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III. MATERI DAN METODE

3.1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini telah dilaksanakan di Lahan Pertanian Fakultas Pertanian

dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jl. H.R.

Subrantas KM.15 Panam, Pekanbaru. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan

Desember 2014 sampai Maret2015.

3.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, pisau, polibeg

ukuran 8 x 10 cm, polibeg ukuran 30 x 40 cm,hand sprayer, gelas ukur, botol

plastik, kertas label, plastik bening, meteran, jangka sorong dan alat-alat tulis.

Bahan yang digunakan adalah tanah topsoil,pupuk bokashi, hormon tanaman

unggul, daun akasia, daun sirsak, batang kayu, EM-4, gula merah, air, empat

varietas tomat (Servo, Permata F1, Mutia F1 dan Karina).

3.3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen menggunakan polibeg.

Penelitian ini menggunakan Rancangan Petak Terpisah (Split Plot Design) dengan

2 faktor.

Faktor pertama sebagai petak utama adalah pemberian ekstrak tanaman

terfermentasi (ETT) yang terdiri dari 3 taraf yaitu:

E0= Kontrol (tanpa pemberian ETT)

E1= ETT daun sirsak

E2= ETT daun akasia

Faktor kedua sebagai anak petak adalah varietas tomat sebagai anak petak

terdiri dari:

V1= Servo

V2= Permata F1

V3= Mutia F1

V4= Karina

Dari kedua faktor tersebut didapatkan 12 kombinasi perlakuan dengan 5

ulangan, maka diperoleh 60unit percobaan. Setiap unit percobaan terdiri dari 1

tanaman, sehingga berjumlah 60 tanaman. Kombinasi perlakuan disajikan pada

Tabel 3.1.
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Tabel 3.1.Kombinasi Perlakuan

Perlakuan V1 V2 V3 V4

E0 E0V1 E0V2 E0V3 E0V4

E1 E1V1 E1V2 E1V3 E1V4

E2 E2V1 E2V2 E2V3 E2V4

3.4. Pelaksanaan Penelitian

3.4.1. Persiapan tempat penelitian

Persiapan tempat dilakukan dengan membersihkan lahan dari segala

vegetasi yang mengganggu, kemudian dilakukan pengukuran tempat penelitian

dengan panjang11 mdan lebar5 m.Tanah dinaikkan dan diratakan menggunakan

cangkul, sehingga polibeg dapat disusun rapi dan tidak miring. Setelah itu

dilanjutkan dengan pembuatan atap setinggi 2 meter agar tanaman tidak langsung

terkena air hujan.

3.4.2. Pembuatan ETT

Pembuatan ETT diawali dengan menimbang masing-masing bahan yaitu:

daun sirsak dan daun akasia sebanyak 125 g, kemudian bahan-bahan tersebut

dicuci hingga bersih dan dirajang halus menggunakan pisau. Bahan-bahan yang

telah dirajang dimasukkan ke dalam masing-masing botol plastik berukuran 1,5

liter. Sebanyak 1 liter air dimasukkan ke dalam masing-masing botol. Larutan

gula merah dan EM-4 masing-masing dimasukkan sebanyak 5% dari jumlah air,

diaduk rata dan ditutup rapat (suasana anaerob). Gas yang terbentuk selama

fermentasi dikeluarkan secara berkala (2 hari sekali atau sesuai keadaan gas).

Fermentasi berlangsung selama 14 hari (gas sudah tidak terbentuk lagi).

3.4.3. Persemaian

Benih tomatVarietas Servo, Permata F1, Mutia F1 dan Karina yang

disemaikan terlebih dahulu direndam dalam air bersih selama 15 menit, lalu benih

yang tenggelam diambil untuk disemai. Kemudian benih disemaikan sebanyak

satu benih dalam setiap polibeg berukuran 15 cm x 5 cm yang telah diisi media

tanah top soil dan pupuk bokashi dengan perbandingan 1:1. Jumlah benih yang
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disemai dilebihkan 50% dari jumlah bibit yang akan ditanam.Bibit tomat siap

ditanam pada saat tanaman berumur 2 minggu setelah semai.

