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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ZPT dari beberapa jenis tanaman 

terhadap pertumbuhan dan tingkat keberhasilan aklimatisasi pisang Cavendish, yang telah 

dilakukan pada bulan Januari – Februari 2019 di Exferimental Farm, Fakultas pertanian, Universitas 

Hasanuddin, Makassar. Planlet pisang yang di aklimatisasi berumur 3 bulan, hasil kultur in vitro. 

Desain ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Kombinasi 

yang di cobakan yaitu : AB mix + 0 ml ZPT (kontrol) (A0),  AB mix + 5 ml ekstrak kecambah 

kacang hijau (A1), AB mix + 5 ml ekstrak bawang merah (A2), AB mix + 5 ml ekstrak bawang 

merah dan kecambah kacang hijau. Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah akar, 

diameter batang, jumlah daun dan persentase keberhasilan hidup. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemberian ZPT dari ekstrak bawang merah  50% dan kecambah kacang hijau 50% 

menghambat pertumbuhan planlet pisang yang ditandai dengan nilai rata-rata untuk perlakuan tanpa 

ZPT (kontrol) lebih tinggi untuk semua parameter pengamatan. Nilai rata-rata perlakuan tanpa ZPT 

(A0) untuk tinggi tanaman 4,06 cm, jumlah akar 4, diameter batang 1,4 cm, jumlah daun 2,8 helai 

dan persentase planlet hidup 100% dengan sistem aeroponik. 

 

Kata kunci : Ekstrak kecambah kacang hijau, ekstrak bawang merah, pisang Cavendish, 

aklimatisasi, aeroponik. 

 

ABSTRACT 

This research used to support ZPT assistance from plant species for growth and increase in banana 

acclimatization needs Cavendish which was conducted in January - February 2019 at Experimental 

Farm, Faculty of Agriculture, Hasanuddin University, Makassar. Banana plantlets were 

acclimatized 3 months, the result of in vitro culture. This design uses a completely randomized 

design with 4 treatments and 5 replications. The combination were tried are: mixture of AB + 0 ml 

ZPT (control) (A0), mix AB + 5 ml extract of mung bean sprouts (A1), mix AB + 5 ml extract of 

kidney beans (A2), mix AB + 5 ml extract red onion and green bean sprouts. The parameters 
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considered were plant height, number of roots, stem diameter, number of leaves and percentage of 

life success. The results showed that the administration of ZPT from 50% red onion extract and 

50% mung bean sprouts prevented the growth of banana plantlets which were indicated by higher 

mean values for ZPT (control) assistance for all test parameters. The average value of composition 

without ZPT (A0) the plants high  is 4.06 cm, 4 roots, stem's diameter is 1.4 cm, number of leaves is 

2.8 and percentage of plantlets live is 100% with aeroponic systems. 

 

Keywords : Green bean sprout extract, red onion extract, Cavendish banana, acclimatization, 

aeroponics. 

 
 

PENDAHULUAN 

Pisang adalah salah satu komoditas 

buah unggulan Indonesia. Luas panen dan 

produksi pisang selalu menempati posisi 

pertama. Produksi dan produktivitas pisang 

nasional berdasarkan provinsi selama tahun 

2010-2013 adalah 5,9 juta ton/tahun dan 

17,94 ton/ha/tahun (BPS, 2013). Menurut Sys 

et all. 1993; Artha, 2016, tanaman pisang 

yang diusahakan secara komersial pada lahan 

tadah hujan mampu menghasilkan pisang 

segar sebanyak 30-35 ton/ha/tahun dan pada 

lahan irigasi sebanyak 40-60 ton/ha/tahun.  

Meningkatnya permintaan ini 

mendorong para petani ataupun pelaku usaha 

agribisnis untuk membudidayakan pisang 

secara komersial pada skala usaha yang lebih 

luas, baik untuk memenuhi pasar lokal 

maupun ekspor. Pasar internasional menuntut 

kualitas buah yang prima dan seragam 

(Sinartani, 2011). Salah satu alternatif untuk 

mengatasi masalah penyediaan bibit sehat, 

banyak, dan cepat adalah menggunakan bibit 

asal kultur jaringan. Dengan teknologi 

tersebut bibit dapat diproduksi dalam jumlah 

banyak, seragam, bebas penyakit, dan biaya 

pengangkutan relatif murah. Bibit merupakan 

salah satu input yang menentukan dalam 

usaha produksi tanaman                                              

(Mariska et al., 1992; Mariska dan Deden, 

2003). 

