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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya dan interval penyiraman terhadap 
persemaian sengon laut (Paraserianthes falcataria (L.) Nielsen), serta interaksi antara intensitas cahaya dan 
interval penyiraman telah dilakukan. Penelitian dilaksanakan di Kebun Program Studi Kehutanan Universitas 
Mataram mulai dari tanggal 15 September – 17 Oktober 2014  mulai dari   Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Metode Eksperimental menggunakan Rancangan Petak Terbagi (Split Plot) yang terdiri atas 2 
faktor perlakuan. Perlakuan pertama adalah intensitas cahaya yang terdiri atas 3 aras perlakuan, yaitu intensitas 
cahaya 146,44 lux/hari (kontrol/tanpa naungan (C1)), intensitas cahaya 43,80 lux/hari (paranet  1 lapis (C2)), dan  
intensitas cahaya 12,06 lux/hari (paranet 2 lapis (C3)). Perlakuan kedua adalah interval penyiraman yang terdiri 
atas 3 aras perlakuan, yaitu penyiraman 1 kali sehari pada pagi hari sesuai dengan jumlah evapotranspirasi perhari 
(P1), penyiraman 1 kali sehari pada sore hari sesuai dengan jumlah evapotraspirasi perhari (P2), dan penyiraman 2 
kali sehari pada pagi dan sore hari sesuai dengan jumlah evapotranspirasi perhari (P3). Hasil pengamatan 
menggunakan analisis sidik ragam pada taraf nyata 5% menunjukkan bahwa, intensitas cahaya berpengaruh nyata 
terhadap pertumbuhan semai Paraserianthes falcataria, sementara penyiraman tidak berpengaruh nyata terhadap 
pertumbuhan semai Paraserianthes falcataria. Pertumbuhan terbaik terjadi pada perlakuan C2(43,80 lux/hari), 
sedangkan kombinasi perlakuan antara media tanam dan kelas intensitas cahaya menunjukkan tidak adanya 
interaksi. 

Kata kunci : Sengon laut, Intensitas cahaya, dan penyiraman. 

 

ABSTRACT 

This study aims to investigate the influence of light intensity and watering intervals towards the sea sengon 
nursery (Paraserianthes falcataria (L.) Nielsen), as well as the interaction between light intensity and watering 
interval has been done. The experiment was conducted at the experimental Forestry Studies Program, University of 
Mataram starting from September 15 to October 17, 2014. The method used in this study is the experimental 
method using a split plot design (Split Plot) consisting of 2 factors. The first treatment is the intensity of the light 
consists of three levels of treatment, ie the light intensity of 146.44 lux/day (control/without shade (C1)), 43.80 lux 
light intensity/day (paranet 1 layer (C2)), and the intensity 12.06 lux light/day (paranet 2 layers (C3)). The second 
treatment is a watering interval consisting of three levels of treatment, ie watering 1 time a day in the morning 
according to the number of daily evapotranspiration (P1), 1 times daily watering in the afternoon according to the 
number evapotraspirasi per day (P2), and watering two times a day in the morning and evening according to the 
number of daily evapotranspiration (P3). The observation using analysis of variance real padataraf 5% indicates 
that, light intensity significantly affect seedling growth Paraserianthes falcataria, while sprinkling did not 
significantly affect seedling growth Paraserianthes falcataria. Best growth occurs in the treatment C2 (43.80 
lux/day), while the combination treatment between the planting medium and light intensity classes showed no 
interaction. 

Keywords: Sengon sea, light intensity, and watering 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Sengon laut (Paraserianthes falcataria (L.) 

Nielsen), termasuk dalam famili leguminoceae dan 
lebih dikenal di NTB dengan nama daerah Merak dan 
di daerah jawa dikenal dengan nama Jeunjing.. Sengon 
merupakan jenis pohon fast growing, dimana umumnya 
penyebaran tegakan alamnya tersebar di bagian Timur 
Indonesia yang meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan 
Papua (Martawidjaya et al., 1989 dalam Krisnawati et 
al., 2011). Jenis ini dahulunya oleh masyarakat di 
daerah jawa dan sekitarnya dimanfaatkan sebagai 
pohon pelindung di perkebunan. Namun, seiring 
dengan semakin meningkatnya kebutuhan papan 
sebagai bahan baku untuk perumahan maka jenis ini 
juga dimanfaatkan untuk keperluan tersebut. 
Selanjutnya pemanfaatan jenis tersebut meluas  untuk 
kayu pertukangan antara lain triplek, peti kemas, korek 
api, konstruksi ringan, dan juga sebagai bahan baku 
untuk pembuatan pulp dan kertas (Risnasari, 2008). 

Seiring dengan meningkatnya laju degradasi lahan 
dan deforestasi hutan di Indonesia, dimana berdasarkan 
hasil analisis data oleh FWI (Forest Watch Indonesia) 
tahun 2000-2009 diperoleh angka deforestasi sebesar 
15,15 juta Ha, dimana luas daratan Indonesia adalah 
190,31 juta Ha, sementara luas tutupan hutan 88,17 juta 
Ha atau sekitar 46,33% dari luas daratan (Dephut, 
2002). Strategi yang ditempuh Departemen Kehutanan 
dalam pengembangan hutan rakyat yang utama adalah 
penyediaan lahan pada kawasan hutan, yaitu areal-areal 
kawasan hutan produksi yang tidak produktif untuk 
dijadikan Hutan Tanaman Rakyat. Artinya Pemerintah 
berupaya meningkatkan produktivitas Kawasan hutan 
sedangkan masyarakat di sekitar hutan berupaya 
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya 
dengan terbukanya akses pada lahan. Dampaknya jelas, 
adalah meningkatkatnya fungsi dan peran kawasan 
hutan serta meningkatnya perekonomian masyarakat di 
sekitar hutan (Hardiatmi, 2010). 

Pohon sengon merupakan tanaman alternatif dalam 
mengatasi masalah kerusakan hutan yang semakin 
meningkat, mengingat sengon ini fast growing, masa 
tebang lebihpendek, pembudidayaannya lebih mudah, 
dapat ditanam diberbagai kondisi tanah, kayunya 
cenderung lebih lurus, produktifitasnnya tinggi, serta 
multi manfaat, sehingga jenis ini dapat memberikan 
nilai ekonomi, ekologis, dan konservatif (pengembalian 
lahan) (Dwiyanti,  2009). 

