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ABSTRAK
Vanili sudah banyak dibudidayakan di Indonesia, namun sampai saat ini belum ada varietas vanili
yang dilepas. Hasil evaluasi plasma nutfah, terdapat 4 klon harapan vanili berproduksi tinggi yang perlu diuji
multilokasi untuk mendapatkan varietas unggul. Tujuan penelitian untuk mengetahui karakter vegetatif dan
generatif dari 4 klon harapan vanili dan 1 kultivar lokal di kabupaten Serang, Banten (umur 4,2 tahun).
Bahan yang digunakan adalah 4 klon harapan vanili yaitu klon 1, klon 2, klon 3 dan klon 4 serta 1 kultivar
lokal. Rancangan yang digunakan rancangan acak kelompok (RAK) yang diulang 6 kali. Parameter yang
diamati adalah panjang sulur; diameter batang; panjang, lebar dan tebal daun; panjang ruas, panjang dan
daya lekat akar. Hasil penelitian menunjukkan klon 1 lebih baik pertumbuhannya dibanding klon lainnya.
Panjang sulur 5 kali putaran, panjang dan lebar daun adalah 7,80 dan 6,79 cm lebih tinggi dari klon lain
maupun klon lokal begitu pula panjang ruasnya mencapai 6,98 cm dan tebal daun 1,90 mm.
Kata kunci: Vanilla planifolia, klon harapan, uji adaptasi

ABSTRACT
Adaptiability test of Four Promising Numbers of Vanilla In Serang
Vanilla (Vanilla planifolia ANDREWS) is one of export commodities that is potential to be developed.
Vanilla export value in 2003 was 6.363,127 ton or equal to US $ 19.275,235. The export volume is
decreased significantly due to the low productivity and quality of the cultivated vanilla. Up to now there is no
new varieties of vanilla being released in Indonesia. Therefore, multilocation test of the promising vanilla
clones is worthy to be implemented. Multilocation tests of 4 vanilla clones (clone 1 to 4) were conducted at
Serang - Banten. The research was conducted using a Radomized Block Design, with 6 replications.
Parameters observed were plant height, stem diameter, leaf length, leaf width, and thickness, internode
length, root length and root holding ability. Results at Serang-Banten, showed that clone 1 gave a better
growth rate than other, with stem length of 5 times rolls, leaf length and leaf width of 17.80, and 6.98 cm,
respectively, internode length of 6.98 cm and thickness of 1.90 mm.
Keywords: Vanilla planifolia, promising clone, adaptation test

