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III. METODE PENELITIAN 

1.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan di Greenhouse yang berada di desa Pujon Kidul. 

Waktu penelitian dilaksanakan selama ± 5 bulan dari bulan Juli – November 2017. 

3.2.  Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian diantaranya adalah cangkul, sabit, 

hand sprayer, baki, keranjang, paranet, ajir, ember, selang, silet, penggaris, 

kamera, spektrofotometer, leaf area meter, oven dan timbangan. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian diantaranya adalah plantlet 

kentang umur 1 bulan, air, media perlakuan, polybag, ½ MS0, pupuk daun dan 

paclobutrazol. 

3.3.  Rancangan Percobaan 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan dua faktor perlakuan yaitu pupuk daun dengan 

kandungan NPK: P1 (NPK 66%); P2 (NPK 20%); P3 (NPK 60%); dan waktu 

pemberian paclobutrazol: W1 (30 HST); W2 (35 HST); dan W3 (40 HST). 

Sehingga diperoleh 9 kombinasi perlakuan dan 1 kontrol (P0W0) dan masing-

masing diulang sebanyak 3 kali. Tiap ulangan masing-masing 5 sampel tanaman, 

Sehingga jumlah semua sampel yang digunakan sebanyak 150 sampel. 
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Adapun rincian perlakuan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 Faktor I, pupuk daun dengan kandungan (2 ppm) : 

P1 = N 11%, P2O5 44%, K2O 11%  : Total 66% 

P2 = N 7%, P2O5 3%, K2O 10%  : Total 20% 

P3 = N 20%, P2O5 15%, K2O 15% : Total 50% 

 Faktor II, waktu pemberian paclobutrazol (100 ppm) : 

W1 = 30 Hari Setelah Tanam (HST) 

W2 = 35 Hari Setelah Tanam (HST) 

W3 = 40 Hari Setelah Tanam (HST) 

Tabel 2. Rancangan Perlakuan 

Faktor II 

Faktor I 

W1 W2 W3 

P1 P1W1 P1W2 P1W3 

P2 P2W1 P2W2 P2W3 

P3 P3W1 P3W2 P3W3 

 

Keterangan : 

P1 : Pupuk daun Hortigro B 

P2 : Pupuk daun Greentonic 

P3 : Pupuk daun Gandasil D   
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3.4.  Denah Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

P0W0 : Tanpa pemberian pupuk daun dan paclobutrazol (Kontrol) 

P1W1 : 2 ppm NPK 66%, 100 ppm paclobutrazol (30 HST) 

P1W2 : 2 ppm NPK 66%, 100 ppm paclobutrazol (35 HST) 

P1W3 : 2 ppm NPK 66%, 100 ppm paclobutrazol (40 HST) 

P2W1 : 2 ppm NPK 20%, 100 ppm paclobutrazol (30 HST) 

P2W2 : 2 ppm NPK 20%, 100 ppm paclobutrazol (35 HST) 

P2W3 : 2 ppm NPK 20%, 100 ppm paclobutrazol (40 HST) 

P3W1 : 2 ppm NPK 50%, 100 ppm paclobutrazol (30 HST) 

P3W2 : 2 ppm NPK 50%, 100 ppm paclobutrazol (35 HST) 

P3W3 : 2 ppm NPK 50%, 100 ppm paclobutrazol (40 HST) 

Gambar 3. Denah Penelitian di Lapang 

U I U II U III 

P0W0 

P1W1 

P1W3 P0W0 

P0W0 

P1W2 

P2W1 

P2W1 

P2W3 

P1W2 

P1W3 

P3W3 

P3W2 

P2W2 

P1W1 

P3W1 

P1W1 

P3W1 

P1W3

P2W2 

P3W2 

P2W3 P3W3 

P3W2 

P2W2 

P3W1 

P3W3 

P2W3 

P1W2 

P2W1 



17 
 

3.5.  Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu perbanyakan eksplan 

kentang, aklimatisasi, persiapan untuk perlakuan, penanaman, pemeliharaan, 

aplikasi pupuk daun, aplikasi paclobutrazol dan pengamatan. 