Sejauh ini sudah banyak penelitian yang dilakukan 
mengenai pengaruh intensitas cahaya dan penyiraman 
air terhadap pertumbuhan sengon, tetapi penelitian 
tersebut memisah antara kedua faktor tersebut seperti 
pada penelitian yang dilakukan, diantaranya oleh 
Payung et al., (2012) yang meneliti tentang uji daya 
kecambah benih sengon laut (Paraserianthes falcataria 
(L.) Nielsen) di Green House. Cahaya merupakan 
faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan 
tanaman, karena intensitas cahaya berhubungan erat 
dengan aktifitas fotosintesis tanaman. Selain intensitas 
cahaya, air juga memiliki peran bagi pertumbuhan 
tanaman adalah sebagai penyusun utama jaringan 
tanaman, pelarut dan medium bagi reaksi metabolisme 

sel, serta merupakan bahan baku proses fotosintesis. 
Dengan kurangnya penelitian tentang intensitas cahaya 
dan interval penyiraman, maka penelitian ini dimaksud 
untuk mempelajari pengaruh intensitas cahaya dan 
interval penyiraman terhadap semai sengon laut 
(Paraserianthes falcataria (L.) Nielsen). 

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh intensitas cahaya dan interval 
penyiraman  terhadap  pertumbuhan  semai  sengon 
laut (Paraserianthes falcataria (L.) Nielsen), untuk 
kemudian memberikan pengetahuan dan menjadi 
informasi tambahan mengenai cara persemaian sengon 
yang baik, khususnya yang terkait dengan intensitas 
cahaya dan interval penyiraman. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat 
Penelitian ini dilakukan di Kebun Percobaan 

Kehutanan Program Studi Kehutanan Universitas 
Mataram. Analisis tanah dilakukan di Balai Pengkajian 
Teknologi Pertanian (BPTP) Nusa Tenggara Barat 
(2014). Dari bulan 15 September-17 Oktober 2014. 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini mengunakan metode eksperimental   
dengan   rancangan   petak   terbagi (Split Plot) yang 
terdiri atas 2 faktor perlakuan. Perlakuan pertama 
adalah intensitas cahaya yang terdiri dari 3 aras 
perlakuan, yaitu intensitas cahaya 146,44 lux/hari 
(kontrol/tanpa naungan (C1)), intensitas cahaya 43,80  
lux/hari (paranet 1 lapis (C2)), dan  intensitas cahaya 
12,06 lux/hari (paranet 2 lapis (C3)). Perlakuan kedua 
adalah interval penyiraman yang terdiri dari 3 aras 
perlakuan, yaitu penyiraman 1 kali sehari pada pagi 
hari sesuai dengan jumlah evapotranspirasi perhari 
(P1), penyiraman 1 kali sehari pada sore hari sesuai 
dengan jumlah evapotraspirasi perhari (P2), dan 
penyiraman 2 kali sehari pada pagi dan sore hari 
sesuai dengan jumlah evapotranspirasi perhari (P3). 

Masing-masing perlakuan yang telah 
dikombinasikan diulang sebanyak tiga kali sehingga 
secara keseluruhan terdapat 27 kali percobaan. 

 
C. Alat dan Bahan 

Alat dan Bahan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah cangkul, sekop, paranet dengan intensitas 
cahaya yang berbeda-beda sebagai naungan, 
timbangan, caliper/jangka sorong, suntikan untuk 
menyiram tanaman, lux meter, termohygrometer, kertas 
lebel, mistar bersakala centimeter, bambu, alat tulis, 
laptop, dan kamera[. Kemudian bahan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah benih sengon laut 
(Paraserianthes falcataria (L) Nielsen) dan media 
tanam, media kompos, dan air. 

D. Pelaksanaan Penelitian 
Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan 

penelitian  mencakup kegiatan persiapan media tanah 
pemilihan lokasi persemaian, membersikan dan 
mengolah lahan tempat persemaian, menanam benih, 
penyapihan semai dan pemeliharaan, serta analisis 
tanah. Analisis tanah dilakukan di Balai Pengkajian 
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Teknologi Pertanian (BPTP) Nusa Tenggara Barat 
sebelum percobaan. Analisis tersebut berupa : pH, 
Kadar Air, N, P, K, dan Tekstur. 

E. Parameter Pengamatan 
Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

pengamatan tinggi tanaman, diameter tanaman, jumlah 
daun, panjang akar dan berat brangkasan kering 
tanaman. 

F. Analisis Data  
Hasil pengamatan dianalisis dengan analisis sidik 

ragam ( analisis of varian ) pada jenjang nyata 5%. Jika 
ada yang berbeda nyata antar perlakuan maka 
dilakukan uji lanjut dengan menggunakan uji beda 
nyata terkecil ( BNT ) pada taraf nyata 5%. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Analisis Tanah  

Analisis sifat tanah dilakukan untuk mengetahui 
tingkat kesuburan tanah dengan mengevaluasi unsur 
yang terkandung di dalam tanah yang cepat dan akurat 
secara fisik dan kimia. Analisis tanah pada dasarnya 
untuk menentukan tingkat kecocokan tanah terhadap 
aktivitas pertanian dan jenis tanaman yang ditanam. 
Adapun hasil analiisis tanah dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini : 

Tabel 1. Hasil Analisis Tanah 
No. Jenis Analisis Hasil Analisis Harkat* 

1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Tekstur Tanah : Pasir : 
Debu : Liat (Hidrometer) 

Kadar Air Gravimetri 
pH (H2O) 

N Total (Kjeldahl) 
P Total (Olsen) 

K Total (Amonium Acetat) 

