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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian telah dilaksanakan di Lahan Percobaan Fakultas Pertanian dan 

Peternakan UIN Suska Riau, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru. Kegiatan 

Penelitian tersebut dilaksanakan selama 4 bulan pada bulan Agustus – November 

2015. 

 

3.2.  Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih kakao varietas 

TSH 858 (PPKS) berasal dari kebun Sei-Aek Pacur Sumatera Utara, bokashi 

limbah kulit kakao, tanah gambut, pestisida. Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah cangkul, ayakan, oven, alat tulis, meteran, polybag ukuran 20 

cm x 30 cm, pisau, kamera digital, timbangan digital dan gunting. 

 

3.3.  Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Perlakuan yang digunakan adalah 0 g (D1), 15 g (D2), 20 g (D3), 25 g (D4) yang 

diulang 5 kali sehingga didapat 20 unit percobaan. 

Model linear rancangan percobaan ini adalah sebagai berikut: 

               Yij =µ + τi + εij 

Keterangan: 

i = 1,2,3,4,5 

j = 1,2,3,4,5 

Yij = respon nilai pengamatan dari perlakuan ke-i ulangan ke-j 

µ = rataan umum 

τi = pengaruh perlakuan ke-i 

εij = pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j  

 

Apabila terdapat berbeda nyata dari perlakuan sidik ragam maka di 

lanjutkan dengan menggunakan DMRT (Duncan Multiple Range Test) pada taraf 

5% (Mattjik dan Sumertajaya, 2006). 
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3.4.  Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1.  Persiapan dan Pengolahan Tanah 

 

a. Persiapan lahan penelitian  

  Lahan penelitian dibersihkan dari gulma dan setelah itu dibuat pagar 

sebagai pelindung bibit kakao dari gangguan hama dan naungan. Persiapan lahan 

penelitian dilakukan seminggu sebelum tanam. 

 

b. Pengisian polybag 

 Pengisian polybag dilakukan seminggu setelah persiapan lahan, polybag 

diisi dengan tanah gambut yang diambil dari lahan percobaan Fakultas Pertanian 

dan Peternakan UIN SUSKA RIAU. Sebelumnya tanah dikeringkan dan diayak 

dengan tujuan agar kotoran-kotoran tidak ikut masuk kedalam polybag. Kemudian 

tanah gambut diisikan kedalam polybag yang berukuran 20 cm x 30 cm sebanyak 

5 kg per polybag. 

 

3.4.2. Persiapan Biji Kakao 

Biji kakao yang ditanam dilepas dari kulitnya dan dipisahkan dari pulp 

nya, kemudian benih tersebut langsung ditanam pada polybag. Benih ditanam 2 

biji per polybag, setelah tumbuh diperjarang menjadi satu benih per polybag. 

 

3.4.3. Pembuatan Bokashi Limbah Kulit Kakao 

Pembuatan bokashi limbah kulit kakao dilakukan dengan mengumpulkan 

kulit kakao dalam satu lubang tanah dengan kedalaman 50 cm, lebar 60 cm dan 

tinggi 60 cm.  Sebelum dilakukan pencacahan kulit kakao, kulit kakao ditutup 

dengan plastik agar dapat mempercepat proses pelapukan. Setelah kulit kakao 

dicacah menjadi lebih kecil, maka dicampurkan dengan sekam padi sebanyak 1 kg 

dan EM4 3 ml secara merata. Tinggi tumpukan adalah 50 cm dengan tujuan untuk 

mempertahankan temperatur pengomposan. Adonan ditutup dengan plastik 

setelah tercampur rata, pengadukan dilakukan 2 kali sehari selama 4-5 hari atau 

sampai adonan tidak panas lagi. Temperatur pengomposan yaitu 35 
0
C, jika cuaca 

panas plastik dibuka dan ditutup kembali. Proses ini berjalan selama 2 minggu. 

