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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1.   Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di lahan percobaan Fakultas Pertanian dan 

Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini 

telah dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2017. Pengamatan berat 

basah, berat kering, panjang akar dan bintil akar dilakukan di Laboratorium 

Agronomi. Analisis pH dilakukan di Laboratorium PEM (Patologi, Entomologi 

dan Mikrobiologi) Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN SUSKA Riau. Analisis 

unsur hara makro dilakukan di Laboratorium PT. Central Alam Resource Lestari 

Jl. HR. Soebrantas No. 134 Panam Pekanbaru dan Analisis unsur hara makro 

media tanam yang telah di beri NPK (15:15:15) dilakukan di Laboratorium Tanah 

Fakultas Pertanian Universitas Riau. 

 

3.2.   Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih Mucuna bracteata, 

kompos tandan kosong kelapa sawit, pupuk NPK (15:15:15), sludge, topsoil, 

babybag ukuran 14 x 22 cm, paranet dengan intensitas cahaya 70% (Slading net), 

kertas label, kayu, EM-4 dan paku. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah cangkul, parang, tali raffia, palu, gergaji, gembor, alat tulis, meteran, 

kamera digital, timbangan analitik dan oven. 

 

3.3.   Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

perlakuan yaitu media tanam yang terdiri dari 4 perlakuan, yaitu: 

 

M0 = Topsoil (Kontrol) 

M1 = Topsoil +  kompos TKKS (1:1) 

M2 = Topsoil + Sludge (1:1) 

M3 = Topsoil + Pupuk NPK (15:15:15) (0,625 g/tanaman) 

 



15 

 

Jumlah ulangan dalam penelitian ini sebanyak 4 kali dengan 4 perlakuan. 

Terdapat 16 plot dengan ukuran plot 30 x 10 cm, jarak antar plot 20 cm,  

jarak antar blok plot 20 cm dan jarak babybag dalam setiap plot 1 cm. Setiap plot 

berisi 10 babybag sehingga jumlah babybag seluruhnya 160 babybag, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar L.2.1. 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Persiapan lahan 

Persiapan lahan penelitian ini berupa pembersihan lahan yang  

akan digunakan dari rumput-rumputan, semak belukar, sampah-sampah 

dan sisa-sisa kayu serta dilakukan perataan lahan agar topografi menjadi datar  

dan mudah dalam peletakan media pembibitan menggunakan babybag. Persiapan 

lahan dilakukan tiga minggu sebelum tanam. Drainase dibuat sebaik mungkin  

agar memudahkan air mengalir. 

3.4.2. Pembuatan kompos TKKS 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kompos dipersiapkan 

terlebih dahulu. Bahan tandan kosong kelapa sawit yang digunakan  

di cacah terlebih dahulu. Pencacahan dilakukan dengan mesin pencacah.  

Pencacahan menggunakan mesin pencacah menyebabkan ukuran cacahan 

beragam, ukuran cacahan berkisar antara 1-3 cm, tujuan dari melakukan 

pencacahan ini agar proses dekomposisi tandan kosong kelapa sawit berlangsung 

lebih cepat. 

Kemudian EM4 ditambahkan ke dalam kompos tandan kosong kelapa 

sawit dan dilakukan pembalikan secara merata. Setelah itu kompos tandan kosong 

kelapa sawit diletakkan dalam terpal hitam kemudian ditutup rapat agar proses 

fermentasi dapat berlangsung dengan baik. Waktu pengomposan yang dilakukan 

yaitu 4 minggu. Setiap satu minggu sekali dilakukan pembalikan atau pengadukan 

pada adonan kompos agar kompos cepat matang dan suhunya terkontrol. 

3.4.3. Persiapan sludge yang akan digunakan 

Sludge yang digunakan dalam media pembibitan berasal dari pengolahan 

limbah cair di pabrik kelapa sawit berupa lumpur aktif yang mengendap  
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di kolam air limbah. Sludge yang berada di dasar kolam pembuangan di ambil dan 

di keringkan selama dua minggu agar tekstur sludge lebih keras,  

sludge yang telah mengeras digunakan sebagai perlakuan untuk bahan tambahan 

media tanam. 

3.4.4. Pembuatan plot penelitian 

Pembuatan plot dilakukan setelah persiapan lahan selesai, plot dibuat 

dengan membuat pembatas babybag  dengan ukuran plot 30 x 10 cm dan jarak 

antar plot 20 cm yang berfungsi sebagai tempat babybag. 

3.4.5. Pembuatan naungan 

Naungan dibuat dengan menggunakan paranet sleding net dengan 

intensitas cahaya 70%. Langkah pertama yang dilakukan adalah pemasangan 

kerangka naungan yang terbuat dari kayu dengan tinggi naungan 2 meter, panjang 

3 meter dan lebar 3 meter. Setelah kerangka naungan selesai maka paranet sleding 

net akan dipasang pada bagian atas kerangka naungan. 

