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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan WaktuPenelitian 

a. Tempat Penelitian 

  Penelitian ini dilaksankan di petak 12G RPH Rejosari BKPH 

Sengguruh KPH Malang Perum Perhutani Jawa Timur pada KU I, dikarenakan 

pada KU I tegakan jati termasuk dalam masa pertumbuhan dimana pada saat masa 

pertumbuhan suatu tumbuhan membutuhkan nutrisi yang banyak sehingga 

memudahkan untuk mengetahui status hara yang terdapat pada jati plus perhutani. 

Luas kawasan petak 12G adalah 10,7 Ha yang ditanam pada tahun 2012. Analisis 

sampel tanah dan tanaman dilakukan di Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang 

dan Umbi (Balitkabi) Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Lokasi penelitian Petak 12G, RPH Rejosari, BKPH Sengguruh, KPH 

Malang Perum Perhutani Jawa Timur. 
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b. WaktuPenelitian 

Pengambilan data lapangan dilakukan pada tanggal 8-9 Maret 2018. 

Sedangkan analisis contoh tanah dan tanaman dilakukan pada tanggal 10 Maret – 9 

Mei 2018. 

3.2 Alat dan BahanPenelitian 

Alat yang dibutuhkan dalam pengambilan contoh tanah yaitu alat tulis, 

blangko pengamatan, ring contoh, cangkul, sekop, pisau, meteran, ember plastik, 

kertas label dan kantong plastik. Bahan yang yang dibutuhkan berupa tanah 

dibawah tegakan jati. Alat yang dibutuhkan dalam pengambilan contoh jaringan 

daun yaitu kantong plastik, kertas label, pisau, gunting. Bahan yang dibutuhkan 

berupa daun jati pada KU I. 

Alat yang dibutuhkan untuk analisis contoh tanah dan daun jati yaitu neraca 

analitik tiga desimal, tabung reaksi, labu ukur 100 ml, alat destruksi, alat destilasi, 

erlenmeyer 100 ml, pengaduk (stirer), AAS dan Spektrofotometer. Bahan yang 

dibutuhkan yaitu HClO4, HNO3, HCl, H2SO4, NaOH, H3BO3, aquades dan bahan-

bahan kimia lainnya. 

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

a. SurveyLokasi Penelitian 

Persiapan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data 

berupa Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RKPH) Perhutani tentang 

pertumbuhan jati unggul yang telah ditanam di KPH Malang, Jawa Timur secara 

langsung ke lokasi penelitian, untuk mengetahui petak yang akan dilakukan 

penelitian dan mengambil contoh tanah dan jaingan daun. Selain itu, untuk 
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membagi petak penelitian berdasarkan karakteristik tingkat pertumbuhannya yaitu 

tingkat pertumbuhan baik dan tingkat pertumbuhan kurang baik.  

b. Pelaksanaan diLapangan 

Sampel yang akan diambil dalam penelitian yaitu berupa daun dan tanah. 

Analisis yang digunakan adalah analisis daun kemudian dinilai dengan metode 

DRIS (Diagnosis Recommendation Integrated System) sedangkan untuk contoh 

tanah yang diambil mengunakan analisis kimia dan analisis fisika. 

a) Mengambil Contoh Tanah Secara Komposit 

Metode pengambilan contoh tanah yang dilakukan adalah secara komposit 

sebanyak 2 buah contoh.Pengambilan contoh tanah secara komposit dilakukan 

secara acak. Contoh tanah diambil dari beberapa titik sebagai sub contoh pada 

kedalaman 0-30cm dan 30-60 cm. 

Langkah pengambilan contoh tanah komposit sebagai berikut : 

1. Menentukan tempat pengambilan contoh tanah individu dengan caraacak. 

2. Membersihkan rumput maupun kerikil serta sisa tanaman atau bahan organik 

segar/seresah yang terdapat dipermukaantanah. 

