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III. METODE PENELITIAN  

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di kebun percobaan jarak pagar berumur 2.144 hst 

Desa Kedungpenggaron Kecamatan Kejayaan Kabupaten Pasuruan dengan 

ketinggian 117 MDPL dengan koordinat 7°46'18.6"s 112°50'25.2"e. Waktu 

pelaksanaan penelitian ini selama 6 bulan yang dimulai dari bulan Oktober 2017 

hingga Maret 2018.  

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat  

Alat yang digunakan adalah alat pertanian, cangkul, lempak, penggaris, jangka 

sorong, meteran, Leaf colour chart, klorofil meter, beaker glass, gembor dan kamera 

(alat dokumentasi). 

3.2.2 Bahan  

Bahan yang digunakan adalah 10 genotipe jahe gajah (Lampiran 16), pupuk 

organik cair, pupuk NPK, pupuk kandang sapi, dan fungisida berbahan aktif 

Benomil. 

3.3 Metode Penelitian  

Rancangan percobaan yang digunakan adalah RKTL (Rancangan 

Kelompok Teracak Lengkap) 1 faktor yaitu macam genotipe jahe gajah yang terdiri 

atas 10 macam genotipe : genotipe asal Banyuwangi (ZGBA), Sidoarjo (ZGSD), 

Malang (ZGML), Bojonegoro (ZGBJ), Jombang (ZGJG), Bandung (ZGBD), 

Purwakarta (ZGPW), Banten (ZGBN), Lampung (ZGLM), Jambi (ZGJM)  
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Keterangan : 

    =  Tanaman jahe gajah dengan jarak tanam 40 x 80 cm 

O  =  Tanaman Jarak Pagar dengan jarak tanam 200 x 200 cm 

Jarak antara pangkal batang pohon jarak pagar dengan tanaman jahe 60 cm 

Gambar 1. Denah Penelitian 
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Adapun denah percobaan ditampilkan pada Gambar 2. 
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Keterangan : 

ZG1 = Genotipe jahe berasal dari Banyuwangi 

ZG2 = Genotipe jahe berasal dari Sidoarjo 

ZGZ3 = Genotipe jahe berasal dari Malang 

ZG4 = Genotipe jahe berasal dari Bojonegoro 

ZG5 = Genotipe jahe berasal dari Jombang 

ZG6 = Genotipe jahe berasal dari Bandung 

ZG7 = Genotipe jahe berasal dari Purwakarta 

ZG8 = Genotipe jahe berasal dari Banten 

ZG9 = Genotipe jahe berasal dari Lampung 

ZG10 = Genotipe jahe berasal dari Jambi 

Gambar 2. Denah Percobaan 
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3.4 Pelaksanaan Percobaan 

3.4.1 Persiapan Lahan 

 Pengolahan tanah disekitar tanaman jarak pagar dilakukan sebelum tanam. 

Tanah dibersihkan dari gulma dan ranting dan diolah menggunakan cangkul di titik 

tanam dengan ukuran 120 cm x 160 cm dengan kedalaman 20 cm.  

3.4.2 Jarak Tanam 

Bibit jahe ditanam sedalam 7 cm dengan tunas menghadap ke atas. Jarak tanam 

yang digunakan untuk penanaman jahe gajah adalah 60 x 40 cm (Rostiana dkk, 

2013). 

