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ABSTRACT 

Mango (Mangifera indica L. var. arum manis) is a versatile plant that has economic value 

because it produces fruit with high nutritional content. The study aimed to determine the 

response of mango leaf cuttings (Mangifera indica L. var. arum manis) to coconut water 

treatment. The initial stages were preparation of research land, then preparation of planting 

media, taking cuttings material, preparation of natural growth regulators and immersion of 

cuttings and planting materials. Observation variables included the percentage of live 

cuttings, the percentage of damaged leaves, the percentage of leaf damage and the 

percentage of roots formed. Coconut water treatment was able to reduce the percentage of 

damaged leaf cuttings with the lowest percentage of damaged leaf cuttings (60%) at 50% 

treatment. Coconut water treatment has not been able to stimulate root formation from leaf 

cuttings of mango arumanis (Mangifera indica L. var. arum manis). 

 

Keywords : Leaf Cuttings, Mango, Growth Regulator, Coconut Water. 

  

ABSTRAK 

Tanaman Mangga (Mangifera indica L. var. arum manis) merupakan jenis tanaman 

serbaguna yang mempunyai nilai ekonomis karena menghasilkan buah dengan kandungan 

gizi yang tinggi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui respon stek daun mangga 

(Mangifera indica L. var. arum manis) terhadap pemberian perlakuan air kelapa. Tahap 

awal yang dilakukan yaitu persiapan lahan penelitian, kemudian penyiapan media tanam, 

pengambilan bahan stek, penyiapan zat pengatur tumbuh alami serta perendaman bahan 

stek dan penanaman. Variabel pengamatan meliputi persentase stek hidup, persentase daun 

yang mengalami kerusakan, persentase kerusakan daun dan persentase terbentuk akar. 

Perlakuan air kelapa dapat meningkatkan persentase stek hidup dengan persentase stek 

hidup tertinggi (40%) pada perlakuan 50%. Perlakuan air kelapa mampu menurunkan 

persentase  stek daun yang mengalami kerusakan dengan persentase stek daun yang 

mengalami kerusakan terendah (60%) pada perlakuan 50%. Perlakuan air kelapa belum 

mampu memacu pembentukan akar dari stek daun mangga arumanis (Mangifera indica L. 

var. arum manis).  

Kata kunci: Stek Daun, Mangga, Zat Pengatur Tumbuh, Air Kelapa. 
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PENDAHULUAN 

Mangga (Mangifera indica L.) 

merupakan tanaman berbuah yang 

berpotensi ditingkatkan produksinya 

karena memiliki tingkat keragaman 

genetik yang tinggi dan disukai oleh 

hampir semua kalangan masyarakat. Ada 

dua kultivar mangga di Indonesia yang 

mempunyai potensi untuk lebih 

dikembangkan sebagai komoditas ekspor 

yaitu varietas arumanis dan gedong gincu. 

Mangga arumanis tersebar hampir di 

seluruh provinsi (Utama et al. 2012). 

Dalam penelitian ini digunakan daun 

manga dari varietas mangga arumanis.  

Salah satu upaya yang dapat 

ditempuh sebagai langkah awal budidaya 

tanaman mangga dapat dilakukan dengan 

cara perkembangbiakan vegetatif (stek), 

mengingat pada saat ini untuk 

perkembangbiakan tanaman mangga 

dengan cara vegetatif (stek daun) belum 

pernah dilakukan. Diharapkan dengan 

upaya ini, dapat menjadi alternatif lain 

perkembangbiakan tanaman mangga. 

Stek daun merupakan salah satu 

cara yang efektif untuk memperbanyak 

tanaman. Stek daun dapat menghasilkan 

anakan dalam waktu yang relatif singkat 

dan dalam jumlah banyak sehingga dapat 

menghemat waktu. Selain itu, 

perbanyakan dengan stek daun juga dapat 

menghemat bahan induk karena dapat 

menggunakan potongan – potongan daun 

sebagai bahan stek (Firmansyah et al. 

2014). Untuk mengatasi lamanya proses 

perakaran dapat diberikan zat pengatur 

tumbuh yang berfungsi memacu 

pertumbuhan akar. 

