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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan di Kebun Balai Hortikultura, Jl. Bukit Berbunga No. 

38, Sidomulyo, Kota Batu, Jawa Timur. Dengan ketinggian tempat sekitar 980 mdpl 

dengan suhu rata-rata harian adalah 21˚C-23˚C. Penelitian dilakukan 3 bulan, mulai 

Juli hingga September 2018. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan adalah, polybag ukuran 35 x 35, cangkul, sekop, 

timbangan, gembor, pisau, kain saring, sprayer, jerigen, drum kapasitas 150 l, 

jangka sorong, penggaris, kamera, alat tulis, kamera dan alat tulis. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan adalah benih Okra varietas Garibar, tanah dari 

bumiaji, pupuk kandang, urea, TSP, ZA, KCl, limbah cair tahu, air, gula merah, dan 

EM4 (Lampiran 8a). 

3.3 Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak 

kelompok sederhana (RAK), sebanyak 3 kali ulangan dengan 1 faktor perlakuan 

yaitu dosis pupuk organik cair. Perlakuan dosis pupuk organik cair yang terdiri dari 

:
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P0 = Tanpa menggunakan pupuk organik cair (kontrol) 

P1 = Pupuk organik cair limbah cair tahu dosis 5 ml/tanaman 

P2 = Pupuk organik cair limbah cair tahu dosis 10 ml/tanaman 

P3 = Pupuk organik cair limbah cair tahu dosis 15 ml/tanaman 

P4 = Pupuk organik cair limbah cair tahu dosis 20 ml/tanaman 

P5 = Pupuk organik cair limbah cair tahu dosis 25 ml/tanaman 

P6 = Pupuk organik cair limbah cair tahu dosis 30 ml/tanaman 

P7 = Pupuk organik cair limbah cair tahu dosis 35 ml/tanaman 

P8 = Pupuk organik cair limbah cair tahu dosis 40 ml/tanaman 

P9 = Pupuk organik cair limbah cair tahu dosis 45 ml/tanaman 

P10 = Pupuk organik cair limbah cair tahu dosis 50 ml/tanaman 

Denah percobaan disajikan pada Gambar 1, sedangkan pengambilan sampel 

disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 1. Denah Percobaan 

Keterangan : 

U : Ulangan 

P0 : Tanpa perlakuan 

P1 : Dosis POC 5 ml 

P2 : Dosis POC 10 ml 

P3 : Dosis POC 15 ml 

P4 : Dosis POC 20 ml 

P5 : Dosis POC 25 ml 

P6 : Dosis POC 30 ml 

P7 : Dosis 35 ml 

P8 : Dosis 40 ml 

P9: Dosis 45 ml 

P10 : Dosis 50 ml 
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Gambar 2. Pengambilan sampel 

 

 

 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Pupuk Organik Cair 

Pembuatan POC limbah cair tahu didasarkan pada pendapat menurut Sutrisno 

dkk (2015), yaitu :  

1. Menyiapkan alat dan bahan berupa tong plastik ukuran 150 l, larutan limbah 

cair tahu, EM 4, dan larutan gula merah (Lampiran 8a). 

2. Memasukan larutan limbah cair tahu ke dalam tong, lalu memasukan 1 liter 

EM 4 dan 5 liter larutan 4 kg gula merah ke dalam larutan limbah cair tahu dan 

diaduk hingga merata. Tong plastik ditutup hingga rapat dan difermentasi 

selama 15 hari. 

3. Membuka tutup tong setiap pagi hari. 

Keterangan : 

 : Sampel percobaan 

 : Sampel cadangan       
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4. Larutan pupuk yang siap digunakan ditandai dengan pH larutan yang relatif 

konstan. 

5. Membuka tutup tong, menyaring pupuk cair hingga didapat larutan yang 

bersih, bebas padatan. 

6. Setelah  disaring,  pupuk  cair  selanjutnya  diaplikasikan ke media tanam sesuai 

perlakuan. 

3.4.2 Persiapan Media Tanam 

Menyiapkan media tanam berupa tanah dan pupuk kandang dengan 

perbandingan 1:1 dan dimasukkan ke dalam polybag ukuran 35 x 35 cm, dengan 

berat tanah sebanyak 8 kg/polybag (Lampiran 8b). 

3.4.3 Aplikasi Pupuk Organik Cair 

Aplikasi pupuk organik cair diberikan dengan frekuensi setiap 1 minggu 

sekali dimulai saat tanaman memasuki umur 7 hari setelah tanam (HSTa). 

Pemupukan diaplikasikan pada pagi hari dengan cara disiramkan ke tanah pada 

sekitar perakaran tanaman (Lampiran 8b). 

3.4.4 Penanaman 

Bahan tanam yang digunakan yaitu benih Okra varietas Garibar. Penanaman 

dilakukan dengan menyemai benih terlebih dahulu. Transplanting dilakukan saat 

tanaman memasuki 7 hari setelah semai (HSS) (Lampiran 8b).  

3.4.5 Pemeliharaan 

Pemeliharaan yang dilakukan meliputi penyiraman, penyiangan, pemupukan 

dasar, dan pengendalian hama penyakit. Penyiraman dilakukan setiap hari. 
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Penyiangan dilakukan dengan mencabut gulma yang tumbuh pada polybag. Selama 

pemeliharaan tanaman diberi pupuk dengan menggunakan TSP masing-masing 

sebanyak 5,88 g/tan (120 kg/ha), urea masing-masing sebanyak 14,7 g/tan (300 

kg/ha), ZA masing-masing 11,02 g/tan (225 kg/ha), KCl masing-masing 7,35 g/tan 

(150 kg/ha) (Lampiran 10a). Pengendalian hama dilakukan dengan cara kimiawi 

menggunakan insektisida dengan bahan aktif karbofuran 3 %, imidakloprid 10 %, 

klorfenapir 250 g/l dan fungisida dithane m 45. (Lampiran 10a).  

