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TEKNIK PENGEPAKAN SEMAI JABON UNTUK PENGIRIMAN JARAK JAUH
The packing technique of jabon seedlings for long distance shipping
Surip dan Dwi Kartikaningtyas
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km 15, Purwobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta
email: soerip@yahoo.com

I.

PENDAHULUAN

Laju peningkatan penduduk dunia yang pesat, berdampak pada kebutuhan kayu sebagai bahan
baku untuk pertukangan, plywood, bahan pulp dan kertas yang semakin meningkat. Hal ini tidak
sebanding antara masa penebangan dan waktu penanaman yang dilakukan oleh pelaku pengusaha
hutan tanaman industri (HTI) ataupun pengembangan hutan rakyat. Terbukti, dipulau Jawa saja saat
ini untuk mendapatkan kayu sengon sebagai bahan plywood mengalami kesulitan disebabkan
kesulitan mendapatkan bahan baku. Saat ini pabrikan plywood di Jawa sudah mulai mencari jenis
alternatif seperti jabon sebagai bahan baku pengganti sengon. Menurut Sidabutar (2007), kekurangan
bahan baku kayu berkualitas lokal untuk jenis jati mencapai 70%. Sementara itu untuk jenis lainnya
(di luar jenis jati) kekurangan bahan baku kayu mencapai hampir 90% (Laban, 2005).
Secara alami sebaran jabon di Indonesia terdapat di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, dan Papua. Pertumbuhan jabon putih khususnya yang ada diluar Jawa, akan tumbuh baik
seiring pembukaan jalan hutan. Jabon putih akan tumbuh subur disepanjang tepi jalan hutan. Jabon
merupakan jenis tanaman hutan yang saat ini banyak dikembangkan untuk pembangunan hutan
tanaman industri (HTI) dan pengembangan hutan rakyat. Pratiwi (2003) menyampaikan bahwa jabon
merupakan jenis cepat tumbuh (fast growing species) dan relatif tahan terhadap hama penyakit.
Disamping mempunyai pertumbuhan yang cepat, jabon juga memiliki keunggulan pada sifat kayunya
yaitu termasuk kelas awet IV dan kelas kuat II-III dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku
plywood, meubel/furniture, dan interior ruangan (Halawane et al, 2011).
Dalam upaya penyediaan bibit unggul jenis jabon, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta sejak tahun 2010 telah mulai
membudidayakan jabon sebagai jenis alternatif dalam rangka program pemuliaan jabon. Selain itu
Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK. 707/Menhut-II/2013 menetapkan jabon (jabon
merah dan jabon putih) sebagai jenis tanaman hutan yang benihnya wajib diambil dari sumber benih
bersertifikat (Kementerian Kehutanan, 2013). Sampai saat ini masih banyak informasi dan IPTEK
budidaya jabon yang belum banyak digali dan dikembangkan, khususnya kendala pengiriman semai
dengan jarak jauh dan lamanya waktu pengiriman. Hal ini banyak terjadi akibat teknik penaburan
benih jabon ditempat tertentu kurang berhasil dan perlu disuplai dari tempat lain. Pada kesempatan ini
penulis akan menjelaskan bagaimana teknik packing semai yang baik dalam rangka pengiriman semai
bibit jabon untuk jarak jauh yang membutuhkan waktu lama, dengan harapan prosentase hidup yang
didapat tinggi.
II.

TUJUAN

Mendapatkan informasi teknik pengepakan semai pengiriman jarak jauh untuk mendukung
perbanyakan bibit jabon.
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III.

METODE DAN PELAKSANAAN

A. Persiapan Media Sapih
Keberhasilan pembuatan bibit jabon dalam rangka perbanyakan bibit untuk pembangunan
hutan tanaman industri (HTI) ataupun hutan rakyat tergantung persiapan media, perlakukan terhadap
benih dan pemeliharaan yang dilakukan. Persiapan pertama yang harus dilakukan adalah pembuatan
media semai dan media sapih. Media sapih yang baik adalah media yang mempunyai porositas air
yang cukup baik, sehingga air yang masuk dalam media dapat berfungsi dengan baik. Pemilihan
media yang baik akan mempengaruhi pertumbuhan bibit dari kecambah sampai dengan bibit siap
untuk ditanam di lapangan. Sedangkan bibit yang baik adalah bibit yang memiliki pertumbuhan cepat,
seimbang antara pertumbuhan tinggi dan diameter, sehat, kokoh, bebas dari hama dan penyakit.
Jenis media yang baik untuk perbanyakan bibit jabon adalah campuran topsoil + pasir dan
topsoil + kompos menghasilkan prosentase hidup semai diatas 86,3 % (Kartikaningtyas et al., 2017).
Cahyono dan Rayan, 2016, melaporkan bahwa komposisi media terbaik untuk perbanyakan bibit
pasak bumi hasil cabutan dengan menggunakan media topsoil + kompos menghasilkan prosentase
hidup 91,67 - 100%. Kegiatan persiapan media sapih, sebaiknya dilakukan seiring benih di tabur di
media tabur, hal ini dilakukan untuk memberikan waktu yang cukup terhadap campuran media supaya
campuran tersebut sudah matang dan dingin dalam polybag. Penggunaan media sapih yang ada di
polybag secara langsung tanpa jeda waktu, mengakibatkan kematian bibit. Hal ini disebabkan media
yang ada di polybag masih panas. Setelah media dalam polybag ditata didalam bedengan, Media
tersebut disiram dua kali sehari dengan air sampai media di polybag siap digunakan untuk penyapihan
bibit.
B. Pembuatan Sungkup
Setelah media sapih dipersiapkan, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan sungkup yang
akan difungsikan untuk memodifikasi iklim mikro yang ada di dalam sungkup (Gambar 1). Dengan
iklim mikro yang sesuai diharapkan memperoleh persentase hidup bibit yang tinggi. Sungkup dan
bedengan sebaiknya dibuat membujur arah utara-selatan, ini dimaksudkan supaya sinar matahari yang
menyinari bibit penuh dan merata. Dengan mendapatkan penyinaran tersebut diharapkan pertumbuhan
bibit dipersemaian seragam. Tinggi sungkup dibuat setengah lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm
dari permukaan polybag dan sungkup tersebut bisa dibuka-tutup sesuai kebutuhan untuk kegiatan
pengamatan bibit. Bahan sungkup terbaik adalah plastik bening dengan ketebalan 0,5 mm dan lebar
sekitar 150 cm, harapannya sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan sungkup. Dengan sinar
matahari proses fotosintesis dan pertumbuhan bibit akan berjalan dengan baik, dan didukung oleh
iklim mikro dalam sungkup yang baik. Fungsi sungkup adalah 1) menciptakan iklim mikro dalam
ruangan sungkup yang dibutuhkan untuk proses hidup bibit, 2) melindungi bibit dari hama pemakan
pucuk dan daun, 3) melindungi bibit dari guyuran air hujan yang terlalu tinggi, 4) menjaga bibit dari
terpaan angin.
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Gambar 1.

Bentuk sungkup untuk modifikasi iklim mikro

C. Packing Semai
Jarak dan lama waktu pengiriman semai ke tempat tujuan sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan persentase jadi hidup bibit. Hal tersebut dikarenakan penanaman di daerah lain yang
memerlukan suplai bibit dari daerah yang berbeda. Sehingga diperlukan teknik packing semai terbaik
untuk jarak yang jauh, dengan meningkatkan kualitas bibit sehingga persentase hidup bibit tinggi.
Teknik packing semai untuk pengiriman akibat jarak jauh, perlu memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Spesifikasi semai
Semai yang akan dikirim/dibawa dengan jarak jauh dan waktu yang cukup lama harus sehat,
bebas penyakit, akar kompak, daun cukup lebat, tidak dalam perawatan adanya serangan
dumping-off (busuk akar). Tinggi semai dipersyaratkan secara khusus, hanya saja untuk semai
dengan kondisi kecil dan pendek tidak perlu mengurangi lebar daun, tetapi kalau semai sudah
tinggi diperlukan pengurangan lebar daun. Kondisi tinggi dan pendeknya semai tidak mengurangi
persentase hidup bibit sedangkan proses hidup sangat dipengaruhi oleh perlakuan iklim mikro
dalam ruangan sungkup, media sapih yang digunakan dan pemeliharaan.
2. Lama waktu
Semai jabon yang sudah sampai di tujuan pengiriman, sebaiknya langsung dilakukan penyapihan
ke polybag yang telah dipersiapkan. untuk pertumbuhan bibit hingga ditanam ke lapangan.
Namun demikian, jika penyapihan tidak bisa segera dilakukan maka semai masih dapat disimpan
dalam waktu 1 minggu. Secara umum penundaan penyapihan tidak akan menurunkan kemampuan
tumbuh semai. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kartikaningtyas et al.,
(2017), lama waktu pengiriman semai jabon hingga 1 minggu, rata-rata persentase hidup
mencapai 86,3 - 96,3%. Hasil tersebut cukup luar biasa, dengan demikian jarak tempuh yang jauh
dan memerlukan waktu lama dalam pengiriman semai tidak menjadi masalah lagi.

