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BAB III. METODE PENELITAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 03 Desember 2018 sampai dengan 09 Juni 

2019, bertempat  di green house Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang, Ketinggian tempat ±550 m dpl, dengan suhu rata-rata harian antara 25-

320C. 

3. 2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan analitik, grain size 

ukuran 100 mesh, oven, alumunium foil, corong, lumpang, alu, pipet ukur, gelas 

ukur, TDS/EC meter, spatula, pH meter, penggaris, jangka sorong, wadah 

penyemaian, klorofil meter, jurigen, termometer, timbangan, oven, alat tulis, drum 

ukuran 1 meter, tampah, timba, sarung tangan karet, botol, kertas saring, 

kamera,kertas label.  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi batu zeolit yang diperoleh 

secara komersil, asam klorida (HCL) konsentrasi 35 %, aquadest, benih tanaman 

sawi caisim varietas SHINTA dengan merk dagang Panah Merah, netpot, 

styrofoam, seedbox, rockwool, selang berdiamater 5 mm,aerator, stopkontak, nutrisi 

A B mix.  

3.3 Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian pengaruh komposisi air laut hasil desalinasi dan air tawar terhadap 

produksi tanaman sawi caisin (brassica juncea L.) pada sistem hidroponik rakit  
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apung ini dilakukan denga 3 (tiga) tahapan penelitian. Adapaun tahapan penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut. 

3.3.1 Penelitian Tahap Pertama 

3.3.1.1 Penentuan Lokasi Pengambilan Air Laut 

Penentuan lokasi pengambilan air laut ini dilakukan pada pantai yang 

memenuhi kriteria dari peneliti, kriteria yang dimaksud adalah daerah pantai yang 

masih memiliki lebih banyak lahan kosong dan masih berpotensi sebagai lahan 

pertanian. Titik pengambilan air laut berjarak 250 meter dari batas vegetasi pantai 

diukur menggunakan tali raffia yang sudah dipotong menjadi 250 meter. Lokasi 

yang sesuai tersebut terletak pada Pantai Ngantep, Kabupaten Malang. Air laut yang 

diambil pada pantai ini sebanyak 1000 liter (Lampiran 11). 

3.3.1.2 Pengujian Kandungan Air Laut Pantai Ngantep  

Pengujian dilakukan di Perum Jasa Tirta yang bertempat di Kota Malang, 

pengujian ini betujuan untuk mengetahui kandungan yang ada didalam air laut yang 

berasal dari Pantai Ngantep tersebut. Pengujian dilakukan dengan cara membawa 

sampel sebanyak 1 liter pada Perum Jasa Tirta, kemudian hasil dari pengujian 

sampel tersebut keluar setelah 1 bulan (Lampiran. 12). 

3.3.2 Penelitian Tahap Kedua 

3.3.2.1 Pembuatan Green House Sederhana 

Pembuatan green house sederhana ini bertujuan untuk memberikan tempat 

pada pengujian komposisi air laut dan air tawar pada tanaman sayuran, tanaman 

sayuran yang digunakan pada penelitian ini adalah selada kriting ( lactuca sativa 

L.). Pembuatan greenhouse sederhana ini dilakukan dengan cara memotong plastic 
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UV dengan panjang 1.7 meter dan lebar 3.8 meter untuk bagian depan, dan untuk 

bagian samping dipotong berbentuk segitiga dengan ukuran setiap sisi 1.5 meter, 

sedangkan untuk bambu dipotong dengan ukuran panjang vertikal 1.5 meter dan 

dan panjang horizontal 3.8 meter. Kerangka greenhouse sederhana dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Kerangka Green house Sederhana 

Keterangan gambar: 1 = Tembok 

 2 = Bambu vertikal 

 3 =  bambu horizontal 

 4 = Plastik UV bagian depan 

 5 = Plastik UV bagian samping 

3.3.2.2 Pembuatan Instalasi Hidroponik Rakit Apung Sederhana 

Pembuatan instalasi hidroponik rakit apung sederhana ini terbuat dari botol 

bekas air mineral yang memiliki kapasitas 1,5 liter dan gelas plastik yang memiliki 

kapasitas 200 ml. Pembuatan instalasi tersebut dilakukan dengan cara memotong 

botol air mineral menjadi dua bagian yang nantinya akan digunakan sebagai wadah 
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air, dan setelah itu memotong gelas plastik menjadi dua bagian, gelas plastic ini 

berfungsi sebagai pengganti netpot (Lampiran. 11). 

