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Maksud dan tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi 

larutan EM4 dan macam media tanam terhadap pertumbuhan tanaman sengon laut 

(Paraserianthes falcataria (L) Fosberg). 

Bahan penelitian meliputi media tanah dan pasir, effektive mikroorganisme-4 (EM4), pupuk 

kandang sapi, pupuk kandang ayam, pupuk kandang kambing, serbuk gergaji sengon dan jati, 

bibit sengon yang berumur 30 hari. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah polybag sebagai tempat media, cangkul, hand 

sprayer, jangka sorong, penggaris, timbangan analitik, oven, kamera dan alat tulis menulis.  

Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) faktorial dengan 3 kali ulangan 

yang terdiri dari 2 faktor: faktor 1 adalah media (M) M1 = pasir, top soil, pupuk kandang sapi 

(1:1:1), M2 = pasir, top soil, pupuk kandang ayam (1:1:1), M3 = pasir, top soil, serbuk gergaji 

sengon (1:1:1), M4 = top soil, pupuk kandang kambing, serbuk gergaji jati (1:1:1). Faktor kedua 

konsentrasi larutan EM4 Eo = tanpa larutan EM, E1 = 5 ml/liter, E2 = 10 ml/liter, E3 = 15 

ml/liter 

Pelaksanaan penelitian: Persiapan tempat, seleksi semai, persiapan media tanam, penanaman, 

pemberian perlakuan, pemeliharaan. parameter pengamatan: nondestruktif: tinggi (cm), diameter 

(cm), jumlah Daun (helai). destruktif: panjang akar, bobot basah, bobot kering. Untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan yang diberikan dilakukan analisa ragam dengan menggunakan 

uji Fisher (F) pada taraf 5% dan 1% dan untuk membandingkan antara perlakuan yang satu 

dengan yang lain digunakan uji Duncan’s dengan p = 5% (Adji, 1999). 

Hasil analisis ragam menunjukkan terjadi interaksi antara konsentrasi effektive mikroorganisme-

4 dan macam media tanam terhadap tinggi semai tanaman sengon laut pada umur 14 Hst sampai 

dengan 91 Hst, diameter batang pada umur 14 sampai dengan 21 Hst jumlah daun 28 Hst sampai 

dengan 91 Hst dan panjang akar. Sedangkan bobot basah dan bobot kering tidak terjadi interaksi. 

Konsentrasi larutan effektive mikroorganisme-4 (Em4)10 ml/liter (E2) dan macam media tanam 

pasir: top soil: pupuk kandang sapi (M1) cenderung menghasilkan perlakuan yang paling baik 

dibandingkan perlakuan (M3E2) dan (M4E2) 

 