3. Teknik packing semai

Selain spesifikasi semai yang baik, cara pengemasan atau packing semai pun harus baik.
Hal ini untuk meminimalkan timbulnya kerusakan dan kematian semai akibat pengaruh
lama pengiriman semai atau jarak yang cukup jauh. Tempat atau wadah untuk packing
semai sebaiknya menggunakan styrofoam, karena wadah tersebut mampu menjaga
kelembaban bibit di dalam box dengan baik dan ringan. Pertama yang harus dilakukan
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adalah alas ruang dasar styrofoam sebelum semai dimasukkan didasari dulu dengan
lembaran koran basah. Hal ini difungsikan untuk menjaga kelembaban ruangan box,
sehingga semai tidak mengalami kelayuan. Selanjutnya semai dicabut dari tempat
penaburan, kemudian dibersihkan akarnya dari media semai, dengan cara direndam dan
dicuci dengan air dan dibersihkan. Akar semai yang panjang sebaiknya dipotong dengan
gunting dan dirapihkan, selanjutnya dimasukan dalam kotak styrofoam. Setiap bagian
tumpukan semai dalam ruang box styrofoam harus disekat dengan lembaran koran basah,
supaya kelembaban dapat merata ke seluruh bagian tumpukan semai. Setelah dirasa kotak
tersebut penuh dengan semai, maka bagian atas dari tumpukan cabutan semai tersebut
ditutup kembali dengan lapisan koran yang basah secukupnya baru ditutup dengan tutup
styrofoam dan ikat secukupnya, selanjutnya box siap dikirim ke tempat tujuan (Gambar
2).

Gambar 2.

Teknik packing semai dalam box styrofoam.

D. Penyapihan

Setelah semai sampai tujuan harus segera dibuka box styrofoam dan ditempatkan pada
tempat yang teduh terhindar dari cahaya sinar matahari langsung. Sesegera mungkin
dilakukan penyapihan ke media sapih yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Teknik
penyapihan yang harus dilakukan adalah semai ditanam pada media sapih (polybag) yang
sebelumnya telah dibuatkan lubang secukupnya dan disesuaikan dengan bentuk dan
banyaknya akar semai. Selanjutnya semai ditanam pada media dengan kedalaman sebatas
leher akar dan dipadatkan kembali sampai rapat dan tidak goyah. Waktu penyapihan
sebaiknya dilakukan pada pagi hari hingga jam 10.00 dan sore hari sekitar jam 15.00 hingga
matahari terbenam, harapannya kelayuan pada semai dapat dihindari. Setelah kegiatan
penyapihan selesai dilakukan, perlu dilakukan penyiraman secukupnya dengan menggunakan
sprayer dan sungkup ditutup kembali seperti pada Gambar 3. Waktu yang dibutuhkan semai
dalam ruang sungkup sekitar 6 minggu dengan rincian waktu sebagai berikut: 4 minggu
sungkup ditutup penuh dan 2 minggu sungkup dibuka setengah, selanjutnya sungkup dibuka
penuh.
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Gambar 3.

Penyapihan semai dalam polybag dan di ruang sungkup

E. Pemeliharaan
Kualitas bibit yang baik dan siap ditanam di lapangan ditentukan oleh sistem pemeliharaan
bibit di persemaian. Pemeliharaan secara kontinyu penting dilakukan, untuk menjamin kualitas bibit
hingga siap ditanam dilapangan. Waktu yang dibutuhkan dari penyapihan semai hingga siap tanam di
lapangan adalah sekiatar 4-5 bulan dengan tinggi bibit sekitar 30-50 cm, jika tidak ada serangan hama
dan penyakit. Adapun kegiatan pemeliharaan bibit dipersemaian pasca penyapihan semai dalam
polybag sebagai berikut:
1. Penyiraman
Penyiraman pasca penyapihan semai pada polybag dilakukan setelah 1 minggu dan selanjutnya
melihat kondisi bibit perlu dan tidaknya dilakukan penyiraman, kegiatan ini kontinyu dilakukan
hingga bibit dirasa sudah menunjukan tanda-tanda hidup. Waktu terbaik dilakukan penyiraman
adalah pagi hari (jam 07.00 – 09.00) dan sore hari (jam 15.00 sampai dengan selesai). Penyiraman
sebaiknya dilakukan dengan menggunakan sprayer dan setelah bibit cukup kuat dapat disiram
dengan selang.
2. Penyiangan rumput
Kegiatan penyiangan dilakukan setiap saat dari awal penyapihan hingga bibit siap tanam di
lapangan. Penyiangan dilakukan dengan membebaskan rumput dan jenis lainnya pada polybag
dan sekitar lingkungan bedengan, hal ini diharapkan dengan kondisi lingkungan bersih bisa
mencegah timbulnya hama yang akan merusak bibit di persemaian.
3. Penyulaman.
Kegiatan penyulaman perlu dilakukan secara bertahap dan jangan sampai jeda waktu penyulaman
dengan penyapihan terlalu lama, sehingga akan berdampak pada keseragaman bibit dipersemaian.
Teknik penyulaman sama persis apa yang dilakukan pada saat penyapihan semai pada polybag.
4. Pemupukan.
Pemupukan bibit di persemaian perlu dilakukan setiap saat dengan melihat kondisi bibit saat itu.
Kegiatan pemupukan dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan unsur hara yang tersedia dalam
media di polybag. Pemupukan dilakukan pada saat umur bibit sekitar 8 minggu dengan dosis
menyesuaikan dengan umur bibit jabon, semakin tua umur bibit jabon dosis pupuk bisa
ditingkatkan. Sedangkan pupuk yang digunakan adalah pupuk kimia yaitu NPK dengan dosis
pemakaian 1 gram dilarutkan 1 liter air untuk umur bibit 8 minggu, setelah bibit umur diatas 8
minggu dengan dosis pupuk 5 gram dilarutkan 1 liter air kemudian disiramkan 25 ml per minggu
per bibit. Penyiraman air pupuk tidak boleh terkena daun, karena bisa mengakibatkan daun
terbakar dan rontok sehingga menyebabkan kematian bibit.
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5. Penanggulangan hama dan penyakit
Penanggulangan hama dan penyakit dilakukan apabila terdapat tanda-tanda adanya serangan
hama dan penyakit pada daun dan batang bibit. Untuk pencegahan hama dan penyakit dilakukan
pengamatan setiap saat kondisi bibit dipersemaian. Jenis obat untuk serangan jamur dapat
menggunakan obat fungisida jenis Dithane M-45, Benlate maupun Ridomil 2 G, sedangkan untuk
serangan hama dapat digunakan insektisida jenis Decis, Basudin maupun Supracide, (Siwi dan
Surip, 2012).

Gambar 4.

Contoh pertumbuhan normal bibit di persemaian

IV.

PENUTUP

Perbanyakan bibit jabon pada dasarnya mudah dilakukan, akan tetapi permasalahan di lapangan
bisa terjadi jika mendatangkan semai dari tempat lain dengan lama waktu pengiriman semai dan jarak
tempuh yang jauh. Oleh sebab itu diperlukan teknik packing semai supaya target perbanyakan bibit
jabon ditempat lain dapat tercapai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan
pengiriman semai dengan waktu yang lama yaitu:
1. Semai yang akan dikirim harus dalam kondisi sehat.
2. Pada saat pencabutan semai dari media tabur, akar semai tidak boleh banyak yang putus.
3. Box untuk packing semai sebaiknya menggunakan styrofoam, karena memiliki keunggulan
dibandingkan wadah lainnya yaitu kelembaban bisa terjaga dan ringan.
4. Pengiriman semai jabon dengan waktu sampai 7 hari persentase hidup bibit masih di atas 86
%.
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I. PENDAHULUAN
Karya Tulis Ilmiah atau dikenal dengan singkatannya yaitu KTI adalah sebuah tulisan hasil
penelitian, pengembangan dan/atau tinjauan, ulasan (review), kajian, dan pemikiran sistematis yang
dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah (Perka LIPI
No.04/E/20112). Menyajikan KTI merupakan salah satu tugas peneliti untuk menyebarluaskan
gagasan atau hasil-hasil penelitiannya kepada masyarakat. Hal ini juga merupakan bentuk pelayanan
kepada masyarakat yang diharapkan dapat memberikan manfaat atau dampak positif untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan yang dapat diberikan adalah
bimbingan secara langsung maupun tidak langsung kepada palajar dan mahasiswa untuk
melaksanakan praktek kerja lapangan, magang maupun penelitian tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi).
Banyaknya permohonan izin melakukan penelitian dalam rangka tugas akhir mahasiswa pada
suatu lembaga litbang, memerlukan adanya petunjuk teknis rancangan percobaan dan teknik
pengamatan yang mudah dimengerti dan diaplikasikan. Sudah banyak buku atau jurnal ilmiah yang
bisa dijadikan bahan rujukan, namun pada kenyataannya seringkali terkendala dengan bahasa atau
jenis penelitian yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga litbang. Pada
umumnya publikasi tentang perancangan penelitian kebanyakan menyajikan penelitian untuk jenisjenis tanaman pertanian, sedangkan untuk jenis-jenis tanaman kehutanan jarang tersedia di toko-toko
buku. Hanya beberapa jenis tanaman yang bukunya mudah diperoleh seperti jati, sengon dan jabon.
Tulisan ini dilakukan untuk menyajikan informasi dan contoh-contoh seputar penelitian
pembibitan tanaman kehutanan dengan merujuk pada berbagai hasil penelitian yang sudah dilakukan.
Tulisan ini akan sangat membantu pelajar/mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik
perbenihan, pengecambahan benih (pembibitan generatif), teknik perbanyakan vegetatif, evaluasi
partumbuhan bibit dan penelitian tentang hama/penyakit di persemaian.
II. PENYUSUNAN RANCANGAN PENELITIAN
Pada waktu akan melakukan suatu penelitian di persemaian perlu disusun rancangan penelitian
yang sesuai dengan tujuan penelitiannya. Rancangan penelitian digunakan sebagai patokan dalam
melakukan penelitian tersebut agar pelaksanaannya dapat berjalan secara benar, baik, dan lancar.
Rancangan penelitian meliputi proses membuat percobaan ataupun pengamatan serta memilih
pengukuran variabel, prosedur dan teknik sampling, alat dan bahan yang digunakan, pengumpulan
data, analisis data yang terkumpul, dan pelaporan hasil penelitian. Berikut disajikan beberapa
rancangan penelitian yang dapat diterapkan dalam kegiatan penelitian di persemaian (Gasversz, 1994 ;
Satrosupadi, 2013).
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A. Rancangan Acak Lengkap
Rancangan Acak Lengkap (RAL) atau Completely Randomized Design (CRD) adalah
rancangan penelitian yang digunakan pada media atau tempat percobaan yang seragam atau homogen
seperti percobaan di laboratorium, rumah kaca dan persemaian. RAL merupakan rancangan paling
sederhana yang akan tepat bila digunakan pada bahan percobaan yang relatif homogen dan jumlah
perlakuan terbatas. Semakin banyak perlakuan yang diuji akan sulit untuk menyediakan bahan
percobaan yang homogen.
Adapun keuntungan rancangan percobaan ini adalah sebagai berikut:
1. Denah rancangan lebih mudah
2. Analisis statistika terhadap subyek percobaan sederhana
3. Fleksibel dalam penggunaan jumlah perlakuan dan jumlah ulangan serta dapat dilakukan dengan
ulangan tidak sama
4. Kehilangan informasi relatif sedikit dalam hal data hilang
5. Tidak memerlukan pemahaman yang tinggi mengenai bahan percobaan
Model linier untuk percobaan RAL adalah sebagai berikut: Yij = µ + Ti + Ɛij,
dimana:
i = 1, 2, …. t (perlakuan) dan j = 1, 2, …. r (replikasi)
Keterangan :
Yij
= respon atau nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j
µ
= nilai tengah umum
Ti
= pengaruh perlakuan ke-i
Ɛij
= pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j
Tabel 1.

