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BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Penelitian Tahap I 

 Penelitian tahap 1 adalah pengambilan sampel air laut di Pantai Nganteb, 

Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang dan dilanjutkan pengujian kandungan air 

laut di Perum Jasa Tirta Kota Malang yang dilaksanakan pada bulan desember 2018.  

3.1.1 Pengambilan Air Laut 

 Pengambilan air laut dilakukan di Pantai Nganteb, Kecamatan Gedangan, 

Kabupaten Malang pada tanggal 4 desember 2018, air laut diambil dengan 

menggunakan jerigen plastic ukuran 5 liter dan berjarak 250 meter dari bibir pantai,  

pengambilan air laut ini bertujuan untuk analisis senyawa yang terkandung dalam air 

laut dari Pantai Nganteb, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.  

3.1.2 Uji Air Laut 

 Analisis kandungan air laut dilakukan di Perum Jasa Tirta Kota Malang selama 

1 bulan terhitung mulai tanggal 18 desember 2018 hingga 17 januari 2019. Air laut 

yang di uji sebanyak 5 liter dan di uji menggunakan alat refraktometer. 
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3.2 Penelitian Tahap II 

 Tahapan penelitian ke II adalah uji pendahuluan untuk menentukan sampai 

mana toleransi tanaman selada terhadap komposisi air laut dan air tawar.  

3.2.1 Waktu Dan Tempat 

Penelitian tahap 2 mulai dilaksankan pada tanggal 31 desember 2018 dengan 

menanam tanaman selada dengan system hidroponik rakit apung, bertempat di 

Perumahan Arjuna View No. B 32, Ds. Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang. 

3.2.2 Alat Dan Bahan  

 Alat yang digunakan pada penelitian tahap 2 adalah gunting, gelas cup, aerator, 

pH mete, penggaris, jangka sorong, alat tulis, dan alat dokumentasi, plastic UV ukuran 

2 m persegi, bamboo, tali rafia.  

 Bahan yang digunakan dalam penelitian tahap 2 adalah bibit tanaman selada, 

rockwoll, air laut, air tawar, pupuk AB mix. 

3.2.3 Perlakuan  

 Penelitian tahap 2 menggunakan 7 perlakuan, diulang sebanyak 3 kali, dan total 

sampel sebanyak 21 tanaman selada, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui range 

tanaman selada bisa tumbuh agar penelitian tahap selanjutnya tingkat kegagalan bisa 

di minimalisir, berikut ini adalah perlakuan yang digunakan pada tahap 2 :  

 P0 : 100 % air tawar 

P1 : 80 % air tawar + 20 % air laut 
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 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  

3.2.4 Variabel Pengamatan 

 Variable pengamatan yang diamati pada penelitian tahap 2 ini sebagai berikut :  

3.2.4.1 Tinggi Tanaman 

 Tinggi tanaman selada di amati setiap 3 hari sekali dimulai pada saat tanaman 

berumur 3 HST sampai 39 HST. Pengamatan tinggi tanaman dilakukan dengan 

mengukur tinggi tanaman memakai penggaris dari pangkal batang bawah hingga titik 

tumbuh daun muda.  

3.2.4.2 Diameter Batang  

 Diameter batang tanaman selada diukur menggunakan jangka sorong, 

pengukuran diameter batang dilakukan setiap 3 hari sekali dimulai saat tanaman 

berumur 3 HST sampai 39 HST. 

3.2.4.3 Jumlah Daun 

 Pengamatan jumlah daun dilakukan dengan menghitung jumlah daun pada 

setiap sampel tanaman setiap 3 hari sekali dimulai saat tanaman berumur 3 HST sampai 

39 HST. 
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3.2.4.4 pH Air 

 Pengamatan pH air dilakukan setiap hari mulai dadi 1 HST sampai 39 HST, 

pengukuran pH air dilakukan menggunakan alat pH meter. 

3.3 Penelitian Tahap III 

3.3.1 Waktu dan Tempat Penelitian  

 Penelitian tahap 3 dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2019 dan 

bertempat di Desa Jetis, Gang Baru no. 17, Kecamatan Dau, Malang.  

