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ABSTRAK 

Percobaan dilakukan di Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung, Ciwidey 
Bandung dari bulan Juli sampai dengan November 2004. Penelitian bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh interaksi antara empat klon kina ledgeriana 
(Cinchona ledgeriana Moens) dengan konsentrasi Rootone-F untuk meningkatkan 
pertumbuhan setek pucuk kina.  

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 
pola faktorial yang terdiri dari 2 faktor dan diulang tiga kali. Faktor pertama 
adalah klon kina yang terdiri dari empat macam yaitu Cib.5,  QRC seri 200, KP 
105, dan GA 22. Faktor kedua adalah konsentrasi Rootone-F yang terdiri dari 
empat taraf  yaitu 0 mg, 50 mg/ml air, 100 mg/ml air, dan 150 mg/ml air, tidak 
terjadi pengaruh interaksi antara klon  dengan konsentrasi Rootone-F terhadap 
pertumbuhan setek pucuk kina. 
  Hasil percobaan menunjukkan klon kina Cib.5 memberikan hasil terbaik 
terhadap jumlah daun, klon Cib.5 dan KP 105 memberikan hasil yang lebih baik 
dari klon lainnya terhadap diameter batang, klon Cib.5 memberikan hasil terbaik 
terhadap bobot kering akar dan klon GA 22 memberikan hasil terendah untuk 
persentase tumbuh. Perlakuan Rootone-F pada semua taraf konsentrasi tidak 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap semua parameter pengamatan utama. 

 
Kata Kunci   :   Klon kina, konsentrasi Rootone-F. 
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ABSTRACT 

The experiment was carried out on July to November 2004 at Gambung 
Research Institute for Tea and Cinchona, Ciwidey, Bandung. The objective of the 
experiment was to get clone of Cinchona Ledgeriana Moens and correct 
concentration Rootone-F to increase bud cutting growth of cinchona. 

The method of research used on this experiment was Randomized Block 
design (RBD) with factorial pattern. There are two factors and three replications. 
First factor is cinchona clone consist of four kinds, that is Cib.5, QRC series 200, 
KP 105, and GA22. Second factor is Rootone-F consist of four concentrations 
level that is without Rootone-F (0 mg), 50 mg/ml water, 100 mg/ml water, and 
150 mg/ml water, didn’t happen influenced between clone and concentration of 
Rootone-F toward growth of cinchona bud cutting. 

The result of research showed that clone of Cib.5 gave best yield for 
number of leaves, clone of Cib.5 and KP 105 gave better yield for stem diameter, 
clone of Cib.5 gave best yield for root dry weight and clone of GA 22 gave lowest 
yield for growth percentage. Treatment of Rootone-F with all concentration level 
didn’t gave significant effect on all main observe variable. 
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PENDAHULUAN 

Menurun drastisnya produksi kina Indonesia, khususnya di Jabar, membuat 

posisi Indonesia kini berbalik menjadi negara importir menurut Direktur 

Pengolahan Hasil Pertanian Departemen Pertanian Nyoman Oka Tridjaja 

Indonesia mengimpor kulit kina 3.000-3.500 ton per tahun (Kompas, 20 

November  2006). Padahal di Indonesia, saat ini terdapat dua pabrik kina, yaitu 

PT Kimia Farma dan PT Sinkona Indonesia Lestari (SIL) yang dikabarkan 

membutuhkan sekitar 3.000-5.000 ton kulit kina per tahun. Sedangkan produksi 

kulit kina dari perusahaan tersebut, dikabarkan sekitar 1.500-1.800 ton per tahun 

(Pikiran Rakyat, 07 April 2006). Hal ini merupakan peluang untuk menaikkan 

produksi kina di Indonesia sehingga kebutuhan garam kina dapat terpenuhi.  

 Selama ini perbanyakan bibit tanaman kina sering dilakukan dengan setek 

sambung dengan batang atasnya jenis Cinchona ledgeriana Moens dan batang 

bawah jenis Cinchona succirubra Pavon (Soekasmono dan Suhawijaya, 1977). 

