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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi pemberian dosis endomikoriza dan pupuk 

kandang kambing terhadap pertumbuhan semai P. merkusii Jungh et de Vriese.  

Penelitian ini dilaksanakan di Persemaian Wana Wisata Coban Rondo, petak 83 D Resort 

Polisi Hutan (RPH) Pujon Selatan, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Pujon, 

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang, Perum Perhutani Unit II jawa Timur, pada 

ketinggian 1220 m dpl. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juli sampai dengan bulan 

September 2006.  

Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) yang terdiri 

dari 2 faktor yang diulang sebanyak 3 kali dengan faktor I adalah: Pemberian dosis 

endomikoriza: (M1) 4 gr, (M2) 5 gr, (M3) 6 gr dan (M4) 7 gram. Faktor II adalah: Dosis 

pupuk kandang: (P1) 10 gr, (P2) 12,5 gr, (P3) 15 gr dan (P4) 17,5 gram. Dan tiap kombinasi 

perlakuan terdiri atas 10 tanaman, diambil 5 tanaman sebagai contoh semai. Parameter yang 

diamati adalah tinggi semai, diameter batang semai, jumlah daun, panjang akar, berat basah 

dan berat kering semai. 

Data yang diperoleh diolah dengan analisis ragam (RAK). Apabila terjadi perbedaan 

pengaruh yang nyata antar perlakuan, maka di uji dengan digunakan uji Duncan’s pada taraf 

5% untuk mengetahui perbedaan perlakuan yang terbaik. 

Hasil analisis ragam menunjukkan, bahwa terjadi interaksi yang nyata antara dosis 

endomikoriza dan dosis pupuk kandang kambing terhadap panjang akar, berat basah dan 

berat kering semai P. merkusii Jungh et de Vriese. Tinggi semai hanya terjadi interaksi pada 

umur 14 hst, diameter batang dan jumlah daun semai P. merkusii Jungh et de Vriese tidak 

terjadi interaksi sama sekali. 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perlakuan dosis endomikoriza 6 gram/polybag 

memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan semai P. merkusii Jungh et de 

Vriese, sedangkan perlakuan dosis pupuk kandang kambing 10 gram/polybag memberikan 

pengaruh yang sangat baik terhadap pertumbuhan semai P. merkusii Jungh et de Vriese.  

 


