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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Alpukat (Persea americana Mill.) merupakan salah satu jenis buah lokal 

yang banyak dibudidayakan di Indonesia dan merupakan salah satu komoditas 

tanaman hortikultura yang buahnya memiliki nilai ekonomi yang cukup  tinggi, 

baik di pasar domestik maupun luar negeri.Buah alpukat memiliki kandungan 

nutrisi yang tinggi karena banyak mengandung protein, riboflavin (vitamin B2), 

niasin (vitamin B3), unsur kalium (K), vitamin A dan C, beta karoten, disamping 

klorofil yang tinggi (Rahman, 2013). 

Data produksi buah alpukat di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2015 

bersifat fluktuatif, meskipun cenderung meningkat. Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura (2016), produksi buah 

alpukat nasional tahun 2015 dengan luas panen 24.352 ha adalah 382.537 ton, 

dengan tingkat pertumbuhan produksi sebesar sebesar 24,48 persen dari tahun 

2014 ke 2015. Provinsi Jawa Tengah tercatat memiliki jumlah pohon alpukat 

sebanyak 305.515 batang dengan produksi buah sebesar 31.0433 kuintal pada 

tahun 2015. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2016), ekspor alpukat 

Indonesia tercatat sebesar 53.508 ton pada tahun 2015 dan 41.803 ton pada tahun 

2016. 

Terus meningkatnya permintaan buah alpukat di Indonesiadari waktu ke 

waktu yang melebihi tingkat produktivitas nasional dan/atau rendahnya mutu 

buah alpukat lokal dibanding dengan yang berasal dari luar negeri 

mengakibatkan terjadinya peningkatan impor dari tahun ke tahun. Hal ini tampak 

dari data Badan Pusat Statistik (2016) yang menunjukkan, bahwa impor alpukat 

guna mencukupi permintaan pasar di Indonesia sebesar 7.401 ton pada tahun 

2015 meningkat menjadi 8.251 ton pada tahun 2016. Fakta demikian 

mengindikasikan bahwa produktivitas buah alpukat nasional belum dapat 

mengimbangi peningkatan permintaan yang ada, atau mutu buahnya  masih di 

bawah alpukat impor. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi 
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persoalan ini adalah melalui perbaikan teknik budidaya tanaman alpukat guna 

meningkatkan produktivitas dan kualitas buah yang dihasilkan melalui 

penyediaan bibit alpukat unggul.   

Teknik sambung pucuk merupakan salah satu cara perbanyakan tanaman 

yang sangat populer dalam pembibitan tanaman tahunan, khususnya tanaman 

buah, termasuk alpukat. Kelebihan teknik pembibitan demikian antara lain adalah 

tingkat keberhasilannya cukup tinggi dalam waktu yang relatif pendek, bibit yang 

dihasilkan memiliki daya adaptasi lingkungan dan ketahanan yang tinggi 

terhadap serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), disamping 

produktivitas dan mutu buah yang tinggi pula (Wudianto, 2002).  

Zat pengatur tumbuh (ZPT) adalah senyawa organik selain hara/nutrisi 

tanaman, yang dalam jumlah kecil atau konsentrasi rendah dapat merangsang dan 

mengadakan modifikasi secara kualitatif terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Secara garis besar, ZPT terbagi dalam lima kelompok, 

yakni auksin, sitokinin, giberelin atau asam giberelat, etilena atau etena dan asam 

absisat, baik yang bersifat alami maupun sintetis. Kelompok auksin, sitokinin 

dan giberelin cenderung bersifat memacu (promotor) pertumbuhan tanaman, 

adapun asam absisat lebih bersifat menghambat (inhibitor) pertumbuhan tanaman 

(Wudianto, 2002). 

Kelompok auksin memiliki fungsi utama merangsang perpanjangan sel, 

aktivitas kambium dan pembelokan batang ke arah cahaya (fotonasti), adapun 

sitokinin berfungsi sebagai perangsang pembelahan sel. Kelompok auksin alami 

umumnya memiliki gugus indol sebagai bagian intinya, seperti asam indol asetat 

(indole acetic acid) yang lazim disingkat IAA dan asam indol butirat (indole 

butyric acid) yang lazim disingkat IBA (Wudianto, 2002). 

Sitokinin merupakan salah satu dari jenis ZPT. Sitokinin disintesis dari 

akar dan ditransfer melalui pembuluh angkut ke daun. Pada daun tersebut 

sitokinin merangsang aktivitas pembelahan sel. Sitokinin berfungsi untuk 

mempengaruhi pertumbuhan dan deferensiasi sel, mendorong pembelahan sel 
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dan menunda proses penuaan. Sitokinin merupakan ZPT yang mendorong 

pembelahan (sitokinesis). Sitokinin alami dihasilkan pada jaringan yang tumbuh 

aktif terutama pada akar, embrio dan buah (Hapsari, 2012). Contoh sitokinin 

alami adalah zeatin yang diperoleh dari ekstrak bulir jagung yang belum masak 

dan air kelapa (Wudianto, 2002; Yong et al., dalam Saefas et al. 2017). 

Menurut Yanti et al (2013), pemberian ekstrak air kelapa dengan 

konsentrasi 25% pada proses sambung pucuk tanaman durian memberikan 

respon terbaik terhadap saat pecah tunas, jumlah tunas dan tunas terpanjang, 

jumlah daun, tinggi tanaman serta diameter batang pada bibit durian sambung 

pucuk. Perlakuan yang sama memberikan waktu muncul tunas tercepat pada bibit 

manggis sambung pucuk (Ivandi, 2013). 

Menurut Yuliyanto et al (2015), pemberian larutan IBA pada konsentrasi  

100 ppm merupakan perlakuan yang paling tepat guna penyambungan tanaman 

srikaya, serta memberikan hasil terbaik untuk parameter waktu muncul tunas, 

jumlah daun, tinggi tunas, dan bibit jadi. Adapun menurut Pramudito et al 

(2018), konsentrasi larutan IBA sebesar 200 ppm terbukti mempercepat waktu 

muncul tunas, meningkatkan penjang tunas, diameter tunas, dan jumlah daun 

pada sambung pucuk alpukat mentega. Menurut Darwati et al (2017) pemberian 

IBA konsentrasi 600 ppm untuk sambung pucuk jambu mete dinilai cukup 

efisien dan efektif dalam menghasilkan persentase sambungan hidup. 

Atas dasar berbagai uraian di atas, penyusun bermaksud melaksanakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Berbagai Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) 

Terhadap Pertumbuhan Sambung Pucuk Tanaman Alpukat (Persea americana 

Mill.)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh berbagai zat pengatur tumbuh terhadap pertumbuhan 

sambung pucuk tanaman alpukat (Persea americanaMill.)? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh berbagai zat pengatur tumbuh terhadap pertumbuhan 

sambung pucuk tanaman alpukat (Persea americanaMill.)? 

D. Hipotesis 

Diduga berbagai zat pengatur tumbuh berpengaruh terhadap pertumbuhan 

sambung pucuk tanaman alpukat (Persea americanaMill.) 

  


