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Aglaonema atau lebih dikenal dengan nama Sri Rejeki
merupakan salah satu tanaman hias berdaun indah

yang sangat populer di Indonesia. Melejitnya harga aglao-
nema beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa para
pencinta tanaman makin melirik kepada jenis tanaman yang
memiliki daun indah, tidak hanya yang berbunga indah dan
beraroma wangi saja (Budiarto 2007).

Aglaonema berasal dari daerah Asia beriklim tropis, dan
tersebar dari Cina bagian selatan, Myanmar, Thailand,
Malaysia, Indonesia hingga Filipina (Leman 2004). Di habitat
aslinya, tanaman ini hidup di hutan di bawah tegakan pohon
yang terlindung dari sinar matahari langsung (Trubus 2006).

Aglaonema diklasifikasikan ke dalam famili Araceae
bersama-sama dengan anthurium, philodendron, dan diefen-
bachia (blanceng). Genus Aglaonema memiliki lebih 80
spesies dengan tempat tumbuh menyebar dari dataran rendah
hingga medium.  Hingga kini beberapa ahli memperkirakan
masih banyak spesies-spesies alam dan varian-varian aglao-
nema yang belum ditemukan dan diketahui deskripsinya
(Nicholson 1969).

Aglaonema dapat diperbanyak dengan menggunakan
biji, anakan, dan setek batang. Pada skala komersial, setek
batang merupakan cara perbanyakan yang umum dilakukan.
Para petani biasanya memperbanyak tanaman dengan cara
memotong batang sepanjang 3-4 cm. Potongan batang yang
memiliki 3-5 ruas ini kemudian ditanam dengan posisi
horizontal hingga tumbuh tunas. Selanjutnya, tanaman baru
dipindahkan ke dalam pot (Andrianto dan Indarto 2004).
Namun, dengan cara ini tunas yang tumbuh hanya berkisar
1-3 tunas dan tidak seragam (Siar et al. 2002).

Batang aglaonema berbentuk silinder berbuku dengan
mata tunas terdapat pada setiap ruas. Menurut Budiarto
(2007), setiap mata tunas tidur ini berpotensi tumbuh menjadi
tanaman baru. Selain respon genotipe, perubahan dominasi
apikal selama masa penyetekan dan umur batang/tunas juga
mempengaruhi pertumbuhan setiap mata tunas. Percobaan

bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan mata tunas tidur
beberapa aksesi aglaonema menggunakan setek batang mata
tunas tunggal dengan batang terbelah.

BAHAN DAN METODE

Percobaan dilaksanakan di rumah plastik Balai Penelitian
Tanaman Hias (Balithi), Segunung, Cianjur, Jawa Barat pada
bulan Maret hingga September 2006. Lokasi penelitian berada
pada ketinggian 1.150 m di atas permukaan laut, suhu udara
minimal 17,5oC dan maksimal 24,2oC, kelembapan udara relatif
71-91,30%, dan curah hujan 9,57 mm/hari.

Bahan tanaman yang digunakan adalah empat aksesi
aglaonema, yaitu A. pseudobracteatum, A. philippinensis
var. stenophyllum f. longifolium, A. commutatum, dan  A.
crispum. Tanaman  memiliki sedikitnya 9 buku dan masing-
masing aksesi ditanam 30 setek. Dalam mempersiapkan
setekan digunakan bakterisida, fungisida, dan pemacu per-
tumbuhan akar. Setek ditanam dalam bak plastik berukuran 30
cm x 40 cm dengan media arang sekam steril. Alat yang
digunakan untuk penyetekan adalah pisau tajam yang steril.

Tanaman yang memiliki sedikitnya 9 buku dipotong pada
bagian pangkalnya. Batang tersebut kemudian dipotong-
potong setiap dua ruas pada setiap klasifikasi umur atau
posisi tunas pada batang, yaitu bagian pangkal, tengah, dan
pucuk. Setiap potongan memiliki dua mata tunas yang
letaknya berlawanan. Ruas batang ini kemudian dibelah
secara vertikal sehingga setiap bagian memiliki satu mata
tunas seperti pada Gambar 1.
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Gambar 1. Pembagian posisi umur tunas/batang, pemotongan dan
pembelahan batang sebagai bahan setek  aglaonema, rumah
plastik Balithi, Segunung, 2006
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Selanjutnya, setek mata tunas tunggal direndam dalam
larutan bakterisida dan fungisida dengan dosis masing-
masing 1 g/l air selama 25 menit. Setelah direndam setek
dicelupkan dalam perangsang akar selama 15 menit dan
dikeringanginkan. Setek kemudian ditanam dalam bak berisi
media arang sekam dengan posisi horizontal dan mata tunas
menghadap ke atas. Agar tidak kering, media diberi air hingga
basah. Setek yang ditanam pada media kemudian ditutup
plastik untuk mengurangi penguapan yang berlebihan. Setek
disiram 3-4 hari sekali atau bila perlu. Setiap ulangan terdiri
atas 30 setek, dan untuk setiap kombinasi perlakuan diambil
7 setek sebagai sampel. Pengamatan dilakukan pada per-
sentase tunas yang tumbuh, persentase setek berakar, jumlah
akar, dan panjang tunas setelah 75 hari masa pengakaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Tunas dan Akar Setek Batang

