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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of several combinations of weaning media on the growth 

of gaharu plants (Aquilaria beccariana van Tiegh.). From this research is expected to contribute 

in the development of cultivation and preservation of gaharu ready to plant in the field. The 

research was conducted at Seed House, Faculty of Forestry, University of Lambung Mangkurat 

from April to September 2017. The study used Completely Randomized Design (RAL) with 4 

(four) treatments and repeated 5 times, so that the total of all observation units were 20 seeds. 

The treatment in this research is GO (pure soil / top soil 100%); G1 (peat 25% + pure soil 75%); 

G2 (peat 50% + pure soil 50%); G3 (peat 75% + pure soil 25%). Based on the most appropriate 

weaning experiment, the effect of gaharu plant stem diameter is the use of 25% peat soil media 

combination and 75% soil / top soil. The use of weaning media related to the high growth value 

of gaharu plants is not recommended based on this experiment, because the best  of treatment 

result. 

Keywords: peat, pure soil; weaning media; gaharu 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Gaharu  ( Aquilaria beccariana van Tiegh.) termasuk jenis tanaman yang kondisinya  

saat ini keberadaanya dihutan alam sudah berkurang potensinya, padahal tanaman ini memiliki 

nilai ekonomis yang sangat tinggi.  

Perbanyakan jenis ini secara generatif melalui penyemaian biji secara langsung sudah 

sering dilakukan atau mengambil anakan alam dengan cabutan yang ada disekitar pohon 

induknya. Pengadaan bibit gaharu dengan mengandalkan biji sering tidak tepat waktu dan tidak 

mencukupi jumlah bibit yang diperlukan, karena musim pembungaan  dan pembuahan yang  

tidak teratur serta banyaknya biji yang diperoleh tidak menentu. Memperoleh bibit anakan 

garharu dengan cara cabutan anakan yang ada dialam yang biasanya sering dijumpai dalam 

jumlah berlimpah di bawah pohon induknya merupakan alah satu alternatif yang dapat 

dilakukan. Pemilihan jenis media sapih yang akan digunakan agar pertumbuhan bibit cabutan 
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dapat optimal di lapangan perlu diperhatikan. Menurut Departemen Kehutanan (1998), bahan 

media yang digunakan harus cukup porous sehingga proses aerasi bagi sistem perakaran bibit 

tidak terganggu, ketersediaan kandungan mineral dan unsur hara pada media, serta media tidak 

mengandung zat yang bersifat allelopatik/beracun terhadap bibit tanaman tersebut merupakan 

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.  

Rismunandar (2003), menyatakan bahwa tanah gambut mengandung bahan organik yang 

tidak kalah tinggi jika dibandingkan dengan pupuk kandang. Di daerah-daerah dengan lahan 

gambut yang luas, tanah gambut berpeluang untuk dimanfaatkan sebagai media sapih alternatif 

yang cukup baik. Dengan mencampur tanah gambut dengan tanah mineral dalam imbangan yang 

sesuai, tidak hanya sifat fisika tanah saja yang menjadi lebih baik tetapi juga kemampuan media 

dalam menahan air juga meningkat. Susilawati dan Bastoni (2005), melaporkan bahwa perlakuan 

tanah gambut pada media tanam top soil dengan perbandingan 70% tanah top soil dan 30% tanah 

gambut mampu meningkatkan tinggi tanaman dan jumlah daun tanaman jelutung. 

Dalam usaha pembudidayaan tanaman gaharu ini teknik silvikultur sangat diperlukan, 

karena saat ini pembudayaannya masih kurang diperhatikan dan usaha pelestariannya belum 

mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Teknik pembesaran gaharu melalui kombinasi 

beberapa media diharapkan dapat memberikan pilihan terhadap usaha konservasi dalam 

pembudidayaan. Keberhasilan pengembangan pembudidayaan tanaman gaharu salah satu 

diantaranya oleh faktor pengadaan bibit tanaman yang berkualitas tinggi dan benar-benar siap 

ditanam dilapangan sangat penting. Permasalahannya adalah belum banyak diketahui pengaruh 

penggunaan bahan gambut terhadap pertumbuhan anakan gaharu, sebab itu data informasi 

penggunaan media tersebut dalam penyediaan bibit berkualitas untuk pembudidayaannya sangat 

mendesak diperlukan.  

