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ABSTRACT

The research  aimed at determining the types of good growing media  and the watering 
frequency suitable for seedling growth of Salimuli (Cordia subcordata, Lamk)  was 
carried out in the Mt.Garser educational forest  in  Ambon  using factorial experi-
ment with complete random design with 3 replications. The results from the research 
showed  that  the  growing  media  and the  watering  frequency had a real significance 
on the measured parameters. The average root growth and number of roots, height of 
the seedling and dry weight of the shoot is biggest in the regosol earth medium.  The 
average value of the length of roots, height of the seedling and dry weight of the shoot 
was in the growing medium from below the stand.  On the other hand the average 
value of leaf width, dry weight of root and shoot is biggest with a watering frequency 
of three times a day.
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PENDAHULUAN 
Salimuli merupakan salah satu jenis tana-

man Kehutanan yang penting dalam perdagan-
gan. Jenis ini digunakan untuk kayu perkakas, 
seni ukir dan pahat, tangkai senapa, bangunan 
rumah, jembatan dan perahu (Samingan, 1982 
dan Anonim, 1991). Selain itu dapat digunakan 
untuk keperluan reboisasi dan penghijauan 
karena musim berbunganya sepanjang tahun 
sehingga benih dapat tersedia setiap saat dalam 
jumlah banyak (Anonim, 1984). Namun sekarang 
ini populasinya semakin berkurang. Oleh karena 
itu perlu dilakukan upaya pembudidayaan secara 
generatif, terutama menyangkut pembenihan dan 
persemaiannya.

 Keberhasilan pertumbuhan semai di 
persemaian sangat dipengaruhi oeh lingkungan, 
diantaranya media tumbuh dan ketersediaan air. 
Media yang baik harus mempunyai sifat fisik 
yang baik, gembur, mempunyai kemampuan me-
nyimpan air dan kaya unsur hara. Pada hakekat-
nya ssemua jenis media tumbuh membutuhkan 
air sebagai sarana mengangkut unsur hara yang 
dibutuhkan tanaman. Namun pemberian air pada 
media tumbuh mempunyai batas-batas tertentu. 
Sebab kebutuhan air oleh jenis-jenis tanaman 
Kehutanan tidakla sama, ada yang dapat bertahan 

hidup dalam genangan air atau sebalikya pada 
tempat kering.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
jenis-jenis media tumbuh yang baik dan frekw-
ensi penyiraman yang sesuai bagi pembentukan 
bibit dan pertumbuhan awal semai Salimuli 
(Cordia subcordata, Lamk).  Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat berguna untuk usaha pembu-
didayaan Salimuli (Cordia subcordata, Lamk). 
Dengan mengetahui media tumbuh yang cocok 
dan frekwensi penyiraman yang tepat diharap-
kan adanya efisiensi dalam menghasilkan bibit 
Salimuli yang baik.

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilaksanakan pada lokasi 

penelitian Hutan Pendidikan Gunung Garser 
selama 3 bulan.  Bahan dan alat yang digunakan 
antara lain: Benih Salimuli, media tumbuh (asal 
bawah tegakan, pasir, tanah Regosol dan Podso-
lik merah kuning), air dan hiter, kantong plastic 
(20 cm x 15 cm), mistar ukur, jangka sorong, 
timbangan, oven dan alat tulis menulis.

Rancangan Percobaan 
Rancangan percobaan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah percobaan faktorial 
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dalam pola rancangan acak lengkap, dengan 3 
kali ulangan dan setiap satuan percobaan terdiri 
dari 5 individu. Model Matematika dari rancan-
gan tersebut di atas adalah sebagai berikut : 

ijkijjiijk åáââáìY ++++=

dimana : 
Y  = Nilai pengamatan
ì  = Nilai rata-rata harapan

iá  = Pengaruh taraf ke-I factor A

iâ  = Pengaruh taraf ke-j factor B  

ijáâ
 = Pengaruh interaksi antara factor A dan 

factor B

ijkå
= Galat Percobaan

Faktor A adalah media tumbuh yang ter-
diri dari 3 macam media, yaitu a1 (media tumbuh 
asal bawah tegakan), a2 (campuran tanah Podso-
lik merah kuning dan pasir dengan perbandingan 1 
: 1) dan a3 (tanah Regosol). Sedangkan factor B 
adalah frekwensi penyiraman yang terdiri dari b1 
(penyiraman 1 hari sekali), b2 (penyiraman 2 hari 
sekali) dan b3 (penyiraman 3 hari sekali).

