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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat pengambilan sampel tanah berada pada perkebunan kelapa sawit 

di PT. Damai Nusa Sekawan, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas 

Provinsi Sumatra Utara dan analisis tanah dilakukan di Laboratorium PT. Central 

Alam Resources Lestari, JL.HR Soebrantas No. 134 Panam Pekanbaru. Waktu 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei, 2017. 

3.2.  Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera, alat tulis, peta 

lokasi, Global Positioning System (GPS), meteran gulung ukuran 100 m, karet 

gelang, cangkul, parang, pengayak ukuran 2 mm, timbangan ukuran 3 kg, dan 

alat-alat laboratorium. Bahan yang digunakan adalah tanah dari perkebunan 

kelapa sawit periode replanting dan bahan-bahan dari laboratorium. 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif untuk 

mendapatkan data kuantitatif dengan cara pengamatan langsung di lapangan dan 

analisis di laboratorium. Data yang dikumpulkan berupa data primer yaitu hasil 

analisis unsur hara mikro (Cu, Fe, Mn, Zn, dan B), kadar air tanah serta ditambah 

dengan data sekunder berupa pH tanah dan syarat lokasi penelitian.  

3.4.  Pelaksanaan Peneltian 

 Pelaksanaan penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan dimulai 

dari persiapan penelitian, survei pendahuluan, penentuan titik sampel, 

pengambilan sampel, persiapan sampel, analisis laboratorium dan penulisan 

laporan. 
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Gambar 3.1. Skema Prosedur Penelitian 

 

3.4.1.  Survei Pendahuluan 

 Survei pendahuluan yang dilakukan meliputi penentuan lokasi penelitian 

(setelah legalitas didapatkan ), penggalian informasi dan pengumpulan data lokasi 

penelitian. dengan cara wawancara langsung pimpinan instasi terkait dan 

kemudian survei lahan replanting kelapa sawit. Informasi tersebut berupa jenis 

tanah, umur tanaman kelapa sawit, sekala proses penumbangan pencacahan, 

kriteria lahan penumbangan pencacahan dengan mengunakan alat berat excavator 

yang sudah dilakukan dilahan replanting 2 bulan sebelumnya. luasan lokasi 

replanting kelapa sawit dan kondisi tempat yang akan dilakukan penelitian, 

kemudian setelah pengambilan sampel dan analisis laboratorium laporan akan 

disampaikan pada Bab IV tentang Hasil dan Pembahasan. 
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3.4.2. Penentuan Titik Sampel 

Penentuan titik sampel yang digunakan berupa petak sampel yang teridiri 

dari 9 titik, diambil dari lokasi periode replanting dengan metode zig-zak, tanah 

diambil dan dikompositkan dari lahan periode replanting 3 sampel tanah, dengan 

luas lahan 10 Ha terdiri dari 9 titik subsampel. Jarak antara titik subsampel 100 m 

penentuan titik subsampel menggunakan Global Positioning System (GPS). 

sampel tanah dilakukan dengan metode zig-zag atau tidak beraturan (Suryono 

dkk, 2015). Peta pengambilan titik sampel dapat di lihat pada Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.Titik Sampel 

 

3.4.3.  Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan menggunakan cangkul dan 

parang pada kedalaman 0-50 cm pada setiap titik subsampel. Tanah pada sisi tepi 

lubang galian dikikis lalu tanah hasil kikisan tersebut dikumpulkan dan dimasukan 

kedalam kantong plastik yang telah diberi label dengan informasi tanggal, nomor 

titik subsampel dan lokasi pengambilan sampel yang diambil pada setiap titik 

subsampel yaitu 1 kg, kemudian dikompositkan 3 setiap subsampel titik, tanah 

dengan 3 ulangan sesuai titik sampel yang berdekatan. Setelah dikompositkan 

dimasukkan ke dalam plastik ukuran 5 kg sebanyak 3 kg (sebagai sampel A, B 

dan C) yang diikat dengan tali rafia dan diberi ketas label. Perlakuan selanjutnya 

adalah mengering anginkan tanah-tanah tersebut sebelum dilakukan analisis tanah 

dilaboratorium. 
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3.4.4.  Persiapan Sampel 

Persiapan sampel tanah dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai 

berikut (Sulaeman dkk., 2009): 

A. Pencatatan sampel tanah 

Contoh dari lapangan yang disertai dengan surat permintaan analisis yang 

berisi daftar sampel tanah dan jenis analisis yang diperlukan, diterima oleh 

administrasi laboratorium. Dalam buku administrasi dicatat nomor permintaan 

analisis, jumlah dan nomor sampel tanah. Untuk setiap sampel tanah dibuat nomor 

laboratorium yang ditulis pula pada kertas label. 

B. Pembersihan dan pengeringan kering udara 

Pembersihan dan Pengeringan kering udara seperti batu, gulma, dan akar-

akar yang dilakukan sebagai berikut:  

1. Sampel tanah disebar di atas nampan yang dialasi masing-masing plastik 

label.  

