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BAB III. BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini akan dilakukan di Lahan Laboratorium Terpadu Fakultas 

Pertanian Perternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun waktu 

pelaksanaan penelitian dilakukan mulai bulan Januari 2018 sampai April 2018. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat pertanian 

(cangkul, bajak, gembor, sekop) botol plastik, handsprayer, spektrofotometer, 

penggaris, timbangan analitik, alat tulis, plang label, dan kamera.  

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit bawang merah 

varietas Bauji dan varietas Thailand, mikroorganisme lokal buah ( buah tomat, 

jambu, pisang dan buah pepaya, air leri, tetes tebu), tanah, air, fungisida dengan 

merk dagang macoban. 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) faktorial dengan dua faktor perlakuan yaitu faktor 1 Varietas 

bawang merah (V) yang terdiri dari V1: varietas Bauji, V2 : varietas Thailand dan 

faktor 2 Frekuensi pemberian mikroorganisme lokal (P) yang terdiri dari, P1: 1 kali 

(2 MST), P2: 2 kali (2, dan 4 MST), dan P3: 3 kali (2, 4 dan 6 MST), 
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sehingga diperoleh 6 kombinasi perlakuan dan 3 kali ulangan, denah percobaan 

disajikan pada Gambar 2, seperti dibawah ini: 

 

 

Gambar 2. Denah Percobaan
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Keterangan kombinasi perlakuan : 

V1P1 = Varietas Bauji + Frekuensi Pemberian 1 kali (2 MST)  

V1P2 = Varietas Bauji + Frekuensi Pemberian 2 kali ( 2 dan 4 MST) 

V1P3 = Varietas Bauji + Frekuensi Pemberian 3 kali (2, 4 dan 6 MST ) 

V2P1 = Varietas Thailand + Frekuensi Pemberian 1 kali ( 2 MST) 

V2P2 = Varietas Thailand + Frekuensi Pemberian 2 kali ( 2 dan 4 MST) 

V2P3 = Varietas Thailand + Frekuensi Pemberian 3 kali (2, 4 dan 6 MST) 

Denah pengambilan sampel sesuai dengan Gambar 3.  

 

 

 

 

  

Keterangan: Sampel yang diamati =  

    Sampel yang tidak diamati = 

 

Pengambilan sampel (Gambar 3) dilakukan dengan cara zigzag untuk 

menghindari kesubjektifitasan dalam penelitian, terdapat 6 sampel dengan jarak 

tanam 20 cm x 20 cm. 

3.4 Tahap Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Mikroorganisme Lokal  

  Pembuatan mikroorganisme lokal menggunakan berbagai limbah buah- 

buahan seperti limbah buah jambu 1 kg, tomat 1 kg, pepaya 1 kg, dan limbah buah 

pisang 1 kg yang digunakan sebagai sumber mikroorganisme dan sumber nutrisi. 

Gambar 3. Denah Pengambilan Sampel 
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Keseluruhan limbah buah-buahan tersebut kemudian dicuci dan dihaluskan, dan 

ditambahkan 2 liter tetes tebu sebagai sumber glukosa, 4 liter air leri/ air cucian 

beras sebagai sumber karbohidrat, kemudian difermentasikan selama 14 hari 

(lampiran 7, A). 

3.4.2 Pemilihan Bibit  

 Pemilihan bibit dilakukan dengan cara menyeleksi bibit yang bagus atau 

tidak cacat. Seleksi dilakukan dengan cara memilih bibit yang berukuran seragam 

(3-6 gram) menggunakan timbangan analitik(Lampiran 7, B). 

3.4.3 Persiapan Media Tanam 

 Persiapan media tanam dilakukan dengan membajak tanah lapang 

berukuran 14m2 x 9m2 menggunakann hand traktor, kemudian embuat bedengan 

berukuran 1m X 1m dengan jarak antar ulangan 75 cm dan jarak per bedengan 50 

cm (Lampiran 7, B). 

