
(Sain, Teknologi dan Humaniora)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS MOCH. SROEDJI JEMBER

JL. SRIWIJAYA 32 JEMBER TELP. 0331-335728 FAKS. 0331-333721
E-mail : lppm-sroedji@telkom.net

Volume 2 No. 4 Halaman : 611-688 Januari - Juni 2011 ISSN : 1907-9192

lppm-sroedji@telkom.net


SAINTOCH. Vol. 2. No. 4. Juni 2011 Hal. 611

PENGGUNAAN MEDIA TANAM BEBERAPA MACAM LIMBAH BAHAN
ORGANIK PERTANIAN DAN DOSIS NITROGEN PADA PEMBIBITAN

Acacia mangium Willd

Sumiarjo Kiswondo
Fakultas Pertanian Universitas Moch. Sroedji Jember

ABSTRAKSI

Acacia mangium Willd. merupakan salah satu tanaman bahan baku industri pulp dan
kertas. Sejak 1984 pemerintah telah mengalokasikan 1,4 juta Ha untuk acasia dengan
kemampuan rata-rata setiap tahunnya sekitar (70.000-120.000) Ha per tahun di Sumatera.
Pertumbuhan dan perkembangan acasia tergantung sumber bibit dan kondisi hara media
tumbuhnya. Pemakaian tanah lapisan atas sebagai media semai secara besar-besaran akan
berakibat negatif terhadap lahan, sehingga perlu alternatif lain seperti penggunaan serbuk
gergaji, abu sekam, kompos sampah kota, bahan organik atau kompos seresah daun
tanaman, kompos kandang, gambut. Jumlah hara N yang tepat dan P sebanyak 0,46
gr/polybag setara 1 gr TSP / polybag berperan penting dalam pertumbuhan bibit. Pupuk
susulan dua kali pada umur 15 hari setelah sapih dan 30 hari setelah sapih, dengan dosis
hara N 0,1 gr/polybag setara 0,2 gram Urea / polybag dan K adalah 0,2 gr KCL/polybag.

Penelitian bertujuan mengetahui : Macam media sesuai sebagai media alternatif ;
Dosis pupuk nitrogen dan interaksi keduanya terhadap pertumbuhan bibit Acacia mangium
Willd. Penelitian dilaksanakan di Sumbersari Jember dengan ketinggian ± 89 m dpl pada
April sampai dengan Juli 2009. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok
secara Faktorial (4X3) diulang 3 kali. Faktor pertama macam media tanam L (tanah lapisan
atas berbahan organik seresah daun pinus : sampah kota : serbuk gergaji : abu sekam padi)
terdiri 4 taraf percobaan yaitu L0 (4:0:0:0) ; L1 (0:1:2:1) ; L2 (0:2:2:0) ; L3 (0:0:2:2).
Faktor kedua adalah dosis Nitrogen (N) terdiri 3 taraf percobaan yaitu: N0 = 0 g N/polybag
(0,0 g urea/polybag); N1 =  0.09 g N/polybag (0,2 g urea/polybag); N2 = 0,18 g N/polybag
(0,4 g urea/polybag). Parameter pengamatan meliputi: tinggi, jumlah daun, diameter batang
masing-masing diamati umur 14, 28, 42, 56, 70 dan 84 HST; munculnya daun bulan sabit
(HST); panjang dan jumlah akar utama umur 84 HST.

Hasil penelitian menunjukkan: a. Media alternatif L0 (tanah lapisan atas yang
mengandung bahan organik seresah daun pinus) merupakan media terbaik untuk semua
parameter pengamatan pertumbuhan bibit tanaman acasia; b. Perlakuan dosis pupuk N1
(0,09 gram N/polybag atau 0,2 gram urea/polybag) merupakan dosis pupuk terbaik untuk
semua parameter pengamatan pertumbuhan bibit tanaman dan lebih efisien digunakan; c.
Terjadi interaksi pada perlakuan L0N1 (media alternatif tanah lapisan atas yang
mengandung bahan organik seresah daun pinus dengan pemberian dosis nitrogen sebesar
0,09 g/polibag) merupakan hasil terbaik sebagai bahan bibit acasia terutama untuk
parameter pengamatan diameter batang dan saat munculnya daun bulan sabit tanaman.