Prosedur Penelitian 
1.  Pengadaan Media Tumbuh
 Pada penelitian ini digunakan media tumbuh 

yang terdiri dari media tumbuh asal bawah 
tegakan yang diambil dari bawah tegakan 
Salimuli dan pasir di desa Suli, tanah 
Regosol diambil di areal kampus Unpatti 
dan tanah Podsolik merah kuning diambil 
di areal Hutan Pendidikan gunung Garser. 
Media tumbuh ini disterilkan dengan men-
jemurnya di bawah sinar matahari selama 
seminggu.

2.  Pembuatan Naungan
 Sebelum penanaman dilaksanakan terlebih 

dahulu dibuat naungan, dengan tinggi kira-
kira 2 meter dari permukaan tanah, panjang 
5 m dan lebar 2,5 m; naungannya terbuat 
dari bambu dengan intensitas sebesar 80 
persen dan pada atapnya diselungkupi den-
gan plastik.  Arah persemaian adalah arah 
utara-selatan.

3.  Pengadaan Bibit

  Benih Salimuli diperoleh dari Desa Suli.  
Setelah diseleksi, benih-benih yang baik 
disemaikan dalam media tumbuh pada 
kantong plastik yang telah disiapkan.

4.  Pemeliharaan
 Penyiraman dilakukan sesuai perlakuan 

yang diberikan dengan kapasitas tiap kg 
tanah adalah 200 ml air dan dilakukan 
penyiangan terhadap tumbuhan pengganggu.

5.  Pengamatan
 Parameter yang diamati dalam penelitian 

ini meliputi tinggi batang, diameter batang, 
jumlah dan panjang akar, berat kering dan 
ratio pucuk akar serta luas daun.

Analisis Data 
Data hasil pengukuran tinggi, diameter, 

berat kering akar, berat kering pucuk, luas daun, 
nisbah pucuk akar, panjang akar dan jumlah 
akar diolah dengan analisis sidik ragam. Untuk 
mengetahui beda dari tiap tingkat perlakuan 
digunakan Uji Beda Nyata Jujur (Uji BNJ) pada 
tingkat ketelitian 95% dan 99%. 

HASIL PENELITIAN 

Keadaan Botanis 
Nama botani jenis ini adalah Cordia 

subcordata, Lamk yang termasuk dalam suku 
Boraginaceae. Menurut Anonim (1982) bahwa, 
pohon Salimuli tingginya dapat mencapai 20 m, 
dengan diameter 75 cm atau lebih, tinggi batang 
tanpa cabang 10 m, tidak berbanir, tajuknya bu-
lat berwarna hijau. Kulit luar tebalnya 2-5 mm, 
berwarna abu-abu, kebanyakan tidak beralur, 
kadang-kadang sedikit beralur tidak dalam, men-
gelupas kecil-kecil. Daunnya tunggal, tersebar, 
berbentuk bulat telur dengan ujung meruncing 
dan pangkal daunnya bulat. Panjang daun 6-18 
cm, lebar 4-12 cm, tangkai daun 2-5 cm dan tu-
lang daunnya jelas. Musim bunganya sepanjang 
tahun dengan warna merah jingga, bunga maje-
muk, selalu tumbuh berhadapan dengan sehelai 
daun, kelopak dan tajuk berbentuk corong, tajuk 
berwarna kekuningan. Buahnya terasuk buah 
batu, bulat dengan ujung yang runcing, pangkal 
bulat, diameter buah kira-kira 2 cm, berwarna 
hijau muda dan yang kering berwarna coklat tua 
(anonym, 1982).
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Kayu Salimuli digolongkan pada jenis 
ayu istimewa dengan berat jenis 0,64, termasuk 
kelas awet I-II dan kelas kuat II-III, tekstur kayu 
agak halus dan mengkilat dengan serat berpadu 
dan ada juga yang lurus, kekerasan sedang, daya 
retak sedang, daya kembang susut kecil, termasuk 
kayu yang mudah dikerjakan (Anonim, 1991b).

