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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini telah dilaksanakan di lahan percobaan dan Laboratorium 

Agronomi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. Analisis unsur hara N total dan C organik dilakukan di 

laboratorium PT. Central Alam Resource Lestari Jl. HR. Soebrantas No. 134 

Panam Pekanbaru. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 

2018.  

 

3.2. Bahan dan Alat 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: benih selada Varietas 

Grand Rapid, pupuk kandang ayam, air, polibeg ukuran 25 x 20 cm, asam sulfat, 

selen, serbuk batu didih, aquades, asam borat, indicator conway, NaOH, H2SO4, 

K2Cr2O7 dan kertas label. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah plastik, 

wadah persemaian, gelas ukur, cangkul, parang, gembor, meteran, pisau, 

timbangan analitik, labu didih, erlenmeyer, labu takar, spektrofotometer, alat tulis, 

dan kamera. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) non faktorial, dengan 7 perlakuan pupuk kotoran ayam, 

antara lain: 

M0 = Tanpa aplikasi pupuk (kontrol) 

M1 = 37,5 gram pupuk padat kotoran ayam/tanaman 

M2 = 75 gram pupuk padat kotoran ayam/tanaman 

M3 = 112,5 gram pupuk padat kotoran ayam/tanaman 

M4 = 37,5 gram pupuk padat kotoran ayam yang dicairkan/tanaman 

M5 = 75 gram pupuk padat kotoran ayam yang dicairkan/tanaman 

M6 = 112,5 gram pupuk padat kotoran ayam yang dicairkan/tanaman 
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Dari perlakuan di atas maka terdapat 7 perlakuan dan setiap perlakuan 

diulang sebanyak 4 kali sehingga terdapat 28 unit percobaan. Dimana setiap 1 

percobaan terdapat 2 polibag, sehingga terdapat 56 populasi tanaman selada. 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1.  Pembuatan pupuk cair kotoran ayam 

. Kotoran ayam  didapatkan dari peternakan ayam di Jl. Garuda Sakti km 6. 

Menurut Yuliarti (2009) Pupuk organik cair kotoran ayam dapat dibuat dari 

kotoran ayam yang masih baru dengan cara perbandingan 1 kg kotoran ayam 

(feses) dilarutkan dalam air sebanyak 6,7 liter. Sehingga untuk melarutkan 37,5 

gram kotoran ayam membutuhkan air sebanyak 251,25 ml air, untuk melarutkan 

75 gr kotoran ayam dibutuhkan air sebanyak 502,5 ml air, sedangkan untuk 

melarutkan 112,5 gram kotoran ayam dibutuhkan air sebanyak 753,75 ml air. 

Maka untuk melarutkan keseluruhan perlakuan dibutuhkan kotoran ayam 

sebanyak 1800 gram dengan air 12060 ml air. Pupuk cair dibuat dengan 

menempatkan 1800 gram kotoran ayam kedalam goni dan kemudian diikat. 

Masukkan karung yang berisi kotoran itu kedalam ember cat yang berisi air 

sebanyak 12060 ml air. Dengan membenamkan dan mengangkat karung didalam 

ember maka kotoran ternak akan terlarut. Lakukan setiap 3 hari. Dibutuhkan 

waktu 2 minggu untuk melarutkan semua unsur hara dalam pupuk kedalam air. 

Larutan siap digunakan bila warna berubah menjadi coklat tua. Cara lain, untuk 

memperkirakan kapan larutan siap digunakan adalah melalui penciuman. Pada 

hari pertama akan terasa bau amoniak yang kuat. Setelah 10-14 hari, bau tersebut 

akan berkurang.  

Selanjutnya pupuk cair yang telah siap dicairkan dimasukkan kedalam 

plastik dengan ukuran masing-masing perlakuan. Setiap perlakuan terdapat 4 

ulangan sehingga terdapat 24 kantong plastik pupuk cair. 

 

3.4.2. Pembuatan pupuk padat kotoran Ayam 

 Pupuk padat kotoran ayam yang digunakan dalam penelitian ini berasal 

dari peternakan ayam di Jl. Garuda Sakti km 6. Menurut Yuliarti (2009) pupuk 

padat kotoran ayam dibuat dengan cara kotoran ternak segar dikeluarkan dari 
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kandang dan dijemur hingga setengah kering. Penjemuran bisa dilakukan setiap 

hari. Hamparkan tipis-tipis kotoran tersebut dan timbun setiap hari di atasnya 

sambil diaduk-aduk hingga menjadi kering.  

 

3.4.3. Persiapan lahan 

Persiapan lahan penelitian ini berupa pembersihan lahan yang akan 

digunakan yaitu membersihkan rumput-rumputan, semak belukar, sampah-

sampah, dan sisa-sisa kayu yang dapat mengganggu peneliti didalam melakukan 

penelitian serta dilakukan perataan lahan agar topografi menjadi datar dan mudah 

dalam peletakan polibag. 

