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I. MATERI DAN METODE 

 

 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian sudah dilaksanakan di kebun percobaan Fakultas Pertanian dan 

Peternakan UIN Suska Riau, pada Bulan September sampai dengan November 

2016. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan adalah cangkul, meteran, tali rafia, ember, aqua gelas, 

parang, gunting, cutter atau pisau, polybag ukuran 18 x 25 cm, tiang dari kayu, 

paranet untuk naungan, alat tulis, kamera digital, kalkulator, timbangan analitik, 

gelas ukur dan alat-alat analisis laboratorium yang mendukung penelitian ini. 

Bahan yang digunakan yaitu benih kakao berasal dari perkebunan rakyat desa. 

Belimbing, kec. Rambatan, kab. Tanah Datar,  kota. Batusangkar, prov. Sumatera 

Barat. Varietas Forastero, pupuk bokashi sekam padi, tauge dan tanah topsoil. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan dua faktor perlakuan yaitu, faktor pertama : pemupukan 

bokashi (B) yang terdiri atas 2 taraf dan faktor kedua ekstrak tauge (T) yang 

terdiri atas 4 taraf, yaitu: 

Taraf I: bokashi sekam padi 

B1 = Pupuk bokashi 400 g/polybag 

B2 = Pupuk bokashi 500 g/polybag 

Taraf II:  ekstrak tauge  

T0  = ekstrak tauge 0 ml/l/polybag 

T1 = ekstrak tauge 30 ml/l/polybag 

T2 = ekstrak tauge 60 ml/l/polybag 

T3 = ekstrak tauge 90 ml/l/polybag  
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Table 3.1. kombinasi perlakuan bokashi sekam padi dan konsentrasi ekstrak tauge  

Ekstrak tauge 
Bokashi 

B1 (400 g) B2 (500 g) 

T0 (kontrol) T0B1 T0B2 

T1 (30 ml) T1B1 T1B2 

T2 (60 ml) T2B1 T2B2 

T3 (90 ml) T3B1 T3B2 

 

Kombinasi perlakuan dari kedua faktor tersebut adalah 8 kombinasi dengan 

9 ulangan sehingga diperoleh 72 populasi tanaman (peletakan tanaman mengikut 

kombinasi perlakuan bokashi sekam padi dan konsentrasi ekstrak tauge dapat 

dilihat pada layout penelitian di Lampiran 1).  

 

1.4. Pelaksanaan Penelitian 

1.4.1. Persiapan tempat penelitian 

Tempat penelitian terlebih dahulu dibersihkan dari berbagai tumbuhan 

pengganggu akar tanaman dan kemudian tanah diratakan supaya datar. Dan 

dipilih dekat dengan sumber air. 

 

1.4.2. Pembuatan naugan 

Naungan dibuat dari Paranet sebagai peneduh, serta tiang kayu sebagai 

penyangga tinggi 1,5 meter, luas lahan 6 x 3 meter, naungan dibuat menghadap ke 

bagian timur dengan tinggi bagian depan 200 cm dan tinggi belakang 150 cm. 

 

1.4.3. Persiapan media tanam, pelabelan dan perlakuan bokashi 

Persiapan media tanam dilakukan satu minggu sebelum tanam. Media yang 

digunakan adalah tanah topsoil dicampur dengan perlakuan bokashi. Beri  label 

pada polybag ukuran 18 x 25 cm. lalu masukkan campuran tanah topsoil dan 

bokashi ke dalam polybag, kemudian disusun dengan jarak 20 x 10 cm sesuai 

dengan bagan percobaan. Setiap satuan percobaan digunakan tiga kantong 

polybag. 
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3.4.4. Pembibitan dan Penanaman 

Biji kakao disemai dalam keranjang 25 cm x 30 cm yang di isi dengan 

pupuk kandang dan tanah dengan perbandingan 1 kg : 1 kg. Benih kakao disusun 

sejajar dengan rapi dengan formasi 9 biji kakao kesamping dan 8 biji kakao 

kebelakang sehingga yang disemai sebanyak 72 biji. Biji kakao dilepas dari 

kulitnya dan dipisahkan dari pulp nya, kemudian biji yang telah dipisahkan dari 

pulp langsung ditanam di persemaian yang sudah disediakan. Setelah benih sudah 

mulai berkecambah benih sudah bisa dipindahkan ke masing-masing polybag 

Sehari sebelum pemindahan, media tanam dalam polybag disiram dengan air 

untuk menjaga agar tanah dalam keadaan tetap lembab. Penanaman benih kakao 

dilakukan dengan cara melubangi tanah tengah dalam polybag dengan kedalaman 

3 cm lalu benih kakao dimasukkan ke dalam polybag. Setiap polybag hanya 

ditanami 1 (satu) benih. 

 

3.4.5. Aplikasi Ekstraksi (tauge) 

Tauge dikecambahkan sampai umur 3 hari, setelah berumur 3 hari tauge 

sudah bisa dipanen dan warna hitam yang berada diekornya harus dibuang 

terlebih dahulu. Setelah itu bisa langsung dibuat ekstraksinya dengan cara 

mencuci tauge 1 kg yang sudah dibersihkan tadi dengan air yang mengalir, lalu 

diblender tauge Sebanyak 1 kg dan air aquadest 1 liter dengan perbandingan 1:1 

setelah itu dilakukan penyaringan. Kemudian ekstrak ini diaplikasikan pada bibit 

tanaman kakao sesuai dengan taraf perlakuan (konsentrasi) yang dicobakan. 