3.4.4 Penanaman Bibit Bawang Merah 

 Setelah selesai persiapan media tanam dilakukan penanaman, bibit bawang 

merah ditanam dengan cara penugalan dan memiliki lubang tanam sedalam sedalam 

rata-rata setinggi umbi. Umbi bawang merah dimasukkan ke dalam lubang tanaman 

dengan gerakan seperti memutar (Lampiran 7, B). 

3.4.5 Pengaplikasian Mikroorganisme Lokal  

Pengaplikasian mikroorganisme lokal dilakukan sebanyak 6 kali sesuai 

dengan perlakuan, yaitu :  
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Frekuensi Pemberian (P1) : 1 kali (2 MST), Frekuensi Pemberian P2: 2 kali 

(2, dan 4 MST), dan Frekuensi Pemberian P3: 3 kali (2, 4 dan 6 MST) dengan dosis 

50 ml/tanaman (Lampiran 7, B). 

3.4.6 Perawatan  

Perawatan yang dilakukan selama penelitian yaitu penyiraman yang 

dilakukan setiap pagi dan sore namun jika cuaca tidak terlalu panas dilakukan 

penyiraman setiap sore. Penyulaman dilakukan apabila ada tanaman yang mati atau 

pertumbuhannya abnormal dengan menggunaman bibit cadangan yang sudah 

disiapkan pada media yang lain. Penyiangan dilakukan dengan mencabut gulma 

yang ada disekitar media tanaman. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan 

dengan cara penyemrotan fungisida merk macoban dengan dosis 2 sendok makan/ 

15 liter air, aplikasi ini dilakukan saat ada gejala terjadi serangan hama. 

3.4.6 Pengamatan dan Penyajian Data 

Pengamatan pada penelitian ini dilakukan setiap satu minggu sekali sampai 

umur bawang merah mencapai 3 bulan, dengan variabel pengamatan sebagai 

berikut : 

1. Kerapatan Mikroorganisme Lokal (A) 

Pengamatan kerapatan mikroorganisme lokal dilakukan 2 minggu setelah 

fermentasi. Pengamatan kerapatan mikroorganisme dilakukan 

menggunakan alat spektrofotometer dengan cara memasukkan blanko yang 

berupa  aquadest sebagai kontrol, setelah normal kuvet yang berisi sampel 

dimasukkan kedalam spektrofotometer (Lampiran 8, Gambar 1). 

2. Tinggi tanaman (cm) 
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Pengamatan tinggi tanaman diukur dari pangkal batang sampai ujung daun 

yang terpanjang (Lampiran 8, Gambar 2). 

3. Jumlah daun (helai) 

Pengamtan jumlah daun dihitung semua daun yang terbentuk sempurna 

pada setiap tanaman. 

4. Jumlah anakan  

Pengamatan Jumlah anakan dilakukan dengan menghitung jumlah anakan  

berupa umbi yang muncul pada setiap tanaman (Lampiran 8, Gambar 3). 

5. Berat basah umbi per rumpun (gram)  

Pengamatan berat basah umbi per rumpun dilakukan dengan menimbang 

umbi tiap rumpun (Lampiran 8, Gambar 4). 

6. Berat Basah Tanaman (gram) 

Pengamatan berat basah dilakukan dengan menimbang tanaman tiap 

rumpun (Lampiran 8, Gambar 5). 

7. Berat kering umbi per rumpun (gram)  

Pengamatan berat kering umbi per rumpun dilakukan setelah pengamatan 

berat basah selesai dilakukan dengan cara dikering anginkan  (Lampiran 8, 

Gambar 6). 

8. Berat kering tanaman (gram) 

Pengamatan berat kering dilakukan dengan menimbang tanaman yang 

sudah dikeringanginkan tiap rumpun (Lampiran 8, Gambar 7). 

9. Diameter umbi (mm) 

Pengamatan diameter umbi dilakukan dengan menggunakan jangka sorong 

(Lampiran 8, Gambar 8). 
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 Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisa sidik ragam untuk 

mengetahui ada tidaknya  pengaruh masing-masing faktor, serta uji BNJ taraf 5% 

untuk melihat perbedaan antar perlakuan. Data hasil pengamatan juga 

menggunakan analisis korelasi untuk mengetahui hubungan antar variabel 

pengamatan. Penyajian data dengan menggunakan tabel. 


