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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon dan hasil dari penggunaan POC NASA dan 

penambahan komposisi media tanam yaitu tanah, pasir dan sekam padi terhadap pertumbuhan 

pinus (Pinus merkusii Jungh et de Vriese). 

Hipotesis : terdapat interaksi dan pengaruh antara pemberian POC NASA dan penambahan 

komposisi media tanam yaitu tanah, pasir dan sekam padi terhadap pertumbuhan pinus (Pinus 

merkusii Jungh et de Vriese).  

Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial di ulang 3 X 

dengan 2 faktor: (1) faktor pertama adalah komposisi media tanam (M), yang terdiri dari 3 level 

yaitu : tanah, pasir dan sekam padi. Dengan menggunakan perbandingan M1 = 1 : 1 : 2, M2 = 2 : 

1 : 1, M3 = 1 : 2 : 1. Faktor kedua adalah konsentrasi larutan POC (K) yang terdiri dari 3 level 

yaitu : K1 = 5 ml/ lt air, K2 = 10 ml/ lt air, K3 = 15 ml/ lt air. Tiap kombinasi perlakuan tanaman 

terdiri dari 10 tanaman yang seluruhnya diambil sebagai data pengamatan, jadi jumlah 

keseluruhan tanaman yang digunakan dalam penelitian adalah 270 bibit Pinus merkusii Jungh et 

de Vriese. 

Pada analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi larutan POC tidak terjadi 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap perubahan tinggi semai pinus, tetapi perlakuan media 

tanam berpengaruh nyata terhadap tinggi semai pinus. Pada analisa ragam diameter batang, 

jumlah daun, panjang akar, bobot basah dan bobot kering sama menunjukkan bahwa perlakuan 

konsentrasi larutan POC tidak terjadi memberikan pengaruh yang nyata terhadap perubahan 

semai pinus, tetapi perlakuan media tanam berpengaruh nyata terhadap semai pinus.  

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh media tanam dan konsenrtasi larutan POC terhadap 

pertumbuhan semai pinus adalah: 1. Tidak terjadi interaksi yang signifikan antara konsentrasi 

larutan POC dengan perlakuan media tanam terhadap semai pinus, 2. pada perbandingan 

komposisi media tanam perlakuan media terbaik 1:1:2 (M1) komposisi medianya tanah, pasir, 

sekam padi dan 3. Pemberian konsentrasi larutan POC hasil terbaik pada konsentrasi larutan 

POC 15 ml/lt air (K3). 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan untuk memperoleh pertumbuhan semai pinus 

yang baik, pada penggunaan media tanam dapat diberikan media tanam tanah + pasir + sekam 

padi dengan perbandingan 1:1:2 dan konsentrasi larutan POC 15 ml/lt air. Pemberian konsentrasi 

larutan yang tepat akan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan bibit semai pinus (Pinus 

merkusii Jungh et de Vriese). 

 