Analisis sidik ragam dari model tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Sumber Variasi
(SV)
Perlakuan
Galat
Total

Derajat bebas
(db)

Jumlah Kuadrat
(JK)

Kuadrat Tengah
(KT)

t-1
(rt-1)-(t-1)
Rt – 1

JK P
JK G
JKP + JKG

JKP/(t-1)
JKG/(rt-t)

F Hitung
KTP/KTG

Keterangan: F hitung kemudian dibandingkan dengan F tabel pada taraf 5 % dan 1 %. Perlakuan dikatakan
berpengaruh secara signifikan apabila F hitung > F tabel.

B. Rancangan Acak Kelompok
Rancangan Acak Kelompok (RAK) atau Randomized Completely Block Design adalah suatu
rancangan penelitian yang digunakan pada kondisi tempat yang tidak seragam/homogen. Rancangan
ini banyak diterapkan pada penelitian-penelitian di tingkat lapangan. Penelitian dilakukan dengan
mengelompokkan satuan percobaan ke dalam grup-grup yang homogen yang dinamakan kelompok
dan kemudian menentukan perlakuan secara acak di dalam masing-masing kelompok.
Tujuan pengelompokan satuan-satuan percobaan tersebut adalah untuk membuat keragaman
satuan-satuan percobaan di dalam masing-masing kelompok sekecil mungkin sedangkan perbedaan
antar kelompok sebesar mungkin. Tingkat ketepatan biasanya menurun dengan bertambahnya satuan
percobaan (ukuran satuan percobaan) per kelompok, sehingga sebisa mungkin dibuat ukuran
kelompok sekecil mungkin. Pengelompokan yang tepat akan memberikan hasil dengan tingkat
ketepatan yang lebih tinggi dibandingkan rancangan acak lengkap yang sebanding besarnya.
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Keuntungan rancangan acak kelompok adalah lebih efisien dan akurat dibanding dengan
rancangan acak lengkap antara lain:
1. Pengelompokan yang efektif akan menurunkan Jumlah Kuadrat Galat, sehingga akan
meningkatkan tingkat ketepatan atau bisa mengurangi jumlah ulangan.
2. Lebih fleksibel dalam banyaknya perlakuan dan banyaknya ulangan/kelompok serta tidak semua
kelompok memerlukan satuan percobaan yang sama
3. Penarikan kesimpulan lebih luas, karena kita bisa juga melihat perbedaan antar kelompok
Adapun kekurangannya adalah:
1. Memerlukan asumsi tambahan untuk beberapa uji hipotesis
2. Interaksi antara kelompok dengan perlakuan sangat sulit
3. Peningkatan ketepatan pengelompokan akan menurun dengan semakin meningkatnya jumlah
satuan percobaan dalam kelompok
4. Derajat bebas kelompok akan menurunkan derajat bebas galat, sehingga sensitifitasnya akan
menurun terutama apabila jumlah perlakuannya sedikit atau keragaman dalam satuan percobaan
kecil (homogen).
5. Memerlukan pemahaman tambahan tentang keragaman satuan percobaan untuk suksesnya
pengelompokan.
6. jika ada data yang hilang memerlukan perhitungan yang lebih rumit.
Model linier untuk rancangan ini adalah Yij = µ + Ti + Bj + Ɛij,
dimana:
Yij
= respon atau nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j
µ
= nilai tengah umum
Ti
= pengaruh perlakuan ke-i
Bj
= pengaruh blok ke-j
Ɛij
= Pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j
Tabel 2.

Analisis sidik ragam dari model tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Sumber Variasi
(SV)

Derajat bebas
(db)

Jumlah Kuadrat
(JK)

Kuadrat Tengah
(KT)

r-1
t-1
(r-1) (t-1)
rt – 1

JK B
JK P
JK G
JKP + JKG

JKB/(r-1)
JKP/(t-1)
JKG/(r-1)(t-1)

Blok
Perlakuan
Galat
Total

F Hitung
KTB/KTG
KTP/KTG

Keterangan: F hitung kemudian dibandingkan dengan F tabel pada taraf 5% dan 1%. Perlakuan dikatakan
berpengaruh secara signifikan apabila F hitung > F tabel.

C. Percobaan Faktorial
Percobaan faktorial adalah suatu percobaan yang perlakuannya terdiri atas semua kemungkinan
kombinasi taraf dari beberapa faktor. Tujuan dari percobaan faktorial adalah untuk melihat interaksi
antara faktor yang kita cobakan. Adakalanya kedua faktor saling sinergi terhadap respons (positif),
namun adakalanya juga keberadaan salah satu faktor justru menghambat kinerja dari faktor lain
(negatif). Adanya kedua mekanisme tersebut cenderung meningkatkan pengaruh interaksi antar ke
dua faktor. Interaksi mengukur kegagalan dari pengaruh salah satu faktor untuk tetap sama pada setiap
taraf faktor lainnya atau secara sederhana, Interaksi antar faktor adalah apakah pengaruh dari faktor
tertentu tergantung pada taraf faktor lainnya. Misalnya apabila pengaruh sederhana pupuk N adalah
sama pada setiap taraf pemberian pupuk P maka kedua faktor tersebut saling bebas ( independent)
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dan dikatakan tidak ada interaksi, sedangkan apabila pemberian N memberikan pengaruh yang
berbeda pada setiap taraf dari P, maka dikatakan terjadi interaksi antara Faktor N dan Faktor P.
Model percobaan factorial adalah Yijk = µ + αi + βj +(αβ)ij+ Ɛijk
dimana :
Yijk = respon tanaman yang diamati
µ
= nilai tengah umum
αi
= pengaruh taraf ke-i faktor A
βj
= pengaruh taraf ke-j faktor B
(αβ)ij = pengaruh interaksi taraf ke-i dari faktor A dan taraf ke-j dari faktor B
Ɛijk
= pengaruh galat percobaan taraf ke-i dari faktor A dan taraf ke-j dari faktor B pada ulangan ke-k
Tabel 3.

Analisis sidik ragam dari model tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Sumber Variasi
(SV)

Derajat bebas
(db)

Jumlah Kuadrat
(JK)

Kuadrat Tengah
(KT)

F Hitung

Perlakuan
A
B
AB
Galat
Total

ab-1
a-1
b-1
(a-1)(b-1)
ab(r-1)
rab-1

JKP
JK(A)
JK(B)
JK(AB)
JKG

KTP
JK(A)/(a-1)
JK(B)/(b-1)
JK(AB)/(a-1)(b-1)
JKG/(ab(r-1))

JK(A)/JKG
JK(B)/JKG
JK(AB)/JKG

Keterangan: F hitung kemudian dibandingkan dengan F tabel pada taraf 5 % dan 1 %. Perlakuan dikatakan
berpengaruh secara signifikan apabila F hitung > F tabel.

