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BAB III. METODE 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Lahan CV Among Tani Sejahtera Dusun 

Jurangkuali, Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Ketinggian 

tempat 1700 mdpl, curah hujan rata – rata 2500 mm/tahun dan suhu rata – rata 120 

– 220 C dari bulan September 2017– Desember 2017. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu timbangan analitik, jangka 

sorong, refractometer, oven, penggaris, kertas coklat, kertas saring, kertas label, 

cup, spidol,  dan alat pertanian (cangkul, gembor, dan mulsa). 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu umbi kentang varietas lake 

jasper solanum denisum F1 dan  varietas ariza F1,  pupuk kandang, pupuk NPK, 

aquades, desinfektan dan genotipee umbi kentang. 

 Tiga puluh genotipe kentang hasil persilangan kultivar lake jasper 

denisum dengan  varietas Ariza kembang putih kentang 

LJPRSD1-AP4-1 LJPRSD1-AP4-2 LJPRSD1-AP4-3 LJPRSD1-AP4-4 

LJPRSD1-AP4-5 LJPRSD1-AP4-6 LJPRSD1-AP4-7 LJPRSD1-AP-8 

LJPRSD1-AP4-9 LJPRSD1-AP4-10 LJPRSD1-AP4-11 LJPRSD1-AP4-12 

LJPRSD1-AP4-14 LJPRSD1-AP4-15 LJPRSD1-AP4-16 LJPRSD1-AP4-17 

LJPRSD1-AP4-18 LJPRSD1-AP4-19 LJPRSD1-AP4-20 LJPRSD1-AP4-21 

LJPRSD1-AP4-22 LJPRSD1-AP4-23 LJPRSD1-AP4-24 LJPRSD1-AP4-25 

LJPRSD1-AP4-26 LJPRSD1-AP4-27 LJPRSD1-AP4-28 LJPRSD1-AP4-29 

LJPRSD1-AP4-30 LJPRSD1-AP4-36   

Keterangan : LJPRSD1 ( Lake jasper solanum denisum ) dan  AP4 (Ariza putih). 
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3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan beberapa tahap yaitu penanaman benih 

kentang, pemeliharaan dan pengamatan. 

3.3.1 Pengolahan Lahan 

Pengolahan lahan dilakukan dengan cara mencangkul sampai tanah menjadi 

gembur, kemudian membuat guludan dengan ukuran tinggi 40 cm, lebar 30 cm dan 

dilakukan pemasangan mulsa. 

3.3.2 Penanaman Benih Kentang 

Menanam 30 genotipe kentang dengan jumlah benih per guludan sebanyak 

24 benih. Jarak tanam yang digunakan adalah 40 cm x 40 cm, benih ditanam satu 

umbi perlubang.  

3.3.3 Pemeliharaan 

Proses pemeliharaan dapat dilakukan sebagai berikut: 

1. Pemupukan : diberikan bersamaan dengan penanaman dengan dosis 16 ton/ha 

pupuk kandang, 208 kg/ha NPK, dan 10 kg furadan bahan aktif  karbonfuran. 

Pemupukan susulan dilakukan pada 40 HST dengan dosis pupuk NPK 208 

kg/ha (Hidayat, 2014). 

2. Penyiraman dilakukan 2 hari sekali jika terjadi hujan, namun apabila tidak 

terjadi hujan penyiraman dilakukan sehari 1 kali. 

3. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan pada 20 hari setelah tanam dengan 

menggunakan pestisida bahan aktif famoksadon dan simoksanil, aplikasi 

pestisida dengan cara penyemprotan. 

4. Pengendalian gulma dilakukan pada 30 HST dengan cara manual yaitu dicabut. 



13 

 

 

 

5. Pembumbunan dilakukan dengan cara menggemburkan tanah pada 40 HST 

bersamaan dengan pemupukan susulan. Pembumbunan dilakukan di sekitar 

guludan tidak sampai menutupi bagian batang tanaman. Pembumbunan kedua 

dilakukan pada 50 HST. 

6. Pemasangan ajir dilakukan pada 35 HST. 

3.4 Pengamatan 

Pengamatan morfologi mengacu pada Internasional Union for the 

Protection New Varieties of Plant  (UPOV, 2006)  meliputi pertumbuhan vegetative 

dan generative baik segi kualitatif maupun kuantitatif. Peubah kuantitatif dan 

kualitatif yang diamati meliputi: 

1. Tinggi Tanaman (cm),  

Pengamatan dilakukan dengan mengukur tanaman kentang dari atas permukaan 

tanah sampai titik tumbuh menggunakan penggaris dengan interval  1 bulan 

sekali selama 4 bulan. 

2. Diameter Batang (cm) 

Pengamatan dilakukan dengan mengukur pada bagian pangkal tengah batang 

menggunakan jangka sorong dengan interval 1 bulan sekali selama 4 bulan. 

3. Jumlah Daun 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah daun  yang telah terbuka 

sempurna pada satu tanaman dengan interval 7 hari sekali selama 4 bulan. 

4. Warna Batang 

Pengamatan warna batang dilakukan satu kali dengan cara difoto kemudian 

diamati dengan software  Adobe Photoshop (Martunis, 2012). 
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5. Warna Daun 

Pengamatan warna daun dilakukan satu kali dengan cara difoto kemudian 

diamati dengan software  Adobe Photoshop (Martunis, 2012). 

