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II. MATERI DAN METODE 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juli - Agustus 2017 di 

Laboratorium Agronomi dan Lahan Percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah lampu LED, kabel, listrik, 

kamera, nampan, kotak semai, higrometer, gembor, dan alat tulis. Adapun bahan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih pakcoy varietas Nauli F1, 

cocopeat, polybag, air, pupuk kandang, dan tanah. 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan percobaan yang di lakukan di laboratorium 

dan di lapangan. Penelitian disusun dengan menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) faktorial yang terdiri dari dua faktor. Faktor pertama adalah 

lama penyinaran, terdiri atas 4 taraf yaitu: 

P1 = 8 jam  

P2 = 13 jam 

P3 = 18 jam 

P4 = 23 jam 

Faktor kedua adalah intensitas cahaya, terdiri dari 2 taraf yaitu: 

L1 = 36 Watt LED 

L2 = 42 Watt LED 

Masing-masing kombinasi perlakuan diulang 4 kali dan setiap ulangan 

terdiri dari 25 sampel benih pakcoy, sehingga semuanya berjumlah 800 sampel 

benih yang akan dikecambahkan. Setelah tanaman berkecambah kemudian 

dipindahkan ke media tanam di polybag. Jumlah tanaman yang dipindahkan 

adalah 3 tanaman pada setiap kombinasi perlakuan, sehingga jumlah tanaman 

yang diamati adalah sebanyak 96 tanaman. Lay out percobaan dapat dilihat pada 

Lampiran 4. 
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3.4. Alur Penelitian 

Alur penelitian akan disajikan dalam bentuk bagan dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 3.1. Bagan Alur Penelitian 

3.5. Pelaksanaan Penelitian 

3.5.1. Pembuatan kotak pembibitan dan perakitan lampu LED 

Kotak pembibitan terbuat dari kayu dan triplek yang berukuran 30 cm x 30 

cm x 30 cm yang dibagian atas kotak dipasang lampu LED dengan pengaturan 

intensitas cahaya yang berbeda-beda pada setiap kotak. Jarak antara lampu dengan 

media tanam adalah 20 cm. Menurut Susilowati dkk. (2015) perlakuan jarak 

lampu 20 cm dari media tanam memberikan hasil lebih baik jika dibandingkan 

dengan perlakuan penyinaran buatan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata 

hasil tertinggi dari semua parameter yang diamati meliputi jumlah daun, tinggi 
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tanaman, luas daun, indeks luas daun, bobot brangkasan total, bobot brangkasan 

atas, dan bobot brangkasan bawah pada tanaman kailan.  

Lampu LED  yang digunakan merupakan bola lampu yang dirakit menjadi 

satu sehingga menghasilkan jumlah intensitas cahaya 36 watt dan 42 watt. Untuk 

lampu LED 36 watt terdiri dari dua buah bola lampu yang memiliki intensitas 

cahaya 18 watt, sedangkan untuk lampu LED 42 watt terdiri dari satu buah bola 

lampu dengan intensitas cahaya 18 watt dan dua buah bola lampu dengan 

intensitas cahaya 12 watt. 

3.5.2. Penyemaian 

Benih pakcoy disemai dengan cara menaburkan benih di atas cocopeat 

yang telah diletakkan di dalam nampan yang sudah disiram air berukuran 10 x 10 

cm. Benih yang telah diletakkan di dalam nampan dimasukkan kedalam kotak 

pembibitan selama 8 jam, 13 jam, 18 jam, dan 23 jam. Hal ini dilakukan setiap 

hari sampai pindah tanam yaitu pada saat bibit memiliki 4-5 helai daun dan 

diamati pertumbuhannya.  

3.5.3. Penanaman 

Bibit yang telah memenuhi kriteria pindah tanam dipindahkan ke polybag 

yang berisi media tanah. Media tanah yang digunakan adalah campuran tanah 

dengan pupuk kandang kotoran ayam dengan perbandingan 2:1. Ciri-ciri bibit 

yang siap untuk dipindah tanam adalah tanaman sehat, terlihat bagus dan memiliki 

4-5 helai daun. 