D. Rancangan Petak Terbagi
Rancangan Petak Terbagi (RPT) atau split plot design adalah rancangan percobaan yang
menggunakan dua faktor yang menitikberatkan pada penyelidikan terhadap pengaruh utama salah satu
faktor dan interaksi dari kedua faktor yang dianggap lebih penting untuk diteliti dari pada pengaruh
dari faktor yang lain. Oleh karena itu, dalam RPT terdapat petak-petak yang terbagi menjadi petak
utama (main plot) dan anak petak (sub plot). Faktor yang dianggap lebih penting diterapkan pada anak
petak dan faktor yang lain diterapkan pada petak utama. Untuk mengetahui faktor mana yang
dianggap lebih penting tergantung pada siapa yang melakukan penelitian dan apa tujuan dari
penelitian tersebut. RPT dapat dirancang dengan rancangan dasar yang ada, tetapi untuk bidang
pertanian biasanya digunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK).
Kegiatan penyusunan Rancangan Petak Terbagi diawali dengan menentukan replikasi (contoh 3
blok). Pada setiap blok dibagi menjadi beberapa petak utama sesuai dengan jumlah taraf dari faktor
yang akan dicoba (contoh 3 petak utama). Kemudian disusun perlakuan yang dipilih sebagai petak
utama secara acak contoh faktor A; 3 taraf yaitu A1, A2 dan A3 sebagai berikut:
Blok 1
A1

A2

Blok 2
A3

A2

A3

Blok 3
A1

A3

A1

A2

Selanjutnya setiap petak utama dibagi menjadi beberapa anak petak sesuai dengan jumlah taraf
dari faktor yang akan dicoba. Selanjutnya dilakukan penyusunan setiap taraf faktor B pada setiap
petak utama secara acak. Contoh faktor B yang terdiri atas 4 taraf yaitu B1, B2, B3 dan B4 sebagai
berikut:
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Blok 1

Blok 2

Blok 3

A1

A2

A3

A2

A3

A1

A3

A1

A2

B1
B2
B3
B4

B2
B3
B4
B1

B3
B4
B1
B2

B3
B2
B1
B4

B1
B3
B4
B2

B2
B1
B4
B3

B2
B3
B4
B1

B3
B1
B2
B4

B4
B1
B3
B2

Setelah dilakukan pengacakan setiap taraf faktor anak petak maka akan diperoleh kombinasi
perlakuan seperti disajikan pada gambar dibawah ini. Dengan denah penelitian seperti itu maka
kegiatan pengamatan dan pengambilan data akan lebih praktis sehingga dapat mengurangi kesalahan
dalam pengamatan.

A1B1
A1B2
A1B3
A1B4

Blok 1
A2B2
A2B3
A2B4
A2B1

A3B3
A3B4
A3B1
A3B2

A3B2
A3B3
A3B4
A3B1

Blok 3
A1B3
A1B1
A1B2
A1B4

A2B4
A2B1
A2B3
A2B2

A2B3
A2B2
A2B1
A2B4

Blok 2
A3B1
A3B3
A3B4
A3B2

A1B2
A1B1
A1B3
A1B2

Model linier Rancangan Petak Terbagi adalah sebagai berikut:

Yijk = µ + Kk + Ai + αik + Bj + (AB)ij + Ɛijk ; dimana
i = 1, 2,… a (faktor A),
j = 1, 2,….b (faktor B)
k =1,2,…. R (replikasi)
Keterangan:
Yijk

= nilai pengamatan (respon) pada kelompok ke-k yang memperoleh taraf ke-i faktor A
dan taraf ke-j faktor B
µ
= nilai rata-rata yang sesungguhnya
Kk
= pengaruh aditif dari kelompok ke-k
Ai
= pengaruh aditif dari taraf ke-i faktor A
αij
= penagruh galat yang muncul pada taraf ke-i faktor A dalam kelompok ke-k (galat petak
utama atau galat a)
Bj
= pengaruh aditif dari taraf ke-j faktor B
(AB)ij = pengaruh interaksi taraf ke-i faktor A dan taraf ke-j faktor B
Ɛijk
= pengaruh galat pada kelompok ke-k yang memperoleh taraf ke-I faktor A dan taraf ke-j
faktor B (galat anak petak atau galat b)
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Tabel 4. Analisis sidik ragam dari model tersebut di atas adalah sebagai berikut:
Sumber Variasi
Derajat bebas
Jumlah Kuadrat
Kuadrat Tengah
(SV)
(db)
(JK)
(KT)
Petak utama
Kelompok
r-1
JKK
JKK/(r-1)
Faktor A
a-1
JK(A)
JK(A)/(a-1)
Galat a
(a-1)(r-1)
JKG(a)
JKG(a)/(a-1)(r-1)
Anak petak
Faktor B
b-1
JK(B)
JK(B)/(b-1)
(AB)
(a-1)(b-1)
JK(AB)
JK(AB)/(a-1)(b-1)
Galat b
a(r-1)(b-1)
JKG(b)
JKG(b)/a(r-1)(b-1)
Total
abr-1

F Hitung

JK(A)/JKG(a)

JK(B)/JKG(b)
JK(AB)/JKG(b)

Keterangan: F hitung kemudian dibandingkan dengan F tabel pada taraf 5 % dan 1 %. Perlakuan dikatakan
berpengaruh secara signifikan apabila F hitung > F tabel.

E. Rancangan Tersarang
Rancangan tersarang atau nested design adalah eksperimen dimana taraf faktor yang satu
tersarang pada faktor yang lain. Dengan kata lain suatu percobaan dengan multilevel faktor, suatu
faktor misal faktor Lokasi (L) adalah serupa tetapi tidak identik untuk level yang berbeda dari faktor
lainnya misal faktor pohon induk (P), pada susunan perlakuan yang demikian faktor P tersarang dalam
faktor L. Dalam rancangan percobaan bersarang faktor yang tersarang pada suatu faktor utama tidak
mungkin berpindah ke faktor utama yang lain atau terjadi persilangan lainnya. Sebab faktor tersarang
akan tetap berada pada faktor utama tempat ia bersarang, sehingga tidak mungkin untuk dilihat
interaksinya.

P1
P11
P12
P13
P14

L1
P2
P21
P22
P23
P24

P3
P31
P32
P33
P34

P4
P41
P42
P43
P44

L2
P5
P51
P52
P53
P54

P6
P61
P62
P63
P64

P7
P71
P72
P73
P74

L3
P8
P81
P82
P83
P84

P9
P91
P92
P93
P94

Pada gambar di atas terdapat perlakuan lokasi yang terdiri atas 3 taraf yait L1, L 2 dan L3. Dari
setiap lokasi digunakan 3 pohon induk yang akan diamati pertumbuhannya yaitu faktor P yang terdiri
atas 3 taraf dan diulang sebanyak 4 replikasi. Taraf faktor P yaitu P1, P2 dan P3 adalah khusus
diambil di lokasi 1 (L1) dan berbeda dengan taraf P4, P5 dan P6 di lokasi 2 (L2) serta taraf P7, P8
dan P9 di lokasi 3 (L3).
Model untuk rancangan ini adalah Yijk = µ+ Ti + βj(i) +Ɛij(k),
dimana:
i = 1,2..., a (lokasi),
j = 1,2…, b (pohon induk)
k=1,2…, n (ulangan).
Keterangan :
Yijk = respon yang diamati
µ
= nilai tengah umum
Ti
= pengaruh faktor L ke-i
Βj(i) = pengaruh faktor P ke-j yang tersarang pada faktor L ke-i
Ɛij(k) = galat percobaan
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Tabel 5. Analisis sidik ragam dari model tersebut di atas adalah sebagai berikut:
Sumber Variasi (SV)
Derajat bebas
Jumlah Kuadrat
Kuadrat Tengah
(db)
(JK)
(KT)
Lokasi
Pohon induk (Lokasi)
Galat
Total

a-1
a(b-1)
ab(n-1)
abn-1

JK(L)
JKP(L)
JKG

JK(L)/(a-1)
JKP(L)/(a(b-1)
JKG/(ab(n-1))

F Hitung
JK(L)/JKG
JKP(L)/JKG

Keterangan: F hitung kemudian dibandingkan dengan F tabel pada taraf 5 % dan 1 %. Perlakuan dikatakan
berpengaruh secara signifikan apabila F hitung > F tabel.