Pemanfaatkan tanah gambut jenis ini yang potensinya masih cukup besar sebagai media 

sapih diharapkan bisa mengurangi ketergantungan dengan tanah murni / top soil yang kondisinya 

semakin menipis dan tergredasi. Pemanfaatan tanah gambut sebagai media sapih alternatif 

apakah sangat prospektif untuk meningkatkan kualitas bibit tanaman gaharu, untuk itulah 

penelitian ini dilakukan. 

 

 

 



7 
 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa kombinasi media sapih 

terhadap pertumbuhan tanaman gaharu. ( Aquilaria beccariana van Tiegh.). Manfaat  penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan informasi dan berkontribusi dalam upaya pengembangan 

budidaya serta pelestarian gaharu yang siap tanam di lapangan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Gaharu (Aquilaria beccariana van Tiegh.) 

1. Taksonomi 

Taksonomi tanaman Gaharu adalah : 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub Divisi  : Angiospermae 

Klass   : Dicotyledone 

Sub Klass  : Magnoliopsida 

Ordo   : Thymelaeles 

Famili   : Thymelaeaceae 

Genus   : Aquilaria 

Species  : Aquilaria beccariana van Tiegh 

Beberapa nama lokal / daerah spesies ini adalah mengkaras, gaharu dan gumbil minyak / 

nyabak. Nama lokal gaharu di Sumatera yaitu Gaharu, Halim, Alim, Karas, Kareh, Mengkaras, 

Seringkak. Di Kalimantan disebut Baru, Gambil, Sigi-sigi. Sedangkan di Malaysia disebut Ching 

Keras, Gaharu, Gloop Garu, Kekeras, Kepang (Ponirin, 2003 dalam Karyantara, 2009).  

Dalam perdagangan, gaharu dikenal dengan nama agarwood, aloewood dan eaglewood. 

Gaharu memiliki 4 kelas mutu yaitu Super, A, B, dan C. Kelas Super digolongkan Gubal Gaharu 

sedangkan kelas A hingga C disebut Kemedangan. Gubal gaharu memiliki bentuk beragam, 

berwarna hitam dan sangat wangi. Sedangkan Kemedangan berukuran besar, berwarna coklat 

hingga coklat kehitaman. Aromanya lebih rendah dari pada Gubal Gaharu (Situmorang, 2002 

dalam Karyantara, 2009). 

2. Morfologi dan Biologi 

Tinggi pohon dapat mencapai 20 m dengan diameter 36 cm. Kulit batang kelabu putih, 

berserat panjang yang sangat kuat sehinga sering dimanfaatkan untuk tali. Daun bulat telur 
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hingga elips melebar dan tipis. Bunga berupa tabung, panjang sekitar 1 cm. Buahnya berupa 

gelendong yang menyempit pada kedua ujungnya, berkulit tipis dan mengandung dua biji (Ding 

hou, 1960). 

3. Status Kelangkaan  

Akibat tingginya harga gaharu dan karena belum tersedianya petunjuk obyektif yang 

mampu mengidentifikasi adanya gaharu di dalam suatu pohon, maka sampai sekarang banyak 

ditebang pohon yang tidak berisi gaharu, sehingga pohon gaharu menjadi jenis tanaman langka 

dan dimasukan ke dalam CITES APPENDIX II (Sumadiwangsa S. dan Zulneli. 1996).  

Status kelangkaan Aquilaria beccariana adalah Rawan, VUA 1 cd. Jenis ini banyak 

dicari dan ditebang karena gubal dan kemedangan gaharu yang dihasilkan berharga sangat 

mahal. Populasi alami pohon ini menurun sangat drastis. Ekspor gaharu dibatasi oleh kuota, 

tetapi pengiriman secara ilegal sering terjadi (Mogea, J P et al, 2001). 

4. Penyebaran dan Tempat Tumbuh 

Pohon gaharu tumbuh di hutan pegunungan dan perbukitan pada ketinggian sampai 1.000 

m di atas permukaan laut. Kulit batang licin berwarna abu-abu perak. Tumbuh pada tempat yang 

lembab pada sumber mata air dan sepanjang sungai kecil. Kayunya berwarna putih, lunak dan 

tidak mempunyai nilai pakai (Sumadiwangsa S. dan Zulneli, 1996).  

