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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan semai mahoni pada komposisi media 

tanam dan konsentrasi pupuk daun super nasa 

Penelitian ini dilakukan di lahan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang, pada 

bulan September - November 2005.  

Metode yang digunakan dalam percobaan ini adalah rancangan acak kelompok (RAK) faktorial 

dengan 3 kali ulangan, terdiri dari 2 faktor. Faktor I adalah perlakuan media (M) tanam yang 

terdiri dari 4 level yaitu (M1 = pasir, top soil, serasah pinus, M2 = pasir, top soil, arang sekam, 

M3 = pasir, top soil, bokashi, M4 = pasir, top soil, serbuk gergaji) Faktor II adalah konsentrasi 

larutan pupuk daun super nasa yang terdiri dari 4 level yaitu (K0 = kontrol, K1 = 1 ml/ l air, K2 

= 1,1/2 ml/ l air, K3 = 2 ml/ l air), dari kedua kombinasi tersebut diperoleh 16 kombinasi 

perlakuan, sehingga terdapat 48 satuan unit percobaan. Adapun peubah yang diamati meliputi: 

tinggi semai, diamater batang, jumlah daun, luas daun, panjang akar, bobot basah dan bobot 

kering semai. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan media tanam dengan konsentrasi larutan 

pupuk daun super nasa tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap tinggi semai, diameter 

batang dan jumlah daun pada semua umur pengamatan. Pada akhir pengamatan luas daun, 

panjang akar, bobot basah dan bobot kering semai mahoni juga tidak memberikan pengaruh yang 

nyata. Dalam hal ini pada perlakuan media tanam dan konsentrasi pupuk daun super nasa yang 

dicobakan kemungkinan mempunyai kandungan jumlah dan jenis unsur hara yang hampir sama 

baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro, sehingga respon semai mahoni tidak 

berpengaruh nyata terhadap semua peubah yang diamati.  

Disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan media tanam dan konsentrasi pupuk 

daun super nasa yang berbeda. Perlakuan pupuk daun super nasa yang terbaik bagi pertumbuhan 

semai mahoni adalah 1 ml/liter air. 

 


