
14 
 

III. MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian dilakukan di lahan percobaan, Laboratorium Agronomi dan 

Laboratorium Patologi, Entomologi dan Mikrobiologi Fakultas Pertanian dan 

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

Soebrantas No.155 Km. 15, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, 

Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Juni 2016. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan adalah paranet 25%, pancang, gembor, cangkul, 

wadah keranjang plastik ukuran 40x30 cm, gelas ukur, ember, meteran, kertas 

label, kertas saring, tali rafia, gunting tanaman, jerigen, plastik UV, alat tulis, 

penggaris, lembar kerja, timbangan digital, kamera digital dan spektrofometer UV 

Vis. Bahan yang digunakan adalah bibit pegagan hijau dari Malaka, urine sapi, 

air, etanol, kloroform, aquades, pereaksi Liebermann-Burchard (asam asetat 

anhidrat, asam sulfat) dan aseton. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan eksperimen di lapangan di dalam pot dengan 2 

faktor menggunakan Rancangan Petak Terpisah (Split Plot Design). Perlakuan 

yang diberikan yaitu: 

Petak utama adalah naungan (N): 

N0 = Tanpa Naungan 

N1 = Naungan 25% 

Anak petak adalah konsentrasi pupuk urine sapi (S): 

S0 = Tanpa urine sapi 

S1 = 20% 

S2 = 40% 

S3 = 60% 
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Tabel 3.1. Kombinasi perlakuan 

Perlakuan S0 S1 S2 S3 

N0 N0S0 N0S1 N0S2 N0S3 

N1 N1S0 N1S1 N1S2 N1S3 

 

Terdapat 8 kombinasi perlakuan dengan 3 kali pengulangan, sehingga 

diperolah 48 unit percobaan. Model Rancangan Petak Terpisah (Splot Plit Design) 

secara Statistika yaitu sebagai berikut : 

                   (  )        

Keterangan : 

Yij = Pengamatan pada faktor N taraf ke-i, faktor S taraf ke-j dan   

ulangan ke-k 

µ  = Rataan umum 

ρk  = Pengaruh kelompok ke-k 

    = Pengaruh faktor N taraf ke-i 

δik  = Pengaruh galat petak utama 

 
 
  = Pengaruh faktor S taraf ke-j 

(  )    = Pengaruh interaksi faktor N taraf ke-i dan faktor S taraf ke-j 

     = Pengaruh galat anak petak 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Persiapan lahan 

Lahan yang akan dijadikan lokasi penelitian terlebih dahulu dibersihkan 

dari gulma dan sisa-sisa tanaman lain, selanjutnya dilakukan pengukuran seluas 3 

x 10. Lahan yang digunakan untuk peletakan wadah keranjang berisi media tanah 

yang telah ditanami pegagan. 

 

3.4.2. Persiapan pupuk urine sapi 

Urine sapi pada penelitian ini diambil dari peternakan di Desa Kuapan 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Urine sapi yang digunakan diperoleh 

dengan menampung langsung dari sapi. Hasil tampungannya disimpan ke dalam 
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wadah yang disediakan lalu ditutup rapat. Dibiarkan selama 30 hari hingga bau 

urine tidak lagi menyengat dan warna urine berubah menjadi kuning kehitaman. 

 

3.4.3. Pembuatan naungan  

Naungan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paranet 25%. 

Pembuatan naungan menggunakan kerangka kayu dengan ukuran panjang 3 m, 

lebar 1 m, dan tinggi 2 m. 

 

3.4.4. Pembibitan  

Bibit yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit pegagan hijau dari 

Malaka yang telah dibudidayakan di lahan percobaan UIN Suska Riau. Pegagan 

disemai selama 3 minggu dalam polibeg berisi media tanam campuran tanah dan 

pupuk kandang (2:1). Polibeg diletakkan di bawah naungan yang cukup dan 

disiram setiap hari. 