6. Warna Daging Umbi 

Pengamatan warna daging umbi dilakukan satu kali dengan cara dibelah 

bagian tengah umbi difoto kemudian diamati dengan software  Adobe 

Photoshop (Martunis, 2012). 

7. Bentuk Umbi 

 

 

  

Round Ovate Obovate Oblong Compress 

Elliptic Long Oblong Elongate 

Gambar 1 Bentuk umbi kentang 



15 

 

 

 

8. Panjang umbi dan diameter umbi (cm) 

Pengamatan panjang umbi dilakukan dengan mengukur bagian atas yang 

terdapat mata tunas hingga ke bawah umbi yang terdapat stolon dan diameter 

umbi diukur bagian lingkar umbi yang terbesar menggunakan jangka sorong. 

9. Kadar pati 

Kadar pati dilakukan dengan mengambil umbi kentang sebanyak 50 gr 

kemudian dibersihkan dan dicuci dengan aquades. Setelah itu umbi dihaluskan 

menggunakan parutan kelapa dan hasilnya berupa bubur umbi. Bubur umbi 

diekstraksi dengan aquades perbandingan 1 : 0,5 atau 50 gr umbi kentang dan 

aquades sebanyak 25 ml. Selanjutnya disaring dengan kain saring lalu 

diendapkan selama 6 jam. Lalu  disaring dengan kertas saring dan endapan pati 

dikeringkan dengan menggunakan oven dengan suhu 40 derajat celcius 

(Martunis, 2012). 

Pengukuran Kadar pati dilakukan dengan menggunakan rumus menurut 

(Wulansari, 2015) berikut ini: 

Kadar Pati (%) = 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑡𝑖 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑖𝑜𝑣𝑒𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑒𝑔𝑎𝑟 𝑈𝑚𝑏𝑖
 x 100 % 

 

 

Mata tunas 

Stolon 

Gambar 2 Cara Pengukuran variabel Pengamatan a) Panjang 

Umbi, dan b) Diameter Umbi 

b a 
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10. Kadar Glukosa 

Meneteskan sampel kentang pada permukaan prisma hand refractometer, 

kemudian menutup permukaan prisma hand refractometer dan membiarkan 

berkas cahaya masuk, melewati senyawa cair dan pengatur prisma, selanjutnya 

menggeser tanda batas dengan memutar knop pengatur lalu membaca skala 

indeks biasnya. 

11. Jumlah umbi per tanaman 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung banyaknya umbi per tanaman. 

12. Bobot per umbi (g) 

Pengamatan bobot per umbi dihitung menggunakan timbangan analitik. 

3.5 Analisis Data 

Setelah mendapatkan data pengamatan maka dilanjutkan dengan Analisis: 

3.5.1 Analisa Keragaman Genotipe 

Analisa ini dilakukan dengan menggunakan software minitab 2017 

bertujuan untuk melihat kemiripan genetik yang disajikan dalam bentuk dendogram 

yang dirancang dari nilai tingkat kemiripan karakter morfologis (Minitab Inc, 

2006). 

3.5.2 Nilai Heritabilitas 

Langkah perhitungan heritabilitas arti luas dengan cara analisa ragam yang 

bertujuan untuk mengetahui ragam genetik, ragam fenotip dan ragam galat dengan 

rumus: 
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 Tabel Analisis Ragam 

SK dB JK KT F hitung 

Ulangan r-1 JKr KTr KTr/KTe 

Genotipe g-1 JKg KTg KTg/KTe 

Galat (r-1)(g-1) Jke KTe  

Total (rg-1)    

Keterangan: SK ( Sumber Keragaman), dB (Derajat Bebas), JK (Jumlah Kuadrat) 

dan KT (Kudrat Tengah) 

 

Berdasarkan tabel analisa ragam tersebut perhitungan ragam genotipe 

𝜎𝐺
2 = 

𝐾𝑇𝑔−𝐾𝑇𝑒

𝑟
 

𝜎𝑒 =𝐾𝑇𝑒
2  

Ragam fenotipe: 

𝜎𝑝
2= 𝜎𝑔

2+ 𝜎𝑒
2 

Analisa nilai heritabilitas menggunakan rumus: 

 

 

Keterangan: 𝜎𝑔
2 ( ragam genotipe), 𝜎𝑒

2( ragam lingkungan), 𝜎𝑝
2 (ragam fenotipe), 𝜎𝑒

2 

( ragam galat), dan KTe ( kudrat tengah galat). 

3.5.3 Analisis Korelasi 

Analisis korelasi bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel satu 

dengan variabel yang lainnya. 

3.5.4 Analisis Korespondensi 

Analisis korespondensi yaitu salah satu teknik multivariat yang merupakan 

gabungan dari teknik reduksi data dan pemetaan persepsi. Tujuan dari analisis 

korespondensi untuk melihat keterkaitan atau kedekatan suatu variabel satu dengan 

variabel lainnya. Berikut langkah – langkah uji korespondensi: 

2

2
2

P

G
bsh
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1) Pengujian korespondensi dilakukan dengan penghitungan koefisien Chi –

Square.

2) Mereduksi data agar menjadi lebih sederhana.

3) Membuat peta persepsi

Analisis menggunakan perangkat lunak Minitab 17. 