 

3.4.4. Persiapan dan pengisian media tanam 

 Persiapan media tanam dilakukan bersamaan dengan persemaian. Tanah 

yang digunakan adalah tanah gambut yang diperoleh disekitar lahan percobaan 

Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. Selanjutnya tanah 

dimasukkan kedalam polibag besar berukuran (25 x 20 cm) serta penambahan 

pupuk dolomit dengan cara melihat pH tanah terlebih dahulu (Lampiran 6).  

 

3.4.5. Penyemaian benih 

Benih selada sebelum disemai terlebih dahulu direndam dengan air selama  

5 menit agar memudahkan penyortiran. Kemudian benih dimasukkan ke dalam 

wadah penyemaian. Media persemaian terdiri dari campuran tanah dan pupuk 

kandang ayam dengan perbandingan 2:1. Benih ditabur dalam wadah penyemaian 

yang telah diisi dalam media tanam. Penyemaian dilakukan selama lebih kurang 1 

minggu yang ditandai dengan munculnya minimal 2 helai daun. 

 

3.4.6. Pemberian label  

 Pemberian label pada polibag dilakukan sebelum pemberian perlakuan. 

Pemberian label bertujuan untuk membedakan perlakuan yang akan diberikan  

pada masing-masing tanaman selada. Setelah diberi label perlakuan selanjutnya 

polibag disusun sesuai dengan bagan percobaan. 
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3.4.7. Penanaman 

 Penanaman dilakukan pada bibit yang sudah berumur 1 minggu atau sudah 

mempunyai daun minimal 2 helai. Penanaman dilakukan selama satu kali. 

Penanaman dilakukan pada pagi hari dengan cara memindahkan bibit selada ke 

polibag berukuran 25 x 20 cm. Jumlah yang  ditanam adalah satu bibit untuk satu 

polibag. Jarak antar  polibag adalah 25 x 25 cm. 

 

3.4.8. Pemberian perlakuan 

Pemberian pupuk padat kotoran ayam dilakukan 2 minggu sebelum tanam, 

dan diberikan satu kali dengan cara mencampur pupuk kedalam tanah atau diaduk 

secara merata kedalam tanah. Aplikasi pupuk cair sesuai perlakuan diberikan 

dengan cara disiramkan langsung ke tanah, diberikan 3 kali yaitu masing-masing 

perlakuan dibagi 3, dimana pemberian dilakukan satu minggu setelah tanam 

dilanjutkan dengan pemberian pada umur 14, dan 21 HST. 

 

3.4.9. Pemeliharaan 

1. Penyiraman  

Penyiraman tanaman dilakukan setiap pagi dan sore hari menggunakan 

gembor. Penyiraman disesuaikan dengan kondisi cuaca. Jika tanah sudah lembab, 

tanaman tidak perlu disiram. 

2. Penyiangan 

Penyiangan gulma di dalam polibag pada tanaman selada dilakukan secara 

rutin dengan mencabut rumput yang tumbuh di dalam polibag dilakukan dengan 

cara manual. 

3. Pengendalian Hama dan Penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan cara melihat 

keseluruhan tanam. Apabila ada tanaman yang terserang hama dan penyakit 

dilakukan pengendalian secara cepat, bila perlu di semprot dengan insektisida dan 

fungisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. 
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3.4.10. Panen  

Panen dilakukan dengan cara mencabut tanaman selada dari dalam polibag 

dan membersihkan tanah yang menempel pada akar. Tanaman selada dapat 

dipanen pada umur 37 hari, dengan ciri-ciri batang sudah terbentuk, daun sudah 

terbuka, berukuran maksimal, dan berwarna hijau terang.  

 

3.5. Parameter Pengamatan Sifat Tanah 

Pengamatan dilakukan pada saat proses panen. Adapun parameter 

pengamatan yang diambil sebagai data adalah: 

3.5.1. N total metode Kjeldahl (Sulaeman dkk., 2005) 

Ditimbang 0,500 g contoh tanah ukuran <0,5 mm, dimasukkan ke dalam 

tabung digest, kemudian ditambahkan 1 g campuran selen dan 3 ml asam sulfat 

pekat, didestruksi hingga suhu 350
°
C (3-4 jam). Destruksi selesai bila keluar uap 

putih dan didapat ekstrak jernih (sekitar 4 jam). 

Tabung diangkat, didinginkan dan kemudian ekstrak diencerkan dengan air 

bebas ion hingga tepat 50 ml.  Kocok sampai homogen, biarkan semalam agar 

partikel mengendap. Ekstrak digunakan untuk pengukuran N dengan cara destilasi 

atau cara kolorimetri. 

