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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian dilakukan di Lahan Percobaan Universitas Muhammadiyah 

Malang, Desa Pendem, Kota Batu. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari - 

Mei 2017. 

3.2. Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat 

Alat yang digunakan adalah cangkul, sekop, gunting, penggaris, alat tulis, 

timbangan, talidan alat semprot. 

3.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan adalah lahan, bibit cabai, bibit tomat, bibit terong, 

bibit sengon laut (Paraserianthes falcataria L. Nielsen) pupuk NPK, herbisida 

dan pupuk daun. 

3.3. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok faktorial 3x3x3 yang 

terdiri dari 2 faktor, faktor 1: jarak tanam yang terdiri atas 3 taraf perlakuan yaitu 

J1: 40 cm, J2: 50 cm dan J3: 60 cm. Faktor 2:jenis tanaman yang terdiri atas 3 

taraf perlakuan yaitu T1: cabai, T2: terong dan T3: tomat yang diulang sebanyak 3 

kali, maka 3x3x3 jumlah 27 kombinasi perlakuan. Lebih lanjut disajikan dalam 

tabel 1.   
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Tabel 1. Kombinasi Perlakuan Antara Jarak Tanam dan Jenis Tanaman 

Jarak Tanam 

(cm) 

Jenis Tanaman 

T1 T2 T3 

J1 J1T1 J1T2 J1T3 

J2 J2T1 J2T2 J2T3 

J3 J3T1 J3T2 J3T3 

Keterangan : 

Kombinasi perlakuan : J1T1 = jarak tanam 40 cm tanaman cabai 

J1T2 = jarak tanam 40 cm tanaman terong 

J1T3 = jarak tanam 40 cm tanaman tomat 

J2T1 = jarak tanam 50 cm tanaman cabai 

J2T2 = jarak tanam 50 cm tanaman terong 

J2T3 = jarak tanam 50 cm tanaman tomat 

J3T1 = jarak tanam 60 cm tanaman cabai 

J3T2 = jarak tanam 60 cm tanaman terong 

J3T3 = jarak tanam 60 cm tanaman tomat 

lebih lanjut kombinasi perlakuan disajikan dalam denah berikut: 

Gambar 1. Denah Penempatan Perlakuan 

 

 

 

 

 



15 
 

 
 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Sistem Agroforestry 

3.4.1.1 Pengolahan Lahan 

Lahan untuk agroforestry diolah dengan cara dicangkul agar gembur. 

Kemudian membuat bedengan agar tanaman terhindar dari air yang berlebihan.  

Tinggi bedengan 30 cm, berukuran 2x3 dengan jarak antar bedengan 50 cm. 

Pemupukan dilakukan dengan cara mencairkan pupuk NPK menggunakan air 

dengan perbandingan 15 liter air, 200 gram pupuk NPK. 

3.4.1.2 Penanaman  

Bedengan yang sudah dibuat dengan pelakukan seperti diatas kemudian 

ditanami bibit sengon yang sudah siap ditanam di lapangan dengan jarak 2x2 M. 

Lubang tanam untuk sengon dibuat dengan ukuran 30x30x30 cm. Sedangkan 

untuk tanaman solanaceae ditanam sesuai dengan denah diatas dengan pelakuan 

masing-masing. Penanaman bibit tanaman jenis solanaceae mengunakan koakan 

dan dibantu dengan tongkat tanam.  

3.4.1.3 Pemeliharaan 

Pemeliharaan tanaman agroforestry meliputi penyiangan gulma, 

penyiraman, pemupukan dan pengendalian hama penyakit. Penyiraman dilakukan 

pagi dibawah jam 9 atau sore setelah jam 2 sesuai dengan kebutuhan tanaman. 

3.4.1.4 Pemanenan 

a. Cabai 

Cabai dipanen mulai umur 80-90 hari setelah tanam setiap 1 minggu 

sekali. 
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b. Terong 

Terong dipanen mulai umur 50-60 hari setelah tanam setiap 1 minggu 

sekali. 

c. Tomat 

Tomat dipanen mulai umur 60-70 hari setelah tanam setiap 1 minggu 

sekali. 

3.4.2. Peubah Pengamatan 

a. Tinggi tanaman solanaceae(cm) 

Tanaman diukur seminggu setelah penanaman dengan menggunakan meteran 

dimulai dari pangkal batang sampai dengan ujung tanaman, pengamatan 

dilakukan satu minggu sekali pada hari minggu.  

b. Jumlah daun 

Daun dihitung seminggu setelah penanaman, pengamatan dilakukan satu 

minggu sekali pada hari minggu 

c. Bobot produksi tanaman solanaceae (g) 

Dihitung bobot basah seluruh buah yaitu buah yang sudah matang. Pada saat 

panen 1, 2 dan ke 3. 

d. Pertumbuhan tinggi Sengon (cm) 

Pengukuran tinggi tanaman sengon diukur dengan mengunakan meteran 

dimulai dari pangkal batang sampai titik tumbuh tanaman. sengon diukur 

setiap 1 minggu sekali. Pengamatan dilakukan mulai umur 1 minggu setelah 

tanam sampai dengan umur 3 bulan. 
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e. Diameter sengon 

Pengukuran diameter sengon diukur dengan menggunakan meteran. 

Pengukuran dilakukan di atas pangkal batang yang ditandai dengan ajir. 

f. B/C ratio 

B/C ratio adalah jumlah ratio yang digunakan untuk melihat keuntungan 

relatif yang akan didapatkan dalam sebuah usaha. Jika hasil nilai B/C ratio > 

1 maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. Adapun rumus B/C ratio 

sebagai berikut: 

B/C Ratio =    Penerimaan   

 Total Biaya (Tetap+Variabel) 

3.5. Analisis Data 

Data dianalisis dengan menggunakan analisisragam uji F taraf 5% dan 

apabila terdapat beda nyata dilanjutkan dengan uji Duncan pada taraf 5%. 

Kemudian dilanjutkan dengan uji korelasi sederhana antar parameter pengamatan. 

 