76 : 16 : 8 
 

9,33 % 
5,86 % 
0,18 % 
0,13 % 
0,11 % 

Lempung Berpasir 
 

Kekeringan 
Agak Masam 

Rendah 
Rendah 
Rendah 

Keterangan : *Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Nusa Tenggara Barat 
(2014). 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tekstur 
tanah yang di ambil dari Desa Kekait, kecamatan 
Gunung Sari Lombok Barat termasuk dalam kelas 
tekstur lempung berpasir. Pada tabel tersebut di atas 
terlihat bahwa kandungan pasir sebesar 76% 
menunjukkan bahwa media tanah tersebut tidak cukup 
kuat untuk mengikat air, karena tekstur tanah sangat 
menentukan bagaimana daya ikat tanah terhadap air 
dan kecapatan infiltrasi. Pasir yang mempunyai ukuran 
partikel lebih besar di antara partikel tanah yang lain 
dapat meneruskan air dengan cepat, seperti yang 
dikemukakan oleh Hardjowigeno (2007) menyatakan 
bahwa, tanah-tanah yang bertekstur pasir butiran-
butirannya berukuran lebih besar, maka setiap satuan 
berat mempunyai luas permukaan yang lebih kecil 
sehingga sulit menyerap (menahan) air dan hara. 
Sementara tanah-tanah yang bertekstur liat memiliki 
butiran-butiran partikel lebih halus, sehingga setiap 
satuan berat mempunyai luas permukaan yang lebih 
besar, menyebabkan kemampuan menahan air dan 
menyediakan unsur hara lebih tinggi. 
 Kadar air diperoleh sebesar 9,33%. Hasil ini 
menunjukkan bahwa, tanah tersebut memiliki 
kemampuan mengikat air yang sangat rendah atau 

bahkan dalam kondisi kekeringan. Hardjowigeno 
(2007) menyatakan bahwa, kemampuan tanah menahan 
air dipengaruhi oleh tekstur tanah. Tanah-tanah 
bertekstur kasar mempunyai daya menahan air lebih 
kecil daripada tanah bertekstur halus. Oleh karena itu, 
tanaman yang ditanam pada tanah pasir umumnya lebih 
mudah kekeringan daripada tanah-tanah bertekstur 
lempung atau liat. 
 Terlihat bahwa tanah yang digunakan memiliki 
pH 5,86. Nilai N tersebut menurut BPTP (2014) 
tergolong dalam kelas bereaksi agak masam. Seperti 
yang dikemukakan oleh Black (1967) dalam Sanchez 
(1992) bahwa, pH sendiri tidak mempunyai pengaruh 
langsung pada pertumbuhan tanaman, kecuali pada pH 
di bawah 4,2 yang dalam keadaan itu kadar ion 
hidrogennya dapat menghentikan atau bahkan 
membalikan arah penyerapan kation oleh akar. 
Ketidaksuburan tanah asam disebabkan oleh satu faktor 
atau lebih sebagai berikut : keracunan alumunium, 
kekurangan kalsium atau magnesium, dan keracunan 
manggan.    
 Pada tabel 2 tersebut diatas terlihat bahwa 
kandungan N total  yang terdapat dalam tanah sebesar 
0,18%. Menurut BPTP (2014) tanah tersebut tergolong 
dalam harkat rendah. Menurut Sanchez (1992), 
rendahnya kandungan nitrogen dalam tanah diduga 
disebabkan oleh penggunaan hara tersebut oleh 
tanaman, pencucian dan denitrifikasi yang biasanya 
terjadi pada musim hujan berlangsung. Nitrogen sangat 
penting bagi tanaman karena berperan bagi 
pertumbuhan tanaman, diperlukan juga untuk 
pembentukan atau pertumbuhan bagian-bagian 
vegetatif tanaman, seperti daun, batang, dan akar.  
 Hasil analisis tanah menunjukkan bahwa tanah 
tersebut mengandung unsur P total sebesar 0,13%. 
Menurut BPPP (2005), nilai tersebut sudah termasuk 
dalam harkat sangat rendah. Rendahnya kandungan P 
disebabkan karena pengolahan tanah secara terus-
menerus yang menyebabkan berkurangnya kandungan 
P.  Unsur P di dalam tanah  dapat berasal dari bahan 
organik seperti pupuk kandang, ataupun sisa-sisa 
tanaman yang telah lapuk serta mineral-mineral yang 
ada di dalam tanah (apatit). Unsur P sangat penting 
bagi tanaman karena berfungsi untuk perkembangan 
akar, pembelahan sel, memperkokoh batang agar tidak 
mudah roboh, menyimpan dan memindahkan energi, 
serta membuat tanaman tahan terhadap penyakit 
(Hardjowigeno, 2007). 
 Berdasarkan hasil analisis tanah, kandungan K 
total sebesar 0,11%. Menurut BPTP (2014) kandungan  
K<10 mmol/L tergolong dalam harkat yang sangat 
rendah. Umumnya kalium diserap tanaman dalam 
bentuk K larut (soluble K) yang berada dalam reaksi 
keseimbangan dengan K dapat dipertukarkan 
(exchangeable K) dan K tidak dapat dipertukarkan 
(non-exchangeable K). Bentuk K larut dan dapat 
dipertukarkan merupakan bentuk K yang cepat tersedia 
sehingga sering disebut sebagai K tersedia. Pada 
umumnya harkat kadar K total tanah lebih tinggi 
daripada harkat K tersedia, hal ini disebabkan  karena 
K difiksasi oleh mineral lempung (clay). Pada 
umumnya, Kadar K yang tinggi disebabkan oleh 
pemupukan dengan menggunakan pupuk KCl yang 
dilakukan secara terus menerus dalam takaran yang 
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berlebihan. Kalium yang berlebihan itu akan terfiksasi 
oleh mineral-mineral lempung sehingga tidak mudah 
hilang dari dalam tanah. kadar K tersedia yang tinggi 
disebabkan oleh karena pH tanahnya masam sampai 
agak masam (4,5 – 6). Dalam suasana yang masam 
maka mineral-mineral lempung yang 
menfiksasi/mengikat K ada mudah terlapuk sehingga K 
yang diikat akan lebih banyak terlepas dalam larutan 
tanah sebagai K tersedia. Penggenangan dapat 
meningkatkan konsentrasi K terlarut dan mendorong 
difusi K ke perakaran, terutama di tanah dengan potensi 
kecil untuk mengikat K (tanah dengan dominasi 
kandungan mineral liat kaolin) (BAPPEDA, 2012). 

B. Analisis Pertumbuhan  
Pertumbuhan adalah proses dalam kehidupan 

tumbuhan yang mengakibatkan perubahan ukuran 
tanaman semakin besar dan juga yang menentukan 
hasil tanaman (Sitompul dan Guritno, 1995 dalam 
Puspitasari, 2008).  