3.5.1.  Perbanyakan Eksplan 

Proses perbanyakan ekplan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 

untuk percobaan, proses ini meliputi sterilisasi alat, pembuatan media MS0 dan 

sterilisasi, inokulasi eksplan dan inkubasi selama 1 bulan (Lampiran 15). 

3.5.2.  Aklimatisasi 

Aklimatisasi dilakukan di dalam greenhouse tepatnya di desa Pujon 

Kidul kecamatan Pujon yang memiliki ketinggian 1.100 mdpl. Berikut ini tahapan 

dalam aklimatisasi planlet kentang, yakni sebagai berikut: 

1) Media top soil, kompos dan arang sekam dicampur dengan perbandingan 

3:3:1 kemudian dimasukkan dalam plastik PP ukuran 5 kg dan menutup 

rapat dengan karet. 

2) Melakukan steril media tersebut pada tong besar yang telah dimodifikasi 

yang prinsip kerjanya seperti autoclaf dengan suhu 121oC selama 3 jam. 

3) Menyiapkan plantlet dengan memotong (stek) plantlet 5-6 buku (Lampiran 

9, gambar 1). 

4) Merendam dalam fungisida 2 mg/L selama 5 menit (Lampiran 9, gambar 

2). 

5) Memasukkan media pembibitan dalam seedbox atau keranjang dan 

membasahinya sampai kapasitas lapang (Lampiran 9, gambar 3). 



18 
 

6) Menanam plantlet pada seedbox dengan jumlah 30 tanaman setiap seedbox 

(Lampiran 9, gambar 4). 

7) Melakukan perawatan dengan memberi ½ MS0 pada 3 hari pertama 

sebanyak 5 ml/tanaman dan ¼ MS0 5 sampai umur tanaman 2 minggu, 

setelahnya dapat disiram dengan air biasa 2 kali sehari pada pagi dan sore 

hari. 

3.5.3.  Persiapan untuk Perlakuan 

1) Mencampur media top soil, kompos dan arang sekam dengan perbandingan 

yakni 3:3:1 (Lampiran 10, gambar 8). 

2) Memasukkan media dalam polybag ukuran 5 kg (Lampiran 10, gambar 9). 

3) Membasahi media tersebut sampai mencapai kapasitas lapang (Lampiran 

10, gambar 10). 

4) Mendiamkan media yang telah dibasahi selama 1 minggu (Lampiran 10, 

gambar 11). 

3.5.4.  Pemindahan tanaman ke polybag 

1) Melakukan pemindahan tanaman yang telah berumur 3 minggu ke dalam 

polybag dengan cara mencabutnya dengan perlahan supaya akar tidak rusak. 

2) Menanamnya pada media di polybag, setiap polybag berisikan 2-3 tanaman 

sampel. 

3) Melakukan perawatan dengan menyiram air 300 mL/polybag. 

4) Memberikan pupuk dasar setelah tanaman berumur 21 hari dan 

memberikannya kembali pada umur 41 hari setelah tanam, pupuk dasar 
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yang digunakan pupuk NPK yang berbentuk granule dengan dosis 5 

gram/tanaman (Lampiran 11, gambar 14). 

3.5.5. Perlakuan 

1) Pupuk daun diberikan ketika tanaman telah berumur 2 minggu. 

Penyemprotan dilakukan 3 kali dengan interval 2 minggu sekali dengan 

dosis 67 mL/tanaman dan disemprotkan pada area bawah daun pada sore 

hari (Lampiran 11, gambar 12). 

2) Selanjutnya melakukan aplikasi paclobutrazol yang diberikan pada 30, 35 

dan 40 hari setelah tanam dengan konsentrasi 100 ppm dan dosis 67 

mL/tanaman dengan cara menyemprotkannya pada seluruh bagian tanaman 

(Lampiran 11, gambar 13). 

3) Perawatan tanaman dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit, 

dilakukan penyemprotan dengan insektisida dan fungisida 2 g/L (Lampiran 

11, gambar 17). 

