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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

 Penelitian ini dilaksanakan di lahan Pertanian Praktikum Terpadu Universitas 

Muhammadiyah Malang, yang terletak di Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang Jawa Timur.  Penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 bulan, 

pada bulan April – Juli, tahun 2017. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

  Alat yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi skop, sabit, gembor, 

label, timbangan analitik, alat tulis, kamera, jangka sorong, soil tester dan 

penggaris.  

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bibit bawang merah 

varietas philipine, pupuk limbah bag log jamur tiram, pupuk kandang (kambing), 

pestisida organic, dekomposer (OrgaDec) dan air. 

 

3.3 Rancangan Percobaan  

 Penelitian ini akan dilaksanakan di lahan Praktikum Terpadu Fakultas 

Pertanian Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang, Kecamatan 

Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan menggunakan Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) yang disusun secara Petak Terbagi, seperti.  Petak utama 

terdiri dari kombinasi limbah bag log jamur tiram dengan 5 taraf yaitu: 

 P0: Pupuk kandang 100% dan tanah (1:1) 

 P1: Pupuk kandang (sapi) 75% + limbah baglog jamur 25% dan tanah (1:1) 
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 P2: Pupuk kandang (sapi) 50% + limbah baglog jamur 50% dan tanah (1:1)

 P3: Pupuk kandang (sapi) 25% + limbah baglog jamur 75% dan tanah (1:1) 

 P4: Baglog jamur 100% dan tanah (1:1) 

Anak petak terdiri dari pemberian dekomposer dengan 2 taraf yaitu: 

 D0: Tanpa dekomposer 

 D1: Dengan dekomposer OrgaDec 

 Setiap perlakuan diulang 3 kali, sehingga terdapat 30 unit percobaan, sampel 

tanaman berjumlah 3 polybag per unit percobaaan, cadangan tanaman berjumlah 2 

polybag per unit percobaan. 

 

Berikut disajikan denah penelitian bawang merah dan posisi penanamannya: 

Ulangan I  Ulangan II 

P4 P3 P0 P1 P2  P4 P0 P3 P1 P2 

D0 D1 D0 D1 D1  D1 D1 D0 D0 D1 

D1 D0 D1 D0 D0  D0 D0 D1 D1 D0 

 

 Ulangan III 

 P3 P0 P2 P4 P1 

 D0 D1 D0 D0 D0 

 D1 D0 D1 D1 D1 

Gambar 1.  Denah Percobaan 

 

U 
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Berikut disajikan gambar tata letak penanaman bawang merah:

 

Gambar 2.  Tata letak tanaman dalam unit percobaan 

 

3.4 Teknik Pelaksanaan 

3.4.1 Pembuatan Kompos  

 Pembuatan kompos limbah baglog jamur tiram akan dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

 Sebelumnya kantong plastik pembungkus baglog jamur tiram dilepaskan 

terlebih dahulu supaya tidak mencemari lingkungan, seperti terlihat pada 

(Lampiran 9a).  Limbah baglog jamur tiram terlebih dahulu diukur pH awalnya 

(Lampiran 9d), kemudian limbah yang telah disesuaikan pH disiram dengan air 

dan dihomogenkan, kemudian limbah tersebut dimasukan ke dalam wadah kotak 

berbahan kayu. Lalu limbah baglog jamur tiram yang sudah tidak menghasilkan 

jamur dirajang halus dan di jemur selama 3-5 hari sampai kondisi rajangan limbah 

baglog benar-benar dalam kondisi kering (Lampiran 9b). 



 

19 

 

Metode pengomposan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

aerob, yaitu pengomposan yang terjadi dalam kondisi cukup oksigen.  Oleh karena 

itu, timbunan kompos dibalik untuk memberikan pasokan udara.  Limbah baglog 

jamur diberi air sampai bahan tersebut lembab, dan kemudian limbah baglog 

dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan.  Setelah kotak terisi penuh 

dengan bahan kompos, kemudian kotak kompos ditutup dengan menggunakan 

plastik. 

Proses pembalikan kompos baglog jamur dilakukan selama seminggu 

sekali, atau jika suhu kompos sudah mencapati 60
0
C. Menurut Isroi (2008), suhu 

yang lebih tinggi dari 60
0
C akan membunuh sebagian mikroba dan hanya mikroba 

thermofilik saja yang akan bertahan hidup.  Pembalikan kompos limbah baglog 

jamur juga bertujuan untuk memperlancar sirkulasi udara dan mempercepat proses 

perombakan bahan organik.  Sebelum membalik timbunan kompos, dilakukan 

pengukuran suhu kompos. 

