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Penelitian ini dilaksanakan di kebun Percobaan, Fakultas Pertanian, UMM yang terletak pada 

ketinggian 560 m dpl, dengan curah hujan rata-rata 1833 mm/tahun. Adapun penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Pebruari-April 2006. 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mempelajari interaksi dan mengetahui 

pengaruh pemberian konsentrasi zat pengatur tumbuh gibberellin (GA3) dan pemberian 

media tanam yang berbeda terhadap pertumbuhan semai mahoni (Swietenia macropylla 

King.). 

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK), dengan 2 

faktor dan 3 kali ulangan Faktor I: Konsentrasi Larutan Giberellin 0 ppm, 50 ppm, 100 ppm, 

150 ppm. Faktor II : Media tanam (M), ada 3 level. Media Tanam ( M ), ada 3 level : M1 = 

Tanah + Pasir + Sekam Padi, M2 = Tanah + Pasir + Kompos, M3 = Tanah + Pasir + Limbah 

Media Jamur dengan perbandingan 1 : 1 : 1.  

Data penelitian untuk setiap parameter dilakukan analisis ragam dengan taraf 5 % dan taraf 1 

%, dan untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan satu dengan yang lain digunakan uji 

Duncan’s pada taraf 5 %. 

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

pengatur tumbuh gibberellin (GA3) dan komposisi media tanam terhadap pertumbuhan semai 

mahoni (S. macropylla King) adalah terjadi interaksi yang nyata pada peubah panjang akar, 

bobot basah semai dan bobot kering semai. Pada peubah tinggi semai, jumlah daun dan 

diameter batang menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi yang nyata. 

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian zat pengatur tumbuh 

giberellin (GA3) dan komposisi media tanam memberikan respon positif terhadap 

pertumbuhan semai mahoni (Swietenia macropylla King). Konsentrasi zat pengatur tumbuh 

giberellin (GA3) dengan konsentrasi 0 ppm dan media tanam tanah + pasir + kompos dengan 

perbandingan 1 : 1 : 1 memberikan pertumbuhan semai yang paling baik. 

 


