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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaaan Fakultas Pertanian 

Peternakan UMM di Jl. Karya Wiguna  Desa Tegalgondo Kecamatan 

Karangploso ketinggian 550 m dpl, dengan suhu rata-rata harian antara 25-32 °C 

dan rata-rata curah hujan kategori menengah 3.600 mm per tahun pada bulan 

Desember 2015 sampai April 2016. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari timbangan 

digital, pisau, blender, kompor, 15ontr, kain kasa, kayu, alat-alat pertanian, oven, 

soil tester, EC meter, jangka sorong, thermohigrometer dan luxmeter digital. 

 Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi mulsa organik 

kertas terdiri dari eceng gondok, pelepah batang pisang dan limbah kulit, air, 

mulsa 15ontrol hitam perak (MPHP), bibit kubis bunga, pupuk kandang kambing, 

kompos dan insektisida nabati. 

3.3 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) sederhana 

dengan 7 perlakuan komposisi bahan mulsa (persentase massa per 1 kg bahan) 

dan 1 kontrol yang diulang sebanyak 4 kali. Perlakuan yang akan diuji sebagai 

berikut: 

A =Tanpa mulsa (kontrol) 

B =Mulsa Plastik Hitam Perak (MPHP) 

M1 =eceng gondok:pelepah batang pisang:limbah kulit (30%:60%:10%) 
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M2 =eceng gondok:pelepah batang pisang:limbah kulit (35%:55%:10%) 

M3 =eceng gondok:pelepah batang pisang:limbah kulit (40%:50%:10%) 

M4 =eceng gondok:pelepah batang pisang:limbah kulit (45%:45%:10%) 

M5 =eceng gondok:pelepah batang pisang:limbah kulit (50%:40%:10%) 

M6 =eceng gondok:pelepah batang pisang:limbah kulit (55%:35%:10%)  
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Mulsa Organik Kertas 

Pembuatan mulsa organik kertas dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pembuatan cetakan yang terdiri atas kain kasa yang diapit dengan 

menggunakan kayu membentuk segi empat dengan ukuran 50x100 cm. 

b. Persiapan bahan meliputi penyediaan bahan berupa pelepah batang pisang, 

tangkai daun eceng gondok dan limbah kulit kemudian dipotong kecil-

kecil. Limbah kulit direndam selama ±24 jam untuk pelunakan. 

c. Penimbangan bahan sesuai komposisi perlakuan. Total bahan yang 

dibutuhkan tiap 1 cetakan (50x100 cm) sebanyak 1 kg. 

d. Perebusan penghalusan bahan (pulping). Bahan direbus dalam air 

mendidih untuk menghilangkan getah dan melembutkan struktur bahan. 

Pada saat penghalusan bahan dengan blender ditambahkan air dengan 

perbandingan air:bahan (2:1) 

e. Pencetakan. Bubur bahan yang telah dibuat dicetak dengan menuangkan 

secara searah dan berulang ke cetakan sampai ketebalan 1 cm. 

f. Pengeringan mengunakan sinar matahari sampai mulsa mengalami 

pengelupasan dari cetakan. 

 

Gambar 2. Mekanisme Pembuatan Mulsa Organik Kertas 
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3.4.2 Persiapan Lahan 

Persiapan lahan terdiri atas: 

a. Pengolahan lahan dengan pencangkulan 

b. Pembuatan bedengan dengan ukuran 1x1 m, tinggi 35 cm dan jarak 

antar bedeng 50 cm 

c. Pemberian  pupuk dasar 2 kg/m
2
 

d. Pemasangan mulsa 

3.4.3 Persiapan Bibit 

Benih kubis bunga yang digunakan hibrida F-1 Forum Pertiwi untuk 

dataran menengah-tinggi. Tempat penyemaian berupa greenhouse dengan atap 

plastik. Penyemaian dilakukan dengan penyiapan media tanah gembur yang telah 

diayak sebelumnya. Penyiraman dilakukan secara rutin pada pagi dan sore hari. 

Setelah tanaman berdaun 2 helai penutup dibuka-tutup pada pagi hari sampai 

berumur ± 4 minggu dan siap untuk dipindahkan. 

3.4.4 Penanaman 

Bibit yang siap ditanam umur 4 pekan dengan kondisi vigor, sehat tidak 

terserang penyakit, berdaun 4-6 helai. Penanaman dilakukan dengan jarak tanam 

30x45 cm pada pagi hari. Bibit dimasukkan ke lubang tanam sedalam ±5 cm 

kemudian ditutup dilakukan pembumbunan dan penyiraman. 