3.3.2.3 Pengujian Komposisi Campuran Air Laut Dan Air Tawar Pada 

Tanaman Sayuran 

Pelaksanaan pengujian komposisi campuran air laut dan air tawar ini dilakukan 

pada sayuran. Sayuran yang digunakan adalah selada kriting ( lactuca sativa L.) 

yang dilakukan dengan cara memindahkan tanaman selada kriting berumur 14 hari 

pada instalasi hidroponik rakit apung sederhana (Lampiran. 11). Pelaksanaan 

pengujian dilakukan untuk mengetahui jangkauan toleransi salinitas serta 

komposisi air laut dan air tawar yang sesuai terhadap pertumbuhan tanaman 

sayuran. Perlakuan pada pengujian ini dibuat dari campuran air laut dan air tawar, 

perlakuan tersebut terdiri dari P0 = 100 % air tawar; P1 = 80 % air tawar + 20 % 

air laut; P2 = 70 % air tawar + 30 % air laut; P3 = 60 % air tawar 40 % air laut; P4 

= 50 % air tawar + 50 % air laut; P5 = 40 % air tawar + 60 % air laut; P6 = 100 % 

air laut, perlakuan tersebut merupakan hasil diskusi peneliti dengan pembimbing, 

presentase dari volume air laut dan air tawar mengarah pada volume air sebesar 325 

ml.  

Perlakuan yang berjumlah 7 tersebut kemudian diulang sebanyak 3 kali, 

sehingga menghasilkan 21 unit percobaan. Variabel yang diamati pada pengujian 

ini adalah pH, tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun dan berat basah 

tanaman. Hasil dari uji pendahuluan menunjukkan bahwa pada perlakuan P1 dan 

P2 tanaman selada masih dapat hidup . Berdasarkan hasil dari uji pendahuluan 

tersebut peneliti menggunakan presentase air laut 20 % dan 30 % sebagai acuan 
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untuk digunakan dalam menentukan perlakuan, karena dalam presentase tersebut 

tanaman selada masih dapat hidup. 

3.3.2.4 Pemberian Larutan Nutrisi untuk Perawatan Tanaman 

Larutan nutrisi yang diberikan untuk perawatan tanaman pada pengujian ini 

adalah larutan ab mix yang sudah disesuaikan dengan jumlah volume air pada setiap 

wadah. Larutan nutrisi diberikan setiap 7 hari sekali sampai dengan masa panen, 

dengan dosis dimulai pada 7 HST sebesar 500 ppm, 14 HST sebesar 700 ppm, 21 

HST sebesar 900 ppm, 28 HST sebesar 1200 ppm, dan 35 HST sebesar 1300 ppm 

(Lampiran. 11). 

3.3.3 Penelitian Tahap Ketiga. 

Penelitian tahap ketiga dilakukan dengan cara pengujian tanaman sawi 

caisin (brassica juncea L.) terhadap komposisi air laut yang didesalinasi dengan 

zeolit aktivasi HCl dan air tawar, dengan taraf air laut desalinasi sebesar 20 % dan 

30 % dari jumlaj total air yang ada satu wadah ukuran 6000 ml. 

3.3.3.1 Metode Penelitian 

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

sederhana dengan dengan 11 (sebelas) perlakuan dan 3 ulangan, sehingga akan 

didapatkan 33 unit percobaan, dimana dalam setiap unit percobaan dari setiap 

ulangan diperlukan 3 (enam) lubang tanam, sehingga kebutuhan tanaman dari 

seluruh percobaan ini berjumlah 99 tanaman.  