Indikasi bahwa stek berhasil dapat 

dilihat dari terbentuknya akar.  Alternatif 

lain untuk meningkatkan kemampuan 

tumbuhnya akar dari hasil stek adalah 

dengan memberikan hormon tumbuh 

sehingga dapat meningkatkan tingkat 

keberhasilan perbanyakan tanaman 

(Fanesa 2011). Fungsi penggunaan zat 

pengatur tumbuh adalah untuk 

menstimulasi pertumbuhan akar dan tunas 

pada stek (Meilawati et al. 2008). 

Air kelapa mengandung asam 

organik, asam nukleat, purin, gula, 

alkohol, vitamin, mineral dan zat 

pengatur tumbuh berupa auksin 0,07 

mg/l, sitokinin 5,8 mg/l dan sedikit 

giberelin (Muazzinah & Nurbaiti 2017). 

Kristina dan Syahid (2012) menyebutkan 

bahwa dalam 1 liter air kelapa muda 

mengandung ZPT kinetin (sitokinin) 

sebesar 273,62 mg dan beberapa mineral 

lainnya. 

Penelitian perbanyakan tanaman 

melalui stek daun umumnya dilakukan 

pada tanaman herba, untuk tanaman 

berkayu sedikit referensi yang ditemukan 

dan pengaruh pemberian air kelapa 

terhadap stek daun mangga belum 

diketahui secara pasti. Oleh karena itu 

perlu dilakukan penelitian ini untuk 

melihat respon dari stek daun mangga 

terhadap perlakuan air kelapa. 

METODE PENELITIAN 

1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan 

pada bulan Desember 2021 hingga 

Februari 2022 di Perumahan Griya Pulai 

Sakinah, Dumai, Riau. 

2. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini diantaranya polybag, 
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plastik bening, tali rafia, gunting 

tanaman, paranet 75%, alat tulis, kamera, 

meteran/penggaris, kertas label, daun 

mangga yang berasal dari pohon induk, 

air kelapa, tanah hitam, arang sekam padi 

dan air. 

3. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimen menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

dengan faktor pengelompokan 

berdasarkan ukuran daun dimulai dari 

ulangan 1 yaitu (19-21 cm), ulangan 2 

(22-23 cm), ulangan 3 (24-25 cm), 

ulangan 4 (26-27 cm) dan ulangan 5 (28-

30 cm) dan terdiri dari 8 taraf perlakuan 

yaitu : J0 : Kontrol (tanpa perendaman) 

J1 : Perendaman air 

J2 : 25 % air kelapa 

J3 : 50 % air kelapa 

J4 : 75 % air kelapa 

Tiap perlakuan terdiri dari 5 ulangan 

sehingga terdapat 25 unit percobaan, 

setiap unit percobaan terdiri dari 2 daun 

sehingga didapatkan 50 daun.   

4. Cara Kerja 

4.1 Persiapan lahan penelitian 

Langkah awal yang akan 

dilakukan sebelum penelitian adalah 

membersihkan lahan penelitian. 

Selanjutnya membuat naungan dengan 

paranet 75% yang terdiri dari 4 tiang 

penyangga dengan tinggi 2 m, panjang 2 

m, lebar 1 m dan jarak tanam 3 cm. Pada 

bagian atap dipasang paranet 1 lapis dan 

pada bagian dinding dipasang paranet 1 

lapis untuk mencegah sinar matahari 

langsung pada siang hari.  

4.2 Penyiapan Media Tanam 

Media tanam yang digunakan 

adalah tanah hitam dan arang sekam 

dengan perbandingan 1 : 1. Campuran 

tanah dan arang sekam dimasukkan ke 

dalam polybag dengan ukuran 18 x 25 cm 

hingga ¾ bagian polybag. Kemudian 

polybag dilabeli sesuai perlakuan 

(Suryanto et al. 2012).  

4.3 Pengambilan Bahan Stek 

Pengambilan bahan stek 

dilakukan pada sore hari sekitar pukul 

16.00 WIB karena penguapan rendah dan 

telah terjadi fotosintesis. Stek daun yang 

digunakan adalah daun mangga yang 

diambil secara acak pada urutan ke 3 

sampai ke 8 dari pohon induk. Daun 

diukur terlebih dahulu kemudian 

dikelompokkan urut berdasarkan ukuran 

daun dari ukuran daun terkecil ke daun 

terbesar. Ukuran daun dimulai dari 

ulangan 1 yaitu (19-21 cm), ulangan 2 

(22-23 cm), ulangan 3 (24-25 cm), 

ulangan 4 (26-27 cm) dan ulangan 5 (28-

30 cm). 