PENDAHULUAN
Tanaman vanili (Vanilla planifolia
ANDREWS) merupakan salah satu
komoditas ekspor. Volume ekspor vanili
tahun 2003 sebesar 6.363,127 ton
dengan nilai ekspor US $ 19.295.235
(Ditjenbun 2002; Biro Pusat Statistik
2003). Permasalahan tanaman panili di
Indonesia selain penyakit busuk batang
adalah produktivitas dan mutu yang
masih rendah. Produktivitas sangat
dipengaruhi oleh varietas, lingkungan
tumbuh dan teknik budidaya sedangkan
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mutu vanili umumnya dipengaruhi oleh
penerapan budidaya, penjarangan buah,
masa petik dan proses pasca panennya.
Saat ini telah terkumpul koleksi
plasma nutfah tanaman vanili yaitu 30
nomor vanili budidaya dan 21 nomor
vanili liar (Asnawi dan Nuryani, 1995;
Nuryani dan Hadipoentyanti, 1996).
Koleksi tersebut dapat dimanfaatkan
oleh pemuliaan tanaman untuk mendapatkan varietas unggul. Hasil pengamatan sampai tiga kali produksi di NatarLampung telah diperoleh 4 klon harapan
vanili yaitu klon 1, klon 2, klon 3 dan
klon 4 (Asnawi 1993; Ernawati, 1993).
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Tanaman vanili menghendaki iklim
dengan curah hujan 1500–2000 mm/th
yang tersebar merata selama 8–9 bulan.
Curah hujan yang terlalu tinggi akan
menurunkan polong yang dihasilkan dan
merangsang perkembangan penyakit
busuk batang (Zaubin, 1994; Tombe et
al., 1998). Periode kering ± 3 bulan
sangat penting untuk merangsang
pembungaan dan perkembangan polong
(Zaubin, 1994).
Intensitas matahari yang diperlukan
hanya 30–50 %, hal ini dapat diatur
melalui pemangkasan pohon penegaknya. Suhu yang dibutuhkan untuk bero
produksi sekitar 20–30 C, namun suhu
o
optimal adalah 25 C (Zaubin, 1995)
Tanaman vanili dapat tumbuh pada
berbagai jenis tanah dan menghendaki
lokasi yang agak berlereng dengan
struktur tanah yang kaya bahan organik
(Purseglove et al., 1981). Ketinggian
tempat terbaik adalah 200–400 m dpl.
Dengan pH tanah pada kisaran 6.5–8.5
(Zaubin, 1995).
Penampilan suatu sifat merupakan
interaksi antara faktor genetik dan
lingkungan, diantaranya faktor lingkungan adalah iklim seperti suhu, curah
hujan dan kelembaban (Budiarti, 1995).
Nilai interaksi tersebut dapat digunakan
sebagai dasar untuk mengukur stabilitas
hasil (Finlay dan Wilkinson, 1963).
Chambers (1995), menyatakan
bahwa pengamatan meteorologi sangat
penting artinya dalam pertanian untuk
membantu
lingkungan fisiknya lebih
efisien, dengan tujuan utama memperbaiki produksi dalam kuantitas
maupun kualitas.
Varietas yang ideal adalah varietas
yang mempunyai daya adaptasi yang
luas, disamping itu juga memiliki potensi
hasil yang maksimum pada kondisi yang
paling menguntungkan serta
mempunyai stabilitas genotipe yang maksimum. Varietas yang mempunyai
tingkat stabilitas genotipe yang tinggi
adalah varietas yang berdaya hasil
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hampir sama pada lingkungan yang
berbeda-beda (Finlay dan Wilkinson,
1963).
Di Indonesia permasalahan vanili
adalah produktivitas yang rendah. Ratarata produksi yang diperoleh petani di
Lampung sekitar 0,20–0,25 kg polong
vanili kering/pohon. Rendahnya produksi
vanili yang dihasilkan kemungkinan
disebabkan antara lain oleh penggunaan
varietas yang tidak cocok dan ketidak
sesuaian lingkungan tumbuh.
Hasil observasi dan pengujian klon
di Natar, Lampung menunjukkan 4 klon
vanili memiliki tingkat kesesuaian
tumbuh yang baik yaitu klon 1 (Cilawu),
klon 2 (Gisting), klon 3 (Ungaran) dan
klon 4 (Malang) (Asnawi, 1993;
Ernawati, 1993). Satu di antaranya klon
1 memiliki potensi produksi yang cukup
tinggi yaitu sekitar 0,5–0,7 kg polong
kering /pohon.
Kesesuaian
lingkungan
untuk
pertumbuhan tanaman vanili telah diteliti
di seluruh daerah penghasil vanili di
Indonesia (Rosman et al., 1989).
Sedangkan cara pengolahan untuk
mendapatkan mutu vanili berkualitas
tinggi telah diteliti (Winarto et al., 1987;
Nurjanah dan Rusli, 1998). Namun,
penelitian yang menyangkut uji varietas
pada beberapa lokasi di sentra produksi
vanili belum pernah ada. Oleh karena itu
