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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai media tanam dan dosis 
pupuk kandang kambing serta interaksinya terhadap pertumbuhan semai kayu manis. 
Penelitian menggunakan metode eksperimental, dengan Rancangan Acak Lengkap 
Faktorial (RAL Faktorial). Perlakuan terdiri dari dua faktor yaitu media tanam terdiri dari 5 
aras (tanah hutan, cocopeat, tanah+cocopeat 1:1, Tanah+cocopeat 1:2, dan 
tanah+cocopeat 2:1) dan dosis pupuk kandang kambing terdiri dari 4 aras (0, 50, 100, dan 
150 gram/polybag). Hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan Analisis Sidik 
Ragam (ANOVA) pada taraf nyata 5%. Jika diantara perlakuan ada yang berbeda nyata, 
maka dilakukan uji lanjut dengan menggunakan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 
pada taraf nyata 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media tanam tanah 
berpengaruh terhadap jumlah daun tanaman dengan nilai rata-rata tertinggi 4,25 helai. 
Aplikasi dosis pupuk kandang kambing berpengaruh terhadap tinggi tanaman dan jumlah 
daun dengan nilai rata-rata tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan 150 gram/polybag yaitu 
3,35 cm dan 4,27 helai. Interaksi antara berbagai media tanam dan dosis pupuk kandang 
kambing berpengaruh terhadap tinggi tanaman dengan nilai rata-rata tertinggi ditunjukkan 
oleh kombinasi perlakuan tanah+cocopeat (1:2) dengan dosis 150 gram/polybag yaitu 
4,77 cm.  
 

Kata kunci: Kayu manis, Media tanam, dan dosis pupuk.   

 

ABSTRACT 

This study aims was to determine effect of various planting media and dosage of goat 
manure as well as it’s interaction on the growth of cinnamon seedlings. The method used 
in this research was an experimental method using Factorial Randomized Complete 
Design (RAL Factorial).The treatmentwhich consists of two factors were planting media 
which consists of five levels (forest soil, cocopeat, soil + cocopeat 1: 1, Soil + cocopeat 1: 
2, and soil + cocopeat 2: 1) and dose of goat manure factor consist of 4 levels (0, 5, 100, 
and 150 gram / polybag). The results of the observations were analyzed using the 
Analysis of Variance (ANOVA) at 5% real level. If there was a significant difference 
between the treatments, then a further test was done using Duncan's Multiple Range Test 
(DMRT) at 5% real level. The results showed that soil planting media gave effect on the 
number of leaf plant with the highest average value of 4.25 pieces. Application of dosage 
of goat manure had effect on plant height and number of leaves with the highest average 
value indicated by the treatment of 150 grams/polybag i.e 3.35 cm and 4.27 pieces. The 
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interaction between various planting media and dosage of goat manure showed effect on  
plant height with the highest mean value indicated by combination of soil 
treatment+cocopeat (1:2) with dose of 150 gram/polybag i.e. 4.77 cm. 
 
Keywords: Cinnamon, planting media, and fertilizer dose. 
 

PENDAHULUAN 

Kayu manis merupakan rempah-rempah yang diekspor terbesar oleh Indonesia. 
Kayu manis juga merupakan salah satu dari sepuluh produk ekspor rempah yang 
potensial (Eduwar et al., 2017). Food and Agriculture Organization (FAO) yaitu Organisasi 
Pangan dan Pertanian PBB melaporkan bahwa 46,7% produksi kayu manis dunia berasal 
dari Indonesia dengan produksi pada tahun 2014 mencapai 93 ribu ton. Fakta ini 
menjadikan Indonesia sebagai negara produsen kayu manis terbesar di dunia yang sejak 
tahun 2011 telah mengungguli China dengan produksi sebesar 33,7% (Indonesian Trade 
Promotion Center Milan, 2016).  

Kayu manis memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Harga kayu manis pada tahun 
2016 untuk kayu manis bubuk adalah Rp.60.000-65.000/kg, sedangkan untuk kayu manis 
tongkat ukuran 8-10 cm adalah Rp.40.000-45.000/kg (Indonesian Trade Promotion Center 
Milan, 2016).Peran kayu manis dalam perekonomian wilayah sangat penting karena 
sebagai sumber pendapatan masyarakat, dan juga berkontribusi terhadap penyediaan 
lapangan kerja(Jaya et al., 2009). 