Sebenarnya ada sekitar 15 jenis marga Aquilaria ditemukan menyebar mulai dari India, 

Cina, Burma, Indochina dan Malaysia. Namun, 5 jenis marga tersebut yang ditemukan tumbuh di 

Kalimantan dan hanya 3 jenis yang berupa pohon penghasil gaharu yaitu Aquilaria beccariana 

van Tiegh, Aquilaria malaccensis Lamk dan Aquilaria microcarpa Beill terdapat pada hutan 

dataran rendah dan sedang hingga tinggi 1.700 m dpl. Khusus untuk jenis Aquilaria beccariana 

ditemukan tumbuh di Peninsular Malaysia, Sumatra dan Kalimantan, tumbuh di hutan-hutan 

primer Serawak, Brunei, Sabah, Kalimantan Timur, Barat dan Selatan hingga tinggi 1.000 m dpl 

dan jarang tumbuh di kawasan berawa/tergenang air (Argent et al, 1998 dalam Karyantara, 

2009).  

Species Aquilaria beccariana tumbuh baik pada daerah dengan ketinggian hingga 850 m 

dpl. Kawasan tumbuh tersebut harus beriklim kering dengan curah hujan sekitar 1.500 mm/tahun 

(Iriansyah et al, 2006). Jenis lain yang dapat menghasilkan gaharu, yaitu Aquilaria beccariana 

van Tiegh, yang umumnya banyak terdapat di kawasan Long Sei Barang, Apo Kayan 
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Kalimantan, dicari penduduk setempat karena harganya cukup mahal (Sangat, Roemantyo H M, 

1982). 

5. Manfaat 

Pohon gaharu yang tumbang puluhan tahun dan sudah terinfeksi, dapat digunakan 

sebagai bahan baku industri parfum, kosmetik, obat-obatan, bahan perlengkapan upacara ritual 

keagamaan.  

Di Cina, gaharu telah dimanfaatkan untuk pengobatan berbagai penyakit yang menyerang 

perut, ginjal dan dada, serta untuk aphrodisiac, asma, kanker (thyroiod), kolik, diare, cegukan 

dan tumor (paru-paru). Pemanfaatan gaharu di Mesir digunakan untuk membalsem dan 

meminyaki jenasah dan membentuk buku pada bulan kuno (Soehartono dan Mardiastuti, 2003). 

6. Perdagangan Gaharu 

Gaharu selama ini diperdagangkan sebagai obat (terutama di Cina dan India), parfum dan 

dupa (terutama di Jepang, negara-negara arab dan Timur tengah) serta anti serangga di berbagai 

negara (Soehartono dan Mardiastuti, 2003). 

B. Pembudidayaan 

Pembudidayaan oleh sebagian kecil pengusaha sudah dilaksanakan, tetapi masih dalam 

skala kecil. Pelestarian tumbuhan ini secara eks- situ telah dilakukan di Kebun Raya Bogor 

(Mogea, J P et al, 2001). Salah satu faktor penting keberhasilan budidaya/perkembangbiakan 

gaharu adalah pemilihan tempat tumbuh yang tepat dan jenis gaharu yang akan dibudidayakan. 

Ketinggian tempat tidak lebih dari 1.000 m di atas permukaan laut, curah hujan tidak 

kurang dari 1.500 mm per tahun, pH tanah berkisar 4,0-6,5, tekstur tanah berupa lempung 

berpasir dan memiliki kedalaman efektif untuk perkembangan perakaran sekurangnya 76 cm 

(Iriansyah et al, 2006). 

1. Pengadaan Bibit 

Bibit tanaman penghasil gaharu dapat disediakan melalui cara generative maupun 

vegetatif. Pengembangbiakan secara generatif dapat diupayakan melalui pengecambahan 

biji/benih yang tersedia di bawah tegakan induk alami (seed stand). Dapat pula secara khusus 

didapat dari kebun benih (seed orchad) melalui cabutan alam atau stump. Selain itu bibit juga 

dapat dikembangkbiakan melalui stek pucuk maupun stek batang (Ponirin, 2003 dalam 

Karyantara, 2009).  
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Pengadaan bibit tanaman penghasil gaharu yang berasal dari pembiakan vegetatif dapat 

dilakukan dengan cara stek pucuk, sambungan, cangkok dan kultur jaringan. Cara stek pucuk 

lebih umum dan lazim dilakukan dibandingkan dengan cara lain misalnya kultur jaringan, karena 

selain praktis, mudah dan relatif murah. Cara stek pucuk juga dapat menghasilkan bibit yang 

berkukalitas dan dapat menuruni sifat-sifat baik pohon induk (Iriansyah et al, 2006).  