4.4 Penyiapan air kelapa serta 

perendaman bahan stek  

Air kelapa sebanyak 250 ml, 500 

ml, 750 ml disiapkan lalu dilarutkan 

masing-masing kedalam air hingga 1000 

ml.  
Stek yang sudah disiapkan 

direndam sesuai perlakuan selama 2 jam 

(Massoud et al. 2017). Sebelum stek 

ditanam, stek terlebih dahulu dibilas 

menggunakan air untuk menghindari 

terjadinya pembusukan. Pada perlakuan 

kontrol stek yang baru diambil dari pohon 

langsung ditanam, sementara pada 

perlakuan rendam air stek tidak perlu 

dibilas lagi. 

4.5 Penanaman 

Media tanam dilubangi terlebih 

dahulu dengan ukuran sebesar pensil (0,5 

cm) dan kedalaman ±2 cm. Setelah itu, 

bahan stek dimasukkan pada lubang 

tanam yang telah dilubangi. Setiap unit 

percobaan terdiri dari 2 daun sehingga 
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digunakan 80 buah daun mangga yang 

ditanam. Stek daun hanya disiram sekali 

pada hari pertama tanam, kemudian tiap 

unit percobaan disungkup menggunakan 

plastik bening dan baru dibuka kembali 

pada akhir penelitian.  

4.6 Parameter Pengamatan 

4.6.1 Persentase stek hidup 

Stek yang hidup ditandai dengan 

terdapat bagian daun yang masih segar 

warna aslinya yang masih berfungsi 

secara fisiologis hingga akhir penelitian 

(Fitri et al. 2021). Persentase stek hidup 

setiap unit percobaan dihitung pada akhir 

penelitian dalam satuan persen (%) 

dengan menggunakan rumus : 

Persentase stek hidup = 
jumlah stek yang hidup

jumlah stek yang ditanam
 x 100% 

4.6.2 Persentase stek daun yang 

mengalami kerusakan dan persentase 

kerusakan daun  daun 

Daun diamati pada akhir 

penelitian dengan melihat apakah daun 

tetap segar atau terjadi kerusakan daun. 

Kerusakan daun yaitu berupa 

pembusukan (daun menghitam) dan 

terdapat bagian yang mengering (daun 

berwarna coklat) yang terjadi pada daun. 

Daun dikatakan mati jika proses fisiologi 

telah terhenti dalam tubuh tumbuhan yang 

ditandai dengan rusak dan keringnya 

tanaman (Fitri et al. 2021). Persentase 

daun yang mengalami kerusakan dihitung 

pada tiap unit percobaan dalam satuan 

persen (%) dengan menggunakan rumus : 

Persentase daun yang mengalami 

kerusakan = 

jumlah daun yang mengalami kerusakan 

jumlah stek daun yang ditanam
 x 100% 

Persentase kerusakan daun adalah 

tingkat kerusakan yang terjadi pada setiap 

daun. Nilai ini ditentukan berdasarkan 

pengamatan secara visual dengan 

menentukan proporsi bagian daun yang 

mengalami kerusakan pada setiap daun. 

Nilai ini ditentukan menggunakan rumus 

Persentase kerusakan daun per daun  =  

 
panjang kerusakan daun (cm)

total panjang daun (cm)
 x 100% 

Nilai persentase kerusakan daun  pada 

setiap unit percobaan dihitung 

berdasarkan rata-rata dari setiap polybag 

yang berisi 2 daun. 

4.6.3 Persentase terbentuk akar 

Persentase terbentuk akar setiap 

perlakuan dihitung pada akhir penelitian  

dalam satuan persen (%) dengan 

menggunakan rumus :  

Persentase terbentuk akar = 

 
jumlah stek yang berakar

jumlah stek yang ditanam
 x 100% 

5. Analisis Data 

Data pengamatan dianalisis secara 

deskriptif dalam bentuk tabel rerata 

semua parameter untuk setiap perlakuan. 

