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III. MATERI DAN METODE

3.1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dimulai pada bulan November 2014 sampai dengan Maret

2015 di lahan percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. H. R. Soebrantas No. 155, Km. 15 Kelurahan

Simpang Baru-Panam, Tampan, Pekanbaru.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah benih mentimun Varietas Mercy F1

(deskripsi pada Lampiran 1) dan sludge kelapa sawit yang didapat dari PT. Serikat

Putra di kabupaten Pelalawan. Alat yang digunakan adalah parang, meteran,

timbangan, gembor, tali rafia, garu, ember, kayu, handsprayer, cangkul dan alat-

alat tulis.

3.3. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yaitu sludge

kelapa sawit (S) yang terdiri dari 6 taraf, yaitu: S0= tanpa perlakuan, S1= 5

ton/ha, S2= 1 ton/ha, S3=15 ton/ha, S4= 2 ton/ha, S5= 25 ton/ha. Perlakuan

diulang sebanyak 3 kali.

Perlakuan tersebut adalah sebagai berikut:

S0 = Tanpa Pemberian Sludge Kelapa Sawit

S1 = Pemberian Sludge Kelapa Sawit 5 ton/ha (0,5 kg/petak)

S2 = Pemberian Sludge Kelapa Sawit 10 ton/ha (1 kg/petak)

S3=  Pemberian Sludge Kelapa Sawit 15 ton/ha (1,5 kg/petak)

S4 = Pemberian Sludge Kelapa Sawit 20 ton/ha (2 kg/petak)

S5 = Pemberian Sludge Kelapa Sawit 25 ton/ha (2,5 kg/petak)

Setiap perlakuan diulang tiga kali, sehingga terdapat 6 x 3  = 18 unit

percobaan.
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3.4. Pelaksanaan Penelitian

3.4.1. Persiapan lahan

Lahan yang digunakan harus dipersiapkan sebaik mungkin. Sebelum

digunakan lahan diukur sesuai dengan kebutuhan, pengolahan lahan dilakukan

dua kali yang pertama adalah pembalikan tanah dengan cangkul dengan

kedalaman 30 cm, sedangkan pengolahan kedua penggemburan dan perataan

tanah serta pembersihan dari sisa gulma.

3.4.2. Pembuatan petak

Petak dibuat dengan ketinggian 30 cm dengan ukuran petak 1 m x 1 m

sebanyak 18 petak.

3.4 3. Jarak tanam

Jarak tanam yang digunakan adalah 50 x 50 cm, dengan jarak antar per

petak 30 cm dan jarak antar per ulangan 50 cm.

3.4.4. Pemberian perlakuan

Pemberian sludge kelapa sawit diberikan satu minggu sebelum tanam pada

masing-masing petak.

3.4.5. Penanaman

Penanaman dilakukan dengan cara ditugal dengan kedalaman 5 cm,

kemudian dimasukkan benih sebanyak dua butir benih per lubang tanam. Setelah

10 hari dilakukan penjarangan tanaman dengan menyisahkan satu tanaman per

lubang. Jumlah tanaman per petaknya adalah 4 tanaman dan keempat tanaman

tersebut merupakan tanaman sampel.

3.4.6. Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman mentimun dilakukan mulai saat tanam sampai

panen, hal tersebut meliputi:
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1. Penyiraman

Penyiraman dilakukan dengan menggunakan gembor sebanyak 2 kali

sehari, pada pagi dan sore atau sesuai dengan kebutuhan air tanaman. Bila hujan

turun dan permukaan tanaman sudah lembab maka penyiraman tidak perlu

dilakukan.

2. Pemasangan ajir

Setiap tanaman dipasang ajir, ini bertujuan untuk menopang tanaman

dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang bagus. Pemasangan ajir

dilakukan pada saat tanaman berumur 2 minggu setelah tanam.

3. Penyiangan

Penyiangan dilakukan untuk menghindari terjadinya persaingan antara

tanaman utama dengan gulma yang tumbuh disekitar tanaman. Penyiangan

dilakukan satu kali dalam seminggu secara rutin dengan cara mencabut gulma

yang tumbuh di dalam petak dan gulma yang tumbuh di sekitar petak.