3.4.3 Persiapan Bahan Tanam 

Rimpang yang akan digunakan ditunaskan terlebih dahulu dengan cara 

menyemaikan yaitu, menghamparkan rimpang di atas jerami/alang-alang tipis, di 

tempat yang teduh atau di dalam gudang penyimpanan dan tidak ditumpuk 

(Lampiran 17).  Untuk itu biasa digunakan wadah atau rak-rak terbuat dari bambu 

atau kayu   sebagai alas. Selama penyemaian dilakukan penyiraman setiap hari 

sesuai kebutuhan, untuk menjaga kelembapan rimpang. Bibit rimpang bertunas 

dengan tinggi tunas yang seragam, siap ditanam di lapangan dan dapat beradaptasi 

langsung, juga tidak mudah rusak. Rimpang yang sudah bertunas tersebut kemudian 

diseleksi dan dipotong menurut ukuran. Bibit jahe yang telah bertunas dipotong 

dengan tiga macam ukuran yakni kecil, besar dan sedang yang digunakan sebagai 

sampel. Untuk mencegah infeksi bakteri, dilakukan perendaman di dalam larutan 

antibiotik dengan dosis anjuran. Kemudian dikering anginkan.   

3.4.4 Perawatan Tanaman 

 Pemeliharaan dilakukan agar tanaman dapat tumbuh dan berproduksi 

dengan baik. 
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a. Penyiangan gulma dilakukan pada saat gulma terlihat menggangu. Penyiangan 

setelah umur 2 bulan perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak perakaran 

yang dapat menyebabkan masuknya bibit penyakit.  

b. Pupuk kandang domba atau sapi yang sudah masak sebanyak 20 ton/ha, diberikan 

1 minggu sebelum tanam, Sedangkan dosis pupuk NPK sebanyak 400 kg/ha 

diberikan pada tanaman umur 42 hst. Pupuk POC diberikan 2 kali pada umur 60 hst 

dan 75 hst, sebanyak 30Liter/ha (Bionet, 2013). 

c. Penyulaman pada tanaman yang tidak tumbuh dilakukan pada umur 1 bulan  

setelah tanam dengan memakai bibit cadangan yang sudah diseleksi dan 

disemaikan. 

d.   Pembumbunan dilakukan pada saat umur tanaman mencapai 45 hst, agar 

rimpang selalu tertutup tanah. Selain itu, dengan dilakukan pembumbunan, drainase 

akan selalu terpelihara.  

e. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pengendalian hama penyakit 

dilakukan sesuai dengan keperluan. Penyakit utama pada jahe adalah busuk 

rimpang. Hama yang cukup signifikan adalah belalang yang menyerang daun jahe 

dan penggerek batang. 

3.4.5 Pemanenan 

 Pemanenan jahe gajah dilakukan setelah berumur 105 hst dengan cara 

menyungkil rimpang dari tanah secara hati-hati (Lampiran 10).  

3.4.6 Pengamatan 

Pengamatan pertumbuhan dalam penelitian ini meliputi: 

1) Jumlah daun (dalam satuan helai). Pengamatan ini dilakukan dengan cara 

menghitung jumlah daun pada setiap rimpang tanaman. Daun yang dihitung 
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adalah daun yang sudah terbuka sempurna (Lampiran 19). Pengamatan 

dilakukan setiap empat belas hari sekali dengan satuan helai daun. 

2) Tinggi tanaman (dengan satuan cm), diamati dengan mengukur batang rimpang 

diatas tanah sampai pada lengkungan daun tertinggi menggunakan mistar 

(Lampiran 19). Pengamatan dilakukan dalam interval 14 hari sekali selama 90 

hst 

3) Jumlah anakan. Pengamatan ini dilakukan dengan menghitung jumlah tunas 

yang muncul ke permukaan tanah. Anakan yang dihitung adalah tunas yang 

sudah muncul kepermukaan tanah dan memiliki tinggi 1 cm (Lampiran 19).. 

pengamatan dilakukan setiap empat belas hari sekali. 

4) Diameter kanopi (dalam satuan cm). Pengamatan diameter kanopi dilakukan 

dengan cara mengukur lebar kanopi dari yang paling ujung sebelah kanan sampai 

sebelah kiri dengan menggunakan mistar (Lampiran 19). Pengamatan diameter 

kanopi dengan interval waktu 14 hari sekali. 