3. Mengambil sub contoh tanah dengan cangkul dan sekop,tanah dicangkul 

sedalam lapisan olah (akan membentuk seperti huruf v), kemudian tanah pada 

sisi yang tercangkul diambil setebal 1,5 cm dengan menggunakan cangkul 

atau sekop. 

4. Contoh dari sub contoh tanah tersebut dicampur dan diaduk merata dalam 

ember plastik, lalu membersihkan dari sisa tanaman maupun akar yang ada. 

Setelah bersih dan teraduk merata, mengambil contoh seberat kira-kira 1 kg 
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dan memasukan kedalam kantong plastik (contoh tanah komposit). Lalu 

memberikan label yang diberi keterangan kode pengambilan, nomor contoh 

sampel tanah, asal pengambilan contoh tanah, tanggal pengambilan dan nama 

serta alamat yang mengambil contoh. 

b) Mengambil Contoh Tanah Secara Utuh 

 Pada pengambilan contoh tanah secara utuh ini dengan menggunakan ring 

contoh sebanyak 4 contoh untuk mengetahui dan menganalisis sifat fisika pada 

contoh tanah yang diambil. Langkah pengambil contoh tanah secara utuh ini 

meliputi : 

1. Membersihkan permukaan tanah dari rerumputan maupun seresah daun jati 

supaya dapat diperoleh contoh tanah yang murni. 

2. Meletakan ring contoh di permukaan tanah yang rata supaya ring tidak 

bengkok atau miring. Selain itu bagian ring yang runcing berada dibawah. 

3. Menekan ring contoh itu pada tanah, sampai tanah terisi penuh pada ring 

contoh dan kira-kira sudah muncul ke bibir ring maka penekanan dihentikan, 

kemudian bagian bawahnya dipotong pisau dengan skop. 

4. Meratakan ring yang sudah diisi tanah dengan pisau tajam dan tipis sehingga 

permukaannnya menjadi rata, kemudian menutup kedua bagian muka tanah 

tersebut dengan plastik dan diberi keterangan masing-masing contoh tanah. 

5. Ring contoh yang sudah berisi tanah utuh ini kemudian dimasukan kedalam 

kotak agar aman dalam pengangkutan. 

c) Mengambil Sampel Daun 

Pengambilan contoh daun jati sebanyak 10 sampel daun yang telah dibagi 
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dengan karakteristik baik dan kurang baik,masing-masing yaitu untuk daun yang 

tergolong baik sebanyak 10 contoh dan untuk daun yang tergolong kurang baik 

sebanyak 10 contoh. Untuk setiap contoh daun yang diambil 5-6 daun, dengan 

berat contoh daun 250gr. Daun yang diambil posisinya paling tengah dan yang 

sudah mekar, dan untuk daun yang basah di kering angin dahulu agar kondisinya 

tetap baik saat dilakukan analisis. Contoh daun yang telah diperoleh dimasukan 

ke dalam kantong kertas yang telah diberi lubang untuk menghindari kerusakan 

yang timbul dari proses respirasi,dan diberilabel. 

3.4 Analisis Contoh Tanah dan Jaringan Daun 

Analisis contoh tanah dan jaringan daun dilakukan di Balai Penelitian Tanah 

Bogor.  

1. Analisis Contoh Tanah 

Analisis contoh tanah dilakukan sesuai dengan prosedur Balai Penelitian Tanah 

(Balittanah, 2009) adalah sebagai berikut : 

a. Persiapan contoh tanah. Terdiri atas pencatatan, pengeringan contoh tanah, 

penumbukan/pengayaan dan penyimpanan. 

b. Penetapan kadar Ph. Suspensi tanah diukur dengan pH meter yang telah 

dikalibrasi menggunakan larutan buffer Ph 7,0 dan Ph 4,0. 

c. Penetapan kadar P-tersedia dengan Metode Bray I (Gambar 3.1). 

d. Penetapan N-total menggunakan metode Kjeldahl (Gambar 3.2). 

