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III. BAHAN DAN METODE 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih dari 60 hari, bertempat di 

Laboratorium Agronomi dan Green House Kebun Percobaan Universitas 

Muhammadiyah Malang, jalan Notojoyo no 3 Tegal Gondo, Malang, Jawa Timur 

dengan ketinggian ± 500 m dpl. Memiliki suhu rerata berkisar 24-27 o C dan 

bercurah hujan ±195, 83 mm/tahun. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah polybag, sekop kecil, 

cetok, gembor, ember atau wadah, jurigen, selang air ukuran kecil, pisau, 

timbangan, gelas ukur, tali rafia, botol bekas dan label tanaman. Sedangkan alat 

yang digunakan pada saat pengamatan adalah alat ukur/penggaris, timbangan 

analitik, klorofil meter, oven, alat dokumentasi (kamera), buku catatan dan alat 

tulis. 

Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit sawi pakcoy 

dan sawi hijau, tanah, air, jerami padi, MOL yang berbahan dari (5 kg bonggol 

pisang, 5 kg limbah sayur (60% selada, 20% sawi, 10% kubis dan 10% brokoli 

hijau) dan 5 kg limbah buah (75% pepaya, 15% jambu biji merah dan 10% apel)), 

air leri dan molase. 



16 

 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang 

disusun secara faktorial dengan 2 faktor, yang pertama terdiri dari varietas tanaman 

sawi yaitu (V) :  

 Sawi pakcoy : V1 

 Sawi hijau  : V2 

Sedangkan faktor ke 2 adalah beberapa jenis bahan baku dari MOL 

(Mikroorganisme Lokal) yaitu sebagai berikut : 

 MOL bonggol pisang  : T1 

 MOL limbah sayuran  : T2 

 MOL limbah buah – buahan : T3 

Kemudian dari 2 faktor tersebut diperoleh 6 kombinasi perlakuan yang 

diulang sebanyak 4 kali dan menggunakan sampel sebanyak 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Denah Percobaan 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan MOL  

Bahan – bahan yang digunakan untuk proses pembuatan beberapa MOL 

(Mikroorganisme Lokal) yaitu 5 kg bonggol pisang, 5 kg limbah sayuran (60% 

selada, 20% sawi, 10% kubis dan 10% brokoli hijau), 5 kg limbah buah (75% 

pepaya, 15% jambu biji merah dan 10% apel), air leri total 75 liter dan molase total 

4,5 liter. Pembuatan larutan MOL menggunakan perbandingan komposisi 1 : 5. 

Tahap – tahap yang dilakukan untuk pembuatan 3 jenis larutan MOL sebagai 

berikut : 

 MOL bonggol pisang : 

1. Mengambil 5 kg bonggol pisang mencacah dan mencuci bersih, lalu 

memasukan ke dalam ember. 

2. Menambahkan 25 liter air leri dan 1,5 liter molase kemudian mengaduk 

aduk rata. 

3. Menutup rapat ember dengan plastik lalu mengikat menggunakan tali 

rafia. 

 MOL limbah sayur : 

1. Mengambil limbah sayuran 5 kg (60% selada, 20% sawi, 10% kubis 

dan 10% brokoli hijau) mencacah dan mencuci bersih, lalu memasukan 

ke dalam ember. 

2. Menambahkan 25 liter air leri dan 1,5 liter molase kemudian mengaduk 

rata. 
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3. Menutup rapat ember dengan plastik lalu mengikat menggunakan tali 

rafia. 

 MOL limbah buah – buahan : 

1. Mengambil limbah buah 5 kg (75% pepaya, 15% jambu biji merah dan 

10% apel) mencacah dan mencuci bersih, lalu memasukan ke dalam 

ember. 

2. Menambahkan 25 liter air leri dan 1,5 liter molase kemudian mengaduk 

rata. 

3. Menutup rapat ember dengan plastik lalu mengikat menggunakan tali 

rafia. 

 

 

  

 

Gambar 2. Memotong bonggol pisang (a) 

Menambahkan air leri (b) 

Menambahkan molase (c) 

 

Setelah semua bahan MOL dibuat dalam ember seperti pada Gambar 2, tahap 

selanjutnya yaitu melubangi semua tutup ember yang sudah berisi MOL untuk 

dimasukan selang kecil. Ujung selang direkatkan dengan lubang menggunakan 

isolasi lalu ujung selang yang satu dihubungkan dengan botol plastik yang sudah 

berisi air untuk menjaga tekanan udara seperti pada contoh di Gambar 3. Kemudian 

MOL difermentasikan selama 21 hari.  

a b c 
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Gambar 3. Proses fermentasi MOL 

Setelah difermantasikan MOL disaring dan diambil bagian larutannya saja. 

Setelah MOL selesai difermentasi Gambar 4-6, MOL diaplikasikan sebagai pupuk 

organik cair pada tanaman sawi dengan cara disiram pada bagian atas tanah 

kemudian pada daun dan batang dengan menggunakan konsentrasi 100ml/L dan 

dosis 10 ml setiap tanaman. Waktu pengaplikasian diberikan pada saat 10 HST 

untuk selanjutnya selama 7 hari sekali.   

3.4.2 Penyiapan Bahan dan Media Tanam 

Bahan tanam yang digunakan adalah bibit dari sawi pakcoy dan sawi hijau 

yang disudah disemai sebelumnya dengan umur kurang lebih 2 minggu atau sudah 

tumbuh daun sekitar 3 sampai 4 helai daun. Media tanam menggunakan tanah dan 

jerami padi. Tanah dimasukan terlebih dahulu kedalam polybag ukuran 25 x 25 cm 

lalu mengaplikasikan jerami padi 15 gr setiap polybag. 

