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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 30 Desember  2018 sampai 20 

Mei 2019 dan dilaksanakan di Desa Jetis, Kec. Dau , Kab. Malang 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah botol bekas air 

mineral, gelas ukur, TDS meter dan sendok pengaduk, pipa, pH meter, penggaris, 

jangka sorong, alat tulis, kamera, label, dan jurigen, timbangan analitik, pelubang 

steroform, pisau, paku selotip. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi benih tanaman bayam 

merah, netpot (wadah untuk tanaman), Nutrisi AB-Mix dan media rockwool, 

plastik UV, paranet, paku, botol aqua.  
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3.3  Diagram Alir Penelitian 

Tahapan Penelitian dapat diuraikan dalam diagram alir sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan penelitian  ada 3 tahap 

antara lain: 
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Gambar 2. Diagram alir tahapan penelitian 
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3.3.1  Pengujian Tahap 1 (Pengambilan Sampel dan Pengujian Kandungan 

Air Laut ) 

Penelitian tahap pertama yaitu dengan melakukan penentuan lokasi, 

kemudian pengambilan sampel di pantai Nganteb, Kab.Malang, Jawa Timur. 

Pengujian kandungan air laut di lakukan di Laboratorium Lingkungan di Jasa 

Tirta I dengan pengambilan sampel air laut sebanyak 1 liter.  

3.3.2  Penelitian Tahap II (Pengujian Jangkauan Tanaman Terhadap 

Salinitas dengan sistem hidroponik modifikasi sistem sumbu) 

Penelitian tahap kedua yaitu pengujian dengan komposisi air laut dan air 

tawar untuk mengetahui daya tahan jangkauan tanaman terhadap kondisi salinitas 

tanaman terhadap air laut dengan upaya budidaya tanaman dengan menggunakan 

air laut dipesisir laut, uyaitu terdiri dari 8 perlakuan dan perlakuan diulang 3 kali. 

Variabel pengamatan pertumbuhan meliputi tinggi tanaman (cm), jumlah daun 

(cm), diameter(cm). Variabel panen  meliputi panjang akar, jumlah akar, berat 

tanaman. Variabel pendukung meliputi TDS, EC, pH dan Suhu media tanam.  
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3.3.3  Penelitian Tahap III (Percobaan Pada Tingkat Salinitas Tanaman 

Bayam Merah dengan sistem hidroponik rakit apung) 

Penelitian ketiga yaitu dilakukan dengan mencoba pada tingkat salinitas 10 % 

air laut sampai dengan 50% air tawar pada tanaman bayam merah dalam sistem 

hidroponik rakit apung 

3.4 Metode Penelitian 

Rancangan percobaan penelitian  ini menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) Sederhana, yang terdiri dari 6 perlakuan sudah termasuk 

control, perlakuan diulang sebanyak 4 kali sehingga terdapat 24 unit percobaan 

denah percobaan yang disajikan dalam gambar 3. 
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3.5. Denah Penelitian 

     

 

 

    

      

              

              

                 

                

Gambar 1. Denah Penelitian 
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3.6  Tahapan Penelitian 

3.6.1 Persiapan rakitan instalasi hidroponik rakit apung  

Perakitan dimulai dengan memotong selang menjadi 2 bagian sekitar 10 cm 

untuk menyambungkan  ke lubang  aerator, setiap aerator  terdiri 2 lubang jadi   1 

lubang terdapat 1 selang dan dicabangkan menjadi 3 bagian untuk 3 bak,  

begitupun sebaliknya. Jadi  setiap 1 ulangan terdiri 6 cabang selang dari 2 aerator. 

3.6.2  Persiapan media tanam  

Sebelum melakukan penanaman terlebih dahulu mempersiapkan  tempat  dan 

media tanam rockwool untuk penyemaian .  

3.6.3 Penyemaian benih  bayam  merah  

Pembibitan dengan cara menyemaikan benih bayam merah dengan 

menggunakan rockwool  yang dipotong 2x2 cm, kemudian rockwool diberi air 

hingga basah. Benih diletakkan dalam lubang tanam, masing-masing lubang 1 

tanaman. Bibit bayam  yang telah berdaun tiga lembar atau lebih (berumur 14 

hari) bayam siap dipindahkan ketempat penanaman instansi hidroponik rakit 

apung. 

3.6.4 Penyiapan Nutrisi  

Pupuk yang digunakan yaitu pupuk ABmix Selain itu, alat-alat yang 

dibutuhkan yaitu botol bekas air mineral, gelas ukur, TDS meter dan sendok 

pengaduk.  Dengan perbandingan 3 ml/liter air, 7 ml/liter air, 10 ml/liter air,. 