Keuntungan dari setek sambung ini adalah bibit lebih tahan terhadap penyakit 

akar karena batang bawahnya dari jenis yang tahan terhadap penyakit akar 

(Astika, dan Adimulyo,1977). Beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan dari 

setek sambung ini adalah tingkat homogenitas bibit yang dihasilkan masih rendah, 

waktu dan biaya untuk bibit lebih tinggi, kandungan kinina sulfat untuk batang 

bawah rendah dan batang bawah cenderung mendominasi pertumbuhan tunas baru 

ketika tanaman sudah dipangkas (distumping), sehingga dapat merugikan panen 

selanjutnya. Untuk mengatasi kekurangan tersebut maka perlu dicoba cara lain 

yang dapat mengatasi masalah tersebut, salah satunya adalah dengan setek pucuk 

dari jenis Cinchona ledgeriana Moens pada berbagai macam klon yang ada yang 

dikenal banyak mengandung garam kinina. Bahan tanaman setek memiliki 



kelebihan dari bahan tanaman lainnya, yaitu mutunya baik, keseragamannya 

tinggi, pelaksanaannya cukup mudah dan waktu pembibitan yang relatif pendek 

(satu tahun) (Sukasmono, 1980). Setek langsung ini belum optimal digunakan 

sebagai alternatif perbanyakan bibit kina karena jenis C. ledgeriana Moens 

dikenal sulit berakar sehingga untuk mengatasinya dapat digunakan hormon 

pertumbuhan (ZPT) untuk perakaran seperti Rootone-F yang mengandung 

hormon auksin yang dapat menstimulir perakaran. Perakaran dan laju 

pertumbuhan akar dapat ditingkatkan dengan memberikan perlakuan ZPT sintesis 

secara eksogen (Koesriningrum Rochiman dan Sri Setyati Harjadi, 1973). 

Penelitian berbagai klon ledgeriana dengan Rootone-F pada berbagai konsentrasi 

belum banyak dilakukan, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian 

ini. 

 Rootone-F merupakan bahan berbentuk serbuk yang mengandung IBA dan 

NAA. IBA bersifat aktif, sifat kimianya lebih stabil dan daya kerjanya lebih lama 

(Suwasono Heddy, 1986). NAA memiliki aktivitas yang rendah dan sifat 

translokasi yang lambat sehingga jarak waktu untuk mendorong perakaran cukup 

besar. IBA dan NAA adalah hormon tumbuhan jenis auksin yang telah dapat 

disintesis. Rootone-F yang mengandung IBA dan NAA sintetik banyak digunakan 

untuk merangsang perakaran pada setek tanaman hias (Asep Yusup, 1999). 

Hartmann dan Kester (1990) mengemukakan bahwa konsentrasi zat tumbuh yang 

diperlukan oleh tiap tanaman berbeda-beda. Penelitian yang telah dilakukan oleh 

Kristin Rahayu (1986) pada setek kina ledger dengan menggunakan ZPT IAA 

menunjukkan bahwa IAA dapat merangsang perakaran setek pada beberapa 

tanaman yang seteknya sulit berakar. 



Penggunaan beberapa klon kina ledger dengan Rootone-F diharapkan dapat 

memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap pertumbuhan setek pucuk kina 

ledger. 

 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
 

Percobaan  dilaksanakan di Kebun Penelitian Pusat Penelitian Teh dan Kina 

Gambung pada ketinggian 1.250 m di atas permukaan laut, curah hujan tipe B 

menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson (1951) dan rata-rata curah hujan    

2.500 mm/tahun, jenis tanah Andosol, pH 4,4 – 5,5.  

Bahan-bahan yang diperlukan yaitu setek pucuk kina dari empat klon 

(Cib.5), QRC seri 200, KP 105, dan GA 22 yang diambil dari pohon induk 

berumur 7 tahun. Media tanam yang digunakan adalah tanah top soil dan tanah 

sub soil dari jenis tanah Andosol. Rootone-F pupuk SP36 dan KCl, Dithane M-45 

serta plastik bekong ukuran 12,5 x 25 cm. 

Alat-alat yang diperlukan untuk percobaan ini adalah pisau setek, gunting 

setek, cangkul, alat suntik, petridish, termometer ruangan, higrometer, ember, 

embrat, tali plastik, sungkup dan lembaran plastik, bambu dan tugal kecil, 

timbangan analitik, penggaris.  

 Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) pola faktorial yang terdiri dari dua faktor perlakuan dan tiga 

ulangan. Faktor pertama adalah klon kina (A) yang terdiri dari empat taraf yaitu 

klon Cib 5 (a1), QRC seri 200 (a2), KP 105 (a3,) dan GA 22(a4). Faktor kedua 

adalah konsentrasi Rootone-F  (B) yang terdiri dari empat taraf yaitu tanpa 

Rootone-F (bo), 50 mg/  ml air (b1), 100 mg/ml air (b2), 150 mg/ml air (b3) 



 Perbedaan pengaruh dari tiap perlakuan yaitu klon kina dan Rootone-F dalam 

penelitian ini diuji dengan uji F pada taraf 5 %, sedangkan untuk menguji 

perbedaan nilai rata-rata perlakuan dilakukan dengan uji Scott Knott pada taraf 

nyata 5 % (Gasperz, 1995). 

 Media tanam untuk Setek Pucuk bibit kina menggunakan tanah topsoil dan 

tanah subsoil dari jenis tanah Andosol dengan perbandingan 2 : 1, sebelum 

dimasukkan ke dalam plastik bekong tanah tersebut diberi fungisida Dithane M-45 

dengan dosis 400 g/m3 untuk tanah topsoil dan 300 g/m3 untuk tanah subsoil. 

Tanah tersebut bersama Dithane M-45 diaduk hingga merata dan siap dimasukkan 

ke dalam bekong yang telah dilubangi sebanyak 5 lubang drainase, untuk tanah  

topsoil selain diberikan Dithane M-45 diberikan pula pupuk SP36 dan KCl 

masing-masing sebanyak 500 g/m3 ketiganya dicampurkan sampai merata. 

Penempatan tanah topsoil berada di bawah dan subsoil di atasnya. Bedengan 

disiapkan dengan ukuran 7 m x 1 m untuk menempatkan bekong serta 

menyusunnya sesuai dengan plot percobaan yang telah dibuat. Setelah disusun 

berdasarkan tata letak plot percobaan.  

 Bibit setek ledger diambil dari pucuk tanaman induk berumur + 7 tahun 

setelah tanam. Pucuk untuk bahan setek ini diambil  dengan  ciri-ciri berwarna 

coklat muda, masih mengandung air, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. 

Panjang setek yang ditanam sekitar 12,5 cm terdiri dari 3 ruas. Daun-daun 

dirompes separuhnya dan pangkal setek diiris miring dengan pisau setek yang 

tajam dan steril.  

 Penanaman dilakukan dengan cara membuat lubang tanam pada bekong 

yang telah diisi media dengan kedalaman 5 cm, setelah itu setek pucuk ditanam 

pada lubang tersebut. Pembuatan lubang ini menggunakan tugal kecil (luju). 

Tanah di sekitar setek kemudian dipadatnya agar setek tegak dan kokoh.  



 Penyungkupan dilakukan setelah proses penanaman setek dan penyiraman 

pertama dilakukan, yaitu dengan menggunakan plastik bening yang dipasangkan 

pada rangka bambu dan besi yang telah dibuat sebelumnya ukuran plastik bening 

tersebut 7 m x 2 m. Sebelum ditutup sungkup plastik bekong disiram secukupnya 

sampai dipastikan lembab untuk mendukung pertumbuhan setek.   

 Penyungkupan ini mutlak harus dilakukan pada pembibitan kina untuk 

menjaga suhu dan kelembaban lingkungan tumbuh tetap terjaga baik. Sungkup 

dilepas secara bertahap seiring pertumbuhan bibit kina sampai akhirnya bibit siap 

dipindahkan ke lapangan.  

Pemberian Rootone-F dilakukan sebelum setek ditanam dalam bekong, 

setek dicelupkan ke dalam larutan Rootone-F selama 5 menit sesuai dengan 

perlakuan konsentrasi yaitu 0 mg/ml, 50 mg/ml, 100 mg/ml, dan 150 mg/ml. 