Perlakuan yang terdiri dari :  

P0 =  perlakuan 100 % air tawar ( kontrol) 
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P1 = air laut 20 %+ zeolit 100 mesh + 1 N HCL +air tawar 80 % 

P2 = air laut 20 % zeolit 100 mesh + 1,5 N HCL +air tawar 80 % 

P3 = air laut 20 %+ zeolit 100 mesh + 2 N HCL+air tawar 80 % 

P4 = air laut 20 %+ zeolit 100 mesh + 2,5 N HCL +air tawar 80 % 

P5 = air laut 20 %+ zeolit 100 mesh + 3 N HCL +air tawar 80 % 

P6 = air laut 30 %+ zeolit 100 mesh + 1 N HCL +air tawar 70 % 

P7 = air laut 30 %+ zeolit 100 mesh + 1,5 N HCL +air tawar 70% 

P8 = air laut 30 %+ zeolit 100 mesh + 2 N HCL +air tawar 70 % 

P9 =air laut 30 %+ zeolit 100 mesh + 2.5 N HCL +air tawar 70 % 

P10 = air laut 30 %+ zeolit 100 mesh + 3 N HCL +air tawar 70 % 

Keterangan : Penentuan konsentrasi HCl 1 N, 1.5 N, 2 N, 2.5 N, dan 3 N ditentukan dengan rumus 

N1 x V1 = N2 x V2 

N1 = 
% 𝑥 𝐵𝐽 𝑋 1000

𝑀𝑟
 

  
.

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑛𝑠𝑖
  (Lampiran 7). 

Setiap satu wadah perlakuan dapat diisi dengan volume air sebesar 6 liter. 

Komposisi air laut 20 % dan 30 % dihitung berdasarkan jumlah total keseluruhan 

volume air dalam setiap wadah perlakuan (Lampiran 8). 
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3.3.3.2 Denah Penelitian 

    

Gambar 3. Bentuk denah dalam petak lahan 

 

Gambar 4. Denah pertanaman dalam satu perlakuan 

Keterangan gambar : 

15 cm = jarak antar tanaman 

3 cm = jarak tanaman dengan batas styrofoam 

3.3.3.3 Tahapan Pelaksanaan Penelitian Tahap Ketiga 

3.3.3.3.1 Pembuatan Green house 

Pembuatan greenhouse dilakukan dengan cara membeli bahan yaitu paranet 

dengan panjang 13 meter dan luas 3 meter, plastic UV dengan panjang 13 meter dan 

luas 6 meter. Selanjutnya dengan membeli bamboo ukuran 8 meter dan 4 meter, 

U 

S 

T B 
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langkah berikutnya adalah dengan memotong bambu tersebut sesuai dengan ukuran 

yang telah ditetapkan, kemudian memasang bambu sesuai dengan bentuk  

greenhouse yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah dengan 

memasang paranet dan plastik UV ( Lampiran. 11). 

 3.3.3.3.2 Pengambilan Air Laut di Pesisir Pantai 

Pengambilan air laut ini dilakukan pada pantai yang sebelumnya peneliti telah 

mengambil air laut pada pelaksanaan penelitian tahap pertama, yaitu air laut yang 

berasal dari Pantai Ngantep Kabupaten Malang, titik pengambilan air laut berjarak 

250 meter dari  batas vegetasi pantai ( Lampiran 11) dengan menggunakan tali rafia 

yang telah diukur sepanjang 250 meter ( Lampiran. 11). 

3.3.3.3.3 Preparasi Batu Zeolit Alam 

Batu zeolit alam diperoleh secara komersil dari pedagang yang ada didaerah 

Kota Malang. Selanjutnya zeolit alam tersebut dihaluskan hingga mencapai ukuran 

100 mesh ( Lampiran. 11). Material ini akan digunakan sebagai bahan awal untuk 

penukar ion pada desalinasi air laut. 