Menurut Eduwar et al. (2017) cit. Dhalimi (2006) permasalahan utama yang 
dihadapi dalam usaha perbanyakan tanaman kayu manis sampai saat ini adalah 
produktivitas dan mutu bibit yang masih rendah karena usaha budidaya kayu manis 
diawali dengan penggunaan bibit yang kurang berkualitas. Bibit yang berkualitas baik 
akan menunjukkan pertumbuhan tanaman kayu manis yang baik, sehingga akan 
berdampak terhadap produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan.  

Penggunaan media tanam yang tepat serta pemberian dosis pupuk yang sesuai 
diharapkan mampu menciptakan bibit kayu manis yang bermutu. Penggunaan media 
cocopeat dan pemberian pupuk kandang kambing dirasa mampu menciptakan bibit kayu 
manis yang bermutu. Penggunaan media tanam serbuk sabut kelapa pada penelitian 
Hasriani et al. (2013) menunjukkan bahwa media serbuk sabut kelapa (cocopeat) memiliki 
daya simpan air yang tinggi dibandingkan media tanah dan media campuran serbuk sabut 
kelapa+tanah.Dari hasil penelitian Osiana (2016) menunjukkan bahwa pemberian dosis 
pupuk kandang kambing 20 ton/ha cenderung meningkatkan pertumbuhan (panjang daun 
terpanjang, lebar daun terpanjang, jumlah anakan, diameter batang, bobot tanaman umur 
9 MST dan kandungan fosfor daun), dan perkembangan tanaman tempuyung (jumlah biji 
per bunga, jumlah total bunga per tanaman, dan waktu berbunga). 

Penggunaan berbagai media tanam dan dosis pupuk kandang kambing penting 
untuk mendapatkan bibit yang unggul. Berdasarkan hal ini, maka penelitian tanaman kayu 
manis penting untuk dilakukan guna mengetahui pengaruh dari media tanam, dosis pupuk 
kandang kambing dan interaksi antara media tanam dan dosis pupuk kandang kambing 
terhadap pertumbuhan tanaman kayu manis (Cinnamomum burmannii BL.). 

 

METODE PENELITIAN 

  Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2018 yang bertempat di 
Komunitas Bumi Gora, Jalan Sekip Nomor 8 Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, 
Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan 
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Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial dengan dua faktor yaitu faktor media tanam 
dan faktor dosis pupuk kandang kambing. Faktor media tanam terdiri dari 5 aras yaitu 
tanah hutan (M0), cocopeat (M1), tanah+cocopeat 1:1 (M2), Tanah+cocopeat 1:2 (M3), 
dan tanah+cocopeat 2:1 (M4) dan faktor dosis pupuk kandang kambing terdiri dari 4 aras 
yaitu 0 gram/polybag (P0), 50 gram/polybag (P1), 100 gram/polybag (P2), dan 150 
gram/polybag (P3).  

  Pelaksanaan Penelitian meliputi persiapan semai, persiapan media tanam, 
persiapan pupuk kandang kambing, persiapan polybag, tahap perlakuan dan 
pemeliharaan. Variabel yang diamati adalah tinggi tanaman (cm), diameter batang 
tanaman (cm), jumlah daun tanaman (helai) dan berat brangkasan kering tanaman 
(gram). Analisi data menggunakan ANOVA pada taraf 5% dan diuji lanjut menggunakan 
uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5%. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 
Tabel 1 Rangkuman Hasil Analisis Sidik Ragam Terhadap Semua Variabel   Penelitian 

NO Variabel Media 
Tanam Pupuk 

Media 
Tanam*Pupu

k 
1. Tinggi Tanaman (cm) ns s s 

2. Diameter Batang Tanaman 
(cm) ns ns ns 

3. Jumlah Daun Tanaman (helai) s s ns 

4. Berat Brangkasan Kering 
(gram) ns ns ns 

Keterangan: ns = Non Signifikan, S = Signifikan 

Tabel 2 Hasil Uji Lanjut Faktor Media Tanam Terhadap Jumlah Daun  Tanaman 

Perlakuan Rata-rata Keterangan 
M0 4.25 a 
M4 3.75 ab 
M3 3.17 b 
M2 3.08 b 
M1 2.83 b 

Keterangan: Angka Rata-rata dengan notasi yang sama pada kolom yang sama, tidak 
berbeda nyata pada Uji DMRT 5%. M0= Tanah, M1= Cocopeat, M2= 
Tanah+Cocopeat 1:1, M3= Tanah+Cocopeat 1:2, M4= Tanah+Cocopeat 2:1. 

