemberian Rootone-F 

Larutan hormon dibuat dengan 
mencampurkan 1 liter (L) aquades dengan 
hormon Rootone-F sebanyak 100 mg yang 
sudah ditimbang terlebih dahulu. Setelah 
larutan hormon siap, stek cabang kemudian 
direndam pada larutan hormon dengan posisi 
vertikal (tegak lurus) sesuai dengan perlakuan 
yang akan diberikan yakni perendaman 1 jam, 
2 jam, 3 jam dan 4 jam. Bagian stek cabang 
yang direndam adalah bagian yang ditanam 
pada media yang telah disiapkan. Stek cabang 
yang terlebih dahulu direndam yaitu stek 
dengan perlakuan 4 jam, 1 jam kemudian stek 
dengan perlakuan 3 jam mulai direndam, 
kemudian stek dengan perlakuan 2 jam mulai 
direndam dilanjutkan dengan perendaman 
stek dengan perlakuan 1 jam sehingga 
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keseluruhan stek ditanam pada waktu yang 
relatif sama.  

d. Penanaman Stek Cabang 
Stek cabang yang telah direndam pada 

larutan hormon seusai perlakuannnya 
kemudian ditanam secara vertikal pada media 
yang terlebih dahulu telah dibuatkan lubang 
tanam sesuai panjang stek yang terendam 
hormon. 

e. Pemeliharaan Stek Cabang 
Setelah stek cabang ditanam, stek 

disungkup selama 1 minggu untuk mengurangi 
penguapan diawal penanaman. Pemeliharaan 
yang dilakukan terhadap stek cabang bambu 
meliputi kegiatan penyiraman dan 
pembersihan gulma. Penyiraman dilakukan 
satu kali sehari yaitu pada pagi hari dengan 
tujuan untuk memenuhi kebutuhan air dan 
pembersihan gulma dilakukan untuk 
meminimalisir persaingan yang mungkin 
terjadi antara stek dan gulma, serta agar 
tempat disekitar stek bersih dan stek dapat 
tumbuh dengan baik. 

 
Variabel yang Diamati 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini 
yaitu sebagai berikut: 

a. Jumlah tunas, dihitung seluruhnya pada 
tiap batang yang menghasilkan tunas 
baru, penghitungan jumlah tunas 
dilakukan sekali yakni pada akhir 
penelitian. Jika terdapat tunas yang mati, 
tunas tersebut tidak dihitung 

b. Panjang tunas, diukur mulai dari pangkal 
tunas sampai ujung tunas, dimana 
pengukurannya dilakukan seminggu 
sekali. Jika terdapat tunas yang mati, 
tunas tersebut tidak dihitung dan tidak 
dimasukkan ke dalam perhitungan 

c. Jumlah daun, perhitungan jumlah daun 
dilakukan sekali yakni pada akhir 
penelitian 

d. Volume akar, pengukuran volume akar 
dilakukan sekali pada akhir penelitian 
yakni dengan menggunakan gelas ukur 
yang diletakkan diatas timbangan digital 
dan melihat berapa berat dari akar yang 
sebelumnya telah dikering udarakan dan 
menggunakan rumus sebagai berikut: 

 
 
 

 
e. Persentase hidup stek cabang, 

menghitung jumlah stek yang tumbuh tiap 
minggunya dan memasukkan ke rumus 
berikut: 
 

 
 
 
 
Analisis Data 
 Data yang didapatkan dianalisis 
menggunakan sidik ragam (Anova). Apabila hasil 
uji F yang didapatkan berpengaruh nyata maka 
akan dilakukan uji lanjut menggunakan Uji Beda 
Nyata Jujur (BNJ) dengan model sebagai berikut 
(Gaspersz, 1991): 

W = Qa (P,Fe).Sy 
Dimana: 
Qa = Nilai Tabel Tukey 
P = Jumlah Perlakuan 
Fe = Derajat Bebas Galat 
Sy = Galat Baku Nilai Tengah 
  ((KTG/r)/0.5) 
(KTG = Kuadrat Tengah Galat dan 
  r = Jumlah Ulangan) 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil 
 

Jumlah Tunas 
Data hasil perhitungan jumlah tunas 

setelah 12 minggu penanaman ditunjukkan pada 
Gambar 2. 

