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III. MATERI DAN METODE

1.1.Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di lahan percobaan Fakultas Pertanian dan

Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang beralamat di

Jl. HR. Soebrantas KM 15,5 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota

Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai Juni 2014.

3.2. Alat dan Bahan

Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: cangkul, parang,

gembor, timbangan digital, gelas ukur dan alat tulis. Bahan yang akan digunakan

adalah: bibit cabai merah Varietas TM-999 dan Lado F1, polibeg, pupuk bokashi

jerami padi yang dibuat sendiri dan ETT.

3.3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan percobaan di lapangan dengan menggunakan

polibeg. Penelitian ini menggunakan Rancang Acak Lengkap (RAL) yang terdiri

dari 2 faktor.

Faktor pertama adalah lama fermentasi pupuk bokashi (T) yang terdiri dari

T1 : 1 minggu

T2 : 2 minggu

T3 : 3 minggu

T4 : 4 minggu

T5 : 5 minggu

T6 : 6 minggu

Faktor kedua adalah varietas cabai merah (V) yang terdiri dari 2 aras yaitu:

V1 : TM-999

V2 : Lado F1
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Kombinasi perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3.1..
Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan

Perlakuan V1 V2

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T1V1

T2V1

T3V1

T4V1

T5V1

T6V2

T1V2

T2V2

T3V2

T4V2

T5V2

T6V2

Dari rancangan tersebut diperoleh 6 x 2 = 12 kombinasi perlakuan. Setiap

kombinasi diulang empat kali, sehingga terdapat 12 x 4 = 48 unit percobaan.

Bagan percobaan dapat dilihat pada Lampiran 3

Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan analisis sidik ragam.

Apabila terdapat perbedaan yang nyata akan dilanjutkan dengan Uji Jarak Duncan

(UJD).

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

Yijk = µ + αi + βj+ (αβ)ij+ ∑ijk

Yang mana :

Yijk = Hasil pengamatan pada faktor A pada taraf ke-i dan faktor B pada taraf
ke-j dan pada ulangan ke-k

µ = Pengaruh tengah umum

αi = Pengaruh faktor A pada taraf ke-i

βj = Pengaruh interaksi antara faktor B pada taraf ke-j

(αβ) = Faktor A pada taraf ke-I dan faktor B pada taraf ke-j

∑ijk = Pengaruh galat dari faktor A pada taraf ke-i, faktor B pada taraf ke-j dan
ulangan ke-k
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3.4. Pelaksanaan Penelitian

3.4.1. Persiapan tempat penelitian

Persiapan tempat dilakukan dengan membersihkan lahan dari segala

sampah atau rumput yang mengganggu kemudian pengukuran luas tempat

penelitian sesuai ukuran 5 x 5m, setelah itu tanah dinaikkan dan diratakan

menggunakan cangkul, sehingga polibeg dapat disusun rapi tidak miring.

3.4.2. Persiapan media tanam

Tanah yang digunakan sebagai media yaitu tanah lapisan atas dengan

kedalaman pengambilan tanah 0-20 cm. Tanah diambil dari lahan percobaan

Fakultas Pertanian dan Perternakan UIN Suska Riau. Pengambilan tanah

menggunakan cangkul, kemudian tanah tersebut diayak terlebih dahulu dan di

masukan ke polibeg ukuran 10 kg dan tanah dimasukan polibeg dengan berat 10

kg. Tanah yang telah dipersiapkan kemudian diisikan kedalam polibeg dengan

cangkul. Tanah yang diisikan harus padat supaya tidak susut ketika disiram,

setelah polibeg terisi semua lalu disusun disetiap unit percobaan dan diletakkan di

lahan yang sudah dipersiapkan untuk tempat penelitian.

3.4.3. Pembuatan pupuk bokashi

Pembuatan pupuk bokashi ini menggunakan perbandingan 2 :1 yang terdiri

dari 2 ember dengan berat 3kg setiap ember kotoran ayam, 1 ember dengan berat

1,5kg sekam padi, dan di campurkan semua lalu disiram dengan EM-4 dan

difermentasi. Bokashi difermentasi dengan kematangan yang berbeda dari mulai 6

minggu, 5, 4, 3, 2, dan 1 minggu.

3.4.4. Pemasangan Label

Label - label yang telah dipersiapakan sebelumnya dipasang pada setiap

polibeg sesuai dengan perlakuan dan ulangan yang ada pada penelitian .

3.4.5. Perlakuan Pemberian Pupuk Bokashi

Pupuk bokashi yang digunakan pada penelitian ini di buat oleh penulis .

pemberian pupuk bokashi ini dilakukan 2 minggu sebelum tanam. Pemberian

pupuk bokashi dengan cara mencampurkan 500 gram bokashi ke dalam polibeg

sesuai dengan masing-masing perlakuan (lama fermentasi yang berbeda) (Soverda

et al.,2008).