Untuk menjaga kelembaban agar biji lebih cepat berkecambah, bedeng tabur harus segera 

ditutup dengan sungkup. Setelah berkecambah kurang lebih dua minggu, sungkup mulai dibuka. 

Selanjutnya jika kecambah telah berdaun 2-4, bibit tersebut harus segera disapih atau 

dipindahkan ke polybag yang berisi media subur. Bibit yang bersumber dari biji untuk mencapai 

siap tanam mempunyai ciri telah bercabang dengan umur tanaman lebih kurang satu tahun 

(Iriansyah et al, 2006). 

2. Persemaian 

Persemaian bibit penghasil gaharu dapat dibuat skala masal melalui benih unggul, stek 

pucuk dan kultur jaringan. Setiap teknik perbanyakan akan mempunyai konsekuensi biaya 

produksi bibit. Pada tahap awal di persemaian. semua jenis bibit penghasil gaharu memerlukan 

naungan yang cukup.  

Pada penelitian lain terhadap pertumbuhan semai gaharu (Aquilaria malaccensis Lamk.) 

yang paling optimal dari hasil penelitian ini adalah pada paranet dengan intensitas naungan 27,5 

%, jenis tanah latosol dengan tingkat persaingan dua buah semai per polybag (Mulida L, 1999 

dalam Karyantara, 2009). 

3. Pemeliharaan 

Pemeliharaan seperti penyiraman, penyiangan, pemberian pupuk dan pengendalian hama 

dan penyakit. Penyiraman dilakukan tergantung pada kebutuhan bibit, penyiangan dilakukan 

terhadap rumput yang masih kecil-kecil supaya tidak merusak tanaman pokok, pengendalian 

hama dilakukan dengan cara penyemprotan terhadap bibit apabila tampak ada gejala-gejala 

penyakit (seperti kutu putih di bagian belakang daun atau daun yang dapat mengakibatkan 

kematian bibit (Iriansyah et al, 2006 ).  

Beberapa jenis hama yang paling sering dijumpai adalah ulat pemakan daun (Spodoptera 

sp). Penyakit yang biasanya mengganggu adalah penyakit keriting daun diduga disebabkan oleh 

virus atau mikoplasma yang penularaanya melalui serangga (Parman dan Tri Mulyaningsih, 

2002).  



11 
 

Pencegahan hama yang menyerang terhadap bibit  Aquilaria beccariana seperti kutu 

putih yang sering diikuti oleh serangan jamur furasium sp dapat menimbulkan kematian yang 

serius (Purwanto, 1999 dalam Karyantara, 2009). Pemeliharaan dalam bentuk pendangiran 

bertujuan untuk mencegah persaingan ruang tumbuh antara tanaman pokok dengan tanaman 

lainnya dan juga untuk menggemburkan tanah sehingga tanah menjadi lebih dingin dan akar 

tanaman mendapatkan hawa yang cukup di seputar piringan tanaman. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan mulai  bulan  April sampai dengan September 2017 dan untuk 

parameter yang diamati selama 4 (empat) bulan. Penelitian dilakukan di Seed House, Fakultas 

Kehutanan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru.  

B. Bahan dan Alat 

Bahan dalam penelitian ini yakni anakan  jenis gaharu yang berasal dari biji yang 

disemaikan dipersemaian Balai Penelitian Tanaman Hutan (BPTH) Banjarbaru, Kalimantan 

Selatan. Bahan lainnya ialah tanah murni / top soil dan tanah gambut.  

Peralatan dalam kegiatan penelitian ini yakni bak penampung dan pencampur media 

sapih, timbangan, penyemprot air (Sprayer 100 cc) dan embrat kapasitas 2 liter, alat bantu pengaduk 

media dan sekop kecil, polybag, penggaris, alat tulis, timbangan, jangka sorong (caliper), 

komputer, scaner, printer, program SPSS 15 dan kamera digital. 

C. Metode Penelitian 

1. Tahap persiapan 

a. Penyiapan media sapih 

Media tanah dan gambut  yang akan dipakai sebagai media sapih lebih dahulu dibebaskan 

hama dan penyakit / disterilisasi, diaduk hingga merata dan masing-masing media sesuai dengan 

perbandingannya diisi ke dalam polybag berukuran 10 x 20 cm, 

b. Penyiapan anakan 

Anakan dengan tinggi antara 25-30 cm, dibentuk seperti stump dan untuk mengurangi 

penguapan sebagian besar bagian akar dibuang serta memiliki jumlah daun minimal 3 helai. 

