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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu  

Penelitian telah dilaksanakan di lahan Percobaan Fakultas Pertanian dan 

Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Kelurahan 

Simpang Baru, Kecamatan Tampan Pekanbaru. Penelitian dilaksanakan dari bulan 

Desember 2016 sampai Februari 2017. 

 

3.2. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelepah kelapa sawit 

yang telah dicacah, pupuk kandang, sekam padi, jagung pecah, air, polybag, 

larutan dekomposer (EM4, MOL, Trichoderma sp), benih kedelai Varietas 

Grobogan, NPK mutiara, tali raffia, plastik, spidol, dan terpal. Alat-alat yang 

digunakan adalah ember, cangkul, handsprayer, alat pencacah, meteran, parang, 

gergaji, pH meter, martil, timbangan, gembor, kamera, dan alat tulis. 

 

3.3. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode ekperimen yang 

dilakukan di lapangan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

dengan 2 faktor yaitu. Faktor pertama yaitu dekomposer (K): 

K0 : Tanpa Dekomposer (Kontrol) 

K1   : EM-4 

K2   : Trichoderma sp 

K3   : MOL Bonggol Pisang 

Sedangkan faktor kedua yaitu dosis kompos (D) dengan 5 taraf yaitu: 

D1 : 75 g Kompos/polybag 

D2 : 100 g Kompos/polybag 

D3 : 125 g Kompos/polybag 

D4 : 150 g Kompos/polybag 

D5 : 175 g Kompos/polybag 

  

Dari rancangan tersebut diperoleh 4 x 5 = 20 interaksi perlakuan. Setiap 

interaksi perlakuan diulang tiga kali, sehingga terdapat 20 x 3 = 60 tanaman. 
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Interaksi perlakuan kedua faktor tersebut dapat dilihat pada (Tabel 3.1.). 

Tabel 3.1. Interaksi Perlakuan 

Perlakuan D1 D2 D3 D4 D5 

K0 K0D1 K0D2 K0D3 K0D4 K0D5 

K1 K1D1 K1D2 K1D3 K1D4 K1D5 

K2 K2D1 K2D2 K2D3 K2D4 K2D5 

K3 K3D1 K3D3 K3D3 K3D4 K3D5 

 

Model linier menurut Mattjik dan Sumertajaya (2006), yaitu:  

Yijk =  µ + pk+ α i + β j + (αβ) ij +  ijk 

 Dimana:  

Yijk =  Hasil pengamatan pada faktor K pada taraf ke- i dan faktor D  pada taraf 

     ke- j dan pada ulangan ke- k 

µ =  Nilai tengah umum 

pk =  Pengaruh kelompok pada taraf ke- k 

αi =  Pengaruh faktor K pada taraf ke -i 

βj =  Pengaruh faktor D pada taraf ke- j 

(αβ)ij   =  Pengaruh interaksi faktor K pada taraf ke- i dan faktor D pada taraf ke- j  

 ijk =  Pengaruh galat percobaan faktor K taraf ke-i dan faktor D taraf  ke- j      

 dan ulangan yang ke- k. 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan kompos  

Pada tahap pertama, dilakukan pembuatan bioaktivator kompos yaitu 

EM4, Trichoderma sp, dan Mikro Organisme Lokal (MOL). Pembuatan 

pembiakan EM4 diawali dengan pembuatan larutan gula merah dan diikuti oleh 

pembiakan bakteri. Dalam pembuatan larutan gula merah dibutuhkan gula merah 

sebanyak 500 g dan 1 liter air bersih. Dalam proses pembiakan bakteri EM4, 

dilakukan dengan memanaskan air sebanyak 1 liter selama ± 30 menit, larutan 

gula merah 500 g ke dalam air dan mengaduk sampai rata. Setelah adonan dingin, 

ditambahkan 1 liter air cucian beras dan ditambahkan cairan EM4 sebanyak 1 liter 

kemudian aduk sampai merata. Adonan ditutup rapat selama 2 hari. Pada hari 

ketiga tutup adonan dikendorkan dan mengaduk adonan selama 10 menit setiap 

hari selama 1 minggu. Cairan yang mengandung bakteri dekomposer diambil dan 
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dimasukkan ke dalam botol air mineral setelah 1 minggu, kemudian simpan di 

tempat yang sejuk dan tidak terkena sinar matahari langsung (Firmansyah, 2010). 