e. Penetapan susunan kation dapat ditukar ( Ca2+, Mg2+, K+ dan Na+) ditetapkan 

dengan AAS. NH4
+ (KTK) ditetapkan secara kolometri dengan metode Biru 

Indofenol. 
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Gambar 3.2 Diagram Metode Bray I 

2. Analisis Contoh Daun 

Contoh tanaman perlu ditangani dengan baik sebelum dianalisis, yaitu 

melalui : 

a. Pembersihan dari kotoran yang menempel yaitu dengan dibersihkan dengan 

kain yang diberkan larutan detergen (1%) kemudian dibilas dengan air 

destilata. 

b. Pengeringan untuk menghentkan reaksi enzimatik yaitu dengan mengoven 

sampel tanaman pada suhu 60°C dengan waktu ± 24 jam. 

c. Penggilingan agar mempercepat digestion saat analisis dan yang paling 

dimasukan 

Tanah 2,5 gr Larutan ekstrak Bray dan Kurt I 25 ml 

Erlenmeyer 

dikocok 5 menit 

Hasil kocokan 

dipipet 2 ml laurtan ekstrak jernih 

Hasil penyaringan 

disaring 

ditambah Dikocok dan dibiarkan 

30 menit 

Tabung reaksi Pereaksi pewarna P 10 ml 

Hasil kocokan 

diabsorbansi 

Panjang gelombang 889ml 
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penting untuk menghomogenkan seluruh jumlah contoh dan seluruh bagian 

tanaman. 

Setelah bahan organik pada jaringan tanaman dihancurkan barulah 

dilakukan analisis tanaman di laboratorium yaitu : 

a) Penetapan N dilakukan dengan metode Kjeldahl (Gambar 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Metode Kjeldahl 

Paraffin 5ml 
Contoh 

tanaman 

0,2g 

Selen 1 sendok 
H2SO4 pekat 

5ml 

Tabung reaksi 

Hasil destruksi 

Aquades 

100ml 

NaOh 10ml 

50% 

Labu Kjeldahl 

Conway 5 

tetes 

H3BO4 10ml 

1% 

Erlenmeyer 
Destilat hijau 

100ml 

Destilat berubah 

warna merah 

dimasukan 

destruksi 

dimasukan 

destilasi 

Titrasi dengan 

HCl 0,05 
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b) Sedangkan penetapan unsur hara lainnya seperti P, K, Ca, Mg dilakukan dengan 

metode pengabuan basah dengan HNO3dan HclO4. Pengukuran P dalam larutan 

diukur dengan alat spektrofotometer pada panjang gelombang 889 nm. 

Sedangkan pengukuran K, Ca dan Mg dengan AAS dengan deret standar 

sebagai pembanding. (Gambar 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Diagram Metode Pengabuan Basah 

Contoh tanaman 0,2 g HClO4 pekat 2,7 ml HNO3 pekat 5,3 ml 

dimasukan 

Labu takar  

Inkubasi 24 jam 

Hasil inkubasi  

HCl pekat  

Dipanaskan dengan hotplate hingga 

bening 

Hasil destruksi  

HCl pekat  dinginkan 

Larutan Tera  

Contoh tanaman 0,2 g HClO4 pekat 2,7 ml HNO3 pekat 5,3 ml 

dimasukan 

Labu takar  

Inkubasi 24 jam 

Hasil inkubasi  

HCl pekat  

Dipanaskan dengan hotplate hingga 

bening 

Hasil destruksi  

HCl pekat  dinginkan 

Larutan Tera  
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1. Perhitungan indeksDRIS 

Indeks DRIS merupakan metode diagnosis DRIS secara kuantitatif dapat 

menentukan urutan prioritas hara mana yang lebih diutamakan untuk memerbaiki 

ketersediaan hara. 