Salah satu kendala dalam penyediaan 

bibit dengan metode kultur jaringan adalah 

proses aklimatisasi planlet. Planlet yang 

dipelihara dalam keadaan steril dengan 

lingkungan (suhu, dan kelembaban) optimal, 

sangat rentan terhadap lingkungan eksternal. 

Planlet yang tumbuh dalam kultur jaringan di 

laboratorium memiliki karakteristik stomata 

daun yang lebih terbuka dan sering tidak 

memiliki lapisan lilin pada permukaan daun. 

Dengan demikian planlet sangat rentan 

terhadap kelembaban rendah. Mengingat 

sifat-sifat tersebut, sebelum ditanam di 

lapangan maka planlet memerlukan 

aklimatisasi. Dalam aklimatisasai, lingkungan 

tumbuh (terutama kelembaban) berangsur-

angsur disesuaikan dengan kondisi lapangan 

(Mariska dan Deden, 2003).  

Pemilihan media tanam yang tepat 

merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan dalam aklimatisasi, karena 

media berperan sebagi tempat tumbuh dan 

berkembangnya tanaman. Media yang 
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memiliki kelembaban rendah dapat 

menyebabkan planlet rusak dan bahkan mati 

dalam waktu yang relatif singkat. Aeroponik 

merupakan suatu metode bercocok tanam 

tanpa menggunakan tanah sebagai metode 

pertumbuhan tanaman. Dengan menggunakan 

metode aeroponik, petani dapat meningkatkan 

kualitas dan hasil produksi tanamannya yang 

dapat dilakukan pada lahan sempit di 

perkotaan dengan media rumah kaca. Untuk 

menghasilkan hasil produksi tanaman yang 

baik dan melimpah (Fadhil et al, 2015).  

Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) mutlak 

dibutuhkan tanaman, karena tanpa ZPT tidak 

akan terjadi pertumbuhan walaupun unsur 

hara memadai (Wareing dan Phillips, 1981; 

Kurniati et al, 2017). Menurut Lindung, 

(2014) hormon auksin, giberelin dan sitokinin 

yang terdapat pada ekstrak tanaman saling 

berinteraksi dalam menstimulasi pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman. Ada berbagai 

jenis tanaman yang merupakan sumber ZPT, 

seperti bawang merah sebagai sumber auksin, 

dan kecambah kacang hijau sebagai sumber 

sitokinin dengan kandungan sitokinin 96,26 

ppm (Latunra dkk, 2016), yang diharapkan 

mampu mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan planlet pisang yang 

diaklimatisasi. Maka dari itu penelitian ini 

bertujuan melihat pengaruh penambahan ZPT 

alami yang diperoleh dari beberapa jenis 

tanaman serta pengaruh penggunaan system 

aeroponik terhadap persentase kehidupan 

planlet pisang yang diaklimatisasi.  

METODE PENELITIAN 

ALAT : alat Untuk sterilisasi planlet adalah 

pingset, cawan, dan bak plastik. Alat untuk 

ekstraksi yaitu, blender, gelas kimia, gelas 

ukur, corong dan sendok. Alat untuk 

aklimatisasi instalasi aeroponik, plastik 

bening, rockwool hand sprayer, penggaris, 

meteran kain, alat tulis, kamera dan label. 

BAHAN : Planlet pisang cavendish Musa 

acuminata L. berumur 3 bulan yang di 

peroleh dari laboratorium Bioteknologi 

Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas 

Hasanuddin, Makassar, fungisida Dithane M-

45 80 WP, aquades, AB mix sayur berdaun, 

kecambah kacang hijau Phaseolus radiatus L. 

dan bawang merah Allium cepa L. var. 

aggregatum.  