Data hasil pengamatan tidak dilakukan 

analisis statistik menggunakan ANOVA 

(analysis of variance) karena tidak 

memenuhi kaidah ANOVA.  

  HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Tabel 1  Rerata persentase stek hidup  

Ulangan 

Perlakuan 

Rata-rata 
Kontrol (J0) Perendaman air (J1) 

Air Kelapa 

25% (J2) 50% (J3) 75% (J4) 

1 (19-21 cm) 50% 0 50% 100% 100% 63% 

2 (22-23 cm) 0 50% 0 50% 0 19% 

3 (24-25 cm) 0 0 100% 50% 0 19% 

4 (26-27 cm) 0 0 0 0 0 0% 

5 (28-30 cm) 0 0 0 0 0 0% 

Rata-rata 10% 10% 30% 40% 20%  

Persentase stek hidup dihitung 

untuk melihat persentase peluang hidup 

dari daun mangga yang distek dengan 

menggunakan bantuan zat pengatur 

tumbuh alami air kelapa muda dengan 

berbagai konsentrasi. Hasil rerata 

persentase stek hidup tertera pada Tabel 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

apabila dibandingkan dengan perlakuan 

kontrol dan perendaman air, perlakuan air 

kelapa mampu meningkatkan persentase 

stek hidup, ditandai dengan rerata 

persentase berkisar 20% hingga 40%. 

Persentase stek hidup tertinggi terdapat 

pada perlakuan 50% air kelapa. Perlakuan 

air kelapa dengan konsentrasi yang lebih 

rendah (25%) menunjukkan persentase 

stek hidup yang lebih rendah yaitu 30% 

dan perlakuan 75% air kelapa  

menunjukkan persentase stek hidup 

terendah diantara perlakuan air 

konsentrasi air kelapa lainnya yaitu 20% 

tetapi nilai ini lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan perlakuan kontrol 

dan perendaman air. Daun yang masih 

menunjukkan kondisi hidup sebagian 

besar berasal dari daun yang berukuran 

kecil (19-25 cm) yaitu dengan rata rata 

persentase hidup berkisar antara 19-63%. 

Dalam penelitian ini, digunakan 

rancangan acak kelompok berdasarkan 

ukuran daun yaitu dari daun yang 

berukuran kecil yaitu ulangan 1 (U1) 19-

21 cm, sampai ukuran yang paling besar 

yaitu ulangan ke-5 (U5) 28-30 cm. 

Berdasarkan perhitungan nilai rerata 

persentase stek hidup pada setiap 

ulangan, menunjukkan bahwa persentase 

daun yang hidup terjadi pada daun yang 

berukuran kecil 19-25 cm. Hal ini 

disebabkan oleh laju transpirasi. Tingkat 

transpirasi pada daun yang berukuran 

kecil lebih rendah jika  dibandingkan 

dengan daun yang berukuran lebih besar. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Papuangan et al (2014) bahwa, luas dan 

ukuran daun pada tumbuhan berpengaruh 

terhadap laju transpirasi. Daun yang luas 

memiliki jumlah stomata yang banyak, 

sehingga mengakibatkan tingginya laju 

transpirasi.  
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Gejala kerusakan daun yang 

terjadi adalah mula-mula daun berwarna 

hitam kemudian daun mengering 

(berwarna coklat). Gejala kerusakan 

dimulai dari tangkai daun kemudian 

bertahap ke bagian pangkal daun menuju 

ke bagian ujung daun. Persentase daun 

yang mengalami kerusakan dihitung 

untuk menentukan banyaknya daun yang 

rusak. Persentase kerusakan daun 

menggambarkan proporsi bagian daun 

yang rusak. Hasil rerata persentase stek 

daun yang mengalami kerusakan dan 

persentase kerusakan daun tertera pada 

tabel 2. 

 

Tabel 2.  Rerata persentase daun yang mengalami kerusakan dan persentase 

kerusakan daun. 

 

Perlakuan 
Persentase stek daun 

yang mengalami 
kerusakan (%) 

Persentase kerusakan 
daun (%) 

Kontrol 90 52 

Perendaman air 90 49 

25% Air Kelapa 70 57 

50% Air Kelapa 60 48 

75% Air Kelapa 80 60 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa persentase daun yang mengalami 

kerusakan tinggi dengan rata-rata diatas 

50 % yaitu berkisar antara 60-90%. 