3.4.5 Pemeliharaan 

Pemeliharaan yang dilakukan meliputi: 

a. Penyiraman 
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Penyiraman dilakukan saat tanah sudah mulai kering dan penyiraman 

sampai mencapai kapasitas lapang. 

b. Pengendalian Gulma 

Pengendalian gulma secara menyeluruh sebelum tanam dengan cara 

manual. Setelah tanam, pengendalian gulma dilakukan pada selokan 

dan daerah lubang tanam. 

c. Pengendalian Hama Penyakit 

Pengendalian dilakukan secara manual dan pestisida nabati (buah 

mengkudu dan daun pepaya). 

d. Pemupukan 

Pemupukan menggunakan pupuk organik cair dengan konsentrasi 2 

ml/l dan pemberian 200 ml/l tanaman pada 3, 5 dan 7 mst. 

3.4.6 Panen 

Pemanenan dilakukan bila massa bunga (curd) mencapai ukuran maksimal 

dan padat (kompak), tetapi kuncup bunganya belum mekar dengan umur panen 

sesuai varietas yang digunakan. 

3.4.7 Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan terdiri atas pengamatan pertumbuhan dan hasil kubis 

bunga serta pengamatan iklim mikro sekitar tanaman. 

A. Pengamatan Pertumbuhan dan Hasil Kubis Bunga 

1. Tinggi Tanaman (cm), tinggi tanaman diukur mulai pangkal batang 

sampai pucuk tunas termuda pada 6 sampel tanaman setiap petak 

dalam setiap kelompok dalam perlakuan dengan interval 5 hari 

sekali. 
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2. Jumlah Daun (helai), Daun dihitung yang telah terbuka sempurna 

pada 6 sampel tanaman setiap petak dalam setiap kelompok dalam 

perlakuan dengan interval 5 hari sekali. 

3. Diameter Bunga (cm), Diameter bunga dihitung dengan 

menggunakan jangka sorong pada akhir masa panen pada tanaman 

setiap petak dalam setiap kelompok dalam perlakuan. 

4. Berat Basah Bunga (g), dilakukan dengan menimbang bunga pada 

masa akhir panen pada tanaman setiap petak dalam setiap 

kelompok dalam perlakuan. 

B. Pengamatan Iklim 

1. Suhu Tanah, dilakukan dengan menancapkan thermohigrometer 

digital kedalam pipa sampel. Pengamatan dilakukan pada pagi 

(06.30), siang (12.30) dan sore hari (16.30-17.00) dengan interval 3 

hari sekali. 

2. Suhu Udara, dilakukan dengan mengukur suhu udara diatas petak 

percobaan dengan menggunakan thermohigrometer digital.  

Pengamatan dilakukan pada pagi (06.30), siang (12.30) dan sore 

hari (16.30-17.00) dengan interval 3 hari sekali.  

3. Kelembaban Tanah, dilakukan dengan menancapkan 

thermohigrometer digital pada petak perlakuan. Pengamatan 

dilakukan pada pagi (06.30), siang (12.30) dan sore hari (16.30-

17.00) dengan interval 3 hari sekali.  

4. Intensitas Cahaya yang Diterima, dilakukan dengan menggunakan 

alat luxmeter digital dengan pembacaan alat menghadap kearah 
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atas (cahaya matahari) dan mencatat nilai yang tertera pada alat. 

Pengamatan dilakukan pada siang hari pukul 12.00 dengan interval 

3 hari sekali. 

5. Intensitas Cahaya yang Dipantulkan, dilakukan dengan 

menggunakan alat luxmeter digital dengan pembacaan alat 

menghadap kearah bawah (mulsa organik kertas) dan mencatat 

nilai yang tertera pada alat, dilakukan pada siang hari pukul 12.00 

dengan interval 3 hari sekali. 

6. Growing Degree Day (GDD), GDD dihitung dengan rumus

dibawah ini:

Keterangan : T max = suhu udara maksimum harian(
o
C)

T min = suhu udara minimum harian (
o
C)

T Base = suhu dasar (4
o
C)

3.5 Analisa dan Penyajian Data 

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode rancangan 

acak kelompok (RAK) non faktorial dengan uji F untuk mengetahui pengaruh dari 

perlakuan yang diberikan. Apabila pengaruh perlakuan nyata dilanjutkan dengan 

uji BNJ atau Tukey taraf α 5% untuk mengetahui pengaruh terbaik pada seluruh 

perlakuan. Data parameter pengamatan vegetatif dan generatif kemudian dianalisa 

korelasi untuk melihat hubungan antar variabel pengamatan. Data vegetatif dan 

generatif tanaman disajikan dalam bentuk Tabel sedangkan data iklim disajikan 

dalam bentuk diagram boxplot. 