3.6. Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan terdiri dari pengamatan pertumbuhan stek tanaman 

yang telah diaklimatisasi serta hasil dari tanaman kentang. Berikut ini adalah 

diskripsi variable pengamatan yang diamati dalam penelitian ini, yakni: 

1) Jumlah Klorofil (mg/L). Pengamatan jumlah klorofil daun dilakukan satu 

minggu sebelum panen. Pengukuran menggunakan spektrofotometer dengan 

metode Wintermans and De Mots (1965) pada panjang gelombang 649 nm 

dan 665 nm dengan pelarut etanol 96%. Sampel daun diambil secara acak 

yang berasal dari bagian bawah, tengah dan atas tanaman. Menimbang 
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masing-masing sampel sebanyak 1 gram kemudian mengkekstraknya 

(menggerus dengan mortal martil) dan menambahkan 10 ml pelarut etanol 

96%. Menyaring dengan kertas saring pada tabung reaksi kemudian 

mengambil filtratnya untuk pengukuran dengan alat spektrofotometer. 

Menyalakan spektrofotometer dengan menekan tombol “on” kemudian 

mengatur panjang gelombang yang akan digunakan pada layar monitor. 

Memasukkan blangko etanol 96% kemudian melihat nilai absorbansinya. 

Memasukkan sampel kemudian melihat nilai absorbansinya. (Lampiran 16, 

gambar 21). Perhitungan klorofil a, klorofil b dan klorofil total 

menggunakan rumus ketetapan. 

Klorofil a = 13,7 (665 nm) – 5,76 (649 nm) (mg/L) 

Klorofil b = 25,8 (649 nm) – 7,60 (665 nm) (mg/L) 

Klorofil Total = 20,0 (649 nm) + 6,10 (665 nm) (mg/L)  

2) Luas Daun (cm2). Pengukuran luas daun dilakukan pada umur 49 hari 

setelah tanam dengan menggunakan leaf area meter (LI-3100C Area 

Meter). Sampel daun diambil secara acak yang berasal dari bagian bawah, 

tengah, atas tanaman. Menyalakan leaf area meter dengan menekan tombol 

on dan menyalakan lampu pada alat dengan menarik tuas lampu ke posisi 

atas. Menekan tombol ‘reset’ kemudian menaruh daun pada lempengan 

transparan. Angka akan keluar ketika daun telah melewati sensor 

pengukuran. Mencatat angka luas daun dalam cm2. Menekan tombol ‘reset’ 

kembali untuk melakukan pengukuran selanjutnya. (Lampiran 12, gambar 

18). 
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3) Berat Basah Brangkasan (gram). Menimbang seluruh bagian tanaman 

termasuk akar kecuali umbi menggunakan timbangan analitik. 

4) Berat Kering Brangkasan (gram). Menimbang sampel tanaman pada waktu 

panen. Memotong sampel brangkasan kemudian memasukkannya ke dalam 

kertas coklat yang sudah dilubangi. Menyalakan oven terlebih dahulu 

dengan mengatur suhu 80° C kemudian memasukan sampel ke dalam oven 

selama 48 jam. Mengeluarkan sampel kemudian menimbangnya dengan 

timbangan analitik. (Lampiran 12, gambar 20). 

5) Jumlah Umbi per Tanaman. Menghitung jumlah umbi kentang yang 

dihasilkan tiap tanaman ketika waktu panen. 

6) Bobot Umbi per Tanaman (gram). Berat umbi/tanaman ditimbang pada saat 

panen menggunakan timbangan analitik. 

7) Pengkelasan Umbi. Dilakukan dengan cara membedakan ukuran umbi yang 

dihasilkan. Pengkelasan umbi berdasarkan ukurannya secara berurutan yaitu 

umbi L (>90-120 g), umbi M (40-90 g), umbi S (<40 g) untuk umbi bibit G1 

(Direktorat Perbenihan Hortikultura, 2014) (Lampiran 13, gambar 22-25) 

3.7. Analisis dan Penyajian Data 

Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisa varian (ANAVA) 

untuk mengetahui ada tidaknya interaksi antar faktor dan pengaruh masing-

masing faktor dan dilakukan uji banding BNJ taraf 5% apabila perlakuan terlihat 

berpengaruh nyata terhadap hasil. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antar 

kontrol dan kombinasi perlakuan dianalisis dengan Uji Ortogonal Kontras. 
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Penyajian data menggunakan tabel dan diagram serta dideskripsikan dan 

dibandingkan dengan literatur-literatur penelitian terkait. 
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