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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan dilahan percobaan Fakultas Pertanian dan 

Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, JL H.R 

Soebrantas KM 15 Panam, Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan 

dimulai bulan  Mei sampai bulan Agustus 2016. 

 

3.2.  Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu benih kakao berasal dari 

pusat penelitian kelapa sawit Tanjung Morawa Medan, tanah topsoil dan pupuk 

kandang sapi. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, 

penggaris, gembor, tali, ember, timbangan, oven dan alat tulis yang diperlukan 

lainnya.  

 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan dua 

faktor, faktor pertama yaitu dosis pupuk kandang sapi. Faktor kedua adalah 

interval pemberian pupuk kandang masing-masing 4 ulangan 

Faktor pertama adalah dosis pupuk kandang sapi (P) yang terdiri dari 5 taraf yaitu: 

Po = Tanpa Pemberian Pupuk Kandang Sapi (Kontrol) 

P1 = 125 g/polybag 

P2 = 150 g/polybag 

P3 = 175 g/polybag 

P4 = 200 g/polybag 

Faktor kedua interval pemberian pupuk kandang sapi (H) terdiri dari 2 taraf yaitu : 

H1 = 7 hari sekali 

H2 = 14 hari sekali 

 Dari rancangan tersebut  diperoleh 5 x 2 =10 kombinasi perlakuan, 

sehingga terdapat 40 unit percobaan. 

 

 



 

13 
 

Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan 

Perlakuan H1 H2 

Po P0H1 P0H2 

P1 P1H1 P1H2 

P2 P2H1 P2H2 

P3 P3H1 P3H2 

P4 P4H1 P4H2 

Model RAL Faktorial menurut Mattjik dan Sumertajaya (2006) adalah :   

 Yijk = µ+αi+βj +(αβ)ij+εijk    

dimana : 

Yijk     =  Hasil pengamatan pada faktor H pada taraf ke-i dan faktor P pada taraf ke-j 

dan ulangan ke-k 

µ       = Nilai tengah umum 

αi      = Pengaruh faktor H pada taraf ke-i 

βj      = Pengaruh faktor P pada taraf ke-j 

(αβ)  = Pengamatan interaksi faktor H pada taraf ke-i dan faktor P pada taraf ke-j 

εijk   =Pengaruh galat dari faktor H pada taraf ke-i, faktor P pada taraf ke-j dan 

ulangan ke-k 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 
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3.4.1. Persiapan Tempat Penelitian 

a. Persiapan lahan penelitian 

Langkah awal yang dilakukan sebelum penelitian adalah lokasi penelitian 

terlebih dahulu dibersihkan dari berbagai tumbuhan pengganggu  seperti gulma, 

akar tanaman, dan kemudian tanah diratakan untuk memudahkan dalam 

penempatan polybag. Setelah itu membuat pagar sebagai pelindung bibit kakao 

dari hama dan naungan yang  dibuat dengan ketinggian 2 meter sebelah timur dan 

1,5 meter sebelah barat. Tempat penelitian dipilih dekat dengan sumber air. 

Ukuran lahannya yaitu panjang  10 meter dan lebar 4 meter. 

 

b. Pengisian polybag 

Polybag diisi dengan tanah topsoil yang  didapatkan secara komersil, 

sebelumnya tanah diayak dengan tujuan agar kotoran-kotoran tidak ikut masuk ke 

dalam polybag. Tanah diisikan ke dalam polybag yang berukuran 30 cm x 20 cm 

sebanyak 3 kg. Polybag yang berisi tanah kemudian disusun berdasarkan bagan 

percobaan dengan jarak antar polybag adalah 15 x 15 cm (Lampiran 2) . 

 

3.4.2. Adaptasi Kecambah 

 Adaptasi kecambah dibuat dalam kotak perkecambahan yang terbuat dari 

papan dengan ukuran 1 x 1 meter dan dibuat naungan. Kotak diisi dengan pasir 

halus setebal 10 cm, kemudian benih yang telah berkecambah ditanam dengan 

jarak 3 cm x 5 cm bertujuan untuk menseleksi kecambah yang siap pindah ke 

dalam polybag dimana bakal radikula berada pada bagian bawah selama lima hari 

. 

