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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan September - 

November 2017 yang bertempat di CV. Joyo Rosan dusun Kemuning, desa Tiru 

Kidul, kecamatan Gurah Kabupaten Kediri untuk HWT mata tunas ketela pohon, 

di Laboratorium Bioteknologi Universitas Muhammadiyah Malang untuk ekstraksi 

kecambah kacang Tunggak dan analisis GC-MS, serta Green House Laboratorium 

Percobaan Fakultas Pertanian – Peternakan UMM untuk penanaman. 

3.2 Alat dan Bahan 

a. Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat HWT lengkap, cangkul, 

cetok, gergaji, penggaris/meteran, jangka sorong, ember, timbangan, penyemprot, 

termometer, polybag, alat analisis GC-MS lengkap, alat ekstraksi ekstrak kecambah 

kacang tunggak, alat tulis, label perlakuan, alat dokumentasi. 

b. Bahan 

Bahan yang digunakan adalah batang ketela pohon, benih kacang tunggak, 

pupuk kandang, tanah, fungisida, bakterisida, dan  air. 

3.3 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rancangan acak lengkap (RAL) Faktorial dengan 2 faktor dan diulang sebanyak 3 

kali. Faktor 1 konsentrasi Ekstrak kecambah kacang tunggak (K1= 150 ml/l, 
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K2= 200 ml/l, K3=250 ml/l). Faktor 2 adalah Suhu hot water treatment (HWT) 

(T1= 400, T2=500, T3= 600). Adapun rincian perlakuan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

• Faktor I, Konsentrasi Ekstrak Kecambah Kacang Tunggak 

K1 = 150 ml/l, K2 = 200 ml/l, K3 = 250 ml/l 

• Faktor II, Suhu Hot Water Treatment (HWT) 

T1 = 400C, T2 = 500C, T3 = 600C 

Tabel 1. Rancangan Perlakuan 

Suhu 

Konsentrasi 
T1 T2 T3 

K1 K1T1 K1T2 K1T3 

K2 K2T1 K2T2 K2T3 

K3 K3T1 K3T2 K3T3 

Keterangan 

Kontrol : Perendaman Air biasa dan Perendaman Suhu kamar 

K1T1 : Ekstrak Kecambah Kacang Tunggak 150 ml/l, suhu HWT 400C 

K1T2 : Ekstrak Kecambah Kacang Tunggak 150 ml/l, suhuHWT 500C 

K1T3 : Ekstrak Kecambah Kacang Tunggak 150 ml/l, suhu HWT 600C 

K2T1 : Ekstrak Kecambah Kacang Tunggak 200 ml/l, suhu HWT 400C 

K2T2 : Ekstrak Kecambah Kacang Tunggak 200 ml/l, suhu HWT500C  

K2T3 : Ekstrak Kecambah Kacang Tunggak 200 ml/l, suhu HWT 600C 

K3T1 : Ekstrak Kecambah Kacang Tunggak 250 ml/l, suhu HWT400C 

K3T2 : Ekstrak Kecambah Kacang Tunggak 250 ml/l, suhu HWT 500C 

K3T3 : Ekstrak Kecambah Kacang Tunggak 250 ml/l, suhu HWT 600C 
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3.3.1 Denah Penelitian 

U3-K3T3 U1-K1T3 U3-K1T2 U1-K3T3 

U2-K3T2 U1-K1T1 U1-K3T1 U3K2T2 

U1-K2T3 U2-K3T3 U3-K3T1 KONTROL 

U1-K2T2 U3-K2T1 U2-K3T1 U2-K2T3 

U3-K1T1 U1-K2T1 U2-K2T1 U3-K1T3 

U3-K3T2 U2-K1T1 U1-K1T2 U2-K2T2 

U1-K1T2 U3-K2T3 U2-K1T2 U1-K3T2 

Keterangan : 

U   = Ulangan 

T1   = Suhu HWT 400C 

T2   = Suhu HWT 500C 

T3   = Suhu HWT 600C 

K1   = Konsentrasi Ekstrak Kecambah Kacang Tunggak 150 ml/l 

K2   = Konsentrasi Ekstrak Kecambah Kacang Tunggak 200 ml/l 

K3   = Konsentrasi Ekstrak Kecambah Kacang Tunggak 250 ml/l 

Kontrol = Kontrol 

Gambar 6. Denah Penelitian 

3.4 Pelaksanaan Peneltian 

Penelitian yang dilakukan meliputi persiapan media tanam, pengambilan 

mata tunas, proses HWT, pemilihan mata tunas, perlakuan bibit, penanaman, dan 

pemeliharaan bibit yang secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut : 

3.4.1 Persiapan Media Tanam 

Media tanam yang digunakan adalah tanah top soil, sebelum digunakan tanah 

terlebih dahulu diayak dan dicampur dengan pupuk kandang dan pasir dengan 
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perbandingan 1:1:1 (1 Tanah : 1 Pupuk kandang : 1 Pasir) ditambah dengan SP 36 

dan Furadan. 