3.3.2 Alat dan Bahan  

Alat yang digunakan dalam penelitian tahap 3 ini adalah box ukuran 40 cm x 60 

cm, aerator 4, selang aquarium, steorofoam, gelas cup, gunting, selotip, gelas ukur, 

TDS meter, pH meter, klorofil meter, timbanagan analitik, saringan tepung, penggaris, 

jangka sorong, kertas label, jurigen, alat tulis, alat dokumentasi. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian tahap 3 ini adalah air laut pantai 

nganteb, batu zeolit, larutan H2SO4 30%, benih tanaman sawi caisim cap panah merah, 

pupuk AB mix, rockwoll. 

3.3.3 Rancangan Percobaan 

 Penelitian tahap 3 menggunakan Rancangan Acak Kelompok Sederhana  

(RAK) yang terdiri dari total kombinasi perlakuan yakni 8 perlakuan dengan 3 ulangan. 

Setiap unit percobaan terdiri dari 4 tanaman sampel sehingga secara keseluruhan 

terdapat 96 tanaman dimana perlakuannya yaitu: 
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 P0  : Air Tawar 100 % 

P1 : Air Tawar 70 % + Air Laut 30 % + Zeolit Aktivasi H2SO4 0.5 N 

 P2 : Air Tawar 70 % + Air Laut 30 % + Zeolit Aktivasi H2SO4 1 N 

 P3 : Air Tawar 70 % + Air Laut 30 % + Zeolit Aktivasi H2SO4 1.5 N 

 P4 : Air Tawar 70 % + Air Laut 30 % + Zeolit Aktivasi H2SO4 2 N 

 P5 : Air Tawar 70 % + Air Laut 30 % + Zeolit Aktivasi H2SO4 2.5 N 

 P6 : Air Tawar 70 % + Air Laut 30 % + Zeolit Aktivasi H2SO4 3 N 

 P7 : Air Tawar 70 % + Air Laut 30 % + Zeolit Aktivasi H2SO4 3.5 N 

 Denah penelitian dan instalasi hidroponik disajikan pada gambar 2 dan gambar 

3 dibawah. 
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3.3.5 Pengambilan Air Laut 

 Pengambilan air laut dilakukan di Pantai Nganteb, Kecamatan Gedangan, 

Kabupaten Malang dan proses pengambilannya berjarak 250 meter dari bibir pantai, 

air laut di ambil sebanyak 1000 liter menggunakan ember dan ditampung di tong 

ukuran 250 liter sebanyak 4 buah, tujuan pengambilan air laut sebanyak ini agar pada 

saat penelitian masih mempunyai cadangan air laut dan tidak kekurangan saat 

diperlukan.  

3.3.6 Persiapan Instalasi Hidroponik dan persiapan greenhouse 

Sebelum dimulainya penelitian ini dilakukan pembuatan instalasi hidroponik 

rakit apung sesuai prosedur dan sesuai jumlah yang dibutuhkan 

3.3.7 Persiapan air desalinasi 

Sebelum dilakukannya penelitian ini dilakukan persiapan proses desalinasi air 

laut dengan batu ziolit yang di aktivasi dengan H2SO4 pada konsentrasi yang berbeda. 

Aktivasi zeolite dilakukan dengan cara (1). menumbuk batu zeolite hingga halus, (2). 

Mengayak batu zeolite dengan saringan tepung, (3). Menimbang batu zeolite yang 

sudah diayak sebanyak 57,5 g tiap perlakuan, (4). Mengaktivasi zeolite dengan cara 

direbus bersama H2SO4 yang sudah di encerkan berdasarkan normalitas yang sudah 

ditentukan, waktu perebusan selama 1 jam, (5). Meniriskan zeolite yang sudah di 

aktivasi selama 1 jam, (6). Mencuci zeolite dengan air tawar hingga pH air cucian 

netral, (7). Meniriskan zeolite setelah dicuci, (8). Memanaskan zeolite di bawah sinar 

matahari, (9). Mengsangrai zeolite selama 30 menit, (10). Mencampur zeolite 57,5 g 
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dengan air laut 1,8 L (30 %), (11). Mengaduk campuran hingga homogen, (12). 

Mendiamkan campuran hingga zeolite mengendap, (13). Mengambil air yang sudah 

didiamkan.  

3.3.8 Penyemaian Benih Sawi 

Penyemaian benih sawi dilakukan sebelum proses penanaman, penyemaian 

dilakukan pada seedbox yang didalamnya terdapat rockwool. 

