
III. MATERI DAN METODE

3.1.TempatdanWaktu

Lokasi tempat pengambilan sampel tumbuhan adalah di Kelurahan Lembah Sari dan

Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai kota Pekanbaru pada bulan Mei 2015.

Persiapan sampel dilaksanakan di Laboratorium Peleontologi, Entomologi, dan Mikrobiologi

(PEM)FapertapetUniversitas Sultan SyarifKasim Riau Pekanbaru, dan analisis kadar hara

dilaksanakan di Laboratorium Tanah Universitas Riau.

3.2. BahandanAlat

Bahanalat yang digunakandalampenelitian yang

digunakandalampenelitianiniadalah:Sampeltumbuhanpupukhijau yang meliputigamal

(Gliricidiasepium), lamtoro (Leuceanaleucephala), kaliandra (Caliandracallothyrsus), jayanti

(Sesbaniasesban),kirinyu (Chromolaenaodorata). Alat yang digunakan meliputi erlenmeyer,

pembakar spiritus, corong, penjepit tabung reaksi, mortar dan alu.

Bahanuntukanalisistumbuhanpupukhijau H2SO4, H2O2 30%, NaOH 30%, HCl 0,1,HNO3,

flamefotometer, dan spektrofotometer.

3.3.Metode Penelitian

Penelitian dalam bentuk deskriptif

kualitatifdenganmetodeobservasidananalisislaboratorium. Data primer

merupakankadarharatumbuhantersebut(C-organik, N, P, K), sedangkan data sekunder dalam

bentuk keadaan umum lokasi tempat pengambilan sampel, curah hujan, kondisi tanah, dan

ikim setempat.

3.4. Pelaksanaan Penelitian

3.4.1. Pengambilan Sampel

Adapun kriteria sampel yang diambil adalah bagian tumbuhan yang muda berwarna

hijau segar, dipotong 30 cm dari ujung batang setiap tumbuhan, berat masing-masing sampel

tumbuhan yang diambil sebanyak 1000 gr. Jenis-jenis tanaman yang diambil adalah sebagai

berikut: gamal (Gliricidia sepium), lamtoro (Leuceana leucephala), kaliandra (Caliandra

callothyrsus), jayanti (Sesbania sesban), kirinyu (Chromolaenaodorata).

3.4.2. Persiapan Sampel



Sampel yang sudah diambil sebelum dianalisis terlebih dahulu dicuci dengan air bebas

ion untuk menghilangkan debu-debu dan kotoran lainnya yang dapat memberikan kesalahan

pada hasil analisis. Contoh tanaman tersebut kemudiandipotong-potong dan secepatnya

dikeringkan dalam oven diset pada suhu 70oC.Contoh yang telah kering kemudian digiling

dengan blender dan diayak dengan kehalusan 0,5 mm. Contoh yang telah digiling

dimasukkan kedalam kantong plastik dan ditutup rapat agar tidak terkontaminasi dan diberi

label sesuai dengan sampel percobaan. Contoh tersebut siap untuk dianalisis kimia (Badan

Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, 2005)

3.4.3. Pengujian Sampel

a. Kadar N Total (Metode Kjeldhal)

Sampel yg sudah ditumbuk halus dimasukkan ke dalam labu Kjeldhal sebanyak 5 gr,

kemudian ditambahkan 5 ml H2SO4dandipanaskan di atas kompor atau pembakar spiritus,

ditunggu sampai reaksi yang bergejolak sampai selesai. Setelah gelembung mendidih hampir

berhenti, tabung reaksi diangkat dan dibiarkan agak dingin sebentar, lalu ditambahkan sekitar