III. PENGAMATAN DAN PENGAMBILAN DATA
Jenis kegiatan penelitian yang biasa dilakukan di laboratorium, rumah kaca dan di persemaian
secara umum adalah kegiatan dalam rangka penyediaan bibit tanaman. Kegiatan tersebut terdiri atas
beberapa tahapan mulai dari pengamatan morfologi buah/biji, teknik skarifikasi benih, teknik
pengecambahan benih, teknik perbanyakan vegetatif dan pengamatan pertumbuhan bibit sampai siap
tanam. Pada masing-masing tahap kegiatan dapat dilakukan bermacam-macam kegiatan percobaan
sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin diperoleh (topik penelitian).
A. Penelitian Morfologi Buah dan Biji
Buah dan biji tanaman hutan sangat bervariasi baik bentuk, warna, ukuran dan beratnya. Ada
benih yang dapat disimpan lama sampai beberapa tahun (benih ortodok), namun ada pula yang hanya
bertahan beberapa minggu sampai beberapa bulan (benih semi rekalsitran). Bahkan ada benih yang
harus segera disemaikan karena viabilitasnya akan turun secara drastis apabila disimpan (benih
rekalsitran). Oleh sebab itu banyak penelitian yang dilakukan khusus mengamati morfologi buah dan
biji. Jenis penelitian ini meliputi variasi buah/benih antar provenans atau populasi, variasi antar pohon
induk dalam satu populasi, hama dan penyakit yang menyerang buah/biji, teknik penanganan
buah/biji dan teknik penyimpanannya.
Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan beberapa karakter morfologi buah/biji. Periode
pengamatan bisa dilakukan sekali sampai beberapa kali tergantung tujuan penelitannya. Karakter
morfologi yang sering diamati secara langsung dalam penelitian perbenihan antara lain:
Tabel 6.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Karakter yang diamati pada penelitian perbenihan
Parameter

Bentuk buah
Panjang buah
Lebar buah
Berat buah
Warna buah (kemasakan buah)
Kandungan nutrisi buah dan biji
Jumlah biji per buah
Panjang biji
Lebar biji
Ketebalan biji
Berat biji

Pengambilan data
Pengamatan secara langsung
Diukur langsung dengan meteran
Diukur langsung dengan kaliper
Ditimbang dengan timbangan analitik
Dilakukan secara periodik
Analisis di laboratorium biokimia pangan
Dihitung secara langsung
Diukur dengan kaliper/meteran
Diukur langsung dengan kaliper
Diukur langsung dengan kaliper
Ditimbang dengan timbangan analitik

Beberapa contoh kegiatan penelitian/pengamatan morfologi buah danbenih tanaman hutan
adalah sebagai berikut:
1. Keragaman morfologi tanaman jabon merah (Anthocephalus macrophyllus) dan jabon putih
(Anthocephalus cadamba) berdasarkan dimensi buah, benih dan daun. Rancangan Acak Lengkap
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(RAL) dengan 8 taraf perlakuan asal benih dengan 20 sampel untuk setiap parameter (Bramasto et
al., 2015).
2. Karakteristik fisiko kimia dan sensorik jus ekstrak buah salak (Salacca edulis Reinw.) varietas
bongkok. Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 8 perlakuan dan ulangan sebanyak 3 kali
untuk setiap kombinasi perlakuan sehingga diperoleh 24 percobaan (Afrianti et al., 2014).
3. Pengaruh Lama Penyinaran Ultraviolet-C dan Cara Pengemasan Terhadap Mutu Buah Stroberi
(Fragaria x ananassa Duchesne) Selama Penyimpanan. Rancangan Acak Kelompok Lengkap
(RAKL) pola faktorial, dengan 3 blok sebagai ulangan. Faktor pertama adalah lama penyinaran
UV-C, yaitu 0 menit, 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Faktor kedua adalah cara pengemasan, yaitu
tanpa dikemas, vakum, dan wadah styrofoam dibungkus plastik (Nasution et al., 2013).
4. Upaya peningkatan ketahanan simpan dua variasi benih karet (Hevea Brasiliensis) dikupas melalui
pemberian Polyethylene Glycol. Percobaan ini dilaksanakan menggunakan Rancangan Anak Petak
Terbagi (split-split plot design) dengan 3 ulangan. Variasi benih (benih segar dan benih disimpan 2
minggu) ditempatkan pada petak utama, konsentrasi PEG (0, 15%, 30% dan 45%) ditempatkan
pada anak petak dan di anak-anak petak ditempatkan lama penyimpanan yaitu 4, 8, 12 dan 16 hari
(Napitupulu, 2008).
5. Pengaruh pohon pasca sadap dan kematangan buah kelapa terhadap sifat fisik, kimia dan
organoleptik pasta santan. Rancangan Tersarang (Nested Design) dua faktor. Faktor I adalah
perlakuan kelapa (A) yang terdiri dari 2 level (kelapa tanpa sadap dan kelapa pasca sadap) dan
faktor II adalah tingkat kematangan buah kelapa tua (B) yang terdiri dari 3 level (tua kering, tua
sedang, tua segar), sehingga diperoleh 6 kombinasi perlakuan dengan tiga kali ulangan dan
diperoleh 18 satuan percobaan (Cahya dan Susanto, 2014).
B. Penelitian Perkecambahan Benih
Perkecambahan merupakan tahap awal pertumbuhan dan perkembangan embrio dalam biji
pada tumbuhan berbiji menjadi bakal tumbuhan dewasa. Proses Perkecambahan benih sangat
dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal berhubungan
dengan kondisi benih yang dikecambahkan, sedangkan faktor eksternal lebih berkaitan dengan
lingkungan. Oleh karena itu kegiatan penelitian pengecambahan benih umumnya mempelajari faktorfaktor yang berpengaruh terhadap perkecambahan biji. Pengamatan terhadap beberapa karakter
perkecambahan benih dilakukan secara periodik baik harian maupun mingguan sampai semai siap
dipindahkan ke media sapih. Beberapa parameter yang biasa diamati adalah sebagai berikut:
Tabel 7.
No

Karakter yang diamati pada penelitian pengecambahan benih
Parameter

1
2

Persentase berkecambah (%)
Kecepatan berkecambah

3

Jumlah kecambah per gram benih
berukuran halus
Persentase hidup semai (%)
Jumlah daun
Tinggi semai

4
5
6

Pengambilan data
Rasio jumlah benih berkecambah terhadap benih yang ditabur
Dihitung dengan rumus (Suhaeti, 1998) :
n1.h1 + n2.h2+…..+ni.hi dimana:
n1 + n2 + ……+ ni
ni = jumlah benih berkecambah pada hari ke-i
hi = jumlah hari yang diperlukan untuk mencapai jumlah kecambah
ke-i
Dihitung secara langsung jumlah kacambah yang tumbuh
Rasio jumlah semai yang hidup terhadap jumlah benih yang ditabur
Dihitung secara langsung
Diukur langsung dngan meteran
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Beberapa contoh kegiatan penelitian perkecambahan benih tanaman hutan adalah sebagai
berikut:
1. Perkecambahan benih sengon (Falcataria moluccana Miq.) pada 4 jenis media. Rancangan Acak
Lengkap, 4 taraf perlakuan jenis media (pasir, tanah, cocopeat dan serbuk gergaji), 3 ulangan,
sampel 100 butir benih per ulangan (Sudomo, 2012).
2. Ukuran benih dan skarifikasi dengan air panas terhadap perkecambahan benih pohon kuku
(Pericopsis mooniana), rancangan acak kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan dan diulang dalam
3 kelompok yang masing-masing perlakuan menggunakan 100 sampel benih (Sandi et al., 2014).
3. Perkecambahan benih rotan manau (Calamus manan Miq.) berdasarkan berat benih dan jenis
media tabur. Rancangan Acak Lengkap pola faktorial dengan 2 faktor yaitu 2 taraf faktor berat
benih dan 3 taraf faktor jenis media. Setiap perlakuan diulang sebanyak 4 kali dan masing-masing
menggunakan 15 sampel benih (Kusdi dan Muslimin, 2008).
4. Pengaruh dosis fungisida dan periode penyimpanan terhadap viabilitas benih kakao (Theobroma
cacao L.). Rancangan Petak Terbagi dalam rancangan dasar RAK dengan 5 taraf periode simpan
(1, 3, 5 7, 9 minggu) sebagai petak utama dan 4 taraf dosis fungisida (0, 2, 4 ,6 gram/kg benih).
Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali yang masing-masing menggunakan sampel 40 butir
benih (Budiarti dan Yulmiarti, 1997).
5. Perubahan fisik, fisiologi dan biokimia selama pemasakan benih dan studi rekalsitransi benih
kemiri sunan. Rancangan Tersarang (nested design), yang terdiri atas dua faktor dengan tiga
ulangan. Faktor pertama adalah suhu ruang simpan yaitu suhu AC (19-20 oC) dan suhu kamar
(27-28 oC). Faktor kedua adalah periode simpan, yang terdiri atas 7 taraf, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
minggu (Tresniawati et al., 2014).
C. Penelitian Pertumbuhan Bibit
Pertumbuhan bibit di persemaian diamati sejak dilakukan kegiatan penyapihan semai dari
bedeng pengecambahan atau bak untuk perkecambahan ke media sapih atau bedeng sapih agar semai
dapat tumbuh optimal sehingga dapat siap tanam sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan.
Pertumbuan bibit di persemaian dipengaruhi oleh banyak faktor yang meliputi faktor internal maupun
eksternal. Faktor internal antara lain faktor genetik, asal bahan tanaman (provenans) dan kondisi
benih yang digunakan serta kondisi hormon pada tumbuhan. Faktor eksternal diantaranya kondisi
lingkungan seperti suhu, jenis media, kandungan unsur hara, cahaya, kelembaban, ukuran pot/polybag
dll.
Beberapa contoh kegiatan penelitian dan pengamatan pertumbuhan bibit tanaman hutan di
persemaian adalah sebagai berikut:
1. Pengaruh media sapih terhadap pertumbuhan semai nyawai (Ficus variegata Blume). Rancangan
Acak Lengkap (RAL), 4 taraf perlakuan jenis media sapih (top soil, top soil + kompos (1:1),
topsoil + pupuk kandang (1:1) dan top soil + pupuk NPK 0,25 g/polybag) (Harijanto dan
Setiawan, 2013).
2. Pertumbuhan bibit manggis (Garcinia mangostana L.) pada berbagai konsentrasi cycocel pada
media tumbuh ultisol. Rancanagn Acak Kelompok (RAK) dengan 3 taraf faktor cycocel, setiap
perlakuan diulang 4 kali dan masing-masing terdiri atas 2 bibit (Eristo dan Ichwan, 2014).
3. Pengaruh cara penyemaian dan pemupukan NPK terhadap pertumbuhan bibit mahoni daun lebar
di persemaian. Rancangan Petak Terbagi (RPT), petak utama: 2 taraf cara penyemaian (langsung
dan disapih), anak petak: 2 taraf cara pemupukan NPK (bentuk butiran dan dilarutkan) dan anakanak petak: 4 taraf dosis pupuk NPK (0, 0,2 gram, 0,4 gram dan 0,6 gram per bibit) (Adinugraha,
2012).
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4. Pengaruh dosis dan frekuensi aplikasi pemupukan NPK terhadap pertumbuhan Shorea ovalis
Korth. (Blume) asal anakan alam di persemaian. RAK pola faktorial dengan 5 taraf faktor dosis
pupuk NPK (kontrol, 0,25 gram, 0,5 gram, 0,75 gram dan 1 gram per bibit) dan 2 taraf faktor
frekuensi pemupukan (1 bulan sekali dan 2 bulan sekali) (Herdiana et al., 2008).
5. Variasi pertumbuhan bibit meranti tembaga (Shorea leprosula) asal cabutan untuk pembangunan
tanaman pangkas. Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola tersarang yang terdiri dari 2 faktor, yaitu
asal populasi (Muara Wahau dan Berau, Kalimantan Timur) dan pohou induk yang tersarang
dalam populasi yaitu 20 pohon induk dari Muara Wahau dan 14 pohon induk dari Berau (Mashudi
dan Cahyono, 2015).
6. Pengaruh inang primer dan media sapih terhadap kualitas bibit cendana. Rancangan acak lengkap
secara faktorial dengan perlakuan 5 taraf jenis media (M1, M2, M3, M4 dan M5) dan 2 taraf
perlakuan pemberian tanaman inang (tanpa inang dan inang dengan jenis turi) (Fiani dan
Yudohartono, 2004)
Adapun parameter penelitian yang sering diamati pada kegiatan pengamatan pertumbuhan bibit
adalah sebagai berikut:
Tabel 8.
No