3.3.3.3.4 Penyemaian Tanaman Sawi Caisin 

Persemaian dilakukan dengan menggunakan media rockwool. Sebelum 

disemai benih tersebut direndam terlebih dahulu agar benih dapat tumbuh serempak 

dan tumbuh lebih cepat. Benih yang telah direndam kemudian di tanam media 

rockwool. Persemaian dilakukan selama 2 minggu dengan dilakukan penyiraman 

menggunakan air ( Lampiran. 11). 
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3.3.3.3.5 Aktivasi Batu Zeolit Alam Dengan Asam Klorida (HCl) 

Asam klorida diperoleh secara komersil dari pedagang yang ada didaerah 

Kota Malang ( Lampiran 11). Langkah aktivasi batu zeolit alam dimulai dengan 

mengambil batu zeolit ukuran 100 mesh sebanyak 180 gram dan dicampurkan  

dengan 1800  mL larutan HCl untuk perlakuan 30 % air laut dan 1200 mL HCl 

untuk perlakuan 20 % air laut dengan konsentrasi 1 N; 1.5 N; 2 N; 2.5 N; dan 3 N 

( Lampiran 9).  Campuran tersebut dipanaskan sambil diaduk selama 1 jam sampai 

mendidih, campuran tersebut kemudian didinginkan, disaring menggunakan kertas 

saring dan dicuci dengan aquades sampai pH 6-7. Residu dikeringkan dalam oven 

dengan temperatur 1500C selama 2 jam yang selanjutnya disebut dengan penukar 

ion dan adsorben. Penukar ion dan adsorben zeolit hasil perlakuan kemudian 

dipergunakan untuk menurunkan salinitas air laut dengan penukar ion. Zeolit yang 

telah diaktivasi tersebut kemudian disimpan untuk selanjutnya dilakukan proses 

desalinasi ( Lampiran 11) 

3.3.3.3.6 Pembuatan Instalasi Hidroponik Sistem Rakit Apung 

Pembuatan sistem ini dengan cara menggunakan seedbox dengan ukuran 

panjang 45 cm dan lebar 35 cm, styrofoam, aerator, selang berdiamter 5 mm, alat 

pelubang dan netpot. Styrofoam dilubang dengan diameter 4 cm dengan jarak setiap 

lubang adalah 15 cm. Menurut Siregar et al, (2015) jarak tanaman antar lubang pada 

styrofoam adalah 20 x 15 cm dengan diameter lubang 4 cm Selanjutnya memasang 

styrofoam sebagai tempat netpot diatas permukaan seedbox, kemudian memasang 

selang ukuran 5 mm pada aerator dan terkahir memasang netpot pada lubang yang 

sudah disediakan ( Lampiran 11). 
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Sumber : www.Hidrotani.wordpress.com 

Gambar 5. Kerangka sistem hidroponik rakit apung 

3.3.3.3.7 Pembutan larutan nutrisi  

Pembuatan larutan nutrisi yaitu dengan perbandingan stok A dan stok B (50 : 

50 ) dalam 1 liter air, dengan nilai EC sebesar 500-1300 ppm. Larutan nutrisi di 

berikan setiap 7 hari sekali sampai dengan panen , dimulai pada tanaman berumur 

7 HST ( Lampiran. 11). Pada saat penelitian cara mengamati larutan nutrisi dengan 

menggunakan alat TDS meter yang dilakukan dengan meletakkan alat tersebut ke 

dalam larutan nutrisi ( Siregar et al, 2015). 