1 ml H2O2 30%, selanjutnya dipanaskan kembali dengan api agak besar. Penambahan H2O2

diulangi sampai cairan dalam labu jernih, kemudian ditambahkan 20 ml aquades dan

indicator Thasira (Conway) sehingga berwarna agak violet. Selanjutnya tabung reaksi

disambungkan dengan alat destilasi. Hasil destilasi dicampur dengan larutan baku HCl 0,1 N

sebanyak 20 ml. Destilasi lebih kurang 15 menit kemudian jarakkan ujung pipa destilat

dengan cairan penampung karena yang keluar hanya air setelah 15 menit. Hasil destilasi

dititer dengan NaOH 0,1 N dengan maksud untuk menetralisir kelebihan HCl peniteraan

dilakukan sampai warna hijau (Svehla, 1990)

b. Kadar P Total (Metode HCl 25%)

Sampel tumbuhan diambil sebanyak 0,5 gr kemudian dimasukkan kedalam tabung

digestion. Ditambahakan 5 ml HNO3 dan 0,5 ml HClO4 kemudian dibiarkan selama satu

malam. Keesokan harinya bahan uji dipanaskan dalam digestion blok dengan suhu 100 0C

selama 1 jam kemudian suhu ditingkatkan menjadi 150 0C. Setelah uap kuning habis, suhu

suhu digestion blok ditingkatkan menjadi 200 0C. Proses destruksi selesai setelah keluar asap

putih dan sisa ekstrak kurang lebih 0,5 mldan kemudian tabung diangkat dan dibiarkan

dingin. Ekstrak diencerkan kembali dengan air bebas ion hingga volume tepat 50 ml dan

dikocok dengan pengocok tabung hingga homogen. Kemudian dipipet masing-masing 1 ml

ekstrak contoh kedalam tabung kimia dan ditambahkan 9 ml air bebas ion dan langsung

dikocok. Dipipet masing-masing 2 ml ekstrak contoh dan deret standar P. Kemudian diaduk



dengan pengocok tabung dan dibiarkan selama 30 menit. P dalam larutan diukur dengan alat

spektrofotometer dan panjang gelombang 693 nm (Balai penelitian tanah, 2005).

c. Pengukuran K Total(Metode HCl 25%)

Dipipet 1 ml ekstrak kedalam tabung kimia dan ditambahkan 9 ml larutan La 0,25%.

Selanjutnya dikocok dengan menggunakan pengocok tabung hingga homogen. K diukur

dengan alat fotometer nyala dengan deret standar sebagai pembanding (Balai Penelitian

Tanah, 2005).

e. Kandungan C-Organik (Metode Pengabuan)

Ditimbang dengan teliti 0,05 – 0,1 gr contoh tanaman yang telah dihaluskan kedalam

labu takar volume 100 ml tambahkan berturut-turut 5 ml larutan K2Cr2O7 2 N,

kemudianditambahkan 7 ml H2SO4 98%, setelah itu dikocok lagi dan dibiarkan selama 30

menit. Untuk standar yang mengandung 250 ppm C, dipipet 5 ml larutan standar 500 ppm C

kedalam labu takar volume 100 ml, ditambahkan lagi 5 ml H2SO4 dan 7 ml larutan K2Cr2O7 2

N dengan pengerjaan seperti di atas. Setelah itu dikerjakan pula blanko yang digunakan

sebagai standar 0 ppm C. Masing-masing diencerkan dengan air bebas ion dan setelah dingin

volume ditepatkan hingga tanda tera 100 ml. Dikocok bolak-balik hingga homogen dan

dibiarkan semalam. Keesokan harinya diukur dengan spektrofotometer pada panjang

gelombang 651 nm (Balai penelitian tanah, 2005). Perhitungan:

Kadar C-organik (%) = ppm kurva x 100/ mg contoh x fk

Keterengan:

ppm kurva =  kadar contoh yang didapat dari kurva regresi hubungan antar kadar deret

standar dengan pembacanya setelah dikurangi blanco.

3.5 Parameter Pengamatan

Parameter pengamatan tumbuhan pupuk hijau dalam penelitian ini adalah: C-organik, N, P,

dan K.

3.6 Analisis Data

Data primer yang diperolehdarilapangandananalisisdarilaboratorium,

selanjutnyadianalisismenggunakan software Microsoft Exel 2010 dandisajikandalambentuk

table dangrafik, sertadilengkapijugadengan data sekunder