 
Gambar 2.  Pertambahan Jumlah Tunas Setelah 

12 Minggu 
 

Perlakuan posisi cabang menunjukkan 
jumlah tunas stek bambu kuning pada tiap 
perlakuan memiliki pertambahan nilai yang 

a1 (Pangkal) a2 (Tengah) a3 (Ujung)

b0 (0 jam) 1.5 1.5 1.0

b1 (1 jam) 2.0 2.0 1.5

b2 (2 jam) 2.3 2.3 2.0

b3 (3 jam) 3.0 3.3 2.5

b4 (4 jam) 2.3 2.7 1.5
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bervariasi. Perlakuan a2 (stek cabang dari bagian 
tengah batang) merupakan perlakuan yang 
memberikan pertambahan jumlah tunas tertinggi 
dengan nilai berkisar 1,5 – 3,3 tunas dengan rata-
rata 2,4 tunas dan perlakuan a3 (cabang dari 
bagian ujung batang) merupakan perlakuan 
dengan nilai pertambahan terendah yaitu berkisar 
1,0 – 2,5 tunas dengan rata-rata 1,7 tunas. 
Gambar 2 menunjukkan bahwa perlakuan b0 
(tanpa perendaman) memiliki nilai pertambahan 
jumlah tunas terendah jika dibandingkan dengan 
stek yang diberi perlakuan perendaman Rootone-F 
selama 1 jam, 2 jam, 3 jam dan 4 jam. Hal ini 
dipengaruhi oleh keberhasilan keluarnya akar stek 
yang dapat menyebabkan kesulitan pertumbuhan, 
serta terbatasnya cadangan makanan pada 
cabang yang berpengaruh ke jumlah tunas. 

Hasil perhitungan analisis ragam 
menunjukkan bahwa perbedaan posisi 
pengambilan stek cabang pada batang 
memberikan pengaruh yang tidak nyata, lama 
perendaman hormon dan interaksi antara kedua 
perlakuan juga berpengaruh tidak nyata terhadap 
jumlah tunas, sehingga tidak perlu dilakukan uji 
lanjut. 

 
Panjang Tunas 

Pertambahan panjang tunas untuk tiap 
perlakuan ditunjukkan pada Gambar 3. 
 

 
Gambar 3.  Pertambahan Panjang Tunas 

Setelah 12 Minggu 
 

Gambar 3 menunjukkan bahwa 
pertambahan panjang tunas stek bambu kuning 
pada tiap perlakuan memiliki nilai yang bervariasi. 
Perlakuan a2 (stek cabang dari bagian tengah 
batang) merupakan perlakuan yang memberikan 
pertambahan panjang tunas tertinggi dengan nilai 
berkisar 7,8 cm – 12,3 cm dengan rata-rata 9,9 

cm. Sedangkan nilai pertambahan panjang tunas 
terendah yaitu pada perlakuan a3 (stek cabang 
dari bagian ujung batang) dengan nilai berkisar 5,1 
cm – 7,8 cm dengan rata-rata 6,3 cm. 

Pengaruh perbedaan posisi cabang, lama 
perendaman serta interaksinya terhadap 
pertambahan panjang tunas stek bambu kuning 
didapatkan dengan analisis ragam menggunakan 
rancangan acak lengkap pola factorial. Hasil 
analisis ragam menunjukkan bahwa perbedaan 
posisi cabang, lama perendaman hormon 
Rootone-F dan interaksi antara keduanya 
berpengaruh tidak nyata, namun ada 
kecenderungan bahwa posisi dari tengah 
merupakan posisi terbaik untuk perbanyakan 
bambu kuning secara stek. Selain itu, perbedaan 
lama perendaman hormon juga ada 
kecenderungan bahwa perendaman hormon 
Rootone-F selama 3 jam merupakan lama 
perendaman optimum dalam perbanyakan 
vegetatif dengan stek cabang pada bambu kuning 
karena memiliki nilai tertinggi dibandingkan 
perlakuan lainnya.  

 
Jumlah Daun 

Hasil perhitungan jumlah daun setelah 12 
minggu penanaman dapat dilihat pada Gambar 4. 