Key words : Media tanam (tanah lapisan atas, sampah kota, serbuk gergaji, abu sekam
padi), Nitrogen, Acacia mangium Willd.
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PENDAHULUAN
Acacia mangium Willd. merupakan

jenis tanaman cepat tumbuh dan di Indonesia
dikembangkan secara luas dalam program
pembangunan hutan tanaman industri
pemasok bahan baku industri pulp dan kertas
pada industri kehutanan. Sejak 1984 telah
mengalokasikan 1,4 juta Ha kawasan hutan
di Sumatera guna memproduksi kayu untuk
bahan kertas tanaman hutan jenis Akasia.
Namun kemampuan menanam jenis tersebut
rata-rata setiap tahunnya hanya sekitar
(70.000-120.000) Ha per tahun di Sumatera
(Maturana, 2005).

Dipilihnya jenis Acacia mangium
Willd dalam pembangunan hutan tanaman di
Indonesia. adalah pertumbuhan cepat;
adaptif pada tanah berkesuburan rendah dan
kemasaman tinggi; menghasilkan kayu
cocok bahan baku pulp dan non pulp.
Kualitas pulp Acacia. setara kualitas pulp
Eucalyptus sp yang banyak beredar di pasar
pulp dunia. Kayu Acacia baik untuk bahan
kayu pertukangan. Budidaya Acacia relatif
mudah, mulai penanganan benih, persemaian
sampai penanaman di lapang; mempunyai
respon positif terhadap upaya seleksi dan
mudah mendapatkan benih unggul (Ansori,
2007).

Acacia mangium Willd tumbuh baik
pada curah hujan rata-rata 1000 – 4000 mm
per tahun; rata-rata suhu tahunan 210–340C;
jenis tanah latosol bertekstur tanah liat
masif; dapat tumbuh pada tanah berbatu dan
berpasir, kedalaman efektif tanah ± 30 cm;
pH tanah 6,0 – 8 ,0 ; secara alami tumbuh
tersebar 0 – 750 mdpl; membutuhkan banyak
cahaya matahari dan apabila ada naungan
akan tumbuh kurang sempurna bentuk tinggi
dan kurus. (Anonim, 2009). Umumnya buah
Acacia masak akhir Oktober-Desember. Di
Indonesia buah masak pada Juli, di Papua
New Guinea September dan di Amerika
Tengah Februari-April. Acacia dapat
dikembangkan melalui benih (ditabur sendiri
atau di perbenihan), stek pucuk, okulasi dan
kultur jaringan. Untuk produksi bibit dari
benih, benih harus diproses secepat mungkin
setelah pemanenan. Satu kilo gram buah

Acacia mangium Willd menghasilkan 56-86
gram benih (Ansori, S. 2007).

Benih berkecambah ± 6-10 hari
setelah semai dengan rata-rata
perkecambahannya hanya mencapai 37%.
Melalui metode wet-towel rata-rata daya
kecambah 85 % dalam 6-10 hari setelah
semai. Rata-rata daya perkecambahannya
Acacia 25 hari. Alternatif lain dapat
menggunakan berbagai macam media
campuran humus, kompos, serbuk gergaji,
pasir (Ansori, S. 2007). Bibit siap pindah di
lapang berumur ± 3–4 bulan dan tinggi
mencapai ± 20–30 cm (Anonim, 2009).

