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III. MATERI DAN METODE

3.1. Tempat dan Waktu

Penelitiantelahdilaksanakan di

kebunpercobaanFakultasPertanianUniversitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim

Riau, terletak di jalan H. R. Soebrantas No. 155 KM. 16.KecamatanSimpangBaru,

KelurahanTampan,Pekanbaru. Penelitiandilaksanakandari bulanJanuarisampai

Mei 2014.

3.2.Alat dan Bahan

Alat yang digunakandalampenelitianiniadalahpolibeg, gembor,cangkul,

kertas label, penggaris, meteran atau penggaris, pisau carter, kamera, jangka

sorong, timbangan analitik serta alat tulis menulis yang mendukungpenelitianini.

SedangkanBahan yang digunakan adalah rimpang temulawak yang

berasaldari BALITRO Bogor VarietasCursina 3, tanah mineral diambil di AKAP

dengankedalaman 20 cm jenisnyatanah PMK, serbukgergajidiambildarisowmil di

Jalan Garuda Sakti KM 03, sedangkanpupuk kandang ayamdibelidiagrotani,

pupuk Urea, KCl,TSP, danInsektisida.

3.3. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan percobaan 2 faktor yang disusun

secaraRancangan Acak Kelompok (RAK). Faktor pertama adalah Komposisi

Media Tanam (M) yang terdiri dari (Tanah Mineral + Serbuk Gergaji + Pupuk

Kandang ) terdiri dari 3 taraf, sedangkan faktor kedua adalah Waktu

RimpangDikeringanginkan (W) terdiri dari 4 taraf, dandidapat 12 perlakuan.

Setiap kombinasi perlakuan terdiri dari 3 ulangan didapat 36 unit percobaan,

setiapkombinasiperlakuanmemilki 2 tanamandiperoleh 72 unit

percobaan/populasi. Populasidijadikanuntukpengambilan data setiap parameter

adalah 36 unit percobaan.Denahpenempatansatuanpercobaanterdapatpadalampiran

2.
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Adapunperlakuanpadapenelitianiniadalah :

I. FaktorKomposisi Media Tanam (M)

M1 : Tanah Mineral + Serbuk Gergaji + Pupuk Kandang (2 : 0 : 0,5)

M2 : Tanah Mineral + Serbuk Gergaji + Pupuk Kandang (2 : 0,5 : 0)

M3 : Tanah Mineral + Serbuk Gergaji + Pupuk Kandang (2 : 0,25 : 0,25)

II. FaktorWaktuRimpangDikeringanginkan (W)

W0 : Tanpa Dikeringanginkan (Kontrol)

W1 : 2 Hari Dikeringanginkan

W2 : 4 Hari Dikeringanginkan

W3 : 6 Hari Dikeringanginkan

Data pengamatan yang

diperolehdianalisissecarastatistikdenganSidikRagam (ANOVA).Adapun model

sistematis yang digunakanmenurutMattjik&Sumertajaya (2006) adalah :

Y ijk= µ +αi+βj+(αβ)ij + ρk + εijk

Keterangan:

Yijk = Hasil pengamatan pada faktor M pada taraf ke-i dan faktor W pada taraf

ke-j dan pada ulangan ke-k

µ = Rataan nilai tengah

ρk = Pengaruh kelompok pada taraf ke-k

αi = Pengaruh faktor M pada taraf ke-i

βj= Pengaruh faktor W pada taraf ke-j

(αβ)ij= Pengaruh interaksi dari faktor M pada taraf ke-i dan faktor W pada taraf

ke-j

εijk = Pengaruh galat dari faktor M pada taraf ke-i dan faktor W pada taraf ke-j

dan pada ulangan ke-k

3.4.PelaksanaanPenelitian

3.4.1. PersiapanTempatPenelitian

Lahan yang digunakanadalahlahandengantopografidatar, bersihdarigulma,

sisa-sisakayu, danakar-akartanamanlain, mendapatkansinarmatahari yang

cukupsertaaerasedandrainase yang lancar.
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3.4.2. PembibitandanPersiapanBahanTanam