RANCANGAN PENELITIAN 

Menggunakan rancangan acak lengkap 

(RAL) tunggal dengan kombinasi perlakuan 

yang digunakan pada media yaitu :  

A0  : AB mix (Control) + 0 ml ZPT 

A1 : AB mix + 5 ml Extrak kacang hijau 

A2 : AB mix + 5 ml Ekstrak bawang merah   

A3 : AB mix +  5 ml Extrak bawang merah 

+ Ekstrak kacang hijau 

Pembuatan Larutan Ekstraksi Kacang 

Hijau (Tauge) 

Proses ekstraksi yang dilakukan merupakan 

cara ekstraksi.yang dilakukan oleh Latunra 

dkk, 2016,  Biji kacang hijau yang akan 

diekstrak dikecambahkan dengan cara 

merendam selama 24 jam, kemudian 

ditiriskan dan dihamparkan di atas baki yang 

dilapisi handuk lembab, dijaga 

kelembabannya dengan memercikkan air 
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sesuai kebutuhan dan menempatkan di tempat 

gelap. Dua hari berselang, biji kacang hijau 

mulai berkecambah. Biji kacang hijau yang 

telah berkecambah dicampur dengan aquades 

dengan perbandingan 1:2, sedikit demi sedikit 

sambil diblender (100 gram kecambah kacang 

hijau : 200 ml aquades). Dilakukan 

penyaringan terhadap kecambah kacang hijau 

yang telah diblender dengan menggunakan 

kain saring untuk mendapatkan ekstraknya. 

Pembuatan Larutan Ekstraksi Bawang 

Merah.  

Proses ekstraksi yang dilakukan cara 

memebersihkan umbi bawang merah dari 

kulitnya, kemudian di cuci dengan air 

mengalir. Kemudian dicampur dengan 

aquades dengan perbandingan 1:2, sedikit 

demi sedikit sambil diblender (100 gram 

bawang merah : 200 ml aquades). Dilakukan 

penyaringan terhadap bawang merah yang 

telah diblender dengan menggunakan kain 

saring untuk mendapatkan ekstraknya. 

PENANAMAN  

Sterilisasi : Planlet pisang yang telah 

berumur 3 bulan di keluarkan dari botol 

kultur, kemudian di  bersihkan dari media 

yang masih menempel, kemudian di cuci 

dengan aquades. Planlet pisang kemudian di 

rendam dalam larutan fungisida Dithane M-45 

80 WP selama 30 detik. 

Penanaman  : Planlet pisang yang telah steril 

kemudian di tanam pada rockwool lalu 

disusun pada instalasi Aeroponik yang telah 

diisi dengan nutrisi AB mix dan air kemudian 

dilakukan penyungkupan, selama 3 minggu 

dengan menutup tanaman pisang yang telah 

berada di instalasi aeroponik dengan 

menggunakan plastik bening. Penyemprotan 

akar planlet pisang dilakukan selama 15 menit 

sekali. 

 

Gambar 1. Sistem Irigasi Aeroponik  

 

Pemberian ZPT : Pemberiaan hormon ZPT 

alami dari ektrak kecambah kacang hijau dan 

ekstrak bawang merah dilakukan sebanyak 2 

kali dalam sepekan. Dengan ekstrak yang 

telah di encerkan dengan aquades dalam 

perbandingan 2:1 (Aquades : ekstrak). 

Pemberian jumlah hormon dalam satu kali 

pengaplikasian adalah sebanyak 5 ml untuk 

setiap tanaman yang diaplikasikan pada 

bagian daun tanaman. 

PENGAMATAN 

Pengamatan dilakukan setiap minggu mulai 

dari 1 minggu Setelah Tanam hingga 4 

minggu. Parameter yang diamati antara lain : 

Persentase jumlah tanaman hidup : 

Dilakukan selama 4 minggu. Perhitungan 

dilakukan dengan membagi jumlah seluruh 

tanaman yang masih hidup dengan jumlah 

seluruh tanaman yang diberi perlakuan yang 

kemudian dikalikan dengan 100%.  

https://shopee.co.id/Fungisida-Dithane-M-45-80-WP-i.15001736.682271944
https://shopee.co.id/Fungisida-Dithane-M-45-80-WP-i.15001736.682271944


5 

 

Penambahan tinggi tanaman : Dilakukan 

dengan mengukur tinggi tanaman pisang yang 

di lakukan setiap minggu, selama penelitian.  

Penambahan jumlah akar : Dilakukan 

dengan menghitung penambahan jumlah akar 

pisang yang di lakukan pada awal dan akhir 

penelitian.  