 
1. Tinggi Tanaman 

Hasil analisis varians intensitas cahaya dan interval 
penyiraman air terhadap rata-rata tinggi tanaman 
sengon laut didapat bahwa, intensitas  cahaya 
berpengaruh signifikan terhadap pertambahan tinggi 
tanaman. 
Table. 4.3 Perhitungan Anova Tinggi Tanaman 
Paraserianthes falcataria 

Sumber 
Keragaman  

Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Bebas 

Rerata  
Kuadrat F Nilai 

P  

Cahaya 
Penyiraman 
Interaction 
Error 

156.847 
0.6 

0.628 
9.794 

2 
2 
4 

18 

78.423 
0.3 

0.157 
0.544 

144.118 
0.551 
0.288 

0.000 
0.585 
0.881 

s 
ns 
ns 

Total 167.871            26        
Keterangan : s = signifikan, ns = non signifikan 
 

Hasil analisis sidik ragam di atas menunjukkan 
bahwa, perlakuan interval penyiraman tidak 
memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan 
tinggi tanaman, sedangkan cahaya memberikan 
pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman. 
Sementara kombinasi antara intensitas cahaya dan 
interval penyiraman tidak menunjukkan adanya 
interaksi. Karena hasil analisis sidik ragam (anova) 
menunjukkan cahaya membrikan pengaruh nyata 
terhadap pertumbuhan tinggi tanaman, maka dilakukan 
uji lanjutan menggunakan uji beda nyata terkecil 
(BNT) pada taraf nyata 5%. Hasil uji beda nyata 
terkecil dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 
Gambar 4.1. Pengaruh Intensitas Cahaya Terhadap Tinggi Tanaman 

Paraserianthes falcataria 
 

Pada Gambar 4.1 diatas, menunjukan hasil 
pengamatan tinggi tanamam dengan rata-rata 
pertumbuhan tinggi tanaman sengon laut tertinggi 
diperoleh pada perlakuan C3 yaitu intensitas cahaya 

12,06 lux/hari, sementara pada perlakuan C1 yaitu 
intensitas cahaya 146,44 lux/hari tanaman banyak yang 
tidak tumbuh dari pengatan minggu pertama. Hal ini 
dikarenakan tanaman sengon saat persemaian hanya 
membutuhkan setengah cahaya 50%-85% cahaya dari 
100% cahaya matahari (Barker et al., 1979 dalam 
indriyanto, 2008). Besarnya intensitas cahaya yang 
diterima tanaman menyebabkan evapotranspirasi yang 
besar pula, sehingga tanaman tersebut dapat mati jika 
jumlah air diterima tidak sebanding dengan jumlah 
evaporasi yang terjadi.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4.2. Pengaruh Penyiraman Terhadap Tinggi Tanaman Paraserianthes 
falcataria 

 
Berdasarkan hasil pengamatan sidik ragam 

(anova), perlakuan penyiraman tidak memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan tinggi 
tanaman sengon laut, namun berdasarkan pengamatan 
pada grafik diatas terlihat pertumbuhan sengon laut 
yang paling tinggi ditunjukan pada perlakuan 
penyiraman 2 kali sehari pada pagi, sedangkan pada 
penyiraman 1 kali sehari pagi hari (P1) menunjukkan 
pertumbuhan tinggi paling rendah. Hal ini dikarenakan 
tanaman akan mampu tumbuh dengan baik bila 
kebutuhan airnya dapat terpenuhi dalam jumlah dan 
waktu yang tepat, serta unsur hara, CO2, temperatur, 
dan sinar matahari yang tersedia mencukupi. 
Doorenbos dan Kassam (1979, dalam Sukarman, 2012) 
menyatakan bahwa, untuk mempercepat pertumbuhan 
dan meningkatkan hasil tanaman perlu penyiraman 
sesuai kebutuhan air. Trisnawati dan Setiawan (2008, 
dalam Sukarman, 2012) juga meyatakan bahwa, 
penyiraman dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: 
mengganti air yang telah menguap, memberi tambahan 
air yang dibutuhkan oleh tanaman, dan mengembalikan 
kekuatan tanaman.  
Tabel 4.4 Uji BNT 5% Tinggi Tanaman Paraserianthes 
falcataria 

Urutan Rata-rata Nilai Rata-rata 

1 
2 
3 

C1 
C2 
C3 

0.354a 
4.812b 
5.935c 

Keterangan: Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama  pada kolom yang 
sama menunjukan tidak berbeda nyata menurut uji BNT 5%. 

 
Tabel 4.4. menunjukkan bahwa hasil uji lanjut 

BNT 5% pada perlakuan cahaya  146,44 lux/hari (C1), 
perlakuan cahaya 43,80 lux/hari (C2), dan perlakuan 
cahaya 12,06 lux/hari (C3), menunjukan bahwa antara 
perlakuan memberikan pengaruh beda nyata terhadap 
pertumbuhan tinggi tanaman sengon laut. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Salisbury dan Ross (1992, dalam Parman, 
2010) yang mengatakan bahwa,  intensitas cahaya matahari 
yang berbeda akan menyebabkan terjadinya perbedaan pada 
parameter pertumbuhan yang berbeda pula pada tanaman. 
Mayer dan Anderson (1952, dalam Irwanto, 2006) 
menyatakan bahwa, tanaman yang tumbuh dengan 
intensitas cahaya nol persen akan mengakibatkan 

0

2

4

6

8

C1 C2 C3

Ti
ng

gi
 T

an
am

an
 (c

m
)

Perlakuan Intensitas Cahaya



5 
 

 
 

pengaruh yang berlawanan, yaitu suhu rendah, 
kelembaban tinggi, evaporasi dan transportasi yang 
rendah. Tanaman cukup mengambil air, tetapi proses 
fotosintensis tidak dapat berlangsung tanpa cahaya 
matahari, sehingga menyebabkan tanaman akan 
tumbuh tinggi namun batang tidak kuat atau lemah. 
Tanaman akan mampu tumbuh dengan baik bila 
kebutuhan airnya dapat terpenuhi dalam jumlah dan 
waktu yang tepat, serta unsur hara, CO2, temperatur, 
dan sinar matahari yang tersedia mencukupi. 