3.3.9 Pemindahan Bibit Dan Penanaman 

Pemindahan bibit tanaman sawi dilakukan pada saat bibit berumur kurang lebih 

10 hari setelah semai dan memiliki 4 daun per tanaman, proses ini dilakukan dengan 

cara memindahkan bibit yang disemai pada rockwoll selanjutnya diletakkan pada cup 

gelas (netpot) dan dimasukkan pada lubang steorofoam yang telah dibuat.  

3.3.10 Pemeliharaan Tanaman  

Dalam pemeliharaan dilakukan pengontrolan debit air secara rutin (satu minggu 

2x), pengukuran pH air, suhu air, EC air, kepekatan air, pengendalian hama dan 

penyakit.  

3.3.11 Pemanenan  

Pemanenan tanaman sawi dilakukan saat mencapai umur 35 hari setelah tanam. 

3.4 Variabel pengamatan  

 Pengamatan kondisi air hidroponik dimulai saat tanaman berumur 1 HST 

hingga 30 HST. Pengamatan pertumbuhan dilakukan ketika tanaman berumur 3 HST,  

dengan interval waktu 3 hari sekali untuk variable tinggi tanaman, diameter batang, 
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jumlah daun, serta interval waktu 5 hari sekali untuk variable luas daun dan klorofil 

daun.  Pengamatan hasil panen dilakukan pada saat tanaman berumur 35 HST. Variable 

yang diamati adalah  

3.4.1 TDS ( Kepekatan Air ) 

 Pengamatan kepekatan air hidroponik dilakukan setiap hari pada pukul 7 pagi, 

pengamatan kepekatan air hidroponik dilakukan menggunakan alat tds meter. 

3.4.2 Suhu Air hidroponik 

 Pengamatan suhu air hidroponik dilakukan setiap hari pada pukul 7 pagi, 

pengamatan suhu air hidroponik dilakukan menggunakan alat tds meter. 

3.4.3 pH air hidroponik  

 Pengamatan pH air hidroponik dilakukan setiap hari pada pukul 7 pagi, 

pengamatan pH air hidroponik dilakukan menggunakan alat pH meter. 

3.4.4 EC ( Daya Hantar Listrik ) 

 Pengamatan EC air hidroponik dilakukan setiap hari pada pukul 7 pagi, 

pengamatan EC air hidroponik dilakukan menggunakan alat tds meter. 

3.4.5 Tinggi Tanaman (cm) 

 Tinggi tanaman diukur dari pangkal batang hingga titik tumbuh tanaman, 

pengukuran dilakukan dengan menggunakan penggaris.  
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3.4.6 Jumlah Daun (helai) 

 Jumlah daun dihitung dari pangkal batang hingga titik tumbuh tanaman pada 

tiap tanaman sampel yang diamati. 

3.4.7 Diameter Batang (cm) 

 Diameter batang dihitung setiap 3 hari sekali, pengukuran dilakukan dengan 

menggunakan alat jangka sorong. 

3.4.8 Luas Daun ( cm2 ) 

 Pengamatan luas daun dilakukan setiap 5 hari sekali dimulai pada saat tanaman 

berumur 3 HST hingga sebelum panen, pengamatan dilakukan dengan mengukur 

panjang dan lebar daun tanaman sawi (daun bawah, daun tengah dan daun atas). 

3.4.9 Klorofil  Daun ( mg/g ) 

 Pengamatan klorofil daun dilakukan setiap 5 hari sekali dimulai pada saat 

tanaman berumur 3 HST hingga sebelum panen, pengamatan dilakukan pada daun 

bawah, daun tengah dan daun atas dengan menggunakan alat klorofil meter. 

3.4.10 Panjang Akar (cm) 

 Pengukuran panjang akar dilakukan pada saat panen di setiap sampel tanaman 

yang di tanam, pengukuran dilakukan menggunakan penggaris. 

3.4.11 Berat Segar Tanaman (g) 

 Pengukuran berat tanaman dilakukan pada saat panen dengan cara menimbang 

setiap sampel tanaman yang ditanam.  
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3.4.12 Berat Kering Tanaman (g) 

 Pengukuran berat kering tanaman dilakukan pada saat panen dengan cara 

menimbang berat setiap sampel tanaman setelah di oven selama 2 x 24 jam. 

3.5 Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis dengan uji ANOVA dan dilanjutkan dengan uji 

beda nyata (BNJ) pada taraf 5 % melalui aplikasi minitab versi 17. 


