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III. MATERI DAN METODE

3.1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini telah dilaksanakan di Jl. Angkasa No. 20 Kel. Tobek Gadang

Pekanbaru,  selama 2 bulan. Dimulai pada bulan Desember 2017 sampai dengan

Januari 2018.

3.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah pH meter, TDS, penggaris, jangka sorong,

gelas ukur, rak penyemaian paralon, reducer, dop air, penyambung segitiga, pipa

instalasi listrik, elbo listrik mesin air, cok rayon, cok sambung, ember, kayu,

talang air, paranet, plastik kaca, grenda, gergaji, net pot, kain flanel, martil dan

paku.

Adapun bahan yang dipakai adalah benih kailan, cocopeat, arang sekam,

cacahan batang pisang, nutrisi AB mix, rockwool,

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode Rancangan Acak

Lengkap (RAL), dengan 3 Perlakuan. Adapun perlakuan media tanam yaitu:

M 1   = Arang sekam padi

M 2  = Cacahan batang pisang

M 3  = Cocopeat

Setiap perlakuan diulang 8 kali, sehingga didapat 24 unit percobaan. Dalam 1 unit

percobaan terdapat 4 tanaman. Sehingga jumlah keseluruhan tanaman adalah 96

tanaman kailan.

3.4 Pelaksanaan Penelitian

3.4.1. Persiapan Konstruksi Hidroponik

Instalasi hidroponik dibuat dengan sistem DFT (Deep Flow Technique).

Rangkaian kontruksi DFT dibuat dengan kerangka kayu dengan ukuran tinggi 50

cm, panjang 550 cm dan lebar 120 cm serta mempunyai 96 lubang, 1 tingkat

dengan menggunakan 24 pipa paralon dan 3 aerator yang dipasang pada bak.

Setiap 8 pipa dipasang 1 aerator.
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3.4.2. Pembuatan Media Tanam Hidroponik

Media yang digunakan arang sekam padi, cacahan pelepah pisang dan

cocopeat.

a. Media arang sekam menggunakan media yang siap pakai

b. Media cacahan batang pisang dibuat dengan mencacah halus ukuran ± 0,2

cm batang pisang dan dikeringkan dengan menjemur di bawah terik

matahari selama satu minggu. Batang pisang yang  digunakan adalah

pisang batu. Bagian batang pisang yang digunakan adalah bagian batang

pisang (Mappanganro, 2013).

c. Media cocopeat menggunakan yang sudah siap pakai.

3.4.3. Penyemaian dan Penanaman Benih kailan

Benih kailan disemai pada media rockwool. Rockwool dipotong dadu

dengan ukuran 1 x 1 cm. Rockwool dilubangi bagian tengahnya dengan lidi.

Benih kailan di semai di atas rockwool dengan kedalamaan setengah dari benih.

Kemudian dibasahi  secukupnya dalam wadah semai  dan disimpan ditempat

gelap satu malam. Setelah benih tumbuh kemudian dipindahkan ketempat yang

cukup cahaya matahari. Persemaian berlangsung selama 21 hari  (4 helai daun).

Setelah itu benih dipindahkan pada media tanam hidroponik (Annisava, 2013).

3.4.4. Pemeliharaan

Pemberian nutrisi dan air mulai dilakukan setelah bibit dipindahkan ke

media tanam  dalam net pot. Pemberian nutrisi tanaman kalian menggunakan

pupuk AB Mix dengan kadar 1000 – 1300 ppm. Nutrisi hidroponik yang

diberikan pada minggu pertama setelah tanam adalah 1000 ppm. Minggu kedua

1100 ppm dan minggu ketiga hingga panen 1300 ppm. Tingkat kemasaman air

juga diperhatikan. Untuk tanaman kalian pH berkisar 5,5 – 6,5. Pemeliharaan

terhadap hama dengan menggunakan paranet dan secara manual.

3.4.5. Panen dan pascapanen

Kailan dipanen sat umur 28 hari setelah tanam. Terlebih dahulu melihat

fisik tanaman seperti warna, bentuk dan ukuran daun. Cara panen ada 2 macam

yaitu mencabut seluruh tanaman beserta akarnya dan dengan memotong bagian

pangkal batang yang berada di atas media dengan pisau tajam. Pengemasan
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membutuhkan ventilasi tetapi harus cukup kuat untuk mencegah kerusakan karena

beban.

3.5. Pengamatan

Parameter yang diamati :

1. Tinggi tanaman (cm)

Tinggi tanaman diamati dengan mengukur tinggi tanaman sampel dari

pangkal tanaman (pada permukaan media) sampai bagian ujung tanaman

(bagian pucuk tanaman). Pengamatan dilakukan setiap 7 hari sekali.

2. Jumlah daun

Jumlah daun diamati dengan menghitung daun tanaman sampel yang

sudah terbuka sempurna. Pengamatan dilakukan setiap 7 hari sekali setelah tanam.

1. Luas daun

Luas daun diamati dengan  menghitung panjang dan lebar daun, dipetakan

dalam kertas blok millimeter. Pengamatan dilakukan setiap 7 hari sekali.

2. Diameter batang

Pengukuran diameter batang kailan dengan menggunakan jangka sorong.

Diameter batang diukur 3 cm dari permukaan media tanam setip 7 hari sekali.

3. Bobot segar tajuk

Pengamatan dilakukan dengan menimbang bagian  tajuk tanaman sampel

dengan menggunakan timbangan dan dilakukan pada saat tanaman di panen.

4. Bobot segar akar

Pengamatan dilakukan dengan menimbang bagian  akar tanaman sampel

dengan menggunakan timbangan dan dilakukan pada saat tanaman dipanen.

3.6.  Analisis Data

Data-data yang diperoleh akan disajikan dengan bentuk tabel. Data

dianalisis dengan menggunakan analisis sidik ragam dan dilanjutkan dengan Uji

DMRT pada taraf  α = 5%.