2. Diameter Tanaman 
Hasil analisis varians intensitas cahaya dan interval 

penyiraman air terhadap rata-rata diameter tanaman 
sengon laut didapat bahwa, intensitas  cahaya 
berpengaruh signifikan terhadap pertambahan diameter 
tanaman sengon laut. 
Tabel 4.5 Perhitungan Anova Diameter Tanaman 
Paraserianthes falcataria 

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Bebas 

Rerata 
Kuadrat F Nilai  P 

 

Cahaya 
Penyiraman 
Interaction 
Error 

0.013 
8.888 
1.111 
0.002 

2 
2 
4 

18 

0.006 
4.444 
2.777 
1.111 

59.7 
0.4 

0.25 

0.001 
0.676 
0.905 

s 
ns 
ns 

Total 0.015   26        
Keterangan : s = signifikan, ns = non signifikan 

 
Hasil analisis sidik ragam di atas menunjukkan 

bahwa, perlakuan interval penyiraman tidak 
memberikan pengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan diameter tanaman sengon laut, sedangkan 
cahaya memberikan pengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan diameter tanaman sengon laut. Sementara 
interaksi antara intensitas cahaya dan interval 
penyiraman tidak menunjukkan adanya pengaruh 
signifikan. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam 
(anova) menunjukkan cahaya berpengaruh nyata 
terhadap pertumbuhan diameter tanaman, maka 
dilakukan uji lanjutan menggunakan uji beda nyata 
terkecil (BNT) pada taraf nyata 5%. Hasil uji beda 
nyata terkecil dapat dilihat pada grafik bawah ini: 

 
Gambar. 4.3. Pengaruh Intensitas Cahaya terhadap Diameter 
Paraserianthes falcataria 

 
Hasil pengamatan pengaruh intensitas cahaya 

pada Gambar 4.3. menunjukkan bahwa rata-rata 
pertumbuhan diameter tanaman tertinggi diperoleh 
pada perlakuan C2, yaitu intensitas cahaya 43,80 
lux/hari, sedangkan pertumbuhan diameter terendah 
terdapat pada perlakuan C1, yaitu intensitas cahaya 
146,44 lux/hari, pada perlakuan C1 menunjukkan 
bahwa cahaya yang berlebihan dapat membuat tanaman 
sengon laut mati. Hal ini dikarenakan evapotranspirasi 
yang terjadi pada media tanam pada masa 
perkecambahan tanpa naungan begitu besar yang 
menyebabkan tanaman dapat mati. Seperti yang 

diungkapkan oleh Aryanto (2011) menyatakan bahwa, 
beberapa tanaman ada yang dapat tumbuh baik pada 
daerah terbuka dan banyak pula yang tumbuh baik pada 
tempat teduh dengan naungan, pada umumnya tanaman 
pada masa perkecambahan atau persemaian 
memerlukan jumlah intensitas cahaya yang relatif lebih 
sedikit.  
 

 
Gambar. 4.4. Pengaruh Penyiraman terhadap Diameter Tanaman 
Paraserianthes falcataria 

 
Berdasarkan hasil pengamatan sidik ragam 

(anova), perlakuan penyiraman tidak memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan diameter 
tanaman sengon laut, namun berdasarkan pengamatan 
pada grafik diatas terlihat pertumbahan diameter 
tanaman sengon laut yang paling tinggi ditunjukan 
pada perlakuan penyiraman 2 kali sehari pada pagi  dan 
sore hari (P3), sedangkan pada penyiraman 1 kali 
sehari pagi hari (P1) menunjukkan pertumbuhan 
diameter paling rendah. Hal ini dikarenakan air 
memegang peranan penting bagi tanaman. Seperti yang 
diungkapkan oleh Kremer (1969, dalam Sukarman, 
2012), yaitu pada pertumbuhan vegetatif, air digunakan 
oleh tanaman untuk pembelahan dan pembesaran sel 
yang tampak pada pertambahan tinggi tanaman, 
pembesaran diameter, perbanyakan daun dan 
pertumbuhan akar. 
Tabel 4.6 Uji  BNT 5% Diameter Tanaman 
Paraserianthes falcataria 

Urutan Rata-Rata Nilai Rata-Rata 

1 
2 
3 

C1 
C2 
C3 

0.003a 
0.05b 
0.046b 

Keterangan: Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama  pada kolom yang 
sama menunjukan tidak berbeda nyata menurut uji BNT 5%. 

 
Pada Tabel 4.6. menunjukkan bahwa hasil uji 

lanjut BNT 5% pada perlakuan cahaya  146,44 lux (C1) 
berbeda nyata antara perlakuan cahaya 43,80 lux/hari 
(C2), dan perlakuan cahaya 12,06 lux/hari (C3) 
terhadap pertumbuhan diameter tanaman sengon laut. 
Hal ini disebabkan karena cahaya merupakan faktor 
penting terhadap berlangsungnya fotosintesis, sebab 
fotosintesis merupakan proses yang menjadi kunci 
dapat berlangsungnya proses metabolisme yang lain di 
dalam tanaman (Kramer dan Kozlowski, 1979 dalam 
Irwanto, 2006). Tourney dan Korstia (1974, dalam 
Simarangkir, 2000 dalam Irwanto, 2006) 
mengemukakan bahwa, pertumbuhan diameter tanaman 
berhubungan erat dengan laju fotosintesis akan 
sebanding dengan jumlah intensitas cahaya matahari 
yang diterima dan respirasi. Akan tetapi pada titik 
jenuh cahaya, tanaman tidak mampu menambah hasil 
fotosintesis walaupun jumlah cahaya bertambah. Selain 
itu produk fotosintesis sebanding dengan total luas 
daun aktif yang dapat melakukan fotosintesis. 
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4.2.3 Jumlah Daun 
Hasil analisis varians intensitas cahaya dan 

interval penyiraman air terhadap rata-rata jumlah daun 
tanaman sengon laut didapat bahwa, intensitas cahaya 
berpengaruh signifikan terhadap pertambahan jumlah 
daun tanaman sengon laut. 
Tabel 4.7. Perhitungan Anova Jumlah Daun Tanaman 
Paraserianthes falcataria 

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Bebas 

Rerata 
Kuadrat F Nilai P 

 

Cahaya 
Penyiraman 
Interaction 
Error 

26837.375 
143.042 
330.667 

1013.667 

2 
2 
4 

18 

13418.680 
71.521 
82.667 
56.315 

238.280 
1.270 
1.468 

0.0007 
0.3048 
0.2532 

s 
ns 
ns 

Total 28324.75            26        
Keterangan : s = signifikan, ns = non signifikan 
 

