
TINJAUAN PUSTAKA 
 

Botani Tanaman 
 

Tanaman Vetiver termasuk keluarga Gramineae, berumpun lebat, akar tunggal 

bercabang banyak dan berwarna kuning pucat atau abu-abu sampai merah tua. Rumpun 

tanaman akar wangi terdiri atas beberapa anak rumpun yang nantinya dapat dijadikan 

bibit (Rao and Suseela, 2008). 

Tanaman vetiver membentuk rumpun yang besar, padat dengan arah tumbuh 

tegak lurus, kompak, beraroma, bercabang-cabang. Tanaman vetiver memiliki akar 

serabut yang masuk sangat jauh kedalam tanah (saat ini rekor akar vetiver terpanjang 

adalah 5,2 meter yang ditemukan di Doi Tung, Thailand). Akar vetiver diketahui mampu 

menembus lapisan yang sangat keras setebal 15 cm. Dilereng-lereng yang keras dan 

berbatu, ujung-ujung akar vetiver mampu masuk menembus dan menjadi semacam 

jangkar yang kuat (Wijayakusuma, 2007). 

Vetiver adalah rumput berumbai padat dengan tangkai yang menaik dari rhizoma 

aromatik hinga setinggi 2 m. Akarnya sangat kuat, padat dan aromatik                                      

(Rao and Suseela, 2008). Tanaman vetiver tidak mempunyai stolon atau rhizoma. Sistem 

akar tumbuh dengan sempurna dan sangat cepat. Pada beberapa kondisi, panjang akar 

tanaman vetiver pada tahun pertama dapat mencapai 3 – 4 m. Berbatang lurus dan kaku 

yang dapat menahan arus air secara relatif dalam (Truong, dkk, 2002). 

Rumpun tumbuh hingga mencapai tinggi 1 - 1,5m, terkadang dapat mencapai 3 m, 

berdiameter 2 - 8 mm. Daun berbentuk garis, pipih, kaku, permukaan bawah daun licin. 

Perbungaan malai (tandan majemuk) terminal, tiap tandan memiliki panjang mencapai       

10 cm, ruas yang terbentuk antara tandan dengan tangkai bunga berbentuk benang, namun 

di bagian apeksnya tampak menebal (Rao and Suseela, 2008). 

Universitas Sumatera Utara



Ada beberapa sifat karakteristik vetiver yang membuatnya spesial dibanding 

rumput lain dan pepohonan yang digunakan dalam konservasi tanah yaitu: 

- Mempunyai sistem perakaran yang dalam 

- Tidak menimbulkan efek yang serius akibat persaingan unsur hara dan air 

pada tanaman budidaya yang ditanam didekatnya 

- Mudah dalam penanaman dan pemeliharaan 

- Mudah dimusnahkan jika tidak diperlukan lagi 

- Dapat tumbuh pada tanah pH sangat asam sampai dengan basa (3,5 – 10,5) 

- Dapat tumbuh pada rentang iklim yang luas 

- Tidak bersifat gulma karena menghasilkan biji infertile dan tidak 

menghasilkan stolon dan rhizoma yang menyebar sehingga tetap berada 

dimana vetiver tersebut ditanam. 

- Mampu mengurangi erosi jika ditanam berbaris 

(National Research Council, 1993) 

 

Syarat Tumbuh 

 
Iklim 

Tanaman vetiver ditemukan tumbuh secara liar, setengah liar dan sengaja ditanam 

diberbagai negara beriklim tropis dan subtropis (Santoso, 1993). Rumput vetiver tumbuh 

liar di semua daratan di India hingga pada ketinggian 1200 m. Vetiver dapat tumbuh baik 

pada kondisi lingkungan sangat basah dengan curah hujan tahunan 2000 - 3000 mm 

sampai sangat kering dengan curah hujan tahunan berkisar pada 300 - 1000 mm                       

(Rao dan Suseela, 2008). 
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Suhu maksimum yang mendukung pertumbuhan rumput vetiver adalah pada 

rentang 25° - 35°C; namun suhu absolut maksimumnya dapat mecapai 45°C. Vetiver 

tetap dapat tumbuh pada kondisi tanah tandus dan pada tipe tanah yang beragam. Rumput 

vetiver dewasa dapat tumbuh pada tanah yang mengandung garam. Meskipun telah 

mengalami kebakaran, terinjak-injak, ataupun habis karena dimakan hewan, jenis rumput 

ini masih dapat tetap tumbuh (Rao dan Suseela, 2008). 