Penyebaran dan Tempat Tumbuh 
Salimuli tersebar dari Afrika Timur sam-

pai Polynesia. Di Indonesi penyebarannya di 
Jawa, Madura, Maluku, Sumbawa dan Lombok, 
dalam hutan primer ataupun sekunder, pada 
tempat yang tidak digenangi air pad tanah liat, 
pada pasir berkarang atau berbatu sepanjang 
pantai. Dan jenis ini bisa tumbuh pada daerah 
dengan ketinggian 1-200 m di atas permukaan 
laut (Anonim, 1982).

Kebutuhan Air bagi Pertumbuhan Tanaman 
Air meruakan salah satu syarat penting 

bagi berlangsungnya proses perecambahan 
benih dan pertumbuhannya, dimana air ber-
fungsi sebagai pelunak kulit benih, penghidrolisis 
cadangan makanan, menaikkan kadar air benih 
yang harus diperoleh sebelum perkecambahan 
dimulai, pengangkut unsur hara dari akar ke 
daun, sebagai unsur penting untuk pembentu-
kan glukosa dalam rangka fotosintesis, penegak 
setiap bagian tanaman, pengatur tekanan turgor 
dan penyususn rotoplasma (Daniel et.all, 1979 
dan Rismunandar, 1990).

Dengan demikian agar pertumbuhan 
tanaman dapat berlangsung dengan baik maka 
pengaturan tata air harus diperhatikan, dengan 
jalan mengatur drainase dan aerase media 
tumbuh serta frekwensi pemberian air sehingga 
kelembaban dalam media tumbuh dapat terkon-
trol. Menurut Darjadi (1981), setelah semai jadi 
besar, penyiraman berat hanya perlu dikerjakan 
sekali setiap 2 atau 3 hari.

Tanah Sebagai Media Tumbuh 
Media tanam adalah tempat tumbuhnya 

tanaman yang terdiri dari bahan padat, cair dan 
udara serta jasad-jasad yang berbeda kandungan-
nya untuk setiap jenis tanah (Foth, 1994). Dalam 
mendukung kehiduan tanaman, terdapat tiga 
fungsi tanah yang primer (Harjadi, 1989), yaitu 
: 1). Memberi unsur-unsur mineral, melaya-

ninya baik sebagai medium pertukaran maupun 
sebagai tempat persediaan, 2). Memberikan air 
dan melayaninya sebagai reservoir, 3). Melayani 
tanaman sebagai tempat berpegang dan bertumpu 
untuk tegak.

Berat Kering Akar 
Rata-rata berat kering akar dalam setiap 

satuan percobaan berkisar antara 0,0151 gram 
sampai 0,0623 gram, dengan rata-rata totalnya 
adalah 0,0341 gram. Hasil analisis sidik ragam 
menunjukkan bahwa perlakuan media tumbuh 
dan frekwensi peyiraman berpengaruh sangat 
nyata, sedangkan interaksinya tidak berpengaruh 
terhadap berat kering akar.
      Tabel 1. Rata-Rata Berat Kering Akar Selama 3 

Bulan pada  Berbagai Media Tumbuh

 
Ket.: angka-angka yang diikuti dengan huruf yang 

sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 
pada taraf 0,05.

Hasil uji BNJ untuk perlakuan media tum-
buh pada Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan yang sangat nyata antara perlakuan a1 
dengan perlakuan a3, sedangkan antara perlakuan 
a1 dengan perlakuan a2 dan antara perlakuan a3 
dengan perlakuan a2 tidak berbeda nyata.
      Tabel 2.   Rata-Rata Berat Kering Akar Selama 

3 Bulan pada Berbagai Frekwensi Penyiraman

Ket.: angka-angka yang diikuti dengan huruf yang 
sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 
pada taraf 0,05.