Anakan ditanam dalam media yang sudah disiapkan dan diletakkan di bedeng yang diberi 
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naungan ringan (terperatur 29oC, RH 96% dan intensitas cahaya 12.590 lux) . Selama 4 bulan 

bibit dipelihara dan pengamatan diameter dan tinggir bibit dilakukan setiap bulan sekali. 

2. Tahapan Pelaksanaan 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan penelitian antara lain meliputi 

penyapihan, pemeliharaan dan pengamatan. 

a. Penyapihan 

Penyapihan sebanyak 20 unit contoh atau satuan percobaan. Bermula bibit gaharu yang 

sudah dipersiapkan perlahan dicabut, diusahakan tidak merusak akar (tanah bawaan tetap ikut 

bersatu disekitar akar), disapih ke polybag ukuran 10 x 20 cm pada lubang sedalam 2-3 cm di 

tengah media, selanjutnya disiram sampai media menjadi jenuh dan agar tetap gembur. 

Dari setiap perlakuan unit percobaan diacak penempatannya untuk dimungkinkannya 

semua kondisi dapat diperlakukan secara sama dan merata, sehingga intensitas cahaya lebih 

merata, menyebar ke seluruh unit contoh. 

b. Pemeliharaan 

Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan terhadap ke 20 unit contoh meliputi penyiraman 

sekali setiap dua hari secara merata menggunakan embrat kapasitas 2 liter, pembersihan tanaman 

pengganggu seperti gulma, lumut dan lain-lain jika ditemukan setiap satu minggu sekali, serta 

penyemprotan obat pengendali hama / insektisida Decis 2,5 EC dosis 0,5 ml / liter menggunakan 

Sprayer kapasitas 100 cc, disemprotkan satu bulan sekali. 

c. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan setiap dua minggu sekali meliputi jenis kegiatan pencatatan 

tingkat pertumbuhan pada pengukuran tinggi dan diameter batang. Pengamatan dilakukan hingga 

minggu terakhir yaitu pada minggu ke 18. 

Dalam penelitian ini, peubah yang diukur adalah : 

1. Tinggi tanaman, diukur mulai dari pangkal batang bawah hingga pucuk batang atas. 

2. Diameter batang, diukur pada lingkar batang terbawah berbatasan dengan timbulnya tunas 

akar. 

D. Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan rancangan acak lengkap (RAL), ada 4 (empat) 

perlakuan dan diulang sebanyak 5 kali, sehingga jumlah seluruh unit amatan sebanyak 20 bibit. 

Perlakuan yang dipakai dalam percobaan ini adalah sebagai berikut : 
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G0 = media sapih tanah murni/top soil 100 % (Kontrol)  

G1 = media sapih gambut 25 % + tanah murni 75 % 

G2 = media sapih gambut 50 % + tanah murni 50 % 

G3 = media sapih gambut 75 % + tanah murni 25 % 

Model persamaan linier yang digunakan adalah : 

Y i j = μ + τ i + Ε i j 

Keterangan : 

      i = 1, 2, 3, 4 dan j = 1, 2, …5 

Y i j = nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

    μ  = nilai rataan umum 

   τ i = pengaruh perlakuan ke-i 

Ε i j = pengaruh acak pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

E. Analisis Data 

Data hasil pengamatan  dalam penelitian ini dianalisis menggunakan uji F. 

Hipotesa yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut : 

H0 : μ 1 = 0 ; tidak ada perlakuan yang berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan gaharu. 

H1 : μ 1 = 0 ; ada perlakuan yang berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan gaharu. 

Pengambilan keputusan dengan uji F adalah : 

F hitung ≤ F tabel = terima H0 

F hitung > F tabel = terima H1 

Uji lanjutan yang dipakai untuk uji beda nyata rerata perlakuan adalah uji Dunnet karena 

perlakuan menggunakan kontrol dan hasilnya diharapkan lebih teliti. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengukuran selama empat bulan, diperoleh data 

pertumbuhan diameter batang rata-rata dan pertambahan tinggi tanaman gaharu seperti pada 

penjelasan berikut ini. 

1. Pertambahan diameter batang tanaman gaharu 

 Data pertambahan diameter batang tanaman gaharu terlihat pada  

Tabel 1 berikut. 



