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Materi 05 
Perbanyakan Tanaman:  

Bahan Tanam dan Pembibitan 



Bahan Tanam 

Bahan tanaman adalah organ utuh atau potongan organ atau 
tanaman muda yang digunakan sebagai bahan yang ditanam 
untuk tujuan produksi atau kepentingan pertanian lainnya. 

 

• Benih – Perbanyakan Reproduktif 

• Stek, umbi, bagian vegetatif lainnya – Perbanyakan Vegetatif 

• Plantlet – Aplikasi Bioteknologi 

• Bibit – Tanaman muda, baik yang ditanam dari biji, stek, umbi, 
atau plantlet 



Apa perbedaan 
antara benih dan bibit? 



Bahan Tanam Vegetatif 

Preferensi bahan untuk perbanyakan vegetatif: 

• Anakan yang telah mempunyai akar 

• Bahan tanam yang mempunyai mata tunas 
sebagai calon batang 

• Bahan tanam yang mudah membentuk/tumbuh 
akar ketika ditanam 

• Bersumber dari induk yang sudah memasuki fase 
reproduktif atau sudah diketahui kualitas dan 
potensi hasilnya 



Tanaman yang umum diperbanyak 
secara vegetatif 

Bahan Tanam Vegetatif Contoh Tanaman 

Stek Batang Singkong, beberapa jenis tanaman hias, 

Stek Pucuk Tebu, kangkung, ubi jalar 

 Stek Akar Sukun, kesemek, jeruk, jambu biji 

Rhizoma/stolon/umbi 
Lengkuas, kunyit, temulawak / rumput / kentang, bawang 
merah, bawang putih, bakung, tulip 

Stek Daun Cocor beber, begonia, beberapa tanaman sukulen 

Mahkota buah Nenas 

Anakan Pisang, palma hias 



Perbanyakan Vegetatif vs Reproduktif 

Vegetatif Reproduktif 

Fisik bahan Sulit seragam Relatif seragam 

Sifat genetik 
Seragam, menurun dari 
induknya 

Sifat induk tidak dapat sepe-
nuhnya diturunkan (hibrida) 

Penanganan bahan 
Lebih repot karena ukuran dan 
ketidakseragaman 

Lebih mudah 

Kendala 
Sulit dilakukan untuk eberapa 
jenis tanaman 

Ada masa dormansi benih, 
kadang sulit dikecambahkan 

Perlakuan tambahan 
Kadang membutuhkan aplikasi 
zat pengatur tumbuh 

Hanya beberapa jenis yang 
butuh perlakuan khusus 

Transportasi 
Perlu kehati-hatian, volume 
besar, biaya angkut mahal 

Lebih praktis, volume kecil, 
dan tahan benturan mekanis 

Penyimpanan 
Lebih sulit, cepat turun 
kualitas, dan butuh ruang luas 

Relatif lebih tahan simpan dan 
volumenya kecil 



Pembibitan (1) 

Bibit diperoleh dari 

• Semaian benih 

• Penumbuhan bahan vegetatif tanaman 

• Pencangkokan 

• Okulasi 

• Penyambungan 

• Plantlet yand sudah diaklimatisasi  



Pembibitan (2) 

Pembibitan dilakukan untuk beberapa pertimbangan: 

• Memudahkan pemeliharaan pada stadia awal budidaya 
tanaman, karena dilakukan hanya pada lahan yang relatif 
kecil; 

• Memudahkan perlindungan terhadap tanaman muda yang 
masih rawan terhadap kondisi lingkungan yang tidak optimal 
dan dari gangguan organisme/satwa pengganggu; 

• Memperbesar peluang hidup setelah dipindahkan di 
lapangan, dibandingkan dengan tanam langsung; 

• Meningkatkan keseragaman tanaman setelah ditanam di 
lapangan 



Beberapa Praktek Pembibitan (1) 

• Sistem bedengan/galengan, langsung di tanah – merupakan 
cara yang paling sederhana, tetapi masih banyak 
dipraktekkan, misalnya padi 

 

• Media tanam dalam kantong/wadah – untuk memudahkan 
pengangkutan dan keutuhan bola tanah ketika penanaman di 
lapangan 

 

• Pemberian naungan – untuk mengurangi intensitas cahaya 
matahari, mengurangi laju transpirasi 



Beberapa Praktek Pembibitan (2) 

• Penutupan dengan jerami – untuk mempertahankan 
kelembaban tanah dan melindungi benih dari unggas 
pemakan benih 

 

• Dalam rumah kaca/plastik – untuk melindungi bibit muda dari 
kondisi iklim yang kurang optimal dan gangguan fisik 

 

• Rakit terapung – karena keterbatasan lahan kering dan untuk 
mempercepat waktu tanam di lahan rawa 



Keunggulan Kultur Jaringan 
untuk Produksi Bibit 

• Dapat dilakukan sepanjang tahun, tidak tergantung musim; 

• Dapat memproduksi banyak bibit dari bahan tanaman yang 
terbatas; 

• Bibit yang dihasilkan seragam 

• Kesehatan dan mutu bibit lebih terjamin 
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