 Pemeliharaan setek kina meliputi penyiraman, penyiangan serta 

pengendalian hama dan penyakit. Pengamatan dilakukan terhadap variabel : 

jumlah daun, diameter batang, tinggi batang, panjang akar, volume akar, bobot 

kering akar, bobot kering pupus, bobot kering setek tanaman, dan persentase 

tumbuh bibit kina ledger. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
  Hasil analisis statistik terhadap seluruh variabel yang diamati (jumlah 

daun, diameter batang, tinggi batang, panjang akar, volume akar, bobot kering 

akar, bobot kering pupus, bobot kering setek tanaman, dan persentase tumbuh 

bibit kina ledger) menunjukkan tidak terdapat pengaruh interaksi antara klon kina 

yang ditanam dengan Rootone-F. 

 Klon kina yang berbeda menghasilkan jumlah daun, diameter batang, bobot 

kering akar, dan persentase tumbuh setek kina yang berbeda, sedangkan 



pemberian Rootone-F tidak mempengaruhi seluruh variabel yang diamati. 

Perendaman setek dalam larutan Rootone-F selama 5 menit diduga menyebabkan 

tidak berpengaruhnya perlakuan Rootone-F yang diberikan. Perendaman yang 

terlalu singkat diduga menyebabkan tidak efektifnya jaringan setek menyerap ZPT 

yang terkandung dalam Rootone-F sehingga hasilnya tidak memberikan pengaruh. 

 

Jumlah daun  

 Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa klon kina berpengaruh terhadap jumlah 

daun pada umur 1 BST, 2 BST, 3 BST, dan 4 BST. Perbedaan pengaruh tersebut 

lebih disebabkan karena sifat pertumbuhan yang dimiliki antar klon berlainan. 

Klon Cib.5 dan GA 22 merupakan hasil dari seleksi pohon induk Cinchona 

ledgeriana Moens, klon ini menghasilkan jumlah daun yang lebih banyak dari dua 

klon lainnya, karena klon ini cukup tahan terhadap penyakit bercak coklat yang 

juga menyerang daun, sehingga jumlah daun yang dihasilkan lebih banyak dari 

klon lainnya.  

 Pelakuan setek pucuk kina  dengan Rotone-F yang merupakan golongan ZPT 

auksin belum memberikan hasil pada pengamatan jumlah daun, hal ini diduga 

lama perendaman setek belum mampu menstimulir perakaran setek yang 

selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan organ daun. Sejak lama diketahui 

bahwa ZPT yang cukup efektif untuk pertumbuhan tunas dan akar adalah dari 

jenis auksin (Dwidjoseputro. 1990) 

Tabel 1.  Pengaruh Klon Kina Ledger dengan Konsentrasi Rootone-F      
 terhadap Jumlah Daun Umur 1 BST, 2 BST, 3 BST, dan 4 BST 
 

PERLAKUAN Jumlah Daun (helai) 
1 BST 2 BST 3 BST 4 BST 

Klon Kina 
Cib.5   
QRC seri 200  
KP 105  
GA 22  

 
2,77  a 
2,67  a 
2,20  a   
3,58  b 

 
3,47   b 
3,08   a 
2,65   a 
4,12   b 

 
4,53   b 
4,12   a 
3,57   a 
4,93   b 

 
6,07  a 
6,27  a 
5,47  a 
7,87  b 



Konsentrasi  Rootone-F 
(mg/ml) 
 
0 (b0) 

50 (b1) 

100 (b2) 

150 (b3) 

 
 
 

2,70    a 
2,78    a 
2,80    a 
2,93    a 

 
 
 

3,62    a 
3,4      a 
3,35    a 
2,95    a 

 
 
 

4,40   a 
4,27   a 
4,33   a 
4,15   a 

 
 
 

6,83   a 
5,75   a 
6,35   a 
6,68   a 

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama            
 tidak berbeda nyata menurut uji Scott Knott pada taraf 5% 
  

Diameter batang 

 Pada umur 2 BST, 3 BST, dan 4 BST (Tabel.2) memperlihatkan bahwa klon 

yang berbeda menghasilkan diameter batang yang berbeda. Klon Cib.5 dan KP 

105 menghasilkan diameter batang yang lebih lebar dibandingkan klon lainnya. 

