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Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan : untuk mengetahui respon pertumbuhan 

semai tusam (P. caribeae Jungh et de Vriese) terhadap pemberian dosis pupuk NPK dan 

limbah pabrik rokok. 

Penelitian dilakukan di lahan persemaian kehutanan (Kebun Percobaan persemaian 

laboratorium kehutanan) Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang, yang 

teletak pada ketinggian 530 m dpl dan curah hujan rata-rata 1833 mm/tahun. Penelitian ini di 

mulai bulan September sampai dengan bulan Desember 2006. 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah : semai tusam, limbah pabrik Rokok 

sebagai bahan utama (sebelum dan sesudah penelitian dilakukan analisis laboratorium), daun 

gamal, EM4 serta komposisi media tanam (tanah) dan pupuk NPK dengan perbandingan 

21:21:21. Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Timbangan analitik, 

oven, polybag, penggaris, ember, kertas, gunting, label dan hand sprayer/gembor siram. 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang 

disusun secara faktorial, terdiri dari dua faktor yaitu : Faktor pertama, pemberian dosis pupuk 

majemuk NPK yang terdiri dari 3 taraf: (M1) Dosis 2 gr/ polybag, (M2) Dosis 4 gr/ polybag 

(M3) Dosis 6 gr/polybag. Faktor kedua, komposisi kompos yang terdiri dari 5 taraf meliputi 

(1) tanah 100% sebagai kontrol (L0); (2) Tanah 25 %, limbah pabrik rokok 25 % dan daun 

gamal 50% (L1); (3) Tanah 25 %, limbah pabrik rokok 50 % dan daun gamal 25 % (L2); (4) 

Tanah 50 %, limbah pabrik rokok 25 % dan daun gamal 25 % (L3); dan (4) limbah pabrik 

rokok 100 % (L5). 

Hasil analisis ragam menunjukkan, bahwa terjadi interaksi antara perlakuan dosis pupuk NPK 

(M) dan limbah pabrik rokok(L) terhadap tinggi semai tusam pada umur pengamatan 49 hst. 

Sedangkan terhadap diameter, jumlah daun, panjang akar, berat basah dan berat kering semai 

tusam tidak terjadi interaksi. 

Perlakuan komposisi kompos memberikan pengaruh yang sangat nyata pada parameter tinggi 

umur pengamatan 35 hst, 49 hst, dan 56 hst dan untuk umur pengamatan 28 hst berpengaruh 

nyata. Parameter jumlah daun berpengaruh nyata pada umur pengamatan 14 – 42 hst. Pada 

Parameter diameter, panjang akar, berat basah dan berat kering semai tusam tidak 

berpengaruh nyata. Perlakuan L2 (Tanah 25 %, limbah pabrik rokok 50 % dan daun gamal 25 

%) cenderung memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan semai tusam. 

 