3.3.3.3.8 Desalinasi Air Laut dengan Batu Zeolit Aktivasi Asam Klorida 

36 gram zeolit aktif ukuran 100 mesh dimasukkan kedalam bak instalasi 

hidroponik rakit apung yang berisi air laut 20 % sedangkan untuk air laut dengan 

komposisi 30 % diperlukan zeolit sebanyak 54 gram ( Lampiran 11), penentuan 

jumlah zeolit aktif yang dipakai menyesuaikan pada komposisi air laut yang 

digunakan ( Lampiran 9). Kemudian selanjutnya menambahkan air laut sesuai 

dengan presentasi pada setiap perlakuan ( Lampiran 11), lalu diaduk dan didiamkan 

selama 72 jam ( Lampiran 11), selanjutnya mengukur salinitas dengan 

styrofoam 
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menggunakan alat TDS/ EC Meter dan mengukur pH air tersebut dengan 

menggunkan pH meter ( Lampiran 11). Berdasarkan penelitian dari Darmawangsa 

et al, (2010) zeolit yang telah diaktvasi mampu menyerap kadar garam Na+ sebesar 

80%. Selain itu Juwita et al, (2018) juga menyebutkan bahwa adsorpsi dengan arang 

aktif merupakan metode yang banyak digunakan untuk pemurnian air dan 

mengurangi kesadahan air, karena strukturnya yang berpori dan mempunyai luas 

permukaan yang besar sehingga mempunyai kapasitas adsorpsi yang tinggi. 

3.3.3.3.9 Penanaman Bibit Sawi Caisin 

Bibit sawi caisin yang telah berdaun tiga lembar atau lebih (berumur 14 hari) 

siap dipindahkan ketempat styrofoam rakit apung. Penanaman dilakukan dengan 

cara memasukkan bibit yang dibalut oleh media rockwool ke dalam netpot yang 

sudah disipkan. Dalam memasukkan bibit ke netpot, hal yang perlu diperhatikan 

adalah akar bibit. Akar bibit diharuskan menjulur keluar dari lubang netpot agar 

akar bibit tersebut menyentuh larutan nutrisi pada saat penanaman ( Lampiran 11). 

3.3.3.3.10 Pemeliharaan tanaman  

Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi pengontrolan electrical 

conductivity (EC), pH, penyulaman, memberikan larutan nutrisi ( Lampiran 11) dan 

menjaga tanaman dari organisme pengganggu tanaman (OPT). Nilai electrical 

conductivity (EC) pada awal penanaman sampai panen diusahakan seimbang 

dengan nilai 500-750 ppm. Sedangkan untuk pengendalian terhadap OPT dilakukan 

secara manual tanpa menggunakan pestisida agar tanaman tidak terkontaminasi 

dengan bahan kimia lainnya. 
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3.3.3.3.11 Pemanenan 

Tanaman sawi caisin dipanen pada umur 40 HST atau 6 minggu setelah 

tanam (MST) yaitu dengan  cara mencabut seluruh tanaman secara hati-hati agar 

tidak rusak terutama daunnya (Tambunan et al, 2013) ( Lampiran 11). 

3.3.3.4 Variabel Pengamatan 

3.3.3.4.1 Variabel pengamatan pertumbuhan 

Variabel pengamatan pertumbuhan yang meliputi tinggi tanaman, diameter 

batang dan jumlah daun dilakukan pengamatan sebanyak 13 kali dalam 1 periode 

tanam dengan interval waktu pengamatan setiap 3 hari sekali dimulai pada 3 HST 

sampai dengan panen. Sedangkan variabel pengamatan luas daun dilakukan setiap 

7 hari sekali sampai dengan panen dimulai pada umur tanaman 7 HST. Variabel 

pengamatan indeks klorofil dilakukan setiap 5 hari sekali, dimulai pada umur 

tanaman 7 HST. Pengamatan pertumbuhan dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

a. Tinggi tanaman 

Tinggi tanaman diperoleh dengan cara mengukur  panjang tanaman mulai dari 

permukaan rockwool sampai dengan bagian tertinggi tanaman dengan 

menggunakan meteran. 

b. Diameter batang 

Diameter batang diamati dengan menggunakan jangka sorong pada bagian 

batang tanaman. 
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c. Jumlah daun 

Jumlah daun didapatkan dengan cara menghitung seluruh daun yang telah 

membuka sempurna. Pengamatan jumlah daun dilakukan dengan menghitung 

jumlah daun tanaman bawang merah pada sampel yang diamati. 

d. Luas daun 

Luas daun diperoleh dengan cara mengukur panjang dan lebar daun. 

