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III.  METODE PENELITIAN 

3.1  Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari sampai bulan Mei 2018  

yang bertempat di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. 

3.2  Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

             Alat yang digunakan adalah sprayer, papan kayu, kayu, cangkul, buku , 

kamera, alat tulis, kertas label, mikiroskop lapang, LAF, meteran. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan yaitu inokulum jamur Beauveria bassiana, pestisida  

kimia plenum, cangkul, beras jagung, benih padi varietas Inpari 33, benih kedelai 2 

kg, benih kenikir 2,5 ons, kapur tani, pupuk phonska,  ajir, dan petroganik. 

3.3  Rancangan Percobaan 

Penelitian dilaksanakan ini menggunakan (RAK) Rancangan Acak 

Kelompok sederhana terdiri 3 perlakuan yang diulang 3 kali. Perlakuan tersebut 

adalah  

P1  : Menggunakan aplikasi border kedelai, kenikir dan aplikasi Beauveria                                                                               

bassiana 

P2     :  Aplikasi Beauveria bassiana,  

K1    :  Aplikasi perlakuan sintetik sebagai kontrol 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian  

3.4.1  Persiapan Isolat dan Perbanyakan pada Media Jagung 

Isolat jamur Beauveria bassiana, didapatkan dari Laboratorium 

Pengamatan Hama dan Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura  (PHPTPH) 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, 

Jawa Timur.  

Beauveria bassiana diperbanyak menggunakan media beras jagung yang 

dilakukan dengan cara sebagai berikut, menyiapkan media beras jagung, cuci 

sampai bersih, kemudian disiram  dengan air panas dan ditiriskan, kukus selama 30 

menit dan beras jagungnya diaduk. Setelah 30 menit ambil beras jagungnya dan 

didinginkan dengan cara diangin – anginkan, setelah itu masukkan beras jagung ke 

dalam kantong plastik dengan ukuran 100 g/kantong, dipadatkan dan bagian atas 

plastik digulung dan dilipat dan diberi selotip agar beras jagung tidak 

terkontaminasi udara dari luar. Masukkan kantong plastik ke dalam autoclave 

disusun serapi mungkin dan disterilkan  pada suhu 120 0C, tekanan 1 atm selama 

20 menit. Setelah 20 menit keluarkan kantong plastik didalam autoclave dan 

dinginkan. Setelah itu media siap digunakan untuk inokulasi di dalam LAF. 

Inokulasi di dalam LAF dilakukan dengan cara memasukkan beberapa isolat 

Beauveria bassiana dengan menggunakan jarum ose dan tutup kembali kantong 

plastiknya dan diinkubasikan dalam ruangan selama 10-14 hari. Setelah itu cek 

jamurnya dan diratakan, agar pertumbuan jamurnya merata ke setiap media jagung. 
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3.4.2  Pembibitan atau Penyemaian 

Penyemain benih tanaman padi pada petak perlakuan benih disemai 

sebanyak 5 kg dan petak perlakuan kontrol sebanyak 10 kg benih (Gambar 7. 

Lampiran 9). 

3.4.3  Persiapan Media 

Petak sawah di bajak dan di dayung selama 12 hari, setelah itu pada hari ke 

13 sawah dibajak rotari dan digaru. Membersikan atau mencabuti gulma dan tanah 

diratakan dan membuat garetan untuk menandai jarak tanam menggunakan alat 

sorok setelah itu pupuk petroganik disebar pada petak sawah.  

3.4.4  Penanaman Padi 

  Penanaman bibit padi (setelah <20 hari semai) ditanaman pada perlakuan 

agens hayati dan tanaman border dengan jumlah 2-3 bibit dan untuk petak kontrol 

menggunakan 7-9 bibit (Gambar 11. Lampiran 9). 

3.4.5  Pemupukan  

Perawatan tanaman yang dilakukan meliputi pemberian pupuk organik dan 

anorganik. Aplikasi kapur tani 6 kw/hektar dan petroganik 1,5 ton/hektar dilakukan 

saat olah tanah 3 hari sebelum tanam. Pupuk phonska dilakukan pada saat umur 10 

HST sebanyak 60kg/ hektar, umur 25 HST sebanyak 70kg/hektar, dan umur 40 

HST sebanyak 70 kg/hektar. 
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3.4.6  Aplikasi di Lapangan 

Aplikasi Beauveria bassiana pada petak perlakuan dilakukan dengan 

konsentrasi  11 cc/liter (kerapatan spora 1011 spora/ml), dilakukan pagi hari 3 hari 

sebelum pindah tanam dan juga diaplikasikan pada umur 14, 28 dan 42 HST. Untuk 

aplikasi pestisida sintetik Plenum digunakan pada saat populasi wereng coklat 

terlihat di tanaman padi dengan dosis penggunaan 8-10 gr/liter (Gambar 13. 

Lampiran 10). 

