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MANIPULASI TUMBUHAN MENGGUNAKAN HORMON 
PERTUMBUHAN TANAMAN 

Sebagai organisme yang bersifat sesil tumbuhan tidak dapat ‘pindah’ dari habitatnya.  Tumbuhan harus 
mampu mengatasi kondisi di sekitarnya termasuk faktor abiotik seperti suplai nutrien dan pengaruh 
biotik seperti herbivor. Bagian dari strategi adaptasi terhadap kondisi tantangan ini adalah adanya 
fleksibilitas arsitektur yang difasilitasi perkembangan tanaman yang bersifat terbuka dan 
indeterminet.  Pertumbuhan tanaman berlangsung sebagai hasil respon terhadap stimuli lingkungan 
yang ditransduksi oleh signal di bagian dalam yaitu senyawa metabolit, RNA dan hormon.  

Hormon sebagai sinyal senyawa kimia dalam perkembangan tanaman 

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil interaksi setiap individu dengan lingkungannya. 
Salah satu sinyal yang berkontribusi dalam integrasi pekembangan dan penyesuaian terhadap 
lingkungan eksternal adalah hormon. Hormon tumbuhan disebut juga senyawa pertumbuhan 
tanaman atau regulator pertumbuhan tanaman tidak hanya berfungsi pada proses pertumbuhan 
tetapi juga proses-proses di sistem endogen lainnya. 
 
Bagaimana hormon dapat berperan secara efektif? Pada sistem sinyal dikenal adanya sumber, target 
dan transmisi diantara keduanya. Beberapa hal berikut perlu diketahui: 

- Setiap hormon di tumbuhan dapat disintesis pada lebih dari satu lokasi. Bahkan semua sel 
hidup dapat menghasilkan hormon. Beberapa sel menghasilkan dalam jumlah banyak sedang 
yang lain dalam jumlah sangat sedikit. 

- Hormon tumbuhan adalah molekul kecil dan bersifat mobil baik jarak dekat maupun jarak jauh 
- Hormon berperan pada tempat yang jauh dari tempat sintesisnya, sehingga transport dari 

tempat asal menuju target tempat aksi merupakan salah satu faktor yang menentukan jenis 
aksinya.  

- Beberapa fungsi hormon bekerja pada sel atau jaringan di tempat hormon tersebut disintesis  
- Setiap hormon memiliki beberapa fungsi 

 
Hormon adalah senyawa organik yang dikelompokkan berdasarkan kemampuannya mempercepat, 
menghambat  dan memodifikasi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan/atau proses-proses 
biokimia. Hormon tertentu dapat memacu proses tertentu, menghambat beberapaproses lainnya dan 
tidak berpengaruh banyak proses lain. Dari lima hormon tumbuhan yang telah banyak diketahui 
dikelompokkan menjadi dua, yaitu promotor pertumbuhan (auksin, sitokinin, giberelin) dan inhibitor 
pertumbuhan (etilen, asam absisat). Hormon-hormon tersebut dapat beraksi secara sinergis atau 
antagonis satu dengan lainnya. 
 
Manipulasi pertumbuhan dan perkembangan dengan aplikasi hormon/zat pengatur tumbuh 

Hormon tanaman bersifat multifungsi dan respon yang dihasilkan tergantung dosis, lokasi aplikasi atau 
pemberian dan tahap perkembangan. Mengontrol tinggi tanaman, percabangan, induksi bunga, 
meningkatkan jumlah buah, menghasilkan buah tanpa biji, menginduksi perkecambahan biji, semuanya 
bertujuan untuk keberhasilan secara komersial. Berdasarkan teori yang ada maka hampir semua 
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proses perkembangan berpotensi untuk dipengaruhi oleh hormon. Contohnya yaitu mengatur tinggi 
tanaman, menginduksi bunga, meningkatkan julah buah, menghasilkan buah tanpa biji, menginduksi 
perkecambahan biji, dan lain-lain. Namun kenyataan yang ada tidak sesederhana itu. Dari beberapa 
kali percobaan mungkin hanya satu atau beberapa yang dapat diaplikasikan secara komersial dan 
regular.  Seringkali kali ada faktor lain yang berpengaruh lebih kuat dibanding respon dan target yang 
diinginkan. Perlu diingat adanya variasi respon antar spesies, kultivar dan genotip; antar jaringan pada 
umur berbeda, kondisi pertumbuhan, dan modifikasi respon oleh faktor-faktor lingkungan terhadap 
strategi terbaik yang sudah dilakukan bahkan dengan dosis terbaik, maupun waktu aplikasi pada 
bagian yang tepat.  
 