Hasil analisis sidik ragam di atas menunjukkan 
bahwa, perlakuan interval penyiraman tidak 
memberikan pengaruh signifikan terhadap pertambahan 
jumlah daun tanaman sengon laut, sedangkan cahaya 
memberikan pengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan diameter tanaman sengon laut. Sementara 
interaksi antara intensitas cahaya dan interval 
penyiraman tidak menunjukkan adanya pengaruh 
signifikan. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam 
(anova) menunjukkan cahaya berpengaruh nyata 
terhadap pertambahan jumlah daun tanaman sengon 
laut, maka dilakukan uji lanjutan menggunakan uji 
beda nyata terkecil (BNT) pada taraf nyata 5%. Hasil 
uji beda nyata terkecil dapat dilihat pada grafik di 
bawah ini: 

 
Gamba 4.5. Pengaruh Intensitas Cahaya terhadap Jumlah Daun 
Tanaman Paraserianthes falcataria 

 
Hasil pengamatan pengaruh intensitas cahaya 

pada Gambar 4.5. menunjukkan bahwa rata-rata 
pertambahan jumlah daun tanaman tertinggi diperoleh 
pada perlakuan C2 yaitu intensitas cahaya 43,80 
lux/hari. Sedangkan  pertumbuhan jumlah daun 
terendah terdapat pada perlakuan C1 yaitu intensitas 
cahaya 146,44 lux/hari. Hal ini  dikarenakan faktor 
naungan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap 
jumlah daun yang terbentuk.  

 
Gambar 4.6. Pengaruh Penyiraman terhadap Jumlah Daun Tanaman 

Paraserianthes falcataria 
 

Berdasarkan hasil pengamatan anova perlakuan 
penyiraman tidak memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap pertambahan jumlah daun tanaman sengon 
laut, namun berdasarkan pengamatan pada grafik diatas 
terlihat pertumbuhan sengon laut yang paling tinggi 
ditunjukan pada perlakuan penyiraman 2 kali sehari 
pada pagi  dan sore hari (P3), sedangkan pada 
penyiraman 1 kali sehari pagi hari (P1) menunjukkan 
pertambahan jumlah daun paling rendah. Hal ini 
dikarenakan pada fase tersebut tanaman membutuhkan 
suplai air yang cukup dalam proses fotosintesis untuk 
membentuk helai-helaian daun yang baru.  Menurut 
Soemartono (1990, dalam Sukarman, 2012) bahwa, air 
sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam semua proses 
fisiologis tanaman termasuk pembelahan sel dan proses 
pembentukan daun. 
 
Tabel 4.8. Uji BNT 5% Jumlah Daun Paraserianthes 
falcataria 

Urutan Rata-Rata Nilai Rata-Rata 

1 
2 
3 

C1 
C2 
C3 

3.5a 
77.917c 
58.583b 

Keterangan: Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang 
sama menunjukan tidak berbeda nyata menurut uji BNT 5%. 

 
Dari tabel 4.8. menunjukkan bahwa hasil uji 

lanjut BNT 5% pada perlakuan cahaya  175,55 lux 
(C1), perlakuan cahaya 43,80 lux/hari (C2), dan 
perlakuan cahaya 12,06 lux/hari (C3), menunjukan 
bahwa antara perlakuan memberikan pengaruh beda 
nyata terhadap pertumbuhan jumlah daun tanaman 
sengon laut. Hal ini diduga karena pengaruh 
kelembaban tanah yang bisa dipertahankan proses 
penyiraman. Naungan berfungsi untuk mengurangi 
radiasi matahari yang diterima daun dan mengurangi 
kehilangan air sehingga kelayuan tanaman dapat 
dihindari, adanya naungan mempengaruhi intensitas 
cahaya matahari yang diserap tanaman. Menurut Estiti 
(l995, dalam Haryanti, 2008) bahwa, hal ini juga 
berkaitan dengan perkembangan tunas lateral yang 
menjadi tempat tumbuhnya daun-daun yang baru. 
Lapisan luar meristem apeks terjadi pembelahan 
periklinal. Jika tunas ketiak tumbuah langsung setelah 
dibentuk tanpa ada masa dorman antara pembentukan 
serta perkembangan cabang yang berasangkutan, maka 
proses ini disebut silepsis. Pada beberapa tumbuhan 
pembentukan tunas lateral tidak terjadi sebelum daun 
lebih tua. Tunas seperti ini berkembang dengan cara 
diferensiasi sel yang telah bervakuola besar, yaitu 
dengan kembalinya aktifitas meristematik pada sel 
yang telah terdeferensiasi, misalnya parenkim. 
Perlakuan naungan dengan paranet menunjukkan hasil 
atau respon yang nyata terhadap luas daun tanaman. 

4.2.4 Panjang Akar 
Hasil analisis varians intensitas cahaya dan 

interval penyiraman air terhadap rata-rata panjang akar 
tanaman sengon  laut didapat bahwa, intensitas  cahaya 
berpengaruh signifikan terhadap panjang akar tanaman 
sengon laut. 
Tabel 4.9. Perhitungan Anova Panjang Akar Tanaman 
Paraserianthes falcataria 
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Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Bebas 

Rerata 
Kuadrat F 

Nilai 
P 

 

Cahaya 
Penyiraman 
Interaction 
Error 

248.405 
0.814 

13.530 
22.66 

2 
2 
4 

18 

124.203 
0.407 
3.383 
1.259 

98.660 
0.323 
2.687 

0.0003 
0.728 
0.065 

s 
ns 
ns 

Total 285.4096296     26        
Keterangan : s = signifikan, ns = non signifikan 

Hasil analisis sidik ragam di atas menunjukkan 
bahwa, perlakuan interval penyiraman tidak 
memberikan pengaruh nyata terhadap pertambahan 
panjang akar tanaman sengon laut, sedangkan cahaya 
memberikan pengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan diameter tanaman sengon laut. Sementara 
interaksi antara intensitas cahaya dan interval 
penyiraman tidak menunjukkan adanya pengaruh 
signifikan. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam 
(anova) menunjukkan cahaya berpengaruh nyata 
terhadap pertambahan panjang akar tanaman sengon 
laut, maka dilakukan uji lanjutan menggunakan uji 
beda nyata terkecil (BNT) pada taraf nyata 5%. Hasil 
uji beda nyata terkecil dapat dilihat pada grafik di 
bawah ini: 

 
Gambar 4.7. Pengaruh Intensitas Cahaya Terhadap Panjang Akar 
Tanaman Paraserianthes falcataria 

