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Abstract 
Strip Plot Design (RPA) is generally similar to the design of Divided Compartments (RPT) is placed on the 

main plot factor and other factors put the subplot,but the RPA focuses on the study of the interaction between 

the two factors , so that the second factor is the main plot , but does not ignore the basic design used is a 

Square design latin ( RBSL ) . This study aims to determine whether there is any effect of the interaction 

between shade and bunch ash on the average results of the number of leaves of palm oil (Elaeis guineesis 

Jacq) . Collecting data in this case using a sample of oil palm seedlings were grown for 14 weeks and taken 

the value of the average number of its leaves , and then analyzed using analysis of variance . Based on the 

results of this study that there are significant interactions between shade and bunch ash on the average 

results of the number of strands of palm leaves (Elaeis guineesis Jacq). 

  

Keywords: Bunch ash, analysis of variance, palm, shade, latin square design, design plot. 

 

Pendahuluan  

Percobaan merupakan serangkaian kegiatan 

di mana setiap tahap dalam rangkaian benar-

benar terdefinisikan, dilakukan untuk 

menemukan jawaban tentang permasalahan yang 

diteliti melalui suatu pengujian hipotesis. Pola 

atau tata cara penerapan tindakan-tindakan 

(perlakuan dan nonperlakuan) dalam suatu 

percobaan pada kondisi/lingkungan tertentu yang 

kemudian menjadi dasar penataan dan metode 

analisis statistik terhadap data hasilnya disebut 
Rancangan Percobaan (Eksperimental Design). 

Dalam melakukan penelitian ilmiah tentunya 

harus mengikuti atau mempergunakan metode 

atau prinsip-prinsip ilmiah. Apabila penelitian 

ilmiah tersebut dilakukan dengan 

mempergunakan percobaan, maka perancangan 

percobaan mempunyai pola atau prosedur yang 

dipergunakan untuk mengumpulkan atau 

memperoleh data dalam penelitian tersebut. 

Perancangan percobaan dapat juga dikatakan 

prosedur untuk menempatkan perlakuan ke 
dalam satuan-satuan percobaan dengan tujuan 

utama mendapatkan data yang memenuhi 

persyaratan ilmiah selanjutnya. Percobaan 

merupakan tahap pengujian kebenaran hipotesis 

yang diajukan dalam suatu penelitian 

eksperimen, yang menentukan berhasil tidaknya 

pemecahan yang ditawarkan untuk mengatasi 

permasalahan yang menjadi dasar 

dilaksanakannya penelitian tersebut. Hasil 

percobaanlah yang menentukan rekomendasi apa 

yang ditawarkan untuk mengatasi masalah 

tersebut. 

Dalam Rancangan Petak Teralur (RPA) 

prioritas pengujiannya lebih ditekankan terhadap 

pengaruh interaksi, namun dengan tidak 

mengabaikan pengaruh utama masing-masing. 

Rancangan Petak Teralur (RPA) akan cocok 

dipergunakan untuk percobaan-percobaan 

dimana kedua faktor membutuhkan petak-petak 

yang realtif besar. 

 

Rancangan Percobaan  

Percobaan adalah penyelidikan terencana 
untuk mendapatkan fakta baru, untuk 

memperkuat atau menolak hasil-hasil percobaan 

terdahulu sedangkan bagi para ilmuwan statistika 

percobaan itu adalah segugus aturan yang 

digunakan untuk memperoleh suatu hasil dan 

gugus aturan ini adalah prosedur percobaan atau 

rancangan percobaannya. Ulangan adalah 

frekuensi (banyaknya) suatu perlakuan yang 

diselidiki dalam suatu percobaan. Jumlah ulangan 

suatu perlakuan tergantung pada derajat ketelitian 

yang diinginkan oleh si peneliti terhadap 
kesimpulan hasil percobaannya. Sebagai suatu 

patokan, jumlah ulangan dianggap telah cukup 

baik bila memenuhi persamaan berikut: 

(t-1) (r-1) > 15       (1) 

 

dimana: 

t = jumlah perlakuan 

        r = jumlah ulangan 

 