Pembibitandiawalidengan proses pengeringanginanyaitudengancara

rimpang temulawak dikeringanginkanyaitu menggunakan kipas angin didalam

ruangan terbuka selama 4 jam yaitu dimulai dari jam 11:00 sampai jam 14:00

siang. Menggunakankipasangin dikerenakan pada saat itu kondisi cuacanya hujan

terus menerus.Kemudianbibittemulawakditunaskanterlebihdahulu,

setelahnampakmatatunasbarudilakukanpemotongandenganjumlahmata tunas

berjumlah 2 mata tunas. Sebelum disemaikan rimpang temulawak

dikeringanginkanterlebihdahulusesuai perlakuanyaitutanpadikeringanginkan

(kontrol), 2 haridikeringanginkan, 4 haridikeringanginkan, dan 6

haridikeringanginkan. Hal ini dilakukan untuk merangsang pertumbuhan tunas

baru. Pembibitandilakukan di bedengandenganlebar 1 m, panjang 1 m,

tinggibedengan 30 cm, dantingginaungan 2 m.

Bibitditanamdengankedalamanlebihkurang 5 cm, kemudianditutuptanahsetebal 2

cm.  Bedengandibuatdaricampurantanah,

pasirdanpupukkandangdenganperbandingan 1:1:1.. Rimpang yang digunakan

untuk bibit diambil dari tanaman temulawak yang sudah tua yang berumur 10

bulan.

Rimpangtemulawakditumbuhkandandikeringanginkansesuaiperlakuankemudiandi

potong-potongdenganukuranantara48 - 55 g denganmempunyai 2 mata tunas.

Bibit dirawat dan dipelihara secara intensif terutama dalam hal penyiraman

dan pembersihan dari gulma. Setelah disemai selama 2 minggu, bibit temulawak

dipindahkan ke dalam polibegbesar yang telahdisiapkan.Bibit yang

sudahdibibitkandipindahkanpadapolibegdengancaramencongkelsertamembongkar

disekitarbibitdenganmenggunakanpisaudancangkul. Pemindahaninidilakukanpada

sore harikerenaintensitascahayamasihrendah.

3.4.3. Penanaman

Media tanam yang digunakan pada penelitian ini adalah pupuk kandang

ayam, tanah mineral danserbukgergaji yang kemudian dicampur
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rataataudihomogenkanmenurutperbandingannyamasingmasingdankemudian

dimasukkan ke dalam polibag yang disediakan. Cara menanamnya adalah

rimpang yang telah bertunas dalampersemaiandiambil dan ditanam dipolibeg yang

telahdisiapkandengan mata tunas menghadapkeatas.

3.4.4. Pemupukan

Pemberian pupuk dilakukan

dengancaramenggalidisekitarlobangtanamdengan dosis 200 kg/ha Urea, 100 kg/ha

TSP, dan 100 kg/ha KCl. Pemberian pupuk Urea, TSP dan KCl dilakukan dalam 2

kali. Pemberian pupuk pertama kali dilakukan pada saat tanam, pemberian kedua

pada saat tanaman telah berdaun ± 3 berjumlah helai daun atau sekitar 7 minggu.

1.4.5. Pemeliharaan

Kegiatanpemeliharaanmeliputipenyiraman, penyiangan,

pembumbunandanpengendalianhamadanpenyakit.

a. Penyiraman

Penyiramandilakukan pada pagi dan sore. Penyiraman dilakukan dengan

melihat kondisi tanah dan iklim.

Penyiramandilakukandenganmenggunakangembor.

b. PenyiangandanPembumbunan

Penyiangandilakukan pada umur 2 dan 4 MST secara manualdengancara

mencabutdengantanganataudenganmenggunakancangkul.