Penambahan jumlah daun : Dilakukan 

dengan menghitung seluruh jumlah daun 

pisang yang di lakukan pada awal dan akhir 

penelitian.  

Penambahan diameter batang : Dilakukan 

dengan mengukur diameter batang tanaman 

pisang yang di lakukan pada akhir penelitian.  

ANALISIS DATA 

Analisis yang digunakan adalah analisis 

kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif 

meliputi data visual yang disajikan secara 

deskriptif. Analisis kuantitatif meliputi data 

Persentase jumlah bibit yang hidup, tinggi 

tanaman, Penambahan Jumlah akar, 

Penambahan Jumlah daun, Penambahan 

diameter batang. Data kuantitatif dianalisis 

dengan analisis varians (ANAVA) dan 

dilanjutkan dengan uji DMRT pada taraf 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh ZPT terhadap petumbuhan 

planlet pisang cavendish  Musa acuminata 

L. 

Pengamatan pengaruh ZPT terhadap 

pertumbuhan planlet pisang cavendish 

diamati dari 1 MST hingga  akhir pengamatan 

(4 MST), dengan mengamati dan menghitung 

tinggi tanaman, jumlah akar, diameter batang 

dan jumlah daun. Hasil analisis statistik uji 

ANAVA (Gambar 2) menunjukkan bahwa 

pemberian eskstrak kecambah kacang hijau 

dan bawang merah tidak memiliki perbedaan 

nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah akar, 

diameter batang dan jumlah daun tanaman 

pisang cavendish Musa acuminata L. yang 

signifikan dari 1 minggu, hingga  4 minggu 

setelah masa tanam (MST). 

 

 

Gambar 2. Pengaruh ZPT dari ekstrak kecambah kacang hijau dan ekstrak bawang merah terhadap 

pertumbuhan planlet pisang cavendish Musa acuminata L. 
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Zat pengatur tumbuh merupakan 

senyawa organik bukan nutrisi yang dalam 

konsentrasi yang rendah dapat mendorong, 

menghambat atau secara kualitatif mengubah 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

Secara prinsip zat pengatur tumbuh bertujuan 

untuk mengendalikan pertumbuhan tanaman. 

ZPT dapat diperoleh dari bagian-bagian 

tanaman yang di produksi secara alami yang 

disimpan dalam umbi, biji dan bagian lainnya.  

Pengaruh pemberian ZPT dapat dilihat 

pada pertambahan tinggi tanaman, jumlah 

akar, dan diameter batang tanaman pisang 

cavendish. Gambar 2 menunjukkan bahwa 

pemberian ekstrak bawang merah mampu 

meningkatkan tinggi tanaman, jumlah akar, 

dan diameter batang lebih baik dari perlakuan 

pemberian ekstrak ZPT lainnya  baik dari 

persentase tinggi tanaman, jumlah akar 

maupun diameter batang. Pemberian ekstak 

bawang merah 5 ml menghasilkan rerata 

tinggi tanaman terbesar  yaitu 2,8 cm, 

sedangkan untuk perlakuan ekstrak kacang 

hijau menghasilkan rerata terendah 2,24 cm. 

Pada pengamatan jumlah akar, untuk 

perlakuan bawang merah menghasilkan rerata 

jumlah akar tertinggi dibandingkan dengan 

perlakuan ZPT lainnya, yaitu sebesar 3. 

sedangkan untuk rerata terendah sebesar 2 

dengan perlakuan pemberian ekstak 

kecambah kacang hijau. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Muswita (2011) bahwa perlakuan ekstrak 

bawang merah konsentrasi 20%  memperoleh 

hasil jumlah akar teringgi pada stek gaharu 

(Aquilaria malaccencis Oken).  

Diameter batang dengan perlakuan 

pemberian ZPT ekstrak bawang merah (A2) 

dengan rerata 1,34 cm adalah yang paling 

besar dibandingkan dengan semua perlakuan 

dengan ZPT. Umbi bawang merah 

mengandung zat pengatur tumbuh auksin utuk 

merangsang pertumbuhan akar dan vitamin 

B1 (thiamin) yang berperan penting dalam 

proses perombakan karbohidrat menjadi 

energi dalam metabolisme tanaman. Dalam 

proses inisiasi akar, tanaman memerlukan 

energi berupa glukosa, nitrogen, dan senyawa 

lain dalam jumlah yang cukup untuk 

mempercapat pertumbuhan akar (Siti, 2016). 