11

3.4.5. Penyemaian Benih Cabai

Penyemaian benih ini dilakukan dalam waktu 30 hari, sebelum melakukan

penanaman pada polibeg. Penyemaian ini bertujuan agar tanaman cabai lebih siap

ketika ditanam pada polibeg yang telah dipersiapkan.

3.4.6. Penanaman Bibit Cabai

Penanaman bibit cabai ini dilakukan setelah bibit cabai berumur 30 hari,

dan dilakukan seleksi sebelum melakukan penanaman. Penanaman bibit

dilakukan dengan menanam 1 bibit dalam satu polibeg.

3.4.7. Pemeliharaan

a. Penyiraman

Penyiraman dilakukan setelah bibit ditanam pada polibeg. Penyiraman

diberikan dengancara menyiramkan air padatanaman dengan menggunakan

gembor. Penyiraman dilakukan pagi dan sore hari, atau sesuai kebutuhan air

tanaman.

b. Penyiangan

Penyiangan dilakukan tergantung kondisi gulma, jika pertumbuhan gulma

mulai meningkat, maka segera dilakukan penyiangan. Penyiangan dilakukan

dengan cara manual yaitu dengan mencabut atau membersihkan gulma yang

tumbuh di polibeg, diantara polibeg dan sekitarnya.

c. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Pengendalian organisme pengganggu tanaman dilakukan dengan secara

mekanik, preventif.  Penelitian ini menggunakan cara pengendalian OPT dengan

biokontrol alami Ekstrak Tanaman Terfermentasi (ETT). ETT ini dibuat dengan

menggunakan daun serai (125 g) + daun salam (125 g). Selain daun serai dan

daun salam juga ditambahkan larutan gula merah sebanyak 50 ml dan larutan EM-

4 sebanyak 50 ml. Lalu di campurkan dengan air 1 liter dan dimasukan dalam

botol aqua, dandiaduk perlahan kemudian didiamkan selama 7-10 hari dan

diletakkan ditempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Selanjutnya

dilakukan pengecekan gas dan keluarkan secara perlahan, setelah 15 hari gas tidak

terbentuk lagi, maka ETT sudah dapat digunakan (Annisava, 2006).
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3.5. Pengamatan

a. Hari Muncul Bunga

Penghitungan ini dilakukan ketika tanaman cabai mulai berbunga pada

setiap unit percobaan (polibeg).

b. Tinggi Tanaman (cm)

Pengamatan dilakukan pada umur 124 HST atau pada panen ke 7

Pengukuran tinggi tanaman cabai dilakukan dari leher akar sampai ujung bagian

tanaman tertinggi.

c. Lebar Kanopi (cm)

Pengukuran lebar kanopi diukur menggunakan penggaris dari ujung tajuk

ke tajuk terlebar di setiap tanaman ketika tanaman siap panen.

d. Diameter Batang (cm)

Pengukuran diameter batang cabai menggunakan, jangka sorong

.Pengukuran lingkar batang ini dilakukan pada akhir penelitian.

e. Panjang Buah ter Panjang (cm)

Pengukuran ini dilakukan pada buah yang telah masak dan diambil dari

buah terpanjang tiap tanaman.

f. Jumlah Buah  per Tanaman (buah)

Penghitungan ini dilakukan dengan cara menghitung buah yang ada pada

setiap tanaman pada setiap kali panen.

g. Bobot Segar Buah per Tanaman (g)

Penimbangan dilakukan setiap kali panen pada semua buah yang

dihasilkan per tanaman.
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3.6. Analisis data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis sidik ragam

hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Sidik Ragam

Sumber Derajat Jumlah          Kuadrat F Hitung F
Tabel
Keragaman Bebas Kuadrat Tengah 0.05      0.01
(SK) (DB) (JK) (KT)
T t-1 JKT KTT KTT/KG - -
V v-1                JKV KTV KTV/ KTG - -
TxV (t-1)(v-1)        JK (TV) KT (TV) KT (TV)/KTG - -
Galat tv (r-1) JKG             KTG - - -
Total rtv-1 JKT - - - -
Keterangan:

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

Jumlah Kuadrat Total = ∑ Yijk
2-FK

Jumlah Kuadrat Faktor T (JKT) =∑ Yi..
2 / rv – FK

Jumlah Kuadrat faktor V (JKV) =∑ Y.j. 2 / rt – FK

Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor T dan V {JK (TV)} =∑Yij.
2 / r-FK – JKB – JKE

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKT – JK (TV)

Bila hasil analisis sidik ragam terdapat perbedaan yang nyata maka akan

dianalisis lanjut dengan Uji Jarak Duncan (UJD) pada taraf 5%. Model Uji Jarak

Duncan menurut Sastrosupadi (2000) yaitu:

UJDα = Rα (ρ, db galat) = √
Keterangan:
α : Taraf uji nyata

ρ : Banyaknya perlakuan

R : Nilai dari tabel Uji Jarak Duncan ( UJD )

KTG   : Kuadrat tengah galat