Analisis Variansi 

Analisis variansi atau yang lazim disebut 

dengan istilah anava merupakan salah satu jenis 
analisis statistik yang ada dalam metode 

penelitian yang bersifat kuantitatif. Secara 
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keseluruhan, yang menjadi pembicaraan dalam 

statistik adalah bagaimana cara mengumpulkan, 

mengolah, menyajikan, menganalisis dan 

mengambil kesimpulan dari data baik yang 

bersifat kuantitatif maupun yang bersifat 

kualitatif. Sedangkan anava yang menjadi pokok 
pembahasan adalah mengenai masalah analisis 

dan pengambilan keputusan dari data hasil 

penelitian. Dalam uji Anava yang digunakan 

adalah distribusi F, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai F pada tabel distribusi F 

dengan nilai F hitung.  

 

Analisis Variansi Dua Arah dengan Interaksi 

Analisis variansi (ANAVA) dua arah dengan 

interaksi merupakan pengujian beda tiga rata-rata 

atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh 
dan pengaruh interaksi antara kedua faktor 

tersebut diperhitungkan. Untuk penataan data 

pada analisis variansi dua arah dengan interaksi 

dengan a baris, b kolom dan r  kelompok. 

 

Rancangan Bujursangkarlatin (RBSL) 

Rancangan bujursangkar latin (latin square 

design) dinamakan demikian karena desainnya 

yang berbentuk bujursangkar dan untuk 

perlakuannya diberi simbol dengan menggunakan 

huruf-huruf latin kapital A, B, C, D dan 

seterusnya. 
Rancangan bujursangkar latin ini dikenal 

sebagai suatu rancangan yang mampu 

mengelompokkan satuan percobaan berdasarkan 

dua kriteria melalui pengelompokkan baris dan 

kolom, maka jumlah ulangan harus sama dengan 

jumlah perlakuan. Secara umum rancangan 

bujursangkar latin hanya digunakan untuk 

percobaan yang menggunakan empat sampai 

delapan perlakuan. 

Rancangan bujursangkar latin disingkat 

RBSL, merupakan desain khusus yang 
memungkinkan untuk menilai pengaruh relatif 

berbagai perlakuan apabila terhadap unit 

percobaan dilakukan pembatasan yang berbentuk 

pemblokan ganda. RBSL ini bersifat tiap 

perlakuan hanya satu kali dalam tiap kolom dan 

hanya satu kali juga setiap barisnya. 

Model Linier Rancangan Bujur Sangkar 

Latin 

ijkkjiijkY        (2) 

i,j,k = 1,2,..r 

 
dimana : 

ijkY = nilai pengamatan dari huruf latin ke-k     

dalam baris ke-i dan kolom ke-j. 

µ = nilai tengah populasi (rata-rata   

sesungguhnya) 

αi  = pengaruh aditif dari baris ke-i 

βj = pengaruh aditif dari kolom ke-j 

τk = pengaruh aditif dari huruf latin ke-k 

εijk = pengaruh galat percobaan dari huruf latin 

ke-k pada baris ke-I dan kolom ke-j. 

 

Rancangan Petak Teralur 
Rancangan petak teralur merupakan 

pengembangan dari kombinasi RAKF 
(Rancangan Acak Kelompok Faktorial) dan 

RAKLF (Rancangan Acak Kelompok Lengkap 

Faktorial) atau merupakan pengembangan dari 

RAKF yang pengambilannya dilakukan secara 

silang. Selain itu, pada RPA prioritas pengujian 

lebih ditekankan terhadap pengaruh interaksi, 

namun dengan tidak mengabaikan pengaruh 

utama masing-masingnya. Dalam hal itu dapat 

digunakan percobaan faktorial.  
Rancangan Petak Teralur akan cocok 

dipergunakan untuk percobaan-percobaan 
dimana kedua faktor membutuhkan petak-petak 

yang relatif besar. Rancangan Petak Teralur 

dikerjakan dengan jalan pertama kali membagi 

kelompok-kelompok ke dalam bidang-bidang 

horizontal untuk menempatkan secara acak faktor 

pertama serta kemudian membagi lagi kelompok-

kelompok itu kedalam bidang-bidang vertikal 

untuk menempatkan faktor kedua secara acak. 

