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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki potensi kekayaan  sumber daya alam yang besar. 

Salah satu contoh adalah potensi kekayaan sumber daya alam tersebut adalah 

keanekaragaman jenis tanaman yang jumlahnya besar. Dengan 

keanekaragaman tersebut, masing-masing jenis tanaman memiliki fungsi 

berbeda baik yang telah diketahui maupun yang yang belum diketahui 

manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu fungsi dari tanaman yang telah 

diketahui oleh masyarakat adalah sebagai tanaman hias. Saat ini 

pengembangan usaha tanaman hias memiliki prospek yang baik karena 

memiliki peluang pasar yang tidak terbatas. 

Pengembangan usaha tanaman hias dapat memberikan keuntungan 

yang besar bagi pengusaha tanaman hias. Hal ini dapat dilihat berdasarkan 

pada keuntungan materi dari hasil penjualan yang didapatkan oleh pengusaha 

tanaman hias setiap bulannya yang mencapai nilai jutaan rupiah. Sedangkan 

berdasarkan fakta yang ada saat ini terdapat beberapa jenis tanaman hias yang 

awalnya berasal dari tanaman yang tidak terawat atau hanya menjadi tanaman 

pekarangan rumah. Akan tetapi, dengan adanya sistem perawatan tanaman 

yang baik, adanya kreatifitas yang tinggi disertai adanya kerjasama yang baik 

antara pengusaha tanaman hias dan para ahli tanaman hias maka tanaman 

yang awalnya sederhana mampu diubah menjadi tanaman hias yang memiliki 

nilai jual yang tinggi. 
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Salah satu contoh tanaman hias yang sedang diminati saat ini adalah 

Sansivieria. Tanaman ini sebenarnya sudah dikenal masyarakat karena 

awalnya tanaman ini hanya dimanfaatkan sebagai tanaman pagar 

dipekarangan rumah. Sansivieria berasal dari Negara – negara di Afrika 

Timur, Arab Saudi, India Timur, Asia Selatan dan beberpa  di Samudra 

Pasifik serta sebagian Pakistan (Anonim, 2005). 

Menurut Heyne (1988), tanaman Sansivieria merupakan tanaman yang 

banyak tumbuh dipekarangan rumah dan hidup dibawah tanaman lain. 

Menurut Purwanto (2006), Sansivieria memiliki keunggulan yang jarang 

ditemukan pada tanaman lain, diantaranya sangat resisten terhadap polutan 

dan bahkan mampu menyerapnya. Hal ini dikarenakan Sansivieria 

mengandung bahan aktif pregnane glikosid yang mampu mereduksi polutan 

menjadi asam organik, gula, dan beberapa senyawa asam amino. 

Tanaman Sansivieria mengandung saponin dan kardenolin pada 

rimpang dan daunnya. Selain itu pada bagian daunnya mengandung polifenol. 

Beberapa jenis tanaman Sansivieria dapat dimanfaatkan sebagai obat 

tradisional, contohnya Sansiviera trifasciata lorentii sebagai obat diabetes, 

obat batuk dan daunnya sebagai obat luka akibat gigitan ular        

(Triharyanto, 2007). 

Beberapa jenis Sansivieria dimanfaatkan untuk diambil seratnya 

sebagai bahan baku industri tekstil, terutama dinegara Cina dan New Zealand. 

Jenis-jenis seperti Sansivieria aetiophica, Sansivieria kirkii”perinii”, dan 



 

Sansivieria zeylanica brown memang memiliki kandungan serat tinggi 

(Purwanto, 2006). 

Penelitian tanaman Sansivieria  mempunyai tujuan untuk perbanyakan 

tanaman hias yang mampu menyerap polutan, sebagai tanaman obat, 

perbanyakan tanaman yang dapt digunakan sebagai bahan baku serat alam, 

untuk pelestarian plasma nutfah dan dan produksi metabolit sekunder, maka 

tanaman ini perlu dikembangkan dengan sistem budidaya yang sesuai. 

