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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Sentosa, Perumahan Maya Sentosa 

Arengka Ujung, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan-Pekanbaru dan 

Laboratorium Agronomi Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juli 2017. 

 

3.2. Bahan dan Alat 

 Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini masing-masing adalah 

benih terung Varietas Kania F1, limbah kulit pisang kepok, daun salam, daun 

sirsak, EM4, gula merah, air, tanah topsoil, pupuk kandang ayam, polibeg kecil 

ukuran 18 x 25 cm, polibeg besar ukuran 40 x 60 cm, tali rafia, kertas label, 

wadah fermentasi dari plastik, blender, gelas ukur, cangkul, parang, ajir, gembor, 

handsprayer, meteran, pisau, timbangan, alat tulis, kamera dan alat-alat yang 

mendukung penelitian lainnya. 

 

3.2. Metode Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) faktorial, yang terdiri dari 2 faktor. 

Faktor pertama dosis pupuk organik cair kulit pisang kepok (D) terdiri dari 4 taraf 

perlakuan yaitu: 

D0= 0 ml (kontrol) 

D1= 250 ml 

D2= 500 ml 

D3= 750 ml 

Faktor kedua adalah interval waktu pemberian pupuk organik cair kulit pisang 

kepok (I) terdiri dari 3 taraf perlakuan yaitu: 

  I1= 3 hari sekali 

            I2= 6 hari sekali 

            I3= 9 hari sekali 
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  Dari perlakuan di atas maka terdapat 12 kombinasi dan setiap perlakuan 

diulang 6 kali sehingga terdapat 72 satuan percobaan, setiap satuan percobaan 

terdapat satu tanaman, sehingga jumlah keseluruhan tanaman yaitu     72 tanaman. 

Kombinasi perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan 

Perlakuan I1 I2 I3 

D0 D0I1 D0I2 D0I3 

D1 D1I1 D1I2 D1I3 

D2 D2I1 D2I2 D2I3 

D3 D3I1 D3I2 D3I3 

 

3.4.      Pelaksanaan Penelitian  

3.4.1. Pembuatan pupuk organik cair kulit pisang kepok 

Proses pembuatan pupuk organik cair kulit pisang kepok antara lain 

dengan menyiapkan 10 kg limbah kulit pisang kepok yang sudah masak dan 

berwarna kuning kecoklatan, dipotong bagian pangkal dan ujungnya sehingga 

menyisakan kulit pisangnya saja, kemudian dipotong kecil-kecil. Setelah itu kulit 

pisang kepok yang telah dipotong dicuci bersih dan dikeringanginkan. Kemudian 

dihaluskan di dalam blender. Kulit pisang kepok yang telah halus dimasukkan ke 

wadah fermentasi dari plastik bersama dengan 10 l air, 250 ml larutan gula merah 

dan 250 ml larutan EM4, lalu diaduk sampai rata. Setelah tercampur dengan rata, 

wadah fermentasi tersebut ditutup dengan plastik dan didiamkan selama                

2 minggu. Dilakukan pengamatan apabila warna menjadi coklat dan tidak berbau 

menyengat maka pupuk organik cair siap digunakan sesuai perlakuan (Rambitan 

dan Sari, 2013).  

 

3.4.2. Persiapan lahan  

 Persiapan lahan untuk tempat penelitian berupa pembersihan dan perataan 

areal sekitar lahan yang akan digunakan untuk penempatan polibeg dari semak 

belukar dan hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran penelitian, agar tanaman 

mendapatkan sinar matahari yang cukup serta aerasi dan drainase yang lancar. 
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3.4.3. Persiapan media tanam 

 Persiapan media tanam dilakukan bersamaan dengan persemaian. Tanah 

yang digunakan adalah jenis tanah topsoil yang diperoleh secara komersial di 

Taman Bunga Bumi Mega Subur Jaya yang beralamat di Jl. Sentosa, Perumahan 

Maya Sentosa Arengka Ujung, Pekanbaru. Lalu tanah dimasukkan ke dalam 

polibeg besar yang berukuran (40 cm x 60 cm) serta penambahan pupuk kandang 

ayam sebanyak 15 ton/ha (540 g/polibeg) dan dibiarkan selama seminggu. 

 

3.4.4. Penyemaian benih 

Benih terung sebelum disemai terlebih dahulu direndam dalam air selama 

5 menit agar memudahkan penyortiran. Kemudian benih dimasukkan ke dalam 

polibeg persemaian ukuran (18 cm x 25 cm). Media persemaian terdiri dari 

campuran tanah dan pupuk kandang ayam dengan perbandingan 2:1. Benih 

ditanam sebanyak 1 butir per polibeg. Benih terung disemai selama 1 bulan. 