dipilih 1 lokasi yang merupakan daerah
sentra produksi vanili di Indonesia yaitu
Banten. Menurut Rosman et al. (1989)
daerah Banten masuk lategori areal
sangat sesuai untuk tanaman vanili.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di desa
Padaricang, kecamatan Padaricang,
kabupaten Serang, propinsi Banten dari
bulan
Nopember
2000
sampai
Desember 2004.
Bahan tanaman yang digunakan
adalah 4 klon harapan vanili yaitu klon 1
(Cilawu), klon 2 (Gisting), klon 3
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(Ungaran) dan klon 4 (Malang). serta 1
kultivar vanili lokal di Serang.
Selain tanaman, bahan lain yang
digunakan berupa pupuk kandang,
pupuk buatan (Urea, SP-36 dan KCl),
pupuk daun serta pestisida untuk
penanggulangan hama dan penyakit
sedangkan pohon penegak yang digunakan adalah tanaman glyricidia
(Gamal).
Bahan
pembantu
yang
digunakan berupa tali rafia, ajir, mulsa
dan lain-lain.
Alat
yang
digunakan
adalah
cangkul, sabit, selang, gembor, sprayer,
gunting setek, golok, meteran, sigmat,
penggaris dan cutter.
Pengujian
menggunakan
rancangan perlakuan tunggal yaitu 5
perlakuan terdiri dari 4 klon harapan
vanili (klon 1, klon 2, klon 3 dan klon 4)
dan 1 vanili lokal sebagai pembanding
(Serang).
Rancangan yang digunakan pada
penelitian ini adalah rancangan acak
kelompok (RAK) dengan 6 ulangan,
setiap perlakuan ada 20 tanaman. Bibit
berasal dari setek 2 buku berdaun
tunggal dari sulur yang belum berbuah
pada pohon induk yang pernah berbuah
dan telah disemaikan 3-4 bulan terlebih
dahulu sampai mencapai 5-7 daun baru
ditanam ke lapangan.
Pohon penegak yang digunakan
adalah Glyricidia (Gamal). Jarak tanam
adalah 1.50 X 1.25 m, jarak dalam baris
1.25 m, jarak antar baris 1.50 cm. Satudua minggu sebelum tanam diberi pupuk
kandang yang telah masak 10 kg/pohon,
diberikan 2 kali dalam setahun yaitu
pada awal dan akhir musim penghujan.
Pemupukan anorganik diberikan tergantung dari umur tanaman. Pemeliharaan tanaman meliputi pemeliharaan sulur (menaikkan dan menurunkan sulur serta pemang kasan
sulur), pemangkasan pohon penegak
sekali dalam setahun pada awal musim
hujan. Penyiangan terbatas terhadap
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gulma yang tumbuh mengganggu
terutama di daerah sekitar tanaman.
Pembuatan guludan disekitar daerah
perakaran setinggi 30 cm dan lebar 125
cm. Pencegahan terhadap hama dan
penyakit digunakan pestisida dengan
konsentrasi sesuai anjuran. Penyulaman
dilakukan pada tanaman yang mati.
Pengamatan dilakukan terhadap
penampakan visual dari tanaman dan
parameter
pertumbuhan
meliputi
panjang sulur (tinggi tanaman), diameter
batang, panjang ruas, panjang, lebar
dan tebal daun serta panjang akar dan
daya lekat akar. Pengamatan bunga,
buah dan produksi apabila tanaman
sudah berbunga atau berbuah.
Tujuan penelitian adalah menganalisis karakter dan generatif karakter
vegetatif 4 klon harapan vanili dan 1
kultivar lokal di kabupaten Serang (umur
4,2 tahun).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakter vegetatif
Di kabupaten Serang-Banten (100
m dpl). Tanaman telah berumur 4,2
tahun (mulai berbuah). Dari pertumbuhan vegetatif 4 klon harapan dan
1 klon lokal, menunjukkan bahwa klon 1
lebih baik dari klon lainnya. Walaupun
hasil analisa baik dari diameter batang,
tebal daun, panjang akar dan daya lekat
akar tidak berbeda nyata antara klon 1
dan klon lalinnya. Panjang sulur klon 1
dan klon 2 lebih panjang dibanding klon
lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan
karena interaksi antara klon dengan
lingkungannya berbeda pada setiap klon
yang diuji. Crowder (1981b), menyatakan bahwa ada interaksi antara varietas
dengan lingkungan tumbuh. Tinggi
tanaman, diameter batang, panjang,
lebar dan tebal daun, panjang ruas serta
panjang dan daya lekat akar ke 4 klon
harapan dan 1 kultivar lokal tertera pada
Tabel 1.
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Tabel 1. Rata-rata dari 4 klon harapan dan 1 klon lokal vanili di kabupaten Serang
Banten, umur 4,2 tahun
Klon