Pengukuran panjang lebar daun tersebut dilakukan pada 3 jumlah helai daun yang 

terdapat pada satu sampel tanaman, 3 daun tersebut diambil berdasarkan ukuran 

kecil, sedang dan besar. Perhitungan luas daun dpat dihitung menggunakan rumus 

; LD = FK*P*L. Dimana LD = luas daun, P = panjang daun, L = luas daun dan FK= 

faktor koreksi ( Lampiran. 11). 

e. Indeks Klorofil 

Indeks klorofil dapat diukur denga cara mengambil sampel dari daun tanaman 

yang sudah berumur 7 HST, untuk setiap perlakuan diambil dari 1 tanaman dengan 

1 daun yang diukur. Pengukuran kandungan klorofil dilakukan dengan 

menggunakan alat klorofil meter. 

3.3.3.4.2 Variabel pengamatan panen 

Variabel pengamatan panen dilakukan pada tanaman berumur 40 HST. 

Pengamatan panen dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

a. Panjang akar tanaman  

Dilakukan saat panen yaitu diperoleh dengan cara mengukur akar dari pangkal 

batang hingga ujung akar dengan menggunakan meteran atau penggaris ( Lampiran. 

11). 
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b. Berat segar tanaman 

Pengukuran berat basah tanaman dilakukan dengan cara menimbang tanaman 

secara keseluruhan, meliputi : akar, batang, dan daun. Pengukuran ini dilakukan 

dengan timbangan digital ( Lampiran. 11). 

c. Berat kering tanaman  

Pengukuran berat kering tanaman dilakukan dengan cara menimbang secara 

keseluruhan bagian tanaman ( Lampiran. 11) yang meliputi : akar, batang, dan daun. 

Sebelum ditimbang tanaman dimasukan kedalam oven dengan suhu 800C dan 

waktu selama 24 jam ( Lampiran. 11). 

3.3.3.4.3 Variabel pengamatan media tanam 

Variabel pengamatan media tanam dilakukan pengamatan sebanyak 40 kali 

dalam 1 periode tanam dengan internal waktu pengamatan setiap hari sekali dimulai 

pada 1 HST sampai dengan panen. Pengamatan media tanama dilakukan dengan 

cara sebagai berikut. 

a. Suhu Air 

Dilakukan dengan cara menggunkan alat TDS/EC hold meter (lampiran 11). 

b. Suhu lingkungan  

Dilakukan dengan cara menggunkan thermometer digital. 

c. pH Air 

Dilakukan menggunakan pH meter, dilakukan untuk melihat pH dari perlakuan 

yang diberikan dan untuk menjaga pH tetap dalam keadaan optimal untuk tanaman. 

 

d. Nilai electrical conductivity (EC) media air 
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Dilakukan setiap hari, hal ini untuk menjaga supaya kebutuhan nutrisi bagi 

tanaman akan selalu tercukupi, dengan menggunakan alat EC/TDS meter ( 

Lampiran. 11). 

e. Nilai total dissolve solid (TDS) media air 

Dilakukan setiap hari, hal ini untuk mengetahui total konsentrasi padatan yang 

terlarut didalam media, dengan menggunakan alat EC/TDS meter ( Lampiran. 11). 

3.3.3.4.4 Analisis Data   

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan analisis ragam 

pada taraf 5% dan 1% dan uji BNJ  pada taraf 5 %. Analisis ragam uji BNJ  pada 

taraf 5 % dilakukan dengan menggunakan software Minitab versi 17 . 

 