Upaya menjamin pertumbuhan dan
perkembangan Acacia secara optimal, perlu
diperhatikan sumber bibit dan kondisi hara
media tumbuhnya. Pemakaian tanah lapisan
atas sebagai media semai di kehutanan tidak
banyak dilakukan lagi, dan beralih ke media
alternatif lain. Penggunaan tanah lapisan atas
secara besar-besaran berakibat negatif
kesuburan lahan menurun. Penyediaan 1000
bibit diperlukan tanah lapisan atas seluas
4,5-5 m² dengan kedalaman lapis olah 10–
12,5 cm. Penggunaan tanah lapisan atas
menyebabkan berat persatuan bibit adalah
tinggi; biaya transportasi bibit mahal, sifat
fisik media umumnya tidak sebaik bahan
organik dan kadang-kadang mengandung
bibit hama atau penyakit yang merugikan
tanaman. Sebagai perbandingan hasil
penelitian menunjukkan bahwa berat bibit
Pinus alata dengan medium gambut murni
hanya 39% dibandingkan dengan bibit
dengan medium tanah lapisan atas + pasir;
sedangkan bibit yang sama dengan medium
campuran gambut + sabut kelapa atau
campuran gambut + serbuk gergaji bobotnya
masing-masing hanya 29 % dan 10 % dari
bibit pada medium mineral (Hendromono,
1998 dalam Sukmana & Darwo, 2008).

Seiring perkembangan pengetahuan,
ilmu dan teknologi, mulai banyak
dikembangkan media tanaman dari bahan
lain yang ketersedian di Indonesia
melimpah, seperti gambut, bahan organik
atau kompos seresah daun tanaman, kompos
kandang, serbuk gergaji, sabut kelapa dan
sekam padi yang pemakaiannya dapat
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dikombinasikan antar bahan diatas dengan
komposisi tertentu. Bahan lain berpotensi
dijadikan media semai adalah kompos
sampah kota yang jumlahnya melimpah.
Menurut Suriawiria (2002), kompos sampah
kota merupakan limbah perkotaan yang telah
terurai menjadi pupuk organik siap pakai.
Berdasarkan penelitian Taufan (2003) dalam
Maya (2007), hasil analisa pupuk kompos
sampah kota dari TPA Kertosari Pakusari
Jember adalah N 0,98%; P 0,47%; K 1,76%;
C 3,86% dan C/N rasio 3,94.

Media serbuk gergaji mengalami
proses pelapukan lambat karena
mengandung komponen kimia. Media abu
sekam padi dapat menciptakan kondisi
lingkungan tumbuh khususnya sifat fisik dan
kimia tanah lebih baik bagi pertumbuhan
tanaman karena lebih cepat mengalami
proses pelapukan dan dekomposisi,
mengandung unsur hara N, P, K, Cl dan Mg
(Thomas, 1995). Campuran macam media
dapat memperbaiki kekurangan masing-
masing media tersebut, antara lain dalam
kecepatan pelapukan dan penyediaan hara
serta mempertahankan kelembaban media
(Satsijati, 1991).

Abu sekam padi mampu menciptakan
kondisi lingkungan kondusif untuk
pertumbuhan bibit karena memberikan
tambahan hara khususnya Si, C organik, N
total dan P tersedia. Adanya kandungan Si
tinggi pada abu sekam padi dapat
menghasilkan ketahanan tanaman terhadap
hama dan penyakit melalui pengerasan
jaringan daun (Siahaloho, 1992).

Tanah lapisan atas topsoil umumnya
banyak mengandung bahan organik dan hara
makro maupun mikro (Buckman dan Brady,
1989). Topsoil adalah lapisan tanah bagian
atas setebal 5-20 cm, banyak mengandung
bahan organik dan aktivitas mikroorganisme,
pusat aktivitas perakaran, banyak
mengandung hara (Andy, 2009). Bahan
organik tanah hanya sekitar 3-5 % dan
pengaruhnya besar sekali antara lain
memperbaiki struktur tanah; sumber hara N,
P, S dan mikro; menambah kemampuan
tanah mengikat air; meningkatkan KTK

tanah; serta sumber energi mikroorganisme
(Sarwono, 2002)

