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Sengon merupakan jenis tanaman yang tumbuh cepat yang digunakan sebagai tanaman 

penghijauan dan reboisasi; pelindung dan penyubur tanah; bahan baku kayu bakar; bahan baku 

bangunan dan perabotan; bahan baku industri kertas, sehingga untuk maksud tersebut tidak 

semua jenis benih dapat langsung ditanam dilapangan, tetapi terlebih dahulu perlu disemaikan, 

maka dalam hal ini perlu syarat – syarat khusus. Syarat benih sengon tersebut adalah benih yang 

berasal dari pohon induk yang unggul, secara genetik ditunjukkan dengan pertumbuhan cepat, 

batang lurus tidak dalam keadaan terserang hama dan penyakit serta mampu menghasilkan benih 

yang melimpah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosentase pertumbuhan tanaman melalui jenis media 

tumbuh yang cocok untuk pertumbuhan sengon (Paraserianthes falcataria (L), Nielson). 

Penelitian ini dilaksanakan di lahan Universitas Muhammadiyah Malang, pada bulan Pebruari 

2005 sampai bulan April 2005. Adapula rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) biasa dengan 4 kali ulangan, terdiri atas: media tanah + pasir ( 2 : 1 ), media 

tanah + abu sekam ( 2 : 1 ), media tanah + pupuk kandang ayam ( 2 : 1 ), media tanah + kompos 

( 2 : 1 ), media tanah + pasir + abu sekam ( 1 : 1 : 1 ), media tanah + pasir + pupuk kandang 

ayam ( 1 : 1 : 1 ), media tanah + pasir + kompos ( 1 : 1 : 1 ). Pengamatan dilakukan secara 

destruktif dan non destruktif yang meliputi tinggi semai, jumlah daun, diameter batang, berat 

basah, berat kering, dan panjang akar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang cocok untuk pertumbuhan sengon adalah 

media tanah + pasir + kompos dengan perbandingan ( 1: 1 : 1 ). Hal ini menunjukkan bahwa 

media yang digunakan mengandung unsur hara termasuk N, P dan K yang dibutuhkan oleh 

tanaman, selain itu tanaman juga mendapatkan kadar air yang cukup untuk pertumbuhannya, 

sehingga tanaman dapat tumbuh dengan maksimal.  

 


