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III.   MATERI DAN METODE 

3.1.  Tempat dan Waktu 

 Penelitian ini akan dilaksanakan di Balai benih induk (BBI) Hortikultura 

Padang Marpoyan Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga jalan Kaharudin 

Nasution KM. 10 Pekan baru. pada bulan Mei sampai Juni 2016. 

3.2.  Bahan dan Alat 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih selada, pupuk 

kandang ayam, pupuk kandang sapi, kertas label dan bahan-bahan lain yang 

mendukung penelitian ini. Alat yang digunakan adalah meteran, timbangan, cangkul, 

gembor, kamera digital, alat tulis dan alat-alat lain yang mendukung penelitian ini. 

3.3. Metode Penelitian  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adaah metode deskriptif dan data 

diolah dengan bentuk Histogram 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1.   pengolahan tanah 

 Tanah dibersihkan dari gangguan gulma Pengolahan tanah sekaligus 

penggemburan tanah. Setelah bersih tanah dicangkul sedalam 20 mm – 30 mm, agar 

tanaman selada dapat tumbuh dengan baik. Buat petakan atau bedengan seluas 1 x 1 

m sebanyak 6 bedeng untuk tanaman selada sedangkan untuk analisis tanaman selada 

berjumlah 24 bedeng, lahan keseluruhan yang digunakan yaitu 4 x 6 m. Dibuat jarak 

tanam 20 cm, sehingga tanaman dalam petak sebanyak 25 tanaman. 

3.4.2.   Pemupukan 

 Pemupukan dilakukan sebanyak satu kali, Pemupukan dilakukan pada saat 1 

minggu sebelum tanam, pupuk ditabur pada media tanam yang sudah dibuat petak 

atau bedengan. 
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3.4.3. Persemaian 

Benih selada terlebih dahulu direndam menggunakan air hangat selama ± 15 

menit. Setelah itu, benih ditiriskan lalu ditanam ke tempat persemaian yang sudah 

disediakan. Beberapa hari setelah penanaman, benih akan berkecambah lalu 

dilakukan penyiraman agar tanah tetap lembab untuk mendukung pertumbuahn awal 

bibit.  

3.4.4. Penanaman 

 Bibit ditanam pada media yang telah tercampur dengan pupuk kandang ayam 

sesuai dengan dosis perlakuan. Penanaman dilakukan dengan membuat lubang tanam 

sedalam ± 2 cm. Setiap lubang tanam ditanam satu benih selada dengan jarak tanam 

20 x 20 cm. 

3.4.5. Pemeliharaan 

a. Penyulaman 

Penyulaman dilakukan pada tanaman yang mati. Penyulaman dilakukan sebelum 

tanaman berumur 7 hari. 

b. Penyiraman 

Penyiraman dilakukan dengan menggunakan gembor. Penyiraman dilakukan 

setiap hari dengan intensitas dua kali sehari yang disesuaikan dengan 

kelembaban media tanam. 

c. Pengendalian Gulma 

Pengendalian gulma sudah dilakukan sesuai dengan keadaan dilapangan. 

Pengendalian gulma dilakukan dengan cara mencabut gulma-gulma yang 

mengganggu tanaman dengan tangan.  

d. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 

Tanaman selada sering diserang oleh hama ulat tanah (Agrotis sp.), ulat grayak 

(Spodoptera litura), ulat perusak daun (Plutellaxylostella), siput dan penyakit 

utama yang biasanya menyerang tanaman sawi yaitu penyakit busuk daun 

(Phytoptora sp.). Ulat daun, belalang, dan nyamuk kecil bila keadaan lembab. 

Pengendalian hama dilakukan secara mekanik menggunakan tangan dan dengan 
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menyemprotkan pestisida nabati menggunakan Ekstrak Tanaman Terfermentasi 

(ETT) dengan menggunakan daun sirsak (125 g) + daun salam (125 g). 

3.4.6. Panen dan pasca panen 

 Selada dapat dipanen setelah berumur 32 hari, dengan mencabut batang 

tanaman atau memotong pangkal batang. Tanaman yang baik dapat menghasilkan + 

15 ton/ha. Untuk menjaga kualitasnya, dengan cara merendam bagian akar tanaman 

dalam air dan pengiriman produk secepat mungkin. 

3.4.7.   Analisis Produksi 

 Produksi merupakan kombinasi antara faktor-faktor produksi yang dibutuhkan 

untuk memproduksi satuan-satuan produksi. Dapat disimpulkan bahwa produksi 

adalah proses transformasi (merubah) dari input (faktor-faktor produksi) menjadi 

output (hasil produksi) yang siap untuk diperdagangkan. 

 

3.5.  Parameter Pengamatan 

1.    Tinggi Tanaman (cm).  

Diukur dari pangkal tunas hingga daun terakhir yang muncul pada tunas yang 

dihasilkan. Pengamatan tinggi tanaman mulai dilakukan pada minggu pertama 

setelah tanaman sampai minggu keempat atau sampai tanaman dipanen. 

1. Jumlah Helaian Daun (crop).  

Jumlah daun diamati dengan cara menghitung jumlah daun yang telah membuka 

sempurna. 

2. Lebar Helaian Daun Selada (cm).  

Pengukuran lebar daun terlebar dilakukan dengan mengukur daun terlebar dari 

setiap tanaman dengan menggukan meteran. 

3. Bobot Basah (g).  

Penimbangan bobot basah tajuk tanaman dilakukan dengan cara memisahkan 

tajuk dan akar tanaman yang telah dipanen dengan cara dipotong. tajuk tanaman 

kemudian dibersihkan dengan air dari tanah-tanah yang menempel, setelah itu 
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dikering anginkan selama ± 15 menit, kemudian ditimbang dengan menggunakan 

timbangan digital. 

4. Analisis biaya dan produksi 

Dilakukan mulai dari biaya bibit sampai pemasaran hasil tanaman selada. 

3.6.  Pengolahan Data Analisis data produksi 

a. Penerimaan 

Besarnya penerimaan dapat dihitung menggunakan rumus : 

TR = Y x Py 

Keterangan : 

TR : Penerimaan 

Y : Jumlah Produksi 

Py : Harga 

b. Pendapatan 

Besarnya pendapatan dapat dihitung menggunakan rumus : 

NR = TR-TE 

Keterangan: 

NR = Pendapatan 

TR = Total Revenue 

TEC = Total Eksplisit Cost 

c. Pemasaran 

 MP = Pr – Pf 

Keterangan : 

MP  = marjin pemasaran 

Pr       = harga ditingkat konsumen 

PF      = harga ditingkat petani 

           profit maximum 

 Profit maximum adalah mengalokasikan input seefisien mungkin untuk 

memperoleh output yang maksimal. Dengan rumus 
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TR = P x Q  

Cost minimum 

 cost minimization adalah menekankan biaya produksi sekecil-kecilnya untuk 

memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dengan rumus 

NPMx = Px ; atau 
    

  = 1 

R/C ratio 

 A = R/C 

 R = Py x Y 

 C = FC + VC 

 a  = Py x Y / (FC = VC) 

keterangan: 

 a    : R/C ratio 

 R   : Penerimaan (revenue) 

 C   : Biaya (cost) 

 Py  : harga output 

 Y   : output 

 FC  : biaya tetap (fixed cost) 

 VC : biaya variabel (variabel cost) 

 

B/C ratio 

R/C ratio 
           

     
 

B/C ratio 
          

       
 

 

 

 

 