Beberapa manipulasi pertumbuhan dan perkembangan tanaman hortikultur dengan hormon 

Mengontrol Percabangan 

Pengaturan percabangan bertujuan untuk ‘memperbaiki’ arsitektur tanaman. Hal-hal terkait adalah: 
menghilangkan dominasi apikal, meningkatkan dan ‘memperbaiki’ kualitas percabangan, menggantikan 
‘pinching’ (pemetikan) karena pemetikan membutuhkan tenaga banyak walaupun pinching dapat 
menunda pertumbuhan dan pembungaan. Pola percabangan dipengaruhi oleh hormon auksin dan 
sitokinin. Aplikasi sitokinin eksogen pada beberapa species meningkatkan rasio sitokinin:auksin pada 
tanaman untuk menghilangkan dominansi apikal sehingga mengontrol pola percabangan dan bentuk 
tanaman serta menginduksi pertumbuhan kuncup lateral. BA telah terbukti dapat meningkatkan 
percabangan pada beberapa herba. Manipulasi percaangan juga dapat dilakukan dengan pemberian 
hormon giberelin (Gambar 1, 2). 
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Gambar 1. Manipulasi percabangan dengan hormon auksin, sitokinin dan giberelin 

 

Gambar 2. Sinergisme antara auksin, giberelin dan sitokinin pada tomat cv. Micro-Tom 

IAA (auksin alami) disintesis pada bagian tunas apikal dan ditransport secara basipetal melalui floem 
menuju sistem perakaran atau pangkal batang. Transport polar auksin berperan pada aktivitas 
meristem. Aliran IAA ke bagian bawah memunculkan berbagai respon tanaman seperti 
mempertahankan dominasi apikal dan menstimulir perkembangan akar. Pada perkembangan meristem 
tunas dan akar terdapat pengaruh yang disebakan oleh interaksi auksin-sitokinin. Sitokinin dan auksin 
secara bersama-sama (mutual) mengatur setiap pensinyalan dan metabolisme: IAA mengontrol 
kandungan sitokinin melalui regulasi biosintesisnya dan deaktivasi.  

Pembentukan akar lateral dan adventif dapat dibagi tiga fase yang tidak saling tergantung. Pada fase 
awal perakaran ketika perubahan anatomi belum dapat dilihat level hormon dan sensitivitas jaringan 
terhadap sinyal hormon adalah indikator paling signifikan untuk mengenali awal rizogenesis. Fase ini 
terdiri dari diferensiasi dan induksi, dicirikan dengan IAA konsentrasi tinggi pada pangkal potongan dan 
sensitivitas yang tinggi terhadap auksin eksogen. Selama fase perakaran ini konsentrasi sitokinin alami 
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pada potongan relatif konstan yaitu rendah. Perlakuan dengan auksin eksogen meningkatkan zeatin 
endogen yang mengakibatkan rizogenesis terhambat khususnya ketika diberikan pada konsentrasi 
tinggi. Mekanisme penghambatan tersebut terdapat pada gangguan inisiasi primordia dan pola reguler 
pembelahan sel. Ini mengurangi ukuran meristem akar karena jumlah sel meristematik yang menurun. 
Sitokinin menstimulir diferensiasi sel menjadi jaringan pembuluh melalui ekspresi spasial selektif gen 
sitokinin dehidrogenase di zona transisi.  