3.4.2 Penyiapan Bibit Bud chips 

Bibit yang digunakan adalah ketela pohon varietas Darul Hidayah. Bibit 

ketela pohon dipotong dengan panjang 5 cm dan diameter 3-4 cm menggunakan 

gergaji. Bibit diperoleh dari Balai Penelitian Kacang dan Umbi-Umbian 

(BALITKABI) Malang Indonesia. 

 
Gambar 7. Bud Chips Ketela Pohon dengan Panjang 5 cm dan diameter 3-4 cm. 

3.4.3 Pembuatan Ekstrak Kecambah Kacang Tunggak 

Sebelum pembuatan ekstrak hormin alami kecambah kacang Tunggak, 

terlebih dahulu dilakukan perendaman pada benih kacang Tunggak selama 12 jam. 

Setelah itu kacang tunggak dikecambahkan selama 4 hari diruangan yang gelap 

(Chao, 2017). Pembuatan ekstrak hormon alami dilakukan  di Laboratorium 

Bioteknologi UMM dengan cara memilih kecambah kacang tunggak dengan 

panjang ± 1 – 2 cm. Kemudian mengekstrak kecambah kacang Tunggak sebanyak 

150 ml/l, 200 ml/l, 250 ml/l dan menambahkan air sebagai pelarut serta 

mengekstraknya dengan blender hingga halus. Sari dari kacang Tunggak diambil 

menggunakan kain saring dengan ukuran 0.18 mm (80 mesh). Selanjutnya hasil 
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saringan digunakan untuk dipakai merendam bud chips ketela pohon. Bagan 

pembuatan ekstrak kecambah kacang tolo tersaji pada lampiran 13. 

3.4.4 Analisis GC-MS 

Langkah awal dalam analisis GC-MS adalah membuat ekstrak sampel. 

Pertama menyiapkan bahan ekstraksi kecambah yaitu kecambah kacang Tunggak 

dengan berat 50 gr. Kemudian menghaluskan sampel dengan menggunakan alat 

blender atau yang lainya. Setelah menyaring larutan hingga didapatkan filtrate dan 

ampas. Setelah itu mengambil sampel sebanyak 500 µl dan dimasukkan kedalam 

tup, kemudian di sentrifugasi 4000 rpm selama 5 – 10 menit. Mengambil 

supernatant 250 µl  kemudian dipindahkan pada tub baru dan ditambahkan 

methanol absolut 250 µl dan dihomogenkan menggunakan vortex selama 5 menit. 

Setelah itu sampel disentrifugasi dengan kecepatan 4000 rpm selama 10 menit. 

Membuang supernatan hingga tersisa endapannya. Menambahkan methanol absolut 

100 ml dan dihomogenkan dengan vortex selama 5 menit. 

Langkah kedua adalah pelaksanaan analisis GC-MS dengan menggunakan 

alat GC-MS. Pertama membuka program GC-MS Solution ver 2,6 for windows. 

Komudian login dengan memaksukkan login name dan password dan masuk pada 

program Data Acquisition. Melakukan setting alat untuk parameter auto injector 

pada tab 1, para meter GC pada tab 2 dan parameter MS pada tab 3. Setelah semua 

setting selesai letakkan botol sampel berupa botol volum 2 ml dengan Teflon lined 

cap (Fisger Scientific). Menyusun botol dengan urutan Botol sampel – solvent 

waste 3 – solvent rinse 3 – solcent waste 2 – solvent rinse 2 – solvent waste 1 – 

solvent rinse 1. Setelah itu menjalankan alat GC-MS dengan waktu yang sudah 
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ditentukan. Dan yang terakhir adalah menyimpan data dengan format pdf. Berikut 

adalah hasil GC-MS ekstrak kecambah kacang tunggak : 

No Kandungan* Kacang Tolo 

1. Auksin 5,45 % 

2. Sitokinin 7,44 % 

3. Giberelin 9,88 % 

4. Etilen - 

5. Asam Absisat (ABA) - 

5. Protein 28,23 % 

8. Vitamin B 2,32 % 

9. Vitamin C 0,55 % 

10. Glukosa 8,43 % 

11. Flavonoid 21,41 % 

Sumber : Sunandar dkk (2017) 

* : komposisi senyawa dapat dilihat pada lampiran 9. 