Panjang
sulur
(putaran)

Diameter
batang
(cm)

Daun
Panjang
Lebar
(cm)
(cm)

Tebal
(mm)

Ruas
Panjang
(cm)

5 kali
1,5 a
17,80 a
6,79 a
1,90 a
6,90 a
1
5 kali
1,5 a
16,21 b
5,58 ab
1,65 a
2
6,85 a
4 kali
1,2 a
16,60 a
5,53 ab
1,69 a
6,60 a
3
4 kali
1,2 a
16,80 a
5,60 ab
1,55 a
6,70 a
4
1,1 a
16,29 b
5,10 b
1,60 a
4,90 b
Lokal 4 kali
Angka yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 0.5 %

Rata-rata tinggi tanaman dari
masing-masing klon memperlihatkan
pertumbuhan yang baik. Sulur tanaman
telah 4-5 kali diturunkan (putaran) di
mana tinggi pohon penegaknya 150 cm
sehingga tinggi tanaman tidak diukur
berdasarkan satuan panjang namun
berapa kali sulur diturunkan setelah
mencapai 1,50 m. Perlu diketahui bahwa
batang atau sulur panili bersifat
monopodial artinya tidak bercabang,
apabila tidak dilakukan pe mangkasan.
Diameter batang mem perlihatkan tidak
adanya perbedaan pada klon 1, 2, 3 dan
4 yaitu 1,5; 1,5; 1,2 dan 1,2 cm; klon 3
dan dan 4 yaitu 1,2 cm sedangkan klon
lokal berdiameter 1,1 cm. Dalam hal ini
diameter batang telah memperlihatkan
pertumbuhan yang hampir maksimal.
Panjang daun dari masing-masing
klon 1, 2, 3, 4 dan lokal berturut-turut
adalah 17,80; 16,21; 16,60; 16,80 dan
16,29 cm, terpanjang diperoleh pada
klon 1 dan 4 dalam hal ini panjang daun
telah memperlihatkan pertumbuhan
yang maksimal, demikian juga dengan
rata-rata lebar daun adalah 6,79; 5,58;
5,53; 5,60 dan 5,10 cm. Ruas terpanjang
terlihat pada klon 1 dan klon 2 yaitu 6,90
dan 6,85 cm.
Klon 1 memperlihatkan sifat pertumbuhan yang lebih cepat dibanding
klon lainnya dan lokal. Hal ini kemungkinan klon 1 mempunyai potensi
untuk dapat beradaptasi lebih cepat
terhadap lingkungan tumbuhnya. Pada
hasil analisa tahun 2002 – 2003,
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Akar
Panjang
Daya
(cm)
lekat
6,8 a
6,5 a
5,8 a
6,1 a
5,9 a