14 
 

Tabel 1. Pertambahan diameter (cm) batang tanaman gaharu 

Media sapih 

Ulangan             -------------------------------------------------------------------------- Jumlah 

                                G0                 G1                G2                 G3       

    1                         0,8               0,6               0,4                0,8                         2,6   

    2                         0,8               0,8               0,2                0,2                         2,0 

    3                         0,3               0,8               0,2                0,2                         1,5 

    4                         0,4               0,7               0,5                0,6                         2,2 

    5                         0,3               0,8               0,6                0,2                         1,9 

Jumlah                   2,6               3,7               1,9                2,0                         10,2 

Rerata                    0,52             0,74             0,38              0,40                       2,04 

 

Dari data diatas, tampilan grafiknya seperti pada Gambar 1 berikut : 

 

 
 

Gambar 1. Histogram rerata pertambahan diameter batang tanaman gaharu 

Pada grafik terlihat pertambahan diameter batang tanaman gaharu yang menunjukan 

bahwa perlakuan G1 yakni kombinasi media sapih tanah gambut 25 % dengan tanah murni 75 %  

adalah yang paling besar yaitu 0,74  cm. Perlakuan yang terendah responnya adalah G2 yakni 

kombinasi media sapih tanah gambut 50 % dengan tanah murni 50 %, kemudian diikuti oleh 

perlakuan G3 yakni  kombinasi media sapih tanah gambut 75 % dengan tanah murni 25 %. 

Untuk mengetahui apakah faktor perlakuan media sapih berpengaruh terhadap 

pertambahan diameter batang tanaman gaharu dilakukan analisis sidik ragam (ansira) seperti  

pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Ansira pengaruh media sapih terhadap pertambahan diameter batang gaharu 

Sumber             Derajat         Jumlah          Kuadrat               F hitung                   F tabel 

Keragaman       bebas            kuadrat          tengah                                              5 %         1 % 

Perlakuan             3                0,41             0,13667               14,77**                3,24        5,29 

Galat                    16              0,148           0,00925 

Jumlah                 19              0,558 

Keterangan : ** = berbeda signifikan 

 Berdasar hasil ansira (analisis sidik ragam) ternyata F hitung lebih besar dari pada F 

tabel, yang berarti perlakuan media sapih berpengaruh sangat signifikan terhadap pertambahan 

diameter batang gaharu. Selanjutnya perlakuan mana yang paling menonjol (nyata) terhadap 

kontrol (G0), dapat diketahui dengan melakukan uji lanjutan Dunnet seperti terlihat pada Tabel 

3. 

Tabel 3. Hasil uji Dunnett beda pengaruh media sapih terhadap pertambahan diameter batang 

gaharu. 

 

Media sapih                                   Rerata diameter (cm)                   Beda dengan kontrol 

     G0                                                     0,52                                                  - 

     G1                                                     0,74                                                 0,22** 

     G2                                                     0,38                                                - 0,14 

     G3                                                     0,40                                                - 0,12 

                                                       d 0,05 = 0,13605                           d 0,01 = 0,18605 

Keterangan : ** = berbeda sangat nyata 

Dari uji Dunnett terlihat bahwa hanya perlakuan G1 yakni kombinasi media sapih tanah 

gambut 25 % dengan tanah murni 75 %  yang berbeda sangat nyata dibandingkan dengan kontrol 

(G0) tanah murni 100 %, sedangkan perlakuan lainnya tidak berbeda nyata. 

2. Pertambahan tinggi batang tanaman gaharu 

Data hasil pengukuran pertambahan tinggi  tanaman gaharu diperlihatkan pada Tabel 4 

berikut. 

Tabel 4. Pertambahan tinggi (cm) tanaman gaharu 

Media sapih 

Ulangan             -------------------------------------------------------------------------- Jumlah 

                                G0                 G1                G2                 G3       
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    1                         5,0               7,1               2,4                5,4                         19,9   

    2                         3,5               6,5               2,7                3,5                         16,2 

    3                         5,0               7,3               1,8                7,5                         21,6 

    4                         2,5               3,5               1,5                4,0                         11,5 

    5                         5,9               2,0               1,5                1,0                         10,4 

Jumlah                   21,9            26,4               9,9              21,4                         79,6 

Rerata                    4,38             5,28            1,98              4,28                        15,92 

 

Dari data diatas, tampilan bentuk grafiknya seperti pada Gambar 2 berikut : 

 

 
 

Gambar 2. Histogram Rerata pertambahan tinggi tanaman gaharu 

Pada grafik terlihat bahwa untuk pertambahan tinggi tanaman gaharu menunjukkan 

perlakuan G1 yakni kombinasi media sapih tanah gambut 25 % dengan tanah murni 75 % adalah 

yang paling besar yaitu 5,28  cm. Perlakuan yang terendah responnya adalah perlakuan G2 yakni 

kombinasi media sapih tanah gambut 50 % dengan tanah murni 50 %, kemudian diikuti oleh 

perlakuan G3 yakni kombinasi media sapih tanah gambut 75 % dengan tanah murni 25 %. 