Setelah proses selesai, plastik penutup dibuka dan dikeringanginkan bahan yang 

telah jadi 3-4 hari dengan tujuan untuk menurunkan kadar air bahan.  
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Ciri-ciri bokashi yang siap digunakan yaitu telah mebentuk partikel-

pertikel kecil dan memiliki warna hitam kecoklatan (Sudirja dkk, 2005). Menurut 

Didiek dan Yufnal (2004) bokashi limbah kulit kakao memiliki pH 5,4, N total 

1,30%, C organic 33,71%, P2O5 0,186%, K2O 5,5%, CaO 0,23% dan MgO 0,59%. 

 

3.4.4. Pemberian Bokashi Limbah Kulit Kakao 

Untuk pemberian bokashi ini dilakukan seminggu sebelum tanam dan 

dicampur dengan tanah gambut pada polybag. 

 

3.4.5. Penanaman Kakao 

Benih kakao ditanam pada polybag dengan cara menanamkan benih dengan 

jarak tanam 25 cm x 25 cm antar polybag, masing masing polybag ditanam satu 

kecambah. Berdasarkan penelitian Adriansyah (2009), jarak antar tanaman pada 

budidaya kakao adalah 25 cm x 25 cm. 

 

3.4.6. Pemeliharaan 

Pemeliharaan dilakukan 2 minggu setelah tanam untuk memberikan kondisi 

yang baik bagi tanaman kakao dalam proses pertumbuhan. Kegiatan yang 

dilakukan yaitu penyiraman dan pengendalian hama dan penyakit. Penyiraman 

dilakukan 2 kali sehari yaitu pagi dan sore hari. 75% populasi tanaman sudah 

terserang hama dan penyakit sehingga dilakukan pengendalian hama dan penyakit 

dengan menggunakan Decis 0,5 ml/l. Penyemprotan dilakukan sebanyak 3 kali 

seminggu dan dihentikan seminggu sebelum panen.  

 

3.5.  Pengamatan  

Pengamatan dilakukan pada akhir penelitian yaitu pada umur 12 minggu 

setelah tanam.  

 

3.5.1. Tinggi Bibit (cm) 

Pengukuran tinggi bibit dilakukan dengan menggunakan penggaris mulai 

dari pangkal batang hingga titik tumbuh pucuk bibit. 

 

 

3.5.2.  Jumlah Daun (helai) 

 Jumlah daun dihitung dengan menghitung semua daun yang tumbuh. 
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3.5.3.  Panjang akar (cm) 

Panjang akar diukur dari pangkal akar sampai ujung akar. 

 

3.5.4. Diameter Pangkal Batang (cm) 

Pengukuran diameter bibit dilakukan dengan menggunakan jangka sorong, 

diukur pada ketinggian 1 cm diatas pangkal batang.  

 

3.5.5. Bobot Basah Tajuk(g) 

Sampel tanaman dilepaskan dari polybag dengan hati-hati dan  dibersihkan 

dari kotoran dengan air, kemudian ditiriskan dan dikering anginkan kurang lebih 1 

jam, kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital. 

 

3.5.6. Bobot Kering Tajuk (g) 

Tajuk yang sudah ditimbang untuk bobot basah kemudian dimasukkan 

kedalam oven selama 2 x 24 jam pada suhu 70
0
C atau sampai berat konstan, 

selanjutnya ditimbang bobot kering tajuk dengan timbangan digital. 

 

3.5.7. Bobot Basah Akar (g) 

Akar yang sudah dipisahkan dari tajuk dan ditimbang dengan timbangan 

digital untuk mendapatkan bobot basah akar. 

 

3.5.8. Bobot Kering Akar (g) 

 Akar yang sudah ditimbang untuk bobot basah kemudian dimasukkan ke 

dalam oven selama 2 x 24 jam pada suhu 70
0
C atau sampai berat konstan, setelah 

itu ditimbang bobot kering akarnya dengan timbangan digital. 

  

3.6.  Analisis Data 

Data pengamatan ditampilkan secara deskriptif dan kuantitatif 

menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) 1 faktor. Apabila terdapat 

berbeda nyata dari perlakuan sidik ragam maka dilanjutkan dengan menggunakan 

DMRT (Duncan Multiple Range Test) pada taraf 5%. 

 

 

 


