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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk ZA dan konsentrasi zat 

pengatur tumbuh Gibberellic Acid (GA3) bagi pertumbuha bibit P. Merkusii Jungh et de 

Vriese. Penelitian ini dilaksanakan dipersemaian Wana Wisata Coban Rondo, RPH Pujon 

Selatan, BKPH Pujon, KPH Malang, Perum. Perhutani Unit II Jawa Timur, pada ketinggian ± 

1175 m dpl dan curah hujan rata-rata 1750 mm/tahun. Penelitian ini di mulai bulan Agustus 

sampai dengan bulan Oktober 2006, dengan parameter yang diamati adalah : Tinggi Batang, 

Diameter Batang, Panjang Akar, Jumlah Daun, Berat Basah dan Berat Kering Bibit dan 

Indeks Mutu Bibit (IMB). 

Bahan yang digunakan Pada penelitian ini adalah : bibit pinus umur 6 bulan, pupuk ZA, zat 

pengatur tumbuh GA3, komposisi media tanam (top soil dan kompos), dan aquades. 

Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Timbangan analtik, Oven, alat 

pengaduk, alat tulis menulis, tally sheet, Semprotan tangan, jangka sorong, mikrometer, 

timba plastik, polybag. 

Metode penelitian menggunakan survey dan observasi. Pengumpulan data yang dilakukan 

dalam penelitian seperti pengamatan dilakukan dari 14 hari setelah perlakuan dalam interval 

waktu 7 hari sekali. Analisa data menggunakan analisa ragam yang disusun secara faktorial, 

terdiri dari dua faktor yaitu : faktor pertama, dosis pupuk ZA 0 gr/places (D0), dosis Pupuk 

ZA 0,2 gr/places (D1), dosis pupuk ZA 0,4 gr/places. Faktor kedua, Konsentrasi ZPT GA3 0 

ppm (G0), konsentrasi ZPT GA3 50 ppm (G1), konsentrasi ZPT GA3 100 ppm (G2), 

konsentrasi ZPT GA3 150 ppm (G3), sehingga diperoleh 12 kombinasi perlakuan dengan 3 

ulangan dan 10 sampel, untuk mengetahui dan menguji perbedaan antar perlakuan digunakan 

uji beda nyata menggunakan uji Duncan pada taraf 5 %.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada interaksi pupuk ZA dan zat 

pengatur tumbuh GA3 memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan bibit pinus 

pada semua parameter vegetataif bibit terutama pada perlakuan D1G1 yaitu pemberian dosis 

pupuk ZA sebesar 0,2 gram dan pemberian konsentrasi zat pengatur tumbuh GA3 sebesar 50 

ppm dengan tinggi bibit dengan tinggi bibit 11,600 cm, diameter 0,165 mm, jumlah daun 21 

helai, panjang akar 19,097 bobot basah 4,180 gram dan bobot kering sebesar 1,753 gram serta 

nilai indeks mutu bibit 0,127. 

 