 

Langkah-langkah Rancangan Petak Teralur 

Tahap 1 : Pengambilan perlakuan-perlakuan 

untuk alur-alur petak vertikal dalam setiap 
kelompok, dan 

Tahap 2   :  Perambangan perlakuan-

perlakuan untuk alur-alur petak horizontal dalam  

setiap kelompok. 

Rancangan Petak Teralur (RPA)  
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Gambar  1 Bagan dan Hasil Pembangunan 

Menurut RPA 

 

Model Linier 

Model matematika untuk Rancangan Petak 

Teralur adalah sebagai berikut: 

ijkjkikkijjiijkY   )()()(  (3) 
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dimana : 

i = 1,2,…,r; j = 1,2,…,a; k = 1,2,…,b 

ijkY  = Penelitian pada percobaan kelompok ke-

i yang memperoleh kombinasi perlakuan taraf ke-

j dari faktor A dengan taraf ke-k dari faktor B. 
µ  = Nilai rata-rata percobaan yang 

sesungguhnya (rata-rata populasi). 

i  = Pengaruh aditif dari kelompok ke-i. 

j  =  Pengaruh aditif taraf ke-j dari faktor A. 

ij)(  = Pengaruh galat yang muncul dalam 

kelompok ke-i pada taraf  ke-j dari faktor A. 

Sering disebut galat (a). 

k  =  Pengaruh aditif taraf ke-k dari faktor B. 

ik)( = Pengaruh galat yang muncul dalam 

kelompok ke-i pada taraf  ke-k dari faktor B. 

Sering disebut galat (b). 

jk)( =  Pengaruh interaksi taraf ke-j dari faktor 

A dan taraf ke-k dari faktor B. 

ijk  =  Pengaruh galat dari hasil penelitian 

kelompok ke-i yang memperoleh kombinasi 

perlakuan taraf ke-j dari faktor A dengan taraf 
ke-k dari faktor B. Sering disebut galat (c). 

 

Kenormalan Data 

Dalam penelitian ini, uji kenormalan galat 

model menggunakan uji Kolmogorov- Smirnov. 

Uji 1 sampel kolmogorov-Smirnov digunakan 

untuk mengetahui apakah distribusi nilai-nilai 

sampel yang teramati sesuai dengan distribusi 

teoritis tertentu (normal, uniform, Poisson, 

eksponensial). Uji Kolmogorov-Smirnov 

beranggapan bahwa distribusi variabel yang 

sedang diuji bersifat kontinu dan pengambilan 
sampel secara acak sederhana. Dengan demikian 

uji ini hanya dapat digunakan, bila variabel 

diukur paling sedikit dalam skala ordinal.  

Uji keselarasan Kolmogorov–Smirnov dapat 

diterapkan pada dua keadaan:  

1. Menguji apakah suatu sampel mengikuti suatu 

bentuk distribusi populasi teoritis 

2. Menguji apakah dua buah sampel berasal dari 

dua populasi yang identik. Untuk hipotesis uji 

Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut: 

 Hipotesis  
H0 : Galat berdistribusi normal.   

H1 : Galat tidak berdistribusi normal.  

 

 Taraf Signifikansi α = 5% = 0,05 

 

 Statistik Uji 

)()(max xFexFaT       (4) 

dimana : 

T = Nilai hitung Kolmogorov-Smirnov  

)(xFa =Fungsi distribusi kumulatif data 

amatan 

)(xFe =fungsi distribusi data harapan 

 

 Daerah kritis 

H0 ditolak jika p-value ≤ α  
 
Homogenitas Variansi 

Asumsi homogenitas variansi bertujuan 

untuk menguji apakah variansi data sama atau 

tidak. Setelah dilakukan uji kenormalan, maka 

selanjutnya akan dilakukan uji homogenitas 

variansi, dimana dalam uji ini menggunakan uji 

Levene. Beberapa metoda statistik memerlukan 

adanya asumsi kesamaan varians sebagai salah 
satu syarat dapat digunakannya metoda statistik 

tersebut sebagai metoda analisis seperti 

penggunaan uji-F pada uji ANOVA satu arah dan 

uji t pada uji kesamaan rata-rata. Uji Levene 

(Levene 1960) digunakan untuk menguji 

kesamaan varians dari beberapa populasi. 