Tabel 3 Hasil Uji Lanjut Faktor Dosis Pupuk Terhadap Tinggi Tanaman 

Perlakuan Rata-rata Keterangan 
P3 3.35 a 
P1 2.63 ab 
P2 2.18 bc 
P0 1.68 c 

Keterangan: Angka Rata-rata dengan notasi yang sama pada kolom yang sama, tidak 
berbeda nyata pada Uji DMRT 5%. P0= 0 gram/polybag, P1= 50 
gram/polybag, P2= 100 gram/polybag, P3= 150 gram/polybag. 
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Tabel 4 Hasil Uji Lanjut Faktor Dosis Pupuk Terhadap Jumlah Daun  Tanaman 

Perlakuan Rata-rata Keterangan 
P3 4.27    a 
P1 3.87    ab 
P2 3.13    bc 
P0 2.4    c 

Keterangan: Angka Rata-rata dengan notasi yang sama pada kolom yang sama, tidak 
berbeda nyata pada Uji DMRT 5%. P0= 0 gram/polybag, P1= 50 
gram/polybag, P2= 100 gram/polybag, P3= 150 gram/polybag. 

Tabel 5 Hasil Uji Lanjut Interaksi Media Tanam dengan Dosis Pupuk  Terhadap Tinggi 
Tanaman 

Perlakuan Rata-rata Keterangan 
M3P3 4.77 a 
M0P0 4.17 ab 
M4P1 3.53 abc 
M1P3 3.47 abc 
M0P2 3.2 abcd 
M2P3 3.2 abcd 
M4P2 3 abcde 
M3P1 2.87 abcde 
M0P3 2.8 abcde 
M0P1 2.77 abcde 
M4P3 2.53 abcde 
M2P1 2.37 bcde 
M1P2 2.07 bcde 
M1P1 1.6 cde 
M2P2 1.47 cde 
M4P0 1.43 cde 
M3P2 1.2 de 
M2P0 1.07 de 
M3P0 0.93 e 
M1P0 0.8 e 

Keterangan: Angka Rata-rata dengan notasi yang sama pada kolom yang sama, tidak 
berbeda nyata pada Uji DMRT 5%. M0= Tanah, M1= Cocopeat, M2= 
Tanah+Cocopeat 1:1, M3= Tanah+Cocopeat 1:2, M4= Tanah+Cocopeat 2:1, 
P0= 0 gram/polybag, P1= 50 gram/polybag, P2= 100 gram/polybag, P3= 150 
gram/polybag. 

Pembahasan 
Aplikasi media tanam berpengaruh terhadap jumlah daun tanaman. Rata-rata 

pertumbuhan daun tanaman kayu manis paling besar diperoleh dari perlakuan 
menggunakan media tanah dengan nilai 4,25 helai. Hal ini dikarenakan kandungan 
nitrogen dalam bentuk NH4

+ pada media tanah tergolong tinggi. Tanaman menyerap 
nitrogen dalam bentuk NH4

+ dan NO3
-
, tetapi tanaman lebih banyak menyerap nitrogen 
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dalam bentuk NH4
+ dibandingkan NO3

-. Hal ini dikarenakan nitrogen dalam bentuk 
amonium dapat segera diinkorporasikan ke dalam bentuk N-organik penyusun organ-
organ tanaman (Hanafiah, 2013).  

Tingginya kandungan NH4
+ ini berpengaruh terhadap pertumbuhan daun tanaman. 

Menurut Hartoyo (2008) unsur hara nitrogen berperan dalam perkembangan daun 
tanaman sangatlah besar, karena nitrogen berfungsi dalam pembentukan protein dan 
klorofil pada daun. Nitrogen dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah besar. Dalam 
jaringan tanaman, nitrogen merupakan salah satu komponen penyusun enzim, hormon, 
asam amino, asam nukleat, klorofil dan nucleotida (Mulyati dan Lolita, 2006). Tingginya 
kandungan fosfor dan kalium pada media tanah yang digunakan juga mendukung 
terhadap pertumbuhan tanaman yang tentu akan berdampak terhadap pertumbuhan 
daun. Tekstur tanah yang digunakan pada penelitian ini tergolong ke dalam liat lempung 
berpasir. Tekstur ini sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman kayu manis. Sesuai 
dengan pendapat Rismunandar dan Paimin (2001) yaitu tanaman kayu manis akan 
tumbuh baik jika tanahnya lempung berpasir, debu berpasir atau liat berpasir. Pada 
kondisi tanah netral juga sangat mendukung pertumbuhan tanaman. PH tanah pada 
penelitian ini tergolong ke dalam netral. Menurut Ma’shum dan Sukartono (2012) 
Tanaman sangat menghendaki rekasi (pH) tanah pada kisaran 6,5-7,0 (netral). 