3.4.7  Pengamatan di Lapangan 

Pengamatan masing-masing petak ulangan sebanyak 90 sampel contoh 

secara diagonal terpanjang dan dilaksanakan sebanyak 13 kali dengan interval 1 

minggu, pengamatan dimulai umur 14 hst. Parameter yang diamati adalah jumlah 

anakan padi per rumpun, intesitas serangan wereng batang coklat, populasi wereng 

batang coklat. Pengamatan setelah panen adalah jumlah malai perumpun, berat 

gabah hampa, berat basah gabah, berat kering gabah, waktu keluar malai (Gambar 

14. Lampiran 10). 

A. Jumlah anakan tanaman padi per rumpun 

Jumlah anakan yang dihitung adalah tunas yang sudah menghasilkan daun 

dan batang. Pengamatan dimulai pada saat 1 minggu setelah tanam, selanjutnya 

pengamatan dilakukan setiap 1 minggu sekali sampai waktu pemanenan. 
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B. Intensitas serangan wereng batang coklat 

Pengamatan intensitas serangan dimulai pada saat 1 minggu setelah tanam. 

Langkah pertama adalah memperhatikan setiap anakan tanaman dalam satu rumpun 

sampel apakah sampel menunjukkan gejala terserang wereng batang coklat atau 

tidak. Jika menunjukkan gejala serangan, maka rumpun tersebut ditetapkan sebagai 

rumpun terserang. Langkah berikutnya adalah menentukan skoring gejala serangan 

per sampel (Suradji, 2003). 

Pengamatan hama dihitung dengan menggunakan : 

Rumus Tidak Mutlak (Score) : Belalang daun, Hama Putih, Hama Putih Palsu, 

Wereng batang coklat, Walang sangit 

 

Keterangan  : 

P  : Intensitas serangan 

n  : Banyaknya tanaman padi yang yang terserang 

N : Jumlah tanaman padi yang diamati 

C. Populasi wereng batang coklat 

Pengamatan populasi wereng batang coklat dimulai pada saat 1 minggu 

setelah tanam. Mengamati sampel tanaman padi per rumpun dan menghitung 

jumlah populasi wereng coklat yang ada saat pengamatan. Pengamatan dilakukan  

setiap 1 minggu sekali sampai waktu pemanenan (Gambar 15. Lampiran 9). 

D. Jumlah malai per rumpun 

Pengamatan jumlah malai per rumpun dilakukan pada saat pada sudah 

memasuki umur panen (98 HST). Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati 

jumlah malai tanaman padi per sampel. 
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E. Berat basah gabah 

            Pengamatan berat basah gabah dilakukan pada saat setelah tanaman padi 

panen. Pengamatan dilakukan dengan cara menimbang gabah basah per sampel 

(Gambar 19. Lampiran 11). 

F. Berat gabah hampa 

Gabah dirontokkan dari malai, kemudian dipilah antara gabah hampa dan 

gabah berisi dengan cara ditampih. Pengamatan berat gabah hampa dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui hasil berat gabah hampa dengan cara menimbang 

gabah hampa pada setiap tanaman padi per sampel. 

G. Berat kering gabah 

Gabah dirontokkan dari malai, dipilah antara gabah hama dan gabah berisi. 

Kemudian gabah berisi dijemur dibawah matahari, selama 3 hari (kurang lebih 

kadar air 14%). Pengamatan dilakukan dengan cara menimbang berat kering 

gabah setelah di dikeringkan dibawah sinar matahari hingga bobotnya tetap 

(Soplanit dan Nuhukaly, 2012) (Gambar 21. Lampiran 11) 

H. Waktu keluar malai 

Pengamatan waktu keluar malai dilakukan setiap hari pada saat tanaman 

padi sudah memasuki fase generatif (kurang lebih 60 HST). Pengamatan dilakukan 

pada saat pagi hari.    
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I. Ubinan 

Teknik untuk mengetahui atau memperkirakan produktivitas padi dalam 1 

Ha (Hektar). Rumus ubinan yang digunakan yaitu : 

ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 X 
luasan lahan per hektar 

luas ubinan
 

keterangan : 

hasi rata – rata timbangan  : hasil dari ubinan dengan jarak 2,5m x 2,5m 

luasan lahan per hektar      : 10.000 m2 

luas ubinan                         : 6,25m2 ( jarak ubinan 2,5m  2,5m) 

3.5  Denah Penelitian 

Denah area luasan lahan 2000 m2 pada petak perlakuan dan 3000 m2 contoh 

yang diamati dan pengambilan rumpun contoh dapat dilihat pada Gambar 7, 

sedangkan jadwal kegiatan dapat dilhat pada Gambar 4, 5 dan 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Petak Perlakuan Tanaman Border + B. bassiana 

Keterangan :      Border kenikir 

      Border Kedelai 
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Gambar 6. Petak Kontrol 

 

 

Gambar 5. Petak Perlakuan B. bassiana 
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Gambar 7.  Petak Perlakuan dan pembanding kontrol 

Keterangan :  

  =  Sampel tanaman 

Jarak tanam perlakuan    = 27 x 20 (antar penarikan 40 cm ) 

Jarak tanam kontrol   = 25 x 25 cm 

3.6  Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengamatan kemudian dianalisis dan 

dibandingkan dengan petak perlakuan agens hayati Beauveria bassiana dan  petak 

pembanding (perlakuan petani) dani diulang sebanyak 3 kali dan di analisis 

menggunakan BNJ 5%.  
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