 
Hasil pengamatan pengaruh intensitas cahaya 

dan interval penyiraman air pada gambar 4.7. 
menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan panjang 
akar tanaman tertinggi diperoleh pada perlakuan C2 
yaitu intensitas cahaya 43,80 lux/hari, sedangkan  
pertumbuhan panjang akar terendah terdapat pada 
perlakuan C1 yaitu intensitas cahaya 146,44 lux/hari 
yang dimana pada tanama C1 telah mati. Hal ini 
diakibatkan karena adanya ketidakseimbangan antara 
penyerapan air oleh akar dan kehilangan air akibat 
evapotranspirasi membuat tanaman menjadi layu atau 
mati, sehingga untuk mencegah terjadinya 
ketidakseimbangan tersebut maka diperlukan adanya 
naungan. Seperti yang diungkpakan oleh Suhardi et al, 
(1995 dalam Irwanto, 2006) naungan berhubungan erat 
dengan temperatur dan evaporasi. Oleh karena adanya 
naungan, evaporasi dari semai dapat dikurangi. 
Beberapa spesies lain menunjukkan perilaku yang 
berbeda. Beberapa spesies dapat hidup dengan mudah 
dalam intensitas cahaya yang tinggi tetapi beberapa 
spesies tidak. 
 

 
Gambar 4.8. Pengaruh Penyiraman Terhadap Panjang Akar Tanaman 

Paraserianthes falcataria 

Dari hasil pengamatan  menunjukkan bahwa 
hasil rata-rata pertumbuhan panjang akar tanaman 
sengon laut tertinggi diperoleh pada perlakuan P1 yaitu 
penyiraman 1 kali sehari pada pagi.  Pertumbuhan 
panjang akar terendah terdapat pada perlakuan P3 yaitu 
intensitas cahaya  penyiraman 2 kali sehari pagi dan 
sore hari. Bila tanaman dihadapkan pada kondisi kering 
terdapat dua macam tanggapan yang dapat 
memperbaiki status air, yaitu: (1) tanaman mengubah 
distribusi asimilat baru untuk mendukung pertumbuhan 
akar dengan mengorbankan tajuk, sehingga dapat 
meningkatkan kapasitas akar menyerap air serta 
menghambat pemekaran daun untuk mengurangi 
transpirasi, (2) tanaman akan mengatur derajat 
pembukaan stomata untuk menghambat kehilangan air 
lewat transpirasi (Mansfield dan Atkinson, 1990 dalam 
Sukarman, 2012).  

 
Tabel 4.10. Uji BNT 5% panjang akar tanaman 
Paraserianthes falcataria 

Urutan Rata-Rata Nilai Rata-Rata 

1 
2 
3 

C1 
C2 
C3 

0a 
7.344c 
4.644b 

Keterangan: Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama  pada kolom yang 
sama menunjukan tidak berbeda nyata menurut uji BNT 5%. 

 
Dari Tabel 4.10. menunjukkan bahwa hasil uji 

lanjut BNT 5% pada perlakuan cahaya  146,44 lux 
(C1), perlakuan cahaya 43,80 lux/hari (C2), dan 
perlakuan cahaya 12,06 lux/hari (C3), menunjukan 
bahwa antara perlakuan memberikan pengaruh beda 
nyata terhadap pertumbuhan panjang akar sengon laut. 
Hal ini diduga karena sinar matahari mempunyai 
pengaruh baik langsung maupun tidak langsung 
terhadap metabolisme tumbuhan. Pengaruh secara 
langsung yang terpenting adalah terhadap fotosintesis, 
sementara yang tidak langsung melalui pertambahan 
dan perkembangan tanaman (Fitter dan Hay, 1981 
dalam Hadriyanto, 2007). 

Tanaman memerlukan hara dan energi untuk 
pertumbuhannya. Sumber energi berasal dari matahari 
yang ditangkap tanaman melalui proses fotosintesis 
(Taiz dan Zeiger, 1991 dalam Utami, 2012). 
Fotosintesis merupakan proses pemanfaatan energi 
matahari oleh tumbuhan hijau yang terjadi di kloroplast 
guna menghasilkan makanan. Fotosintesis dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, diantaranya umur fisiologi 
tanaman. Tanaman memiliki fase-fase pertumbuhan 
dikarenakan setiap fase pertumbuhan merupakan tahap 
perkembangan fisiologis tanaman dan pada setiap 
tahapnya mempunyai sifat dan kebutuhan yang 
berbeda. Saat fase eksponensial, buku pertama dan 
tanaman sudah terlihat jelas. Akar-akar cabang dari 
akar sekunder sudah mulai tumbuh dan pada saat ini 
perlu persediaan hara yang cukup untuk menopang 
pertumbuhan, terutama Nitrogen sebagai stater 
pertumbuhan (Arsyad, 1995 dalam Saputro, 2011). 
Nitrogen merupakan unsur esensial bagi pertumbuhan 
tanaman, tanpa nitrogen pertumbuhan tanaman akan 
lambat. Pentingnya nitrogen bagi tanaman dipertegas 
dengan kenyataan bahwa dalam tanaman hanya karbon, 
oksigen dan hidrogenlah yang jumlahnya lebih banyak 
dari nitrogen (Salisbury dan Ross, 1995, serta 
Whitehead, 2000 dalam Sirait, 2005). 
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4.2.5 Berat Brangkasan Tanaman Sengon Laut 
Hasil analisis varians intensitas cahaya dan 

interval penyiraman air terhadap rata-rata berat 
brangkasan kering tanaman sengon  laut, didapat bahwa 
intensitas cahaya berpengaruh signifikan terhadap berat 
brangkasan tanaman sengon laut. 
Tabel 4.11. Perhitungan Anova Berat Brangkasan 
Tanaman Paraserianthes falcataria 

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Bebas 

Rerata 
Kuadrat F 

Nilai 
P 

 

Cahaya 
Penyiraman 
Interaction 
Error 

2.297 
0.086 
0.143 
1.112 

2 
2 
4 

18 

1.149 
0.043 
0.036 
0.062 

18.588 
0.692 
0.578 

0.010 
0. 513 
0. 682 

s 
ns 
ns 

Total 3.638            26        

Keterangan : s = signifikan, ns = non signifikan 
Hasil analisis sidik ragam di atas menunjukkan 

bahwa, perlakuan interval penyiraman tidak 
memberikan pengaruh nyata terhadap berat brangkasan 
kering tanaman, sedangkan cahaya memberikan 
pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan diameter 
tanaman sengon laut. Sementara interaksi antara 
intensitas cahaya dan interval penyiraman tidak 
menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Berdasarkan 
hasil analisis sidik ragam (anova) menunjukkan cahaya 
berpengaruh nyata terhadap berat brangkasan kering 
tanaman sengon laut, maka dilakukan uji lanjutan 
menggunakan uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf 
nyata 5%. Hasil uji beda nyata terkecil dapat dilihat 
pada grafik di bawah ini: 