3.4.4. Persiapan media tanam

Tanah yang menjadi media tanam adalah tanah top soil yang ada dilahan

Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN SUSKA Riau.Tanah dikeringanginkan

selama 3 hari, tanah kemudian dihaluskan dan dimasukkan ke dalam polibeg

berukuran 30 x 40 cm dengan menggunakan sekop hingga memenuhi tiga

perempat bagian polibeg. Setelah itu pupuk bokashi ditambahkan sebanyak 900g

sebagai pupuk dasar ke setiap polibeg, lalu dicampur merata dan dibiarkan selama

2 minggu. Kemudian polibeg disusun dengan rapi dan dilakukan pemasangan

label pada polibeg sesuai dengan perlakuan dan ulangan yang ada pada penelitian

(Lampiran 3).

3.4.5. Perlakuan penanaman sesuai varietas

Penanaman dilakukan 2 minggu setelah pemberian pupukbokashi (bibit

berumur 14 hari) sesuai dengan perlakuan ke empat varietas (Lampiran 3).Polibeg

bibit dirobek pada bagian samping, kemudian bibit beserta tanahnya dimasukan

kedalam lubang tanam yang telah dibuat di setiap polibeg. Setiap polibeg terdiri

dari satu bibit tomat. Setelah itu tanah disekitar bibit dipadatkan dan disiram

hingga basah, hal ini untuk membantu media tanah menyatu dengan tanah

disekelilingnya. Penanaman dilakukan pada sore hari untuk mengurangi stres

tanaman. Pemasangan ajir dilakukan bersamaan dengan penanaman, hal ini

bertujuan agar pemasangan ajir tidak mengganggu pertumbuhan akar tanaman.

3.4.6. Perlakuan pemberian ETT

Pemberian ETT mulai dilakukan 3 hari setelah tanam sesuai dengan

masing-masing perlakuan. Konsentrasi ETT yang diberikan adalah 2,5 ml/liter air

dengan frekuensi penyiraman 3 hari sekali. Dosis ETT yang diberikan sebanyak

125 ml/tanaman mulai umur 3 HST sampai umur 15 HST dan 250 ml/tanaman

mulai 18 HST sampai panen terakhir. ETT disemprotkan ke tanaman dan tanah

pada pagi hari antara pukul 07.00-09.00 WIB (Annisava, 2013).
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3.4.7. Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman tomat meliputi penyiraman, penyiangan,

pemupukan dan melakukan pengendalian hama dan penyakit. Penyiraman

tanaman dilakukan dengan menggunakan gembor. Penyiraman menggunakan

gembor dilakukan pada pagi dan sore hari. Penyiangan dilakukan setiap dua

minggu sekali dengan melihat kondisi gulma di dalam dan di sekitar polibeg.

Penyiangan dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan.Pemupukan

dilakukan dua minggu sekali menggunakan pupuk organik hormon tumbuhan

unggul dengan dosis 2 ml/liter air.

Pengendalian OPT dilakukan secara preventif. Cara preventif dilakukan

dengan menjaga sanitasi di sekitar tanaman, baik dari gulma maupun bahan lain

yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, membuang tunas air yang

muncul.

3.4.8. Panen

Tomat dipanen jika telah memenuhi kriteria panen yaitu, buah telah

terbentuk sempurna dan warna buah hijau kekuningan, umur 58-85 HST

tergantung masing-masing varietas.

3.5. Pengamatan

Variabel yang diamati yaitu pertumbuhan dan hasil tanaman tomat, selain

itu juga dilakukan pengamatan persentase buah baik. Parameter pengamatan yaitu:

1. Tinggi tanaman (cm)

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan pada saat tanaman panen pertama (58

HST). Tanaman diukur dari pangkal batang yang diberi tanda batas 5 cm dari

pangkal batang sampai ke ujung tanaman tertinggi.

2. Lebar tajuk (cm)

Pengukuran lebar tajuk dilakukan pada panen pertama (58 HST). Pengukuran

lebar tajuk dilakukan dengan menggunakan meteranpada tajuk terlebar dari

setiap tanaman.
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3. Jumlah daun (helai)

Jumlah daun diperoleh dengan cara menghitung total keseluruhan jumlah daun

pertanaman. Pengamatan jumlah daun tanaman dilakukan disaat panen

pertama (58 HST).

4. Diameter batang (cm)

Pengukuran diameter batang dilakukan disaat panen pertama (58 HST).

Pengukuran diameter batang dilakukan dengan menggunakan jangka sorong.

5. Hari muncul bunga pertama (hari)

Pengamatan hari muncul bunga pertama dilakukan dengan menghitung hari,

mulai dari hari pertama penanaman sampai munculnya bunga pertama pada

setiap polibeg.

