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ABSTRAK 

 

IDA YULIANTI. Pertumbuhan setek beberapa varietas Hoya coronaria dari 

kawasan hutan kerangas Air Anyir, Bangka. Dibawah bimbingan oleh YULIAN 

FAKHRURROZI dan SRI RAHAYU.  

 

 Penelitian tentang pertumbuhan setek beberapa varietas H. coronaria dari 

kawasan hutan kerangas Air Anyir, Bangka adalah langkah awal untuk menanam 

dan konservasi H.coronaria. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pertumbuhan organ vegetatif setek batang beberapa varietas H. coronaria, dan 

untuk mengetahui perlakuan setek yang baik. Penelitian ini dilakukan pada bulan 

Oktober 2015 sampai Januari 2016 di rumah percobaan Gabek 2 Pangkalpinang. 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dengan 2 faktor dan 

15 tingkat kombinasi. Faktor pertama adalah 5 varietas  H. coronaria dan kedua 

adalah 3 metode setek dengan jumlah daun berbeda. Penelitian ini menggunakan 

ulangan sebanyak 3 kali dengan 3 tanaman setiap ulangannya. Pengamatan 

parameter yang diamati yaitu persentase setek hidup, panjang akar, jumlah akar, 

jumlah tunas, tinggi tunas, diameter batang, jumlah daun, jumlah ruas batang dan 

luas daun. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perlakuan varietas berpengaruh 

nyata terhadap 8 parameter pertumbuhan kecuali diameter batang. Hal ini diduga 

karena pengaruh umur setek yang masih 7 minggu. Perlakuan setek berpengaruh 

nyata terhadap semua parameter pertumbuhan, dan interaksi perlakuan juga 

menunjukkan pengaruh nyata terhadap semua respon yang diamati. Varietas dan 

setek yang baik dan cepat tumbuh yaitu varietas 5 dan setek 4 daun. Interaksi yang 

baik dan cepat tumbuh yaitu varietas 4 setek 4 daun. Varietas dan setek yang 

lambat tumbuh yaitu varietas 1 dan setek 0 daun. Perbedaan yang diperoleh ini 

diduga karena adanya pengaruh jumlah daun, nutrisi, hormon, genetik dan 

lingkungan. 
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ABSTRACT 

 

IDA YULIANTI. Cutting Growth of Some H. coronaria Varieties From Heat 

Forest Area of Air Anyir Bangka. Supervised by YULIAN FAKHRURROZI and 

SRI RAHAYU.  

 

Research on vegetative propagation of several H. coronaria varieties from 

heat forest of Air Anyir Bangka, is the first step to cultivate as well as for 

conservation purpuses. This research purpose to study the growth of stem cutting 

from several H. coronaria varieties as well as to find the best cutting method. This 

research was done on Oktober 2015 until January 2016 at trial house on Gabek 2, 

Pangkalpinang. The experiment applied randomized factorial completely design 

of 2 factors with 15 level combinations. The first factor is 5 variety of H. 

coronaria and the second factor is 3 cutting methods with different leaves 

numbers. Three replications was applied with 3 cutting each of replications. The  

parameters were observed on the establishment of cuttings (life cutting 

presentation), root length, root total number, shoot total number, shoot length, 

stem diameter, leaves total number, leaf wide and internode total number. The 

result showed that most of all growth parameters except stem diameter were 

significantly influenced by the varieties differences. All growth parameters were 

also significantly influenced by the cutting methods as well as all treatment 

interaction. This result was assumed influence by cutting age an 7 weeks. The best 

fast growth varieties was variety 5. The best cutting method was 4 leaves cutting. 

The best treatment interaction was variety 4 with 4 leaves cutting. The slowest 

growth varieties was variety 1, and the slowest cutting was non leaves cutting. 

This result were assumed influencing by some factors such us  the numbers of 

leave, nutrition, hormone, genetic and environment.  

 

Key Words: cutting, H. coronaria, heat forest, Bangka 
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Assalamualaikum Wr. Wb.  
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memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan 

menyusun penelitian skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam selalu 

dihanturkan kepada suri tauladan kita nabi Muhammad saw. Skripsi ini 

merupakan laporan akhir dari penelitian yang berjudul “Pertumbuhan Setek 

beberapa Varietas Hoya coronaria dari Kawasan Hutan Kerangas Air Anyir, 

Bangka”. Skripsi ini merupakan syarat dalam menyelesaikan studi untuk 

memperoleh Sarjana Sains pada jurusan Biologi. Penelitian ini dilakukan dari 

bulan Oktober 2015 – Januari 2016 atas bimbingan dari bapak Dr. Yulian 

Fakhrurrozi, SPd., MSi. dan ibu Dr. Ir. Sri Rahayu, SSi., MSi.  
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masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang bersifat konstruktif 

sangat penulis harapkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Selain itu juga 

untuk perbaikan dan pengetahuan bagi penulis kedepannya. Semoga penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi kita semua.  
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