Pengaktifan bakteri Trichoderma sp dilakukan dengan cara membasahi 

jagung pecah sebanyak 2 kg dengan air sampai kelembapan yang cukup (jika 

dipegang lembab tetapi air tidak sampai menetes). Jagung disterilkan dengan cara 

mengkukusnya selama 1 jam. Jagung didinginkan, lalu diinokulasi dengan biakan 

murni Trichoderma sp sebanyak 200 g pada hamparan plastik. Untuk 1 tabung 

reaksi biakan murni dapat digunakan untuk inokulasi 10 kg jagung. Hamparan 

media ditutup kembali dengan plastik, dan diinkubasikan selama 1 minggu sampai 

spora berkembang maksimal. Tempat inokulasi dan inkubasi yang baik dilakukan 

di dalam ruangan karena tempatnya rata, teduh, dan tidak lembab. 

Perkembangbiakan miselium jamur ditandai dengan warna hijau dan memadat. 

Selesai inkubasi, dapat diaplikasikan ke dalam pembuatan kompos pelepah kelapa 

sawit (Herlina dan Dewi, 2014). 

Pembuatan Mikroorganisme Lokal (MOL) dilakukan dengan cara 

menghaluskan sebanyak 2 kg bonggol pisang yang dicampurkan dengan 200 g 

gula merah, 3 liter air kelapa, dan 5 liter air cucian beras. Bahan dicampurkan 

menjadi satu adonan ke dalam ember, kemudian mengaduk adonan sampai 

merata. Selanjutnya diamkan atau fermentasikan secara anaerob selama 3 minggu 

(Palupi, 2015). 

Semua bioaktivator disiapkan, selanjutnya membuat kompos pelepah 

kelapa sawit. Bahan kompos utama yaitu pelepah kelapa sawit yang masih 

basah/hijau dicacah dengan mesin pencacah menjadi potongan kecil yang 

berukuran ± 2 cm agar laju dekomposisi bahan kompos oleh mikroorganisme 

lebih mudah dan cepat. Ditimbang sebanyak 4 x 2 kg ditempatkan pada 4 wadah 

atau plastik yang berbeda. 

Bahan kompos yang sudah dicacah/digiling dan dimasukkan pada plastik 

yang terpisah kemudian dicampur dengan bahan lainnya yaitu pupuk kandang 

sebanyak 1 kg, sekam padi sebanyak ½ kg, dan starter yang akan digunakan.  

Bioaktivator EM4 sebanyak 200 mL dan tambahkan 2 liter air. Bioaktivator 

Trichoderma sp sebanyak 200 g dicampurkan ke dalam ember 2 secara merata 
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dan tambahkan 2 liter air, dan bioaktivator MOL sebanyak 200 mL kemudian 

semprotkan ke dalam ember 3 secara merata dan tambahkan 2 liter air. 

Permukaan atas kompos ditutup dengan terpal supaya tidak terkena air 

hujan, sinar matahari langsung dan supaya suhu kompos cepat naik. Penyiraman 

kompos dilakukan setiap tiga hari sekali untuk menjaga kompos tetap lembab, 

sedangkan pembalikan atau pengadukan kompos dilakukan setiap dua minggu 

sekali agar proses dekomposisi berlangsung merata pada semua bagian kompos. 

 

3.4.2 Persiapan dan pengolahan lahan 

 Lahan yang digunakan diukur sesuai kebutuhan dan dibersihkan dari 

gulma-gulma, semak dan sisa-sisa kayu. Jarak polybag antar barisan yaitu 20 cm, 

jarak polybag dalam barisan 20 cm, dan jarak polybag antar ulangan 150 cm. 