 Hipotesis  

 

 minimal terdapat sepasang  yang 

tidak sama,  

dimana . 

 

 Taraf Signifikansi α = 5% = 0,05 

 

 Statistik Uji 

    (5) 

dimana :  = Jumlah Kelompok 

N = Jumlah Sampel 

= Nilai Sampel 

 =      (6) 

 =      (7) 

 

 Daerah Kritis 

 ditolak jika p-value  α atau H0 ditolak 

jika Whitung >= Ftabel  

dimana : Ftabel sebagai berikut : 

db (derajat bebas) 1 = i-1, dan db 2 = N-I 

dengan taraf signifikansi α, atau dapat ditulis 

menjadi : F(α, i-1,N-1). 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen, akan tetapi bukan penulis sendiri 

yang melakukan penelitian ini melainkan hasil 

penelitian dari Rahmadhani Fitriansyah, 

Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas 

Mulawarman. Kemudian penulis menggunakan 

data sekunder dari hasil penelitian tersebut dan 

selanjutnya diolah hingga dapat ditarik 

kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan 
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kausal komparatif yang bersifat ex post facto, 

artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian 

yang dipersoalkan berlangsung. 

Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel respon yaitu rata-rata hasil 
prtumbuhan jumlah helai daun bibit Kelapa 

Sawit. 

2. Variabel-variabel perlakuan terdiri dari: 

a. Tingkat Kerapatan Naungan (N) pada 4 

taraf yaitu :  

1. n0  : Naungan dikurangi 100%, diberi 

simbol dengan huruf kapital A 

2. n1 : Naungan dikurangi 75%, diberi 

simbol dengan huruf kapital B 

3. n2  : Naungan dikurangi 50%, diberi 

simbol dengan huruf kapital C 
4. n3  : Naungan dikurangi 25%, diberi 

simbol dengan huruf kapital D. 

b. Dosis Abu Janjang (D) pada 4 taraf yaitu :  

1. d1 : 11,5 gr abu janjang/polybag setara 

dengan 23 ton/ha, diberi simbol dengan 

huruf kapital A 

2. d2 : 23 gr abu janjang/polybag setara 

dengan 45 ton/ha, diberi simbol dengan 

huruf kapital B 

3. d3 : 34,5 gr abu janjang/polybag setara 

dengan 68 ton/ha, diberi simbol dengan 

huruf kapital C 
4. d4 : 45 gr abu janjang/polybag setara 

dengan 91 ton/ha, diberi simbol dengan 

huruf kapital D 

Adapun teknik analisis data dalam peniltian ini 

adalah: 

Teknik analisis data yang digunakan adalah 

menggunakan Rancangan Petak Teralur (RPA) 

pada Rancangan Bujursangkar Latin (RBSL). 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Perancangan dasar desain Rancangan 

Bujursangkar Latin. 
2. Analisis statistika deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan data seperti 

banyaknya data, data terkecil dan terbesar, 

jumlah data, rata-rata dan variansi data 

tersebut. Statistika deskriptifnya dilakukan 

dengan bantuan software SPSS 16. 

3. Perancangan Model Linier. 

4.  Pengujian asumsi yaitu untuk mengetahui 

apakah galat model memenuhi uji asumsi 

kenormalan dan variansi homogen. 

a. Uji kenormalan dilakukan dengan uji 

Kolmogorov Smirnov dengan bantuan 
software MINITAB 14.  

b. Uji homogenitas variansi dilakukan dengan 

uji Levene dengan bantuan software 

MINITAB 14.  

5. Perhitungan Analisis Variansi untuk 

Rancangan Petak Teralur pada Rancangan 

Bujursangkar Latin. 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan data hasil prtumbuhan bibit 

kelapa sawit dari rata-rata jumlah helai daunnya 

pada tahun 2012 di Jurusan Agroekoteknologi 

Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman 
Samarinda, Kalimantan Timur, yang terdiri dari 2 

faktor yaitu Naungan dan Abu Janjang. 

