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III. MATERI DAN METODE

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei 2014 sampai dengan

bulan April 2015, di lahan percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN

SUSKA RIAU.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah tiga genotipe nenas jenis Queen anakan dan

pupuk (Urea, KCL, TSP). Alat yang digunakan terdiri dari peralatan budidaya,

alat tulis, penggaris, kamera, meteran, gembor, dan alat-alat olah tanah.

3.3. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif.

3.4. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pedoman sistem jaminan

mutu berdasarkan Standar Operasional Produksi (SOP) nenas yang dikeluarkan

oleh Pusat Kajian Buah-buahan Tropika bekerja sama LPPM-IPB dan Ristek

(2007), kegiatan dimulai dari :

3.4.1 Pemilihan Bibit

Bibit nenas yang digunakan sebagai bibit adalah anakan yang berukuran

sedang, dengan ukuran bibitnya berdiameter  3.6 -5.0 cm.

3.4.2 Persiapan Lahan

Persiapan lahan dimulai dengan membersihkan gulma, lahan diolah

dengan cangkul kemudian dibuat bedengan dengan jarak antar bedengan 50 cm.

Selanjutnya pupuk kandang disebar di atas bedengan dan dibiarkan selama 1

minggu.

3.4.3 Penanaman

Sampel yang digunakan yaitu tiga genotipe nenas mahkota besar (SK-1),

mahkota kecil (SK-2), dan tanpa mahkota (SK-3) yang ditanam secara

berkelompok dengan jumlah populasi masing-masing genotipe adalah 150
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tanaman, sehingga total populasi tanaman dari percobaan ini adalah 450 tanaman.

Bibit ditanam di lubang tanam yang telah dipersiapkan sedalam 5 – 10 cm sesuai

dengan jarak tanam 50 cm x 40 cm pada tiga bedeng yang luasnya  masing-

masing 2 m x 7 m. Penanaman dilakukan pada sore hari, hal ini bertujuan untuk

mengurangi stres pada bibit akibat terkena panas sinar matahari. Setiap genotipe

diambil 15 tanaman secara acak untuk dijadikan sebagai tanaman sampel,

sehingga terdapat 45 satuan percobaan.

Gambar 3.1 Posisi penanaman nenas dilapangan

3.4.4 Sanitasi Lahan dan Pemeliharaan

Sanitasi lahan atau penyiangan dilakukan sebanyak 7 kali selama

penelitian, penyiangan  dilakukan dengan membersihkan gulma yang ada di

sekitar tanaman dan meghilangkan tanaman lain yang tumbuh disekitar area

pertanaman. Penyiraman dilakukan setiap sore dengan menggunakan gembor

sesuai dengan kondisi lapangan.

3.4.5 Pemupukan

Kegiatan pemupukan dilaksanakan dua kali yaitu Pemberian pupuk

pertama diberikan 3 bulan sesudah tanam dengan dosis Urea 6 gr/tanaman, TSP 2

gr/tanaman, dan KCl 2 gr/tanaman. Pemberian pupuk kedua diberikan 7 bulan

setelah tanam (menjelang forcing) dengan dosis Urea 3 gr/tanaman, TSP 1

gr/tanaman, dan KCl 6 gr/tanaman. Pupuk ditaburkan dengan ke dalam 5-10 cm di

sekililing tanaman, kemudian ditutup kembali dengan tanah (Mulyati, 2008).

SK 1 SK 2 SK 3
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3.5. Parameter Pengamatan

3.5.1 Karakter Kuantitatif

Karakter kuantitatif yang diamati pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tinggi tanaman (cm), diukur dari permukaan tanah sampai ke ujung daun

terpanjang. Setiap bulan selama 7 bulan.

2. Jumlah daun (helai), dihitung seluruh daun kecuali daun yang telah layu.

Setiap bulan selama 7 bulan.

3. Lebar daun (cm), yaitu dengan mengukur lebar bagian tengah dari daun

terpanjang. Pada saat tanaman mulai berbunga ( 8 bulan).

4. Panjang daun (cm), diukur pada daun terpanjang menggunakan meteran dari

pangkal hingga ujung daun. Pada saat tanaman mulai berbunga ( 8 bulan).

3.5.2 Karakter Kualitatif
Ada 15 karakter kualitatif yang akan diamati dalam penelitian ini detail

masing-masing karakter tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Karakter kualitatif  Tanaman Nenas yang Diamati Berdasarkan Panduan

Pengujian Individual Kebaruan, Keunikan, Keseragaman, dan

Kestabilan Nenas (PPI, Nenas) Departemen Pertanian, 2007

No Karakteristik Ciri-ciri
1. Tipe pertumbuhan  Tegak

 Normal
 Menjalar

2. Orientasi daun  Tegak
 Sedikit membuka
 Membuka
 Menyebar
 Menjurai

3. Warna tengah daun
bagian atas (diamati
pada daun ke 15 dari
atas)

 Kehijauan/hijau
 Hijau dengan bintik kuning
 Hijau dengan bintik merah
 Jingga kemerahan
 Merah
 Merah tua
 Keunguan/merah muda
 Merah tua-ungu/merah muda
 Keperakan-putih
 Lainnya
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Tabel 3.1 Lanjutan

No Karakteristik Ciri-ciri
4. Ketahanan pangkal daun

membelah
 Lemah
 Sedang
 Keras

5. Sebaran duri daun  Hanya di ujung atau di dekat pangkal
daun

 Di ujung dan di dekat pangkal daun
 Di sepanjang tepi daun
 Tumbuh tak beraturan di sepanjang

kedua tepi daun

6. Arah duri  Mengarah ke ujung
 Mengarah ke pangkal
 Keduanya

7. Kekakuan duri  Lembut
 Sedang
 Kaku

8. Keberadaan braktea  Tidak ada
 Ada

9. Warna braktea  Putih keperakan
 Hijau
 Merah

10. Warna mahkota bunga  Keputih-putihan
 Kekuningan
 Krem
 Putih-ungu
 Ungu

11. Orientasi mahkota  Tertutup
 Terbuka

12. Bentuk mahkota bunga  Kerucut
 Jorong jambul
 Bentuk hati
 Kerucut panjang
 Silindris memanjang
 Silindris dengan ujung lebat

13. Orientasi daun mahkota  Tegak
 Agak tegak
 Mendatar
 Merunduk
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Tabel 3.1 Lanjutan

No Karakteristik Ciri-ciri
14. Warna daun mahkota  Putih keperakan

 Hijau
 Merah

15. Keberadaan duri pada
daun mahkota

 Halus
 Berduri di ujung
 Berduri-bergerigi
 Bentuk pipa

3.6. Analisis Data

Data kuantitatif yang diperoleh pada percobaan di atas dihitung rata-rata

dan simpangan bakunya. Perhitungan tersebut dilakukan dengan menggunakan

microsoft excel, sedangkan karakter kualitatif disajikan secara deskriptif.