Hara N adalah paling menonjol
peranannya dalam pertumbuhan bibit,
tumbuh lebih baik dibandingkan dengan
hanya mendapatkan P dan K. Menurut
Sarwono (2002) fungsi N adalah
memperbaiki pertumbuhan vegetatif,
tanaman lebih hijau dan membantu
pembentukan klorofil dan protein.
Kekurangan N menyebabkan tanaman
kerdil, pertumbuhan akar terbatas, daun
menguning dan mudah gugur. Kebanyakan
N adalah pertumbuhan vegetatif sangat
subur, batang-batang lemah mudah roboh,
mengurangi daya tahan tanaman terhadap
penyakit. Hara P dan K apabila bekerja
secara individu ternyata tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan tanaman. Pada bibit
Acacia mangium Willd. dibutuhkan
pemupukan dasar hara P sebanyak 0,46
gr/polybag setara 1 gr TSP/polybag. Pupuk
susulan dilakukan dua kali yaitu pada umur
15 hari setelah sapih dan 30 hari setelah
sapih, dengan dosis masing-masing hara N
dan K adalah 0,1 gr/polybag setara 0,22
gram Urea/polybag dan 0,16 gr
KCL/polybag (Riantoko dan Arisman, 1996
dalam Sukmana & Darwo, 2008).

Penelitian ini bertujuan untuk
memperoleh informasi tentang macam media
alternatif yang sesuai untuk meningkatkan
pertumbuhan bibit Acacia; dosis hara
Nitrogen yang sesuai untuk pertumbuhan
bibit Acacia; dan interaksi macam media dan
dosis hara Nitrogen berpengaruh terhadap
pertumbuhan bibit Acacia mangium Willd.

Hasil penelitian ini diharapkan untuk
memperoleh informasi bahan media
alternatif sebagai pengganti media tanah
lapisan atas yang kesuburan dan
keberadaannya semakin menurun;
memperkaya khasanah ilmu, pengetahuan
dan pengembangan teknologi baru di bidang
pertanian khususnya pembibitan tanaman
Acacia.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di Kranjingan

Sumbersari Jember dengan ± 89 m dpl ,
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pada pertengahan April sampai dengan Juli
2009. Penelitian menggunakan Rancangan
Acak Kelompok (4x3) secara Faktorial
dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah
macam media tanam L (tanah lapisan atas
berbahan organik seresah daun pinus :
sampah kota : serbuk gergaji : abu sekam
padi) terdiri 4 taraf percobaan yaitu L0
(4:0:0:0) ; L1 (0:1:2:1) ; L2 (0:2:2:0) ; L3
(0:0:2:2). Faktor kedua adalah dosis
Nitrogen (N) terdiri 3 taraf percobaan yaitu:
N0 = 0 g N/polybag (0,0 g urea/polybag);
N1 =  0.09 g N/polybag (0,2 g
urea/polybag); N2 = 0,18 g N/polybag (0,4 g
urea/polybag).

Usaha mengoptimalkan pertumbuhan
bibit acasia, media tanam yang telah
tercampur dimasukkan kedalam polybag
ukuran 7,5 x 15 cm. Setelah benih
berkecambah dan penyapihan bibit ke
polybag, dilakukan saat bibit berumur 14
hari, dan setelah keluar daun bipitinus 3-5
helai (Ansori, S. 2007). Selanjutnya
dilakukan pemeliharaan yang meliputi
penyiraman dilakukan tiap pagi dan sore
untuk menjaga kondisi agar selalu dalam
keadaan kapasitas lapang dengan
memberikan air 100 ml setiap 2 hari
(Abdoelah & Trikoriantono, 2004).
Penyulaman dilakukan pada benih yang
tidak tumbuh/mati ± 7-15 hari setelah tanam.
Pengendalian gulma dilakukan agar tidak
terjadi kompetisi dengan semai Acacia.
Penaungan berupa seednet 50 % untuk
mengurangi sinar matahari secara langsung
masuk ke lahan persemaian.

