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I. METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian dilakukan di Greenhouse Pusat Kajian Hortikultura, Fakultas 

Pertanian – Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang dan dilaksanakan 

selama 6 bulan pada April – Oktober 2016. 

3.2. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bibit tanaman Cabe Jamu, 

azolla, urine kelinci, kotoran kambing, daun trembesi, air kelapa, air cucian beras, 

gula merah, rebung bambu, tetes tebu, cuka, nanas, petis, jahe, laos, kencur, 

merica, kunyit, sereh, bawang merah, bawang putih,tanah, air, fungisida, 

insektisida, molase, mol (EM4). 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu drum plastik ukuran 150 l 

warna biru, ember, mesin parut, blender, polybag ukuran 30 X 35, cangkul, 

gembor, gelas ukur, label tanaman, EC meter, alat tulis, buku catatan, kamera, 

handsprayer, alat pencacah,penggaris dan klorofil meter. 

3.3. Rancangan Percobaan 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) Faktorial yang diulang sebanyak 3 kali. Faktor pertama yaitu 

dosis pupuk cair (D) yang terdiri dari 4 taraf perlakuan D1 : 1 ms/cm, D2 : 2 

ms/cm, D3 :  3 ms/cm, D4 : 4 ms/cm. Faktor kedua yaitu waktu aplikasi pupuk 

organik cair (W) yang terdiri dari 3 taraf perlakuan yaitu W1 : 1 minggu sekali, 

W2 : 2 minggu sekali, W3 : 3 minggu. Sehingga terdapat 12 kombinasi perlakuan 

dan masing – masing kombinasi perlakuan terdiri dari 3 tanaman sebagai sampel.
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Gambar 1. Denah Penelitian Tanaman Cabe Jamu 

3.4. Teknis Pelaksanaan 

1. Pembuatan POC. 

a. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 

b. Menghaluskan bahan seperti azolla 10 kg, daun trembesi 3 kg, kotoran kambing 5 kg, 

rebung bambu 2 kg, petis 1 kg, nanas 1 kg, bawang merah 150 g, bawang putih 150 g, 

gula merah 500 g, kencur 200 g, cuka 500 ml, kunyit 200 g, jahe 200 g, laos 200 g, 

serai 200 g, merica 5 g, ketumbar 5 g dihaluskan dengan menggunakan blender, 

kemudian memeras bahan tersebut sampai mengeluarkan cairan. 

c. Menakar bahan yang bersifat cair seperti urine kelinci 20 l, air kelapa 10 l, air cucian 

beras 5 l kemudian memasukan kedalam drum. 

d. Melarutkan molase 2 l ke dalam 10 l air kemudian menambahkan EM4 2 l. 

u 
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e. Memasukkan semua bahan yang sudah disiapkan kedalam drum yang sudah bersih, 

kemudian mengaduk bahan yang ada didalam drum hingga merata, kemudian 

menutup drum dan diberi selang keluar. Ujung selang diberi botol yang berisi air. 

f. Menyimpan ditempat teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung ataupun 

kehujanan. 

g. Mengontrol kondisi pupuk cair melalui selang yang berada didalam botol, sampai 

pupuk cair tidak menghasilkan gelembung. 

h. Menyaring cairan pupuk yang ada didalam drum. 

i. Melakukan pengujian laboratorium. 

2. Persiapan bibit. Bibit diperoleh dari daerah  pamekasan  dalam kondisi sehat dan 

seragam. 

3. Persiapan lahan penelitian. Area penelitian dibersihkan dari gulma dan sampah lainnya. 

4. Persiapan media tanam 

Media yang digunakan adalah media tanah top soil 

a. Menyiapkan media berupa tanah top soil. 

b. Mengayak tanah dari kotoran dan sisa-sisa tanaman. 

c. Memasukkan campuran media kedalam polybag ukuran 30 x 35 cm sebanyak 5 kg 

per polibag 

5. Penanaman. Penanaman dilakukan dengan memindah bibit tanaman yang berumur kurang 

lebih dua bulan dengan memindah tanaman ke media yang telah dibuat 

6. Pemberian pupuk organik cair. Pemberian dosis dan waktu aplikasi pupuk organik cair 

disesuaikan dengan perlakuan. 

7. Penyiraman tanaman cabe jamu dilakukan 3 hari sekali pada pagi hari. 

8. Pengendalian gulma dilakukan secara manual dengan mencabut gulma yang tumbuh 

dalam polybag. 
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3.4. Variabel Pengamatan 

1. Panjang  tanaman (cm). panjang bibit diukur mulai dari pangkal batang utama yang 

menyentuh tanah hingga sulur terpanjang, Pengukuran dilakukan mulai dari 1 MSAP 

dengan interval pengukuran satu minggu sekali (Lampiran 4). 

2. Jumlah daun (helai). Penghitungan jumlah daun dilakukan pada daun yang sudah 

membuka sempurna, dihitung dengan interval satuminggu sekali selama percobaan 

berlangsung (Lampiran 4). 

3. Jumlah primordia daun. Perhitungan Jumlah primordia daun dilakukan pada daun yang 

belum dan tidak membuka sempurna, dihitung dengan interval satu minggu sekali selama 

percobaan berlangsung (Lampiran 4). 

4. Jumlah buku. Yaitu menghitung jumlah buku dari semua cabang yang muncul (batang 

primer dan batang skunder). Perhitungan dilakukan pada semua bagian tanaman yang 

terlihat bukunya. Perhitungan jumlah buku dilakukan setiap satu minggu sekali selama 

percobaan berlangsung (Lampiran 4). 

5. Jumlah cabang primer. Yaitu cabang yang muncul dari cabang utama, batang utama 

adalah pada saat bibit ditanam. Cabang dihitung satu setelah membentuk minimal satu 

ruas. Perhitungan jumlah cabang primer dilakukan setiap satu minggu sekai selama 

percobaan berlangsung (Lampiran 4). 

6. Jumlah cabang sekunder. Yaitu menghitung cabang yang muncul dari cabang primer. 

Perhitungan cabang skunder dilakukan setiap satu minggu sekali selama percobaan 

berlangsung (Lampiran 4). 

3.5. Analisis Data 

Data yang didapat dianalisis menggunakan Uji F. Selanjutnya dilakukan Uji banding 

BNJ 5%, kemudian dilakukan uji korelasi.  

 