Dosis pupuk kandang kambing berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan 
jumlah daun tanaman. Dosis 150 gram/polybag menghasilkan tinggi tanaman tertinggi. 
Diduga karena penggunaan dosis pupuk kandang kambing tertinggi mampu 
meningkatkan pertumbuhan tanaman secara vegetatif. Pernyataan tersebut sesuai 
dengan hasil penelitian Dinariani (2014) bahwa tinggi tanaman jagung semakin meningkat 
seiring dengan meningkatnya dosis pupuk kandang. Hasil penelitian Kusmanto et al. 
(2010) menunjukkan penambahan dosis pupuk kandang kambing mampu menunjukkan 
hasil yang berbeda nyata pada semua variabel pertumbuhan diantaranya tinggi tanaman, 
berat brangkasan kering dan berat basah brangkasan. Dari penelitian Usfunan (2016) 
jenis pupuk kandang berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, dimana tanaman yang 
diberikan pupuk kandang kambing paling tinggi dan berbeda nyata dengan tinggi tanaman 
yang diberikan pupuk kandang ayam maupun sapi.  

Pemberian pupuk kandang kambing dengan dosis yang sesuai tentu akan 
menjadikan pertumbuhan daun pada tanaman akan semakin baik. Pernyataan ini sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan Dinariani (2014) yakni pada perlakuan pemberian dosis 
pupuk kandang kambing paling tinggi yaitu 10 ton/ha mampu meningkatkan jumlah daun 
tanaman jagung manis. Jumlah daun tanaman jagung manis yang dipupuk dengan pupuk 
kandang kambing jauh lebih banyak dibandingkan tanpa dipupuk dengan pupuk kandang 
kambing. Hasil penelitian Utama et al. (2013) menunjukkan pemberian dosis pupuk 
kandang kambing berbeda nyata terhadap luas daun tanaman jagung. Luas daun 
tanaman jagung semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dosis pupuk kandang 
kambing yang diberikan. Perlakuan dosis pupuk kandang kambing tertinggi yaitu 7,5 
ton/ha menunjukkan rata-rata tertinggi terhadap luas daun tanaman jagung. Penelitian 
Dewi (2016) menunjukkan bahwa perlakuan pemberian pupuk kandang kambing terdapat 
pengaruh yang nyata pada variabel jumlah daun disemua umur pengamatan. Jumlah 
daun tanaman semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pemberian dosis pupuk 
kandang kambing. Dosis pupuk kandang kambing paling tinggi yaitu 40 ton/ha mampu 
menunjukkan pertumbuhan jumlah daun tanaman paling baik.  

Lebih jelas lagi Juarsah (2016) menyatakan pupuk organik memiliki fungsi kimia 
dalam tanah seperti penyediaan hara makro (N, P, K, Ca, Mg, dan S) dan mikro (Zn, Cu, 
Mo, Co, B, Mn, dan Fe) meskipun jumlahnya sedikit, meningkatkan kapasitas tukar kation 
(KTK) tanah dan membentuk senyawa kompleks dengan ion logam beracun (Al, Fe, Mn). 
Pupuk organik tanah juga berperan dalam memperbaiki sifat biologi tanah yaitu sebagai 
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sumber energi dan makanan bagi mikroba tanah. Unsur-unsur tersebut memiliki peran 
masing-masing dalam proses pertumbuhan tanaman. Kandungan unsur hara dalam 
pupuk kandang tidak terlalu tinggi, tetapi jenis pupuk ini mempunyai keunggulan lain yaitu 
dapat memperbaiki sifat–sifat fisik tanah seperti permeabilitas tanah, porositas tanah, 
struktur tanah, daya menahan air dan kation-kation tanah (Roidah, 2013). Kandungan 
unsur hara yang tidak terlalu tinggi pada pupuk kandang kambing menjadi alasan 
pemberian dosis pupuk 150 gram/polybag (P3) pada penelitian ini mampu menunjukkan 
pertumbuhan tinggi dan jumlah daun tanaman paling baik. 

