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BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Perumahan Sengkaling Indah 2 Malang dengan 

ketinggian tempat 550 mdpl dan suhu rerata 28 0 C, Waktu pelaksanaan peneiitian dilakukan 

mulai pada tanggal 02 Juli – 02 Oktober 2018. 

3.2    Alat dan Bahan 

         Alat yang digunakan yaitu antara lain adalah amplas, baskom, karung goni, plastik, 

cawan Petri, kapas, tabung reaksi, kipas angin, kapak, alat tulis dan alat dokumentasi. 

Sedangkan untuk bahan yang digunakan yakni Larutan KNO3, aquades dan benih kelapa sawit 

varietas Dura. 

3.3 Rancangan Penelitian 

           Peneliian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial 

(RALF) yang terdiri atas dua faktor yakni dimana faktor pertama perlakuan skarifikasi mekanik 

( M ) terdiri atas 3 level perlakuan dan faktor ke dua yakni skarifikasi kimiawi yang 

disimbolkan dengan huruf ( K ) yang terdiri dari 4 level perlakuan. Adapun lebih jelasnya 

sebagai berikut: 

F1 : Perlakuan Skarifikasi Mekanik terdiri dari 3 level yakni. 

(M0) : Kontrol 

(M1) : Pengamplasan 

(M2) : Penusukan 

F2 : Skarifikasi kimiawi terdiri dari 3 level perlakuan yakni. 

(K0) : 0 % 

(K1) : 0,2 % 

(K2) : 0,4 % 

(K3) : 0,6 % 
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Berdasarkan dari kedua faktor tersebut diperoleh kombinasi sebanyak 12 kombinasi 

perlakuan yang masing – masing diulang sebanyak 4 kali. Adapun kombinasi perlakuan 

disajikan pada tabel 1 sebagai berikut : 

Tabel 1. Kombinasi Perlakuan perlakuan skarifikasi mekani dan kimiawi. 

Kombinasi K0 K1 K2 K3 

M0 K0M0 K1M0 K2M0 K3M0 

M1 K0M1 K1M1 K2M1 K3M1 

M2 K0M2 K1M2 K2M2 K3M2 

Keterangan : 

(K0M0) : Tanpa perlakuan skarifikasi dan perendaman KNO3 

(K0M1) : Pengamplasan + Tanpa perendaman KNO3 

(K0M2) : Penusukan + Tanpa perendaman KNO3 

(K1M0) : Tanpa perlakuan KNO3 + Konsentrasi KNO3 0,2 % 

(K1M1) : Pengamplasan + Konsentrasi KNO3 0,2 % 

(K1M2) : Penusukan + Konsentrasi KNO3 0,2 % 

(K2M0) : Tanpa perlakuan skarifikasi + Konsentrasi KNO3 0,4 % 

(K2M1) : Pengamplasan + Konsentrasi KNO3 0,4 % 

(K2M2) : Penusukan + Konsentrasi KNO3 0,6% 

(K3M0) : Tanpa perlakuan skarifikasi + Konsentrasi KNO3 0,6 % 

(K3M1) : Pengamplasan + Konsentrasi KNO3 0,6 % 

(K3M2) : Penusukan + Konsentrasi KNO3 0,6 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

K0 : Tanpa Konsentrasi KN03 M0  : Tanpa Skarifikasi 

K1 : Konsentrasi KN03 0.2 % M1  : Skarifikasi Pengamplasan 

K2 : Konsentrasi KN03 0,4 % M2  : Skarifikasi Penusukan 

K3 : Konsentrasi KN03 0,6 % I,II,II : Ulangan 

 

Gambar 1. Denah Penelitian 

 

 

 

 

  

 

 

Keterangan : 

   : Benih sample 

  : Wadah tempat tanaman sample (seedbox) 

 

Gambar 2. Denah tata letak percobaan benih kelapa sawit 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian. 

3.4.1 Persiapan Sampel Benih. 

        Adapun tahapan persiapan sampel benih yaitu sebagai berikut : 

1. Pemanenan 

Pemanenan benih dilakukan dari pohon Dura. Benih yang dipanen adalah benih yang 

sudah masak fisiologis yaitu umur 5-6 bulan setelah penyerbukan karena saat itulah 

benih memiliki tingkat viabilitas yang sangat tinggi 

2. Chopping dan Detaching 

Pemisahan tandan dengan spikelet coping dilakukan sehari setelah panen dilakukan 

dengan alat kapak. Benih yang sudah di coping diletakan dalam karung selama 4 hari. 

Proses fermentasi atau pemeraman penyiraman dilakukan pada proses fermentasi yang 

hanya dilakukan pada awal proses fermentasi. Dataching (pemberondolan) yaitu 

pemisahan buah dari spiklelet yang dilakukan secara manual setelah 4 hari 

pemerendaman. Menurut sapa  

3. Diperikarping 

Diperikarping adalah proses pemisahan benih dari buah yang dilakukan secara manual 

dengan menggunakan alat cutter atau pisau dapur. 