Variabel pertumbuhan yang diamati :
a. Tinggi tanaman (cm) diukur dari pangkal
batang sampai titik tumbuh dengan
menggunakan pengaris umur 14, 28, 42, 56,
70, 84 hst ; b. Diameter batang (mm) diukur
diatas bekas kotiledon dengan menggunakan
jangka sorong / caliper saat bibit Acacia
berumur 56, 70, 84 hst; c. Jumlah daun
(helai) dihitung semua daun sudah mekar
sempurna saat bibit Acacia berumur 14, 28,
42, 56,  70, 84 hst ; d. Saat munculnya daun
bulan sabit (HST) diukur saat munculnya
daun bulan sabit sejak awal tanam hingga
akhir penelitian ; e. Panjang akar (cm)

diukur dari leher akar sampai dengan akar
terpanjang dengan mistar saat setelah selesai
penelitian ; f Jumlah akar utama (buah)
dengan menghitung jumlah akar yang
tumbuh pada akar utama dan cabang akar
utama

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis sidik ragam menunjukkan

bahwa pengaruh penggunaan media tanam
beragam limbah bahan organik pertanian,
dosis nitrogen dan interaksi keduanya
memberikan pengaruh nyata – sangat nyata
pada pembibitan Acacia mangium Willd
disajikan pada tabel 1, 2 dan 3. Berdasarkan
uji F dan uji lanjut Duncans menunjukkan
interaksi perlakuan media alternatif L0N1
(lapisan atas berbahan organik seresah daun
pinus dengan dosis nitrogen 0,09 g/polibag)
memberikan ukuran diameter batang
tanaman paling besar umur pengamatan 70
HST dan 84 HST (Tabel 4 dan Gambar 1)
dan saat munculnya daun bulan sabit
tercepat (Tabel 5 dan Gambar 2)
dibandingkan perlakuan media lainnya
untuk. Hal ini diduga media alternatif M1
(tanah lapisan atas yang mengandung bahan
organik seresah daun pinus) merupakan
media terbaik karena banyak mengandung
hara N, P, S dan mikro; menyebabkan
struktur remah dan porositas tanah baik;
meningkatkan kemampuan tanah mengikat
air, kapasitas tukar kation, aktivitas serta
sumber energi mikroorganisme yang bagi
pertumbuhan bibit tanaman. Hal tersebut
mirip dengan hasil penelitian persemaian
acasia dilapang menyebutkan bahwa media
yang dipakai adalah seresah dari lantai
hutan tanaman Acasia mangium dicampur
topsoil (perbandingan 70:30) atau kompos
sisa kulit Acasia mangium dari pabrik
pulp. Bibit dipelihara selama 3 bulan,
kemudian dilakukan sortasi (grading).
Standar bibit dilakukan agar bibit sampai
ke lokasi penanaman benar-benar memiliki
kualitas baik, seragam, mampu hidup dan
tumbuh dengan baik. Bibit Acasia
mangium berkualitas baik dan
diperbolehkan untuk dikirim ke lapangan
adalah mempunyai tinggi bibit 20–30 cm,
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diameter > 3,0 mm, batang keras dan lurus,
warna kecoklatan, daun tebal hijau,
struktur akar kompak, media tidak pecah,
bebas hama dan penyakit serta segar
(Ansori, 2007). Selanjutnya menurut Sri
Setyati (2002), bahwa laju pembelahan sel
dan perpanjangan sel serta pembentukan
jaringan berjalan cepat, maka pertumbuhan
batang, daun dan akar akan berjalan cepat.
Proses tersebut memerlukan persediaan
karbohidrat berasal dari proses fotosintesis,
persediaan air dan zat hara (persenyawaan
anorganik) yang cukup. Menurut Novizan
(2002), bahwa tahap pertumbuhan vegetatif
tanaman seperti pembentukan tunas,
perkembangan batang dan daun hara
membutuhkan nitrogen dalam jumlah relatif
besar. Selanjutnya memasuki tahap generatif
kebutuhan nitrogen mulai berkurang.

Nitrogen berperan memperbaiki
pertumbuhan vegetatif tanaman dan
membantu dalam pembentukan protein
(Sarwono, 2002). Hal tersebut dibenarkan
oleh Petrokimia (2007), bahwa hara nitrogen

bermanfaat diantaranya membuat bagian
tanaman lebih hijau segar banyak
mengandung butir hijau daun yang penting
dalam proses fotosintesa, mempercepat
pertumbuhan tanaman (tinggi, jumlah
anakan, cabang dan lain-lain) dan menambah
kandungan protein hasil panen.