3.5.4. Pemeliharaan 

Proses pemeliharaan yang dilakukan adalah penyiraman yang teratur 

terutama pada musim kemarau yaitu setiap pagi dan sore hari. Kebutuhan air 

untuk tanaman pakcoy  adalah 700 ml/hari. Pemupukan menggunakan pupuk urea 

dengan dosis 0,31 gr/tanaman yang diberikan pada 2 minggu setelah tanam. Hama 

yang biasa menyerang tanaman pakcoy adalah ulat, siput, tritip, dan cacing bulu.  

Sementara jenis penyakit yang biasa menyerang tanaman ini adalah serangan 

jamur dan bakteri. Pemberantasan hama dan penyakit dapat dilakukan dengan cara 

mekanik yaitu mengambil hama secara langsung atau dapat juga memberikan 

pestisida dan menjaga kebersihan lahan secara berkala. 
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3.5.5. Pemanenan 

Pakcoy dapat dipanen pada umur ± 45 hari setelah tanam. Tanaman 

pakcoy yang layak panen memiliki daun yang tumbuh subur dan berwarna hijau 

segar, pangkal daun tampak sehat, serta ketinggian tanaman seragam dan merata. 

Proses pemanenan dilakukan dengan mencabut tanaman dari dalam tanah (Abidin, 

2015). 

 
3.6. Pengamatan 

3.6.1. Pengamatan Iklim Mikro 

Pengamatan iklim mikro kotak persemaian meliputi suhu dan kelembaban 

udara. Pengamatan ini dilakukan pada saat persemaian dan pada saat sudah pindah 

tanam di lapangan hingga panen. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu 

adalah termometer dan untuk mengukur kelembaban adalah higrometer digital 

dengan cara meletakkan alat tersebut dalam masing-masing kotak secara 

bergantian selama 3 menit kemudian dibaca skala yang ditunjukkan. 

3.6.2. Pengamatan pada saat perkecambahan dan pertumbuhan bibit 

Benih pakcoy yang telah disemai, dilakukan pengamatan pada saat benih 

mulai berkecambah. Pengamatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Indeks vigor, dilakukan pengamatan setiap hari dari benih mulai berkecambah 

sampai pindah tanam. Menurut Permanasari dan Aryanti (2014), menghitung 

indeks vigor dapat menggunakan rumus : 

IV =
�1

�1
+

G2

�2
+

G3

�3
+ ⋯ +

Gn

��
 

Keterangan : 

IV : indeks vigor 

G  : jumlah benih yang berkecambah pada hari tertentu 

D  : waktu/hari yang berkorespondensi dengan jumlah itu (G) 

N  : jumlah hari pada perhitungan akhir pengamatan 

b. Viabilitas (daya kecambah), dilakukan pengamatan pada saat bibit berumur 7 

hari setelah berkecambah. Rumus viabilitas benih menurut Suheiti (1998) 

�� =
∑ ��

�
 x 100% 
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Keterangan : 

ni = Jumlah benih yang berkecambah pada hari ke-i 

N =Jumlah benih yang diuji 

c. Bobot basah bibit, diukur dengan cara menimbang tajuk dan akar bibit secara 

terpisah. Pengamatan ini dilakukan pada saat bibit akan dipindah tanam ke 

polibag. 

d. Bobot kering bibit, diukur dengan cara menimbang bagian tajuk dan akar 

tanaman setelah di oven pada suhu 105 0 C selama 48 jam. 

 

3.6.3. Pengamatan Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Setelah Pindah 

Tanam 

Parameter pengamatan yang dilakukan pada saat pertumbuhan dan hasil 

tanaman adalah sebagai berikut: 

a. Tinggi tanaman 

Tinggi tanaman diamati setiap satu minggu sekali dengan mengukur dari batas 

pangkal batang akar sampai ujung daun tertinggi. 

b. Jumlah daun 

Jumlah daun dihitung berdasarkan banyaknya daun yang sudah membuka 

sempurna setiap satu minggu sekali.  

c. Lebar daun terlebar 

Pengamatan lebar daun dilakukan saat panen dengan menggunakan alat ukur 

penggaris. 

d. Bobot basah tanaman, terbagi menjadi dua yaitu bobot basah tajuk dan bobot 

basah akar. Tanaman dibersihkan dengan air dari tanah yang menempel. 