 

3.4.5. Pembuatan ekstrak tanaman terfermentasi 

Pembuatan ekstrak tanaman terfermentasi sangat mudah, dibuat dengan 

cara menimbang bahan tumbuhan sebanyak 250 g (daun sirsak 125 g dan daun 

salam 125 g). Kemudian bahan tumbuhan tersebut dicuci bersih, 

dikeringanginkan, lalu dipotong kecil-kecil kemudian dihaluskan dengan blender. 

Setelah halus semua bahan dimasukkan ke dalam botol plastik berukuran 1,5 l. 

Setelah itu ditambahkan air sebanyak satu l, 50 ml larutan gula merah dan 50 ml 

larutan EM4. Diaduk perlahan dan ditutup rapat kemudian didiamkan selama     

15 hari pada tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Selanjutnya 

dilakukan pengecekan gas secara rutin, apabila gas terbentuk, maka dikeluarkan 

secara berkala (2 hari sekali atau sesuai keadaan gas). Ekstrak tanaman 

terfermentasi sudah dapat digunakan apabila gas tidak lagi terbentuk (Saswita, 

2016). 

 

3.4.6. Pemberian label  

 Pemberian label pada polibeg dilakukan sebelum pemberian perlakuan. 

Pemberian label bertujuan untuk membedakan perlakuan yang akan diberikan  
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pada masing-masing tanaman terung. Setelah diberi label, perlakuan disusun 

sesuai dengan bagan percobaan. 

 

3.4.7. Penanaman  

 Penanaman dilakukan pada bibit yang sudah berumur 1 bulan atau sudah 

mempunyai daun 4 helai. Bibit yang digunakan adalah bibit yang seragam. 

Penanaman dilakukan pada pagi hari dengan cara menggunting polibeg 

persemaian dengan hati-hati agar bibit tidak rusak. Jumlah yang  ditanam adalah 

satu bibit untuk satu polibeg. Jarak antar  polibeg adalah 60 cm x 60 cm. 

 

3.4.8. Pemberian perlakuan 

 Pemberian perlakuan dengan cara mengencerkan satu liter pupuk organik 

cair kulit pisang kepok dengan 10 liter air. Pengenceran berguna untuk mencegah 

pemberian pupuk yang berlebih atau nutrisi yang berlebih bagi tanaman 

(Rambitan dan Sari 2013). Perlakuan diberikan 7 hari setelah tanaman terung 

dipindahkan ke polibeg berukuran besar. Pemberian pupuk organik cair kulit 

pisang kepok disesuaikan dengan dosis dan interval waktu yang telah ditentukan 

dengan cara menyiramkan pupuk organik cair kulit pisang kepok ke tanah 

menggunakan gelas ukur. Pemberian perlakuan dilakukan pada pagi hari. 

 

3.4.9. Pemeliharaan  

1.       Penyiraman  

Penyiraman tanaman dilakukan setiap pagi dan sore hari menggunakan 

gembor. Penyiraman disesuaikan dengan kondisi cuaca. Jika tanah sudah lembab, 

tanaman tidak perlu disiram. 

2. Pemasangan ajir 

 Pemasangan ajir dilakukan pada tanaman berumur ± 14 hari setelah tanam 

(HST), turus dari kayu setinggi 80-100 cm dan lebar 2-4 cm, ditancapkan di dekat 

batang, batang diikat pada turus menggunakan tali rafia. Pemberian ajir membantu 

dalam pengamatan tinggi tanaman. 
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3. Penyiangan dan penggemburan tanah 

  Penyiangan dilakukan apabila terdapat gulma yang tumbuh di dalam 

maupun di luar polibeg disekitar tanaman terung. Penyiangan gulma dilakukan 

secara manual yaitu mencabut gulma dengan tangan. Pengemburan tanah 

dilakukan bersamaan dengan penyiangan apabila tanah sudah mulai memadat. 

4. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 

  Pengendalian OPT menggunakan Ekstrak Tanaman Terfermentasi (ETT). 

ETT disemprotkan dengan dosis 50 ml/tanaman. Penyemprotan ETT dilakukan 

satu minggu sekali. Penyemprotan ETT dilakukan pada saat pagi hari. 

 

3.4.10. Panen  

  Pemanenan dilakukan dengan cara memotong tangkai buah. Panen 

pertama dilakukan pada saat tanaman berumur 55-60 hari setelah tanam (HST). 

Pemanenan dilakukan sebanyak 5 kali panen. Pemanenan disesuaikan dengan 

kriteria panen untuk buah terung. Waktu panen sebaiknya dilakukan saat pagi 

hari.  