4. Pengendalian hama penyakit

Pengendalian dilakukan setelah tanaman terlihat tanda-tanda penyerangan,

hama yang sering menyerang mentimun saat penelitian yakni hama oteng-oteng

(Epilachna sp.) cara pemberantasannya denga cara penyemprotan pestisida

dengan mengunakan decis 2,5 EC 0,2%. Sementara penyakit yang sering dijumpai

yakni penyakit layu yang diakibatkan atau virus mosaic, yang dapat dikendalikan

dengan mengunakan Antracol 0,2%.

3.4.7. Panen

Buah mentimun dapat dipanen pada umur 30-35 HST. Buah yang dipanen

sesuai dengan kriteria panen yaitu buah berwarna sama mulai dari pangkal

sampai ujung buah berwarna hijau keputihan. Panen dilakukan dengan cara

memotong tangkai buah dengan gunting agar tidak merusak tanaman.
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3.5. Parameter Pengamatan

a. Tinggi tanaman (cm)

Tinggi tanaman diukur mulai dari pangkal pada tanaman sampai dengan

titik tumbuh dengan menggunakan meteran. Pengukuran tinggi tanaman

dilakukan pada saat tanaman berbunga.

b. Diameter batang (cm)

Diameter batang batang mentimun diukur menggunakan jangkar sorong.

Pengukuran ini dilakukan pada pangkal tanaman mentimun. Pengukuran

dilakukan pada saat tanaman berbunga.

c. Umur berbunga (hari)

Umur berbunga mentimun diamati pada tanaman yang berbunga dengan

menghitung pada hari berapa mulai berbunga.

d. Panjang buah (cm)

Panjang buah diukur dengan menggunakan meteran. Pengukuran

dilakukan dari pangkal buah sampai ujung buah.

e. Bobot per Buah (g)

Penimbangan bobot buah perbuah dilakukan dengan menimbang buah satu

persatu pada setiap perlakuan untuk mengetahui bobot per buah.

f. Diameter buah (cm)

Diameter buah mentimun diukur menggunakan jangkar sorong.

Pengukuran dilakukan di tengah-tengah buah.

3.6. Analisis Data

Data hasil pengamatan dari masing – masing perlakuan diolah secara

statistik dengan mengunakan  Analisis Sidik Ragam Rancangan Acak Kelompok

(RAK ). Model acak kelompok menurut Mattjik dan Sumertajaya. Uji lanjut yang

digunakan adalah Uji Jarak Duncan (UJD ) pada taraf 5%.
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Yij = µ + + αi + βj + εij

Keterangan:

Yij : Hasil pengamatan pada perlakuan taraf  ke i dan ulangan ke j

µ : Nilai tengah

αi : Pengaruh perlakuan ke i

βj : Pengaruh ulangan ke j

εij : Pengaruh galat perlakuan ke i dan ulangan ke j

Tabel 3.1. Sidik Ragam.

Sumber
Keragaman

(SK)

Derajat
Bebas
(DB)

Jumlah
Kuadrat

(JK)

Kuadrat
Tengah
(KT)

F Hitung F Hitung
0,05 0,01

Perlakuan r -1 JKK KTP KTK/KTG - -
Kelompok t -1 JKP KTK KTP/KTG - -
Galat (r-1) (t-1) JKG KTG
Total tr-1 JKT
Keterangan:Faktor Koreksi (FK) = . .
Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑Y − FK
Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) =

∑ − FK
Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) =

∑ − FK
Jumlah Kuadrat Galat = JKT – JKP – JKK

Uji lanjutan yang digunakan adalah Uji Jarak Duncan (UJD) pada taraf

5%.

Model Uji Jarak Duncan adalah sebagai berikut :

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

α = Taraf uji nyata

p = Banyaknya perlakuan

R = Nilai dari table Uji Jarak Duncan

KTG = Kuadrat Tengah Galat


