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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi GA3 dan komposisi media 

terhadap pertumbuhan bibit damar (Agathis loranthifolia Salibs) pada umur 1 bulan. 

Bibit yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari areal persemaian damar yang ada di 

BKPH Pujon, KPH Malang. Bibit tersebut diseleksi dulu sebelum dipergunakan, dengan maksud 

agar memperoleh bibit yang seragam, baik bentuk, jumlah daun atau tinggi tanaman. 

Penelitian ini dilakukan di Green house (kebun percobaan), fakultas Pertanian, Universitas 

Muhammmdiyah Malang, dengan ketinggian 560 m dpl. Penelitian ini dimulai bulan Januari s/d 

Maret 2006. Metode penelitian yang digunakan adalah faktorial yang di susun dalam rancangan 

acak kelompok (RAK) dengan 3 kali ulangan. Level perlakuan adalah, Konsentrasi GA3: A1 : 

Kontrol tanpa GA3, A2 : 100 ppm, A3 : 200 ppm, A4 : 300 ppm.Komposisi media: B1 : pasir : 

tanah : pupuk kandang ayam (1:1:1), B2 : pasir : tanah : pupuk kandang ayam (2:1:2), B3 : pasir 

: tanah : pupuk kandang ayam (1:2:2), B4 : pasir : tanah : pupuk kandang ayam (2:2:1).  

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan konsentrasi penyemprotan GA3 

dan komposisi media memberikan perbedaan yang nyata pada peubah tinggi semai tanaman 

damar pada berbagai umur pengamatan, dan juga memberikan perbedaan yang nyata pada 

peubah jumlah daun semai damar pada umur pengamatan 14 hst, 28 hst, 35hst, 42 hst, dan 49 

hst, perbedaan yang nyata juga terjadi pada berat kering dan berat basah tanaman. Kombinasi 

perlakuan konsentrasi penyemprotan GA3 (200 ppm) dan komposisi media pasir : tanah : pupuk 

kandang ayam (2:1:2) (A3B2) memberikan pertumbuhan semai damar terbaik.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan agar menggunakan konsentrasi penyemprotan 

GA 3 200 ppm dan komposisi media, pasir : tanah : pupuk kandang ayam (2:1:2) (A3B2). Perlu 

adanya penelitian lebih lanjut tentang GA3 dan komposisi media. Pemilihan konsentrasi GA3 

dan komposisi media yang tepat akan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan semai 

damar (A. Loranthifolia Salibs).  

 