 

3.5.      Parameter Pengamatan 

1. Tinggi tanaman (cm) 

Pengukuran tinggi tanaman saat terung berumur 49 hari setelah tanam 

(HST). Pengukuran dilakukan dari pangkal batang tanaman sampai ujung 

cabang tanaman menggunakan alat ukur mistar. Agar standar pengukuran 

tidak berubah, maka pengukuran dilakukan dengan bantuan ajir yang 

diberi tanda batas yaitu 5 cm di atas permukaan tanah.  

2. Diameter batang (cm) 

  Pengukuran diameter batang saat tanaman terung berumur 49 hari setelah 

tanam (HST), dengan mengukur lingkar batang tanaman mengunakan 

jangka sorong. 

3. Jumlah daun (helai) 

  Jumlah daun di hitung saat tanaman berumur 49 hari setelah tanam (HST) 

pada semua daun tanaman per polibeg. Daun yang dihitung adalah daun 

yang sehat dan segar. 
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4.     Lebar daun terlebar (cm) 

  Pengukuran lebar daun terlebar saat terung berumur 49 Hari Setelah 

Tanam (HST). Pengukuran lebar daun terlebar dipilih dari daun yang 

paling lebar. Lebar daun terlebar diukur mengunakan mistar.  

5. Panjang daun terpanjang (cm) 

  Pengukuran panjang daun terpanjang saat terung berumur 49 Hari Setelah 

Tanam (HST). Pengukuran panjang daun terpanjang dipilih daun yang 

paling panjang. Panjang daun terpanjang diukur mengunakan mistar. 

6. Lebar kanopi (cm) 

Pengukuran lebar kanopi saat tanaman terung berumur 49 Hari Setelah 

Tanam (HST). Lebar kanopi tanaman diukur menggunakan meteran. 

7. Umur panen (hari) 

  Umur panen didapat setelah buah tanaman memenuhi kriteria panen. 

Penghitungan umur panen dihitung mulai dari tanaman ditanam di 

lapangan sampai tanaman tersebut dipanen pada panen pertama. 

8. Jumlah buah per tanaman (buah) 

Perhitungan jumlah buah dilakukan setiap panen dengan ciri-ciri buah 

cukup besar, namun masih lunak jika ditekan.  

9. Bobot buah per buah (g) 

  Pengambilan data bobot buah per buah dilakukan dengan menimbang 

buah tiap tanaman pada saat panen pertama sampai panen terakhir. 

Penimbangan bobot buah menggunakan timbangan digital. 

10. Bobot buah per tanaman (kg)  

  Pengambilan data bobot buah per tanaman ini dilakukan setiap panen 

dengan menimbang buah selama panen. Data bobot buah per tanaman 

diambil dari gabungan/jumlah setiap kali panen. 

11. Panjang buah (cm) 

Pengukuran panjang buah dilakukan pada setiap kali panen pertama 

sampai panen terakhir menggunakan meteran dari ujung buah sampai 

pangkalnya.  
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12. Diameter buah (cm) 

Pengukuran diameter buah dilakukan pada setiap kali panen dari panen 

pertama sampai panen terakhir dengan mengunakan jangka sorong 

 

3.6. Analisis Data 

Model RAL Faktorial menurut Mattjik dan Sumertajaya (2006) dianalisis 

menggunakan sidik ragam berdasarkan model linear:  

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 

D d-1 JKK KTK KTK/KTG - - 

I i-1 JKN KTN KTN/KTG - - 

D x I (d-1)(i-1) JK(DI) KT(DI) KT(DI)/KTG - - 

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

Total r di-1 JKT - - - - 

 

Keterangan: 

Faktor Koreksi (FK)   = 
   

   
 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  =        - FK 

Jumlah Kuadrat Faktor D (JKK) =∑
    

  
 - FK 

Jumlah Kuadrat Faktor  I (JKN)        = ∑ 
     

  
 - FK 

Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor D dan I {JK (DI)}     = ∑ 
     

  
  FK - JKK - JKN 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG)       = JKT - JKKN - JKN – JKK 

Jika perlakuan berbeda nyata maka dilanjutkan dengan Uji DMRT 

(Duncan Multiple Range Test) taraf 5%. Model Uji Jarak Duncan adalah sebagai 

berikut: 

UJD α = Rα (ρ, db Galat) × √    U       

Keterangan: 

α             = Taraf uji nyata 

ρ             = Banyaknya perlakuan 

R                  = Nilai dari Tabel Uji Jarak Duncan 

KTG    = Kuadrat Tengah Galat 


