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III.  METODE PENELITIAN 

3.1  Tempat Waktu 

Pelaksanaan penelitian ini lakukan di kebun kreaktifitas mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang. Daerah ini memiliki suhu minimum 20 

derajat celcius dan maksimum 28 derajat celcius dengan curah hujan rata-rata 2.71 

mm dan ketinggian 460 meter dari permukaan laut. Waktu pelaksanaan penelitian 

dilaksanakan mulai bulan Januari 2016 sampai dengan Mei 2016. 

3.2  Alat dan Bahan 

Bahan yang digunakan meliputi, antara lain, umbi bawang merah varietas 

Bauji yang memenuhi kriteria untuk jadi bibit, 2 macam vermicast dari bahan 

pakan yang berbeda serta kombinasi kedua macam vermicast. 

Alat yang digunakan yakni alat pengukur: pH, suhu, kelembaban media, 

timbangan, dan oven serta alat pengolahan tanah. 

3.3  Rancangan Percobaan 

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan rancangan percobaan acak 

kelompok terdiri dari dua faktor.  

Faktor I : Jenis vermicast berdasarkan bahan pakan berbeda (K), terdiri :  

K1 :Vermicast yang dihasilkan dari cacing yang diberi pakan limbah 

blotong,  

K2 :Vermicast yang dihasilkan dari cacing yang diberi pakan limbah padat  

hijauan (Rumen),  

K3 :Kombinasi vermicast antara yang diberi pakan limbah blotong dan 

limbah padat hehijauan (Rumen). 
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 Faktor ke dua dosis pemberian vermicast ( U ), terdiri:  

U1 : 4 ton per hektar ( 576 gram / petak = 36 gram / tanaman )  

U2 : 5 ton per hektar ( 720 gram / petak = 45 gram / tanaman ) 

U3 : 6 ton per hektar ( 864 gram / petak = 54 gram / tanaman )  

U4 : 7 ton per hektar ( 1008 gram / petak = 63 gram / tanaman )   

Hasil gram per tanaman sesuai perhitungan yang sudah dilakukan. ( Lampiran 6) 

Dimana kombinasi perlakuannya seperti disajikan pada tabel 1.  

Tabel 1. Kombinasi perlakuan antara jenis vermicast dan dosis pemberian. 

Keterangan : 

 Pada tiap kelompok 

ditambah 1 kontrol yakni tanpa 

pemberian vermicast.   

 Setiap perlakuan di ulang 3 

kali dengan 3 sampel. 

 

 

K1U1 = Vermicast yang diberi pakan limbah blotong, dosis 36 gram / tanaman. 

K2U1 = Vermicast yang diberi pakan limbah padat hehijauan ( Rumen), dosis 36 

gram / tanaman. 

K3U1 = Vermicast yang diberi pakan kombinasi limbah blotong dan limbah padat 

hehijauan (Rumen), dosis 36 gram / tanaman. 

K1U2 = Vermicast yang diberi pakan limbah blotong, dosis 45 gram / tanaman. 

K2U2 = Vermicast yang diberi pakan limbah padat hehijauan ( Rumen), dosis 45 

gram / tanaman. 

K3U2 = Vermicast yang diberi pakan kombinasi limbah blotong dan limbah padat 

hehijauan (Rumen), dosis 45 gram / tanaman. 

K1U3 = Vermicast yang diberi pakan limbah blotong, dosis 54 gram / tanaman. 

K2U3 = Vermicast yang diberi pakan limbah padat hehijauan ( Rumen), dosis 54 

gram / tanaman. 

K3U3 = Vermicast yang diberi pakan kombinasi limbah blotong dan limbah padat 

hehijauan (Rumen), dosis 54 gram / tanaman. 

K1U4 = Vermicast yang diberi pakan limbah blotong, dosis 63 gram / tanaman. 

K2U4 = Vermicast yang diberi pakan limbah padat hehijauan ( Rumen), dosis 63 

gram / tanaman. 

K3U4 = Vermicast yang diberi pakan kombinasi limbah blotong dan limbah padat 

hehijauan (Rumen), dosis 63 gram / tanaman.  

 K1 K2 K3 K3 

U1 K1U1 K2U1 K3U1 K3U1 

U2 K1U2 K2U2 K3U2 K3U2 

U3 K1U3 K2U3 K3U3 K3U3 

U4 K1U4 K2U4 K3U4 K3U4 
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Dari kombinasi diatas maka denah percobaannya sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Keterangan :                                                                                      U 

- (I,II,III) : kelompok 

- Ukuran petak 1,20 m x 1,20 m 

- Jarak tanam 20 cm x 20 cm,  1 petak 16 tanaman 

3.4  Teknik Pelaksanaan 

3.4.1.  Pembuatan Vermicast 

Pembuatan vermicast ada beberapa langkah yang harus dilakukan 

antara lain: 

a. Pembuatan kotak kayu  

   Kotak yang digunakan berbahan kayu untuk memudahkan 

pembuatan dan pengamatan. Dibentuk dengan ukuran 50x50 cm dengan 

jumlah 3 kotak sesuai perlakuan yakni kotak 1 (pakan blotong), kotak 2 
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(pakan rumen) dan kotak 3 (pakan kombinasi blotong + rumen dengan 

perbandingan 1 : 1). 

b.  Persiapan bahan meliputi limbah Blotong, Rumen dan cacing. 

