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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu  

Penelitian ini telah dilakukan di Nursery Research PT. Arara Abadi Desa 

Pinang Sebatang Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Penelitian ini 

telah dilaksanakan dari bulan Oktober - Desember 2015. 

3.2. Alat dan Bahan  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: gunting, ember, 

nampan, label stick, alat pelubang media, tube 75 cc, penggaris, jangka sorong,  

alat tulis, gelas ukur dan kamera. 

Bahan yang digunakan dalam percobaan ini antara lain: Stool plant 

EP5084AA, hormon IBA, ekstrak bawang merah, air kelapa, alkohol 70%, larutan 

bakterisida, dan media tanaman Standard Operating Procedure (SOP). 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

empat perlakuan.  

H0: Tanpa hormon (Kontrol) 

H1: Hormon IBA (2,000 ppm) 

H2: Ekstrak bawang merah (100%) 

H3: Air kelapa (100%) 

Perlakuan diberikan dengan cara perendaman, Eucalyptus di tanam di 

tube 75cc dengan 5 ulangan. Setiap unit percobaan terdiri dari 24 tanaman untuk 

pengamatan akar, sehingga total Eucalyptus yang digunakan adalah 5×4×24= 480 

Eucalyptus, sedangkan pada pengamatan pada batang dan daun jumlah Eucalyptus 

yang digunakan adalah 4×5×4= 80, sehingga jumlah total tanaman yang 

digunakan 480+80= 560. Setiap unit percobaan diambil 4 tanaman sebagai sampel 

pada setiap pengamatan. Perlakuan tersebut adalah sebagai berikut: 

Metode yang digunakan shoot yang setengah berkayu di stek dengan 

mensisakan 3 pasang daun dan kemiringan potongan batang shoot ± 45º. Panjang 

shoot 10-15cm sesuai Standard Operating Procedure (SOP). 
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Apabila dalam pengamatan terdapat beda nyata pengaruh terhadap 

pemberian hormon IBA, ekstrak bawang merah, dan air kelapa, maka akan 

dilanjutkan dengan uji lanjutan Struktural Analitis Sintesis (SAS) dengan analyze 

annova indeks sebesar 5%. 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan pelaksaan penelitian dalam pengaruh pemberian IBA, ekstrak 

bawang merah, dan air kelapa dalam perkembangan akar Eucalyptus pellita. PT. 

Arara Abadi adalah sebagai berikut : 

3.4.1. Persiapan Tanaman 

Persiapan sebelum tanam merupakan proses kegiatan yang dilakukan 

untuk menyiapkan apa – apa yang dibutuhkan atau dilakukan sebelum 

dilakukanya   proses penanaman, hal ini bertujuan agar plantlet yang ditanam 

dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. 

3.4.2. Persiapan Media Tanam 

Persiapan media tanam dilakukan sebelum shoot yang sudah di panen 

dari green house yang akan di bawak ke ruangan mini cutting. Media yang 

digunakan untuk penanaman Eucalyptus adalah gambut 75%, arang sekam 25%, 

simplot 7 kg/m3, TSP 1,5 kg/m3, dolomit 6 kg/m3, trichodherma (3G) 5L/m3, 

Serabut Kelapa 3 cm / Tabung (Sinarmas Foresty, 2010). 

3.4.3. Persiapan ZPT 

Dosis yang digunakan pada stek pucuk pada tanaman Eucalyptus yakni 

yakni ZPT jenis IBA dengan dosis Larutan IBA 2,000 ppm dibuat dengan cara 

melarutkan 20 mg IBA ke dalam akuades 200 ml, kemudian ditambahkan 5 ml 

NaOH 1 M sampai larut. Larutan stok kemudian diencerkan dengan akuades 

sesuai konsentrasi perlakuan. 

Untuk pembuatan ekstrak bawang merah dibutuhkan sebanyak 1 kg 

dikupas kulitnya dan dibersihkan, kemudian dihaluskan menggunakan blender 

sampai berbentuk bubur. Bubur kemudian disaring sehingga diperoleh 250 ml 

ekstrak bawang merah (Elly dkk., 2013). Sedangkan pada sumber hormon air 

kelapa diambil air kelapa dengan sebanyak 250 ml yang dimana air kelapa tidak 

tidak di encerkan. 
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3.4.4. Pemberian Perlakuan 

Pemberian perlakuan hormon dilakukan pada setelah shoot di cutting, 

pemberian hormon dilakukan dengan cara direndam selama 5 menit.  