Hal ini disebabkan oleh faktor kesamaan genetis yang lebih menonjol, karena klon 

KP 105 adalah turunan dari klon Cib.5,  Cup (1972) menyatakan bahwa klon 

Cib.5 mempunyai sifat pertumbuhan baik, tahan terhadap penyakit, dan 

percabangannya banyak.  

 Penyerapan Rootone-F oleh setek pucuk kina diduga kurang efektif 

sehingga hasil pengamatan diameter batang setek belum menunjukkan hasil. 

Tabel 2. Pengaruh Klon Kina Ledger dengan Konsentrasi Rootone-F      
 terhadap Diameter Batang Umur 1 BST, 2 BST, 3 BST, dan 4 BST  
 

PERLAKUAN Diameter Batang (mm) 
1 BST 2 BST 3 BST 4 BST 

Klon Kina 
Cib.5  (a1) 
QRC seri 200 (a2) 
KP 105 (a3) 
GA 22 (a4) 

 
4,12  a 
4,13  a 
4,27  a 
3,89  a 

 
4,72  b 
4,40  a 
4,67  b 
4,28  a 

 
4,79 b 
4,48  a 
4,73  b 
4,32  a 

 
4,86  b 
4,57  a 
4,78  b 
4,35  a 

Konsentrasi Rootone-F 
(mg/ ml) 
0 (b0) 

50 (b1) 
100 (b2) 
150 (b3) 

 
 

4,05  a 
4,20  a 
4,08  a 
4,07  a 

 
 

4,46  a 
4,60  a 
4,48  a 
4,53  a 

 
 

4,51  a 
4,69  a 
4,57  a 
4,61  a 

 
 

4,52  a 
4,72  a 
4,59  a 
4,66  a 

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama            
 tidak berbeda nyata menurut uji Scott Knott pada taraf 5% 
 

  

 



Tinggi setek  

Hasil analisis statistik terhadap variabel pengamatan tinggi setek 

menunjukkan tidak terjadi interaksi antara klon kina dengan konsentrasi Rootone-

F terhadap tinggi setek umur 1, 2, 3, dan 4 BST. Jenis klon kina dan konsentrasi 

Rootonr-F secara mandiri tidak mempengaruhi tinggi setek umur 1, 2, 3, dan 4 

BST (Tabel 3.). Kondisi tersebut bisa disebabkan karena penggunaan unsur hara, 

hormon endogen dan eksogen lebih dominan disalurkan untuk pertumbuhan organ 

lainnya seperti akar dan daun terutama pada awal pertumbuhan yaitu pada umur   

1 BST.  

 Hasil analisis data menunjukkan tidak terdapat pengaruh interaksi antara 

klon kina dengan konsentrasi Rootone-F terhadap panjang akar, volume akar, 

bobot kering akar dan pupus umur 4 BST, bobot kering setek dan persentase 

tumbuh (Tabel 4.) 

Tabel 3.  Pengaruh Klon Kina Ledger dengan Konsentrasi Rootone-F     
  terhadap Tinggi Setek Umur 1 BST, 2 BST, 3 BST, dan 4 BST 
 

PERLAKUAN Tinggi Setek (cm) 
1 BST 2 BST 3 BST 4 BST 

Klon Kina 
Cib.5  (a1) 
QRC seri 200 (a2) 
KP 105 (a3) 
GA 22 (a4) 

 
11,38  a 
11,49  a 
11,37  a 
11,66  a 

 
11,82  a 
13,40  a 
11,96  a 
11,92  a 

 
13,11  a 
12,48  a 
12,77  a 
12,92  a 

 
14,51  a 
15,13  a 
14,83  a 
14,95  a 

Konsentrasi Rootone-F 
(mg/ ml) 
0 (b0) 

50 (b1) 
100 (b2) 
150 (b3) 

 
 

11,32  a 
11,68  a 
11,56  a 
11,35  a 

 
 

11,84  a 
11,96  a 
11,88  a 
13,42  a 

 
 

12,97  a 
12,77  a 
12,90  a 
12,63  a 

 
 

15,44  a 
14,63  a 
14,82  a 
14,52  a 

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama            
 tidak berbeda nyata menurut uji Scott Knott pada taraf 5% 
 
  

 

 

 