Karakter yang diamati pada penelitian pertumbuhan bibit
Parameter

1

Persentase hidup (%)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tinggi bibit (cm)
Diameter batang(mm)
Nilai kekokohan bibit
Jumlah daun
Jumlah akar utama
Panjang akar utama (cm)
Ukuran daun
Berat kering semai (g)
Indeks Kualitas Bibit (IKB)

Pengambilan data
Rasio jumlah semai yang hidup (setelah perlakuan) dengan jumlah
semai awal yang digunakan
Diukur langsung dengan meteran
Diukur langsung dengan kaliper
Rasio tinggi bibit (cm) dengan diameter batangnya (mm)
Dihitung secara langsung
Dihitung secara langsung
Diukur dengan meteran
Diukur dengan skala
Ditimbang dengan timbangan analitik
Dihitung dengan rumus Dickson (1960):

D. Pengamatan Perbanyakan Vegetatif
Pembibitan tanaman dapat dilakukan secara generatif dan vegetatif. Teknik pembiakan
vegetatif yang dilakukan biasanya tergantung jenis dan tujuan pembibitan dilakukan. Apabila
pembibitan dilakukan untuk memperoleh tanaman yang cepat berbuah (tanaman buah-buahan) maka
terknik pembibitan yang sering diterapkan adalah pencangkokan, penyambungan atau penempelan
(okulasi). Adapun untuk produksi bibit secara masal sebagai bahan penanaman dilakukan pembibitan
dengan teknik stek pucuk, stek akar, stek cabang/batang dan kultur jaringan. Penerapan teknik
mencangkok dan sambungan (grafting) pada penelitian di persemaian antara lain dilakukan dalam
rangka pembuatan plot untuk persilangan terkendali dan tanaman pangkasan untuk menghasilkan
tunas (eksplant).
Beberapa contoh kegiatan penelitian perbanyakan tanaman hutan secara vegetatif di persemaian
adalah sebagai berikut:
1. Pertumbuhan dan perkembangan tunas bibit nyamplung hasil pembiakan dengan teknik
sambungan. Rancangan Acak Lengkap (RAL) secara faktorial dengan perlakaun 3 teknis
sambungan (top clept graft, veneer graft dan bud graft), 4 asal scion (tajuk atas, tajuk tengah,
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tajuk bawah dan anakan). Setiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali dan dalam setiap ulangan
digunakan 5 sampel bibit (Adinugraha et al., 2012).
Uji pertumbuhan stek cemara Sumatera (Taxus sumatrana (Miquel) de Laub. Rancangan Acak
Lengkap (RAL) dengan 3 taraf jenis media (serbuk sabut kelapa + sekam 1:1, tanah + sekam 1:1
dan serbuk sabut kelapa + sekam 2:1). Setiap perlakuan diulang 3 kali dan masing-masing terdiri
atas 7 buah stek pucuk (Hendalastuti et al., 2010).
Pertumbuhan stek pucuk sukun asal dari populasi Nusa Tenggara Barat dengan aplikasi zat
pengatur tumbuh. Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola factorial dengan 2 tahap faktor posisi
bahan stek (pangkal dan ujung) dan 5 taraf konsentrasi hormone (0, 25%, 50%, 75% dan 100%).
Setiap perlakuan diulang 6 kali dan masing-masing terdiri atas 8 sampel stek pucuk (Adinugraha
et al., 2006)
Pengaruh bahan stek dan hormon IBA (Indole Butiric Acid) terhadap pertumbuhan stek jabon
merah (Anthocephalus Macrophyllus). Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial 2 taraf
faktor bahan stek (stek pucuk dan stekbatang) dan 4 taraf faktor konsentrasi hormon (H0= 0 ppm
(kontrol) H1= 500 ppm Rootone F (0,057 % IBA) H2= 1000 ppm IBA H3= 1500 ppm IBA)
dengan 3 ulangan masing masing ulangan 10 bibit (Supriyanto dan Saepuloh, 2014).
Keberhasilan sambungan beberapa jenis batang atas dan family batang bawah kakao (Theobroma
cocoa L.). Rancangan Petak Terbagi (RPT) dengan faktor pertama 4 taraf famili batang bawah
dan faktor kedua 12 taraf klon batang atas. Setiap perlakuan diulang 3 replikasi dan masingmasing terdiri atas 15 sampel tanaman. (Sari dan Susilo, 2012).
Pengaruh inokulasi CMA (Cendawan Mikoriza Arbuskula) terhadap keberhasilan penyambungan
dan pertumbuhan klon kakao sambung pucuk. Rancangan tersarang (Nested Design). Jenis entris
sebagai faktor pertama yang terdiri dari 3 klon. Faktor ke dua adalah batang bawah yang terdiri
dari bibit kakao seedling yang terdiri dari bibit yang bersumber dari biji yang terdiriatas 3 klon
yang masing-masing telah di lakukan inokulasi dengan A. chroococcum 108 CFU.ml-1 air dan
dan CMA yang terdiri dari tanpa CMA (c0), 3 gram CMA (c1), 6 gram CMA (c2), dan 9 gram
CMA (c3). Setiap kombinasi perlakuan terdiri dari 6 tanaman dan diulang sebanyak 3 kali
(Talagande et al., 2015).

2.

3.

4.

5.

6.

Parameter penelitian yang biasa diamati pada kegiatan penelitian ini sebagai berikut:
Tabel 9.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Karakter yang diamati pada penelitian perbanyakan vegetatif

Parameter
Persentase hidup (%)
Persentase bertunas (%)
Persentase berakar (%)
Jumlah titik tumbuh tunas
(mata tunas)
Jumlah tunas
Panjang tunas (cm)
Jumlah daun
Jumlah akar utama
Panjang akar utama (cm)
Jumlah ruas tunas
Nilai kekokohan bibit

