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III. MATERI DAN METODE  

 

3.1. Tempat dan Waktu  

Penelitian ini dilaksanakan di Kampar yang beralamat di Dusun V Sei 

Tibun Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar. Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan November 2017 hingga Januari 2018. 

 

1.2. Bahan dan Alat  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih bawang merah 

Varietas Bima, polibeg ukuran 40x50 cm, bokashi kotoran ayam, dan urine sapi 

yang sudah difermentasi. Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah cangkul, gembor, alat tulis, penggaris, timbangan analitik, jangka  sorong, 

kamera dan lain sebagainya. 

 

1.3.  Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 2 

faktorial. Faktor pertama yaitu konsentrasi urine sapi dengan 5 taraf, yaitu: 

K0: Tanpa pemberian urine sapi (0%) 

K1: 15%  

K2: 30%  

K3: 45%  

K4: 60%  

Faktor kedua yaitu frekuensi pemberian urine sapi, yaitu: 

F1 : 3 kali pemberian (0, 14, 28, HST) 

F2 : 4 kali pemberian (0, 14, 28, 42 HST) 

Kombinasi perlakuan (Tabel 3.1.) sebanyak 10 perlakuan dengan 4 

ulangan maka didapat 40 unit percobaan. Bagan percobaan penempatan perlakuan 

di lapangan dapat dilihat pada Lampiran 1 (halaman 39). 
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Tabel 3.1. Kombinasi perlakuan  

Perlakuan  F1 F2 

K0 K0F1 K0F2 

K1 K1F1 K1F2 

K2 K2F1 K2F2 

K3 K3F1 K3F2 

K4 K4F1 K4F2 

 

 Masing-masing unit percobaan terdiri dari 2 polibeg, setiap polibeg berisi 

3 rumpun bawang merah, sehingga berjumlah 240 rumpun. 

 

1.4. Pelaksanaan Penelitian  

1.4.1. Persiapan bibit  

Bibit yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit Varietas Bima 

Brebes yang diperoleh dari petani Nganjuk Jawa Timur, yang telah mengalami 

penyimpanan selama 2 bulan. 

 
1.4.2. Persiapan tempat 

Persiapan tempat untuk penelitian berupa pembersihan lahan, perataan 

areal sekitar dari semak belukar, sampah-sampah. Drainase dibuat sebaik mungkin 

supaya kelebihan air mudah mengalir. 

 

1.4.3. Persiapan media tanam 

Tanah yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah hitam berpasir. 

Tanah terlebih dahulu dicek pH, apabila pH tanah <6-7 maka dilakukan 

pengapuran dengan dosis 13 g (1 - 1,5 t/ha). Kemudian tanah dicampurkan dengan 

bokashi kotoran ayam dengan perbandingan volume 1 : 1 dan dimasukkan dalam 

polibeg berukuran 40 x 50 cm sampai 1/3 bagian tinggi polibeg. 

 

1.4.4. Persiapan urine sapi  

Urine sapi langsung diambil dari tempat sapi perah dari Peternakan di 

Kuapan Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Urine sapi ditampung 

sebanyak 30 liter kemudian dimasukkan dalam jerigen plastik dan ditutup rapat 

dan dibuat tempat pengeluaran amoniak dengan selang. Urine dibiarkan selama 30 

hari dan setelah 30 hari, bau urine sapi sudah berkurang (tidak menyengat) dan 

warna urine sapi berubah dari kuning menjadi keruh kehitaman seperti solar. 
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1.4.5. Penanaman  

Sebelum ditanam umbi dipotong 1/3 dari ujung umbi, dan akar yang sudah 

mengering dibuang kemudian umbi dikering anginkan selama 3 jam agar umbi 

tidak terserang jamur. Dalam satu polibeg ditanam 3 umbi dengan jarak 10 cm x 

10 cm. Tanah disekitar pangkal tanaman ditekan dengan lembut supaya biji 

menyatu dengan tanah. Setelah bawang ditanam dilakukan penyiraman agar tanah 

tetap lembab. 

 

1.4.6. Pemberian label  

Pemberian label bertujuan untuk membedakan perlakuan yang akan 

diberikan pada masing-masing tanaman bawang yang diletakkan pada setiap 

polibeg. Pemberian label dilakukan sebelum umbi ditanam. 