  Dosis pupuk 150 gram/polybag dengan 50 gram/polybag menunjukkan pengaruh 
berbeda tidak nyata. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi dosis pupuk memberikan tinggi 
dan jumlah daun tanaman yang relatif sama. Ini berarti perlakuan dosis 50 gram/polybag 
dapat menggantikan perlakuan 150 gram/polybag pupuk kandang kambing. Kondisi ini 
sesuai hukum toleransi Shelford menyatakan kegagalan suatu organisme dalam 
mempertahankan hidupnya dapat ditentukan oleh kekurangan atau kelebihan beberapa 
faktor yang mendekati batas tolerasinya. Bukan hanya dalam jumlah sedikit atau rendah 
yang bersifat membatasi tetapi juga dalam jumlah berlebihan (Rohmani, 2013). Makna 
dari hukum ini yaitu pengaplikasian dosis pupuk kandang kambing dalam dosis yang 
semakin tinggi tidak  menjamin pertumbuhan tanaman akan tetap baik. Tanaman memiliki 
batas toleransi yang tidak boleh dilanggar ketika menginginkan pertumbuhan tanaman 
tetap dalam kondisi baik. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Ma’shum dan 
Sukartono (2012) yaitu pemberian pupuk ke tanaman harus didasarkan pada jumlah yang 
sebenarnya dibutuhkan oleh suatu tanaman dalam menyokong proses pertumbuhannya.  

Interaksi media tanam dengan pupuk kandang kambing berbeda nyata terhadap 
tinggi tanaman. Kombinasi perlakuan tanah+cocopeat 1:2 dengan dosis pupuk 150 
gram/polybag cenderung menunjukkan kombinasi perlakuan dengan nilai rata-rata 
tertinggi terhadap tinggi batang tanaman. Diduga hal ini dikarenakan penggunaan 
cocopeat sebagai media tanam mampu mengikat air dalam jangka waktu lama sehingga 
kebutuhan air oleh tanaman dapat terus terpenuhi. Pernyataan ini sesuai dengan 
pendapat Sani (2015) yaitu media tanam cocopeat memiliki daya serap air yang tinggi. Air 
sangat dibutuhkan sebagai bahan pelarut unsur-unsur hara atau zat mineral, sehingga 
bisa diserap dengan mudah untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Sutedjo, 
2010). 

Penggunaan tanah hutan sebagai media tanam sangat bagus untuk pertumbuhan 
tanaman. Tanah hutan yang digunakan pada penelitian ini memiliki kandungan unsur hara 
yang cukup tinggi. Kandungan NH4

+ tinggi, tekstur liat lempung berpasir yang sangat 
sesuai untuk pertumbuhan tanaman kayu manis, P tersedia tinggi dan pH netral sehingga 
kebutuhan unsur hara tanaman di persemaian bisa terpenuhi. Dengan penambahan 
pupuk kandang kambing ke dalam media tanam, mampu meningkatkan pertumbuhan 
tanaman. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Afif et al. (2014), dimana pemberian 
pupuk kandang kambing mampu menunjukkan pertumbuhan tertinggi pada variabel tinggi 
batang pada tanaman kacang hijau dibandingkan dengan menggunakan pupuk kandang 
sapi dan pupuk kandang ayam. Parnata (2010) menjelaskan kotoran kambing 
mengandung nitrogen dan kalium lebih tinggi dibandingkan dengan kotoran sapi. 
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KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa : 
1. Media tanam tanah merupakan media paling baik terhadap pertumbuhan tanaman 

kayu manis yang mampu menunjukkan hasil paling tinggi terhadap variabel jumlah 
daun tanaman dengan nilai rata-rata 4,25 helai. 

2. Dosis pupuk 150 gram/polybag merupakan dosis paling baik terhadap pertumbuhan 
tanaman kayu manis yang mampu menunjukkan nilai tertinggi terhadap variabel tinggi 
tanaman dan jumlah daun tanaman dengan nilai rata-rata berturut-turut 3,35 cm dan 
4,27 helai. 

3. Interaksi antara media tanam dengan dosis pupuk kandang kambing paling baik 
terhadap pertumbuhan tinggi tanaman manis ditunjukkan oleh kombinasi perlakuan 
tanah+cocopeat 1:2 dengan dosis pupuk 150 gram/polybag dengan nilai rata-rata 4,77 
cm. 
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