Pada Tabel 5 berikut untuk mengetahui apakah faktor perlakuan media sapih berpengaruh 

terhadap pertambahan tinggi tanaman gaharu, maka dilakukan analisis sidik ragam (ansira). 

Tabel 5. Ansira pengaruh media sapih terhadap pertambahan tinggi tanaman gaharu 

Sumber             Derajat         Jumlah          Kuadrat               F hitung                   F tabel 

keragaman       bebas            kuadrat          tengah                                            5 %         1 % 
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Perlakuan             3                29,7                   9,9                 2,91                    3,24        5,29 

Galat                    16              54,45              3,403 

Jumlah                 19              84,15 

 

Berdasar hasil analisis sidik ragam diketahui bahwa F hitung lebih kecil dari pada F tabel, 

yang berarti perlakuan media sapih tidak berpengaruh signifikan terhadap pertambahan tinggi 

tanaman gaharu. Oleh karena perlakuan tidak berpengaruh significant terhadap pertambahan 

tinggi tanaman gaharu, maka uji lanjutan tidak dilakukan. 

B. Pembahasan 

Pertumbuhan berhubungan dengan perkembangan beberapa organ yang spesifik atau 

organ tanaman secara keseluruhan. Pertumbuhan ini dapat diukur melalui pendekatan 

pengukuran bobot kering, luas daun, tinggi tanaman, diameter batang dan sebagainya (Hakim et 

al., 1986) 

Salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan semai suatu tanaman  

adalah media sapih yang fungsinya sebagai tempat berkembangnya organ akar. Menurut Novizan 

(2005) dalam Kosasih dan Haryati (2006), menyatakan bahwa media yang baik memiliki empat 

fungsi penting yakni mensuplai unsur hara dan sebagai penjangkaran perakaran, menyediakan air 

dan tempat manampung air, menyediakan udara untuk pernapasan akar dan tempat tumbuhnya 

tanaman. Sedangkan Hartman et al. (1990) dalam Juhardi (1995), menyatakan bahwa media 

yang baik harus mempunyai kriteria yakni antara lain mampu menjaga kelembaban, kondisi 

aerasi dan drainasi yang baik, tingkat salinitas rendah serta terbebas dari serangan hama dan 

penyakit. 

Hasil analisis ragam memperlihatkan bahwa kombinasi penggunaan tanah gambut dan 

tanah murni  berpengaruh signifikan pada  pertumbuhan diameter batang tanaman. Sedangkan 

pada pertumbuhan tinggi tanaman,.kombinasi tanah gambut dan tanah murni pengaruhnya tidak 

terlihat nyata. Tanah gambut yang memang kaya bahan organik ternyata mampu memperbaiki 

sifat dan kimia tanah dengan cara seperti merangsang granulasi, meningkatkan porositas, 

meningkatkan daya ikat air dan mengubah struktur tanah menjadi remah dan gembur. Selain itu, 

total ruang pori tanah pun meningkat dengan pemberian bahan organik dari tanah gambut (Saidi, 

1994 yang dikutif Hanibal, 2007).  Selanjutnya menurut Hanibal (2007), berdasarkan hasil 
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penelitiannya menyatakan kandungan unsur hara pada media bisa ditingkatkan melalui 

pemberian gambut. 

Meskipun berdasarkan hasil analisis ragam memperlihatkan bahwa kombinasi 

penggunaan tanah gambut dan tanah murni  berpengaruh signifikan pada  pertumbuhan diameter 

batang, namun setelah dilakukan uji lanjutan Dunnett, ternyata memperlihatkan bahwa hanya 

perlakuan G1 yakni kombinasi gambut 25 % dengan tanah murni 75 % yang berbeda sangat 

nyata dibandingkan perlakuan G0 (kontrol). Hal ini menggambarkan  bahwa untuk memacu 

pertumbuhan diameter tanaman gaharu adalah dengan mengkombinasikan tanah gambut dengan 

tanah murni sebagai media sapih yang terbaik adalah perbandingan 1 berbanding 3. 