Tabel 4. Pengaruh Klon Kina Ledger dengan Konsentrasi Rootone-F      
 terhadap Panjang Akar dan Volume Akar, Bobot kering Akar dan   
 Pupus, Bobot kering Setek, serta Persentase Tumbuh Umur 4 BST 
  

PERLAKUAN 
Akar Bobot kering umur 4 BST Bobot 

kering 
Setek (g) 

Persentase 
Tumbuh 

(%) 
Panjang 

(cm) 
Volume 

(ml) 
Akar (g) Pupus (g) 

Klon Kina 
Cib.5  (a1) 
QRC seri 200 
(a2) 
KP 105 (a3) 
GA 22 (a4) 

 
16,48  a 
15,11  a 
15,61  a 
13,96  a 

 
2,00   a 
1,61   a 
1,45   a 
1,21   a 

 
1,25   b 
0,84   a 
0,80   a 
0,65   a 

 
6,27   a 
6,65   a 
7,55   a 
6,02   a 

 
7.53  a 
7.49  a 
8.35  a 
6.67  a 

 
66,94  b 
78,61   b 
73,33   b 
47,36   a 

Konsentrasi  
Rootone-F 
(mg/ ml) 
 
0 (b0) 

50 (b1) 
100 (b2) 
150 (b3) 

 
 
 
 
16,58   a  
15,30   a 
13,93   a 
15,35   a 

 
 
 
 
1,82   a 
1,42   a   
1,34   a 
1,69   a 

 
 
 
 

0,92   a  
0,92   a 
0,73   a 
0,97   a 

 
 
 
 

6,81   a 
6,97   a   
6,14   a 
6,57   a 

 
 
 
 

7.73  a 
7.89  a 
6.87  a  
7.54  a 

 
 

64,58   a 
65,14   a 
72,08   a 
64,44   a 

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama            
 tidak berbeda nyata menurut uji Scott Knott pada taraf 5 
 

 Secara mandiri klon kina hanya berpengaruh terhadap bobot kering akar pada 

umur 4 BST serta persentase tumbuh. Klon Cib.5 menghasilkan bobot kering akar 

lebih berat dibandingkan dengan klon lainnya, sedangkan klon GA22 

menghasilkan persentase tumbuh yang lebih kecil dibandingkan klon lainnya. Hal 

ini sesuai pernyataan Cup (1972) yaitu bahwa klon Cib.5 pertumbuhannya baik, 

kadar kininanya tinggi, tahan terhadap penyakit, dan memiliki percabangan yang 

banyak. 

 Pemberian Rootone-F dengan konsentrasi 50, 100, 150 mg/ml ternyata 

belum mampu meningkatkan panjang dan volume akar, bobot kering akar dan 

pupus umur 4 BST, bobot kering setek, dan persentase tumbuh. Hal ini diduga 

disebabkan lama perendaman setek dalam larutan Rootone-F yang hanya 5 menit 

tidak cukup untuk menstimulir pertumbuhan akar setek, sehingga penyerapan 

Rootone-F oleh setek tidak optimal. Hasil penelitian Puji Astuti (2000) pada 

tanaman kopi menunjukkan bahwa larutan Rootone-F memberikan pengaruh pada 

perendaman setek selama 1 jam. 



KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 

 Dari hasil percobaan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

 (1) Tidak terjadi pengaruh interaksi antara klon kina dan Rootone-F terhadap 

pertumbuhan setek pucuk kina. 

(2) Klon kina Cib.5 menghasilkan jumlah daun terbaik, klon Cib.5 dan KP 105 

menghasilkan diameter batang yang terbaik, klon Cib.5 menghasilkan bobot 

kering terbaik dan klon GA 22 menghasilkan persentase tumbuh terendah.  

(3) Rootone-F pada semua taraf konsentrasi tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan. 

 Saran 

Dari hasil percobaan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

(1) Sebaiknya dicoba penggunaan Rootone-F pada taraf konsentrasi yang sama 

(50, 100, dan 150 mg/ml) dengan lama perendaman lebih dari 5 menit sehingga 

hasilnya diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan bibit 

kina asal setek pucuk. 

(2)  Sebaiknya dilakukan analisis kandungan ZPT endogen pada setek untuk 

menentukan jumlah ZPT eksogen yang dibutuhkan tanaman. 
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