Perbanyakan tanaman Sansivieria dapat dilakukan secar vegetatif antara lain 

melalui stek daun, stek akar, stek pucuk, split tunas rimpang, dan kultur 

jaringan. Akan tetapi, dengan berbagai cara  perkembangan tersebut  tanaman 

Sansivieria yang dihasilkan belum tentu sama dengan induknya dan bebas 

pathogen (Triharyanto, 2007). 

Cara pembiakan yang efisien antara lain stek daun, karena dalam 1 

pohon terdapat daun dengan jumlah banyak. Dari sehelai daun diharapkan 

akan tumbuh akar dan tunas yang nantinya akan tumbuh menjadi tanaman 

seperti induknya. Namun tanpa perlakuan tertentu daun tersebut tidak akan 

menumbuhkan akar. Salah satu perlakuan yang dapat dilakukan adalah 

pemberian zat pengatur tumbuhan (ZPT). 

Zat perangsang tumbuh akar sekarang banyak digunakan untuk 

memperbanyak tanaman, Rootone-F sebagai salah satu hormon tumbuh akar 

yang banyak digunakan. Rootone-F berbentuk tepung putih berguna untuk 

mempercepat dan memperbanyak keluarnya akar-akar baru, karena 



 

mengandung bahan aktif dari hasil formulasi beberapa hormon tumbuh akar 

yaitu IBA, IAA dan NAA (Anonim, 1987). 

Menurut hasil penelitian Yulianti (2000), konsentrasi NAA (0 ppm, 

100 ppm, 200 ppm, 300 ppm, 400 ppm, 500 ppm, 600 ppm) berpengaruh 

terhadap pembentukan akar stek daun jeruk nipis yaitu pada parameter 

jumlah dan panjang akar. Konsentrasi NAA yang baik dalam pembentukan 

akar pada stek daun jeruk nipis baik pada jumlah dan panjang akar adalah 

100 ppm sampai 600 ppm. 

Berdasarlan hasil penelitian Lewerissa (1996) penggunaan zat 

pengatur tumbuh Rootone – F terhadap stek  menemukan pemberian 

Rootone – F untuk stek pucuk tanaman meranti putih (Shorea asamica Pyer) 

dan tanaman meranti merah (Shorea selanica BL) pada konsentrasi 75 ppm 

Rootone-F per stek pucuk memberikan pertumbuhan yang lebih baik 

dibandingkan dengan pemberian konsentrasi 100 ppm dan 0 ppm. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian 

dengan judul: “Pengaruh Konsentrasi Rootone-F Terhadap Pembentukan 

Akar Stek Daun Sansiviera trifasciata lorentii” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan untuk menghindari meluasnya 

permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian adalah Rootone-F yang digunakan untuk merangsang 

pertumbuhan akar dalam perbanyakan secara stek daun. 



 

2. Objek penelitian adalah daun  Sansiviera 

3. Parameter penelitian adalah pertumbuhan akar stek daun. Parameter 

pembentukan akar yang diamati adalah panjang akar yang pengukurannya 

dinyatakan dengan cm (centimeter), serta jumlah akar. 

 

C. Perumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah yang telah dikemukakan diatas 

permasalahan yang terkait pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pertumbuhan akar Sansiviera menggunakan ZPT Rootone F 

dengan konsentrasi yang berbeda ? 

2. Berapa tingkat konsentrasi optimum Rootone-F pada pertumbuhan akar 

Sansiviera dalam perbanyakan secara stek daun ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai tujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh Rootone-F dengan konsentrasi yang berbeda 

terhadap pertumbuhan akar Sansiviera dalam perbanyakan secara stek 

daun. 

2. Mendapatkan konsentrasi yang optimum Rootone-F pada pertumbuhan 

akar Sansiviera dalam perbanyakan secara stek daun. 

 

 

 

 



 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diharapkan diperoleh 

manfaat sebagai berikut: 

1. Menambah khasanah keilmuan tentang pengaruh konsentrasi Rootone F 

terhadap pertumbuhan akar stek daun Sansiviera. 

2. Memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat tentang 

pengembangan bibit Sansiviera secara vegetatif khususnya pada stek 

daun. 

3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