Bahan pendukung dalam penilitian ini disiapkan terlebih dahulu 

setelah kotak jadi, yaitu limbah blotong diperoleh dari pabrik gula krebet 

Malang dan rumen diperoleh dari PD. RPH kota malang. Sedangkan bibit 

cacing diperoleh dari peternak cacing di Pakisaji kota Malang.  

c.  Aplikasi cacing dan aplikasi perlakuan bahan pakan cacing 

Media cacing yang digunakan yakni kompos yang diperoleh dari 

pemilik cacing. Media kompos dimasukan kedalam 3 kotak yang sudah 

disiapkan dengan takaran 5 kilo setiap kotak. Kemudian cacing dimasukan 

ketiga kotak tersebut dengan 1 kg cacing per kotak.  Aplikasikan 

perlakuan bahan pakan yakni kotak 1 diberikan bahan pakan blotong (1 kg 

blotong), kotak 2 diberikan pakan rumen (1 kg rumen) dan kotak 3 

diberikan kombinasi pakan blotong + rumen (0,5 kg blotong + 0,5 rumen). 

Letakan perlakuan bahan diatas media cacing sebagai pakannya. 

Pemberian pakan ini diberikan satu minggu sekali selama satu bulan.  

d. Pengambilan vermicast 

Pada minggu ke empat vermicast sudah dapat dipanen, yang 

dikatakan vermicast adalah fases yang berada diatas media, ambil semua 

vermicast yang telah diproduksi oleh cacing dan kascing siap diaplikasikan 

sebagai pupuk organik bagi tanaman. 
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e. Pengayakan  vermicast 

Pengayakan bertujuan untuk memperoleh keseragaman vermicast, 

ayakan yang digunakan dengan kerapatan 50 mm. Dengan ukuran ayakan 

ini bahan lain (kayu, batu dll) yang tercampur pada vermicast akan bisa 

dipisahkan. 

f. Aplikasi vermicast 

Vermicast yang diperoleh selanjutnya diaplikasikan pada tanaman 

bawang merah dan ditimbang sesuai dosis perlakuan  yakni 4 ton / ha (36 

gram), 5ton / ha (45 gram), 6 ton / ha (54 gram) dan 7 ton / ha ( 63 gram).  

3.4.2  Persiapan Media 

Setiap petak diberikan dosis vermicast sesuai dengan dosis yang 

diberikan. Vermicast yang diberikan sudah sesuai dengan perlakuan yakni 

dosis dari vermicast dengan bahan pakan blotong, rumen serta kombinasi 

antara vermicast blotong dan rumen. Untuk kontrol tanpa aplikasi vermicast.  

3.4.3  Persiapan Benih 

Benih bawang merah yang digunakan yaitu varietas Bauji. Varietas 

bauji ini adalah benih lokal yang diproduksi diwilayah nganjuk. Pada 

penelitian ini benih di didapatkan di desa Bagor Wetan, kecamatan 

sukomoro, kabupaten Nganjuk langsung dari petaninya. Sebelum di tanam 

benih telah dikering anginkan dan benih yang akan digunakan disortir 

terlebih dahulu. Benih yang digunakan memiliki ukuran yang relatif  sama. 

3.4.4  Penanaman 

Petak yang sudah disiapkan berukuran 1,2 meter x 1,2 meter. Jarak 

tanam yang dipakai 20 cm x 20 cm dengan 16 tanaman per petak dan 
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diulang 3 kali. Setelah petak sudah siap untuk ditanami, kemudian benih 

tanam langsung tanpa pemotongan terlebih dahulu. Sebab benih yang 

didapatkan sudah cukup berumur atau dapat dikatakan benih lama. Sehingga 

tidak perlu dilakukan pemotongan benih untuk memancing pertumbuhan 

tunas. 

3.4.5  Pemeliharaan  

Pemeliharaan dalam budidaya tanaman bawang merah, meliputi: 

penyiraman, pemupukan, pengendalian gulma, hama dan penyakit. Pada 

proses penelitian ini pemeliharaan yang dilakukan hanya penyiraman dan 

pengendalian gulma.  Pemupukan tidak dilakukan dikarenakan perlakuan 

pemberian pupuk vermicast inilah yang dijadikan pupuk mulai dari awal 

tanam hingga panen dengan tujuan untuk mengetahui respon dari tanaman 

bawang merah terhadap perlakuan yang diberikan.  Dalam proses 

pertumbuhan bawang merah tidak terjadi gangguan berupa hama sehingga 

tidak dilakukan pengendalian hama. 