Tujuandaripenyianganadalahuntukmenghindariterjadinyapersainganantaratanama

n liar dantanamantemulawakuntukmendapatkanunsurhara, air

dansinarmatahari.Padasaatpenyiangan  yangkeduadilakukanpembumbunan, yang

tujuannyaadalahuntukmemperkokohtegaknyabatangtanamandanuntukmenimbunri

mpangtemulawak yang kadang-kadangmunculkeataspermukaantanah.

Sementaraitu, penambahantanahbertujuan agar tanahdapatmenutupi tunas-

tunsbaru yang munculsehinggatumbuhmenjadirimpangbaru.

c. Pengendalian Hama danPenyakit
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Untuk pengendalian hama dan penyakit dilakukan penyemprotan

insektisida pada 5 dan 10 MST  yaituSevin 85 SP dengankonsentrasi 1,5 g/l air

dalamkemasan 100 gram.

1.4.6. Panen

Panen dilakukan pada rimpang muda tanaman temulawak (pertumbuhan

vegetatif) yang berumur 14 MST. Pada saat pemanenan, kumpulkan

kemudiandicucibersihdanhasil panen dikumpulkanpada tempat yang teduh.

1.5. Parameter Pengamatan

Variabel yang diamati pada penelitian adalah:

3.5.1. Tinggi Tanaman (cm)

Tinggi tanaman diukur mulai dari pangkal batang sampai daun yang

tertinggi setelah diluruskan. Pengukuran dilakukan setiap 2 minggu sekali mulai 2

minggu sesudah tanam sampai panen.

3.5.2. Jumlah Daun (helai)

Jumlah daun dihitung terhadap daun yang telah membuka sempurna.

Penghitungan pertama dilakukan 2 minggu setelah tanam dengan penghitungan

dua minggu sekali sampai panen.

3.5.3. JumlahAnakan Per Rumpun

Pengamatan ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah anakan yang

muncul di permukaan tanah. Pengamatan dilakukan 2 minggu sekali sejak dari 2

MST sampai berumur 14 minggu.

3.5.4. Bobot Basah Rimpang Per Rumpun (g)

Pengamatan bobot rimpang basah dilakukan pada akhir pengamatan

dengan menggali rimpang muda tanaman temulawak per rumpunnya.

3.5.5. Bobot Kering Rimpang Per Rumpun (g)

Rimpang basah temulawak yang telah di timbang kemudian di masukkan

kedalam oven dengansuhu 70oC selama 2 x 24 jam untuk mendapatkan bobot

rimpang kering per rumpunnya.
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3.6. Analisis Data

Jikadiperolehnilai F hitung yang lebihbesardari F tabel 5 %

padasidikragammakaakandilakukanujilanjutdenganUjiJarak Duncan (UJD).

Tabel 3.1. Sidik Ragam

SumberKera
gaman

DerajatBeb
as

JumlahK
uadrat

Kuadrat
Tengah

F Hitung F Tabel

(SK) (DB) (JK) (KT) 0,05 0,01

Kelompok r-1 JKK KTK KTK/KTG - -

W w-1 JKW KTW KTW/KTG - -
M m-1 JKM KTM KTM/KTG - -
WxM (w-1) (m-1) JK(WM) KT(WM) KT(WM)/KTG - -
Galat (wm-1) (r-1) JKG KTG - - -
Total r wm – 1 JKT - - - -
Keterangan:

Faktor Koreksi (FK) =
…

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑ - FK

Jumlah Kuadrat  Faktor W (JKW) = ∑ – FK

Jumlah Kuadrat Faktor M (JKM) = ∑ . . – FK

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) = ∑ .
- FK

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) = ∑ .. – FK

Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor W dan M {JK (WM)} = JKP – JKW – JKM

Jumlah Kuadrat Galat (JKG)= JKW– JKM – JKK