Langkah yang harus dilakukan dalam metode ini yaitu : 

a. Penyusunan Norms 

Sebelum pembuatan diagram DRIS, terlebih dahulu disusun norms nisbah 

hara pada daun jati. Norms nisbah hara ditetapkan berdasarkan hasil analisis daun 

pada tumbuhan jati yang memiliki produktivitas tinggi. Norms tersebut akan 

digunakan sebagai dasar untuk menilai keseimbangan hara dan urutan kebutuhan 

unsur hara pembatas serta prioritas pemupukan yang harus diberikan pada 

tumbuhan jati yang berproduksi rendah berdasarkan indeks DRIS. 

b. Pembuatan Diagram DRIS 

Tahap pertama dalam membuat diagram DRIS adalah menghitung norms 

nisbah hara yaitu rasio hara tumbuhan jati berproduksi tinggi. Norms nisbah hara 

dinyatakan dengan perbandingan %N dan %P (disimbolkan n/p); perbandingan 

%N dan %K (disimbolkan n/k); perbandingan %K dan %P (disimbolkan k/p). 

Masing-masing nisbah dihitung rata-rata (X), standar deviasi (SD) dan koefisien 

keragamannya (KK). 

Tahap kedua yaitu membuat diagram DRIS. Masing-masing norms dibuat 

sumbunya dan perpotongan antar sumbu merupakan nilai norms tersebut. Titik 

pusat lingkaran merupakan nilai rata-rata nisbah hara (norms) lingkaran dalam 

yang bergaris tengah X ±2/3SD yang selanjutnya merupakan variasi batas kisaran 
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hara seimbang. Lingkaran luar yang bergaris tengah X ±4/3SD merupakan variasi 

batas kisaran hara yang dinilai kurang seimbang atau mendekati seimbang bila 

terletak diantara lingkaran dalam dan lingkaran luar, sedangkan di luar lingkaran 

luar merupakan batas nisbah hara yang tidak seimbang (Saputra, R.A., Mahbub, 

M., dan Mariana, Z.T., 2017).   

C. Penghitungan Indeks DRIS 

Untuk mengetahui relatif besarnya kekurangan (kahat) masing-masing 

unsur hara, maka diperlukan nilai indeks DRIS yang dihitung dengan rumus 

(Sunmer, 1977) sebagai berikut : 

Indeks DRIS N = 
+f(N/P)+ f(N/K)+f(N/Ca)+ f(N/Mg)

z
 

 

Indeks DRIS P = 
−f(N/P)− f(K/P)+f(P/Ca)+ f(P/Mg)

z
 

Indeks DRIS K = 
−f(N/K)+ f(K/P)+f(K/Ca)+ f(K/Mg)

z
 

Indeks DRIS Ca = 
−f(N/Ca)− f(P/Ca)−f(K/Ca)+ f(Ca/Mg)

z
 

Indeks DRIS Mg = 
−f(N/Mg)− f(P/Mg)−f(K/Mg)+ f(Ca/Mg)

z
 

Bila N/P > n/p,  maka f(N/P) = 
(N/P

n/p
− 1)

1000

CV
, atau 

Bila N/P < n/p, maka f(N/P) = (1 −
n/p

N/P
)

1000

CV
, 

Dimana f(N/P), f(N/K) dan f(K/P) adalah fungsi nisbah hara N,P dan K 

dari contoh yang diteliti ; n/p adalah norm, yaitu rataan rasio hara N dan P pada 

populasi tanaman berproduksi tinggi. CV adalah koefisien keragaman dari norma 
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n/p, n/k dan k/p. 

Jumlah seluruh  indeks hara adalah nol, karena masing-masing nilai fungsi 

nisbah hara yang satu ditambah dan dikurangkan terhadap yang lainnya. 

Sedangkan semakin negatif nilai indeks suatu hara maka semakin kekurangan 

unsur hara tersebut secara relatif terhadap lainnya dan semakin positif  indekshara 

semakin tidak dibutuhkan tanaman. Sedangkan indeks unsur hara yang mendekati 

nol, menunjukan unsur hara tersebut seimbang. 