3.4.6. Persiapan media tanam dan pemberian perlakuan 

Tanah topsoil yang digunakan adalah yang diperoleh dari Kelurahan 

Simpang Baru Kecamatan Tampan, tanah topsoil dibersihkan dari sampah, 

rumput serta kotoran lainnya. Tanah diayak terlebih dahulu untuk menghaluskan 

teksturnya yang bertujuan untuk memudahkan proses pencampuran tanah topsoil 

dengan perlakuan yang diberikan. 

Tanah topsoil yang dimasukkan di dalam babybag ukuran 14 x 22 cm. 

Perbandingan dilakukan menggunakan ember takar. Masing-masing perlakuan 

berupa topsoil + kompos TKKS (1:1), topsoil + sludge (1:1) dan topsoil + pupuk 

anorganik (NPK=15:15:15). Pemberian perlakuan pada media pembibitan dengan 

cara menambah bahan campuran media pembibitan berupa kompos TKKS, sludge 

dan NPK=15:15:15 dengan dosis 0,625 g/babybag. Perlakuan yang telah 

tercampur di aduk rata, media pembibitan yang telah tercampur di diamkan 

selama dua minggu sebelum tanam. 
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3.4.7. Analisis unsur hara pada media tanam 

Analisis unsur hara pada media pembibitan dilakukan dilaboraturium yaitu 

pada media pembibitan yang telah diberi perlakuan. Parameter yang diamati pada 

media pembibitan yaitu pH, N, P dan K. Pengambilan sampling di lakukan dua 

minggu setelah pencampuran perlakuan. Sampling yang di ambil untuk analisis 

unsur hara berasal dari masing-masing perlakuan. 

3.4.8. Penanaman 

Sebelum dilakukan penanaman media pembibitan disiram menggunakan 

air untuk membasahi media tanam. Biji mucuna siap tanam setelah dilakukan 

perlukaan pada bagian kulit luar biji menggunakan penjepit kuku, kedalaman biji 

mucuna ditanam dalam media pembibitan yaitu 1-1,5 cm. 

3.4.9. Pemeliharaan 

1. Penyiraman 

Penyiraman menggunakan gembor yang dilakukan 2 kali sehari yaitu  

pagi hari 07:00-10:00 WIB dan sore hari pukul 16:00-18:00 WIB. Namun apabila 

terjadi hujan tetapi tanah babybag masih kering tetap dilakukan penyiraman. 

2. Penyiangan 

Penyiangan gulma di dalam babybag  dan di luar babybag pada 

pembibitan dilaksanakan 2 minggu sekali secara manual. Penyiangan dilakukan 

untuk membuang rumput yang ada di dalam dan di luar (antar) babybag. 

3. Pengendalian Hama dan Penyakit 

Monitoring hama dan penyakit serta pengendaliannya di lakukan setiap 

hari dengan mengutip hand pecking, bila perlu di semprot dengan insektisida 

dan fungisida. 

 

3.5. Parameter Pengamatan Analisis Unsur Hara 

3.5.1. Analisis pH  (Metode Elektrometrik)  

Cara kerja analisis pH tanah timbang 10 g contoh tanah sebanyak dua kali, 

masing-masing dimasukkan ke dalam botol kocok. Tambahkan 25 mL H2O  

ke botol yang satu untuk analisis pH H2O dan 25 mL KCl 1 M ke dalam botol 

lainnya untuk analisis pH KCl. Kocok sampel dengan mesin shaker  
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selama 30 menit dengan kecepatan 250 rpm. Ukur larutan tanah dengan pH meter  

yang telah dikalibrasi menggunakan larutan buffer pH 7,0 dan pH 4,0.  

Catat angka yang tampil pada layar pH meter (Riyadi, 2016). 

 

3.5.2. Analisis N-Total (Metode Kjedhal) 

Sebanyak 500 mg tanah dimasukkan ke dalam labu kjedhal 25 mL.  

Setelah itu ditambahkan 1,9 g Se, CuSO4, Na2SO4, 5 mL H2SO4 pekat dan 5 tetes 

parafin cair ke dalam labu, kemudian panasi labu dalam kamar asap dengan api 

kecil hingga diperoleh cairan berwarna terang (hijau biru) lalu tambahkan aquades 

50 mL dan 5 mL NaOH 50% dan lakukan destilasi, kemudian hasil destilasi 

ditampung dalam erlenmeyer 125 mL yang berisi campuran 10 mL H2BO4 pekat 

dan 5 tetes indikator conway. Terakhir titrasi destilasi dengan HCl 0,1 N  

sampai perubahan warna dari hijau kemerahan. 