Persentase daun yang mengalami 

kerusakan apabila dibandingkan antara 

perlakuan kontrol dan perendaman air 

dengan perlakuan air kelapa mampu 

menurunkan persentase daun yang 

mengalami kerusakan pada konsentrasi 

25% air kelapa dan 50% air kelapa. 

Persentase daun yang mengalami 

kerusakan paling rendah yaitu pada 

perlakuan konsentrasi 50% air kelapa 

dengan persentase daun yang mengalami 

kerusakan sebesar 60%. Perbedaan 

persentase kerusakan daun pada berbagai 

perlakuan, tidak terlalu tinggi yaitu 

berkisar antara 48-60 %. Pada perlakuan 

air kelapa mampu menurunkan persentase 

kerusakan daun hanya pada perlakuan 

50% air kelapa, namun penurunan 

persentase kerusakannya tidak tinggi 

yaitu persentase kerusakan daun hanya 

48%. Perlakuan air kelapa 25% dan 75% 

meningkatkan persentase kerusakan daun 

dengan persentase kerusakan daun 

sebesar 57% dan 60%. Persentase 

kerusakan daun juga menunjukkan 

kecendrungan yang sama dengan 

persentase daun yang mengalami 

kerusakan bahwa perlakuan konsentrasi 

50% air kelapa menunjukkan persentase 

yang paling rendah. 

Gejala kerusakan pada stek daun 

di penelitian ini dimulai dengan 

menghitamnya bagian tangkai daun yang 

lama-kelamaan bagian yang menghitam 
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tersebut mencapai ke bagian atas (ujung 

daun), kemudian daun yang menghitam 

tersebut mengalami kekeringan dengan 

daun berubah berwarna coklat sehingga 

gejala kerusakan yang terjadi yaitu berupa 

daun yang menghitam dan daun yang 

mengering.  

Gejala kerusakan yang pertama 

kali terjadi adalah tangkai daun. Ini 

karena tangkai daun merupakan bagian 

yang langsung berhubungan dengan 

media tumbuh. Pada media tumbuh 

terdapat air dan unsur hara yang dapat 

diserap oleh tangkai daun, akan tetapi 

dikarenakan daun mangga di penelitian 

ini tidak tumbuh, maka daun mangga 

lama-kelamaan akan mati sehingga fungsi 

tangkai daun dalam menyerap air dan 

unsur hara sampai ke daun akan 

terhambat. Hal ini juga akan 

menyebabkan bagian daun lainnya 

mengalami kematian kemudian 

mengering yang ditandai dengan daun 

yang menghitam kemudian mengering 

berwarna coklat. 

Stek daun pada penelitian ini 

mengalami gejala penghitaman dan 

pencoklatan. Penyebab daun menghitam 

diduga oleh adanya getah dari dalam 

tangkai daun mangga sebagaimana 

menurut John (2011), getah mangga 

(lateks) terkandung di dalam jaringan. 

Peran fisiologis getah mangga tidak 

diketahui, namun mungkin memiliki 

peran defensif (mekanisme pertahanan). 

Hal ini menyebabkan getah yang terdapat 

di tangkai daun mangga akan 

menyebabkan penyumbatan pada jaringan 

tangkai daun. Sebagaimana menurut 

Sutopo et al (2017) getah merupakan 

penyebab penyumbatan pada jaringan 

tumbuhan. Hasil penelitian Reddy (2022) 

menunjukkan bahwa getah menyebabkan 

terganggunya struktur seluler dan 

memungkinkan kontak antara polifenol 

oksidase dan substrat tangkai daun, getah 

mangga sangat asam dengan nilai dengan 

pH 4,3 sehingga mengakibatkan 

pembentukan bercak hitam pada tangkai 

daun karena getah bersifat asam. Kondisi 

ini lama kelamaan akan menyebabkan 

tangkai daun mengalami pembusukan 

(tangkai daun berwarna hitam) karena 

tangkai daun ditanam di media tumbuh 

yang tingkat kelembabannya tinggi. Hal 

ini ditandai dengan kondisi tanah yang 

masih berair. 