Beberapa contoh kontrol percabangan dengan ‘pemetikan’ dapat dipelajari pada dua video berikut : 
https://www.youtube.com/watch?v=EtFnORJBQ90 dan 
https://www.youtube.com/watch?v=RD3tQrZB63E 

Pemanjangan batang 

Giberelin berpengaruh pada dormansi, perkecambahan, pembungaan dan perkembangan buah tetapi 
yang paling banyak diteliti ada perannya dalam modifikasi pemanjangan batang (internodus). Hal ini 
diasumsikan terkait dengan peningkatan laju pertumbuhan sel pada konsentrasi giberelin yang 
ditambahkan. Umumnya gibrelin konsentrasi rendah menghasilksn tanaman yang lebih pendek 
disbanding giberelin konsentrasi tinggi. Giberelin yang banyak diketahui berpengaruh pada dormansi, 
perkecambahan, pembungaan dan perkembangan buah juga banyak dipelajari untuk pemanjangan 
batang. Hal ini terkait dengan perubahan laju pertumbuhan sel dengan penurunan atau peningkatan 
konsentrasi giberelin. Tanaman dengan giberelin dalamkonsentrasi rendah lebih ‘pendek’ dibanding 
tanaman dengan giberelin dengan konsentrasi tinggi. Hal ini telah dibuktikan pada percobaan yang 
menggunakan kacang yang telah dimutasi tidak memiliki enzim untuk mensistesis giberelin (gambar 3).  

  

Gambar 3. Manipulasi arsitektur tanaman dengan giberelin 

Buah Partenokarpi: Auksin dan Giberelin 

Karakter yang banyak diinginkan pada sebagian besar buah adalah ‘tanpa biji’ (gambar 4). Kondisi ini 
terjadi secara spontan pada pisang karena bersifat triploid, dan pada beberapa jenis jeruk tertentu 
karena terjadi aborsi awal embrio. Pada beberap jeruk mandarin penyemprotan auksin sebelum atau 
sesaat setelah berbungan menginduksi terbentuknya buah tanpa biji. Pada anggur varietas sultana biji-
bijinya yang mulai perkembangan selanjutnya mengalami aborsi. Giberelin dapat ditambahkan untuk 
menghasilkan perkembangan buah normal. Pada kedua kasus tersebut aplikasi hormon dapat 
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menggantikan kondisi pertumbuhan biji secara normal. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang 
cukup erat antara perkembangan biji buah dan biji.  Auksin juga dapat menginduksi buah tanpa biji 
misalnya pada jeruk. Tetapi aplikasi yang tidak tepat dapat menyebakan absisi yang diduga karena 
terjadi induksi sintesis etilen dan berfungsi untuk memperkcil buah di pohon sehingga jumalh yang 
dihasilkan lebih banyak. 

   

Gambar 4. Buah tanpa biji 

Benzyladenin (BA) atau Benzil amino Purine (BAP) 

Beberapa contoh manipulasi pertumbuhan dengan sitokinin:  

Effects of Benzyladenine on Vegetatife Growth and Flowering of Potted Miltoniopsis Orchids  
(10.17660/ActaHortic.2015.1078.16) 
Exogenous Cytokinin Induces “Out of Season” Flowering in Protea cv. Carnival (2009, J. Amer. Hort. 
Soc. Sci. 134(3):308-313. 
The Use of N-6-benzyladenine to Regulate Flowering of Phalaenopsis Orchids (2009, Horttechnol. 
19(1):200-203) 
 

Dengan menguji beberapa zat pengatur tumbuh dan pengaruhnya pada tanaman maka diharapkan 
dapat ‘memperbaiki’ metode produksi tanaman, memperkuat industri florikultur mengembangkan 
pengetahuan pertumbuhan tanaman dan meningkatkan kemampuan memberi rekomendasi pemakaian 
zat pengatur tumbuh yang efektif pada petani. 