Sementara itu untuk pengaruh ZPT 

terhadap jumlah daun pisang perlakuan 

dengan ekstrak kecambah kacang hijau (A1) 

dan ekstrak kecambah kacang hijau + bawang 

merah (A3) memiliki rerata jumlah daun 

tertinggi, yaitu 2,4 (A1) dan 2,4 (A3). 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan 

Ulfa (2014) ekstrak kecambah kacang hijau 

memiliki hormon auksin 1,68 ppm, giberelin 

39,94 ppm, dan sitokinin 96,26 ppm.  

Interaksi yang tepat antara auksin dan 

sitokinin akan  memberikan pengaruh yang 

baik dalam pembelahan sel dan mengontrol 

differensiasi sel. 

Pada penelitian ini, berdasarkan 

sumber ZPT yang digunakan pemberian 

ekstrak bawang merah dan ekstrak kecambah 

kacang hijau, tidak memberikan pengaruh 

yang optimal terhadap petumbuhan planlet 
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pisang Cavendish. Hal ini di lihat dari data 

hasil analisis varians (ANAVA) yang 

menunjukkan bahwa planlet pisang tanpa 

perlakuan ZPT (kontrol) memiliki nilai rata-

rata tertinggi untuk semua parameter 

pengamatan. Namun, menurut hasil penelitian 

Khasanah, 2017 menyatakan bahnwa 

berdasarkan sumber ZPT yang digunakan 

pemberian ekstrak bawang merah lebih efektif 

dari pada ekstrak kecambah kacang hijau 

terhadap stek pucuk nyawai (Ficus variegata 

Blume), dengan konsentrasi 30% lebih 

optimal mempercepat pembentukan akar serta 

mampu meningkatkan persentase hidup, data 

skoring, jumlah daun dan pertambahan tinggi 

stek pucuk. Sementara itu, ekstrak kecambah 

kacang hijau 15% merupakan konsentrasi 

yang optimal untuk pemanjangan akar  tetapi 

tidak mempengaruhi parameter pengamatan 

yang lain. 

Nurlaini dan Surya (2015), 

mengemukakan bahwa pengaruh pemberian 

suatu konsentrasi zat pengatur tumbuh 

berbeda-beda untuk setiap jenis tanaman, 

bahkan berbeda pula antar varietas dalam 

suatu spesies. Aktivitas ZPT pada 

pertumbuhan tanaman tergantung pada jenis, 

struktur kimia, genotipe tanaman, konsentrasi, 

serta fase fisiologi tanaman. Penentuan dosis 

ZPT yang akan digunakan pada tanaman juga 

memerlukan pengetahuan tentang cara 

menghitung dosisnya sesuai dengan yang 

dibutuhkan tanaman karena jika perhitungan 

dosisnya keliru atau salah bisa berakibat fatal 

bagi pertumbuhan jaringan tanaman. ZPT 

dengan dosis yang terlalu tinggi bisa 

menghambat pertumbuhan  (Halim, 2005). 

Selain itu, berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Rainiyati, dkk (2007) dalam 

Yuniati, dkk (2018) Pertumbuhan dan 

morfogenesis eksplan diatur oleh interaksi 

dan keseimbangan zat pengatur tumbuh pada 

media dengan hormon endogen yang terdapat 

dalam eksplan. Dalam proses pembentukan 

organ seperti tunas atau akar ada interaksi 

antara zat pengatur tumbuh eksogen yang 

ditambahkan ke dalam media dengan zat 

pengatur tumbuh endogen yang diproduksi 

oleh jaringan tanaman (Winata, 1987 ; 

Lestari, 2011). Penambahan auksin atau 

sitokinin ke dalam media kultur dapat 

meningkatkan konsentrasi zat pengatur 

tumbuh endogen di dalam sel, sehingga 

menjadi faktor pemicu dalam proses tumbuh 

dan perkembangan jaringan. Menutut 

Mapary, (2012) dalam Ahmadi, (2014) 

Tanaman pisang nangka memiliki hormon 

endogen yaitu hormon giberelin dan hormon 

sitokinin yang dapat memacu pertumbuhan 

tanaman. Kandungan hormon ini menjadikan 

pisang nangka  dapat digunakan sebagai ZPT 

alami serta dapat dijadikan bahan dalam 

pembutan MOL (Mikroorganisme lokal).  

