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III. METODE PELAKSANAAN

3.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian 

Peternakan dengan ketinggian tempat sekitar 560 meter diatas permukaam laut 

dengan curah hujan ± 1000-1500 mm/tahun dan suhu rata-rata harian adalah 23oC 

dan Laboratorium Agronomi Universitas Muhammadiyah Malang. Waktu 

pelaksanaan dilaksanakan pada bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Mei 2016. 

3.2. Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ialah drum plastik 25 ml, cangkul, 

ember, meteran, pH stick, kain kasa, botol, corongan, gelas ukur 1000 ml, polybag 

isi 30 cm x 30 cm, seedbox, timbangan manual, dan ATK.  

3.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan ialah benih tanaman bawang merah (Alium 

ascaloncium) varietas biru lancor, limbah biogas, pupuk kandang kambing, tanah, 

tetes tebu, pestisida, fungisida,  dan air. 

3.3. Rancangan Percobaan 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) yang disusun secara Kontras Orthogonal. Rancangan ini 

terdapat dua faktor yaitu faktor pertama pemberian konsentrasi dan faktor kedua 

frekuensi pemberian limbah cair biogas. 

Faktor pertama pemberian konsentrasi yang terdiri dari tiga taraf, yaitu: 
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K1 : Konsentrasi 135 ml/tanaman 

K2 : Konsentrasi 185 ml/tanaman 

K3 : Konsentrasi 235 ml/ tanaman 

Faktor kedua frekuensi pemberian yang terdiri dari tiga taraf, yaitu: 

F1 : Frekuensi pemberian 2 kali selama umur tanaman (pada umur 10, 15 hari 

setelah tanam) 

F2 : Frekuensi pemberian 3 kali selama umur tanaman (pada umur 10, 15. 20 hari  

       setelah tanam) 

F3 : Frekuensi pemberian 4 kali selama umur tanaman (pada umur 10, 15, 20, 25 

hari setelah tanam) 

Tabel 1. Kombinasi antar perlakuan konsentrasi dengan frekuensi 

K dan F K1 K2 K3 

F1 K1FI K2F1 K3F1 

F2 K1F2 K2F2 K3F2 

F3 K1F3 K2F3 K3F3 

Kontrol 

Keterangan : K (konsentrasi) dan F (frekuensi) 

Penelitian ini terdapat 10 kombinasi perlakuan meliputi:    

Kontrol : tanpa pemberian limbah cair biogas  

K1F1 : konsentrasi 135 ml/ tanaman, dengan frekuensi 2 kali selama umur 

   tanaman 

K1F2  : konsentrasi135 ml/ tanaman, dengan frekuensi 3 kali selama umur  

   tanaman 

K1F3  : konsentrasi 135 ml/ tanaman, dengan frekuensi 4 kali selama umur  

   tanaman 

K2F1  : konsentrasi 185 ml/ tanaman,dengan frekuensi 2 kali selama umur  

   tanaman 

K2F2  : konsentrasi 185 ml/ tanaman, dengan frekuensi 3 kali selama umur  

   tanaman 

K2F3  : konsentrasi 185 ml/ tanaman, dengan frekuensi 4 kali selama umur  

   tanaman 

K3F1  : konsentrasi 235 ml/ tanaman, dengan frekuensi 2 kali selama umur  

   tanaman 

K3F2  : konsentrasi 235 ml/ tanaman, dengan frekuensi 3 kali selama umur  

   tanaman 

K3F3  : konsentrasi 235 ml/ tanaman, dengan frekuensi 4 kali selama umur  

   tanaman 
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 Perlakuan diulang sebanyak 3 kali dengan populasi tanaman masing-

masing perlakuan sebanyak 5 sehingga membutuhkan 150 tanaman. Jumlah 

sampel per perlakuan 3 sampel dan 2 sebagai cadangan.  

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Proses Pengenceran Limbah Cair Biogas 

 Pengambillan limbah biogas di pembuangan reaktor limbah biogas 

sebanyak 75 liter ditambahkan air dengan perbandingan 1 : 1 (limbah biogas 25 

liter dan air 25 liter). Setelah dilakukan perbandingan tersebut, hasil dari limbah 

cair biogas akan disaring dengan kain kasa. Selanjutnya cairan dianalisis dan 

diukur pHnya.  

3.4.2. Uji Laboratorium 

 Uji Laboratorium dilakukan untuk mengetahui kandungan unsur hara 

makro (N,P,K) dan juga unsur hara mikro antara lain magnesium (Mg), 

alumunium (Al), natrium (Na), dan lain-lain yang ada pada limbah cair biogas 

3.4.3. Pengolahan Lahan dan Pembuatan Petak Percobaan 

 Mencangkul sebanyak 2-3 kali sedalam 20-30 cm agar menjadi gembur, 

kemudian meratakannya dan selanjutnya membagi menjadi 3 kelompok. 

Membuat 3 bedengan pada masing-masing kelompok, Masing-masing bedengan 

berukuran dengan lebar 60 x 40 cm. Setelah bedengan jadi, polybag ditata diatas 

bedengan berdasarkan kelompok yang diberikan. 

1.4.4.  Persiapan Media Tanam 
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 Media tanam pada tanaman bawang merah berupa pupuk kandang 

kambing dan tanah dengan perbandingan 1: 3 yaitu pupuk kandang kambing 

sebanyak 500 gram dan tanah 1500 gram. Setelah itu, media tersebut dimasukkan 

kedalam polybag ukuran 30x30 cm. 