4. Perlakuan Benih 

Perlakuan benih dilakukan setelah proses diperikarping dan setelah pembersihan sisa-

sisa serabut dari endokarp dengan menggunakan cutter atau pisau proses ini mencakup 

pencucian dengan detergen cair selama 2 menit dengan konsentrasi 10ml/1 lt air dengan 

tujuan untuk membersihkan benih dari sisa-sisa mesokarp dan membersihkan minyak 

yang masih menempel pada benih. Setelah itu benih dicuci dengan bayclien dengan 

konsentrasi 15 ml/1 lt air dengan tujuan untuk mensterilkan benih. Proses akhir dari 

perlakuan benih ini adaah dengan perendaman larutan fungisida (dithane M-45) dengan 



17 
 

 
 

konsentrasi 2,5 g/1 lt air selama 3 menit yang bertujuan untuk menghindari serangan 

jamur. 

5. Pengeringan benih 

Benih yang telah direndam dengan fungisida dikeringkan selam 2 hari dengan 

menggunakan keranjang pengering, pengeringan ini dilakukan dengan menggunakan 

kipas angin. 

6. Seleksi dan Pengepakan 

Setelah benih dikeringkan dilakukan seleksi benih. seleksi ini mencakup memilih benih 

yang sehat,utuh dan memiliki ukuran yang sedang (2-5 gr). Benih yang terlalu kecil atau 

terlalu besar serta benih putih diafkir. Menurut Lubis (1992), biji putih memiliki 

cangkang yang putih, lembut, pipis, mudah menghisap air tetapi juga mudah kering dan 

dimasuki mikroorganisme sehingga biji putih tidak baik dijadikan benih. Setelah seleksi 

benih dilakukan, benih dikemas didalam plastik yang berlubang, jumlah lubang pada 

masing-masing plastik adalah 50-55 lubang dengan diameter lubang 3 mm. 

3.4.2 Metode Perlakuan Mekanik Pada Benih 

   Adapun metode pelaksanaan perlakuan mekanik yakni sebagai berikut : 

1. Pengamplasan. 

Penggosokkan benih ini meliputi penggosokan bagian kulit biji sampai menipis, 

penggosokkan dilakukan operculum hingga menipis dengan menggunakan ampelas. 

2. Penusukan 

 Teknik penusukan biasanya dilakukan dengan cara menusukan jarum atau benda tajam 

ke daerah titik tumbuh sampai terlihat embrio. 

3.4.3 Pemuatan dan Aplikasi KNO3 

KNO3 0,2%, 0,4% dan 0,6% dibuat dengan cara menimbang  2 g, 4 g dan 6 g KNO3, 

kemudian dilarutkan dengan aquades hingga mencapai volume  1000 ml (volume larutan yang 
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dipakai untuk merendam benih). Perhitungan yang digunakan dalam melarutkan KNO3 sebagi 

berikut : 

Berat sample

Berat total
X 100% 

3.4.5  Parameter Pengamatan 

1. Panjang Tunas 

Pengamatan panjang tunas akan dihitung sejak awal tumbuh, pengamatan ini 

dilakukan dengan menggunakan penggaris. 

2. Panjang Akar 

Pengamatan panjang akar dihitung diakhir kegiatan penelitian, pengamatan ini 

dilakukan dengan menggunakan penggaris. 

3. Panjang Plumula 

Pengamatan panjang plumula dihitung diakhir kegiatan penelitian, dilakukan 

dengan cara mengukur panjang plumula dimulai dari pangkal plumula sampai ujung 

plumula. 

4. Embrio Normal 

Peubah embrio normal dihitung berdasarkan persentase embrio viable dari benih 

yang masih dorman hingga akhir inkubasi. Benih yang dorman dibelah kemudian 

embrionya diambil dengan menggunakan cutter, embrio tersebut diletakan diatas 

cawan petridis yang berisi aquades. Embrio yang masih viabel (hidup) akan tampak 

segar dan berwarna kehijauaan, sedangkan benih yang sudah tidak viabel akan 

kelihatan pucat dan keputih-putihan atau busuk. Embrio normal dihitung dengan 

menggunakan persamaan : 

EN = 
∑ 𝐸𝑚𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

∑ 𝐵𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑐𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ𝑘𝑎𝑛
 X 100% 
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5. Daya berkecambah (%)

Daya berkecambah diukur dengan menghitung persentase kecambah normal pada

pengamatan pertama dan kedua. Pengamatan yang dilakukan meliputi kecambah

normal, kecambah abnormal, dan benih dorman.

DB = 
∑ 𝐾𝑁 𝐻𝑖𝑡.1+𝐾𝑁 𝐻𝑖𝑡.2

∑𝐵𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑐𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ𝑘𝑎𝑛
 𝑥 100% 

Keterangan :  

DB  : Daya Berkecambah 

KN Hit.1 : Kecambah Normal 1 

KN Hit.2 : Kecambah Normal 2 

3.5 Analisis Data 

Data yang didapat dianalisis menggunakan Uji F . selanjutnya dilakukan Uji banding 

BNJ 5%, kemudian dilakukan uji korelasi. 