 

1.4.7. Pemberian perlakuan urine sapi  

Perlakuan  pemberian urine sapi diberikan sesuai dengan konsentrasi dan 

frekuensi yang telah ditentukan yaitu konsentrasi 0% (kontrol), 15%, 30%, 45%, 

60%, dengan frekuensi 3 kali pemberian (0, 14, 28 HST) dan 4 kali pemberian (0, 

14, 28, 42 HST). Sebelum diaplikasikan urine sapi terlebih dahulu diencerkan 

hingga volumenya mencapai 2000 ml untuk setiap konsentrasi. Pada konsentrasi 

15% dilakukan pengenceran dengan menambahkan 300 ml urine sapi dan 1.700 

ml air, pada konsentrasi 30% dilakukan pengenceran dengan menambahkan 600 

ml urine sapi dan 1.400 ml air, pada konsentrasi 45% dilakukan pengenceran 

dengan menambahkan 900 ml urine sapi dan 1.100 ml air, dan untuk konsentrasi 

60% dilakukan pengenceran dengan menambahkan 1.200 ml urine sapi dan 800 

ml air. Setelah masing-masing konsentrasi diencerkan kemudian disiramkan ke 

tanaman bawang merah dengan volume 100 ml per polibeg.  

 

1.4.8. Pemeliharaan  

a. Penyiraman 

Penyiraman dilakukan setiap hari, pada pagi ± jam (6.30 - 7.00) dan sore 

hari ± jam (16.00 – 17.00) sesuai dengan kebutuhan air tanaman. Penyiraman 

dilakukan dengan menggunakan gembor, sebelumnya telah dilakukan kelibrasi 

untuk kondisi kapasitas lapang, sehingga setiap polibeg memperoleh jumlah air 
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yang sama sampai batas kapasitas lapang. Penyiraman dihentikan 2 minggu 

sebelum panen. 

b. Penyiangan gulma 

Penyiangan dilakukan untuk mengendalikan gulma agar tidak 

mengganggu pertumbuhan vegetatif tanaman bawang merah, sekaligus 

menggemburkan tanah. Penyiangan dilakukan secara manual dengan mencabut 

gulma yang terdapat di dalam polibeg. Penyiangan dilakukan setiap tujuh hari 

sekali. 

c. Pengendalian hama dan penyakit  

Pengendalian hama dilakukan dengan menggunakan pestisida alami yaitu 

Pestona dengan dosis 5 cc – 10 cc/ liter air. Penyemprotan atau penyiraman 

dilakukan setiap minggu pada sore hari. Pengendalian penyakit dengan 

menggunakan Natural GLIO dengan dosis 1 – 2 g tiap tanaman pada lubang yang 

akan ditanami. Jika terjadi gejala serangan pathogen, maka 1 bungkus GLIO 

dicampurkan pupuk kandang matang atau kompos 2 – 3 kg lalu diamkan 1 

minggu baru digunakan, dengan dosis 2 -3 sendok makan pada tanaman bawang 

merah.  

 

1.4.9. Panen  

Tanaman bawang merah dipanen jika telah memiliki kreteria panen. 

Tanaman bawang merah yang siap untuk dipanen memiliki ciri-ciri berikut ini : 

Pertama pangkal daun jika dipegang sudah lemah. Kedua 70-80% daun berwarna 

kuning. Ketiga daun bagian atas mulai rebah. Keempat sudah terjadi pembentukan 

pigmen merah dan timbulnya bau bawang merah yang khas. Kelima serta terlihat 

warna merah tua atau merah keunguan pada umbi bawang merah. Keenam 

sebagian besar umbi telah muncul ke permukaan tanah. 

 

1.5. Parameter Pengamatan  

Pengamatan dilakukan terhadap setiap unit percobaan. Parameter yang 

diamati adalah sebagai berikut : 
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1.5.1. Tinggi tanaman (cm) 

Pengamatan pada tanaman bawang merah dilakukan ketika tanaman 

berumur 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 HST. Tinggi tanaman diukur mulai dari 

pangkal batang sampai ke ujung daun terpanjang. 

 

1.5.2. Jumlah daun per polibeg (helai) 

Pengamatan pada tanaman bawang merah dilakukan ketika tanaman 

berumur 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63HST. Menghitung jumlah daun yang 

diamati dilakukan dengan menghitung semua daun yang muncul pada tanaman 

bawang merah dalam satu polibeg. 

 

1.5.3. Jumlah anakan per polibeg 

Pengamatan pada tanaman bawang merah dilakukan ketika tanaman 

berumur 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 HST. Pengamatan dilakukan dengan cara 

menghitung semua jumlah anakan yang muncul dalam satu polibeg. 