Tabel 1. Rekomendasi pupuk okra dari PT. Mitratani Dua Tujuh 

No 

Aplikasi 

Uraian 
HST Kebutuhan  

5 12 25 30 40 50 65 80 100 gr/tan kg/ha 

1 TSP 5,88                5,88 120 

2 Urea   2,45       2,45 2,45 2,45 4,9 14,70 300 

3 ZA   1,10 2,47     2,47 2,47 2,47   11,02 225 

4 KCl     2,45     2,45 2,45     7,35 150 

5 Dolomite Kondisional 

 

3.4.6 Variabel Pengamatan 

Pengamatan dilakukan terhadap peubah vegetatif maupun generatif secara 

non destruktif maupun destruktif selama 90 hari setelah transplanting (HSTr). 

Variabel yang diamati meliputi (Lampiran 9b) : 

1. Tinggi tanaman (cm), pengamatan dimulai dari pangkal batang sampai 

dengan titik tumbuh paling atas, pengamatan dilakukan 7 hari sekali, mulai 

tanaman berumur 7 HSTr hingga 90 HSTr. 
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2. Jumlah Daun (helai), pengamatan dimulai dari menghitung daun saat 

berjumlah 3 daun, pengamatan dilakukan setiap 7 hari sekali, mulai tanaman 

berumur 7 HSTr hingga 90 HSTr. 

3. Diameter batang (mm), pengamatan dimulai 5 cm dari pangkal batang, 

pengamatan dilakukan 7 hari sekali, mulai tanaman berumur 7 HSTr hingga 90 

HSTr. 

4. Luas daun (𝐜𝐦𝟐), pengamatan dilakukan saat akhir pengamatan pada umur 

tanaman 90 HSTr dengan metode aplikasi menggunakan skala. Perhitungan 

dengan mengambil gambar sampel daun, lalu dihitung dengan menggunakan 

aplikasi imagej. 

5. Berat Basah Tajuk (g), pengamatan diukur saat akhir pengamatan pada umur 

tanaman 90 HSTr dengan cara mencabut tanaman dan memisahkan bagian 

tanaman antara tajuk dan akar, lalu bagian tajuk ditimbang menggunakan 

timbangan digital. 

6. Berat Basah Akar (g), pengamatan diukur saat akhir pengamatan pada umur 

tanaman 90 HSTr dengan cara mencabut tanaman dan memisahkan bagian 

tanaman antara tajuk dan akar, lalu membersihkan bagian akar dari tanah dan 

ditimbang menggunakan timbangan digital. 

7. Berat Kering Tajuk (g), pengamatan diukur saat akhir pengamatan pada umur 

tanaman 90 HSTr dengan cara membersihkan bagian tajuk kemudian 

memasukkan ke dalam amplop coklat yang sebelumnya telah dilubangi, 

kemudian dikeringkan pada suhu 85°C di dalam oven hingga bobot keringnya 

konstan pada saat penimbangan (destruktif). 
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8. Berat Kering Akar (g), pengamatan diukur saat akhir pengamatan pada umur 

tanaman 90 HSTr dengan cara membersihkan bagian akar dari tanah kemudian 

memasukkan ke dalam amplop coklat yang sebelumnya telah dilubangi, 

kemudian dikeringkan pada suhu 85°C di dalam oven hingga bobot keringnya 

konstan pada saat penimbangan (destruktif). 

9. Berat Basah Buah (g), pengamatan diukur mulai panen pertama hingga akhir 

panen dengan cara menimbang buah per sampel dengan menggunakan 

timbangan analitik. 

10. Berat Kering Buah (g), pengamatan diukur mulai panen pertama hingga akhir 

panen dengan cara mengoven buah pada suhu 85°C, lalu ditimbang beratnya 

dengan menggunakan timbangan analitik. 

11. Diameter Buah (mm), pengamatan diukur mulai panen pertama hingga akhir 

panen dengan cara mengamati diameter terbesar buah pada bagian tengah 

dengan menggunakan jangka sorong digital. 

12. Jumlah Buah per Panen, pengamatan diukur mulai panen pertama hingga 

akhir panen dengan cara menghitung banyaknya buah tiap tanaman sampel 

setiap minggunya yang telah mencapai standard konsumsi 8 - 12 cm. 

13. Berat Buah Total per Tanaman, pengamatan diukur mulai panen pertama 

hingga akhir panen dengan cara menghitung banyaknya buah tiap tanaman 

sampel yang telah mencapai standard konsumsi 8 - 12 cm. 

14. Jumlah Buah per Tanaman (buah), pengamatan diukur mulai panen pertama 

hingga akhir panen dengan cara menghitung banyaknya buah tiap tanaman 

sampel yang telah mencapai standard konsumsi 8 - 12 cm. 
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3.4.7 Analisa Data 

Data dianalisis dengan uji Anova. Penafsiran data dilakukan apabila terjadi 

pengaruh nyata dengan cara uji lanjut menggunakan uji BNJ dengan taraf 5 %. 