2. Akar-akar atau sisa tanaman segar, kerikil, dan kotoran lain dibuang.  

3. Tanah yang sudah di bersihkan kemudian dikering anginkan selama satu hari 

di dalam ruangan khusus. 

C. Penumbukan dan pengayakan 

Sampel tanah disiapkan dengan ukuran partikel <2 mm yang cara kerjanya 

sebagai berikut: 

1. Sampel tanah ditumbuk pada lumpang porselen dan diayak dengan  ayakan 

dengan ukuran lubang 2 mm.  

2. Tanah yang sudah diayak kemudian disimpan dalam plastik label yang sudah 

diberi nomor sampel tanah.  

3. Sampel tanah yang sudah digerus atau digiling dan diayak dengan ayakan 2 

mm.  

4. Peralatan dicuci dan deletakkan pada tempatnya kembali, semua peralatan 

harus bersih sebelum dipakai untuk sampel tanah berikutnya. 
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3.4.5. Analisis Laboratorium 

Analisis di laboratorium adalah tahap penelitian setelah pengambilan 

sampel tanah dari lapangan. Analisis ini merupakan sifat kimia tanah yang 

meliputi unsur hara mikro (Cu, Fe, Mn, Zn, dan B) kadar air dan pH. 

A. Penetapan Cu, Fe, Mn, Zn, dan B dengan pengekstrak Morgan Wolf. 

Dua puluh gram sampel tanah ditimbang halus <2 mm dalam botol kocok 

100 ml, ditambahkan 1 ml karbon aktif dan 40 ml pengekstrak Morgan Wolf. 

Kocok selama 5 menit dengan mesin pengocok pada minimum 250 goyangan 

menit
-1

. Saring dengan kertas saring Whatman No.1 untuk mendapatkan ekstrak 

yang jernih (Sulaeman dkk., 2009).  

1. Pengukuran Cu, Fe, Mn, dan Zn metode Flamephotometry 

Masing-masing 1 ml ekstrak sampel dipipet dan dideretkan dengan 

standarcampuran Cu, Fe, Mn, dan Zn ke dalam tabung kimia, kemudian dikocok 

(pengenceran 10x). Cu, Fe, Mn, dan Zn diukur langsung dari ekstrak sampel 

menggunakan alat AAS (Atomic Absorbtion Spectroscopi) dengan deret standar 

masing-masing sebagai pembanding. Cu, Fe, Mn, dan Zn  menggunakan nyala 

campuran udara-asetilen (Sulaeman dkk., 2009). 

2. Pengukuran Boron metode Spectrofhotometry 

Masing-masing 4 ml ekstrak sampel dipipet dan dideretkan dengan standar 

boron ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan 1 ml larutan sangga, kemudian 

dikocok. Kemudian tambahkan 1 ml Azomethine-H, kocok dan biarkan 1 jam. 

Boron dalam larutan diukur dengan alat Spectrofhotometry pada panjang 

gelombang 430 nm (Sulaeman dkk., 2009). 

B. Kadar air (Metode gravimetrik) 

Menurut (sulaeman dkk., 2009)Penetapan kadar air kering mutlak. Tanah 

harus dipanaskan pada suhu 105ºC selama 3 jam untuk menghilangkan air. Kadar 

air dari contoh diketahui dari perbedaan bobot contoh sebelum dan setelah 

dikeringkan. Faktor koreksi kelembapan dihitung dari kadar air contoh. 

Cara kerja 

Sampel diambil dari lapangan dan ditimbang berat basahnya, kemudian 

dioven pada suhu 105
0
C selama 10 jam. Setelah 3 jam keluarkan ring sampel dari 

oven dan didinginkan dan ditimbang berat keringnya. Kemudian ditetapkan kadar 
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airnya dengan metode gravimeter dapat dihitung dengan rumus (Sulaeman dkk., 

2009). 

Kadar Air=
          

    
      (%) 

Dimana: BTSBO= Berat Tanah Sebelum Oven (gr) 

  BTKO= Berat Tanah Kering Oven (gr) 

 

C. Pengukuran pH 

Prosedur kerja dalam analisis pH tanah adalah sebagai berikut : timbang 

tanah yang sudah di ambil, kemudian ambil tanah yang sudah disaring sebanyak 

10 gr tanah (lolos saringan 0,5 mm) dimasukkan ke dalam botol kocok, lalu 

ditambahkan 50 ml H2O dan dikocok selama 30 menit di atas shaker, kemudian 

diamkan selama 5 menit lalu diukur menggunakan pH-meter (Sulaiman dkk., 

2009). 

 

3.5. Analisis data 

Data yang telah diperoleh dari analisis yang dilakukan di laboratorium 

selanjutnya disajikan menggunakan program Microsoft excel dalam bentuk tabel 

dan gambar yang meliputi: unsur hara mikro (Cu, Fe, Mn, Zn, dan B) kadar air 

dan pH. Berdasarkan Balai Penelitian Tanah Bogor (Sulaiman dkk., 2009). 

  