3.4.5. Penanaman Bibit 

 Bibit diambil dari benih umbi bawang merah yang sudah bersetifikat.  

Bibit yang akan ditanam harus seragam untuk mendapatkan hasil yang seragam, 

Kemudian benih tersebut ditanam pada polybag yang telah dibuat sesuai dengan 

perlakuan. 

 3.4.6. Aplikasi Perlakuan 

 Aplikasi perlakuan dilakukan dengan pemberian limbah cair biogas 

sesuai dengan konsentrasi perlakuan, yaitu K1 (135 ml/ tanaman), K2 (185 ml/ 

tanaman), K3 (235 ml/ tanaman) dilakukan dengan frekuensi pemberian perlakuan 

yaitu F1 ( 2 kali pemberian setelah umur tanaman), F2 (3 kali pemberian selama 

umur tanaman), F3 (4 kali pemberian setelah umur tanaman). Waktu pemberian 

dilakukan pada waktu 10 hari setelah  tanam, 15 hari setelah tanam, 20 hari 

setelah tanam, dan 25 hari setelah tanam 

3.4.7. Pemeliharaan Tanaman 

 Pemeliharan tanaman meliputi penyiangan, pengairan, pemupukan, dan 

pengendalian hama, penyakit dan gulma. 

1. Penyiraman 



15 
 

 

Penyiraman dilakukan setiap hari yaitu pagi pada pukul 07.00 WIB dan 

sore hari pada pukul 16.00 WIB secara merata pada seluruh tanaman 

dengan menggunakan pengairan yang sudah ada. 

2. Penyulaman  

Penyulaman perlu dilakukan apabila terlihat ada tanaman yang mati atau 

pertumbuhannya kurang sempurna. Hal ini dilakukan seminggu setelah 

bawang merah ditanam sebelum dilakukan pengamatan pertama agar 

diperoleh pertumbuhan yang serempak. 

3. Penyiangan 

Penyiangan dilakukan secara manual yaitu dengan mencabut gulma yang 

tumbuh. 

4. Pengendalian hama dan penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan bila terjadi serangan 

gejala serangga atau penyakit. Penyakit yang sering menyerang tanaman 

bawang merah disaat musim penghujan ialah penyakit layu fusrium yang 

disebabkan oleh jamur, penyakit powdery mildey (embun basah), penyakit 

busuk basah. Sedangkan pada hama yang sering menyerang tanaman 

bawang merah ialah ulat grayak, bekicot, dan belalang. Untuk 

mengendalikannya disemprotkan pestisida kimia atau organik. Jika pada 

hama yang menyerang sedikit dapat dikendalikan dengan mengambil 

hama-hama yang terdapat pada tanaman. 

3.4.8. Panen  
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Untuk bawang konsumsi, waktu panen ditandai dengan 60-70 % daun 

telah rebah, panen dilakukan waktu udara cerah. Pada waktu itu, bawang merah 

sudah menujukkan waktu panen pada umur tanaman 54 hari setelah tanam. Pada 

waktu panen bawang merah diikat dalam ikatan-ikatan kemudian dijemur (kering 

anginkan) selama 5-7 hari. Penjemuran dengan kadar air 85 %. 

3.5. Pengamatan  

 Parameter pengamatannya meliputi: 

1. Panjang Tanaman (cm),  

Pengamatan dilakukan pada panjang tanaman dari pangkal batang di atas 

permukaan tanah sampai ujung daun terpanjang seminggu sekali. 

2. Jumlah Daun (helai),  

Pengamatan daun dilakukan dengan menghitung jumlah daun yang telah 

muncul yang diukur seminggu sekali. 

3. Luas Daun Tanaman (cm2), 

Pengamatan dilakukan seminggu sekali dengan menggunakan metode 

untuk daun yang berbentuk kerucut. Cara menghitung luas daun individu 

dengan rumus:  LD = π r (2a + c) 

C = √𝑏2 + 𝑟2 

Luas daun per tanaman dihitung dengan rumus : 

LD/tanaman = n x rata-rata luas daun individu 

4. Jumlah umbi /tanaman  (buah),  

Pengamatan dilakukan setelah panen dengan menghitung jumlah seluruh 

umbi. 
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5. Berat kering tanaman bawang merah (gram), 

Pengamatan ini dilakukan sehari setelah panen dengan tanaman, 

dikeringkan dalam oven selama 2 hari dengan suhu 80oC sampai 

tercapai berat konstan lalu menimbangnya. 

6. Berat umbi segar /tanaman (gram),  

Pengamatan ini diperoleh dengan cara menimbang berat umbi 

/tanaman. 

7. Berat kering umbi /tanaman (gram),  

Pengamatan dilakukan sehari setelah panen, kemudian dikeringkan 

dalam oven selama 2 hari dengan suhu 80o C samapai tercapai berat 

konstanta 

8. Diameter umbi (cm), 

Pengamatan diameter umbi dilakukan dengan menggunakan jangka 

sorong. 

3.6. Analisa 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. Jika berpengaruh nyata, maka akan dilanjutkan dengan Uji Duncan 5% 

untuk menguji pengaruh diantara nilai-nilai perlakuan.  