3.4.3 Penanaman dan Pemeliharaan 

Penanaman dilakukan dengan cara menanam bibit sawi (berumur kurang 

lebih 2 minggu setelah semai) langsung pada lubang tanah dengan kedalaman 

kurang lebih 5 cm dengan jarak antar ulangan 45 cm. Setiap satu polybag berisi satu 

bibit sawi. Penyulaman dilakukan 2 hari setelah tanam apabila ada yang mati 
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(Muzayyanah, 2009). Menyiram bibit sawi yang sudah ditanam dengan air 

secukupnya. Selanjutnya 10 HST mengaplikasikan perlakuan sesuai dengan yang 

telah ditentukan yaitu pemberian MOL pada tanaman sawi dengan menggunakan 

konsentrasi 100ml/L sedangkan dosis yang digunakan pada setiap tanaman 10 ml 

umtuk waktu pengaplikasian 10 HST selanjutnya selama 7 hari sekali.   

Pengairan pada awal pertumbuhan sangat dibutuhkan dan dilakukan dengan 

rutin selama 2 kali dalam sehari sampai bibit mampu beradaptasi dengan 

lingkungan, untuk selanjutnya disiram setu kali dalam sehari.  

Penyiangan dilakukan dengan melihat kondisi tanaman dan melihat kondisi 

pertumbuhan gulma. Apabila terdapat gulma maka harus dibersihkan dari area 

polybag dan tanaman. Sedangkan perlindungan pada tanaman sawi diutamakan 

pada hama dan penyakit. Apabila tanaman sawi terserang hama atau penyakit maka 

dilakukan pengendalian dengan menggunakan pestisida organik. 

3.4.4 Pemanenan  

Pemanenan tanaman sawi dilakukan pada saat tanaman berumur 31 hari 

setelah tanam. Pemanenan dilakukan pada saat pagi hari dengan cara mencabut 

tanaman dan membuang akar. Hasil panen diletakkan ditempat yang teduh untuk 

melindungi transpirasi yang mengakibatkan hasil cepat layu (Muzayyanah, 2009). 

3.4.5 Parameter Pengamatan  

Pengamatan dilakukan dengan menggunakan 2 metode yaitu secara merusak 

tanaman (destruktif) atau pengamatan yang bersifat tidak merusak tanaman (non 

destruktif) pengamatan mulai dilakukan 10 HST sampai pada masa pemanenan 

dengan peubah pengamatan sebagai berikut : 
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1. Tinggi tanaman : tinggi tanaman dilakukan menggunakan metode non 

destruktif dengan cara mengukur mulai dari atas permukaan tanah sampain 

titik ujung daun paling tinggi. Pengamatan ini menggunakan penggaris (cm) 

dan dilakuakn setiap 7 hari sekali. Pengamatan tinggi tanaman dilakukan 

untuk mengetahui perpanjangan sel. 

2. Jumlah daun : pengamatan dilakukan secara non destruktif dengan cara 

menghitung jumlah daun yang telah terbentuk sempurna atau daun yang telah 

membuka dari bawah sampai pucuk pada setiap tanaman sampel satuannya 

helai. Waktu pengamatan dilakukan setiap 7 hari sekali. Pengamatan ini 

dilakukan untuk mengetahui potensi tanaman.  

3. Luas daun : pengukuran luas daun dilakuakan dengan cara non destruktif 

yaitu mengukur 3 helai daun pertanaman diambil dari daun yang telah 

terbentuk sempurna. Kemudian diukur menggunakan metode faktor koreksi 

dengan rumus luas daun individu (LD = p x l x fk sawi (0,690)) dengan 

satuannya cm2 . Pengamatan ini dilakukan setiap 7 hari sekali. Pengukuran 

luas daun dilakukan untuk mengetahui produktivitas tanaman dalam 

menghasilkan fotosintat.  

4. Berat segar : berat segar dilakukan 1 kali secara destruktif yaitu diakhir 

pengamtan pada saat panen, tanaman sawi dan akarnya yang sudah 

dibersihkan ditimbang menggunakan timbangan dengan satuannya gram 

Gambar 7.  

5. Berat kering : berat kering dilakukan 1 kali diakhir pengamatan secara 

destruktif, memasukan sawi (dengan akar) pertanaman yang sudah 
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dibersihkan kedalam kantong kertas yang sudah dilubangi menggunakan 

pelubang kertas lalu mengoven dengan suhu 850 C selama 2 x 24 jam atau 

sampai berat kering konstan. Setelah itu, menimbang berat kering konstan 

tanaman sawi dan akarnya menggunakan timbangan analitik dengan 

satuannya gram Gambar 8. 

6. Jumlah klorofil : jumlah klorofil diukur menggunakan alat klorofil meter dan 

dilakukan 1 kali pada saat sebelum panen. Pengamatan menggunakan 3 

sampel daun pertanaman, daun 1 pada bagian pangkal bawah, 1 bagian tengah 

dan 1 pada bagian pucuk daun kemudian mengukur kandungan klorofil pada 

5 titik yang berbeda disetiap 1 daun dan menghindari tulang daun. Mencatat 

semua nilai kandungan klorofil lalu menghitung jumlah rata – rata setiap satu 

tanaman (Saidatul, 2016). Menghitung jumlah klorofil dilakukan untuk 

mengetahui jumlah klorofil tanaman sawi dapat dianalogikan dengan potensi 

tanaman dalam melakukan proses fotosintesis Gambar 9. 

3.4.6 Analisis Data 

Data pengamatan dianalisis menggunakan uji f untuk mengetahui pengaruh 

dari perlakuan. Selanjutnya menggunakan uji BNJ bertaraf 5%.
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