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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dan interval pemberian 

urine sapi terhadap pertumbuhan stump mahoni. 

Hipotesis penelitian ini adalah diduga terjadi interaksi antara perbedaan konsentrasi den interval 

pemberian urine sapi terhadap pertumbuhan stump mahoni dan terjadi adanya pengaruh terhadap 

kedua perlakuan tersebut. 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) yang terdiri dari dua faktor, 

dimana faktor I adalah konsentrasi urine sapi yang terdiri dari 4 level, yaitu: F1 : 1 ml urine/150 

ml air/polybag, F2 : 1.5 ml urine/150 ml air/polybag , F3 : 2 ml urine/150 ml air/polybag, F4. 2,5 

ml urine/150 ml air/polybag. Faktor II adalah interval pemberian urine sapi ( G ) yang terdiri dari 

4 level, yaitu: G1 : 2 hari sekali, G2 : 4 hari sekali, G3 : 6 hari sekali, G4 : 8 hari sekali. Dari dua 

faktor tersebut didapat 16 kombinasi perlakuan, masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 

kali ulangan, sehingga diperoleh 48 unit percobaan. 

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah jumlah tunas, tinggi tunas, jumlah daun, jumlah 

akar, panjang akar. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis ragam untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing perlakuan. Untuk mengetahui perbedaan perlakuan yang 

terbaik dilakukan menggunakan uji Duncan dengan taraf 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi terjadi pada tinggi tunas, jumlah daun, jumlah 

akar, dan panjang akar. Untuk peubah jumlah tunas tidak terjadi interaksi terhadap pengaruh 

konsentrasi urine dan interval pemberiannya. Perlakuan pemberian konsentrasi 2 ml urine/150 ml 

air/polybag (F3) berpengaruh baik pada pertumbuhan panjang tunas stump mahoni. Perlakuan 

pada peubah jumlah daun, jumlah akar, panjang akar adalah F2 dengan konsentrasi 1,5 ml 

urine/150 ml air/polybag pada umur. Perlakuan interval pemberian urine sapi tidak berbeda nyata 

terhadap semua parameter yang diukur 

  

 