Hasil uji BNJ untuk perlakuan frekwensi 
penyiraman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan yang sangat nyata antara 
perlakuan b1 dengan perlakuan b2, dan juga antara 
perlakuan b1 dengan perlakuan b3.

Tinggi
Rata-rata total tinggi tanaman adalah 

15,86 cm dan nilai tertinggi dalam satuan per-
cobaan mencapai 25,50 cm sedangkan nilai 
terendah adalah 8,60 cm. Hasil analisis sidik 
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ragam menunjukkan bahwa perlakuan media 
tumbuh berpengaruh nyata, sedangkan perlakuan 
frekwensi penyiraman dan interaksinya tidak 
berpengaruh terhadap tinggi tanaman.

      Tabel 3. Rata-Rata Tinggi Tanaman Selama 3 
Bulan pada Berbagai Media Tumbuh

Ket.: angka-angka yang diikuti dengan huruf yang 
sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 
pada taraf 0,05.

Hasil uji BNJ pada Tabel 3 menunjukkan 
bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara 
perlakuan a1 dengan perlakuan a2, dan antara per-
lakuan a2 dengan perlakuan a3. Sedangkan antara 
perlakuan a1 dengan a3 tidak berbeda nyata.
Diameter

Rata-rata diameter dalam setiap satuan 
percobaan berkisar antara 1,48 mm sampai 2,42 
mm, dengan rata-rata totalnya adalah 1,84 mm. 
Hasil analisis sidik ragam rata-rata diameter 
menunjukkan bahwa perlakuan media tumbuh, 
frekwensi penyiraman dan interaksinya tidak 
berpengaruh terhadap diameter tanaman.
Luas Daun 

Rata-rata total luas daun mencapai 
88,1910 cm2 dengan nilai tertinggi dalam satuan 
percobaan mencapai 274,1557 cm2, sedangkan 
nilai terendah adalah 34,2433 cm2. Hasil anali-
sis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan 
frekwensi penyiraman berpengaruh nyata, sedan-
gkan perlakuan media tumbuh dan interkasiya 
tidak berpengaruh terhadap luas daun.   

Hasil uji BNJ pada Tabel 4 menunjukkan 
bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara per-
lakuan b1 dan perlakuan b2 dengan perlakuan b3, 

sedangkan antara perlakuan b1 dengan perlakuan 
b2 tidak berbeda nyata.  

Berat Kering Pucuk 
Rata-rata berat kering pucuk dalam setiap 

satuan percoba berkisar antara 0,0644 g sampai 
0,7320 g, sedangkan rata-rata totalnya adalah 
0,2690 g. Hasil analisis sidik ragam menunjuk-
kan bahwa perlakuan media tubuh dan frekwensi 
penyiraman berpengaruh nyata, sedangkan 
interaksinya tidak berpengaruh terhadap berat 
kering pucuk.
      Tabel 5. Rata-Rata Berat Kering Pucuk Selama 

3 Bulan pada Berbagai Media Tumbuh

 
Ket.: angka-angka yang diikuti dengan huruf yang 

sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 
pada taraf 0,05.

Hasil uji BNJ untuk perlakuan media tum-
buh pada Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan yang nyata antara perlakuan a1 dengan 
perlakuan a2, dan antara perlakuan a1 dengan per-
lakuan a3 sedangkan antara perlakuan a3 dengan 
perlakuan a2 tidak berbeda nyata.
    Tabel 6.  Rata-Rata Berat Kering Pucuk Selama 3 

Bulan pada Berbagai Frekwensi Penyiraman

Ket.: angka-angka yang diikuti dengan huruf yang 
sama pada kolom yang sama tidak berbeda 
nyata pada taraf 0,05.

Hasil uji BNJ untuk perlakuan frekwensi 
penyiraman pada Tabel 6 menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan yang nyata antara perlakuan 
b1 dengan perlakuan b3, dan juga antara perlakuan 
b2 dengan perlakuan b3.

Nisbah Pucuk-Akar 
Rata-rata total nisbah pucuk-akar menca-

pai 7,9112 dan dalam satuan percobaan berkisar 
antara 2,1254 sampai 14,7987. Hasil analisis 
sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan 
media tumbuh berpengaruh sangat nyata, se-
dangkan perlakuan frekwensi penyiraman dan 
interaksinya tidak berpengaruh terhadap disebab 
pucuk-akar.

