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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi media dan macam pupuk daun 

terhadap pertumbuhan sansevieria. Hipotesis yang digunakan adalah terdapat interaksi antara 

komposisi media dengan jenis pupuk daun terhadap pertumbuhan sansivera. Komposisi media 

dapat memperbaiki kondisi pertumbuhan tanaman sansevieria. Salah satu jenis pupuk daun yang 

digunakan dapat memperbaiki atau meningkatkan pertumbuhan sansevieri. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dengan 

ketinggia kurang lebih 560 m dpl, mulai Juli sampai Nopember 2006. Alat yang digunakan 

adalah cangkul, ayakan, gelas ukur, timbangan, penggaris, meteran, plastik, pot palstik, bambu, 

timba, sprayer, spidol, buku dan alat tulis. Bahan yang digunakan adalah bibit sansevieria, pasir 

malang (pasir batu apung), pupuk kandang kambing yang sudah digiling, sekam bakar, pupuk 

NPK Mutiara, pupuk daun GrowMore, Premium dan Nasa, fungisida dithane. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan Rancangan Petak Terbagi dengan tiga ulangan. Adapun Petak 

Utama adalah Jenis Pupuk Daun (P) yaitu: P0 : Kontrol (Tanpa pupuk daun / menggunakan air 

biasa), P1 (Pupuk Daun GrowMore dengan konsentrasi 2 g/l), P2 (Pupuk Daun Nasa dengan 

konsentrasi 2 cc/l), P3 (Pupuk Daun Premium dengan konsentrasi 2 cc/l). Sedangkan Anak Petak 

adalah Komposisi Media (M) yaitu: M1 (pasir malang:arang sekam:pupuk kandang = 

40:30:30%), M2 (pasir malang:arang sekam:pupuk kandang = 50:25:25%), M3 (pasir 

malang:arang sekam:pupuk kandang = 60:20:20%). 

Hasil penelitian meyimpulkan bahwa terdapat interaksi antara jenis pupuk daun dan komposisi 

media terhadap luas daun sanseviera. Kombinasi perlakuan yang baik adalah P1M2, P2M1, 

P2M2, P3M2. Pada komposisi media M2 (50:25:25) akan sama baiknya jika diberikan dengan 

pupuk daun growmore, nasa dan premium terhadap luas daun sanseviera. Komposisi media 

berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan, jumlah daun dan berat tanaman sanseviera. 

Komposisi media yang baik adalah M2 (pasir malang : arang sekam : pupuk kandang = 

50:25:25). Perlakuan jenis pupuk daun tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan, jumlah 

daun, luas daun, bobot segar tanaman. 
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