3.4.5 Deskripsi Alat Hot Water Treatment(HWT) 

Alat hot water treatment (HWT) merupakan alat yang berfungsi untuk 

mematikan bakteri, meningkatkan bobot, mematahkan dormansi benih tanaman. 

Umumnya alat HWT digunakan pada tanaman tebu. Adapun komponen yang 

terdapat pada alat HWT tersaji pada lampiran 14. 

3.4.6 Aplikasi Hot Water Treatment dan Ekstrak Kecambah Kacang Tunggak 

Bud chips disusun didalam karung dan diletakkan didalam tong HWT. 

Kemudian bud chips ketela pohon disiram menggunakan air panas dengan suhu 

400C, 500C, dan 600C selama 60 menit dengan batas toleransi naik dan turunnya 

suhu ± 10C, setelah itu ditiriskan selama 2-3 jam (Prasetyo, 2014). Selanjutnya bud 

chip ketela pohon direndam menggunakan larutan seed treatment (fungisida, 

insektisida dan bakterisida) dengan konsentrasi 1gr/l selama 5-10 menit dan 

ditiriskan selama 24 jam. Setelah ditiriskan bud chips ketela pohon direndam 
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dengan ekstrak kecambah kacang tunggak selama 3 jam. Bagan aplikasi Hot Water 

Treatment (HWT) dan ekstrak kecambah kacang tunggak tersaji pada lampiran 12. 

3.4.7 Penanaman 

Bud chips ketela pohon yang telah diberi perlakuan langsung ditanam pada 

media tanam yang sudah dimasukkan kedalam polybag berukuran 10x15 cm. Media 

tanam yang dimasukkan kedalam polybag hanya ¾ bagian, kemudian budchip 

ketela pohon dimasukan kedalam polybag dan ditutup dengan tanah sampai penuh. 

3.4.8 Pemeliharaan 

Pemeliharaan dilakukan setiap hari untuk mencegah hama dan penyakit 

mucul dengan rutin membersihkan gulma, menyiram pagi dan sore. 

3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati terdiri dari pertumbuhan budchip ketela pohon. Berikut 

adalah deskripsi variabel pengamatan yang diamati dalam penelitian : 

1. Saat muncul tunas dan saat muncul daun : diamati dari hari pertama sampai 

dengan awal muncul tunas dan awal muncul daun. 

2. Tinggi tanaman : diukur dari titik tumbuh sampai dengan pangkal batang pada 

1 sampai 8 MST dengan interval pengamatan 7 hari sekali dan akhir 

penelitian dengan menggunakan penggaris atau meteran. 

3. Diameter batang : diukur diameter batang tunas yang muncul dengan cara 

diberikan tanda pengukuran diameter batang kemudian dirata-rata. 

Pengukuran dilakukan pada 1 sampai 8 MST dengan interval pengamatan 7 

hari sekali dan akhir penelitian menggunakan jangka sorong. 
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4. Jumlah daun : diamati pada saat daun sudah terbuka sempurna pada 1 sampai

8 MST dengan interval pengamatan 7 hari sekali dan akhir penelitian dengan

menggunakan penggaris/meteran.

5. Panjang akar dan jumlah akar : diukur pada saat akhir peneltian dengan cara

mengukur akar terpanjang dan menghitung jumlah akar.

6. Berat basah dan kering akar dan bud chips : memotong bagian akar sampai

bagian tunas awal, dilakukan di akhir penelitian dengan mengoven selama 24

jam dan menimbang dengan timbangan analitik.

7. Berat basah dan kering bagian atas tanah : tajuk dipotong mulai dari bagian

yang menyentuh tanah keatas, diukur diakhir penelitian dengan mengoven

selama 24 jam dan menimbang dengan timbangan analitik.

3.6 Analisis dan Penyajian Data 

Data yang didapatkan dari hasil pengamatan dilakukan uji F untuk 

mengetahui interaksi antar perlakuan dan dilanjutkan dengan uji BNJ dengan taraf 

5% apabila terdapat beda nyata antar perlakuan. Perbedaan pengaruh antara kontrol 

dan kombinasi perlakuan dianalisis menggunakan Uji Kontras Ortogonal. 


