
I. BAHAN DAN METODE

1.1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini telah dilaksanakan di lahan percobaan Fakultas Pertanian

dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru,

pada bulan April sampai Juli 2013.

1.2. Bahan dan Alat

Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih kacang

tunggak varietas KT-7, (deskripsi varietas dapat dilihat pada Lampiran 1), tanah

yang belum diolah di Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN SUSKA RIAU,

inokulan rhizobium (legin), polibag 6 kg (35 x 40 cm), pupuk urea, TSP, KCl dan

insektisida. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, timbangan,

ayakan tanah, gembor, meteran, oven, jangka sorong, kamera, tali, ajir dan alat

tulis.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang

terdiri atas 2 faktor dan 3 ulangan. Faktor pertama adalah pemberian rhizobium

yang terdiri atas 2 taraf:

R0 =  tanpa rhizobium

R1 = dengan rhizobium

Faktor kedua adalah dosis pupuk urea yang terdiri atas 4 taraf:

P0 = tanpa pupuk urea P2 = 150 kg/ha

P1 = 75 kg/ha P3 = 225 kg/ha



Dari kedua faktor tersebut diperoleh 8 kombinasi perlakuan dengan 3 kali

ulangan, sehingga diperoleh 24 unit percobaan. Setiap unit percobaan ditanam

pada 3 polibag, 2 polibag digunakan untuk pengamatan pertumbuhan dan hasil

sedangkan 1 polibag yang lainnya untuk pengamatan bintil akar. Dengan

demikian terdapat 72 polibag. Kombinasi perlakuan di lapangan dapat dilihat pada

Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Kombinasi perlakuan

Perlakuan P0 P1 P2 P3

R0 R0P0 R0P1 R0P2 R0P3

R1 R1P0 R1P1 R1P2 R1P3

3.4. Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Lahan

Persiapan lahan untuk penelitian berupa pembersihan lahan dari gulma dan

sisa-sisa tanaman serta dilakukan perataan lahan agar topografi menjadi

datar.

2. Persiapan Media

Persiapan media dilakukan 1 minggu sebelum tanam dengan cara tanah

dicangkul dengan kedalaman 20 cm kemudian dilakukan pengayakan dan

selanjutnya dilakukan pengisian 6 kg tanah yang telah dikering anginkan

ke dalam polibag yang berukuran 35 x 40 cm dengan kriteria tanah apabila

dikepal tidah pecah dan tidak mengeluarkan air.

3. Perlakuan

Perlakuan penelitian ini terdiri dari 2 faktor, faktor pertama adalah

pemberian rhizobium yang terdiri atas 2 taraf yaitu R0 = tanpa rhizobium,



R1 = dengan rhizobium. Perlakuan rhizobium diberikan dengan cara benih

terlebih dahulu diseleksi dengan mencari ukuran benih yang sama besar,

kemudian benih dibasahi dengan air, lalu ditiriskan, dan baru dicampur

dengan rhizobium, rhizobium yang digunakan adalah legin. Faktor kedua

adalah pemberian pupuk urea yang terdiri atas 4 taraf (P0 = 0 kg/ha, P1 = 75

kg/ha, P2 = 150 kg/ha, P3 = 225 kg/ha). Perlakuan pupuk urea diberikan

pada saat tanam.

4. Penanaman

Penanaman benih kacang tunggak dilakukan pada tanggal 27 April 2013

dengan cara benih yang telah dicampur dengan rhizobium ditanam pada

polibag yang telah disiapkan dengan kedalaman 2-3 cm sebanyak 5 benih

perlubang tanaman, setelah itu lubang ditutup kembali dengan tanah.

5. Pemeliharaan

a. Penyiraman

Penyiraman dilakukan 2 kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari atau

sesuai dengan kebutuhan tanaman dengan menggunakan gembor atau

ember, jika hujan dan tanah sudah lembab tidak perlu dilakukan

penyiraman.

b. Penjarangan dan penyulaman

Penjarangan dilakukan saat tanaman berumur 7-10 hari setelah tanam

dengan menyisakan 2 tanaman per polibag. Sedangkan penyulaman

dilakukan 10 hari setelah tanam.



c. Penyiangan

Penyiangan dilakukan pada gulma yang tumbuh di sekitar tanaman atau

area penelitian untuk menghindari persaingan dan tempat inang hama

penyakit. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut gulma yang

tumbuh di dalam polibag. Sedangkan gulma yang tumbuh di luar polibag

atau di sekitar area penelitian dilakukan dengan mencabut atau dengan

menggaru menggunakan cangkul.

d. Pemupukan

Pemberian pupuk TSP 100 Kg/ha, KCl 100 Kg/ha dan urea diberikan

pada saat tanam dengan cara pupuk disebar disekeliling tanaman.

Perhitungan kebutuhan pupuk dapat dilihat pada Lampiran 3.

e. Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian hama dan penyakit tanaman kacang tunggak dilakukan

pada saat tanaman berumur 15, 23, 30, 37, 42, 49, 53 dan 63 hari setelah

tanam dengan melakukan menyemprotkan insektisida deltametrhin

dengan dosis 1 ml/liter untuk hama kutu daun dan ulat penggerek polong,

sedangkan untuk hama tikus menggunakan temix 15 G pada umur 53 dan

63 hari setelah tanam.

6. Panen

Panen dilakukan dengan cara polong dipetik dari batang tanaman yang

telah memasuki fase masak fisiologis yang ditandai dengan polong telah

terisi penuh, kulit polong berwarna hijau kekuningan atau kecoklatan.