Tabel 4. Hasil uji Duncan pengaruh interaksi
perlakuan macam media tanam dan dosis
nitrogen pada pengamatan diameter
batang tanaman.

Diameter batang tanaman (cm)
Perlakuan

70 HST 84 HST
L0N0 0,166 e 0,181 e
L0N1 0,240 f 0,271 f
L0N2 0,257 f 0,289 f
L1N0 0,070 a 0,076 a
L1N1 0,083 b 0,093 bc
L1N2 0,099 c 0,108 c
L2N0 0,079 ab 0,085 b
L2N1 0,110 cd 0,122 cd
L2N2 0,087 bc 0,094 bc
L3N0 0,077 ab 0,080 ab
L3N1 0,109 cd 0,118 cd
L3N2 0,121 d 0,130 d

Keterangan : Notasi huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak nyata pada uji Duncan taraf nyata α
5% ; HST = hari setelah tanam
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Gambar 1. Grafik pengaruh interaksi antara
macam media dan dosis pupuk
nitrogen pada pengamatan dia-
meter batang tanaman umur 70
dan 84 HST.

Wuryan (2008), bahwa upaya
memperoleh bibit tanaman bermutu baik
diperlukan media tumbuh yang sesuai bagi
pertumbuhan bibit. Media tumbuh yang
diperlukan harus memenuhi persyaratan baik
segi kandungan hara sifat maupun
ketersediaannya. Acacia mangium Willd
tumbuh baik pada tanah bertekstur sedang,
bereaksi netral atau masam, drainase basah,
tahan terhadap genangan musiman, toleran
terhadap tanah tandus dan sering tumbuh di
pinggir sungai dan rawa.
Tabel 5. Hasil uji Duncan pengaruh interaksi

perlakuan macam media tanam dan dosis
nitrogen pada pengamatan saat
munculnya daun bulan sabit tanaman.

Perlakuan
Saat munculnya daun bulan sabit

tanaman (HST)
L0N0 58,083 b
L0N1 35,167 a
L0N2 35,917 a
L1N0 85,000 e
L1N1 84,917 e
L1N2 59,250 b
L2N0 85,000 e
L2N1 76,083 c
L2N2 80,833 d
L3N0 85,000 e
L3N1 58,750 b
L3N2 57,417 b

Keterangan : Notasi huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan
tidak nyata pada uji Duncan taraf nyata α 5% ; HST = hari
setelah tanam

Pada foto dokumentasi berikut sangat
jelas menunjukkan syarat sebagai bibit
Acasia mangium siap tanam yang memenuhi
syarat adalah berturut-turut perlakuan L0N1
/ L0N2 (Σ daun bulan sabit ± > 80 – 90%),
L0N0 (Σ daun bulan sabit ± > 40 %),  Σ daun
bulan sabit ± < 20 % (L3N1, L3N2, L1N2)
dan sangat sedikit Σ daun bulan sabit yang
muncul untuk perlakuan lainnya.

yL0 = -123,15x + 54,139

R2 = 0,7247

yL1 = -143,06x + 89,264

R2 = 0,7524
yL2 = -23,148x + 82,722

R2 = 0,218

yL3 = -153,24x + 80,847

R2 = 0,7862

30,00

50,00

70,00

90,00

110,00

0 0,09 0,18

Dosis pupuk Nitrogen (gram/polibag)

Sa
at

 m
un

cu
l d

au
n 

bu
la

n 
sa

bi
t t

an
am

an
 (H

ST
)

L0

L1

L2

L3

Gambar 2. Grafik pengaruh interaksi antara
macam media dan dosis pupuk
nitrogen pada pengamatan saat
munculnya daun bulan sabit
tanaman.