 

1.5.4. Jumlah umbi per polibeg (umbi) 

Pengamatan dilakukan setelah panen dengan cara menghitung jumlah 

umbi yang terbentuk. 

 

1.5.5. Bobot basah per umbi  (g) 

Pengamatan dilakukan setelah panen. Umbi yang telah dipanen 

dibersihkan dari tanah yang menempel dan dipotong daunnya. Pengukuran bobot 

basah pertanaman diukur dengan cara menimbang hasil umbi bawang merah di 

polibeg dan dibagi dengan jumlah per tanaman per polibeg. Pengukuran dilakukan 

menggunakan timbangan analitik. 

 

1.5.6. Bobot basah umbi per polibeg (g) 

Pengamatan dilakukan setelah panen dengan cara menimbang hasil semua 

umbi setelah dipotong daunnya, yang sebelumnya telah dibersihkan dari tanah 

yang menempel. Kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik. 
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1.5.7. Bobot kering angin umbi (g) 

Pengamatan dilakukan setelah panen, umbi yang telah dipanen dibersihkan 

dari tanah yang menempel dan dikeringkan selama 1 minggu. Pengukuran bobot 

kering angin umbi diukur dengan cara menimbang hasil umbi bawang merah. 

Pengukuran dilakukan menggunakan timbangan analitik. 

 

1.5.8. Bobot kering angin per polibeg (g) 

Pengamatan dilakukan setelah panen, umbi yang telah dipanen dibersihkan 

dari tanah yang menempel dan dikeringkan selama 1 minggu. Pengukuran bobot 

kering angin umbi diukur dengan cara menimbang hasil umbi bawang merah per 

polibeg. Pengukuran dilakukan menggunakan timbangan analitik. 

 

1.5.9. Diameter umbi (cm) 

Pengamatan diameter umbi dilakukan pada saat setelah panen dengan 

menggunakan jangka sorong. 

 

1.5.10. Tinggi umbi (cm) 

Pengamatan dilakukan setelah panen dengan mengukur tinggi umbi 

menggunakan penggaris dari bagian paling bawang umbi hingga ujung umbi yang 

tertinggi, apabila setelah dilakukan pemotongan daun. 

                     

1.6. Analisis Data  

Data hasil pengamatan dari setiap perlakuan diolah secara statistik dengan 

menggunakan analisis sidik ragam rancangan acak lengkap RAL, seperti pada 

Tabel 3.2. Jika memberi pengaruh nyata dilanjutkan dengan uji jarak Duncan pada 

taraf 5%. Program yang digunakan dalam pengolahan data yaitu menggunakan 

program SAS. 
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Tabel 3.2.Tabel sidik ragam  

Sumber 

Keragaman 

(SK) 

Derajat 

Bebas (DB) 

Jumlah 

Kuadrat (JK) 

Kuadrat 

Tengah 

 (KT) 

F Hitung F 

Tabel 

K 

F 

K x F 

Galat 

a – 1 

i - 1 

 (a-1) (i-1) 

(ai-1) (r-1) 

JKK 

JKF 

JK(KF) 

JK (jxa) 

JKG 

KTK 

KTF 

KT (KF) 

KTG 

KTK/KTG 

KTF/KTG 

KT(KF)/KTG 

0,05 

- 

- 

- 

- 

Total r a i -1 JKT - - - 

 

Keterangan : 

Faktor koreksi (FK) = Y …
2
 

  rKS 

 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  = Σ Yijk
2
 _ FK 

 

Jumlah Kuadrat Faktor K (JKD)  =[ Σ(ki)/r.d] – FK 

 

Jumlah Kuadrat Faktor F(JKF)  = [ Σ(Sj)
2
/r.a ] – FK 

 

Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor K dan F {JK(KF)} = JKT – JKK – JKF 

 

Jumlah Kuadrat Galat = JKT – JKK- JKF – JK (KxF) 

Uji lanjut yang akan dilakukan adalah Uji Jarak Duncan (UJD) taraf 5%. Model 

Uji Jarak Duncan menurut Sastrosupadi (2000), adalah sebagai berikut : 

UJDα = Rα (ρ, DB Galat) √     ulangan  

Keterangan :  α : taraf uji nyata  

  ρ : banyaknya perlakuan  

  R : nilai dari tabel uji jarak Duncan (UJD) 

  KTG : nilai kuadrat tengah  

 

 

 

 

 

 

 

 


