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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian dosis limbah sari kering industri 

dan dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan semai sengon (Paraserianthes falcataria (L) 

Nielson). 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah semai sengon, limbah sari kering industri, 

pupuk NPK (Rustikal Yellow), media (tanah, pasir) dan kantong plastik. Alat yang digunakan 

adalah cangkul, ayakan, timbangan analitik, hand sprayer, gembor, alat tulis menulis, jangka 

sorong dan leaf area meter. 

Penelitian dilakukan di Perum. Bukit Cemara Tujuh, Desa Landung Sari, Tlogomas, Malang, 

dengan ketinggian 520 m dpl. Penelitian ini mulai bulan September sampai dengan bulan 

Oktober 2006. Pengamatan dilakukan satu minggu setelah bibit di pindahkan dengan interval 

pengamatan 7 hari sekali. Adapun yang akan diteliti yang meliputi penambahan tinggi tanaman, 

penambahan diameter tanaman, jumlah daun, sedangkan berat basah tanaman, berat kering 

tanaman, dan panjang akar dapat dilakukan pada akhir pengamatan. 

Rancangan penelitian yang digunakan yaitu rancangan acak kelompok (RAK) yang disusun 

secara faktorial, terdiri dari dua faktor yaitu : (1) Faktor dosis limbah sari kering (D) dengan 

dosis 5, 10 dan 15 gram/polybag, (2) Faktor dosis pupuk Majemuk (F) dengan dosis 0 (kontrol), 

1,5 gram, 3 gram, 4,5 gram dan 6 gram/polybag. Dimana dari faktor D dan F tersebut masing-

masing dikombinasikan akan didapat 15 kombinasi perlakuan, setiap kombinasi terdiri dari 10 

tanaman dan diulang sebanya 3 kali, sehingga dalam penelitian ini memerlukan 450 semai 

sengon. Media tanam yang digunakan adalah tanah dan pasir dengan perbandingan 1:1 sesuai 

dengan perlakuan. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang 

diberikan menggunakan uji F pada tarap 5% dan 1%.  

Uji statistik menunjukkan adanya interaksi antara kombinasi perlakuan dosis limbah sari kering 

industri (D) dan dosis pupuk NPK (F) terhadap pertumbuhan semai sengon pada berbagai 

parameter yang diamati, kecuali pada parameter pengamatan panjang akar dan berat kering 

semai sengon yang menunjukkan tidak adanya interaksi antara perlakuan dosis limbah sari 

kering industri dan dosis pupuk NPK. 

Dari data seluruh pengamatan terlihat bahwa perlakuan D2F3 merupakan perlakuan yang terbaik 

karena menghasilkan pertumbuhan semai sengon paling baik dibanding perlakuan lainnya. Ini 

dibuktikan dengan nilai tertinggi yang diperoleh dari berbagai parameter yang diamati, kecuali 

pada parameter pengamatan panjang akar dan berat kering semai sengon. 

 