Tabel 4. Rata-Rata Luas Daun Selama 3 Bulan pada 
Berbagai Frekwensi Penyiraman

Ket. :     angka-angka yang diikuti dengan huruf 
yang sama pada kolom yang sama tidak 
berbeda nyata pada taraf 0,05.
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      Tabel 7.  Rata-Rata Nisbah Pucuk-Akar Selama 
3 Bulan pada Berbagai Media Tumbuh

Ket.: angka-angka yang diikuti dengan huruf yang 
sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 
pada taraf 0,05.

Hasil uji BNJ pada Tabel 7 menunjukkan 
bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata 
antara perlakuan a1 dengan perlakuan a2, dan 
antara perlakuan a2 dengan perlakuan a3 sedang-
kan antara perlakuan a1 dengan perlakuan a3 tidak 
berbeda nyata.

PEMBAHASAN 

Pengaruh Media Tumbuh 
Pertumbuhan tinggi dan diameter tana-

man merupakan hasil aktivitas jaringan meriste-
matik (Kramer dan Kozlowski, 1979). Mehlich 
dan Drake (1955) dalam Kartasaputra (1991) 
mengatakan bahwa unsur hara P merupakan 
bahan pembentuk inti sel, selain berperan pent-
ing dalam pembelahan sel dan perkembangan 
jaringan meristematik. Faktor ini yang menye-
babkan perbedaan pertumbuhan tinggi pada 
media a2 dengan media a1. Karena hasil analisis 
tanah menunjukkan kandungan unsur hara P 
hanya 9,30 ppm pada media a2 sedangkan pada 
media a1 sebesar 31,68 ppm. Selain itu karena 
kandungan Ca2+ pada media a1 lebih besar (1,59 
me/100g) dibanding pada a2 (0,06 me/100 g) 
sehingga diduga mempengaruhi pertumbuhan 
tinggi semai Salimuli. Ion Ca2+ berperan pent-
ing bagi pertumbuhan tanaman ke arah atas dan 
pembentukan kuncup (Mehlich dan Drake,1955 
dalam Kartasaputra, 1991).

Menurut Fitter (1991), nisbah akar-pucuk 
meningkat dengan rendahnya suplai air, renda-
hnya suplai nitrogen, rendahnya oksigen tanah 
dan rendahnya temperature tanah. Ke-4 faktor 
tersebut menyebabkan nisbah akar-pucuk me-
ningkat, namun sebaliknya nisbah pucuk-akar 
menurun. Dengan demikian nisbah pucuk-akar 
akan meningkat jika suplai air, nitrogen, oksigen 
tanah dan temperature tanah tinggi.

 Hasil analisis tanah menunjukkan bahwa 
kandungan nitrogen lebih tinggi pada tanah 
Regosol (a3) yaitu sebanyak 3,72 persen, sedan-

gkan pada media a1 sebanyak 0,14 persen dan 
pada media a2 sebanyak 0,98 persen. Demikian 
juga ketersediaan oksigen tanah diduga lebih 
tinggi pada media a1 dan media a3 dibanding pada 
media a2 karena hasil analisis tanah ketiga media 
tumbuh yang digunakan menunjukkan bahwa 
sifat fisik terutama tekstur dari media tumbuh 
a1 adalah pasir, tanah Regosol (a3) bertekstur 
pasir sampai lempung berdebu dan pada media 
campuran (a2) bertekstur liat berpasir. Kandun-
gan pasir pada media a1 lebih banyak (69,8%) 
dibanding ke-2 media lainnya, sedangkan kand-
ungan liat pada media a2 lebih banyak (37,3%) 
dibanding ke-2 media lainnya.

Adanya kandungan liat yang cukup besar 
ini menyebabkan pergerakan air dalam media a2 
menjadi lebih lambat, sehingga air dapat juga 
menempati pori-pori udara. Nilah yang menye-
babkan aerasi pada media a2 menjadi kurang baik 
serta ketersediaan oksigen dalam tanah menjadi 
berkurang disbanding pada ke-2 media lainnya.

