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BAB III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

 Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan yang dimulai dari bulan Oktober 

2018 sampai Desember 2018. Tempat penelitian di Taman Edukasi Agroteknologi 

(TAMESIA) dan Laboratorium Bioteknologi Universitas Muhammadiyah 

Malang.       

            Gambar.1  

            Lokasi Penelitian mengunakan MAPS 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian meliputi timbangan manual, 

timbangan analitik, pisau, ember, jrigen, pengaduk, saringan, pH meter air, 
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termometer suhu, oven, klorofil meter, gelas ukur, polybag, gembor, alat ukur 

(penggaris), alat tulis dan alat dokumentasi. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tanaman sawi varietas 

caisim, pakchoy, baby kailan, kulit buah pisang, kulit buah apel, kulit buah jeruk, 

molase, EM4, air cucian beras dan air kelapa. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian ini menggunakan rancangan dasar RAK yang 

disusun secara petak terbagi (RAK Split Plot) yang terdiri dari petak utama yaitu 

varietas tanaman sawi dan anak petak yaitu macam pupuk berbahan dasar limbah 

kulit buah. Terdiri dari 3 petak utama dan 4 anak petak, 45 populasi dari tiap anak 

petak, 180 populasi keseluruhan, 108 sampel tanaman yang di amati, dimana 

pemilihan sampel dilakukan dengan cara acak, keterangan sebagai berikut : 

Petak utama : 

S1 : Sawi Caisim 

S2 : Sawi Pak choy  

S3 : Sawi Baby Kailan 

Anak petak : 

P0 : Kontrol (Tanpa Pemupukan) 

P1 : Pupuk cair kulit buah pisang 

P2 : Pupuk cair kulit buah apel 

P3 : Pupuk cair kulit buah jeruk 
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(S1)       (S3)           (S2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(S2)       (S1)           (S3) 

 

keterangan :              U 

S (Petak Utama) : Varietas Sawi 

P (Anak Petak) : POC Macam Kulit Buah  

P1S3  P3S3  P0S3  P2S3 

 

P2S1  P0S1  P1S1  P3S1 

 

P3S2  P1S2  P0S2  P2S2 

 

P0S1  P1S1  P3S1  P2S1 

 

P2S3  P0S3  P3S3  P1S3 

 

P1S2  P3S2  P2S2  P0S2 

 

P2S3  P1S3  P3S3  P0S3 

 

P0S1  P2S1  P3S1  P1S1 

 

P3S2  P0S2  P2S2  P1S2 
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3.4 Teknik Pelaksanaan 

3.4.1 Pembuatan Pupuk Organik Cair 

Diagram alir pembuatan pupuk organik cair sebagai berikut : 

  
Mulai 

Pengumpulan kulit buah 

Kulit buah 

pisang 

Kulit buah 

apel 

Kulit buah 

jeruk 

Ditimbang masing-masing 4 kg 

Dipotong kecil-kecil sesuai jenis kulit buah 

Dimasukkan kedalam jerigen volume 35 ml 

Campurkan air kelapa, air lerry, EM4, molase 

Aduk hingga merata 

1 
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Tutup jrigen dan membuat 

lubang untuk aerasi 

Menunggu hasil POC 

selama 10 hari 

Selesai 

Dilakukan pengecekan pH  dan Suhu 

Pupuk Organik Cair 

Uji Laboratorium 

Data UH 

POC Kulit 

Pisang 

Data UH 

POC Kulit 

Apel 

Data UH 

POC Kulit 

Jeruk 

Aplikasi ke tanaman 

1 
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Menurut Susi, dkk (2018) tahapan pembuatan pupuk organik cair berbahan 

dasar kulit buah sebagai berikut (Lampiran 4) : 

1. Mengumpulkan bahan berupa limbah kulit buah yang diperoleh dari pedagang 

jeruk peras, outlet aneka olahan pisang dan industri rumahan produksi kripik 

apel malang. 

2. Menimbang masing-masing macam Kulit buah sebanyak 4 kg.  

3. Limbah kulit buah pisang, kulit buah apel, kulit buah jeruk dipotong kecil-kecil 

menggunakan pisau yang bertujuan untuk mempercepat proses fermentasi. 

4. Masukkan ke dalam jerigen volume 35 liter sesuai macam kulit buah. 

5. Tambahkan air kelapa dan air cucian beras dengan perbandingan 1:1 yaitu 

masing-masing 9 liter. 

6. Tambahkan molase sebanyak 180 cc.  

7. Tambahkan EM4 sebanyak 180 cc. 

8. Semua bahan diaduk hingga tercampur merata.  

9. Selanjutnya jerigen ditutup dengan rapat, kedap air, dan dihindarkan dari sinar 

matahari langsung, beri lubang untuk aerasi. Lubang aerasi menggunakan 

selang agar tidak dimasuki oleh lalat atau serangga lain. 