 
Gambar 4.9. Pengaruh Intensitas Cahaya Terhadap Berat Brangkasan 
Kering Tanaman Paraserianthes falcataria 

 
Hasil pengamatan pengaruh intensitas cahaya 

dan interval penyiraman air pada Gambar 4.9. 
menunjukkan bahwa berat brangkasan kering tanaman 
tertinggi diperoleh pada perlakuan C2 yaitu intensitas 
cahaya 43,80 lux/hari. Sedangkan berat brangkasan 
kering tanaman sengon laut terendah terdapat pada 
perlakuan C1 yaitu intensitas cahaya 146,44 lux/hari 
yang dimana pada tanama C1 telah mati. Hal ini 
dikarenakan pada C2 memiliki jumlah daun yang lebih 
banyak dan diameter yang lebih besar yang dipengaruhi 
oleh adanya naungan, sehingga tanaman dapat tumbuh 
lebih optimal. Selaras dengan ungkapan Irwanto (2006)  
yang menyatakan bahwa, Pengaturan naungan sangat 
penting untuk menghasilkan semai-semai yang 
berkualitas. 

 
Gambar  4.10. Pengaruh Penyiraman Terhadap Berat Brangkasan 
Kering Tanaman Paraserianthes falcataria 

 
Berdasarkan hasil pengamatan anova perlakuan 

penyiraman tidak memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap barat brangkasan kering tanaman sengon laut, 
namun berdasarkan pengamatan pada grafik diatas 
terlihat berat brangkasan tanaman sengon laut yang 
paling tinggi ditunjukan pada perlakuan penyiraman 1 
kali sehari sore hari (P2), sedangkan pada penyiraman 
1 kali sehari pagi hari (P1) menunjukkan berat 
brangkasan paling rendah karena tanaman telah mati 
semua. Pada perlakuan penyiraman 1 kali pada sore 
hari (P2) memberikan hasil tertinggi, ini disebabkan 
karena hasil fotosintesis yang lebih baik yang akhirnya 
berpengaruh pada peningkatan berat brangkasan kering 
tanaman. Fotosintesis merupakan proses metabolisme 
yang sangat penting pada tumbuhan, hal-hal yang harus 
CO2, O2, klofil dan air. Pada perlakuan penyiraman 2 
kali sehari, memperoleh hasil yang tinggi karena 
ketersediaan air yang dibutuhkan dalam proses 
fotosintesis dalam jumlah yang cukup. 

 
Tabel 4.12. Uji BNT 5% Berat Brangksan Kering 
Tanaman Paraserianthes falcataria 

Urutan Rata-Rata Nilai Rata-Rata 

1 
2 
3 

C1 
C2 
C3 

0a 
0.69c 
0.184b 

Keterangan: Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama  pada kolom yang 
sama  menunjukan tidak berbeda nyata menurut uji BNT 5%. 

 
Tabel 4.12. menunjukkan bahwa hasil uji lanjut 

BNT 5% pada perlakuan cahaya  175,55 lux (C1), 
perlakuan cahaya 43,80 lux/hari (C2), dan perlakuan 
cahaya 12,06 lux/hari (C3), menunjukan bahwa antara 
perlakuan memberikan pengaruh beda nyata terhadap 
berat brangkasan tanaman sengon laut. Hal ini karena 
kenaikan berat kering tanaman ini selain diakibatkan 
pemberian intensitas cahaya matahari juga mungkin 
disebabkan karena ada hubungannya dengan jumlah 
daun yang terjadi pada masing-masing perlakuan, 
dimana pada saat tanaman berumur semai terjadi 
kenaikan jumlah dan luas daun yang terjadi, akibatnya 
akan  mempengaruhi pula pada akar  yang  dihasilkan 
dari proses fotosintesis. Keadaan ini sesuai dengan 
pendapat Leopold dan Lam (1996, serta Edmond et al., 
1997 dalam Parman, 2010) mengatakan bahwa, 
kenaikan luas daun akan menyebabkan kenaikan 
biomasa tanaman sampai pada suatu keadaan tertentu. 

Pada Grafik Uji LSD 5% menunjukan C2 
memiliki nilai tertinggi, hal ini disebabkan pada C2 
tanaman sengon laut memberikan jumlah daun yang 
lebih banyak, sehingga fotosintesis lebih baik yang 
akhirnya berpengaruh pada peningkatan berat kering 
tanaman. Fotosintesis merupakan proses metabolisme 
yang sangat penting pada tumbuhan, hal-hal yang harus 
dipenuhi dalam fotosintesis adalah cahaya, CO2, O2, 
klofil, dan air. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan 
oleh Salisbury dan Ross (1992, serta Boydsto, 2004 
dalam Parman, 2010) bahwa, kenaikan proses 
fotosintesis akan menyebabkan bertambahnya atau 
kenaikan berat kering yang terjadi, dengan kenaikan 
berat kering ini dapat  pula dikatakan sebagai salah satu 
ukuran dari hasil panenan suatu tanaman. 
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IV. PENUTUP 

Kesimpulan 
1. Faktor intensitas cahaya berpengaruh nyata 

terhadap  parameter pertumbuhan, dimana 
pertumbuhan tanaman terbaik ditunjukkan pada 
perlakuan intensitas cahaya  43,80 lux/hari (paranet 
1 lapis) dan pertumbuhan tanaman terendah 
ditunjukkan pada perlakuan intensitas cahaya 
146,44 lux/hari (control/tanpa naungan). 

2. Interaksi Intensitas cahaya dan penyiraman tidak 
menunjukan adanya pengaruh signifikan terhadap 
parameter pertumbuhan.  

3. Interval penyiraman tidak berpengaruh nyata 
terhadap tinggi tanaman, diameter tanaman, jumlah 
daun tanaman, panjang akar tanaman, dan berat 
brangkasan kering tanaman.  
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