Walaupun vetiver sangat bersikap toleran pada beberapa lahan ekstrim dan 

kondisi-kondisi klimat tersebut di atas, tanaman vetiver tidak toleran untuk berteduh. 

Tempat teduh akan mengurangi pertumbuhannya dan pada kasus ekstrim, tanaman 

vetiver dapat mati. Oleh karena itu vetiver tumbuh baik pada kondisi terbuka                   

(Truong, 2002). 

 
Tanah 

Tanaman vetiver tumbuh baik pada tanah berpasir (antosol) atau pada tanah abu 

vulkanik dilereng-lereng bukit. Pada tanah tersebut akar tanaman menjadi panjang dan 

lebat dan juga akar mudah dicabut tanpa ada yang tertinggal dan hilang. Sesungguhnya 

tanaman vetiver masih dapat tumbuh pada tanah-tanah liat yang banyak mengandung air, 

namun kelemahannya, selain sulit dicabut, juga pertumbuhan akar terhambat                     

(Santoso, 1993). 

Tanaman vetiver toleran terhadap kondisi tanah yang mempunyai derajat 

keasaman yang tinggi yaitu pada pH 3,5 - 11 dan tanah yang keracunan aluminium dan 

magnesium (Truong, 2002). Meskipun vetiver tumbuh di hampir semua tipe tanah, tanah 

lumpur berpasir yang berair adalah merupakan tanah yang terbaik (Anon, 1976).  

Tanaman vetiver dapat tumbuh baik di lingkungan yang tidak menguntungkan 

termasuk pada lahan berat yang masam, mengandung mangan dan alumunium; 
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bersalinitas tinggi dan banyak mengandung natrium; mengandung logam berat seperti Al, 

Mn, As, Cd, Cr, Ni, Pb, Hg, Se, dan Zn (Wijayakusuma, 2007). 

 
Pupuk Nitrogen 

Nitrogen merupakan bagian pokok bagi tanaman. Nitrogen hadir sebagai satuan 

fundamental dalam protein, asam nukleik, klorofil dan senyawa organic lain. Protein 

merupakan penyusun utama protoplasma. Fungsi nitrogen sebagai bahan vital berbagai 

enzim menunjukkan fungsi utamanya sebagai pusat dalam  seluruh proses metabolis 

dalam tanaman (Mas’ud, 1992). Dilaporkan juga bahw kekahatan nitrogen menyebabkan 

pembelahan sel terhambat dan akhirnya memperlambat pertumbuhan. Nitrogen dalam 

jumlah yang cukup akan meningkatkan luas daun sehingga area fotosintesis meningkat. 

Pasokan nitrogen dalam jumlah tinggi akan mempercepat perubahan karbohidrat menjadi 

protein. 

Menurut Mas’ ud, (1992) fungsi nitrogen bagi pertumbuhan tanaman adalah                  

1) menjadikan tanaman berwarna hijau, 2) meningkatkan pertumbuhan daun dan batang, 

3) menjadikan tanaman menjadi sukulen, 4) menahan pertumbuhan akar,                                  

5) memperlambat pematangan tanaman dengan membantu pertumbuhan vegetatif yang 

tetap hijau walaupun saat masak sudah maksimum, 6) meningkatkan kandungan protein, 

7) mengurangi pengaruh buruk udara dingin. 

Nitrogen diserap oleh tanaman dalam bentuk ion NO3- atau NH4+ dari tanah dan 

nitrogen merupakan unsur yang mudah larut dan menguap. Kadar Nitrogen rata-rata 

dalam jarinagn tanaman adalah 2% - 4% berat kering. Dalam tanah kadar nitrogen sangat 

bervariasi, tergantung pada pengelolaan dan penggunaan tanah tersebut                        

(Rosmarkam dan Yuwono, 2002). 