 

Analisis Statistik Deskriptif 

Adapun hasil staistika deskriptif untuk rata-

rata jumlah helai daun bibit kelapa sawit tahun 

2012 adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil Analisis Statistika Deskriptif 

Banyaknya 
Data 

Standar 
Deviasi 

Variansi Rata-rata 

64 0.46 0.212 3.13 

Pada Tabel 1 terlihat bahwa banyaknya data 

jumlah daun kelapa sawit adalah 64 data. Rata-

rata jumlah daunnya adalah 3,1312. Standar 

deviasinya adalah 0,46081, sedangkan 

variansinya adalah 0,212. 

 

Perancangan Model Linier 

Model Linear 

Yijk = µ +  i + j + ( )ij + k + ( )ik + 

( )jk + ijk 

Dalam hal ini, 

i  = 1, 2, 3,4 = indeks kelompok 

j   = 1, 2, 3,4 = indeks perlakuan naungan 

k   = 1, 2, 3,4 = indeks perlakuan abu 

janjang 

  = Pengamatan pada jumlah daun 

kelompok ke-i yang ditanami dengan taraf  ke-j 

dari naungan dengan taraf ke-k dari dosis abu 

janjang. 

   = Rata-rata jumlah helai daun kelapa 

sawit yang sesungguhnya. 

  = Pengaruh aditif kelompok ke-i.  

  = Pengaruh aditif taraf ke-j dari naungan. 

= Pengaruh galat yang muncul dalam 

kelompok ke-i pada taraf ke-j dari naungan. 

  = Pengaruh aditif taraf ke-k dari dosis 

abu janjang. 

 = Pengaruh galat yang muncul dalam 

kelompok ke-i pada taraf ke-k dari dosis abu 

janjang. 

= Pengaruh interaksi taraf ke-j dari 

naungan dan taraf ke-k dari dosis abu janjang. 

ijk     = Pengaruh galat dari jumlah helai daun 

kelapa sawit kelompok ke-i ditanami dengan 

taraf ke-j dari naungan dengan taraf ke-k dari 

dosis abu janjang. 
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Kenormalan Data 

 Hipotesis 

H0 : Galat model Rancangan Petak Teralur 

rata-rata hasil jumlah helai daun kelapa sawit 

dari kelompok ke-i yang ditanami dengan 
naungan ke-j dengan abu janjang ke-k 

berdistribusi normal. i, j, k = 1, 2, 3,4  

 H1 : Galat model Rancangan Petak Teralur 

rata-rata hasil jumlah helai daun kelapa sawit 

dari kelompok ke-i yang ditanami dengan 

naungan ke-j dengan abu janjang ke-k 

berdistribusi tidak normal. i, j, k = 1, 2, 3,4  

 Taraf Signifikansi: 

   

 Statistik Uji: 
Nilai p-value dengan software MINITAB 14 

dan hasilnya seperti berikut: 

Berdasarkan analisa menggunakan software  

MINITAB 14 diperoleh p-value = 0,053 dan 

nilai KS (Kolmogorov Smirnov) = 0,110. 

 Keputusan: 

 Karena dari hasil diperoleh semua p-value 

dari kedua variabel memiliki nilai p-value 

yang  lebih besar dari 0,05 (0,053 > 0,5) 

sehingga diputuskan untuk gagal menolak H0. 

 Kesimpulan: 
 Galat model Rancangan Petak Teralur rata-

rata hasil jumlah helai daun kelapa sawit dari 

kelompok ke-i yang ditanami dengan naungan 

ke-j dengan abu janjang ke-k berdistribusi 

normal. i, j, k = 1, 2, 3,4 

 

Homogenitas Variansi 

 Hipotesis: 

H0 : 2 2 2...
11 12 44      (galat variansi 

keempat perlakuan naungan dan dosis abu 

janjang sama). 

H1 : minimal terdapat sepasang 2
jk yang 

tidak sama, dimana j = 1, 2, 3,4 dan k = 1, 2, 

3,4 (galat variansi keempat perlakuan 

naungan dan dosis abu janjang berbeda). 

 Taraf signifikansi:  

α = 0,05 

 Statistik uji: 

Nilai p-value dengan software MINITAB 14 

dan hasilnya seperti berikut:  

Berdasarkan analisa menggunakan software 

MINITAB 14 diperoleh p-value = 1,000 dan 

nilai Levene’s Test = 0,17. 