Kuat
Kuat
Kuat
Kuat
Kuat

pertumbuhan vegetatif klon 1 memang
lebih baik dibandingkan dengan klon
yang
lain
maupun
klon
lokal
(Hadipoentyanti dan Udarno, 2002;
Hadipoentyanti dan Udarno, 2003).
Pertumbuhan
terlihat
mulai
seragam pada umur ini bila dilihat dari
panjang daun yaitu ke 4 klon
memperlihatkan panjang daun rata-rata
16 cm. Tetapi daun terpanjang terlihat
pada klon 1 dan klon 4 yaitu 17,80 cm,
sedangkan klon lokal hanya 16,29 cm.
Lebar daun klon 1 terlihat lebih lebar
(6,79 cm), demikian juga dengan tebal
daun klon 1 lebih tebal (1,90 mm). Untuk
panjang ruas klon 1 dan klon 2 terlihat
lebih panjang (6,98 dan 6,85 cm) dari
klon lainnya terlihat adanya perbedaan
bila dibandingkan dengan klon lokal
yang hanya 4,90 cm.
Rata-rata tebal daun dari klon 2,
klon 3, dan klon lokal hampir terlihat
sama, berturut-turut adalah 1,65; 1,69;
dan 1,60 mm, sedang klon 1 dan klon 4
masing-masing 1,90 dan 1,55 mm.
Panjang akar dari masing-masing klon
yaitu 6,8; 6,5; 5,8; 6,1 dan 5,9 cm,
terpanjang diperoleh klon 1 yaitu 6,8 cm
dibanding dengan lokal 5,6 cm.
Sedangkan daya lekat akar dari masingmasing klon terlihat sangat kuat melekat
pada pohon penegak sehingga terlihat
melingkar hampir membentuk lingkaran
sedang akar yang menuju ke tanah
pertumbuhannya cukup bagus karena
tanaman sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mencari
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hara untuk pertumbuhannya. Penampilan pertumbuhan vegetatif 4
(empat) klon harapan vanili dan 1 klon
lokal sebaiknya didukung dengan data
lingkungan (tanah dan iklim) di SerangBanten (Gambar 1)
Bunga yang diserbuki/disilangkan
biasanya dibatasi untuk menjaga mutu
polong tua yaitu antara 9-12 buah per
tandan.
Hal ini akan sangat
menentukan kualitas polong, karena
panjang polong disyaratkan pada
Standar Nasional Indonesia (SNI).
Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa
dari masing-masing klon jumlah tandan/
pohon (4,56; 5,26; 5,61; 5,15 dan 4,75);
jumlah bunga/tandan 14,19; 14,67,
14,25; 14,35 dan 14,79; jumlah
buah/tandan dibatasi 12, panjang buah
(7,23; 7,29; 7,52; 7,25 dan 7,12
sedangkan diameter buah 0,37; 0,34,
0,33; 0,38 dan 0,32) masing-masing klon
tidak memperlihatkan adanya perbedaan
karena masih dalam proses pembuahan
umur 4,2 tahun.

Gambar 1. Pertumbuhan vegetatif klon
harapan vanili di Kabupaten
Serang-Banten umur 4 tahun 2
bulan

Tabel 2. Rata-rata karakter generatif (pada saat berbunga) dari 4 klon harapan
dan 1 kultivar lokal umur 4 tahun 2 bulan di Serang-Banten
No.

Karakter

Klon 1

Klon 3

Klon 4

Lokal

1.

Jml. tandan/pohon

4.56

5.26

5.61

5.15

4.75

2.

Jml. bunga/tandan

14.19

14.67

14.25

14.35

14.79

3.

Jumlah buah/tandan

12

12

12

12

12

4.

Panjang buah (cm)

7.23

7.29

7.52

7.25

7.12

5.

Diameter buah (cm)

0.37

0.34

0.33

0.38

0.32

KESIMPULAN
Pertumbuhan 4 klon harapan vanili
dan 1 klon lokal di Serang-Banten
cukup baik, Klon 1 terlihat tumbuh lebih
baik dari pada klon lain maupun klon
lokal, rata-rata panjang sulur sudah
mencapai 5
kali putaran.
Ada
perbedaan pertumbuhan (ukuran) dari
parameter yang diamati pada masing-
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Klon 2

masing klon. Klon 1, panjang, lebar
dan tebal daun adalah 15,80; 5,73 cm,
dan 1,89 mm sedang panjang ruas
6,86 cm. Klon lokal, panjang sulur
hanya 4 kali putaran, panjang dan lebar
daun 15,27 cm dan 5,10 cm, panjang
ruas 4,30 cm, tebal daun 1,60 mm.
Hampir semua klon (1, 2, 3, 4 dan lokal)
mulai berbunga dan berbuah, dari
masing-masing
klon
tidak
memperlihatkan adanya perbedaan.
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