Pengambilan data
Rasio jumlah bibit yang masih hidup (survival) dengan jumlah biakan
yang ditanam
Rasio jumlah bibit yang bertunas dangan jumlah biakan yang ditanam
Rasio jumlah bibit yang berakar dengan jumlah biakan yang ditanam
Dihitung langsung jumlah titik tempat tumbuh tunas
Dihitung langsung jumlah seluruh tunas yang tumbuh
Diukur langsung dengan meteran
Dihitung secara langsung
Dihitung secara langsung
Diukur lansung dengan meteran
Dihitung secara langsung
Rasio tinggi bibit (cm) dengan diameter batang bibit (mm)
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E. Penelitian Hama dan Penyakit Bibit di Persemaian
Untuk mendapatkan bibit yang siap tanam diperlukan kegiatan pemeliharaan bibit yang intensif
selama di persemaian. Pertumbuhan bibit sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan persemaian
yang meliputi ketersediaan air untuk penyiraman, pemberian pupuk, kebersihan bedeng persemaian,
inensitas naungan dan keberadaan organisme pengganggu tanaman (OPT). Adanya OPT seringkali
menyebabkan kegagalan pembibitan apabila tidak dilakukan pengendalian secara tepat baik secara
mekanis dan hayati maupuk kimiawi.
Kegiatan penelitian hama dan penyakit di persemaian biasanya berupa identifikasi jenis
hama/penyakit yang menyerang, indetifikasi tingkat gejala serangan dan teknik pengendaliannya.
Metode penelitian hama dan penyakit di persemaian dilakukan dengan cara meghitung jumlah bibit
yang mati dalam bedengan dan dinyatakan dalam persen (%). Di samping itu mengamati gejala
serangan dan mengecek bibit dengan cara mencabut untuk melihat bentuk kerusakan yang terjadi pada
bibit tersebut. Penelitian dilanjutkan dengan apklikasi bahan pembasmi hama/penyakit (hayati atau
kimiawi) pada berbagai tingkat dosis dan frekuensi pemberian.
Beberapa jenis kegiatan penelitian di persemaian yang terkait dengan pengedalian serangan
hama/penyakit pada bibit antara lain sebagai berikut:
1. Pengaruh filtrat cendawan Aspergillus sp dan Fusarium sp. terhadap viabilitas benih dan
pertumbuhan bibit sengon (Paraserianthes falcataria). Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan
Ulangan dilakukan sebanyak 4 kali, masing-masing terdiri atas 100 butir (Yuniarti et al., 2013).
2. Pengaruh pemberian berbagai takaran serasah tanaman ubi kayu terhadap pertumbuhan bibit mete
dan ketahanannya terhadap serangan hama wereng pucuk mete (Sanurus indecora) di pembibitan.
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 taraf perlakuan pemberian serasah. Masing-masing
perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga terdapat 12 unit percobaan dan setiap perlakuan
digunakan 2 bibit mete sehingga secara keseluruhan bibit mete yang digunakan adalah 24 bibit
mete (Nurmas et al., 2012).
3. Pengendalian hayati penyakit layu fusarium pisang (Fusarium oxysporum f.sp. cubense) dengan
Trichoderma sp. Percobaan rumah kaca disusun dengan Rancangan Faktorial Acak Lengkap 3×3,
dan diulang 10 kali. Faktor I adalah dosis kultur Trichoderma sp. terdiri 3 aras (0 g, 25 g, 50 g per
polibag) dan faktor II adalah waktu pemberian Trichoderma sp. (2 minggu sebelum inokulasi Foc,
bersamaan dengan inokulasi Foc, dan 2 minggu sesudah inokulasi Foc) (Sudirman et al., 2011).
4. Uji pengaruh mikoriza dan cuka kayu terhadap pertumbuhan lima provenans sengon di
pesemaian. Rancangan Petak Terbagi (Split Plot Design) dengan 5 provenan sengon sebagai petak
utama dan perlakuan (aplikasi cuka kayu, mikoriza dan kontrol) sebagai anak petak. Setiap
provenan terdiri atas 45 bibit yang diberi perlakuan cuka kayu, 45 bibit diberi cendawan mikoriza
dan 45 bibit sebagai control (Siarudin dan Suhaendah, 2007).
5. Efikasi bio-insektisida dan kombinasinya terhadap serangan hama ulat kantong Pagodiella spp.
pada bibit mangrove Rhizophora spp. di persemaian. Rancangan Tersarang (nested design) dalam
pola acak lengkap. Petak utama yaitu interval penyemprotan yang terdiri ats 3 taraf yaitu 7 hari,
14 hari dan 21 hari dan sebagai anak petak yaitu 11 taraf cara aplikasi bio-insektisida. Setiap
perlakuan diulang sebanyak tiga kali dan setiap unit percobaan terdiri dari 5 tanaman (Wahid,
2010).
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Parameter yang umumnya diamati pada kegiatan penelitian ini sebagai berikut (Windyarini,
2014):
Tabel 10.
No

Karakter yang diamati pada penelitian Hama dan penyakit dipersemaian
Parameter

1
2

Nilai kekokohan bibit
Kejadian serangan
hama/penyakit

3

Tingkat kerusakan akibat
serangan hama/penyakit

Pengambilan data
Rasio tinggi bibit (cm) terhadap diameter batang bibit (mm)
Dihitung dengan rumus:
K = (n/N) x 100%, dimana
K= Kejadian serangan oleh hama atau penyakit tertentu
n =jumlah tanaman yang terserang
N=jumlah seluruh tanaman dalam plot
Dihitung dengan rumus:
I = ( Ni.Vi ) x 100% dimana;
(N.V)
I = tingkat kerusakan per tanaman
Ni= jumlah tanaman dengan skor ke-i
Vi= nilai skor serangan
N = jumlah tanaman yang diamati
V = skor tertinggi
dengan skor serangan yaitu:
Skor 0 = sehat
Skor 1 = sangat ringan (1-20%)
Skor 2 = ringan (21-40%)
Skor 3 = sedang (4060%)
Skor 4 = berat (61-80%)
Skor 5 = sangat berat (81-100%)

IV. PENUTUP
Untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang benar dari suatu kegiatan penelitian maka
pelaksanaan kegiatan penelitian harus mengikuti metode ilmiah yang tepat. Penelitian di persemaian
secara umum meliputi kegiatan yang terkait dengan pengamatan morfologi buah/benih, teknik
pengecambahan benih, evaluasi partumbuhan semai, teknik perbanyakan vegetatif dan pengamatan
hama/penyakit pada bibit. Adapun rancangan penelitian yang sering digunakan dalam penelitian di
persemaian yaitu RAL, RAK, Rancangan Faktorial, Rancangan Petak Terbagi dan Rancangan
Tersarang. Karakter yang diamati tergantung kepada jenis penelitian yang dilaksanakan.
DAFTAR PUSTAKA
Adinugraha, H.A. & Sunarti, S. 2004. Pengaruh naungan dan asal scion terhadap keberhasilan sambungan jenis
Eukaliptus. Jurnal PenelitianHutan Tanaman Vol 1 No. 1, April 2004, halaman 13-20.
Adinugraha, H.A., Moko, H. & Cepi. 2006. Pertumbuhan stek pucuk sukun asal dari populasi Nusa Tenggara
Barat dengan aplikasi zat pengatur tumbuh. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman Vol 3 No. 2, halaman 93100.
Adinugraha, HA, Mahfudz, Muchtiari, EW. & Huda. 2012. Pertumbuhan dan perkembangan tunas bibit
nyamplung hasil pembiakan dengan teknik sambungan. Jurnal Pemuliaan Tanaman Hutan Vol 6 No. 2:
89-100.
Afrianti, L.H., Taufik, Y. & Gustianova, H. 2014. Karakteristik fisiko kimia dan sensorik jus ekstrak buah salak
(Salacca edulis Reinw.) varietas bongkok. Pasundan Food Technology Journal Vol. 1 No. 1, halaman
24-27.
Anonim. 2012. Mengaktifkan analysis toolpak di excel.html. http:www.statistikian.com, diunduh tanggal April
2016

