
III. BAHAN DAN METODE 

 

3.1 Tempat  dan  Waktu  Pelaksanaan 

Penelitian dilakukan di Dusun Jurangkuali, Desa Sumber Brantas,   

Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, ketinggian tempat 1700 mdpl, curah hujan rata-

rata 2500 mm/tahun dan suhu rata-rata 12º C - 22º C (Shoimus, 2012) Penelitian  

ini  dimulai  bulan  Desember  2016   sampai  dengan   Mei  2017. 

3.2  Alat  dan  Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat  yang  digunakan  adalah   penggaris , meteran,  jangka sorong digital, 

timbangan  analitik,  alat dokumentasi dan  alat  tulis. 

3.2.2 Bahan 

 Bahan  yang di gunakan yakni : bibit kentang  varietas  Granola kembang,  

media tanam  meliputi : cocopeat,  arang  sekam,  pupuk  NPK mutiara , 

growmore  hijau  dan  merah,  fungisida antracol . 

3.3  Rancangan  Penelitian 

Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  Rancangan  acak  lengkap  

yang di susun secara faktorial dengan 4  ulangan  dan  3  sampel  pada  masing - 

masing  perlakuan. Adapun  rincian  perlakuan  yang  diuji  adalah  sebagai 

berikut : 

Faktor I  : Berat Umbi        

U1 =  5 – 20g  Medium  (M) / Sedang    

U2 =  < 5g  Small  (S) / Kecil    
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Faktor II : Media  Tanam 

M1 =  Arang  sekam  

M2 = Cocopeat M3  

M3 = Arang  sekam  +  Cocopeat  

  Dari  kedua  faktor  perlakuan  tersebut, diperoleh  kombinasi  perlakuan  

di sajikan pada tabel 1. 

Tabel 1. Kombinasi  Berat  Umbi  dengan  Jumlah  Media Tanam 

M / U M1 M2 M3 

U1 U1M1 U1M2 U1M3 

U2 U2M1 U2M2 U2M3 

           

        I                                                                 II 

U1M3 U2M1 U2M2 U2M3 U1M2 U1M1 U2M2 U1M3 U1M1 U2M3 U2M1 U1M2 

*          *        *         *        *        *       *          *         *         *         *         *    

   *         *        *         *        *        *         *         *         *         *         *         *    

  *         *        *         *        *        *        *         *         *         *         *         *    

                                                                                           

                              IV                                                             III 

U2M1 U1M3 U2M2 U1M1 U1M2 U2M3 U2M1 U1M3 U2M3 U1M1 U1M2 U2M2 

*          *        *         *        *        *       *          *         *         *         *         *    

   *         *        *         *        *        *         *         *         *         *         *         *    

  *         *        *         *        *        *        *         *         *         *         *         *    

                                            Gambar 1. Denah  Percobaan 
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Keterangan  :  

U1M1 : Umbi Sedang  +  Arang  Sekam  

U1M2 : Umbi Sedang  + cocopeat  

U1M3 : Umbi Sedang  +  arang  sekam + cocopeat  

U2M1 : Umbi  Kecil +  arang  sekam  

U2M2 : Umbi  Kecil +  cocopeat 

U2M3 : Umbi  Kecil +  sekam + cocopeat  

1.4 Pelaksanaan  Penelitian 

Penelitian  dilakukan  dengan  beberapa  tahap  yakni  persiapan, 

menyiapkan  alat  dan  bahan yang  akan digunakan, persiapan  umbi  kentang, 

pelaksanaan  penanaman,  pemeliharaan  dan  pengamatan.  

3.4.1 Persiapan  alat  dan  bahan 

Alat  yang digunakan adalah  penggaris, klorofil  meter,  timbangan  

analitik,  jangka  sorong,  alat dokumentasi,  dan  alat  tulis. Bahan  yang  di 

gunakan  yakni : bibit kentang varietas granola kembang, media tanam  meliputi : 

cocopeat , arang  sekam,  pupuk  NPK,  growmore  hijau  dan  merah, fungisida  

antracol 

Sebelum  menyiapkan  alat  dan  bahan yang digunakan sebaiknya 

menyusun  denah  lokasi  penelitian  yang  ditempati  dahulu  dan  sudah 

tercantum  di  dalam  proposal  penelitian. 

1.4.2  Persiapan  umbi  kentang 

Umbi  kentang  yang  dipakai  adalah  varietas  Granola  kembang  hasil dari 

stek tanaman kentang hasil aklimatisasi yang telah berumur 1 bulan, selanjutnya  

umbi  disimpan  pada  suhu ruangan yang dingin untuk menumbuhkan  tunas  

terlebih dahulu, sehingga  pada  saat  penanaman  nanti tidak  mengalami  

kebusukan. Penyimpanan  dilakukan  sampai terlihat tunas yang muncul pada 

umbi. 
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3.4.3  Persiapan Media Tanam 

  

 Penanaman  menggunakan  polybag,  ukuran   polybag   menggunakan  

 20  x 30 cm.  Media  yang  digunakan  adalah  arang  sekam  dan  cocopeat, 

media tersebut di peroleh dari toko pertanian selanjutnya di lakukan sterilisasi 

media , media  arang  sekam  dan  cocopeat  dimasukkan ke dalam  polybag 

dengan  takaran   250 g  sedang  untuk  media  kombinasi  sebanyak  150 g 

dengan  perbandingan  1 : 1.  Pada  saat  kentang mulai tumbuh media 

ditambahkan  lagi  dengan  takaran yang sama. 