  
Gambar 4.  Pertambahan Jumlah Daun Setelah 12 

Minggu 
 

Respon pertumbuhan jumlah daun setelah 
12 minggu penanaman ditunjukkan pada Gambar 
4. Hasil analisis data terhadap jumlah daun 
memiliki nilai yang bervariasi yaitu mulai 0,0 – 12,0 
helai. Perlakuan a3 (stek cabang dari ujung 
batang) merupakan perlakuan dengan 
pertambahan jumlah daun terendah yaitu berkisar 
0,0 – 7,5 helai dengan rata-rata 4,3 helai. 
Sedangkan perlakuan a2 (stek cabang dari tengah 
batang) merupakan stek cabang dengan 
pertambahan jumlah daun tertinggi yaitu berkisar 

a1 (Pangkal) a2 (Tengah) a3 (Ujung)

b0 (0 jam) 5.3 7.8 5.1

b1 (1 jam) 6.0 8.9 5.1

b2 (2 jam) 7.1 10.1 6.2

b3 (3 jam) 8.6 12.3 7.1

b4 (4 jam) 7.4 10.5 7.8
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7,5 – 12,0 helai dengan rata-rata 10,0 helai. 
Perlakuan posisi cabang dari ujung batang 
memiliki nilai terkecil, hal ini disebabkan karena sel 
yang terdapat pada bagian tersebut masih 
tergolong muda.  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
perbedaan posisi pengambilan stek cabang 
berpengaruh nyata terhadap pertambahan jumlah 
daun sehingga dilakukan uji lanjut menggunakan 
Uji Tukey, sedangkan lama perendaman hormon 
dan interaksi antara kedua perlakuan berpengaruh 
tidak nyata. Hasil Uji Tukey pertambahan jumlah 
daun stek pada perlakuan posisi cabang dapat 
dilihat pada Tabel 1. 
 
Tabel 1.    Hasil Uji Tukey Pertambahan Jumlah 

Daun 
Perlakuan 

Posisi 
Cabang 

Nilai Tengah Uji Tukey α 
(5%) 1 2 3 

a3 3.128     a 

a1   4.316 4.532  bc 

a2     5.864 c 

Keterangan: Huruf yang berbeda berarti berbeda 
nyata pada DMRT taraf α ( 5%) 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa perlakuan 
a2 (stek cabang dari bagian tengah batang) 
berbeda nyata terhadap perlakuan a1 (stek 
cabang dari bagian pangkal batang) dan a3 (stek 
cabang dari bagian ujung batang). Hal ini 
menunjukkan bahwa perlakuan posisi cabang a2 
memberikan pengaruh terbaik terhadap 
pertambahan jumlah daun pada stek bambu 
kuning jika dibandingkan dengan perlakuan 
lainnya. 

 
Volume Akar 

Data hasil perhitungan volume akar 
setelah 12 minggu penanaman dapat dilihat pada 
Gambar 5. 

 
Gambar 5. Pertambahan Volume Akar (cm3) 

Setelah 12 minggu 

Gambar 5 menunjukkan bahwa perlakuan 
posisi cabang berupa pengambilan stek dari 
bagian tengah batang (a2) memiliki nilai 
pertambahan volume akar tertinggi yang berkisar 
0,3205 cm3 – 0,6956 cm3 dengan rata-rata 0,5174 
cm3. Sedangkan perlakuan posisi cabang a3 (stek 
cabang dari bagian ujung batang) memiliki nilai 
pertambahan terendah yaitu berkisar 0,0586 cm3 – 
0,3111 cm3 dengan rata-rata 0,1615 cm3. 
Perlakuan yang diberikan terhadap stek cabang 
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5 diketahui 
bahwa stek tanpa perendaman hormon Rootone-F 
(kontrol) merupakan pertambahan volume akar 
terendah dengan rata-rata 0,1829 cm3. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
perbedaan pengambilan posisi cabang pada 
batang memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap pertambahan volume akar stek bambu 
kuning, sedangkan lama perendaman hormon dan 
interaksi antara kedua perlakuan berpengaruh 
tidak nyata. Perbedaan posisi memberikan 
pengaruh yang nyata sehingga dilakukan uji lanjut 
menggunakan Uji Tukey. Hasil Uji Tukey 
pertambahan volume akar stek pada perlakuan 
posisi cabang dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2.  Hasil Uji Tukey Pertambahan Volume 
Akar 

Perlakuan 
Posisi 

Cabang 

Nilai Tengah Uji Tukey α 
(5%) 

1 2 3 

a3 3.128 
  

a 

a1 4.119 4.316 
 

ab 

a2 
  

5.864 b 

Keterangan: Huruf yang berbeda berarti berbeda 
nyata pada DMRT taraf α ( 5%) 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan 
a2 (stek cabang dari bagian tengah batang) 
berbeda nyata terhadap perlakuan a1 (stek 
cabang dari bagian pangkal batang) dan a3 (stek 
cabang dari bagian ujung batang). Hal ini 
menunjukkan bahwa perlakuan berupa posisi 
cabang a2 (cabang dari tengah batang) 
memberikan pengaruh terbaik terhadap 
pertambahan volume akar stek. 
 
