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III. BAHAN DAN METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian telah dilaksanakan di Green House Kebun Percobaan Universitas 

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

Penelitian dilakukan mulai 10 Oktober hingga 18 Desember 2017. 

3.2.  Alat dan Bahan 

3.1.1. Alat  

Alat yang diperlukan dalam penelitian ini adalah polybag, gelas ukur, bak 

plastik, timbangan, pinset, gunting, alat tulis, kamera, label, pisau, oven, jurigen, 

spektrofotometer, dan wather bath.  

3.1.2. Bahan 

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah benih tanaman nila, air, 

mikroorganisme lokal bonggol pisang, mikroorganisme lokal buah pepaya, media 

persemaian (tanah, kompos, dan arang sekang), media tanam (tanah dan kompos).  

3.3. Rancangan Penelitian 

Percobaan yang dilakukan secara faktorial dengan menggunakan rancangan 

acak kelompok (RAK), yang mana faktor 1 yaitu jenis mikroorganisme lokal (M) 

yang terdiri dari M0 : tanpa  mikroorganisme lokal (kontrol), M1 : 

mikroorganisme lokal bonggol pisang, M2 : mikroorganisme lokal buah pepaya. 

Kemudian faktor 2 yaitu lama skarifikasi fisik (S) dengan perendaman air panas 

700C yang terdiri dari S0 : tanpa perlakuan (kontrol), S1 : 7,5 menit, S2 : 15
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menit. Terdapat 9 kombinasi yang diulang 3 kali, denah percobaan disajikan pada 

gambar 2. 

3.4. Tahapan Penelitian  

3.4.1. Pembuatan Mikroorganisme Lokal 

Pembuatan Mikroorganisme Lokal menggunakan bonggol pisang dan 

pepaya dibutuhkan 2 kg bonggol pisang dan 2 kg pepaya sebagai sumber 

mikroorganisme dan sumber nutrisi, dibutuhkan masing masing 200 gram gula 

merah sebagai sumber glukosa, dan masing-masing 4 liter air cucian beras 

sebagai sumber karbohidrat. Bonggol pisang dan buah pepaya masing-masing di 

cacah dan dihaluskan kemudian fermentasikan selama 15 hari pada tempat yang 

sejuk, tidak terkena matahari secara langsung. Setiap dua hari sekali dilakukan 

pembukaan pada tutup botol fermentasi yang menggelembung (Nur dkk., 2017). 

(lihat Lampiran 9 dan Lampiran 10) 

3.4.2. Pemilihan Benih  

Benih dilakukan seleksi untuk mendapatkan benih yang bagus untuk 

dipergunakan sebagai penelitian. Seleksi yang dilakukan yaitu memilih benih 

yang seragam ukurannya yaitu kecil (0,004-0,0059 g), sedang (0,006-0,0079 g) 

besar (0,008-0,099 g), serta seleksi dilakukan dengan merendamnya dalam air 

dan dipilih benih yang tenggelam didasar air. (lihat Lampiran 7a) 

3.4.3. Pembuatan Media Semai 

Media semai yang diguanakan untuk media tumbuh perkecambahan 

tanaman nila dengan perbandingan 1 : 1 : 1, yaitu dalam satu trey semai 
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menggunakan 350 g kompos, 350 g arang sekam, dan 350 g tanah. (lihat 

Lampiran 8) 

3.4.4. Skarifikasi Fisik  Benih dengan Air Panas 

Benih bibit tanaman nila diberikan perlakuan skarifikasi fisik dengan 

mengunakan air panas dengan suhu 70oC, yang mana dilakukan perendaman 

didalamnya S0 :  tanpa perlakuan (kontrol), S1 : 7,5 menit, S2 : 15 menit. (lihat 

Lampiran 7b) 

3.4.5. Denah Penelitian 

Gambar 2. Denah Penelitian 
 

Keterangan M0 : tanpa  mikroorganisme lokal (kontrol), M1 : 

mikroorganisme lokal bonggol pisang, M2 : mikroorganisme lokal buah pepaya, 

S0 : tanpa perlakuan (kontrol), S1 : 7,5 menit, S2 : 15 menit. 

3.4.6. Penyemaian Benih  

Benih bibit tanaman nila yang telah diseleksi dilakukan penyemaian pada 

media yang telah dibuat. Penyemaian dilakukan setelah diberikan perlakuan 

skarifikasi fisik dengan menggunakan air panas bersuhu 70oC. Penyemaian 

dilakukan dengan menggunakan 10 benih pada setiap perlakuan, jadi untuk 9 

perlakuan dan 3 ulangan membutuhkan 270 benih tanaman nila.  Media semai 
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yang akan digunakan untuk benih harus terbasahi oleh air, kemudian baru 

disemaikan benihnya. Lama benih tanaman nila dalam masa perkecambahan 

selama 21 hari setelah itu baru dipindah tanamkan. (lihat Lampiran 8) 

3.4.7. Pindah Tanam 

Bibit tanaman nila yang telah siap dipindah tanaman dari masa 

perkecambahannya yaitu pada usia 21 hari setelah semai. Pindah tanam dilakukan 

agar bibit tanaman nila mendapatkan ruangan yang cukup sebagai tempat tumbuh 

akar. Pindah tanam dilakukan pada media yang sebelumnya telah disiapkan, yaitu 

campuran antara tanah dan kompos dengan perbandingan 2 : 1. Media tanam yang 

sudah siap selanjutnya dimasukkan kedalam polybag sebanyak 135. Pindah tanam 

dilakukan dengan menggunakan 5 tanaman dari persemaian pada setiap 

perlakuan, jadi untuk 9 perlakuan dan 3 ulangan membutuhkan 135 tanaman nila 

hasil persemaian. Pindah tanam dilakuakan dengan hati-hati, pemindahan dari 

media semai tidak boleh akarnya putus, jadi pemindahan dilakukan dengan 

menyertakan media semai kemudian ditanaman pada media pembibitan. (lihat 

Lampiran 11b) 