3.5.3. Analisis P-Tersedia(Metode Bray) 

Timbang 2,5 g contoh tanah < 2 mm, ditambah pengekstrak bray dan kurt I 

sebanyak 25 mL, kemudian dikocok selama 5 menit dan disaring. Apabila larutan 

keruh, dikembalikan ke atas saringan semula (proses penyaringan maksimum  

5 menit). Pipet 2 mL ekstrak jernih kedalam tabung reaksi. Contoh dan deret 

standar masing-masing ditambah pereaksi pewarna fosfat sebanyak 10 mL,  

lalu dikocok dan di biarkan 30 menit. Diukur absorbansinya dengan spektrometer 

pada panjang gelombang 693 mm (Umaternate dkk., 2014). 

3.5.4. Analisis Kalium (Ekstrak HCl 25%) 

Timbang 2,00 g contoh tanah ukuran < 2 mm, dimasukkan ke dalam botol 

kocok dan tambahkan 10 mL HCl 25% lalu kocok dengan mesin kocok  

selama 5 jam. Masukkan ke dalam tabung reaksi dibiarkan semalam  

atau di sentrifuse. Pipet 0,50 mL ekstrak jernih contoh ke dalam tabung reaksi. 

Tambahkan 9,50 mL air bebas ion (pengenceran 20 kali) dan dikocok.  

Pipet 2 mL ekstrak contoh encer dan deret standar, dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi. Dibiarkan selama 30 menit diukur dengan AAS. 
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3.6. Parameter Pengamatan Pertumbuhan Bibit Mucuna bracteata 

Pengamatan dilakukan pada seluruh sampel tanaman pada setiap babybag. 

Adapun parameter pengamatan yang diambil sebagai data adalah: 

1. Tinggi tanaman (cm) 

Tinggi tanaman diukur dari pangkal batang hingga ujung daun yang 

terpanjang dengan menggunakan meteran dilakukan setiap seminggu sekali. 

2. Jumlah daun (helai) 

Penghitungan terhadap jumlah daun dilakukan setiap 7 hari sekali. 

Penghitungan pertama kali yaitu pada saat tanaman berumur 7 hari setelah tanam 

di babybag. Daun yang dihitung adalah daun yang sudah membuka sempurna 

(Sidemen dkk., 2017). 

3. Berat basah tanaman (g) 

Berat basah tanaman di timbang dengan menggunakan timbangan analitik 

saat umur bibit mucuna 1 bulan dan siap ditanam kelapangan. 

4. Berat kering tanaman (g) 

Pengamatan berat kering tanaman dilakukan setelah tanaman dikeringkan 

dengan menggunakan oven pada suhu 105
0
C selama 24 jam. Tanaman Mucuna 

bracteata dibungkus menggunakan kertas dan diberi label, kemudian dimasukkan 

ke dalam oven. Selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan analitik. 

5. Persen hidup bibit 

Persentase tumbuh bibit dihitung pada saat biji Mucuna bracteata mulai 

berkecambah pada media pembibitan. Persentase tumbuh hidup dihitung rumus 

(Djamhuri dkk., 2012): 

             
                       

                         
      

 

6. Jumlah bintil akar 

Penghitungan bintil akar dilakukan pada akhir penelitian, bintil akar yang 

dihitung meliputi seluruh tanaman dari semua perlakuan. 

 

3.7. Analisis Data 

Data hasil penelitian dianalisis dengan analisis sidik ragam RAL,  

seperti Tabel 3.1. Ragam model linear menurut Sastrosupadi (2000) berikut: 
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Yuj =  µ + Tu + εuj  ; i = 1,2, .... t 

   j = 1,2, .... r 

Keterangan: 

Yuj = Respon atau nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

µ = Nilai tengah umum 

Tu = Pengaruh perlakuan ke-i 

εuj = pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

Data analisis unsur hara makro disajikan dalam bentuk tabel kemudian hasil 

pengamatan dianalisis secara statistik menggunakan analisis data menggunakan 

analisis ragam (ANOVA). Menurut Sastrosupadi (2000), model tersebut sesuai 

dengan ANOVA dari RAL sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Tabel Sidik Ragam 

Sumber 

Keragaman 

(SK) 

Derajat 

Bebas 

(DB) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung F5%     F1% 

Perlakuan t-1 JK P JK P/ (t-1) KTP/KTG  

Galat (rt-1) (t-1) JK G JK G/ (rt-t)   

Total rt-1 JKP+JKG    

 

Jika beda nyata dilanjutkan dengan Uji DMRT (Duncan Multiple Range 

Test) taraf 5%. Model Uji Jarak Duncan adalah sebagai berikut: 

UJD α = Rα (ρ, DB Galat) × √  G Ula  a  

Keterangan: 

α   =  Taraf uji nyata 

ρ   =  Banyaknya perlakuan 

R        =  Nilai dari Tabel Uji Jarak Duncan 

KTG  =  Kuadrat Tengah Galat 

 