Disebut pupuk nitrogen karena pupuk-pupuk dalam kelompok ini didominasi oleh 

unsur N. Termasuk pupuk Nitrogen antara lain urea yang mengandung 45-46% N, 
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zwavelzure ammoniak atau amoniumsulfat (ZA) yang mengandung 20-21%N, dan 

amoniumnitrat yang mengandung 35% N (Redaksi Agromedia, 2008) 

Nitrogen dalam bentuk urea cepat larut dalam air dan mudah tercuci. Nitrogen 

sangat cepat tersedia bagi tanaman karena itu harus digunakan pada saat nitrogen 

dibutuhkan khusus pada tanah yang kandungan bahan organiknya rendah                      

(Novizan, 2005). 

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemupukan meliputi 5 hal yaitu harus tepat 

jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara dan tepat guna (Susila, 2005). 

 
Panjang Pangkasan Bahan Tanaman 

Anakan merupakan tunas yang tumbuh dari pangkal batang. Bagian ini 

merupakan bagian yang paling sering digunakan untuk perbanyakan vetiver karena 

tersedia dalam jumlah yang banyak, teknik pengerjaan yang mudah, hasil yang baik dapat 

bertahan dalam transportasi yang berlangsung lama dalam berbagai kondisi dan 

berkembang dengan cepat ketika akarnya mulai tumbuh. Salah satu teknik perbanyakan 

yang sering digunakan adalah perbanyakan dengan anakan (Chomchalow, 2000).  

Vetiver diperbanyak secara vegetatif dengan memecah rumpun yang terdiri dari 

satu atau beberapa tunas berukuran 15—20 cm dan meliputi beberapa bagian akar. 

(Truong, 2002).  

Pemangkasan dapat didefinisikan sebagai pemotongan pertumbuhan yang tidak 

dikehendaki untuk merangsang pertumbuhan tertentu. Definisi ini mencakup dua 

pengertian yaitu penghilangan suatu bagian dan mendatangkan respon tertentu                  

(Verheij dan Coronel, 1992). Menurut Harjadi (1989) pemangkasan merupakan upaya 

untuk menghilangkan dominasi pucuk berupa penghambatan oleh titik tumbuh pada 

pertumbuhan tunas di bawahnya dan merupakan fungsi dari distribusi auksin. Auksin 

dibentuk di ujung batang dan akar kemudian bergerak ke bagian lain di tanaman.         
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Coombs et al. (1994) mengemukakan bahwa pucuk menggunakan suatu kontrol yang 

sangat mempengaruhi tunas dan menekan pertumbuhan cabang lateral. Penghilangan 

pucuk akan memecah dominasi dan salah satu tunas di bawah pucuk akan tumbuh dan 

membuat dominasi baru. Pemangkasan bertujuan meningkatkan jumlah tunas, 

mengurangi transpirasi, mengatur bentuk tanaman, meningkatkan jumlah bunga dan 

mengatur waktu pembungaan (Weaver, 1972). 

 Menurut Sukasman (1988) pemangkasan bertujuan untuk memacu pertumbuhan 

vegetatif, menekan pertumbuhan generatif serta mengubah pertumbuhan batang tunggal 

dan besar menjadi berbatang banyak dan rendah, selain itu pemangkasan dapat 

mempengaruhi pertunasan, karena pemangkasan pada pucuk batang akan mempengaruhi 

keseimbangan zat pengatur tumbuh alami di daerah ketiak daun. Menurut Sutarno (1982) 

perubahan keseimbangan zat pengatur tumbuh alami tersebut akan merangsang 

pertumbuhan tunas baru. Pemangkasan akan memicu bekerjanya meristem ujung yang 

menghasilkan sel-sel baru pada ujung akar atau batang, mengakibatkan tumbuhan 

bertambah tinggi atau panjang (Gardner et al., 1991). Hal ini disebabkab adanya 

pergerakan auksin yang tinggi akibat pemangkasan batang menuju ujung batang atau 

pangkal batang menghambat tunas lateral atau samping (Hartman dan Kester, 1990).   

