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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai September 2018. 

Penelitian bertempat di Laboratorium Terpadu Fakultas Pertanian-Peternakan  

Dusun Gondang, Desa Tegalgondo, Kec. Karangploso, Kab. Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, gelas ukur, 

gembor, sprayer (jet sprayer), gunting, mistar (meteran), kertas label, hand 

counter, kamera, dan alat tulis. 

Bahan 

Bahan penelitian yang digunakan adalah tanaman mangga varietas Garifta 

Merah umur ± 5 tahun sebanyak 20 tanaman, Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) 

Paklobutrazol, dan  air.  

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Sederhana 

dengan 1 faktor yaitu konsentrasi ZPT Paklobutrazol yang terdiri dari 4 taraf 

perlakuan yaitu : (P0 = Kontrol; P5 = 5 ml/L; P10 = 10 ml/L; dan P15 = 15 ml/L). 

masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 kali sehingga membutuhkan 20 

tanaman dengan sampel masing-masing tanaman sebanyak 5 malai bunga.  
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3.4 Denah Penelitian 
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Gambar 1. Denah Percobaan Penelitian 

Keterangan 

P0 = Kontrol 

P5 = Konsentrasi ZPT Paklobutrazol 5 ml/L 

P10 = Konsentrasi ZPT Paklobutrazol 10 ml/L 

P15 = Konsentrasi ZPT Paklobutrazol 15 ml/L 
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3.5 Pelaksanaan Penelitian 

3.5.1 Pembersihan Lahan 

Pembersihan lahan (Sanitasi) dilakukan sebelum penelitian dimulai dengan 

cara membersihkan gulma yang ada di sekitar tanaman mangga menggunakan alat 

pemotong rumput (sabit). Kegiatan ini bertujuan agar tidak terjadi kompetisi 

dalam menyerap unsur hara tanah antara tanaman utama dengan tanaman lain 

(gulma) disaat pemupukan maupun injeksi ZPT Paklobutrazol (Gambar 1, 

Lampiran 10). 

3.5.2 Pemupukan  

Pemupukan bertujuan mensuplai kebutuhan zat hara bagi tanaman. Disisi 

lain, pemupukan diberikan sebagai usaha dalam mempertahankan/menjaga 

kesuburan tanah. Pemupukan dilaksanakan  satu minggu sebelum aplikasi ZPT 

Paklobutrazol, dengan menggunakan pupuk NPK 16-16-16 dengan dosis 1 kg/ 

pohon yang diaplikasikan dengan cara ditugal pada jarak ± 1 m dari pohon 

utama, sedangkan untuk pupuk organik diberikan pada area tanaman dengan 

dosis ±10 kg/pohon (Gambar 4, Lampiran 10). 

3.5.3 Penentuan Tanaman Sampel 

Penentuan tanaman sampel ini dilakukan dengan cara memilih 5 tanaman 

yang memiliki tingkat keseragaman sama yang diberi perlakuan, sebelumnya 

diberi penanda (label) pada masing-masing tanaman sampel. Tanaman yang 

digunakan adalah tanaman mangga Garifta Merah umur ±5 tahun. (Gambar 9, 

Lampiran 10).   



21 

 

 

 

3.5.4 Persiapan Perlakuan  

Pemberian retardan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Zat 

Pengatur Tumbuh Paklobutrazol yang diencerkan dengan aquades sebanyak 1000 

ml (Gambar 6, 7, Lampiran 10). 

Kebutuhan Paklobutrazol untuk masing-masing perlakuan  per tanaman yaitu: 

a. Paklobutrazol 0 ml + 0 ml aquades 

b. Paklobutrazol 5 ml +1000 ml aquades 

c. Paklobutrazol 10 ml + 1000 ml aquades 

d. Paklobutrazol 15 ml + 1000 ml aquades 

3.5.5 Aplikasi Senyawa Paklobutrazol 

Senyawa Paklobutrazol diberikan sebanyak 1000 ml per tanaman sesuai 

dengan konsentrasi yang ditentukan. Aplikasi ini dilakukan dengan cara 

menyiramkan larutan tersebut secara melingkar mengenai batang tanaman 

bertujuan untuk mempercepat penyerapan paklobutrazol oleh tanaman. Perlakuan 

ini dilakukan satu kali saat fase vegetatif tanaman dan diberikan pada waktu pagi 

hari (Gambar 8, Lampiran 10). 