Hal ini menunjukkan semakin subur
dan sehat tanaman tersebut, maka kecepatan
tanaman dalam proses pembentukan daun
bulan sabit sebagai ciri utama tanaman
Acacia mangium Willd semakin cepat
dibandingkan perlakuan lainnya. Anonim
(2009), bahwa bibit Acacia mangium
Willd yang baru berkecambah memiliki
daun majemuk terdiri dari banyak anak
daun. Daun ini sama dengan sub famili
Mimosoideae misalnya Paraseanthes
falcataria, Leucaena sp. Setelah tumbuh
beberapa minggu, Acacia mangium Willd
tidak menghasilkan lagi daun
sesungguhnya tetapi tangkai daun sumbu
utama setiap daun majemuk tumbuh
melebar dan berubah menjadi phyllodae
atau pohyllocladus dan dikenal dengan
daun semu. Phyllocladus kelihatan seperti
daun tumbuh umumnya. Bentuknya
sederhana tulang daunnya paralel dan
besarnya sekitar 25 cm x 10 cm. Syarat
bibit siap ditanam ke lapangan adalah
sebaiknya bibit telah berumur 3-4 bulan di
bedeng sapih dengan ukuran tinggi 20-30
cm.
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Selanjutnya untuk parameter lain
seperti tinggi tanaman, jumlah daun dan
perkembangan akar (panjang dan volume)
tidak menunjukkan adanya pengaruh
interaksi, namun lebih cenderung pada
pengaruh perlakuan faktor tunggal yaitu
macam media L0 (lapisan atas berbahan
organik seresah daun pinus) atau N1 (dosis
nitrogen 0,09 g/polibag setara 0,2 gram
urea/polybag).

Foto 1. Sampel pertumbuhan tanaman L0N0 84 HST

Foto 2. Sampel pertumbuhan tanaman L0N1 84 HST

Foto 3. Sampel pertumbuhan tanaman L0N2 84 HST

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian pembibitan Acacia
mangium Willd menunjukkan perlakuan

L0N1 (tanah lapisan atas berbahan organik
seresah daun pinus dan dosis nitrogen 0,09
g/polibag) merupakan hasil terbaik
terutama diameter batang dan saat muncul
daun bulan sabit ; perlakuan L0 (tanah
lapisan atas berbahan organik seresah daun
pinus) merupakan media terbaik semua
parameter pertumbuhan bibit ; perlakuan
N1 (0,09 gram N/polybag setara 0,2 gram
urea/polybag) merupakan dosis terbaik
semua parameter pertumbuhan bibit
tanaman.

Disarankan pemakaian dosis
Nitrogen 0,09 gram N/polybag setara 0,2
gram urea/polybag dapat dianjurkan (lebih
efisien digunakan) pada pembibitan
Acacia. Perlu penelitian lebih lanjut
pemanfaatan limbah pertanian seperti abu
sekam, serbuk gergaji, kompos sampah
kota dan sejenisnya dalam skala luas untuk
mengetahui efektifitas dan efisiensi dalam
pengunaan macam media limbah pertanian
sebagai bahan pencampur media tanam
dengan proporsi secara tepat pada
pembibitan Acacia guna mengurangi
pemakaian media tanah lapisan atas
sebagai bahan media umumnya dan
mengurangi permasalahan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdoellah, S dan Trikoriantono, A. 2004.
Penggunaan Zeolit untuk meningkat-
kan Efisiensi Pemupukan Anonim
Sulfat pada bibit Kakao di Media
Pasiran. Jember: Pelita Perkebunan 20
(2), 66-74.

Andy, 2009. Top Soil. http://andy.web.id
/topsoil.php.  diakses 08 Agustus
2009].

Anonim, 2008. Hasil Analisis Bahan Media
Tanam. Jember: Laboratorium Tanah
Politeknik Negeri Jember.

_______, 2009. Budidaya Acacia mangium.
Badan LITBANG Departemen
Kehutanan. http://bpth-sulawesi.sim-
rlps.dephut.go.id/index.php. diakses 16
April 2009]

http://andy.web.id
http://bpth-sulawesi.sim-


Hal. 618 SAINTOCH. Vol. 2. No. 4. Juni 2011

Ansori, S. 2007. Silvikultur Intensif Acacia
mangium untuk Memasok Bahan Baku
Pulp dan Kayu Pertukangan Jangka
Pendek.

http://saifudinansori.blogspot.com/2007/09/si
lvikultur-intensif-acacia-mangium.html
diakses 30 Maret 2009.