 Keputusan: 

 Karena dari hasil diperoleh semua p-value 

dari kedua variabel memiliki nilai p-value 

yang  lebih besar dari 0,05 (1,000 > 0,05) 

sehingga diputuskan untuk gagal menolak H0. 

 Kesimpulan : 
Maka galat variansi keempat perlakuan 

naungan dan dosis abu janjang sama. 

 

Pengujian Analisis Variansi 

 Hipotesis: 

1. H01 : (βγ)jk = 0 (tidak ada pengaruh 

interaksi antara faktor naungan dan faktor 

abu janjang terhadap rata-rata jumlah helai 
daun kelapa sawit (Elaeis guineesis Jacq.). 

H11  : (βγ)jk ≠ 0 (ada pengaruh interaksi 

antara faktor naungan dan faktor abu 

janjang terhadap rata-rata jumlah helai 

daun kelapa sawit (Elaeis guineesis Jacq.). 

2. H02 : βj = 0 (tidak ada pengaruh perlakuan 

taraf ke-j pada faktor naungan terhadap 

rata-rata jumlah helai daun kelapa sawit 

(Elaeis guineesis Jacq.). 

H12 : βj ≠ 0 (ada pengaruh perlakuan taraf 

ke-j pada faktor naungan terhadap rata-rata 
jumlah helai daun kelapa sawit (Elaeis 

guineesis Jacq.). 

3. H03 : γk = 0 (tidak ada pengaruh perlakuan 

taraf ke-k pada faktor abu janjang terhadap 

rata-rata jumlah helai daun kelapa sawit 

(Elaeis guineesis Jacq.). 

H13 : γk ≠ 0 (ada pengaruh perlakuan taraf 

ke-k pada faktor abu janjang terhadap rata-

rata jumlah helai daun kelapa sawit (Elaeis 

guineesis Jacq.).  

 Taraf Signifikansi: 

 = 0,05 

 Statistik uji: 

1. Fhitung (faktor interaksi) = 3,59678 dan Ftabel 

= 2,25  

2. Fhitung (faktor vertikal) = -2,51520086 dan 

Ftabel = 3,86 

3. Fhitung (faktor horizontal) = 3 dan             

Ftabel = 3,86 

 Keputusan 

1. Karena interaksi = Fhit  (3,59678 ) > Ftabel 

(2,25), maka H01 ditolak. 

2. Karena naungan = Fhit  (-2,51520086 ) > 

Ftabel  (3,86), maka H02 diterima. 

3. Karena abu janjang = Fhit (3) > Ftabel  (3,86,  

maka HO3 diterima. 

 Kesimpulan  

1. Ada pengaruh interaksi antara faktor 

naungan dan faktor abu janjang terhadap 

rata-rata jumlah daun kelapa sawit (Elaeis 

guineesis Jacq.). 

2. Tidak ada pengaruh perlakuan taraf ke-j 
pada faktor naungan terhadap rata-rata 

jumlah daun kelapa sawit (Elaeis guineesis 

Jacq.). 

3. Tidak ada pengaruh perlakuan taraf ke-k 

pada faktor abu janjang terhadap rata-rata 

jumlah daun kelapa sawit (Elaeis guineesis 

Jacq.). 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Tidak terdapat pengaruh naungan dan abu 

janjang terhadap rata-rata jumlah helai daun 

kelapa sawit (Elaeis guineesis Jacq.) pada 

pembibitan awal (pre nursery) pada penelitian 

Rahmadani Fitriansyah (2012) Jurusan 

Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, 
Universitas Mulawarman Samarinda dengan 

menggunakan dua faktor dan masing-masing 

faktornya terdiri dari empat taraf dengan 

menggunakan metode Rancangan Petak 

Teralur. 

2. Terdapat pengaruh interaksi dari naungan dan 

abu janjang terhadap rata-rata jumlah helai 

daun kelapa sawit (Elaeis guineesis Jacq.) 

pada pembibitan awal (pre nursery) pada 

penelitian Rahmadani Fitriansyah (2012) 

Jurusan Agroekoteknologi, Fakultas 
Pertanian, Universitas Mulawarman 

Samarinda dengan menggunakan dua faktor 

dan masing-masing faktornya terdiri dari 

empat taraf dengan menggunakan metode 

Rancangan Petak Teralur.  
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