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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi media tumbuh dan konsentrasi 

larutan gibberellin acid (GA3) terhadap pertumbuhan semai kayu putih (Melaleuca cajuputi 

L.).  

Penelitian ini dilaksanakan di lahan persemaian Coban Rondo Kecamatan Pujon Kabupaten 

Malang. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2006. 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) yang disusun 

secara faktorial yaitu 4 x 4 x 3 = 48 terdiri dari dua faktor. Faktor ke satu, komposisi media 

tumbuh (M) terdiri dari 4 level yaitu M0 = tanah; M1 = tanah, pasir dan pupuk kandang sapi 

(1:1:1); M2 = tanah, pasir dan pupuk kandang kambing (1:1:1) dan M3 = tanah, pasir dan 

pupuk kandang ayam (1:1:1). Faktor ke dua, konsentrasi larutan gibberellin acid (GA3) 

terdiri dari 4 level yaitu G1 = gibberellin acid (GA3) 50 ppm; G2 = gibberellin acid (GA3) 

100 ppm; G3 = gibberellin acid (GA3) 150 ppm dan G4 = gibberellin acid (GA3) 200 ppm. 

Data penelitian yang telah didapat dianalisis dengan analisis ragam. Apabila terdapat 

pengaruh yang nyata dilakukan uji lanjut Duncan pada taraf p. 0.05, untuk mengetahui 

perbedaan perlakuan yang baik.  

Dari hasil penelitian dan hasil analisa statistik menunjukkan bahwa pengaruh pemberian zat 

pengatur tumbuh gibberellin acid (GA3) dan komposisi media tumbuh terhadap pertumbuhan 

semai kayu putih (Melaleuca cajuputi L.) adalah terjadi interaksi yang nyata pada peubah 

pengamatan jumlah akar (buah), panjang akar (cm), luas daun (mm2), bobot basah semai 

(gram), bobot kering semai (gram) dan bobot kering akar (gram). Pada peubah pengamatan 

tinggi semai (cm), jumlah daun (helai), diameter batang (cm), bobot basah akar (gram) 

menunjukkan tidak terjadi interaksi yang nyata pada pertumbuhan semai kayu putih 

(Melaleuca cajuputi L.). 

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian zat pengatur tumbuh 

giberellin acid (GA3) dan komposisi media tumbuh memberikan respon positif terhadap 

pertumbuhan semai kayu putih (Melaleuca cajuputi L.). Konsentrasi zat pengatur tumbuh 

giberellin acid (GA3) dengan konsentrasi 100 ppm dan media tumbuh tanah + pasir + pupuk 

kandang sapi dengan perbandingan 1 : 1 : 1 (M1G2) memberikan pengaruh pertumbuhan 

semai kayu putih yang paling baik. 

 