Untuk menjaga kelembaban kompos limbah baglog jamur, disiramkan air 

secukupnya setiap proses pembalikan kompos.  Pemberian air dilakukan secara 

kondisional, jika kompos sudah tercukupi air maka tidak ditambahkan air. 

Indikator yang digunakan untuk menentukan penambahan air adalah dengan cara 

mengepal bahan kompos, apabila setelah dikepal lalu dilepaskan kepalannya 

bahan kompos membentuk agregat, maka kadar air sudah mencukupi dan tidak 

perlu ditambahkan air. Kelembaban rendah ditandai dengan tidak adanya bagian 

bahan baku kompos yang melekat di telapak tangan.  Proses pembuatan kompos 

dihentikan setelah kompos mencapai umur 45 hari atau setelah suhu kompos 

stabil (tidak fluktuatif) dan tidak berbau. 
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Beberapa parameter yang diamati dalam proses pengomposan diantaranya 

adalah C/N rasio, kandungan unsur hara makro (nitrogen, fosfor, kalium, dan 

sulfur), suhu (
o
C) (Lampiran 9c), tingkat kemasaman (pH) kompos (Lampiran 9d), 

Kapasitas Tukar Kation (KTK) (me/100g), penurunan volume kompos (% 

volume), dan warna kompos. Pengamatan C/N rasio dan unsur hara makro (N, P, 

K, dan S) dilakukan sesudah proses pengomposan selesai dan setelah panen, 

begitu juga dengan parameter tingkat kemasaman (pH) kompos dan Kapasitas 

Tukar Kation (KTK) (me/100g); sedangkan pengamatan parameter suhu (
o
C) 

dilakukan setiap hari selama proses pengomposan berlangsung.  Pengamatan 

parameter penurunan volume kompos dan warna kompos dilakukan sesudah 

proses pengomposan selesai. 

 

3.4.2 Pemberian Kompos Limbah Baglog Jamur dan Pupuk Kandang 

  Kompos limbah baglog jamur dan pupuk kandang kambing dimasukkan 

ke dalam polibag yang berukuran 4 kg (40 cm x 50 cm) dengan perbandingan 

tanah dan kombinasi pupuk 1:1, seperti terlihat pada (Lampiran 9g).  Pemberian 

kompos limbah baglog jamur dan pupuk kandang kambing dilakukan sesuai 

dengan kombinasi pupuk pada perlakuan petak utama. Setelah polibag diisi 

oleh pupuk dan tanah, maka dilakukan pemberian dekomposer sesuai dengan 

perlakuan pada anak petak, seperti terlihat pada (Lampiran 9h). Sebelumnya, 

pupuk kandang kambing disaring terlebih dahulu menggunakan ayakan untuk 

membuang campuran yang tidak diinginkan. 
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3.4.3 Penanaman Benih 

Benih yang digunakan adalah benih bawang merah varietas Philipine.  

Bawang merah varietas Philipine ini toleran terhadap hama Fusarium sp dan 

Alternaria, sehingga varietas ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi 

(Baswarisiati et al., 2015).  Sebelum benih ditanam dilakukan kegiatan pemilihan 

benih dengan syarat kulit benih mengkilap tidak keriput atau cacat, benih sehat 

dan mempunyai daya hidup yang tinggi.  Benih bawang merah disortir 

berdasarkan ukurannya, benih yang berukuran besar ditanam pada satu kelompok 

begitu juga dengan benih yang berukuran sedang dan kecil.     

Setelah pemilihan benih, benih bawang merah langsung ditanam pada 

polibag berukuran 4 kg di kedalaman 3-4 cm, satu polibag berisi 2 benih bawang 

merah.  Setiap unit percobaan terdapat 5 polibag yang terdiri dari 3 sampel 

polibag dan 2 cadangan polibag, seperti terlihat pada (Lampiran 9j).  Penanaman 

benih bawang merah disesuaikan menurut denah pada gambar 1.  Dan dilakukan 

sebelum penanaman benih bawang merah (Allium cepa var philipine).  