Perbandingan kombinasi seperti ini bisa memperbaiki sifat fisika dan kimia tanah seperti struktur 

tanah, porositas tanah, pengikatan air tanah dan menambah unsur hara tanah. Menurut Salisburry 

dan Ross (1992), menyatakan bahwa unsur-unsur hara tersebut mempunyai peranan yang penting 

dalam proses fotosintesis, pertukaran energi dan sintesa protein serta pembentukan dinding sel 

pada tanaman. 

 Menurut Akbar dan Mado (2002), Peningkatkan kesuburan dan perbaikan sifat-sifat fisik 

tanah baik secara langsung maupun tidak langsung seiring dengan peningkatan kandungan bahan 

organik di dalam tanah. Semakin kondusif media tanam, akan dapat meningkatkan proses 

metabolisme pada tanaman sehingga bisa menghasilkan kualitas bibit yang bermutu. Mencampur 

media  tanah gambut 25 % dan tanah murni 75 % menghasilkan bibit dengan pertambahan 

diameter tertinggi, lebih besar dibandingkan dengan media sapih seluruhnya memakai tanah 

murni atau top soil.  

Berbanding terbalik dengan perlakuan G1 yakni kombinasi media gambut 25 % dan 

tanah murni 75 %, penggunaan tanah gambut yang terlalu banyak dalam media sapih  

memberikan hasil pertambahan diameter batang tanaman gaharu yang paling kecil. Hal ini 

dikarenakan komposisi gambut terlalu dominan dalam media sapih dapat mempengaruhi sifat 

fisik dan kimia tanah, diantaranya  penyerapan air yang berlebihan sehingga kelembaban tanah 

akan besar, lubang pori-pori tanah akan diisi oleh air yang akhirnya menyebabkan terganggunya 

aerasi, suhu tanah dan proses dekomposisi yang terjadi dari bahan gambut menaikkan keasaman 

tanah. Faktor-faktor inilah yang menjadi sebab penyerapan unsur hara yang diperlukan tanaman 

gaharu melalui akar tanaman menjadi terganggu. Anonim, 1990 dalam Sudomo dan Santosa 

(2011), menyatakan penyerapan unsur hara oleh tanaman akan lebih mudah jika memilik sifat 
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fisik tanah yang baik. Menurut Salisburry dan Ross (1992), selain jenis media tanam, maka suhu, 

kelembaban, ketersediaan air dan hara merupakan factor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan bibit tanaman. 

Perlakuan variasi media sapih tanah gambut dan tanah murni dari hasil analisis sidik 

ragam tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman gaharu. Hasil penelitian ini berbeda 

dengan yang dilakukan oleh Susilawati dan Bastoni (2005), dimana perlakuan tanah gambut 

pada media tanam top soil dengan perbandingan 70% tanah top soil dan 30% tanah gambut 

mampu meningkatkan tinggi tanaman dan jumlah daun tanaman jelutung. Hal ini selain 

disebabkan oleh perbedaan jenis tanamannya juga diduga karena keadaan sifat fisik dan kimia 

tanah dalam media sapih tidak mendukung pertumbuhan tinggi tanaman gaharu tersebut. 

Penggunaan media tanah gambut yang relatif reaksinya asam selain berdampak positif karena 

hasil dekomposisi bahan organik yang terkandung didalamnya menambah unsur hara, namun 

juga berdampak negatif karena menghasilkan asam-asam humin yang menambah  kenaikan 

keasaman pada media tanam, sehingga  dapat diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi 

tanaman gaharu.  

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Media sapih yang paling baik mempengaruhi nilai pertambahan diameter batang tanaman 

gaharu  adalah penggunaan kombinasi media tanah gambut 25 % dan tanah murni / top soil 75 

%. Penggunaan media sapih yang berkaitan dengan nilai pertambahan tinggi tanaman gaharu  

tidak memberikan pengaruh signifikan, sehingga tidak disarankan untuk digunakan.  

B. Saran 

Penggunaan media tanah gambut selain berdampak positif karena menambah unsur hara, 

namun juga menyebabkan kenaikan keasaman media, sehingga  dapat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan diameter batang ataupun tinggi tanaman gaharu. Untuk  itu perlu dilakukan 

penelitian lanjutan dengan menambahkan kapur atau abu bakar pada media sapih.  
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