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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui respon pertumbuhan bibit kesambi (Schleicsera oleosa 

Merr) dari berbagai media terhadap konsentrasi larutan pupuk daun gandasil-D. 

Metode penelitian ini menggunakan metode rancangan acak kelompok (RAK) terdiri dua faktor 

yang diulang sebanyak tiga kali dan disusun secara faktorial. Faktor I adalah macam media (M). 

dengan media tumbuh tanah, campuran moss, pasir, arang sekam padi, serbuk gergaji dan faktor 

II adalah konsentrasi larutan pupuk daun gandasil-D (K) dengan konsentrasi 2, 3, 4 dan 5 gr/ltr, 

maka diperoleh 16 kombinasi perlakuan. Masing-masing diulang sebanyak 3 kali ulangan 

sehingga terdapat 48 unit percobaan. Setiap unit percobaan terdapat 8 semai sehingga dibutuhkan 

384 semai, masing-masing unit percobaan diambil 4 semai sebagai contoh. 

Peubah pengamatan (1) tinggi semai (cm) diperoleh dengan mengukur batang semai mulai dari 

pangkal batang yang berada dipermukaan tanah sampai titik tumbuh yang ditandai dengan 

stik/lidi (2) diameter batang (cm) diperoleh dengan menggunakan jangka sorong. Pengukuran 

dilakukan 1 cm di atas akar yang sebelumnya diberi stik/lidi yang diberi tanda lebih dahulu. 

Pengamatan dilakukan 10 hari sekali (3) jumlah daun (helai) diperoleh dengan menghitung 

jumlah daun yang sudah membuka sempurna dengan panjang ±2 dan lebar ±1 cm dan masih 

berwarna hijau. Pengamatan dilakukan 10 hari sekali sampai semai berumur 3 bulan.  

Untuk mengetahui pengaruh perlakuan dianalisis dengan sidik ragam sehingga terjadi interaksi 

kombinasi perlakuan macam media tanam dan konsentrasi larutan pupuk daun gandasil-D 

terhadap peubah jumlah daun, panjang akar, dan berat basah tanaman. Perlakuan macam media 

tanam tanah top soil, serbuk gergaji, campuran moss 1:1:1 dan konsentrasi larutan pupuk daun 

gandasil-D 5 gram/liter (M3K4) menghasilkan pertumbuhan tanaman kesambi (S. oleosa Merr 

Linn F) terbaik sedangkan perlakuan macam media tanam terbaik pada lama macam media 

tanam tanah top soil, serbuk gergaji, campuran moss 1:1:1 (M3). Perlakuan konsentrasi larutan 

pupuk daun terbaik pada konsentrasi larutan pupuk daun gandasil-D 5 gram/liter (K4) 

 