3.4.4 Pemeliharaan Tanaman 

 Pemeliharaan tanaman adalah pengkondisian tanaman dan lingkungan agar 

tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal tanpa menyebabkan 

kerusakan pada lingkungan.  Pemeliharaan tanaman bawang merah meliputi 

pengairan (Lampiran 9i), pengendalian gulma, dan pengendalian hama dan 

penyakit.  

Pada pertumbuhan awal yaitu pada umur tanaman 0 HST - 25 HST, 

penyiraman tanaman dilakukan pada pagi hari pukul 07.00 – 08.00 WIB dan sore 

hari pada pukul 16.00 – 17.00 WIB.  Penyiraman tahap kedua yaitu setelah 
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tanaman berumur 25 HST, penyiraman dilakukan satu hari sekali pada pukul 

16.00 – 17.00 WIB.  Penyiraman tahap ketiga saat umur tanaman 33 HST – 50 

HST dilakukan pada pukul 07.00 – 08.00 WIB dan pukul 16.00 – 17.00 WIB. 

Penyiangan dilakukan dengan mencabut gulma atau tumbuhan liar yang 

mengganggu pertumbuhan tanaman.  Waktu penyiangan dilakukan ketika media 

tanam sudah ditumbuhi gulma.  Pengendalian gulma dilakukan secara manual 

yaitu dengan mencabut gulma yang tumbuh.  Pengendalian hama dan penyakit 

dilakukan 3 hari sekali, dengan cara memberikan pestisida, jika hama yang 

menyerang tanaman sudah mulai meluas.   

 

3.4.4 Pemanenan 

 Pemanenan dilakukan pada saat tanaman bawang merah  berumur 90 hari, 

setelah penanaman berlangsung maka bawang merah sudah siap dipanen 

(Lampiran 9k).  Berikut ciri-ciri  bawang merah yang sudah siap dipanen adalah 

sebagai berikut: 

 Warna daun sudah berubah menjadi hijau kekuningan. 

 Pada bagian tangkai batang menjadi mengeras. 

 Umur tanaman bawang merah sudah mencapai 90-100 hari. 

 

3.4.5 Pengamatan 

   Pertumbuhan tanaman bawang merah diamati dengan mengukur 

pertumbuhan yang meliputi: 

1. Jumlah daun: Penghitungan jumlah daun dilakukan dengan cara 

menghitung jumlah yang terbentuk pada setiap tanaman dan 

dilakukan setiap minggu hingga minggu ke 5. 
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2. Tinggi tanaman (cm): Pengukuran tanaman dilakukan menggunakan 

penggaris pada tanaman yang tingginya kurang dari 30 cm dan 

menggunakan meteran pada tanaman yang tingginya lebih dari 30 cm 

dengan cara diukur dari pangkal tanaman sampai pada ujung daun 

tertinggi tanaman bawang merah.  Pengukuran dilakukan secara 

periodik setiap 5 hari sekali hingga minggu ke 5. 

3. Berat segar keseluruhan pertanaman (g): Yaitu dengan cara 

menimbangan berat segar tanaman bagian atas dilakukan setelah 

pemanenan saat tanaman masih dalam keadaan segar, penimbangan 

dilakukan menggunakan timbangan analitis. 

4. Berat kering brangkasan pertanaman (g): Penimbangan berat kering 

tanaman bagian atas dilakukan setelah tanaman dikeringanginkan 

selama 24 jam. 

5. Jumlah umbi: Jumlah umbi diamati dengan cara menghitung jumlah 

umbi per tanaman saat panen. 

6. Berat segar umbi pertanaman (g): Berat segar umbi diamati dengan 

cara menimbang berat umbi bawang merah setelah panen ( Lampiran 

9l). 

7. Berat kering umbi pertanaman (g): Berat kering umbi diamati dengan 

cara menimbang berat umbi bawang merah yang telah 

dikeringanginkan selama 2 minggu. 

8. Menganalisis kandungan pupuk limbah baglog jamur sebelum tanam 

yang dilakukan di Laboratorium (Lampiran 10). 
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3.4.6 Analisis dan Pengujian Data 

 Data yang didapat dianalisis secara bertahap sesuai dengan tujuan. Uji F 

digunakan untuk mengetahui interaksi antar faktor dan pengaruh masing-masing 

faktor.  Selanjutnya menggunakan uji BNJ (Beda Nyata Jujur) dengan taraf α 5%. 

 