3.4.5. Proses Penanaman Mini Cutting Eucalyptus pellita. 

Penanaman mini cutting Eucalyptus pellita dengan pemberian tanpa 

hormon, pemberian hormon IBA, ekstrak bawang merah, dan air kelapa pada 

bagian batang yang dicutting dengan melihat perkembangan akar pada 14,  21, 28, 

35 dan 75 HST (Hari Setelah Tanam). 

3.4.6. Pengamatan Lapangan 

Pengamatan setelah aplikasi pemberian hormon bertujuan untuk 

mengambil data-data yang diperlukan dan mengamati sejauh mana pengaruh 

pemberian hormon IBA, ekstrak bawang merah, dan air kelapa pada tanaman 

EP5084AA. 

3.5.Parameter yang Diamati 

Parameter pengamatan yang dilakukan meliputi:  

1. Panjang akar (cm) 

Pengamatan panjang akar dilihat pada 35 HST dengan mengukur setiap 

perlakuan. 

2. Persentase Root Distribution (penyebaran akar) 

Pengamatan root distribution dilihat pada 75 HST dengan melihat 

penyebaran akar, dengan melihat penyebaran akar keseluruh maka nilai 4, 

penyebaran ¾ bagian nilai 3, penyebaran ½ bagian nilai 2, penyebaran ¼ 

bagian nilai 2, dan penyebaran 1 arah nilai nya 1. 

3. Jumlah akar (helai) 

Pengamatan jumlah akar dilihat pada 35 HST dengan mengukur setiap 

perlakuan. 

4. Jumlah daun 

Pengamatan jumlah daun dilihat pada 75 HST dengan mengukur setiap 

perlakuan. 

5. Panjang daun (cm) 

Pengamatan dilakukan pada 75 HST dengan mengamati panjang daun 

setiap perlakuan. 
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6. Lebar daun (cm) 

Pengamatan dilakukan pada 75 HST dengan mengamati lebar daun 

Eucalyptus pellita pada setiap perlakuan. 

7. Tinggi stek (cm) 

Pengamatan dilakukan pada 75 HST dengan mengamati setiap tinggi stek 

perlakuan. 

8. Diameter batang (mm) 

Pengamatan dilakukan pada 75 HST dengan mengamati setiap diameter 

batang stek Eucalyptus pellita perlakuan. 
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3.6. Analisis Data 

Data hasil pengamatan dari masing-masing perlakukan diolah secara 

statistic dengan menggunakan Analisis Sidik Ragam RAL,Uji lanjutan dilakukan 

dengan uji jarak duncan (UJD) pada taraf 5 %. 

Model RAL menurut Mattjik dan Sumertajaya (2006) adalah: 

Yijk = µ + ai+€ij 

dimana: 

i =  1,2,3, ...... t 

j =  1,2,3, ...... r 

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

µ =  Rataan umum 

ai =  Pengaruh perlakuan ke-i 

€ij =  Pengaruh galat percobaan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

Tabel 3.1. Sidik Ragam 

Sumber 

Keragaman 

(SK) 

Derajat Bebas 

(DB) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung F Tabel 

0.05 0.01 

Perlakuan t- 1= V1 JKP JKP/V1 KTP/KTG
 

F( V1, V2) 

Galat  (t)(r-1)=V2 JKG JKG/V2 - - - 

Total  rt-1 JKT - - - - 

Keterangan: 

Faktor Koreksi (FK) = 
    

   
 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = T(Yijk
2
- FK) 

  = (Y10
2 

+ Y11
2
 + .. + Yij

2
 + .. + Yn

2
) – FK 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) = 
   

 
     

  = 
(                            )

 
    

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

Bila hasil analisis sidik ragam terdapat perbedaan yang nyata maka 

dianalisis lanjut dengan uji jarak duncan (UJD) pada taraf 5 %. Model Uji Jarak 

Duncan menurut Sastrosupadi (2000), yaitu : 
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UJD a = R a (p, db jarak) x √KTG/Ulangan 

Keterangan : 

A : Taraf Uji Nyata 

P : Banyaknya Perlakuan 

R : Nilai Dari Tabel Uji Jarak Duncan (UJD) 

KTG : Kuadrat Tengah Galat 

 