Selanjutnya tanaman dipisahkan antara tajuk dan akar, lalu masing-masing tajuk 

di timbang. Penimbangan bobot basah dilakukan pada saat tanaman sudah panen. 

e. Bobot kering tanaman, terbagi menjadi dua yaitu bobot kering tajuk dan bobot 

kering akar. Penimbangan berat kering tajuk dilakukan setelah tanaman 

dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 1050C selama 48 jam. Sampel 

tanaman sawi yang akan dilakukan pengeringan dimasukkan kedalam amplop dan 

diberi label, kemudian dilakukan pengeringan. 
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3.7. Analisis data 

  Data hasil penelitian dianalisis menggunakan uji anova dan uji lanjut 

DMRT dengan taraf kepercayaan 95% dan disajikan dalam bentuk tabel. Model 

linear Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial menurut Hanafiyah (2014) 

adalah sebagai berikut: 

Yijk = µ + αi +βj + (αβ)ij + ρk  + εijk 

i     =  1, 2 dan 3                     j     = 1, 2 dan 3 

k    = 1,2,3,........5 

Keterangan : 

Yijk        : pengamatan pada suatu percobaan ke-i yang memperoleh kombinasi 

perlakuan taraf ke-j dari faktor P dan taraf ke-k dari faktor L 

µ  : mean populasi 

αi    : pengaruh taraf ke-i dari faktor P 

βj    : pengaruh taraf ke-i dari faktor L 

(αβ)ij   : pengaruh taraf ke-i dari faktor P dan taraf  ke-j dari faktor L 

ρk  : pengaruh taraf  ke-k dari faktor kelompok 

εijk        : pengaruh acak dari satuan percobaan ke-k yang memperoleh kombinasi 

perlakuan ij. εijk  ~ N (0,σ
2). 

Analisis sidik ragam dilakukan menggunakan uji F yang dapat dilihat pada tabel 

3.1 

Tabel 3.1 Sidik Ragam RAK Faktorial 

Sumber 
Keragama

n (SK) 

Derajat Bebas 
(DB) 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 
Tengah 
(KT) 

F Hitung F Tabel 
5%    

Kelompo

k  

Perlakuan 

P 

r-1 

PL-1 

P – 1 

JKK 

JKP 

JKP 

KTK 

KTP 

KTP 

 

KYP/KTG 

KTP/KTL 

 

- 

- 

L L – 1 JKL KTL KTL/KTG - 

P x L (P – 1)(L – 1) JK(PL) KT(PL) KT(PL)/KTG - 

Galat (PL)(r - 1) KTG KTG   

Total PLr- 1 JKT - - -         
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Keterangan : 

Faktor Koreksi = 
�

���
 

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

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKR)  =  

Jumlah kuadrat faktor P = 
∑��� 

��
− �� 

Jumlah kuadrat faktor L = 
∑��� 

��
 – FK 

Jumlah kuadrat interaksi (JK(PL)) = FK – JKP – JKL 

Jumlah kuadrat galat (JKG) = JKT – JKP – JKL – JK(PL) 

 Apabila menunjukkan perbedaan nyata maka dilakukan uji lanjutan 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) dengan taraf 5% 

UJDα = Rα(p,db galat x �
���

�
 

UJD Faktor P = Rα x �
���

� � �
 

UJD Faktor l = Rα x �
���

� � �
 

Keterangan : 

α     = Taraf nyata uji 5% atau 1% 

Rα(p,db galat  = Nilai dari tabel UJD dengan derajat bebas galat (DBG) 

R  = Banyak ulangan percobaan 

KTG    = Kuadrat tengah galat dari sidik ragam 

P  = Lama Penyinaran 

L  = Intensitas Cahaya 