 

3.4.5. Persiapan media tanam 

Tanah yang digunakan pada penelitian ini adalah tanah top soil yang ada 

di sekitar lahan percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. 

Tanah top soil dimasukkan kedalam masing-masing wadah keranjang plastik yang 

telah dipersiapkan dan dicampur pupuk kandang sebagai pupuk awal.  

 

3.4.6. Pemberian label 

Label dipasang ke setiap wadah sesuai perlakuan. Label dilapisi plastik 

untuk menghindari hujan yang mengakibatkan kertas label mengalami kerusakan. 

 

3.4.7. Penanaman  

Saat pegagan berumur 3 minggu setelah pembibitan, bibit pegagan 

dipindahkan ke wadah keranjang plastik berisi tanah yang telah dipersiapkan. 

Bibit dari polibeg diambil beserta tanahnya. Setiap ulangan terdapat 2 unit 

tanaman. Setelah penanaman dilakukan, tanah disiram hingga kapasitas lapang.  

 

3.4.8. Pemberian urine sapi 

Urine sapi diaplikasikan ke tanaman yaitu seminggu setelah tanaman 

dipindahkan ke media tanam. Aplikasi pemupukan urine sapi selanjutnya setiap 
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seminggu sekali hingga panen. Konsentrasi serta pengenceran pupuk urine sapi 

terfermentasi sesuai perlakuan yaitu 0% (1.000 ml air), 20% (200 ml urine sapi + 

800 ml air), 40% (400 ml urine sapi + 600 ml air), dan 60% (600 ml urine sapi + 

400 ml air). Pemberian pupuk urine sapi ke tanaman yaitu dengan cara 

menyemprot langsung ke daun. 

 

3.4.9. Pemeliharaan  

Penyiraman dilakukan sekali atau dua kali sehari, tergantung dari kondisi 

tanaman di lapangan. Penyiangan gulma-gulma dilakukan pada saat tanaman 

berumur 1 minggu setelah tanam sedangkan pengendalian hama dan penyakit 

yaitu dengan cara mekanik atau mengutip langsung dengan tangan. Hama yang 

biasanya menyerang tanaman pegagan adalah belalang dan ulat pemakan daun, 

sedangkan penyakit yang biasanya menyerang adalah busuk akar. 

 

3.4.10. Pemanenan 

Pemanenan pegagan dilakukan saat berumur 3 bulan setelah tanam agar 

pembentukan zat-zat yang terkandung di dalam pegagan telah sempurna. 

 

3.4.11. Analisis kandungan triterpenoid 

Analisis kandungan triterpenoid dengan mengambil 1 gram seruk simplisia 

pegagan ditambahkan 10 ml etanol, didihkan dan kemudian disaring. Larutan 

diuapkan hingga mengering, selanjutnya ekstrak ditambahkan dengan 10 ml 

kloroform dan 10 ml air suling. Biarkan memisah lalu diambil lapisan 

kloroformnya dan tambahkan pereaksi Liberman-Burchard. Pembuatan pereaksi 

Liebermann-Burchard untuk pereaksi kualitatif yaitu 20 bagian asam asetat 

anhidrat dicampur dengan 1 bagian asam sulfat pekat. 

 

3.4.12. Uji kandungan klorofil 

Uji klorofil yaitu dengan mengambil daun pegagan 0,1 mg, lalu di ekstrak 

dengan larutan aseton 85% sebanyak 10 ml. Perbandingan berat sampel dan 

aseton adalah 1:100. Ekstrak disaring dengan kertas saring dan dianalisis 

menggunakan spektrofometer UV Vis panjang gelombang 645 nm dan 663 nm. 
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3.5. Pengamatan 

Parameter pengamatan yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Jumlah Daun (helai) 

Pengamatan jumlah daun yaitu dengan menghitung jumlah daun pegagan 

yang telah membuka. 