3.4.8. Pengaplikasian Mikroorganisme Lokal 

Pengaplikasian mikroorganisme lokal dilakukan ketika bibit tanaman nila 

sudah berusia 7 hari setelah tanam. Pengaplikasian dilakukan sesuai perlakuan 

yaitu penggunaan mikroorganisme lokal bonggol pisang dan penggunaan 

mikroorganisme lokal buah pepaya. Pengaplikasian masing-masing tanaman 

diberikan 25 ml mikroorganisme lokal dengan 250 ml air. Pengaplikasian 

dilakukan dengan cara disiramkan pada tiap tanaaman sesuai dengan perlakuan. 
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Pengaplikasian tersebut berdasarkan perhitungan kebutuhan pertanaman. 

Penelitian yang dilakukan Nur dkk., (2017) diketahui bahwa perlakuan 

konsentrasi mikroorganisme bonggol pisang berpengaruh nyata pada parameter 

jumlah polong bernas persampel dengan nilai rerata tertinggi sebesar 102,74 

polong pada perlakuan konsentrasi 100 ml/L air mikroorganisme bonggol pisang) 

dan berat 100 biji dengan nilai rerata tertinggi 13,49 g pada perlakuan 100 ml/L 

air mikroorganisme bonggol pisang. (lihat Lampiran 12a) 

3.4.9. Perawatan  

Perawatan yang dilakukan selama penelitian yaitu melakukan penyiraman 

yang dilakuakan 1 kali sehari yaitu diwaktu pagi sebanyak 240 ml air bersih. 

Penyiraman tersebut dilakukan dalam fase perkecambahan dan fase pembibitan. 

Gulma yang tumbuh disekitar bibit tanaman nila dibersihkan agar tidak terjadi 

persaingan dalam penyerapan nutrisi.  

3.4.10.  Pengamatan 

a. Jumlah Daun 

Pengamatan jumlah daun dilakukan dengan menghitung jumlah daun bibit 

tanaman nila pada sampel yang diamati. Pengamatan dilakukan dengan sela waktu 

7 hari dan dilakukan sebnyak 5 kali pengamatan. Pengamatan dimulai pada 

tanaman nila usia 3 minggu setelah tanam. (lihat Lampiran 12b) 

b. Tinggi Tanaman 

Pengamatan yang dilakukan pada tinggi bibit tanaman nila dengan 

menggunakan peggaris yang diukur dari pangkal bawah batang tanaman hingga 

ujung atas tanaman, dilakukan pada sampel yang diamati. Pengamatan dilakukan 
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dengan sela waktu 7 hari dan dilakukan sebnyak 5 kali pengamatan. Pengamatan 

dimulai pada bibit tanaman nila usia 3 minggu setelah tanam. (lihat Lampiran 

12b) 

c. Diameter Pangkal Batang 

Pengamatan yang dilakukan pada diameter batang bibit tanaman nila dengan 

menggunakan jangka sorong, dilakukan pada sampel yang diamati. Pengamatan 

dilakukan dengan sela waktu 7 hari dan dilakukan sebnyak 5 kali pengamatan. 

Pengamatan dimulai pada bibit tanaman nila usia 3 minggu setelah tanam. (lihat 

Lampiran 12b) 

d. Berat Bibit Tanaman 

Pengamatan berat basah bibit tanaman nila dilakukan setelah pengamatan 

jumlah daun, tinggi tanaman, dan diameter batang selesai dilakukan. Pengamatan 

berat basah dilakukan dengan mencabut bibit tanaman nila dari media tumbuhnya, 

kemudian dibersikan tanah yang masih melekat pada akar bibit tanaman nila, 

setelah itu tanaman nila ditimbang menggunakan timbangan sesuai dengan sampel 

pengamatan jumlah daun, tinggi tanaman, dan diameter batang.  

Selanjutnya dilakukan pengamatan berat kering bibit tanaman nila 

dilakukan setelah pengamatan berat basah selesai dikerjakan. Pengamatan berat 

kering dilakukan dengan menimbang sampel bibit tanaman nila yang mana 

sebelumnya telah dikeringkan menggunakan oven selama 48 jam dengan suhu 

800C. (lihat Lampiran 13) 

e. Kepadatan Mikroorganisme 

Pengamatan untuk mengetahui kepadatan mikroorganisme dengan 

menggunakan metode turbidimetri. Turbidimetri yang dilakukan untuk 



19 

 

 

pengamatan kerapatan mikroorganisme menggunakan alat spektofotometer. 

Terdapat 3 uji sampel pengamatan yang diambil dari permukaan, tengah, dan 

dasar larutan mikroorganisme lokal bonggol pisang dan mikroorganisme buah 

pepaya. Pengamatan kerapatan mikroorganisme dilakukan pada minggu ketiga 

setalah pembuatan mikroorganisme lokal. (lihat Lampiran 11a) 

f. Unsur Hara Mikroorganisme Lokal 

Pengamatan untuk mengetahui unsur hara yang terkandung dalam 

mikroorganisme lokal dilakukkan oleh laboratorium bioteknologi Universitas 

Muhammadiyah Malang. (lihat Lampiran 14) 

3.3. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisa dengan uji F (anova). Perbedaan diantara 

rerata perlakuan dilakukan dengan cara uji lanjut menggunakan uji jarak duncan 

(UJD) dengan taraf 5%, dan data disajikan dalam bentuk tabel. 
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