Setelah 75 hari penyetekan, setek mata tunggal dengan
batang terbelah dari beberapa aksesi aglaonema menunjuk-
kan persentase tunas tumbuh, persentase setek berakar,
jumlah akar, dan panjang tunas yang bervariasi (Tabel 1).
Persentase tunas tumbuh tertinggi terlihat pada A. commu-
tatum, diikuti oleh A. pseudobracteatum dan A. crispum,
sedangkan A. philippinensis var. stenophyllum f. longifolium
memilki persentase tunas tumbuh terkecil. Persentase berakar
dan jumlah akar tertinggi terlihat  pada A. pseudobracteatum,
diikuti oleh  A. crispum, dan terkecil pada  A. commutatum.
Secara umum, A. pseudobracteatum menunjukkan per-
tumbuhan setek yang paling progresif di antara empat aksesi
aglaonema yang dicoba. Hal itu terlihat pada persentase
setek berakar, jumlah akar dan panjang tunas, walaupun
persentase tumbuh tunas sedikit lebih rendah dari A.
commutatum dan A. crispum.

Lebih tingginya persentase setek berakar, jumlah akar,
dan panjang tunas pada A. pseudobracteatum menunjukkan
bahwa spesies ini mempunyai daya regenerasi yang tinggi
dalam pembentukan akar dan pertumbuhan tunasnya lebih
cepat dibanding tiga spesies lainnya. Percepatan pertumbuh-
an tunas menyebabkan pemanjangan tunas yang lebih cepat,
seperti terlihat pada Gambar 2. Karakteristik pertumbuhan
yang lebih cepat atau lebih lambat merupakan sifat asli
tanaman yang merupakan hasil interaksi dengan lingkungan
tumbuh (Budiarto 2007). Kompatibilitas interaksi ini
berhubungan dengan pemendekan atau pemecahan masa
dormansi tunas tidur (Haissig dan Rasmussen 1982).

Pengaruh Posisi Tunas pada Batang
terhadap Pertumbuhan Tunas dan Akar Setek

Setek yang berasal dari bagian batang yang berbeda me-
nunjukkan persentase tunas tumbuh, tunas berakar, jumlah

Tabel 1. Pertumbuhan tunas dan kapasitas pengakaran setek empat aksesi aglaonema setelah 75 hari masa
penyetekan, rumah plastik Balithi, Segunung, 2006

Persentase Persentase Rata-rata
Rata-rata

Aksesi aglaonema
tunas tumbuh berakar jumlah akar

panjang tunas
(mm)

Aglaonema pseudobracteatum 90,4 94,5 2,36 14,3
A. philippinensis var.

stenophyllum f. longifolium 88,1 86,1 1,35 10,2
A. commutatum 92,4 87,5 1,02 9,3
A. crispum 91,3 91,3 1,78 12,6

Keterangan: Data digunakan dalam bentuk rata-rata 7 sampel dari 30 setek yang dicoba dari setiap kombinasi pada
setiap ulangan

Sumber: Budiarto (2007)

Gambar 2. Pertumbuhan tunas setek batang terbelah empat aksesi
aglaonema pada 75 hari masa penyetekan, rumah plastik
Balithi, Segunung, 2006
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akar, dan panjang tunas yang berbeda pula setelah 75 hari
penyetekan (Tabel 2). Persentase tunas tumbuh tertinggi
terlihat pada setek yang berasal dari bagian pucuk, diikuti dari
bagian tengah, sedangkan setek dari bagian pangkal memiliki
persentase tunas tumbuh terendah. Sebaliknya untuk per-
sentase setek berakar, jumlah akar, dan panjang tunas ter-
tinggi terdapat pada setek yang berasal dari bagian tengah
dan pangkal batang. Setek dari bagian pucuk menunjukkan
persentase berakar, jumlah akar, dan panjang tunas terendah.