5) Warna daun. Pengukuran ini dilakukan dengan mencocokan warna daun dengan 

Munsell Plant Tissue Colourbook 2012 Version (Lampiran 15). Daun yang 

digunakan adalah daun ke 5 dari ujung tanaman. Pengamatan warna daun 

dilakukan ketika tanaman berumur seratus lima hst. 

6) Kadar klorofil. Pengukuran dilakukan dengan cara mengukur kandungan 

klorofil pada tanaman menggunakan klorofilmeter SPAD-502. Daun yang 

digunakan adalah daun ke 5 dari ujung tanaman. Data yang didapat dari alat 

kemudian dimasukkan kedalam satuan (μmol/m2) dengan rumus 10(M^0.264). 

M adalah nilai yang terdapat pada alat. (Markwell dkk., 1995).  
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7) Diameter kumpulan pelepah (dalam satuan mm). Pengukuran ini dilakukan

dengan mengukur diameter batang yang letakknya 1cm berada diatas permukaan

tanah. Pengukuran diameter kumpulan pelepah menggunakan jangka sorong

dengan satuan mm (Lampiran 19). Pengamatan diameter kumpulan pelepah

dilakukan dalam interval 14 hari sekali.

8) Pengamatan volume rimpang (dalam satuan ml). Pengukuran ini dilakukan

dengan langkah sebagai berikut :

 Mengisi air pada gelas ukur (volume awal)

 Memasukkan rimpang jahe yang sudah di bersihkan dari tanah yang

menempel pada rimpang sehingga pada gelas ukur akan mengalami

penambahan volume (volume akhir)

 Volume rimpang yang sesungguhnya diketahui menggunakan rumus :

(Suparmo, 2009) 

9) Jumlah Rimpang. Pengukuran ini dilakukan dengan menghitung jumlah

rimpang primer, rimpang sekunder, dan rimpang tersier yang tumbuh dan 

berkembang dan dilakukan ketika tanaman sudah berumur 105 hst. 

10) Bobot Basah Tanaman (dalam satuan g). Pengukuran ini dilakukan dengan

menimbang seluruh bagian tanaman yang dimana sebelum ditimbang

rimpang jahe dibersihkan dari sisa tanah yang ada menggunakan air

mengalir.  Bagian tanaman yang ditimbang adalah daun, batang, akar dan 

rimpang  tanaman jahe yang sudah berumur 105 hst (Lampiran 19). 

Volume rimpang = volume akhir – volume awal 
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11) Bobot Rimpang (dalam satuan g). Pengukuran ini dilakukan dengan 

 menimbang seluruh bagian rimpang jahe yang telah dipotong dari batang 

 utama jahe yang dimana sebelum ditimbang rimpang jahe dibersihkan dari 

 sisa tanah yang ada  menggunakan air mengalir. Rimpang jahe yang 

 ditimbang adalah rimpang jahe yang sudah berumur 105 hst. 

12) Jumlah Tunas Pada Rimpang. Pengamatan ini dilakukan pada tunas yang 

baru  tumbuh pada rimpang jahe gajah umur 105 hst.  

13) Lebar Rimpang (dalam satuan cm). pengamatan ini dilakukan pada rimpang 

 yang berumur 105 hari setelah tanam dengan menggunakan mistar. 

 Pengukuran dilakukan dengan cara mengukur dari ujung sebelah kanan ke 

 ujung rimpang sebelah kiri. 

3.5 Analisis data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan uji F taraf 5% dan 1%. Data disajikan 

dalam bentuk tabel atau kurva. Analisis data menggunakan program SAS portable 

versi 9. Analisis data untuk mengetahui keragaman genetik jahe gajah melalui 

kemiripan genetiknya dilakukan dengan menggunakan program Minitab versi 

16.1.1. Data ditampilkan dalam bentuk dendogram Rancangan dendogram dibuat 

dari data kuantitatif 14 pengamatan pada 10 genotip jahe gajah.  

 