Penyebab mencoklatnya daun 

pada penelitian ini diduga dikarenakan 

potongan stek cepat mengering dan 

terjadinya pencokelatan karena terdapat 

adanya kandungan senyawa fenol, 

sebagaimana menurut Somkuwar dan 

Kamble (2013), bahwa ekstrak daun 

mangga memiliki kandungan senyawa 

alkaloid, fitosterol, resin, fenol, tanin, 

flavonoid, saponin, dan juga senyawa 

mangiferin. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Dwiyani (2015) bahwa 

pencoklatan terjadi karena adanya 

senyawa fenol pada jaringan tanaman, 

senyawa fenol merupakan metabolit 

sekunder dan tersimpan dalam vakuola 

sel tanaman. Saat vakuola pecah, senyawa 

fenol di dalam jaringan tanaman 

teroksidasi dan menyebabkan 

pencoklatan. 

Persentase terbentuk akar 

Dari hasil penelitian ini, perlakuan air 

kelapa belum mampu memacu 

pembentukan akar. Tempat terjadinya 

akar pada stek daun umumnya terbentuk 

dari tangkai daun.(Fatonah & Sujarwati
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2021 ; Azlin 2021). Dalam penelitian ini 

sebagian besar daun mengalami 

kerusakan. Daun yang masih segar 

menunjukkan tangkai daun yang masih 

segar juga namun tangkai daun belum 

mengalami pembengkakan. Stek daun 

yang mengalami kerusakan dimulai dari 

bagian tangkai daun. Tidak terbentuknya 

akar pada stek daun mangga karena 

tangkai daun yang tidak mengalami 

pembengkakan dan kerusakan tangkai 

daun. Berdasarkan fenomena tersebut 

faktor yang kemungkinan menyebabkan 

tidak terbentuknya akar adalah sel-sel 

jaringan kambium dan floem pada tangkai 

daun belum mengalami pembelahan dan 

diferensiasi serta terjadinya kerusakan 

jaringan pada bagian tangkai daun. 

Umumnya sebelum proses tahapan 

pembentukan akar akan terjadi proses 

pembengkakan, sebagaimana menurut 

Santoso (2018), pembentukan akar 

padastek diawali dari penumpukan zat 

tumbuh (auksin dan beberapa hasil 

fotosintesis lainnya) pada dasar stek yang 

merupakan luka dan membutuhkan 

penyembuhan atau perbaikan jaringan. 

Zat-zat tumbuh tersebut berinteraksi 

dengan faktor dalam bahan stek untuk 

mengaktifkan pembelahan sel. 

Pembelahan kemudian diikuti dengan 

pembentukan kalus yang nantinya 

diteruskan pembentukan bakal calon akar. 
Jaringan yang berpotensi untuk tumbuh 

menjadi akar pada stek daun adalah 

jaringan floem pada bagian perisikel dan 

kambium. Menurut  Gorelick (2015), 

pembentukan akar terjadi karena jaringan 

floem dan kambium pada tangkai daun 

mengalami pembelahan dan diferensiasi 

untuk membentuk akar. Akan tetapi, 

dalam penelitian ini pemberian air kelapa 

belum mampu memacu membentuk akar. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan  

Perlakuan air kelapa dapat meningkatkan 

persentase stek hidup dengan persentase 

stek hidup tertinggi (40%) pada perlakuan 

50%. Perlakuan air kelapa mampu 

menurunkan persentase  stek daun yang 

mengalami kerusakan dengan persentase 

stek daun yang mengalami kerusakan 

terendah (60%) pada perlakuan 50%. 

Perlakuan air kelapa belum mampu 

memacu pembentukan akar dari stek daun 

mangga arumanis (Mangifera indica L. 

var. arum manis).  

 

2. Saran 

Saran yang dapat penulis ajukan 

adalah melakukan penelitian lanjutan 

dengan menggunakan daun mangga yang 

berukuran kecil berkisar antara (19-25 

cm) dan  menambah waktu tanam serta 

penggantian jenis perlakuan zat pengatur 

tumbuh yang memacu perakaran stek 

yaitu hormon auksin sintetik misalnya 

IBA dan NAA. 
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