10. Dilakukan pengecekan pH dan suhu pupuk organik cair kulit buah setiap 

hari (Lampiran 5). 

Pupuk organik cair kulit buah difermentasi selama 10 hari. POC yang 

sudah jadi diambil sampelnya dan diuji di laboratorium untuk mengetahui 

kandungan unsur hara mikro dan makro serta C-organiknya (Lampiran 6). 
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3.4.2 Aplikasi ke Tanaman 

 Pengaplikasian POC dilakukan pada tanaman sawi umur 3 hspt. 

Pemupukan dilakukan setiap tiga hari sekali pada sore secara bertahap, yaitu umur 

3, 6, 9, 12 hspt dengan konsentrasi 40 ml, 80 ml, 120 ml, 160 ml sesuai dengan 

penelitian sebelumnya oleh Oviyanti, F dkk (2016). Pupuk organik cair 

diaplikasikan dengan cara menyiram pada tiap tanaman (Lampiran 7). 

 

3.4.3 Penanaman (Transplanting) 

Penanaman dilakukan dengan menggunakan polybag ukuran 15x35 cm, 

masukkan campuran tanah humus campur liat dan pupuk dasar kotoran sapi 

dengan perbandingan 3:1 ke dalam polybag kemudian lakukan pencabutan atau 

pemindahan benih sawi secara hati-hati agar akar bibit sawi tidak rusak. Buat 

lubang pada polybag dengan menggunakan kayu dan bibit sawi dapat diletakkan 

ke dalam lubang tersebut. 1 polybag diisi dengan 1 bibit sawi untuk menghindari 

persaingan unsur hara atau cadangan makanan antar tanaman. Dilakukan 

pemadatan agar bibit tanaman sawi yang dipindah tidak stres (Oviyanti dkk, 2016) 

(Lampiran 8). 

 

3.4.4 Pemeliharaan 

1. Penyiraman  

Penyiraman dilakukan setiap pagi dan sore hari dengan menggunakan 

gembor dan selang. Jika hujan maka penyiraman tidak dilakukan. 
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2. Penyulaman 

Penyulaman dilakukan pada minggu pertama yaitu saat sawi umur 7 

hspt dengan cara mengganti tanaman sawi yang berlubang-lubang terserang 

hama. 

3. Penyiangan 

Penyiangan dilakukan setiap hari selama masa tanam sawi. 

Penyiangan juga disesuaikan dengan jumlah gulma yang menyerang 

tanaman. 

4. Pemupukan 

Pemupukan dilakukan setiap 3 hari sekali dimulai umur 3 hspt sampai 

tanaman sawi berumur 12 hspt yaitu pada umur 32 hst. 

3.4.5 Pemanenan 

Tanaman Sawi dalam polybag dilakukan pemanenan pada umur 32 hari 

setelah pindah tanam. Cara yang dilakukan dalam proses pemanenan yaitu 

mencabut sawi hingga ke akar dengan menggunakan kayu (Lapiran 9). 

3.5 Parameter Pengamatan 

Uji Laboratorium : 

a. Uji kandungan nutrisi (N, P, K Ca, Mg, C/N Rasio) yang terdapat dalam 

POC kulit buah pisang, kulit buah naga dan kulit buah jeruk. 

b. Mengukur pH masing-masing macam pupuk organik cair. 

c. Suhu tiap perlakuan. 
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Komponen pertumbuhan : 

a. Tinggi tanaman (cm), diukur mulai dari permukaan tanah sampai pangkal

ujung pucuk daun dimulai pada umur 12, 17, 22, 27 hst.

b. Jumlah daun (helai), yang dihitung adalah daun yang telah membuka

sempurna dihitung pada saat tanaman berumur 12, 17, 22, 27 hst.

c. Berat segar sawi (g), hasil dari pemanenan di bersihkan dengan

menggunakan air, di angin-anginkan kemudian ditimbang dengan

menggunakan neraca analitik.

d. Berat kering sawi (g), dengan cara dikeringkan dengan oven 1x24 jam

dengan suhu 700C dan kemudian ditimbang dengan neraca analitik pada

umur 28 hst.

e. Berat segar akar (g), yang dihasilkan dibersihkan terlebih dahulu dari

tanah yang menempel pada akar, lalu tiriskan kemudian ditimbang dengan

neraca analitik pada umur 28 hst pada saat pemanenan.

f. Berat kering akar (g), dengan cara dikeringkan dengan oven selama 1x24

jam dengan suhu 700C dan kemudian ditimbang dengan neraca analitik

pada umur 28 hst.

g. Klorofil, dengan menggunakan alat klorofil meter yang dilakukan pada

umur 21 hari setelah tanam.

3.5 Analisa Data 

Data dianalisis dengan uji F untuk mengetahui interaksi dan pengaruh dari 

masing-masing perlakuan. Kemudian uji BNJ untuk membedakan pengaruh dari 

tiap perlakuan. 