3.4.3. Pemindahan Kecambah ke Media Tanam 

Pemindahan kecambah setelah bibit berumur lima hari atau radikula telah 

mencapai panjang 1,0–1,5 cm. Kecambah ditanam pada lubang yang telah dibuat 

sehingga radikula tidak rusak saat penanaman. Lubang ditutup dengan cara 

menekan perlahan. 
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3.4.4. Pemberian Pupuk Kandang Sapi 

Pupuk kandang sapi yang digunakan pada penelitan ini didiamkan selama         

1(satu) bulan menggunakan bioaktivator EM-4. Pemberian pupuk kandang sapi 

dilakukan  langsung disekitar pangkal batang tanaman yang sebelumnya sudah 

ditimbang terlebih dahulu. Dosis yang diberikan  terdiri dari 125, 150, 175, dan 

200 g/polybag sesuai perlakuan. Pemberian pupuk kandang sapi dilakukan 

seminggu sebelum  tanam. Total pemberian sebanyak 8 kali untuk perlakuan 

interval 7 hari dan 4 kali untuk interval 14 hari. Kebutuhan pupuk kandang sapi 

yang digunakan selama penelitian sebanyak 31,2 kg untuk semua perlakuan. 

 

3.4.5. Pemeliharaan 

1. Penyiraman 

Penyiraman bibit tanaman kakao dilakukan pada pagi dan sore hari 

menggunakan gembor atau handsprayer agar bibit tanaman dalam polybag tidak 

rusak dan tanah tidak padat.  

2. Penyiangan 

Gulma yang tumbuh dalam polybag dibersihkan secara manual dengan cara 

dicabut menggunakan tangan. Penyiangan gulma dilakukan tiga kali dalam satu 

bulan. Penyiangan bertujuan agar tidak ada kompetisi dalam penyerapan unsur 

hara. 

 

3.5. Parameter Pengamatan 

a. Tinggi tanaman (cm) 

Pengukuran tinggi tanaman yaitu diukur dari pangkal batang sampai ke 

ujung titik tumbuh tanaman menggunakan meteran. Pengukuran tinggi tanaman 

dilakukan pada akhir penelitian (umur 90 hari). 

 

b. Diameter batang (mm) 

Pengukuran diameter batang yaitu diukur pada ketinggian 1 cm di atas 

pangkal batang menggunakan scate mate (jangka sorong). Pengukuran tinggi 

tanaman dilakukan pada akhir penelitian (umur 90 hari). 
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c. Jumlah daun (helai) 

Pengamatan jumlah daun tanaman dilakukan dengan menghitung total 

jumlah daun yang ada pada tanaman kakao. Pengamatan jumlah daun dilakukan 

pada akhir penelitian (umur 90 hari). 

 

d. Berat segar tanaman (g) 

Berat segar tanaman dilakukan pada akhir penelitian diukur dengan cara 

menimbang tanaman yang terdiri dari tajuk dan akar setelah tanaman dikeluarkan 

dari polybag dengan hati-hati kemudian dibersihkan. Penimbangan dilakukan 

menggunakan timbangan digital. 

 

e. Berat kering tanaman (g) 

Berat kering tanaman dilakukan pada akhir penelitian dengan cara tanaman 

yang telah ditimbang berat segarnya selanjutnya dimasukkan ke dalam amplop. 

Amplop yang berisi tanaman dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 70°C 

selama 2 hari sampai berat kering konstan, setelah itu tanaman dikeluarkan dan 

ditimbang menggunakan timbangan digital. 

 

3.6. Analisis Data  

Data hasil pengamatan dari masing-masing perlakuan diolah secara statistik 

dengan menggunakan pola faktorial, seperti pada Tabel 3.2. Uji lanjut dilakukan 

Uji Jarak Duncan (UJD) pada taraf 5%. 

Tabel 3.2. Sidik Ragam 

Sumber 

Keragaman 

(SK) 

Drajat 

Bebas 

(db) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung F Tabel 

0,05   0,01 

  

H 

P 

H X P 

Galat 

Total 

h-1 

p-1 

(h-1)(p-1) 

h p(r-1) 

r h p-1 

JKH 

JKP 

JK(HP) 

JKG 

JKT 

KTH 

KTP 

KT(HP) 

KTG 

- 

KTH/KG 

KTP/KTG 

KT(HP)/K

TG 

- 

- 

-        - 

-        - 

-        - 

-        - 

-        - 
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Keterangan : 

Faktor Koreksi (FK) = Y..
2
/rhp 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑ Y ijk
2 

- FK 

Jumlah Kuadrat Faktor H (JKH) = ∑ Yi..
2
/rh – FK 

Jumlah Kuadrat Faktor P  (JKP)  = ∑ Y.j.
2
/rp – FK 

Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor H dan P {JK (HP)} = ∑ Yij.
2
/r – FK – JKH – 

JKP 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKH – JK (HP) 

 


