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Kondisi Indonesia dewasa ini memaksa kita untuk dapat mencari, menggali potensi kekayaan 

hayati untuk dikelola sebagai penghasil devisa negara sekaligus dapat memenuhi permintaan 

dalam negeri. Indonesia mempunyai banyak kekayaan hayati, baik flora maupun fauna, namun 

belum mengetahui, atau belum dapat mengelola sumberdaya tersebut sebagai pemenuhan 

berbagai kebutuhan hidup manusia. Pada akhirnya sumberdaya tersebut banyak dieksfloitasi 

dengan harga murah dan dijual kembali ke Indonesia dengan berbagai kemasan dengan harga 

yang lebih mahal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pupuk guano dapat mempengaruhi 

pertumbuhan semai Pinus Caribiae Jung et de Vreise, apakah terjadi interaksi antara komposisi 

media dan dosis pupuk guano terhadap pertumbuhan semai Pinus Caribiae Jung et de Vreise dan 

untuk mengetahui apakah pupuk guano baik digunakan pada media persemaian. 

Penelitian ini di laksanakan pada bulan Juni - Agustus 2006 di persemaian Jurusan Kehutanan 

Fakultas Pertanian UMM.  

Metode penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) faktorial dengan 3 kali 

ulangan yang terdiri dari 2 faktor. Faktor 1 adalah media (M) yang terdiri dari 4 level yaitu: M1= 

pasir, top soil, seresah pinus (1: 2:1), M2 = pasir, top soil, kompos (1: 2: 1), M3 = pasir, top soil, 

arang sekam (1: 2 : 1), M4 = pasir, top soil, serbuk gergaji (1 : 2 : 1). Faktor II adalah dosis 

pupuk guano (G) terdiri dari 4 level yaitu: G0 = tanpa guano, G1= 15 gram pupuk guano, G2 = 

35 gram pupuk guano, G3 = 50 gram pupuk guano. UMM. Peubah pengamatan yang meliputi: 

tinggi semai, diameter batang, jumlah daun, panjang akar, bobot segar semai, bobot kering 

semai. 

Hasil pengamatan terhadap peubah yang diamati di analisis ragam pada uji F dengan taraf 5% 

dan untuk mengetahui perbedaan perlakuan yang dilakukan uji lanjut Duncan P. 0,05. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan analisis ragam menunjukan bahwa : 

1.Interaksi antara perlakuan macam pupuk guano dan perbedaan macam media tanam terhadap 

peubah jumlah daun. 

2. pada kombinasi perlakukan kombinasi perlakuan M2G3, terbukti memberikan pertumbuhan 

semai yang relatif lebih baik terhadap jumlah daun. 

Pupuk guano yang memiliki kandungan fhosfat yang relatif merupakan salah satu kandungan 

kimia yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan disamping zat-zat lainnya. 

 


