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III. MATERI DAN METODE

3.1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Teratak Padang, Desa Sendayan,

Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar. Penelitian ini telah dilaksanakan

pada bulan Nopember 2014 sampai dengan Januari 2015.

3.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah cangkul, polibeg, parang, pisau, meteran,

gembor, handsprayer, timbangan digital, jangka sorong, kamera, dan alat tulis.

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah benih terung hibrida

Varietas Kania, pupuk kotoran ayam, pupuk NPK 16:16:16 dan tanah top soil.

3.3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lapangan dengan menggunakanpolibeg dan

Rancangan Acak Lengkap (RAL) non faktorial dengan faktor P adalah pemberian

dosis pupuk anorganik dan pupuk organik kotoran ayam

P0 : tanpa pupuk (kontrol)

P1 :pupuk NPK 100% (200 kg/ha) / populasi + pupuk kotoran ayam 20 ton/ha /

populasi = 8,4 g/tanaman + 840 g/tanaman.

P2 :pupuk NPK 75% (150 kg/ha) / populasi + pupuk kotoran ayam 20 ton/ha /

populasi = 6,3 g/tanaman + 840 g/tanaman.

P3 :pupuk NPK 50% (100 kg/ha) / populasi + pupuk kotoran ayam 20 ton/ha /

populasi = 4,2 g/tanaman + 840 g/tanaman.

P4 :pupuk NPK 25% (50 kg/ha) / populas+ pupuk kotoran ayam 20 ton/ha /

populasi = 2,1 g/tanaman + 840 g/tanaman.

P5 :pupuk kotoran ayam 100% (20 ton/ha) / populasi = 840 g/tanaman

Perlakuan di atas diulang sebanyak 6 kali, sehingga  terdapat 6 x 6 = 36 unit

percobaan.

Data yang diperoleh dianalisis secara statistik menggunakan sidik ragam

dengan model linear sebagai berikut:
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Model RAL  menurut Mattjik dan Sumertajaya (2006)

Yij = µ + Ʈi + εij

dimana:

Yij = Hasil pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

µ = Nilai tengah umum

Ʈi = Pengaruh perlakuan ke-i

εijk = Pengaruh galat percobaan pada perlakuan ke-i dan ulangan

ke-j

Jika hasil analisis sidik ragam menunjukkan perbedaan yang nyata,

dilanjutkan dengan Uji Lanjut Duncant Multiple Range test (DMRT) pada taraf

5%.

3.4. Pelaksanaan Penelitian

3.4.1. Persiapan lahan penelitian

Lokasi yang dijadikan lahan penelitian terlebih dahulu dibersihkan dari

gulma. Pembersihan lahan dilakukan secara manual menggunakan cangkul dan

parang.

3.4.2. Persiapan media semai

Tanah yang digunakan untuk media persemaian diambil dari lahan

percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau. Kemudian tanah dicampurkan dengan pupuk kandang ayam

dengan perbandingan tanah dan pupuk kandang (2:1). Setelah tanah dan pupuk

kandang tercampur rata, dimasukan pada polibeg persemaian ukuran 10x15 cm

dan dibiarkan selama 1 minggu.

3.4.3. Persemaian benih

Sebelum benih disemai, terlebih dahulu benih direndam di dalam wadah

yang berisi air hangat selama 10 menit. Benih yang tenggelam diangkat lalu

diletakkan di atas tampah yang telah dialasi dengan handuk basah dan benar-benar

bersih,kemudian kain dilipat, sehingga seluruh benih tertutupi, kain dimasukkan

ke plastik bersih dan diikat, benih yang telah dibungkus rapi disimpan selama 24

jam didalam lemari yang bersih. Satu persatu benih tersebut dipindahkan kedalam
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media semai.Perawatan terus dilakukan sampai menjadi bibit yang siap

dipindahkan ke polibeg penanaman (tanaman sudah berdaun 4 helai).

3.4.4. Persiapan media tanam

Tanah diolah dengan cara dicangkul, kemudian dihaluskan dan di masukkan

ke dalam polibeg dan diberi pupuk kotoran ayam dengan dosis 20 ton/ha (840

g/tanaman).

3.4.5. Pemberian label

Pemberian label pada setiap polybeg dilakukan sebelum pemindahan bibit

tanaman terung. Pemberian label bertujuan untuk membedakan perlakuan yang

diberikan pada masing-masing tanaman terung.

3.4.6.Pemindahan bibit terung ke polibeg

Pemindahan tanaman terung dilakukan setelah bibit sudah memiliki 4 helai

daun atau 4 minggu setelah semai. Bibit yang digunakan adalah bibit yang

seragam. Pemindahan dilakukan dengan merobek bagian polibeg dengan

menggunakan tangan kemudian langsung ditanam pada polbeg ukuran 40 x 60

dengan jarak antar polibeg 50 cm.