Berat kering suatu tanaman akan menin-
gkat dari waktu ke waktu karena proses fotosin-
tesis yang selalu meningkat dan pada waktu 
tertentu laju pertumbuhan absolut suatu tanaman 
akan mencapai nilai optimum (Hunt, 1990 dalam 
Tuharea, 1993). Adapun faktor-faktor lingkungan 
yang mempengaruhi fotosintesis adalah cahaya, 
temperatur, konsentrasi CO2, ketersediaan air dan 
nutrisi (Daniel, et.al, 1979).

Ketersediaan unsure hara berhubungan 
erat dengan tingkat kesuburan media tumbuh 
dan pH media itu. Menurut Foth (1994), pada 
media tumbuh dengan pH = 6-8, unsur nitrogen, 
phosphor, kalium, kalsium, sulfat dan magne-
sium makin banyak tersedia dan akan diabsorpsi 
oleh akar untuk pertumbuhan tanaman. Dengan 
demikian pada media a2 (pH = 6,72) dan media a1 
(pH = 7,88) yang nilai pHnya berada pada kisaran 
pH = 6-8 tentunya akan mampu mensuplai unsur 
hara tersedia bagi kebutuhan fotosintesis dan 
pertumbuhan tanaman disbanding pada media 
a2 yang pHnya masam (pH = 5,47).

Perpanjangan tunas umumnya ber-
langsung lebih awal dari pada pertumbuhan 
diameter (Haygreen, 1989) dan pertumbuhan 
diameter tidak lebih cepat dibandingkan dengan 
pertumbuhan tinggi pada tanaman jenis pionir 
atau tanaman jenis suka cahaya (Agusdin, 1989). 
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Pertumbuhan diameter berkaitan langsung 
dengan perkembangan xylem dan ploem yang 
dibentuk oleh pembelahan jaringan meristem 
(cambium vaskuler). 

Permulaan pembelahan sel sangat ber-
hubungan dengan translokasi hormone dari 
kuncup dan daun yang berkemang (Hartig, 1923 
dalam Daniel, et.al, 1979). Sesudah kuncup 
terbuka, pertumbuhan pucuk yang cepat dan 
perkembangan daun selanjutnya memproduksi 
auksin tinggi. Namun diduga auksin yang 
dihasilkan ini lebih banyak digunakan untuk 
pertumbuhan tinggi semai dan peebaran daun 
dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk 
pertumbuhan diameter. Sehingga pertambahan 
diameter tetap terjadi walaupun hanya sedikit 
atau dalam ukuran kecil.

Perkembangan ukuran daun lebih dipen-
garuhi oleh perkembangan sel dalam daun. Uku-
ran daun tergantung pada banyaknya sel dalam 
primordial, kecepatan dan lamanya pembagian 
sel serta ukuran dari sel-sel dewasa, namun 
yang terpenting adalah jumlah sel (Kramer dan 
Kozlowski, 1979).

Pengaruh Frekwensi Penyiraman 
Air berpengaruh langsung dalam penyu-

sunan tubuh tanaman dan proses fotosintesis. Air 
juga diperlukan untuk menggerakkan unsure 
hara seperti ion K+, Mg2+ dan NO3- ke akar tana-
man yang berguna bagi proses pertumbuhan 
tanaman.

 Pelebaran daun, aktivitas jaringan meri-
stem pada internode ataupun pertumbuhan yang 
cepat terjadi setelah pembukaan kuncup. Daun-
daun terbentuk sebagai hasil dari pembagian 
dalam bagian bawah permukaan sel meristem 
apical. Selanjutnya, daun mencapai bentuk dan 
ukuran tetapnya melalui pembagian sel dan 
perluasan pada akhir tonjolan (Kramer dan Ko-
zlowski, 1979).

Menurut Zimmermann dan Brown (1971) 
dalam Daniel et.al (1979), temperatur rendah, 
kekeringan dan periode sinar matahari yang 
pendek, semuanya berpengaruh jelek terhadap 
perkembangan daun. Tjitrosomono (1990), men-
gatakan bahwa kurangnya suplai air berpengaruh 
terhadap menutupnya stomata, berkurangnya luas 
daun karena berkurangnya pertumbuhan, gang-

guan kerja enzim karena kandungan protolasma 
kurang, dapat menurunkan fotosintesis total.