2. Jumlah Stolon 

Pengamatan jumlah stolon yaitu dengan menghitung jumlah stolon pada 

tanaman induk pegagan. 

3. Panjang Tangkai Daun Terpanjang (cm) 

Pengamatan panjang tangkai daun terpanjang yaitu dengan mengukur 

tangkai terpanjang dimulai dari pangkal tangkai daun sampai ujung 

tangkai daun. 

4. Lebar Daun Terlebar (cm) 

Pengamatan lebar daun terlebar yaitu dengan mengukur sisi horizontal 

daun pegagan di bagian tengah permukaan daun. 

5. Panjang Daun Terpanjang (cm) 

Pengamatan panjang daun terpanjang yaitu dengan mengukur sisi vertikal 

daun pegagan di bagian tengah permukaan daun. 

6. Panjang Sulur Terpanjang (cm) 

Pengamatan panjang sulur terpanjang yaitu dengan mengukur panjang 

sulur terpanjang dari tanaman induk mulai dari pangkal hingga ujung. 

7. Bobot Basah Tanaman (gram) 

Pengamatan tanaman yaitu dengan menimbang tanaman setelah panen. 

8. Bobot Kering Tanaman (gram) 

Pengamatan BK tanaman yaitu dengan cara menimbang tanaman setelah 

di oven. 

9. Kandungan Klorofil (mg/l) 

Pengujian klorofil dilakukan dengan pengamatan menggunakan 

Spektrofometer UV Vis dengan panjang gelombang 663 nm dan 645 nm. 

10. Kandungan Triterpenoid 

Pengujian kandungan triterpenoid diperoleh melalui uji identifikasi 

menggunakan pereaksi Liberman-Burchard. 
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3.6. Analisis Data 

Data hasil pengamatan yang didapat dari masing-masing perlakuan diolah 

secara statistika dengan menggunakan Analisis Sidik Ragam Rancangan Petak 

Terpisah pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Sidik Ragam 

Sumber 

Keragaman 

(SK) 

Derajat 

Bebas 

(DB) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung 

F tabel 

0.05 0.01 

Kelompok r-1 JKK KTK KTK/KTG(n) - - 

N n-1 JKA KTN KTN/KTG(n) - - 

Galat (n) (r-1)(t-1) JKG(n) KTG(n) - - - 

S s-1 JKS KTS KTS/KTG(s) - - 

NxS (n-1)(s-1) JK(NxS) KTNS KTNS/KTG(s) - - 

Galat (s) (r-1)(t-1) JKG(s) KTG(s) - - - 

Total rns-1 JKT - 
   

Keterangan : 

Faktor Koreksi (FK)   = 
  

     
  

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  = ∑    - FK 

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) = ∑
    

   
 

Jumlah Kuadrat Faktor 1 (Naungan) = ∑
    

   
 – FK 

Jumlah Kuadrat Galat (JKGn) = ∑
  

 
-FK-JKK-JKN 

Jumlah Kuadrat Faktor 2 (Pupuk) = ∑
    

   
 – FK 

Jumlah Kuadrat (NxS)  = ∑
    

 
 – FK-JKN-JKP 

Jumlah Kuadrat Galat (JKGs)  = JKT-JKK-JKN-JKG(n)-JKS-JK(NxS) 

Rataan Umum (X)   = 
  

     
 

Koefisien Keragaman Naungan (KKn)= 
√    

 
 x 100% 

Koefisien Keragaman Pupuk (KKs)   = 
√    

 
 x 100% 
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Uji lanjut dilakukan dengan pengujian Uji Jarak Duncan (UJD) pada taraf 

5%. Dengan rumus sebagai berikut : 

         (ρ         )x √
   

       
 

Keterangan : 

  = Taraf uji nyata 

ρ  = Banyaknya perlakuan 

R = Nilai dari tabel Uji Jarak Duncan (UJD) 

KTG = Kuadrat Tengah Galat 