3.4.4 Penanaman Umbi  Kentang  

Bahan tanam diambil dari umbi G1, Penanaman  di lakukan dalam 

polybag  yang  nantinya akan di acak sesuai perlakuan seperti diatas. 

Pemeliharaan pada  setiap  harinya  berupa  pengecekan  tanaman, Pemeliharaan 

periode  seminggu  sekali  pengamatan  agronomis, dan  pengendalian  organisme 

pengganggu  tanaman  (OPT)  jika  ditemukan. 

3.4.5 Pemeliharaan  

1. Penyiraman 

Penyiraman dilakukan 4 kali dalam seminggu dengan menggunakan air 

biasa dengan melihat kelembapan pada media tanam, dan penyiraman 

menggunakan pupuk kimia growmore hijau dan growmore merah dilakukan 1 

minggu sekali, penyiraman dengan cara di semprotkan pada semua bagian 

tanaman kentang dari daun paling atas hingga batang. 
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2. Pemupukan 

Pemberian pupuk kimia NPK mutiara diberikan pada saat tanaman 

menunjukkan pertumbuhan batang utama pertama. Pupuk NPK mutiara di berikan 

3 g pertanaman dengan cara disebar di daerah sekitar tanaman kentang. 

Sedangakan pemberian pupuk cair growmore merah dan growmore hijau di 

berikan 1 kali seminggu dengan dengan cara di semprutkan. 

3. Penyiangan dan penyulaman  

Penyiangan atau pembersihan gulma (tanaman pengganggu) dilakukan 

pada saat tanaman berumur sekitar 4 dan 6 minggu setelah tanam, untuk 

penyiangan berikutnya dilakukan bila dirasakan perlu. Sambil penyiangan, 

dilakukan pula penyulaman pada tanaman yang tidak tumbuh atau pada tanaman 

yang tumbuhnya kurang baik. 

4. Pembubunan 

Bersamaan penyiangan dilakukan pula pembumbunan. pada minggu kedua 

dan keempat, kemudian pembumbunan berikutnya dilakukan bila dirasa perlu. 

5. Pengendalian hama dan penyakit 

Hama yang terdapat pada tanaman kentang pada penelitian ini ada kutu 

putih banyak terdapat daun. Sedangkan untuk penyakit terdapat banyak busuk 

daun, pembasmian busuk daun dengan cara mengambil daun secara manual dan 

dengan menggunakan fungisida antracol yang di seprotkan seminggu sekali.  

 

 

 

 



17 

 

3.5   Pengamatan 

 

a. Pertumbuhan  Tanaman 

1. Tinggi  tanaman  (cm),  diukur  mulai pangkal batang sampai titik 

tumbuh  dengan  interval  pengamatan  1  minggu  sekali  sampai  16 

MST. 

2. Jumlah tunas, dihitung  berapa banyak tunas baru yang muncul pada 

umbi  tanaman kentang, dengan interval pengamatan 1 minggu sekali 

sampai 16 MST. 

3. Jumlah  daun  (helai),  dihitung   jumlah daun per tanaman umbi  

kentang, dengan  interval  pengamatan  1 minggu  sekali sampai 16 MST. 

4. Panjang  tunas  (cm), diukur  dari  muncul  tunas  pertama  sampai 

dengan ujung tunas tertinggi, diamati 1 minggu sekali sampai 16 MST. 

5. Jumlah  umbi  G2  dihitung   jumlah umbi  per tanaman, diamati  pada 

saat pemanenan umbi yakni 16 MST. 

6. Diameter umbi G2 (cm), diukur  diameter  umbi  per umbi  dengan 

sistem  pengkelasan  (grade). Pengamatan  dilakukan  pada saat panen 

yakni  16  MST. 

7. Berat  segar umbi pertanaman G2 (gr), ditimbang  Berat  Basah  umbi   

G1  per tanaman  dengan  sistem  pengkelasan  (grade), dilakukan pada  16 

MST  yakni   pada saat pemanenan umbi. 

8. Berat  segar umbi per umbi G2 (gram), ditimbang  Berat  Basah  umbi  

G1  per umbi  dengan  sistem pengkelasan (grade), dilakukan pada 16 

MST yakni  pada saat pemanenan umbi 
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3.6   Analisis Data 

Data agronomis dan fisiologis  diolah  dengan menggunakan Excell guna 

mengetahui  pengaruh   perlakuan  dengan  menggunakan  uji - F dan dilanjutkan 

dengan uji BNJ dengan taraf  5%  untuk mengetahui pengaruh terbaik antar 

perlakuan 