Persentase Hidup 

Persentase hidup stek cabang bambu 
kuning dari minggu ke-1 sampai minggu ke-12 
dapat dilihat pada Gambar 6. 

a1 (Pangkal) a2 (Tengah) a3 (Ujung)

b0 (0 jam) 0.1697 0.3205 0.0586

b1 (1 jam) 0.2540 0.5182 0.1101

b2 (2 jam) 0.2846 0.5922 0.1901

b3 (3 jam) 0.3473 0.6956 0.3111

b4 (4 jam) 0.2579 0.4607 0.1377
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Gambar 6.  Grafik Presentase Hidup Stek Cabang 
Bambu Kuning Selama 12 Minggu 

 Gambar 6 menunjukkan bahwa pada 
minggu pertama semua stek sudah mulai 
mengeluarkan tunas, namun pada minggu ke-5 
mulai terjadi penurunan yang disebabkan adanya 
stek yang mati. 
 

Pembahasan 
 

Posisi Cabang pada Batang 
 Berdasarkan hasil yang diperoleh 
diketahui bahwa perlakuan posisi cabang pada 
batang berpengaruh nyata terhadap pertambahan 
jumlah daun dan volume akar tetapi berpengaruh 
tidak nyata terhadap panjang tunas dan jumlah 
tunas. Perlakuan perbedaan posisi pengambilan 
stek cabang memberikan hasil yang berbeda, hal 
ini dikarenakan stek cabang yang berasal dari 
bagian tengah batang memiliki keseimbangan 
antara karbohidrat dan hormon tumbuh yang dapat 
mendorong keluarnya akar, sehingga kebutuhan 
nutrisi dalam pertumbuhan stek cukup tersedia. 
Stek cabang yang berasal dari pangkal memiliki 
jaringan yang sudah tua sehingga susah 
mengeluarkan akar, begitu pula keberhasilan 
tumbuh pada stek cabang yang berasal dari ujung 
yang belum terlalu optimum pertumbuhannya 
karena memiliki jaringan yang masih muda (Putra, 
dkk., 2014). Menurut Sukarman dkk (2002), stek 
yang berasal dari ujung memiliki sel yang masih 
muda dan memiliki cadangan karbohidrat yang 
relatif lebih rendah yang berpengaruh ke tingkat 
kekerasan batang sehingga memengaruhi 
persentase keberhasilan tumbuh dari stek. 
Perbanyakan secara vegetatif melalui stek cabang 
memiliki pertumbuhan yang masih tergolong 
rendah, hal ini disebabkan karena cadangan 
makanan yang terdapat pada stek masih terbatas 
jumlahnya, selain itu akar yang terbentuk masih 
sedikit sehingga dalam penyerapan unsur hara 
belum optimal dan menyebabkan adanya 