3.5.6 Pemeliharaan Tanaman 

Pemeliharaan tanaman ini dilakukan sesuai dengan standar operasional 

prosedur (SOP) diantaranya meliputi: 

 Pemangkasan 

Pemangkasan tanaman merupakan kegiatan membuang cabang/ranting 

tanaman mangga yang tidak bermanfaat. Pemangkasan ini bertujuan untuk 
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memacu munculnya tunas vegetatif sekaligus mengendalikan pertumbuhan 

tanaman yang berlebihan serta mendukung kontinuitas produksi (Gambar 2, 

Lampiran 10). 

 Pengendalihan Hama dan Penyakit Tanaman 

Pengendalian hama dan penyakit ini harus berazazkan 4 T, yaitu tepat 

guna, tepat konsentrasi dan dosis, tepat waktu dan tepat cara. Pengendalian ini 

menggunakan  pestisida kimia berupa, Fungisida Amistar Top 325 SC dengan 

bahan aktif Azoksistrobin 200 g/L dan Difenokonazol 125 g/L, sedangkan 

Insektisida menggunakan Ripcord 50 EC dengan bahan aktif Sipermetrin 50 g/L 

(Gambar 3, Lampiran 10). 

3.6 Variabel Pengamatan 

Parameter yang diamati dalam penelitian ini meliputi : 

1. Saat muncul bunga, dihitung dari rerata jumlah hari pada saat tanaman 

mulai berbunga setelah aplikasi (hsa) Paklobutrazol selama musim 

pembungaan. 

2. Jumlah malai bunga per tanaman, dihitung banyaknya bunga per tanaman 

selama musim pembungaan. Pengamatan dilakukan dengan interval 2 

minggu sekali menggunakan Hand Counter (Gambar 10, Lampiran 10). 

3. Jumlah anak malai, diperoleh dengan cara menghitung anak malai yang ada 

pada setiap tangkai/malai bunga.  

4. Panjang malai bunga, diukur menggunakan mistar mulai dari pangkal 

sampai ujung malai dengan satuan (cm). pengukuran panjang malai ini 
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dilakukan dengan interval 2 minggu sekali hingga akhir penelitian dengan 

jumlah sampel 5 malai bunga per tanaman (Gambar 11, Lampiran 10). 

5. Lebar malai bunga, diukur pada bagian terlebar malai bunga dengan satuan

(cm). pengukuran diameter malai dilakukan setiap 2 minggu sekali dengan

jumlah sampel 5 malai per tanaman (Gambar 12, Lampiran 10).

6. Jumlah buah per malai, diperoleh dengan cara menghitung jumlah buah

yang ada pada masing-masing (sampel) malai tanaman (Gambar 13,

Lampiran 10).

7. Jumlah buah per tanaman, diperoleh dengan cara menghitung jumlah buah

yang terdapat dalam satu tanaman (Gambar 14, Lampiran 10).

8. Persentase (%) tanaman berbunga, dihitung dari jumlah tanaman yang

berbunga dibagi jumlah tanaman dikalikan 100%.

9. Persentase (%) pembentukan bakal buah (Fruit Set), dihitung menggunakan

rumus: 

10. Berat total buah, dihitung dari jumlah sampel buah pada masing masing

tanaman menggunakan rumus: (Gambar 16, Lampiran 10).

Berat total buah : Buah Mangga (kecil + sedang + besar)

Banyaknya sampel 

3.7 Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan uji F taraf 1% dan 5%untuk 

mengetahui keragaman dari perlakuan yang diberikan. Apabila perlakuan 

menunjukkan pengaruh nyata dilakukan uji lanjut BNJ 5%. 