Pupuk A dimasukkan ke dalam gelas ukur, kemudian ditambahkan dengan air, 

kemudian diaduk sampai larut. Kemudian diberi label. Cara yang sama dilakukan 

untuk pupuk B.  
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3.6.5   Pemindahan Bibit dan Penanaman  

Tahap  pemidahan  bibit dilakukan ketika bibit dari  bayam merah telah  

berumur cukup  sekitar 14 hari yaitu hari hasil setelah benih   disemai  dan  

memiliki 3-4 daun. Proses ini dilakukan dengan mencabut  bibit beserta  media 

semai dengan hati-hati, kemudian memindahkan bibit ke dalam  netpot, Kemudian  

menempatkan  dan menempatkan    dan menanamnya  pada  steroform  di atas   

larutan nutrisi hidroponik pada bak   yang telah dilubangi sebelumnya dan sudah 

di berikan  nutrisi pada airnya. Jarak yang digunnakan antar lubang steroform 20 

cm.  Penempatan sekaligus penanaman disesuikan  dengan pengacakan  setiap 

kombinasi perlakuan yang sebelumnya  telah ditentukan.  

3.6.6  Pemeliharaan  

Melakukan pengontrolan nutrisi secara rutin pada semua bak dengan 

menggunakan TDS meter, pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara 

mekanik yaitu bila dijumpai ada hama, mengambil dan mematikan hama  Rahayu 

(2014) dalam Rahmawati (2018). 

3.6.7 Pemanenan  

Melakukan pemanenan jika sudah mencapai umur panen, yaitu sekitar 1-1,5 

bulan.  

3.7 Variabel Pengamatan Pertumbuhan 

Pengamatan dilakukan dimulai umur 3 HST tanaman bayam merah setelah pindah 

tanam ke instalasi hidroponik selama 13 kali 

a. Tinggi tanaman (cm) 

Pengamatan tinggi tanaman diukur dari bawah hingga pangkal dengan 

menggunakan penggaris atau meteran (Lampiran 13). 
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b. Jumlah daun per tanaman 

Pengamatan jumlah daun dilakukandengan menghitung jumlah daun tanaman 

bayam merah pada sampel yang diamati diukur dari bawah hingga pangkal 

(Lampiran 13). 

c. Diameter batang (mm) 

Pengamatan dimulaimengukur diameter dari batang bawah bayam merah 

dengan menggunakan jangka sorong (Lampiran 13). 

3.8 Variabel Pengamatan Panen  

Pengamatan dilakukan pada saat panen, ketika umur tanaman bayam 

mencapai merah 40 HST.  

a. Panjang  akar (cm) 

Panjang akar tanaman diukur dimulai dari  pangkal tanaman atau permukaan 

media hingga  akar tanaman terpanjang (Lampiran 13). 

b. Jumlah akar 

Pengamatan Panjang akar tanaman dilakukan menghitung masing-masing akar 

pada tanaman bayam merah  (Lampiran 13). 

c. Luas daun  

Pengamatan dilakukan pada saat panen (cm) diukur luas daun rata-rata perdaun 

dengan menggunakan (Lampiran 13). 

d. Berat segar tanaman (gram) 

Pengamatan dilakukan dengan menimbang tanaman yaitu daun yang masih 

dapat dikonsumsi pada saat panen umur (Lampiran  13). 
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e. Uji klorofil  

Pengamatan uji klorofil pada tanaman bayam merah  dilakukan saat panen 

pada hari ke 40 HST(Lampiran 13). 

3.9  Variabel Pendukung 

Pengamatan dilakukan setiap hari selama  40 hari  dimulai sejak  pindah 

tanam  bibit ke instalasi hidroponik  sekitar berumur 14 HST sampai  panen. 

Variabel pengamatannya sebagai berikut : 

1. pH (Potensial Hidrogen) atau derajat keasaman pada perlakuan  

2. Ec (Electrial Conductivity) atau daya hantar listrik pada perlakuan 

3. TDS (Total Disolved  Solid)  atau jumlah kepekatan terlarut pada 

perlakuan  

4. Suhu Air atau suhu air pada perlakuan 

3.10   Analisis Data  

Untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap parameter pengaruh dilakukan 

dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) sederhana dan bila 

jumlah berpengaruh nyata  dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada 

taraf 5% untuk mengetahui pengaruh variabel yang terbaik. Data dianalis dengan 

software Minitap versi 17. 

 

 

 

 