Buckman, H.O. dan Nyle C. Brady, 1969.
The Nature and Properties of Soils.
New York: The Macmilan Company.
Terj. Soegiman (1989). Ilmu Tanah.
Jakarta: Bhratara Karya Aksara

Gardner, F. T., Pearce, R. B., Mitchell. 1985.
Physiology of Crop Plants. Terj.
Herawati Susilo. 1991. Fisiologi
Tanaman Budidaya. Jakarta:
Universitas Indonesia Press.

Maya, R. 2007. Pengaruh Dosis dan Cara
Penempatan Kompos Sampah Kota
Terhadap Pertumbuhan dan Hasil
Tanaman Terung (Solanum melongena
L). Jember: Skripsi Fakultas Pertanian
Universitas Moch. Sroedji.

Novizan. 2002. Petunjuk Pemupukan yang
Efektip. Tangerang: Agromedia
Pustaka.

Petrokimia Gresik. 2004. Pupuk Urea.
http://www.petrokimia-gresik.com/
main_product.asp. diakses 22 Pebruari
2007.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan
dan Konservasi Alam. 2005. Jurnal
Penelitian Hutan dan Konservasi Alam
II (1).

Redaksi PS, 2007. Ragam Media Tanam.
http://www.kebonkembang.com/user.ph
p?op=userinfo&uname=Redaksi%20P
S. [20 September 2008]

Retnowati, E. 1998. Beberapa Catatan
Tentang Acacia mangium Willd. Jenis
Potensial Untuk Hutan Industri. Jurnal
Penelitian dan Pengembangan
Kehutanan (IV): 24-26

Sarwono, H, 2003. Ilmu Tanah. Jakarta:
Akademika Pressindo.

Satsijati, 1991. Hidroponik Semakin Canggih.
Trubus XXII (264) : 196-198.

Siahaloho, M. 1992. Pengaruh Penempatan
Sekam dan Dosis Pupuk Kandang
Pada Pertumbuhan dan Produksi Jahe.
Bogor: Skripsi Jurusan Tanah Fakultas
Pertanian Institut Pertanian Bogor. 54p.

Sri Setyati Harjadi, 2002. Pengantar
Agronomi, Jakarta: P T Gramedia.

Sukmana, A dan Darwo, 2008. Teknik
Produksi Bibit Tanaman Hutan.
http://bpk-aeknauli.org/index2.php?
option=com_content&do_pdf=1&id=
64. diakses 30 Maret 2009.

Suriawiria, S., 2002. Memanfaatkan Sampah
Kota. http://www.pikiran-rakyat.com/
cetak/1003/02/ cakrawala. diakses 27
Juli 2002.

Thomas. 1995. Pengaruh Mulsa terhadap
pertumbuhan dsan efisiensi
penggunaan air pada bibit karet klon
GT 1. Sembawa Sumatera Selatan.

Wijaya, K. A., 2008. Nutrisi Tanaman
sebagai Penentu Kualitas Hasil dan
Resistensi Alami Tanaman. Jakarta:
Prestasi Pustaka.

Wikipedia, 2008. Kompos. Makalah Balai
Penelitian Bioteknologi Perkebunan
Indonesia, Bogor. Indonesia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?
title=Kompos&action=edit&section=1
. diakses 24 Maret 2008.

________, 2009. Acacia mangium.
http://en.wikipedia. org/wiki/Acacia
mangium. diakses 30 Maret 2009.

Wuryan, 2008. Pertumbuhan Acasia
Mangium Dan Albizia Falcata.
http://en.wordpress.com/tag/ acasia-
mangium/. diakses 30 Maret 2009.

http://saifudinansori.blogspot.com/2007/09/silvikultur-intensif-acacia-mangium.html
http://www.petrokimia-gresik.com/
http://www.kebonkembang.com/user.ph
http://bpk-aeknauli.org/index2.php
http://www.pikiran-rakyat.com/
http://id.wikipedia.org/w/index.php
http://en.wikipedia
http://en.wordpress.com/tag/