6. Umur panen pertama (hari)

Umur panen dihitung sejak hari pertama penanaman, hingga tanaman panen

pertama pada masing-masing polibeg.

7. Bobot buah pertanaman (kg)

Bobot buah pertanaman dilakukan dengan menimbang seluruh buah pada

setiap polibeg, mulai dari panen pertama sampai panen terakhir (10 kali

panen). Penimbangan dilakukan dengan menggunakan timbangan digital.

8. Jumlah buah per tanaman (buah)

Jumlah buah per tanaman dilakukan dengan menghitung jumlah seluruh buah

pada setiap polibeg, mulai dari panen pertama sampai panen terakhir (10 kali

panen).

9. Bobot perbuah (g)

Bobot perbuah dilakukan dengan menimbang seluruh buah pertanaman,

kemudian dibagi dengan jumlah buah per tanaman pada setiap polibeg.

Pengamatan bobot buah dilakukan dengan menggunakan timbangan digital,

mulai dari panen pertama sampai panen terakhir (10 kali panen).

10. Panjang buah (cm)

Pengukuran panjang buah dilakukan dengan menggunakan jangka sorong

yaitu dengan cara mengukur buah secara vertikal, mulai dari panen pertama

sampai panen terakhir (10 kali panen).
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11. Diameter buah (cm)

Pengukuran diameter buah dilakukan dengan menggunakan jangka sorong,

mulai dari panen pertama sampai panen terakhir (10 kali panen).

12. Persentase buah baik (%)

Persentase kerusakan buah dihitung dengan rumus:× 100%
Dimana:

= Jumlah buah yang baik

N = Jumlah buah yang diamati

3.6. Analisis Data

Data hasil pengamatan dari masing-masing perlakukan diolah secara

statistik dengan menggunakan program microsoft excel. Jika hasil sidik ragam

menunjukkan perbedaan yang nyata, maka dilakukan Uji lanjutmenggunakan Uji

Jarak Duncan (UJD) pada taraf 5%.Model Rancangan Petak Terpisah yang

digunakan adalah:

Yijk = µ + ρk + αi + βj + γik+ (αβ)ij + ɛijk yakni:

i = 1,2,3,...........a

j = 1,2,3,...........b

k = 1,2,3,...........r

Yijk = Hasil pengamatan faktor E pada taraf ke-i dan faktor V pada taraf ke-j

dan pada ulangan ke-k

µ = Rataan nilai tengah

ρk = Pengaruh kelompok pada taraf ke-k

αi = Pengaruh faktor E pada taraf ke-i

βj = Pengaruh faktor V pada taraf ke-j

(αβ)ij = Pengaruh interaksi faktor E pada taraf ke-i dan faktor V pada taraf ke-j

ɛijk = Pengaruh galat dari faktor E pada taraf ke-i dan faktor V pada taraf ke-j

pada ulangan ke-k
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Sidik ragam rancangan petak terpisah dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Sidik Ragam Rancangan Petak Terpisah

Sumber
Keragaman

(SK)

Derajat
Bebas
(DB)

Jumlah
Kuadrat

(JK)

Kuadrat
Tengah

(KT)
F Hitung

F Tabel
5
%

1
%

Kelompok r-1 JKK KTK KTK/KTG(E)
E e-1 JKE KTE KTA/KTG(E)

Galat (E) (r-1)(e-1) JKG(E) KTG(E) F tabel
V (v-1) JKV KTV KTB/KTG(V)

E x V (e-1)(v-1) JK(ExV) KT(ExV) KT(ExV)/KTG(V)
Galat (V) (r-1)(e)(v-1) JKG(b) JKG(V)

Total rev-1 JKT JKT

Faktor Koreksi (FK) =

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ΣYij – FK

Jumlah Kuadrat Kelompok =
.

– FK

Jumlah Kuadrat Perlakuan Petak Utama (JKA) =
.

– FK

Jumlah Kuadrat Perlakuan Anak Petak (JKB) =
.

– FK

Jumlah Kuadrat Antar Perlakuan JK(AxB) =
.

– FK

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKK – JKE – JKG(E) –JKV JK(ExV)

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 : Jumlah ulangan

R : Nilai dari tabel Uji Jarak Duncan

KTG : Kuadrat Tengah Galat