Dilakukan 2 minggu setelah tanam diaplikasikan seminggu sekali sampai 6 x 

pemberian pada pagi hari dengan cara disiramkan langsung ketanaman dan tanah 

setiap 1 minggu sekali. 

 

3.4.6.  Pemeliharaan 

1.  Penyiraman 

 Penyiraman dilakukan pada pagi jam 07:15 dan sore 16:45 hari 

menggunakan satu gelas aqua, penyiraman sebanyak 220 ml. Sistem penyiraman 

sebelum benih ditanam harus dalam kondisi tanah basah keseluruhan. Kecuali 

hujan maka penyiraman tidak dilakukan. 
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2. Penyiangan 

Penyiangan dilakukan secara manual dengan mencabut gulma yang ada 

dalam polybag dan gulma yang ada disekitar polybag. 

 

3. hama dan penyakit 

Pengendalian hama pada penelitian ini tidak menggunakan bahan kimiawi, 

karena hama yang ada tidak terlalu banyak sehingga tidak membutuhkan 

penggunaan dan pemakaian pestisida.  

 

3.5. Parameter Pengamatan 

Parameter pengamatan yang diamati  melihat metode skripsi, adalah: 

1. Tinggi tanaman (cm) 

Tinggi bibit diukur setelah tanaman berumur 90 HST. Pengukuran dimulai 

dari pangkal batang sampai titik tumbuh pucuk tanaman menggunakan 

meteran. 

 

2. Diameter pangkal batang (cm) 

Diameter pangkal batang diukur setelah tanaman berumur 90 HST. Diukur  

pada ketinggian 1 cm diatas pangkal batang dan diukur dengan 

menggunakan jangka sorong. 

 

3. Jumlah daun (helai) 

Jumlah daun dihitung setelah tanaman berumur 90 HST. Menghitung semua 

daun yang tumbuh atau muncul . 

 

4. Bobot basah total tanaman (g) 

Bobot basah total tanaman ditimbang setelah tanaman berumur 90 HST. 

penimbangan dilakukan pada akhir penelitian dengan menggunakan 

timbangan analitik.  

 

5. Bobot basah akar (g) 

Bobot basah akar ditimbang setelah tanaman berumur 90 HST. Akar 

tanaman yang sudah dipisahkan dari batangnya kemudian ditimbang untuk 
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mengetahui bobot basah akar. Sampel tanaman dibersihkan dari kotoran 

dengan cara disiram air. 

 

6. Bobot kering tanaman (g) 

Bobot kering tanaman ditimbang setelah tanaman berumur 90 HST. 

dimasukkan ke dalam amplop kertas bekas fotocopy lalu diberi label dan 

dimasukkan ke dalam oven, dengan suhu 75
o
c selama 2 x 24 jam. Kemudian 

ditimbang, dilakukan pada akhir penelitian. 

 

7. Bobot kering akar (g) 

Bobot kering akar tanaman ditimbang setelah tanaman berumur 90 HST. 

Dimasukkan ke dalam amplop kertas bekas fotocopy diberi label lalu 

dimasukkan ke dalam oven, dengan suhu 75
0
c selama 2 x 24 jam. Kemudian 

ditimbang, dilakukan pada akhir penelitian. 

 

3.6. Analisis data 

Data hasil pengamatan dari masing-masing perlakuan diolah secara 

statistika dengan menggunakan uji t dan Analisis Sidik Ragam Rancangan Acak 

Lengkap faktorial yang kemudian dilanjutkan dengan Uji Jarak Duncan. (Mattjik 

dan Sumertajaya, 2011) adalah: 

Yij = µ + αi + βj + (αβ)ij+€ijk 

Keterangan : 

Yij =  Pengamatan faktor A taraf ke-i, Faktor B taraf ke-j dan ulangan ke-k 

µ =  Rataan umum 

αi        =  Pengaruh faktor A taraf ke-i 

βj        =  Pengaruh faktor B taraf ke-j  

(αβ)ij  =  Pengaruh interaksi faktor A taraf ke-i dan faktor B taraf ke-j 

€ijk = Pengaruh acak/galat dari faktor A taraf ke-i, faktor B taraf ke-j dan      

 ulangan ke-k 
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Table 3.2. Analisis Sidik Ragam  

Sumber 

keragaman 

(SK) 

Derajat bebas 

(DB) 

Jumlah kuadrat 

(JK) 

Kuadrat tengah 

(KT) 
F-Hitung 

F-tabel 

5

% 

1

% 

B (b-1) JKB KTB KTB/KTG   

T (t-1) JKT KTT KTT/KTG   

B X T (t-1)(t-1) JK(BXT) KT(BXT) KT(BXT)   

Galat (bxt)(r-1) JKG KTG    

Total (bxtxr)-1 JKT     

 

 

Keterangan:  

 

Faktor Koreksi (FK) = 
   

    
 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑ Yijk
2
 – FK 

 

Jumlah Kuadrat Faktor B (JKB) = ∑ 
    

   
    

 

Jumlah Kuadrat Faktor T (JKT) = ∑ 
    

   
    

 

Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor B dan T {JK (BP)} = ∑ 
    

 
            

 

Jumlah Kuadrat Galat = JKT – JKBT – JKT – JKB 

 

 
 