persaingan antar tunas untuk mendapatkan bahan 
makanan dalam proses pertumbuhan (Saefuddin 
dan Tati, 2009). 
 Perlakuan posisi cabang yang berasal dari 
ujung batang belum terlalu optimum 
pertumbuhannya, hal ini disebabkan perbedaan 
posisi ruas pada batangnya dimana kandungan 
kadar air akan menurun dengan bertambahnya 
umur bambu. Bagian pangkal memiliki kadar air 
yang lebih rendah dibandingkan bagian ujung 
batang, akan tetapi sel pada bagian ujung masih 
tergolong muda sehingga pertumbuhan stek belum 
optimum. Persentase jaringan parenkim pada 
bagian pangkal sekitar 60% dan semakin 
berkurang persentasenya pada bagian ujung 
batang, dimana parenkim pada tanaman berfungsi 
sebagai tempat menyimpan makanan dan air yang 
dapat menunjang pertumbuhan stek (Fangchun, 
2000 dalam Basri, E. dan Saefuddin, 2004). 
Penelitian yang dilakukan Tibe (1988) dalam 
Mangiri (2013) diketahui bahwa bagian stek yang 
berasal dari batang kira-kira setengah kebawah 
merupakan bagian yang sangat baik untuk 
dijadikan bahan stek dibanding bagian-bagian 
yang lebih tinggi. Pemberian Rootone-F pada stek 
cabang bertujuan untuk merangsang keluarnya 
akar, tetapi jika diberikan pada bagian yang terlalu 
tua hanya akan merangsang pembelahan sel. 
Pada stump, semakin tua bahan semakin besar 
proses pengayuan dan penebalan batang (Surata, 
2008 dalam Sudomo, dkk. 2013). 
. 
Lama Perendaman Rootone-F 
 Hasil analisis ragam yang dilakukan 
menunjukkan bahwa perlakuan lama perendaman 
memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap 
pertumbuhan jumlah tunas, panjang tunas, jumlah 
daun dan volume akar, namun ada kecenderungan 
pada perlakuan perendaman Rootone-F selama 3 
jam merupakan perlakuan terbaik dibandingkan 
perlakuan lainnya. Hal ini dikarenakan lama 
perendaman tersebut merupakan lama 
perendaman yang paling optimum yang 
dibutuhkan oleh bambu kuning dalam 
pertumbuhan dan perkembangan akar. Rootone-F 
mengandung senyawa yang termasuk golongan 
auksin yang ketika diserap oleh tanaman sampai 
batas optimum akan mengatur proses fisiologi, 
sehingga pembelahan sel, pemanjangan sel dan 
pembentukan primordia akar akan berjalan dengan 
cepat. Selain itu, kadar auksin yang optimal dapat 
menyebabkan sel epidermis melonggar sehingga 
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akar lebih mudah keluar (Mulyani dan J. Ismail, 
2015). 

Pengaruh pemberian Rootone-F juga 
ditentukan oleh lama perendaman dan 
konsentrasinya. Semakin lama perendaman stek 
dalam larutan maka semakin banyak larutan 
Rootone-F yang terserap, tetapi jika perlakuan 
perendaman yang diberikan berlebihan dapat 
menghambat pertumbuhan stek (Mulyani dan J. 
Ismail, 2015). Pertumbuhan dan perkembangan 
dikontrol oleh adanya keseimbangan hormon pada 
tanaman, pemberian Rootone-F bertujuan untuk 
lebih mengaktifkan senyawa auksin yang terdapat 
pada tanaman. Pembentukan tunas dikontrol oleh 
adanya interaksi antara auksin dan sitokinin. 
Perbandingan auksin dan sitokinin yang tepat akan 
meningkatkan pembelahan dan diferensiasi sel. 
Pemberian hormon auksin eksogen mampu 
memacu aktivitas auksin endogen dan dapat 
meningkatkan kandungan hormon sitokonin 
(Lakitan, 1996 dalam Pamungkas, dkk., 2009). 
Kemampuan stek dalam mengeluarkan akar 
dipengaruhi oleh keberadaan tunas, dimana tunas 
berperan sebagai pusat auksin endogen yang 
berperan dalam menstimulir pembentukan akar. 
Pembentukan akar tidak akan terjadi jika tunas 
tidak muncul, disamping itu tunas membutuhkan 
daun-daun baru yang berfungsi dalam proses 
fotosintesis (Cahyadi, dkk., 2017). Jika 
pertumbuhan akar terhambat maka akan 
berpengaruh ke proses pertumbuhan stek karena 
kinerja akar dalam menyerap unsur hara mulai 
berkurang bahkan dapat menyebabkan stek mati. 

 
 

KESIMPULAN 
 
1. Posisi pengambilan stek cabang pada bagian 

tengah batang merupakan posisi terbaik untuk 
stek cabang bambu kuning 

2. Perendaman Rootone-F memengaruhi 
keberhasilan tumbuh stek, perendaman 
selama 3 jam cenderung memberikan 
pengaruh terbaik pada stek cabang bambu 
kuning 

3. Interaksi antara posisi pengambilan stek 
cabang dan lama perendaman Rootone-F juga 
berpengaruh terhadap pertumbuhan stek, 
interaksi stek dari bagian tengah batang dan 
perendaman Rootone-F selama 3 jam 
memberikan pengaruh yang baik terhadap 
stek cabang bambu kuning. 
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