Perbedaan persentase tunas tumbuh, setek berakar,
jumlah akar, dan panjang tunas pada setek dari bagian
pangkal, tengah, dan pucuk menunjukkan bahwa kapasitas
pertumbuhan bagian pucuk dan akar berbeda. Bagian tengah
dan pucuk menunjukkan persentase tunas tumbuh dan
panjang tunas yang lebih tinggi daripada bagian pangkal.
Namun sebaliknya setek dari bagian tengah dan pangkal
memiliki kapasitas perakaran yang lebih baik daripada setek
dari bagian pucuk. Dari hasil ini dapat diduga bahwa setek
dari bagian pucuk memiliki potensi pertumbuhan tunas yang
lebih baik daripada bagian pangkal, karena bagian pangkal
mempunyai kapasitas pertumbuhan akar yang lebih baik.
Setek dari bagian tengah memiliki kapasitas pengakaran dan
pertumbuhan tunas yang lebih tinggi dibandingkan dengan
bagian pucuk dan pangkal, walaupun persentase tumbuh
sedikit lebih rendah daripada bagian pucuk. Hasil ini sesuai
dengan pendapat Caldwell et. al. (1988) bahwa umur tunas
pada batang berhubungan dengan akumulasi karbohidrat
sebagai cadangan energi dan hormon-hormon pertumbuhan.
Bagian pucuk dengan jaringan yang lebih muda memiliki
kandungan hormon lebih tinggi, namun kandungan karbo-
hidratnya lebih sedikit daripada bagian pangkal. Hal ini
mengakibatkan pertumbuhan tunas berlangsung lebih cepat,
namun pertumbuhan akar lebih lambat. Sebaliknya bagian
pangkal, selain memiliki karbohidrat tinggi, banyak me-
ngandung hormon yang berpengaruh pada pertumbuhan
akar, termasuk sitokinin karena tempat sintesis hormon ini
terdapat pada daerah perakaran (Protacio et al. 2002).
Kondisi ini akan menginduksi pertumbuhan akar yang lebih
optimal dibandingkan bagian tunas (Tabel 2).

Setek yang berasal dari batang bagian tengah mem-
punyai cadangan makanan dan hormon pertumbuhan akar
dan tunas yang cukup untuk menginduksi pertumbuhan
tunas dan akar. Hal ini terlihat dari pertumbuhan tunas dan
akar yang lebih baik dibandingkan dengan bagian pucuk dan
pangkal. Pertumbuhan tunas setek aglaonema bagian
pangkal, tengah, dan pucuk disajikan pada Gambar 3.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perbanyakan vegetatif konvensional aglaonema dapat di-
lakukan dengan setek mata tunas tunggal batang terbelah.
Dari empat aksesi aglaonema, A. pseudobracteatum me-
nunjukkan persentase berakar, jumlah akar, dan panjang
tunas terbaik, sedangkan persentase tunas tumbuh yang
rendah ditunjukkan oleh  A. commutatum dan A.crispum. Setek
yang berasal dari batang bagian tengah menunjukkan
kapasitas pertumbuhan tunas dan pengakaran yang lebih
baik dibandingkan dengan bagian pucuk dan pangkal.

Kecepatan pertumbuhan aksesi aglaonema berbeda-beda
sehingga perlu dilakukan percobaan serupa terhadap spesies
dan kultivar aglaonema yang lain. Kemungkinan penggunaan
media pengakaran dan modifikasi hormon untuk memper-
cepat pertumbuhan tunas dan akar setek perlu pula diteliti.

Tabel 2. Pertumbuhan tunas dan kapasitas pengakaran setek batang
terbelah aglaonema berdasarkan posisi  tunas pada batang
setelah 75 hari penyetekan, rumah plastik Balithi,
Segunung, 2006

Persentase Persentase Rata-rata
Rata-rata

Posisi
tumbuh berakar  jumlah akar

panjang tunas
(mm)

Pangkal 67,5 93,2 2,16 10,65
Tengah 90,2 95,7 2,27 17,24
Pucuk 91,4 83,5 1,21 13,76

Sumber: Budiarto (2007)

Gambar 3. Pertumbuhan tunas setek batang terbelah aglaonema
dari bagian pucuk (A), tengah (B), dan  pangkal (C) setelah
75 hari penyetekan, rumah plastik Balithi Segunung,
2006
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