Sedangkan jarak polybag dengan pagar 100 cm, sehingga diperoleh kebutuhan 

lahan dalam penelitian ini yaitu 6,80 m x 2,8 m. 

 

3.4.3 Persiapan media 

Kegiatan awal yang dilakukan dalam persiapan media tanam adalah 

pengukuran pH tanah dengan menggunakan pH meter untuk mengetahui pH tanah 

dan memudahkan dalam penentuan dosis kapur yang diberikan. pH tanah yang 

diharapkan berkisar antara 5,8 - 7,0. Tanah yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan tanah topsoil. Pemupukan dasar menggunakan pupuk NPK sebanyak 2 

g/polybag dilakukan 2 hari sebelum tanam dengan cara disebar atau dicampur 

dengan tanah. Pengapuran dilakukan 2 minggu sebelum tanam dengan tujuan 

untuk menaikkan pH tanah dan pemupukan dasar untuk menambah unsur hara 

pada tanah sehingga dapat memacu pertumbuhan kedelai, dilanjutkan dengan 

pengisian 10 kg tanah kedalam polybag ukuran 35 cm x 40 cm. Polybag 

dipindahkan ke lahan yang telah disiapkan dan disusun berdasarkan pengacakan 

pada Lampiran. 

 

3.4.4 Pemberian label 

Pemberian label dilakukan bertujuan untuk mempermudah pemberian 

perlakuan dan pengamatan serta untuk membedakan dari satu polybag dengan 

yang lainnya. Pemberian label ini dilakukan pada saat petak sudah dibuat. Label 
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ditancapkan di depan petak dengan menggunakan kayu. Pemberian label 

dilakukan sebelum pemberian perlakuan atau 2 minggu sebelum tanam. 

 

3.4.5 Pemberian Perlakuan 

Perlakuan dekomposer diberikan sesuai dengan perlakuan yaitu kontrol 

(tanpa pemberian dekomposer), dekomposer EM4 sebanyak 200 mL, dekomposer 

Trichoderma sp sebanyak 200 g, dan dekomposer MOL sebanyak 200 mL 

kemudian semprotkan ke dalam ember 3 secara merata  

Perlakuan yang diberikan yaitu kompos pelepah kelapa sawit yang  

diberikan dengan cara mencampurkan kompos pelepah kelapa sawit dengan media 

tanam (tanah) disetiap polybag sesuai perlakuan, dengan ukuran  75 g/polybag, 

100 g/polybag, 125 g/polybag, 150 g/polybag, dan 175 g/polybag. Pemberian 

kompos dilakukan 1minggu sebelum tanam. 

 

3.4.6 Penanaman 

Benih kacang kedelai ditanam di dalam lubang yang telah disiapkan 

sedalam 2 cm dengan 3 butir per lubang tanam. Selesai penanaman lubang ditutup 

kembali dengan tanah. Setelah umur satu minggu setelah tanam, tanaman 

diseleksi dengan menyisakan 1 tanaman per lubang tanam. 

 

3.4.7 Pemeliharaan 

Pemeliharaan tanaman dilakukan mulai saat tanam sampai tanaman 

dipanen hal tersebut meliputi:  

1. Penyiraman  

 Penyiraman dilakukan dengan menggunakan gembor dua kali sehari pada 

awal tanam pagi dan sore hari apabila tidak ada hujan. Satu kali sehari ketika 

menjelang fase berbunga dan dua hari sekali ketika masuk fase berbunga. 

2. Penyiangan 

  Penyiangan dilakukan sesuai dengan keaadan dengan tujuan untuk 

menghindari persaingan gulma dan hama penyakit. Penyiangan dilakukan dengan 

cara mencabut tanaman gulma yang tumbuh didalam polybag, sedangkan 

penyiangan untuk gulma yang tumbuh diluar polybag atau disekitar area 

penelitian dilakukan dengan menggunakan parang dan cangkul. 
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3. Pengendalian hama dan penyakit tanaman 

Pengendalian hama pada tanaman kedelai dilakukan dengan 

menyemprotkan pestisida dengan merek dagang decis 25 g/L air pada tanaman 

kedelai setiap minggu.  