Pertumbuhan vegetatif tanaman dengan cepat akan berlangsung setelah dilakukan 

pemangkasan. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan keseimbangan rasio akar dan 

tajuk. Aliran distribusi air, nutrisi, dan cadangan makanan berlangsung dari sistem 

perakaran yang tidak terganggu menuju area tajuk yang mengalami pemangkasan               

(Janick, 1972). Rasio akar dan tajuk dapat mempengaruhi pertumbuhan, pembungaan, 

dan pembuahan pada tanaman. Setelah pemangkasan, maka menyebabkan jumlah daun 

berkurang. Berkurangnya jumlah daun per tanaman tersebut mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman karena daun merupakan penghasil metabolit yang dibutuhkan 
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tanaman melalui fotosintesis (source). Dari daun, metabolit-metabolit tersebut ditranspor 

ke bagian-bagian lain dari tumbuhan untuk menunjang pertumbuhan dan 

perkembangannya (sink). Hubungan source dan sink pada aliran distribusi metabolit 

memberi peranan penting pada tanaman. Menurut Geiger (1987) distribusi asimilat pada 

tanaman dapat dipengaruhi oleh berkurangnya daun yang berfungsi sebagai source dalam 

distribusi hasil fotosintesis dan metabolisme. Cadangan makanan berupa karbohidrat akan 

dialihkan untuk pertumbuhan tunas baru (Denisen 1979). Setelah tanaman dipangkas, 

maka bagian tanaman yang tersisa harus cepat membentuk daun baru agar fotosintesis 

dan proses metabolisme lainnya dapat berjalan lancar. 

 
ZPT Indole Butyric Acid (IBA) 

ZPT (zat pengatur tumbuh) dibuat agar tanaman memacu pembentukan 

fitohormon (hormon tumbuhan) yang sudah ada di dalam tanaman atau menggantikan 

fungsi dan peran hormon bila tanaman kurang dapat memproduksi hormon dengan baik.  

Hormon berasal dari bahasa Yunani yaitu hormaein ini mempunyai arti: merangsang, 

membangkitkan atau mendorong timbulnya suatu aktivitas biokimia sehingga fito-

hormon tanaman dapat didefinisikan sebagai senyawa organik tanaman yang bekerja aktif 

dalam jumlah sedikit, ditransportasikan ke seluruh bagian tanaman sehingga dapat 

mempengaruhi pertumbuhan atau proses-proses fisiologi tanaman             

(http://yoxx.blogspot.com, 2008). 

ZPT pembentuk perakaran adalah auksin. Indole Acetic Acid (IAA), Naftalena 

Acetid Acid (NAA), Indole Butyric Acid (IBA) adalah termasuk auksin. Indole Butyric 

Acid (IBA) lebih stabil sifat kimia dan mobilitasnya di dalam tanaman. Selain dari pada 

itu daya kerjanya lebih lama. Sifat-sifat IBA inilah yang menyebabkan pemakaiannya 

lebih berhasil. ZPT ini tetap berada di dekat tempat ia diberikan dan tidak menyebar ke 
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bagian tanaman lain sehingga tidak mempengaruhi pertumbuhan bagian lain                           

(Sulastri, 2003).  

 Adapun rumus bangun dari Indole Butyric Acid (IBA) adalah:  

 

(http://yoxx.blogspot.com, 2008). 

Konsentrasi zat tumbuh IBA yang diperlukan oleh tiap tanaman berbeda-beda. 

Cara pemberian hormon dapat dilakukan dengan cara pemberian dengan perendaman, 

pencelupan dan tepung. Untuk metode perendaman, konsentrasi zat pengatur tumbuh 

bervariasi antara 20 ppm sampai 200 ppm tergantung kemampuan jenis tersebut berakar 

(Hartmann, et al, 2002). 
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