
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Rumput vetiver (Vetiveria zizanioides) adalah tanaman tropis yang sangat umum 

dijumpai di sepanjang pinggiran sungai di India. Vetiver berasal dari bahasa Tamil yang 

berarti “akar yang digali”. Spesies umum yang tumbuh di Thailand menurut para peneliti 

adalah Vetiveria zizanioides. Spesies ini tumbuh dalam rumpun yang padat dan tumbuh 

dengan cepat setelah ditanam (National Research Council, 1993). 

Vetiver memiliki beberapa keunggulan sebagai tumbuhan yang efeektif mengatasi 

erosi tanah dan longsor yang tidak dimiliki oleh tumbuhan lain. Vetiver tidak memiliki 

stolon maupun rhizoma tetapi memiliki perakaran yang massif, pertumbuhan cepat, 

batang rapat dan tegak, sangat resisten terhadap hama, penyakit dan api, dan sangat 

toleran terhadap media tumbuh yang sangat asam, basa, salin dan sodik, dan sangat 

toleran terhadap Al, Mn, As, Cd, Cr, Ni, Pb, Hg, Se, dan Zn dalam tanah. 

Menurut Sutedjo (2002), tanah yang digunakan secara terus-menerus untuk 

menanam dan mengembangkan tanaman tanpa melakukan pemeliharaan atau perbaikan 

maka akan menurunkan kesuburannya sehingga hasil tanamannya merosot, dan pada 

akhirnya tanah tidak mampu lagi menunjukkan produktivitasnya. Oleh karena itu perlu 

dilakukan upaya perbaikan dan pemeliharaan tanah dengan cara, antara lain pemberian 

pupuk nitrogen. Sampai saat ini, urea merupakan sumber N yang tertinggi dalam bentuk 

padat dan merupakan pupuk N yang terpenting khususnya di negara sedang berkembang. 

Nitrogen merupakan unsur utama dalam meningkatkan produksi. 

Mempertahankan kondisi tanaman dalam keadaan cukup hara N namun tidak 

berlebihan merupakan salah satu alternatif meningkatkan efisiensi pupuk N. Pemberian 

pupuk N yang berlebihan ini menyebabkan efisiensi pupuk menurun serta membahayakan 

tanaman dan lingkungan. Strategi pengelolaan hara N yang optimal bertujuan agar 
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pemupukan dilakukan sesuai dengan kebutuhan tanaman sehingga dapat mengurangi 

kehilangan N dan meningkatkan serapan N oleh tanaman. Pemberian pupuk yang tepat 

tidak saja akan menurunkan biaya penggunaan pupuk, tetapi dengan takaran pupuk yang 

lebih rendah, hasil relatif sama, tanaman lebih sehat, serta mengurangi hara yang terlalut 

dalam air dan penimbunan N dalam air atau bahan makanan yang sangat berbahaya bagi 

kesehatan manusia (Anonimous, 2000).  

Unsur nitrogen merupakan unsur hara utama bagi pertumbuhan tanaman di dalam 

pembentukan organ vegetatif tanaman seperti daun, batang dan akar. Kegunaan unsur 

nitrogen bagi tanaman adalah untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, meningkatkan 

kadar protein (asam amino) dalam tubuh tanaman dan meningkatkan kualitas tanaman 

penghasil daun (Sutedjo, 2002).   

Semakin banyak anakan maka perakaran juga akan semakin banyak. Menurut 

Alfandi (2006), panjang pangkasan bahan tanaman menentukan jumlah tunas yang akan 

tumbuh, ini merupakan efek dari panjangnya pangkasan. Pangkasan dimaksudkan untuk 

merangsang tumbuhnya tunas dari akar baru sehingga dengan sendirinya akan 

meningkatkan jumlah anakan. 

Setelah tanaman dipangkas, maka bagian tanaman yang tersisa harus cepat 

membentuk daun baru agar fotosintesis dan proses metabolisme lainnya dapat berjalan 

lancar. Pembentukan dan pertumbuhan daun baru tesebut dipengaruhi oleh ketersediaan 

hara yang cukup, untuk itu pemupukan mempunyai peranan penting dalam proses ini. 

Salah satu unsur yang dibutuhkan tanaman pada saat pertumbuhan adalah Nitrogen. 

Nitrogen merupakan kunci dalam pembuatan  nucleoside phosphate dan asam amino 

yang menjadi pembangun asam amino dan protein (Taiz dan Zeiger, 2002).  

 Pemberian pupuk nitrogen setelah pemangkasan diharapkan dapat mempercepat 

pembentukan tunas baru dan mempercepat pertumbuhan tanaman. 
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Hormon / ZPT yang sering digunakan untuk perakaran tanaman adalah golongan 

auksin antara lain IBA (Indole Butyric Acid), IAA (indole Asetat Acid), NAA                           

(Naftalena Asetat Acid) dan 2,4 D dalam konsentrasi yang sangat rendah. Dari ketiga 

jenis auksin, yang paling efektif digunakan dalam perbanyakan vegetatif adalah IBA dan 

NAA (Rahardja dan Wiryanta, 2004). Menurut Weaver (1972), IBA lebih baik dan sering 

digunakan dalam merangsang perakaran. Aktifitas auksinnya lemah dan dihancurkan 

relatif lambat oleh sistem enzim karena ditahan di lokasi aplikasi. 

 Menurut hasil penelitian Hutabarat (2006), menyatakan bahwa konsentrasi ZPT 

IBA yang terbaik diperoleh pada konsentrasi 200 ppm dibandingkan dengan konsentrasi 

100 ppm dan 300 ppm. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai pupuk N untuk merangsang pertumbuhan vegetatif vetiver dengan 

berbagai panjang pangkasan bahan tanaman yang didukung dengan pemberian ZPT IBA 

dengan konsentrasi 200 ppm (sama untuk semua perlakuan). 

 
Tujuan Penelitian 

Untuk menentukan dosis nitrogen dan panjang pangkasan bahan tanaman yang 

terbaik terhadap pertumbuhan vetiver (Vetiveria zizanioides). 

 
Hipotesa Penelitian 

 
Ada pengaruh yang nyata dari dosis nitrogen dan panjang pangkasan bahan 

tanaman serta interaksinya terhadap pertumbuhan vetiver. 

 
Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini berguna untuk mendapatkan data penyusunan skripsi sebagai salah 

satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pertanian di Fakultas Pertanian, Universitas 

Sumatera Utara, Medan, dan diharapkan dapat pula berguna untuk pihak-pihak yang 

berkepentingan.  
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