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II. METODE PENELITIAN 

A. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lahan yang berlokasi di Jalan Pangestu, Desa 

Tlasih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada bulan Maret 2016 sampai 

Juni 2016.  

B. Alat Dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat pengolahan 

lahan yaitu cangkul, sekrop, sedangkan untuk alat pemeliharaan adalah sabit, 

gembor, sprayer. Alat untuk pengambilan data dan pengukuran adalah alat tulis, 

penggaris,  meteran, moisture meter, dan timbangan digital. Untuk alat penunjang 

menggunakan label tanaman, papan identitas penelitian, kamera dan alat tulis.  

 Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pupuk kandang 

sebagai pupuk dasar, benih jagung manis (Talenta), benih jagung hibrida (Pertiwi-

3) dan benih jagung Lokal (Bisma), dan Formula bakteri Endofitik (lihat pada 

Lampiran 1) 

C. Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Striplot Ganda dengan 12 perlakuan 

kombinasi yang diulang sebanyak 3 kali. Secara rinci uraian tiap faktor disajikan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 



21 

 

Faktor I.  Formula bakteri endofitik (F) terdiri dari: 

 F0 = Tanpa perlakuan Formula Bakteri endofit (Kontrol) 

 F1 = Formula 1 (JC 2A (5 ml) + JC 4D (5 ml) + JMH 3B (5 ml) + JMH 3T 

(5 ml) + Acetobacter (5 ml) + Selullolitik dan  Lignolitik (5 ml) ) 

 F2 = Formula 2 (JMH 3T (5 ml) + JC 5B (5 ml) + JC 5D (5 ml) + JC 5T (5 

ml) + Azospirillum (5 ml) + Selullolitik dan  Lignolitik (5 ml)) 

 F3 = Formula 3 (JH 3A (5 ml) + JC 5D (5 ml) + JMH 3B (5 ml) + JC 5T (5 

ml) + Acetobacter (2,5 ml) +Azospirillum (2,5 ml) + Selullolitik dan  

Lignolitik (5 ml)) 

Faktor II. Varietas Jagung  (V) terdiri dari: 

 V1 = Varietas jagung manis ( Talenta )  

 V2 = Varietas jagung Hibrida ( Pertiwi-3) 

 V3 = Varietas jagung Lokal ( Bisma ) 

Adapun kombinasi perlakuannya seperti disajikan pada Tabel 1. adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Kombinasi perlakuan formula bakteri endofitik dengan varietas jagung 

F/V V1 V2 V3 

F0 F0V1 F0V2 F0V3 

F1 F1V1 F1V2 F1V3 

F2 F2V1 F2V2 F2V3 

F3 F3V3 F3V3 F3V3 
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D. Pelaksanaan Penelitian 

1. Pembuatan Formula Bakteri Endofitik 

Pembuatan formula bakteri endofitik dilakukan secara bertahap dan rinci 

seperti uraian dibawah ini :  

 

Gambar 1. Mekanisme pembuatan formula bakteri endofit 

2. Pengolahan Lahan 

Persiapan lahan terdiri atas: 

a. Pengolahan lahan dengan pencangkulan 

b. Pembuatan petak dengan ukuran 2,5 x 1,5 m,tinggi 0,35 cm dan jarak 

antar petak 0,5 m dan jarak antar blok ulangan 1 m 

Adapun denah tata letak petak percobaan di lapangan disajikan pada Gambar 

2. sebagai berikut: 
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Keterangan:                                                 I, II, III  = Ulangan  

F0 = Tanpa perlakuan (Kontrol) 

F1 = Formula 1 

F2 = Formula 2 

F3 = Formula 3 

V1 = Varietas Jagung Manis 

V2 = Varietas Jagung Hibrida  

V3 = Varietas Jagung Lokal 

Gambar 2. Denah Tata Letak Percobaan di Lapangan. 
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3. Penanaman Benih 

Benih sebelum di tanam terlebih dahulu direndam selama 2 jam dengan 

inokulum bakteri endofitik sesuai dengan perlakuan. Penanaman dilakukan secara 

tugal dengan 3 benih per lubang pada kedalaman + 5 cm. Jarak tanam yang digunakan 

yaitu 60 cm x 25 cm. Tata letak tanaman dalam petak percobaan disajikan pada 

Gambar 3. Sebagai berikut:   

                                                 2,5 m 
 

  

 

 

                                                          

                                                                                                             1,5 m   

            

 

 

Keterangan:  

Ukuran petak = 2,5 m x 1,5 m  

             = Tanaman Sampel                 

Gambar 3. Tata Letak Tanaman dalam Petak Percobaan 

4. Pemeliharaan 

Pemeliharaan yang dilakukan meliputi: 

a. Pemupukan 

Pemupukan dilakukan setelah pengolahan lahan selesai dengan 

memberikan pupuk kandang sebagai pupuk dasarnya yang 
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komposisinya dapat dilihat pada Lampiran 2 dan pemupukan untuk 

tanaman jagung ini menggunakan formula pupuk  hayati enfofitik. 

b. Penyiraman 

Penyiraman dilakukan saat tanah sudah mulai kering dan penyiraman 

sampai mencapai kapasitas lapang. 