3.4.7.Pemberian perlakuan pupuk NPK

Perlakuan pemberian pupuk NPK dilakukan pada umur 2, 4, dan 6 MST

dengan dosis sesuai perlakuan. Dosis yang diberikan pada P1 200 kg/ha, P2150

kg/ha, P3100 kg/ha, P450 kg/ha atau 8,4, 6,3, 4,2, 2,1 g/tanaman. Pupuk ini dibagi

dalam 3 tahap pemberian dengan cara dikocor (tiap kali pemberian sebanyak 2,8,

2,1 1,4, 0,7 g/tanaman). Pupuk dilarutkan dalam setiap 300 ml air dan diberikan

ke tanaman dengan cara disiramkan pada batas tajuk tanaman.

3.4.8. Pemeliharaan

1. Penyiraman

Penyiraman dilakukan untuk mencukupi ketersediaan air bagi tanaman terung.

Tanaman disiram dua kali sehari pada waktu pagi dan sore hari, dengan

menggunakan alat penyiram (gembor) sesuai dengan kondisi tanaman dan
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media tanam terung. Jika hari hujan dan kondisi tanah lembab, tanaman tidak

perlu disiram.

2. Penyulaman

Penyulaman dilakukan apabila terdapat tanaman yang tidak tumbuh atau

tanaman yang kurang baik pertumbuhannya. Penyulaman dilakukan pada umur

7 hari setelah tanam agar pertumbuhan nya dapat seragam. Bibit yang

digunakan untuk penyulaman merupakan tanaman yang telah disemaikan

secara bersamaan yang pertumbuhannya seragam.

3. Pengendalian gulma

Pembrantasan gulma dilakukan sebanyak 2 kali selama penelitian, dilakukan

pada 1 MST dan 3 MST.

4. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Pengendalian organisme pengganggu tanaman dilakukan dengan cara preventif

dan kuratif. Pengendalian secara preventif dilakukan dengan menjaga sanitasi

lingkungan tanaman, baik dari gulma maupun dari bahan lain yang dapat

menggangu pertumbuhan tanaman. Pengendalian secara kuratif dilakukan

dengan menggunakan pestisida Alika (Lamda Sihalotrin 106 g/l, Tiametoksam

141 g/l).

3.4.9. Panen

Pemanenan pertama dilakuakan pada umur 42 hari setelah tanam. Panen

kedua dan selanjutnya dilakukan setiap 7 hari sekali setelah panen pertama dengan

cara memotong buah terung dari cabangnya menggunakan gunting. Waktu panen

dilakukan pada pagi hari. Pemanenan dilakukan sebanyak 4 kali panen.

3.5. Pengamatan

Pengamatan dilakukan terhadap setiap unit percobaan. Parameter yang

diamati adalah sebagai berikut:

1. Tinggi Tanaman (cm)

Tinggi tanaman diukur mulai dari permukaan tanah sampai ujung titik tumbuh

dengan menggunakan meteran pada6 MST.

2. Diameter Batang (cm)
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Pengukuran diameter batang dilakukan  pada 6 MST dengan cara mengukur

diameter batang sampel menggunakan jangka sorong.

3. Lebar Kanopi (cm)

Pengamatan dilakukan pada 6 MST dengan mengukur lebar kanopi tajuk

terlebar.

4. Jumlah Buah per Tanaman (Buah)

Perhitungan buah dilakukan sebanyak 4 kali panen dengan ciri-ciri buah cukup

besar, namun masih lunak jika ditekan.

5. Bobot Buah per Buah (g)

Pengambilan data bobot buah per buah ini dilakukan setiap kali panen dengan

menimbang buah selama 4 kali panen pada masing-masing sampel tanaman.

6. Bobot Buah per Tanaman (g)

Pengambilan data bobot buah ini dilakukan setiap kali panen dengan

menimbang buah selama 4 kali panen pada masing-masing sampel tanaman.

Data bobot buah diambil dari gabungan/ jumlah setiap kali panen.

7. Panjang Buah (cm)

Pengukuran panjang buah dilakukan pada saat tanaman terung mulai berbuah

sampai panen terakhir menggunakan meteran dari ujung buah sampai pangkal

nya.

8. Diameter Buah (cm)

Pengukuran diameter buah dilakukan pada setiap kali panen dari panen

pertama sampai panen terakhir dengan menggunakan jangka sorong.

3.6. Analisis Data

Data hasil pengamatan dari masing-masing perlakukan diolah secara

statistik dengan menggunakan Analisis Sidik Ragam RAL, seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Analisis Sidik Ragam

Sumber Derajat Jumlah Kuadrat F Hitung F Tabel
Keragaman Bebas Kuadrat Tengah 0,05 0,01

(SK) (DB) (JK)
P p-1 JKP KTP KTP/KTG - -

Galat (p)(r-1) JKG KTG - - -
Total rp-1 JKT - - - -
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Keterangan:

Faktor Koreksi (FK) =
…

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑ - FK

Jumlah Kuadrat Faktor P (JKP) = ∑ . . – FK

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKP– JKK

Uji lanjut yang akan dilakukan adalah Uji Jarak Duncan (UJD) taraf 5%. Model

Uji Jarak Duncan adalah sebagai berikut:

UJD α=Rα (ρ, DB Galat) x KTG/Ulangan
Keterangan:

α :  Taraf uji nyata

ρ :  Banyaknya perlakuan

R :  Nilai dari tabel Uji Jarak Duncan

KTG :  Kuadrat Tengah Galat