3.4.5.1 Penyiraman  

Pada proses penelitian berjalan, penyiraman dilakukan secara 

rutin setiap hari yakni pagi hari dan sore. Penyiraman dilakukan secara 

merata disemua perlakuan agar tidak terjadi perbedaan pertumbuhan 

yang dikarenakan penyiraman yang kurang merata. 

3.4.5.2 Pemupukan 

Pada dasarnya budidaya bawang merah memerlukan banyak 

nutrisi yang diberikan dari pupuk, dan pada peneltian ini vermicast yang 

diberikanlah sebagai pupuk untuk bawang merah dengan 3 perlakuan 
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dosis yakni 4 ton per hektar ( 576 gram per petak ), 5 ton per hektar ( 720 

gram per petak ), 6 ton per hektar ( 864 gram per petak ) dan 7 ton per 

hektar ( 1008 gram per petak ). 

3.4.5.3 Pengendalian gulma 

Pengendalian gulma diilakukan dengan cara mekanis yakni 

mencabut gulma yang tumbuh pada area sekitar tanaman. Pada saat 

penelitian ini berjalan gulma yang tumbuh yakni rumput teki. Sehingga 

dilakukan pengendalian gulma secara manual dengan mencabut gulma 

secara langsung. 

3.4.5.4 Pengendalian hama dan penyakit 

Saat penelitian ini berjalan dalam proses pertumbuhan tanaman 

bawang merah tidak terjadi gangguan berupa hama atau pun penyakit, 

sehingga tidak dilakukan langkah pengendalian hama dan penyakit 

selama proses pertumbuhan. 

3.5  Panen 

Penetapan panen tanaman bawang merah berdasarkan umur tanam, dan 

kondisi di lapang. Pada umumnya bawang merah siap panen pada umur 55 – 65 

HST. 

3.6  Pengamatan  

3.6.1 Pengamatan Vermicast 

Pengamatan vermicast sebelum diaplikasi yakni menganalisa 

kandungan yang terdapat pada vermicast. Analisa unsur hara  C-organik 

%, C/N ratio %, N %, P %, K %, Ph, dan  bahan organik. Analisa 

dilakukan ketika vermicast yang diperoleh sudah maksimal, yaitu dengan 
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cara mengambil sampel pupuk dan selanjutnya dianalisa di Laboratorium 

Kimia. 

3.6.2 Pengamatan bawang merah 

Parameter pengamatan pada tanaman bawang merah pada fase 

generatif dilakukan pada saat 7 hari setelah tanam (HST). Adapun jumlah 

pengamatan sebanyak 10 kali dengan interval 3 hari sekali sampai dengan 

tanaman berumur 30 – 33 HST. Pengamatan dapat dihentikan ketika 

pengukuran yang dilakukan semakin menurun. 

Variabel yang diamati meliputi: kandungan hara pada tiap 

vermicast, tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah umbi per tanaman, berat 

basah dan kering umbi per umbi. 

1. Analisis kandungan unsur hara 

Pengamatan vermicast sebelum diaplikasi yakni menganalisa 

kandungan yang terdapat pada vermicast. Analisa unsur hara  C-organik 

%, C/N ratio %, N %, P %, K %, Ph, dan  bahan organik. Analisa 

dilakukan ketika vermicast yang diperoleh sudah maksimal, yaitu dengan 

cara mengambil sampel pupuk dan selanjutnya dianalisa di Laboratorium 

Kimia. 

2. Tinggi Tanaman (cm) 

Menghitung tinggi tanaman dari atas permukaan tanah hingga 

ujung daun tertinggi menggunakan alat tulis kantor berupa penggaris dan 

menginput data yang sudah didapatkan. 
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3. Jumlah Daun  

Menghitung seluruh jumlah daun dari sampel yang sudah 

ditentukan, daun yang dikategorikan dapat dihitung yakni daun yang sudah 

muncul ( bakal tunas daun )  tidak termasuk atau belum bisa di hitung. 

4. Jumlah umbi pertanaman 

Menghitung seluruh jumlah umbi pada sampel yang sudah 

ditentukan pada setiap kombinasi perlakuan yang diberikan pada umur 65 

HST atau pada saat panen dilakukan. 

5. berat basah umbi pertanaman. 

Menghitung berat basah umbi pada sampel yang sudah ditentukan 

pada setiap kombinasi perlakuan yang diberikan pada umur 65 HST atau 

pada saat panen dilakukan. 

6. Berat kering umbi pertanaman 

Menghitung berat kering umbi setiap sampel pada semua 

kombinasi perlakuan yang diberikan dengan menggunakan alat oven pasca 

panen selama 2 hari. 

3.7 Analisa dan Penyajian Data 

Data dianalisis secara bertahap sesuai dengan tujuan. Uji F digunakan 

untuk mengetahui interaksi antar faktor dan pengaruh masing-masing faktor. Uji 

BNJ 5% untuk melakukan perbandingan antar perlakuan. 

 