c. Penyulaman  

Penyulaman dilakukan terhadap tanaman yang tidak tumbuh atau 

tumbuh dalam keadaan abnormal, biasanya dilakukan ketika 1 minggu 

setelah tanam. Bahkan untuk penyulamannya diambil dari tanaman 

cadangan yang telah ditanam pada tempat yang berbeda tetapi dilakukan 

dengan waktu yang bersamaan. Sehingga umur untuk tanaman sama 

dengan tanaman yang ada di lahan penelitian. 

d. Penjarangan  

Penjarangan dilakukan dengan menyisakan satu tanaman untuk setiap 

lubang tanam yang telah ditanami tiga benih. Penjarangan dilakukan 

pada 10 hari setelah penanaman benih. 

e. Penyiangan Gulma 

Penyiangan gulma dilakuan secara manual, yaitu dengan cara mencabut 

gulma-gulma yang tumbuh di dalam lahan penelitian dan sekitar area 

penanaman tanaman  

f. Pengendalian Hama dan Penyakit 

Pengendalian dilakukan secara manual dan pestisida nabati apabila 

sedikit, jika sudah mencapai aras luka ekonomi menggunakan pestisida 

an-organik sesuai aturan pakai. 
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g. Aplikasi Perlakuan 

Pemberian formula endofit dilakukan secara sistem kocor pada 

rhizosfer tanaman jagung. Adapun 3 pengaplikasian formula endofitik 

yaitu: 

1. Pengaplikasian pertama dilakukan pada saat tanam benih 

jagung di lapang  dengan ukuran   200 ml / pertanaman. 

2. Pengaplikasian kedua dilakukan pada saat tanaman jagung 

berumur 14 HST dengan ukuran   200 ml / pertanaman. 

3. Pengaplikasian ketiga dilakukan pada saat tanaman jagung 

berumur 28 HST dengan ukuran   200 ml / pertanaman. 

5. Pemanenan 

Pemanenan dilakukan ketika tanaman sudah berumur panen ±90-100 HST 

sesuai varietas yang digunakan dengan ciri tongkol atau kelobot mulai mengering 

yang ditandai dengan adanya lapisan hitam pada biji lembaga serta biji kering , 

keras ,dan apabila ditekan tidak membekas. 

6. Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan terdiri atas pengamatan pertumbuhan dan hasil 

tanaman jagung.  

1.  Pengamatan Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung 

a. Tinggi Tanaman (cm) 

Tinggi tanaman diukur dari permukaan tanah sampai dengan ujung titik 

tumbuh tertinggi. Pengamatan tinggi tanaman dilakukan mulai umur  2 

minggu, dan pengamatan dilakukan setiap 1 minggu sekali sampai 

tanaman mencapai tinggi maksimum (keluar bunga jantan). 
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b. Jumlah Daun (helai) 

Daun yang dihitung yaitu daun yang telah membuka penuh dan 

minimal 50% masih berwarna hijau. Pengamatan dilakukan setiap 1 

minggu sekali pada tanaman sampel dimulai dari umur tanaman 2 

minggu. Daun dihitung yang telah terbuka sempurna pada 4 sampel 

tanaman setiap petak dalam setiap kelompok dalam perlakuan. 

c. Luas Daun (cm² ) 

Luas daun dihitung setelah tanaman jagung menghasilkan daun yang 

membuka sempurna dengan mengukur panjang dan lebar 

maksimum daun pada 4 sampel tanaman setiap petak dalam 

perlakuan. 

d. Berat Brangkasan / Tanaman (g) 

Berat  brangkasan / tanaman diperoleh dengan cara menimbang seluruh 

bagian tanaman di atas tanah, kecuali tongkol jagung 

e. Berat Segar Jagung (g) 

Berat segar jagung dihitung jika jagung siap dipanen dan setelah 

dipanen baru dapat dihitung berat segar jagungnya 

f. Berat Kering Jagung (g) 

Berat kering jagung dihitung jika jagung sudah mulai kering setelah 

proses pemanenan dan penjemuran 

g. Berat Tongkol (g) 

Berat tongkol dihitung setelah proses dipanen dan penjemuran serta 

kelobot telah dikupas. Tongkol jagung ditimbang menggunakan 

timbangan digital. 
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h. Berat Segar Akar (g) 

Berat segar akar dihitung setelah tanaman dipanen dan akarnya 

dibersihkan dari kotoran tanah 

i. Berat Kering Akar (g) 

Berat kering akar dihitung ketika akar sudah kering setelah proses 

pengeringan secara manual dengan menjemur selama  2 hari di 

lapang  

j. Berat 100 biji per tongkol (g) 

Berat 100 biji per-tanaman dihitung dengan menggunakan 

timbangan analitik yang dilakukan setelah penghitungan berat 

tongkol dan sebelum dilakukan penimbangan di ukur terlebih dahulu 

kadar air biji sebesar 14-15 % 

B. Analisa Data 

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode Strip Plot 

Ganda dengan uji F untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan yang diberikan. Uji 

BNJ atau Tukey taraf α 5% untuk membandingkan pengaruh antar perlakuan. 

Pengolahan data menggunkan aplikasi Microsoft excel 2007 

 




