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III. MATERI DAN METODE

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2015 sampai dengan bulan

Februari 2016 di kebun kelapa sawit masyarakat yang terletak di Kelurahan

Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar terletak pada titik koordinat

101o 17’ 22” BT dan 0o 26’ 56” LU.

3.2 Alat dan Bahan

Peralatan utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Infra Red Gas

Analyzer (IRGA) tipe LI-820, sungkup gas dari pipa PVC berdiameter 25.5 cm

dan tinggi 25 cm. Pengukuran IRGA dilengkapi alat penunjang seperti baterai 12

V, pompa udara 12 V, filter udara, manometer, data logger atau laptop, selang,

meteran, kipas, thermometer, parang, dan tali rapia.

Bahan yang digunakan adalah benih kedelai varietas Grobogan, benih

jagung varietas Bonanza F1, dolomit, pupuk  kandang, UREA, TSP, KCL dan

tanaman kelapa sawit belum menghasilkan (TBM).

3.3 Metode Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok

(RAK) yang terdiri dari empat perlakuan dan empat kelompok sehingga didapat

16 ulangan, perlakuan terdiri atas:

B = Emisi gas CO2 tanpa tanaman jagung dan kedelai di sela kelapa sawit

J = Emisi gas CO2 pada tanaman jagung di sela kelapa sawit

K = Emisi gas CO2 pada tanaman kedelai di sela kelapa sawit

JK = Emisi gas CO2 pada tanaman jagung dan kedelai di sela kelapa sawit

Pengukuran emisi gas rumah CO2 dilaksanakan pada minggu kelima (fase

vegetatif) dan minggu kedelapan (fase generatif) atau dua minggu sebelum panen

monokultur jagung, monokultur kedelai dan tumpangsari jagung kedelai.
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3.4 Pelaksanaan Penelitian

3.4.1 Persiapan

Persiapan merupakan langkah awal dalam penelitian ini yang meliputi

survey lapangan dan mempersiapkan bahan dan peralatan, serta pengurusan

legalitas (izin penelitian) sebelum lokasi penelitian ditetapkan serta pengadaan

alat dan bahan penunjang penelitian.

3.4.2 Pembuatan bedengan

Pembuatan bedengan dilakukan sebagai media tanam tanaman pangan.

Tujuan dari pembuatan bedengan ini adalah untuk menggemburkan tanah. Ukuran

bedengan adalah 5x5 meter. Setelah bedengan dibuat, bedengan ditambahkan

pupuk dolomit dan kandang. Tujuannya untuk meningkatkan pH tanah dan unsur

hara. Setelah itu bedengan dibiarkan selama 10 hari. Pengukuran pH tanah

dilakukan di awal dan di akhir penelitian.

3.4.3 Menanam Tanaman Pangan

Tanaman pangan ditanam pada bedengan yang sudah diberikan pupuk

kandang dan dolomit. Kedelai ditanam dengan jarak tanam 20x20 cm, sedangkan

jagung ditanam dengan jarak tanam 60x40 cm.

3.4.4 Perawatan tanaman pangan

Perawatan tanaman pangan dilakukan dengan cara memberikan pagar di

sekililing bedengan dengan mulsa dan jaring. Perawatan juga dilakukan dengan

memberikan pupuk urea, TSP, dan KCl.

3.4.5 Pengukuran emisi gas CO2

Pengukuran emisi gas rumah kaca dilakukan di sela-sela tanaman pangan

dan di bedengan bera sebagai kontrol. Pengukuran emisi gas CO2 dengan

menggunakan IRGA tipe LI-820.

3.4.6 Analisis emisi gas rumah kaca

Pengukuran emisi gas CO2 akan dihitung melalui PC dengan

menggunakan software IRGA Li-COR 802. Setelah mendapatkan data yang

dibutuhkan maka data akan diolah melalui software Microsoft Office Excel.
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Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan dijelaskan secara

rinci pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1. Tahapan Penelitian

3.5 Pengukuran Fluks CO2

Pengukuran fluks CO2 dilakukan dengan menggunakan IRGA (Infra Red

Gas Analyzer). Kelengkapan penunjang seperti baterai 12 V, pompa udara 12 V,

filter udara, manometer, laptop, selang, sungkup gas dan tutupnya. Alat IRGA

dikondisikan dalam keadaan stasioner (tidak bergerak) sedangkan tutup sungkup

dirancang untuk dapat dipindah-pindahkan pada sungkup yang diukur fluks CO2-
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nya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi efek perubahan struktur tanah dan

volume sungkup akibat tekanan. Sungkup yang digunakan terbuat dari pipa PVC

dengan diameter 25,5 cm dan tinggi 25 cm. Pengipasan di atas sungkup selama ±1

menit sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa udara di atas permukaan

tanah tercampur sempurna dengan udara lingkungan sekitarnya. Alat perekam

data fluks CO2 diaktifkan setelah tutup sungkup dipasang sempurna di atas

sungkup. Perekaman data fluks CO2 hanya dilakukan tiga menit untuk

menghindari pengaruh tekanan udara terhadap fluks CO2 di dalam sungkup. Selain

pengukuran emisi CO2, dilakukan juga uji kolerasi untuk pengukuran suhu tanah,

suhu udara dan suhu didalam sungkup.