Luas daun pada perlakuan penyiraman b3 
berbeda nyata dengan ke-2 perlakuan yang lain 
diduga karena pada ke-2 perlakuan tersebut kan-
dungan airnya lebih banyak sehingga mempen-
garuhi temperatur tanah menjadi lebih rendah, 
apalagi dipengaruhi juga oleh naungan yang berat 
(80%), sehingga intensitas cahaya dan jumlah 
panas yang diterima sangat kecil. Jika temperatur 
tanah rendah maka viskositas air bertambah dan 
gerakan air menjadi lambat, sehingga air tidak 
dapat melakukan fungsinya sebagai aliran massa 
dan difusi yang membawa unsure hara terlarut 
kea rah akar yang akan diangkut ke daun untuk 
digunakan bagi proses fotosintesis dan proses 
pertumbuhan tanaman.

Unsur hara nitrogen memegang peranan 
penting dalam perluasan daun. Menurut Foth 
(1994), bahwa aliran massa dan difusi sangat 
penting untuk menggerakkan kalium, magne-
sium dn nitrogen ke permukaan akar. Dengan 
demikian jika temperatur tanah rendah maka 
penyerapan unsure nitrogen oleh akar akan 
berkurang, sehingga perluasan daun dan pertum-
buhan tanaman menjadi berkurang.

Menurut Ohno (1976) dan Gupta (1981) 
dalam Jumin (1989), peningkatan total berat 
kering dapat dicapai dengan mengoptimumkan 
indeks luas daun dan derajat fotosintesis setiap 
satuan luas daun. Pada daun terdapat pori-pori 
kecil pada epidermis daun yang merupakan tem-
pat difusi air dan gas yang dikenal dengan naman 
stomata. Stomata penting karena membuka me-
nutupnya menentukan resistensi penyerapan kar-
bondioksida dan sudah tentu produksi karbohid-
rat, juga jumlah air yang hilang saat transpirasi. 
Dengan demikian jumlah stomata pada perlakuan 
b3 lebih banyak sehingga konsentrasi CO2 yang 
diserap lebih banyak bagi proses fotosintesis 
dan secara langsung mempengaruhi berat ker-
ing tanaman.

Jika luas daun besar berarti jumlah CO2 
yang diserap lebih banyak, proses fotosintesis 
berjalan lebih baik sehingga karbohidrat lebih 
banyak dihasilkan dan disimpan pada bagian-ba-
gian tertentu tanaman ataupun digunakan untuk 
proses pertumbuhan tanaman selanjutnya. Jadi 
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dengan meningkatnya hasil fotosintesis berarti 
berat kering tanamanpun menjadi lebih besar.

PENUTUP

Kesimpulan 
1. Pada tanah Regosol, nilai rata-rata pertum-

buhan berat kering akar dan nisbah pucuk-
akar lebih besar karena tanah ini cukup kaya 
akan unsur N, P dan K yang diperlukan tana-
man dan nilai pHnya menunjang ketersedi-
aan unsur hara tersebut bagi tanaman.

2. Pada media asal bawah tegakan nilai rata-
rata pertumbuhan tinggi dan berat kering 
pucuk lebih besar karena tekstur dan struk-
tur media ini cukup baik dan unsure hara N, 
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P, Ca juga cukup tersedia bagi pertumbuhan 
tanaman.

3. Pada frekwensi penyiraman 3 hari sekali 
nilai rata-rata pertumbuhan luas daun, 
berat kering akar dan berat kering pucuk 
lebih besar karena kurangnya kandungan 
air menyebabkan suhu tanah cukup baik 
untuk pergerakan unsur N yang berguna 
bagi perluasan daun. semakin luasnya daun, 
hasil fotosintesis akan lebih banyak.

Saran
Perlu dilakukannya penelitian lanjutan 

tentang intensitas naungan dan suhu yang sesuai 
bagi pertumbuhan semai Salimuli.
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