47

Informasi Teknis
Vol.15 No.2, September 2017, p. 35 – 49

Budiarti, T. danYulimarti. 1997. Pengaruh dosis fungisida dan periode penyimpanan terhadap viabilitas benih
kakao (Theobroma cacao L.). Buletin Agronomi Vol. 25 (3), halaman 7-14.
Cahya, F.& Susanto,WH. 2014. Pengaruh pohon pasca sadap dan kematangan buah kelapa terhadap sifat fisik,
kimia dan organoleptik pasta santan. Jurnal Pangan dan Agroindustri Vol. 2 No. 4 halaman 249-258
Danarto, S. 2002. Analisis Data dan Pemanfaatannya Dalam Penelitian Pemuliaan Pohon. Makalah Inhouse
Training Pemuliaan Pohon di Pusat Litbang Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan pada bulan
Juli 2002 di Yogyakarta.
Eristo, J. & Ichwan, B. 2014. Pertumbuhan bibit manggis (Garcinia mangostana L.) pada berbagai konsentrasi
cycocel pada media tumbuh ultisol. Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2014, Palembang 2627 September 2014
Fiani, A & Yudohartono,TP. Pengaruh Inang Primer dan Media Sapih Terhadap Kualitas Bibit Cendana. Jurnal
Penelitian Hutan TanamanVol. 1 No. 1: 29-35.
Gaspersz, V. 1994. Metode Perancangan Percobaan. Untuk ilmu-ilmu pertanian, ilmu-ilmu teknik, biologi. CV.
Armico. Bandung.
Hendalastuti, H., Subiakto, A., Siregar, I.Z. & Supriyanto. 2010. Uji pertumbuhan stek cemara Sumatera (Taxus
sumatrana (Miquel) de Laub. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam Vol. VIII No. 3, halaman
289-298
Kusdi & Muslimin, I. 2008. Perkecambahan benih rotan manau (Calamus manan Miq.) berdasarkan berat benih
danjenis media tabor. Info Hutan Vol. 5 No. 4, halaman 347-354.
Harijanto, L. & Setiawan, A.. 2013. Pengaruh Media Sapih Terhadap Pertumbuhan Semai Nyawai (Ficus
variegate Blume). Wana Benih Vol. 14 No. 1, Juli 2013, halaman 41-50
Nasution, R.P., Trisnowati, S. & Putra, E.T.S. 2013. Pengaruh Lama Penyinaran Ultraviolet-C dan Cara
Pengemasan Terhadap Mutu Buah Stroberi (Fragaria x ananassa Duchesne) Selama Penyimpanan. Jurnal
Vegetalika Vol. 2 No. 2 (2013)
Sandi, A.L.I., Indriyanto & Duryat. 2014. Ukuran benih dan skarifikasi dengan air panas terhadap
perkecambahan benih pohonkuku (Pericopsis mooniana). Jurnal Sylva Lestari Vol 2 No. 3, septetmber
2014, halaman 83-92.
Sari, I.A. & Susilo, AW. 2012. Keberhasilan sambungan beberapa jenis batang atas dan family batang bawah
kakao (Theobroma cocoa L.). Pelita Perkebunan 28(2) 2012, halaman 72 – 81.
Sastrosupadi. A. 2013. Rancangan Percobaan Praktis Bidang Pertanian. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
Siarudin, M. & Suhaendah, E. 2007. Uji pengaruh mikoriza dan cuka kayu terhadap pertumbuhan lima
provenans sengon di pesemaian. Jurnal Pemuliaan Tanaman Hutan. Vol 1 No 1 Juli 2007 halaman 1-4.
Sudirman, A., Sumardiyono, S. & Widyatuti, SM. 2011. Pengendalian hayati penyakit layu Fusarium pisang
(Fusarium oxysporum sp. cubense) dengan Trichoderma sp. Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia,
Vol. 17, No.1, 2011, halaman 31– 35.
Suhaeti, T. 1998. Metode Pengujian dan Perawatan Mutu Benih. Pusat Penelitian dan Pengemban gan Hutan
dan Proyek Pndidikan dan Latihan Dalam Rangka Peng-Indonesiaan Tenaga Kerja Pengusahaan Hutan.
Bogor. 32 h.
Supriyanto & Saepuloh, A. 2014. Pengaruh Bahan Stek dan Hormon IBA (Indole Butiric Acid) terhadap
pertumbuhan Stek Jabon Merah (Anthocephalus Macrophyllus). Jurnal Silvikultur Tropika Vol. 05 No. 2
Agustus 2014, Hal 104-112
Talagande Y., Musa, Y. & Nasaruddin. 2015. Pengaruh inokulasi CMA (Cendawan Mikoriza Arbuskula)
terhadap keberhasilan penyambungan dan pertumbuhan klon kakao sambung pucuk. Jurnal
Agroteknologi/Agronomi, 18 halaman. Universitas Hassanuddin Makassar.
Tresniawati, C., Murniati, E. & Widajati, E. 2014. Perubahan Fisik, Fisiologi dan Biokimia Selama Pemasakan
Benih dan Studi Rekalsitransi Benih Kemiri Sunan. Jurnal Agronomi Indonesia 42 (1) : 74 - 79 (2014)
Wahid, A. 2010. Efikasi bioinsektisida dan kombinasinya terhadap serangan hama ulat kantong Pagodiella spp.
Pada bivbit mangrove Rhizophora spp. Di persemaian. Jurnal Agroland 17 (2) : 162-168, Agustus 2010.

48

Penyusunan Rancangan dan Teknik Pengamatan pada Penelitian di Persemaian
Hamdan Adma Adinugraha

Yuniarti, N., Suharti, T. & Bramasto, B. 2013. Pengaruh filtrat cendawan Aspergillus sp dan Fusarium sp.
Terhadap viabilitas benih dan pertumbuhan bibit sengon (Paraserianthes falcataria). Jurnal Penelitian
Kehutanan Wallacea Vol. 2 No. 2 , Juni 2013 halaman 93-103.

49

Informasi Teknis
Vol.15 No.2, September 2017, p. 35 – 49

50

PEDOMAN PENULISAN NASKAH
1.

Informasi Teknis adalah publikasi ilmiah semi populer yang disajikan secara praktis dalam
bidang tanaman hutan dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan
Pemuliaan Tanaman Hutan. Informasi Teknis ini menerima dan mempublikasikan tulisan hasil
penelitian/non penelitian berbagai aspek tanaman hutan seperti perbenihan silvikultur/budidaya,
perbenihan, pemuliaan, genetika, bioteknologi, hama/penyakit, fisiologi dan konservasi genetik.

2.

Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan huruf Times New Roman, font ukuran 11 dan
jarak 1,2 (satu koma dua) spasi pada kertas A4 putih pada satu permukaan dan disertai file
elektroniknya. Pada semua tepi kertas disisakan ruang kosong minimal 3,5 cm. Naskah
sebanyak 1 (satu) rangkap dikirimkan kepada Sekretariat Redaksi Informasi Teknis, Balai
Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan melalui
alamat email: publikasi_bbpbpth@yahoo.co.id

3.

Isi Naskah terdiri atas: Pendahuluan, Uraian Isi, Kesimpulan dan Daftar Pustaka

4.

Judul dibuat tidak lebih dari 2 baris dan diusahakan tidak lebih dari 10 kata serta harus
mencerminkan isi tulisan dalam bahasa Indonesia dengan kapital. Di bawah judul, ditulis
terjemahan judul bahasa Inggris yang dicetak dengan huruf kecil dan miring. Pada judul tidak
boleh mencantumkan rumus-rumus. Nama penulis (satu atau lebih) dicantumkan di bawah judul
dengan huruf kecil. Di bawah nama, ditulis asal institusi dan alamat email penulis.

5.

Penduhuluan berisi latar belakang/masalah, dasar pertimbangan, pendekatan dan tujuan
penelitian/penulisan.

6.

Uraian isi terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
informasi yang tersedia.

7.

Tabel: Judul tabel dan keterangan yang diperlukan ditulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas
dan singkat. Tabel diberi nomor dan ukuran font 10 (sepuluh).

8.

Gambar: Foto, grafik dan ilustrasi lain yang berupa gambar harus kontras (berwarna atau hitam
putih). Setiap gambar harus diberi nomor, judul dan keterangan yang jelas dengan ukuran font
10 (sepuluh).

9.

Kesimpulan/Penutup disampaikan secara pointer atau ringkas,padat, serta tidak perlu ada saran

10.

Catatan kaki hanya digunakan pada kasus tertentu, yang mengandung keterangan tambahan
dan bukan referensi.

11.

Ucapan Terima Kasih dapat ditulis, yaitu dibawah artikel utama yang menyebutkan nama,
tempat kerja, dan bantuan yang diberikan. Ucapan terima disampaikan hanya kepada
orang/instansi/kelompok yang apabila tidak disebutkan akan mengurangi kesempurnaan tulisan.

12.

Tubuh naskah: diatur dalam BAB sdan SUB BAB secara kosisten sesuai dengan kebutuhan.
BAB ditulis ditengah dan SUB BAB ditulis rata di batas kiri tulisan, seperti:
I, II, III, dst. Untuk Bab
A, B, C, dst. Untuk Sub Bab
1, 2, 3, dst. Untuk Sub subbab
a, b, c, dst. Untuk Sub sub subbab

13.

DAFTAR PUSTAKA, disusun menurut abjad nama pengarang sesuai pustaka yang diacu
(dianjurkan 10 tahun terakhir) dengan mencantumkan nama, tahun penerbitan, judul, penerbit,
halaman seperti
Departemen Kehutanan. (2004). Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.01/Menhut-11/2004
tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan atau di Sekitar Hutan
dalam Rangka Social Forestry. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Dephut.

Larcher, P. (1997). Physiological plant ecology. New York: John Wiley & Sons, Inc.
Sambrook, J., & Russell, D. W. (1989). Molecular cloning: A laboratory manual (3rd ed.). Cold
Spring Harbor Laboratory Press.
Mahoro, S. (2002). Individual flowering schedule, fruit set and flower and seed production in
Vaccinium hirtum Thunmb. (Ericaceae). Canadian Journal of Botany, 80,82-92.
Gunaga, R.P., & Vasudeva, R. (2009). Overlap Index : A Measure to Access Flowering
Synchrony Among teak (Tectona granndis Linn.f) Clone in Seed Orchards. Current
Science, 97(6), 941-946.
Pinyopusarerk, K., & Harwood, C.E. (2003). Flowering and seed production in tropical
Eucalyptus seed orchard. In J.W. Turnbull (Ed.), Eucalyptus in Asia. ACIAR
Proceeding No 111. Australian Centre for International Agricultural Research (pp.
247-248). Canberra.
Wikipedia. (2012). Konflik. Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Diakses tanggal 5
Juni 2012, dari http://www.id.wikipedia.org/wiki/Konflik
14.

Dewan Redaksi dan Sekretariat Redaksi berhak merubah naskah, memperbaiki makalah
sepanjang tidak mengubah substansi dan juga berhak menolak naskah yang dianggap tidak
memenuhi ketentuan yang disyaratkan. Dewan Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap
setiap pernyataan dan pendapat ilmiah yang dikemukakan penulis.

15.

Penggunaan aplikasi referensi. Sangat disarankan menggunakan aplikasi referensi dalam
penulisan sitasi dan Daftar Pustaka seperti mendeley ataupun zotero