3.6 Menghitung Emisi Karbon Dioksida (CO2)

Pengukuran emisi CO2 dihitung melalui PC dengan menggunakan

software IRGA LI 820 CO2 Gas analyzer. Setelah mendapatkan data yang

dibutuhkan maka data diolah melalui Microsft Excel. Perhitungan Fluks CO2

ditentukan berdasarkan persamaan (Madsen et al., 2010)= ℎ
Keterangan :

Fc = Fluks CO2 (µmol/m2/det)

P = tekanan atmosfer (berdasarkan rata- rata pembacaan alat IRGA)

h = tinggi sungkup (m)

R = konstanta gas = 8,314 Pa m3/oK/mol

T = suhu udara dalam sungkup (oK)

= Perubahan konsentrasi CO2 persatuan waktu (µmol/ det)

Hasil pengukuran emisi gas CO2 kemudian dikonversi kedalam satuan

ton/ha/bulan. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk grafik. Di dalam

penelitian ini pengukuran suhu diperlukan karena parameter tersebut sangat

berkaitan erat dengan emisi CO2 yang terjadi. Suhu yang diukur meliputi suhu

udara, suhu tanah dan suhu di dalam sungkup menggunakan thermometer. Suhu

udara diukur pada ketinggian satu meter di atas permukaan tanah dengan cara

menggantung thermometer tersebut, sedangkan suhu tanah diukur dengan cara
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memasukkan thermometer ke dalam tanah pada kedalaman ±5 cm. Sedangkan

suhu di dalam sungkup dilakukan dengan membuat lubang khusus pada tutup

sungkup seukuran diameter tabung thermometer. Parameter suhu tersebut dibaca

di tengah waktu pembacaan fluks oleh IRGA untuk memperoleh kondisi

lingkungan rata-rata.

3.7 Analisis Regresi dan Kolerasi

Analisis regresi dan kolerasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh faktor lingkungan terhadap emisi karbon dioksida (CO2). Persamaan

umum analisis regresi adalah Y= aX + b

b = xy / x2

a = Y- bX

keterangan:

a = Koefisien regresi linier

b = intersep

Y = Peubah tidak bebas

X = peubah bebas

Untuk mengetahui seberapa besar data yang dapat diterangkan oleh garis

regresi maka dihitung koefisien determinasi (R2). Semakin koefisiennya

mendekati 1 (satu) maka data yang diterangkan semakin erat hubungan antara

koefisien. Untuk mencari hubungan antara CO2 terhadap suhu lingkungan maka

menggunakan rumus:

R2 = (xy)2 / (x)2 (y)2

Untuk mengetahui seberapa besar data yang diterangkan oleh garis regresi

maka dihitung koefisien kolerasi (r) dengan persamaan:

=  − 1 (  )
 2 − 1( )2  2 − 1( )2
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3.8 Sidik Ragam Emisi Karbon Dioksida (CO2)

Data hasil pengamatan Emisi CO2 dari masing-masing perlakuan diolah

secara Statistik. Jika sidik ragam menunjukan berbeda nyata maka dilakuakan Uji

lanjut menggunakan Uji Jarak Duncan (UJD) pada taraf 5%.

Model Rancangan Acak Kelompok yang digunakan adalah:

Yij = µ + Ʈi +βj + εij

Dimana:

i = 1,2,3,……….t

j = 1,2,3,……….r

Yij = Pengamatan pada perlakuan ke- i dan ulangan ke-j

µ = Rataan umum

Ʈi = Pengaruh perlakuan ke- i

βj = Pengaruh kelompok ke- j

εij = Pengaruh galat percobaan pada peralakuan ke-i dan  ulangan ke-j

Dari hasil pengamatan masing-masing perlakuan diolah secara statistik

dengan menggunakan analisis sidik ragam rancangan acak kelompok.

Tabel 3.1. Sidik Ragam Rancangan Acak Kelompok

Sumber

Keragaman

(SK)

Derajat

Bebas

(DB)

Jumlah

Kuadrat

(JK)

Kuadrat

Tengah

(KT)

F- Hitung F-tabel

5% 1%

Kelompok (b-1) JKK KTK KTK/KTG

Perlakuan (t-1) JKP KTP KTP/KTG

Galat (Sisa) (t-1) (b-1) JKG KTG

Total (tb-1)

Keterangan:

Faktor koreksi (FK) : Y…2

b.a.r

Jumlah Kuadrat Total (JKT) : Yijk
2- FK

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) :


– FK
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Jumlah Kuadrat Galat (JKG) : JKT-JKP

Jika perlakuan berbeda nyata maka dilakukan uji lanjut Uji jarak Duncan

(UJD) pada taraf 5%. Model Uji jarak Duncan yaitu:

UJDα = Rα (ρ,db galat)x √ / Ulangan

Keterangan:

α : Taraf uji nyata

ρ : Banyaknya perlakuan

R : Nilai dari tabel Uji Jarak Duncan (UJD)

KTG : Kuadrat Tengah Galat

3.9 Analisis Uji T

Analisis ini untuk membedakan atau membandingkan dua fase yang

berbeda dengan menggunakan uji T. Prinsipnya berbeda atau tidaknya dua

macam perlakuan tersebut dapat diketahui dari perbandingan t hitung (calculated)

(Sastrosupardi, 2000).

X =
, ,

= 9,03

sd
2 =

( )
=
(( , ) ( , ) ... ( , ) – ( , ) /

=
, – ,

= 26,20

sd
2 = = ,

= 6,55

thitung = =
,, = 0,17

t 0,05 (3) = 3,18

thitung (0,17) < t 0,05 (3) (3,18)

Jika thitung (0,17) < t 0,05 (3) (3,18), maka hasil tidak berbeda nyata.

4.0 Parameter Pengamatan

Adapun parameter pengamatan dari penelitian ini berdasarkan

penelitian yang telah dilakukan oleh Widyanto et al., (2014) adalah emisi karbon

dioksida (CO2), suhu tanah (oC), suhu sungkup (oC) dan suhu udara (oC).