Tanaman kacang tunggak panen pada umur 63-66 hari setelah tanam.



3.5. Pengamatan

Pengamatan tanaman meliputi:

1. Jumlah bintil akar dan bobot bintil akar (buah dan gram)

Pengamatan bintil akar dilakukan dengan cara polibag dibuka kemudian

tanaman diambil dari polibag secara hati-hati agar bintil akar tidak lepas, dari

masing-masing perlakuan dihitung dan ditimbang dengan timbangan analitik.

Pengamatan dilakukan pada umur 42 hari setelah tanam.

2. Bobot kering tanaman (gram)

Bobot kering tanaman dilakukan umur 42 hari setelah tanam, ditimbang

setelah mendapatkan kadar air konstan yaitu dikeringkan dengan oven pada

suhu 1050C sampai beratnya konstan selama ± 12 jam.

3. Bobot kering akar (gram)

Bobot kering akar tanaman dilakukan pada umur 42 hari setelah tanam,

ditimbang setelah akar dikeringkan dengan oven pada suhu 1050C selama ±12

jam.

4. Tinggi Tanaman  (cm)

Tinggi tanaman diukur mulai dari pangkal batang hingga titik tumbuh

tanaman dengan menggunakan meteran. Pengukuran tinggi tanaman

dilakukan pada umur 3 dan 6 minggu setelah tanam.

5. Umur berbunga (hari)

Pengamatan umur berbunga dilakukan dengan cara menghitung hari ke

berapa tanaman mulai mengeluarkan bunga dengan sempurna (75%).



6. Umur Panen (hari)

Umur panen dihitung pada saat tanaman telah menunjukkan kriteria panen

yang ditandai dengan polong telah terisi semua, kulit polong berwarna hijau

kekuningan atau kecoklatan. Umur panen kacang tunggak dilakukan pada

umur 63 hari setelah tanam.

7. Diameter Batang Utama (cm)

Pengamatan dilakukan pada saat panen dengan cara mengukur diameter

batang dengan menggunakan jangka sorong 5 cm dari pangkal batang.

8. Jumlah Polong per Tanaman (polong)

Pengamatan dilakukan dengan menghitung setiap polong yang terbentuk pada

setiap tanaman kemudian dirata-ratakan. Pengamatan dilakukan pada saat

panen.

9. Jumlah Biji per Polong (biji / polong)

Pengamatan dilakukan pada saat panen, yaitu dengan menghitung jumlah biji

dari setiap polong yang terbentuk pada tanaman kemudian dirata-ratakan.

10. Bobot Biji Kering (gram)

Hasil biji kering diperoleh dengan mengeringkan biji di bawah sinar matahari

selama 3 hari hari penjemuran bersama-sama dengan polongnya, sampai

diperoleh berat yang konstan, kemudian biji dikeluarkan dari polong baru

ditimbang.

11. Bobot 40 Biji (gram)

Pengamatan ini dilakukan dengan menimbang 40 biji kacang tunggak dari

setiap unit percobaan yang telah dijemur atau dikeringkan.



3.6. Analisis Data

Model linear menurut Mattjik dan Sumertajaya (2006) adalah:

Yijk = µ + Pk +αi + βj + (αβ)ij + ε ijk

Dimana:

Yijk : hasil pengamatan pada faktor A pada taraf ke-i dan faktor B pada taraf ke-j

ulangan ke-k

µ : rataan nilai tengah

Pk : pengaruh kelompok pada taraf ke-K

αi : pengaruh faktor A pada taraf ke-i

βj : pengaruh faktor B pada taraf ke-j

(αβ) ij : pengaruh interaksi dari faktor A pada taraf ke-i dan faktor B pada taraf

ke-j

ε ijk : pengaruh galat dari faktor A pada taraf ke-i dan faktor B pada taraf ke-j

pada ulangan ke-k.

Data hasil pengamatan dari setiap perlakuan akan diolah secara statistika

dengan menggunakan analisis sidik ragam rancangan acak kelompok (Tabel 3.2.).

Tabel 3.2. Sidik Ragam

Sumber
Keragaman

(SK)

Derajat
Bebas (DB)

Jumlah
Kuadrat

(JK)

Kuadrat
Tengah
(KT)

F Hitung
F Tabel

0,5 0,01

Kelompok r-1 JKK KTK KTK/KTG - -
R R-1 JKA KTA KTA/KTG
P p-1 JKI KTI KTR/KTG - -

R x P (R-1)(p-1) JK(RP) KT(RP) KT(RP)/KTG - -
Galat (RP-1)(R-1) JKG KTG - -
Total rRP – 1 JKT - -

Faktor Koreksi (FK) = …	 	
Jumlah Kuadrat Total (JKT) = Ʃ Yijk

2 - FK

Jumlah Kuadrat Faktor R (JKR) = ∑ 	..	 − 	



Jumlah Kuadrat  Faktor P (JKP)  =			∑ . .	 − 	
Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) = ∑ ..	 − 	
Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor R dan P = {JK (RP)} = ∑ .	 	 − 	 – JKI - JKP

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) =   JKT – JKK – JKR – JKP – JK (RP)

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:

UJD α = Rα (ρ, db galat) x √KTG/Ulangan

Keterangan:

α : Taraf uji nyata

ρ : Banyaknya perlakuan

R : Nilai dari tabel uji jarak Duncan (UJD)

KTG : Kuadrat tengah galat