Persentase Tanaman Hidup Pisang 

Cavendish Musa acuminata L. yang 

diaklimatisasi dengan Sistem Aeroponik 

Berdasarkan hasil akhir pengamatan 4 

MST yang telah dilakukan, persentase 

tanaman hidup adalah 100 % dari 20 tanaman, 

dengan jumlah tanaman setiap perlakuan 
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masing-masing 5 tanaman pisang. Disetiap 

perlakuan planlet pisang tidak mengalami 

kematian 

 

Gambar 3. Persentase Tanaman Hidup Pisang Cavendish Musa acuminata L. yang 

diaklimatisasi dengan Sistem Aeroponik 

 

Aklimatisasi adalah proses 

penyesuaian planlet dari kondisi mikro dalam 

botol yang terkendali ke kondisi lingkungan 

luar yang alami, sehingga tanaman 

mempunyai perakaran yang lebih baik, 

pertumbuhan yang lebih baik dan lebih 

kokoh. Tahap aklimatisasi dari planlet sangat 

di perlukan, untuk menyesuaikan planlet 

terhadap lingkungan baru yang kritis. 

Pemilihan media tanam yang tepat merupakan 

salah satu faktor penentu keberhasilan dalam 

proses aklimatisasi, karena media berperan 

sebagi tempat tumbuh dan berkembangnya 

tanaman. Media yang memiliki kelembaban 

rendah dapat menyebabkan planlet rusak dan 

bahkan mati dalam waktu yang relatif singkat. 

Aeroponik merupakan suatu tipe 

hidroponik menggunakan udara sebagai 

media utama dan mendapatkan nutrisi & air 

melalui semprotan kabut (mist/fog) buatan. 

Teknik ini menempatkan tanaman sedemikian 

rupa hingga akar diposisikan tergantung 

diudara dan ditopang oleh sterofoam. Nutrisi 

diberikan dengan cara pengkabutan secara 

merata di daerah perakaran. Akar tanaman 

yang ditanam menggantung akan menyerap 

larutan nutrisi tersebut (Israk, 2017).  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa penggunaan sistem aeroponik dalam 

proses aklimatisasi memberikan pengaruh 

terhadap persentase hidup dan pertumbuhan 

pisang cavendish Musa acuminata L., dengan 

tingkat keberhasilan hidup 100%. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Baharuddin, dkk., 2012 yang menyatakan 

bahwa pada sistem budidaya aeroponik 

penanaman 5000 stek berakar, benih kentang 

diperoleh 125.000 umbi G0 sedang 

menggunakan sistem konvensioanl diperoleh 

hanya 20.300 umbi G0. Balai penelitian 

tanaman sayuran (Balitsa) yang bekerja sama 

dengan ATN, (2009) juga yang telah 

mengembangkan pembibitan tanaman 

kentang dengan sistem aeroponik dan 

hasilnya mencapai 10 kali lipat dibandingkan 

dengan teknik konvensional (kompos, arang 

100% 100% 100% 100% 

A0 A1 A2 A3

Planlet Hidup 

Perlakuan ZPT 
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sekam dan tanah), dengan ukuran benih yang 

dihasilkan bervariasi mulai dari ukuran 

sebesar biji kacang tanah sampai sebesar telur 

bebek. 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa Aklimatisasi dengan sistem aeroponik 

memberikan persentase 100% planlet pisang 

Cavendish Musa acuminata L. hidup untuk 

semua perlakuan. Namun, ZPT alami yang 

digunakan dari ekstrak kecambah kacang 

hijau dan ekstrak bawang merah, tidak 

memberikan pengaruh optimal terhadap 

pertumbuhan planlet pisang cavendish Musa 

acuminata L.  Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

dosis ZPT alami  yang lebih efisien yang 

menunjang pertumbuhan dan keberhasilan 

aklimatisasi  planlet pisang Cavendish Musa 

acuminata L. 
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