Pindahkan secara kualitatif seluruh ekstrak contoh ke dalam labu didih 

(gunakan air bebas ion dan labu semprot). Tambahkan sedikit serbuk batu didih 

dan aquades hingga setengah volume labu. Disiapkan penampung untuk NH3 

yang dibebaskan yaitu Erlenmeyer yang berisi 10 ml asam borat 1% yang 

ditambah 3 tetes indicator Conway (berwarna merah) dan dihubungkan dengan 

alat destilasi. Dengan gelas ukur, tambahkan NaOH 40% sebanyak 10 ml ke 

dalam labu didih yang berisi contoh dan secepatnya ditutup. Di destilasi hingga 

volume penampung mencapai 50–75 ml (berwarna hijau). Destilat dititrasi 

dengan H2SO4   0,050 N hingga warna merah muda. Catat volume titar contoh (Vc) 

dan blanko (Vb). 

 

3.5.2. C-organik dengan metode Walkley & Black (Sulaeman dkk., 2005)  

Timbang teliti 0,0500 – 0,1000 g contoh pupuk yang telah dihaluskan ke 

dalam labu takar volume 100 ml. Tambahkan berturut-turut 5 ml larutan K2Cr2O7 
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2 N, kocok, dan 7 ml H2SO4 pa. 98%, kocok lagi, biarkan 30. Untuk standar yang 

mengandung 250 ppm C, pipet 5 ml larutan standar 5000 ppm C kedalam labu 

takar volume 100 ml, tambahkan 5 ml H2SO4 dan 7 ml larutan K2Cr2O7 2 N 

dengan pengerjaan seperti di atas. Kerjakan pula blanko yang digunakan sebagai 

standar 0 ppm C. Masing-masing diencerkan dengan air bebas ion dan setelah 

dingin volume ditepatkan hingga tanda tera 100 ml, goncang hingga homogen dan 

biarkan semalam. Esoknya diukur dengan spektrofotometer pada panjang 

gelombang 561 nm. 

 

3.5.3. Kerapatan Isi Tanah (KIT) 

Untuk menentukan kerapatan isi tanah terlebih dahulu dimasukkan kedalam 

ring untuk dilakukan pengovenan. Suhu yang digunakan yaitu 110 
0
C selama 24 

jam. Setelah tanah kering selanjutnya dilakukan penentuan kerapatan isi tanah 

dengan menggunakan rumus menurut Utomo (2016) sebagai berikut: 

    = 
  

         
 

Dimana: 

KIT  = kerapatan isi Tanah (g/cm3) 

BK = Berat Kering (g) 

VR contoh  = Volume ring contoh (cm3) 

 

3.6. Parameter Pengamatan Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Selada 

Pengamatan pertumbuhan dilakukan pada umur 1 MST, 2 MST, 3 MST, 

dan 4 MST. Sedangkan pengamatan hasil tanaman selada dilakukan setelah 

panen. 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 yaitu 

pada tanaman selada berumur 1, 2, 3 dan 4 minggu. 

 

2. Jumlah daun (helai) 
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Data diambil dengan menghitung jumlah daun yang telah membuka dengan 

sempurna setiap seminggu sekali yaitu pada tanaman selada berumur 1, 2, 3 dan 4 

minggu. 

3. Lebar daun (cm) 

Lebar daun diukur dengan menggunakan meteran yang dilakukan setiap 

seminggu sekali yaitu pada tanaman selada berumur 1, 2, 3 dan 4 minggu. 

 

4. Berat segar tanaman (g) 

Berat segar tanaman ditimbang di laboratorium agronomi dengan 

menggunakan timbangan analitik setelah dilakukan pemanenan. Dengan cara 

menimbang tanaman selada per polibag yang telah dibersihkan. 

 

5. Berat segar akar tanaman (g) 

Berat segar akar tanaman ditimbang di laboratorium agronomi dengan 

menggunakan timbangan analitik setelah dilakukan pemanenan. Dengan cara akar 

dibersihkan dari tanah yang menempel. 

 

3.7. Analisis Data 

Data analisis pupuk padat dan cair kotoran ayam dibandingkan dengan 

persyaratan pupuk organik yang ditetapkan Menteri Pertanian (2011), sedangkan 

data hasil penelitian dianalisis dengan analisis sidik ragam RAL, seperti Tabel 3.1. 

Ragam model linear menurut Sastrosupadi (2000) berikut: 

 

Yuj =  µ + Tu + εuj  ; i = 1,2, .... t 

    j = 1,2, .... r 

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 N total dan C organik disajikan dalam bentuk tabel 

kemudian hasil pengamatan dianalisis secara statistik menggunakan analisis data 
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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 berbeda 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