 

3.4.8 Panen  

Panen dilakukan saat polong berwarna kuning kecokelatan atau 75% daun 

tanaman kedelai telah gugur. Panen dilakukan dengan cara dicabut, dan dilakukan 

pada pagi hari untuk menghindari pecahnya polong.  

 

3.5. Parameter Penelitian 

3.5.1 Tinggi Tanaman (cm) 

Pengamatan tinggi tanaman dilakukan dengan mengukur tinggi tanaman  

dari permukaan tanah sampai titik tumbuh. Pengamatan dilakukan setiap 2 

minggu setelah tumbuh sampai tanaman berumur 10 minggu setelah tanam. 

3.5.2 Jumlah Bintil Akar 

Pengamatan bintil akar dilakukan dengan melepaskan tanaman dari polybag, 

lalu disemprot dengan air secara hati-hati agar bintil tersebut tidak lepas dari akar 

tanaman. Bintil akar diambil dengan menggunakan pingset dan diletakkan pada 

cawan petri masing-masing perlakuan dan diamati secara visual. Untuk 

mengetahui bintil akar yang efektif dilakukan dengan membelah bintil akar 

menggunakan silet dan mengamati apakah cairan bewarna merah muda atau putih 

yang terdapat pada bintil akar. 

3.5.3 Jumlah Polong per Tanaman (buah) 

Pengambilan data jumlah polong per tanaman dilakukan dengan 

menghitung seluruh polong pada tanaman yang telah dipanen. 

3.5.4 Berat Basah Tanaman (g/Tanaman) 

Menghitung berat basah tanaman dengan menimbang seluruh bagian 

tanaman yang masih dalam keadaan segar pada saat panen. 

3.5.5 Jumlah Biji per Polong  

Pengambilan data jumlah biji per polong dilakukan dengan menghitung 

jumlah biji pada semua tanaman kemudian membagi seluruh jumlah biji dan 

jumlah polong. 
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3.5.6 Berat Kering Tanaman 

Pengambilan data berat kering tanaman dengan menimbang seluruh bagian 

tanaman yang telah dikeringkan di dalam oven selama 2 x 24 jam dengan suhu 70 

°C. 

3.5.7 Bobot Biji Kering (g/tanaman) 

Pengambilan data bobot biji kering dilakukan dengan cara menimbang biji 

per tanaman yang sudah dikeringkan di dalam oven selama 2 x 24 jam dengan 

suhu 70 °C. 

3.5.8 Bobot 100 Biji (g) 

Pengambilan data bobot 100 biji dilakukan dengan cara menimbang 100 biji 

yang sudah dikeringkan di dalam oven selama 2 x 24 jam dengan suhu 70 °C. 

 

3.6. Analisis Data 

Data hasil pengamatan dari setiap perlakuan diolah secara statistik dengan 

menggunakan Sidik Ragam sesuai RAK (Tabel 3.2). 

Tabel 3.2. Sidik Ragam 

Sumber 

Keragaman 

(SK) 

Derajat 

Bebas 

(DB) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F hitung 

F tabel 

0.05 0.01 

Kelompok r – 1  JKK KTK KTK/KTG   

k k – 1 JKk KTk KTk/KTG   

d d – 1  JKd KTd KTd/KTG   

k x d (k-1)(d-1) JK (kd) KT (kd) KT (kd)/KTG   

Galat (kd-1)(r-1) JKG KTG    

Total rkd – 1  JKT     

 

Keterangan: 
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Jika pada Sidik Ragam perlakuan berbeda nyata maka dilakukan uji lanjut 

dengan Uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) pada taraf 5 %. Model Uji 

Jarak DMRT menurut Sastrosupadi (2000), yaitu: 

UJD    = R ( . db galat) √
   

       
 

Keterangan: 

  : Taraf uji nyata 

  : Banyaknya perlakuan 

R  : Nilai dari tabel Uji Jarak Duncan (UJD) 

KTG : Kuadrat Tengah Galat 

 

 


