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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Agustus 2018 dan 

dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Merdeka 

beralamat di Desa Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan Jawa Timur. 

Terletak pada lintang -7o39’ 53,39’’ LS dan bujur 112o 54’ 17,38’’ BT pada 

ketinggian 5 mdpl, tipe tanah alluvial, dengan suhu rerata 29oC-34oC serta curah 

hujan rerata 1430 mm/tahun. 

3.2 Alah dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi cangkul, 

lempak/sekrop, gembor, timbangan, sprayer, sabit, alat tulis, meteran, penggaris, 

jangka sorong, Munsell Plant Tissue Colour Book (2012), alat tulis, timbangan 

analitik, kamera digital, label tanaman, map coklat, dan buku data. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pupuk kompos, 

pupuk kandang, pupuk SP36,  Urea,  KCl dan sembilan genotipe lokal tanaman 

sorgum dari berbagai daerah. Berikut adalah tabel alamat Genotipe Lokal 

Tanaman Sorgum  

Tabel 5. Alamat Genotipe Tanaman Sorgum Lokal 

No. Nama Genotipe Asal Daerah 

1 Pasuruan Desa Alastlogo, Kec. Lokok, Kab. Pasuruan 

2 Lamongan 1 Desa Patihan, Kecamatan Babat, Kabupaten 

Lamongan 3 Lamongan 2 

4 Tuban Desa Boto, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban 

5 Sampang 1 
Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang 

6 Sampang 2 

7 Tulungagung 1 Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten 

Tulungagung 8 Tulungagung 2 

9 Jombang Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang 
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3.3 Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK)  yang 

terdiri dari sembilan perlakuan. Perlakuan tersebut merupakan genotipe lokal 

tanaman sorgum yang terdiri dari: genotipe Pasuruan, genotipe Lamongan 1, 

genotipe Lamongan 2, genotipe Tuban, genotipe Sampang 1, genotipe Sampang 2, 

genotipe Tulungagung 1, genotipe Tulungagung 2, genotipe Jombang. Percobaan 

diulang sebanyak tiga kali sehingga terdapat 27 satuan percobaan. Setiap 

perlakuan terdapat 5 buah sampel tanaman sorgum yang diamati. Data yang telah 

diperoleh kemudian dilakukan analisis ragam, dilanjutkan uji BNJ dengan taraf 

5% untuk mengetahui pengaruh antar perlakuan. Pengolahan data menggunakan 

Microsoft Excell, aplikasi Minitibe versi 17 dan SPSS versi 16.  

3.4 Pelaksanaan penelitian  

3.4.1 Pembibitan  

Benih yang telah didapatkan dari beberapa daerah disemai pada seed tray 

menggunakan media tanam berupa tanah dan kompos dengan perbandingan 1:1.. 

Benih yang ditanam sebelumnya dilakukan perendaman menggunakan air 

selama 2 jam. Pembibitan dilakukan selama 10 hari. 

3.4.2 Persiapan Lahan 

Sebelum pengolahan lahan, terlebih dahulu lahan yang digunakan 

dibersihkan dari gulma dan sisa-sisa tanaman dengan menggunakan roundup. 

Setelah lahan bersih dari gulma, lalu memberi pupuk dasar dan dilanjutkan 

dengan pembuatan petakan sebanyak 27 petak dengan ukuran 3 m x2,5 m dan 

jarak antar petak 1,5 meter.  

 



18 
 

 
 

3.4.3 Penanaman 

Selanjutnya penanaman bibit beberapa genotipe sorgum. Bibit ditanam 

dengan jarak 70 cm x 25 cm pada umur 10 hari setelah pembibitan. Setiap petak 

terdiri dari 21 tanaman.  

3.4.4. Pemeliharaan 

Pemeliharaan dilakukan dengan meyiram, penyiangan dan pembubunan. 

Penyiraman dilakukan setiap hari saat pagi hari dan sore hari. Penyiangan 

dilakukan pada saat gulma telah banyak tumbuh disekitar tanaman sorgum. 

Pemupukan menggunakan pupuk anorganik yaitu SP 36 (160,4 kg/ha), Urea (43,7 

kg/ha) dan KCl (124,9 kg/ha) yang diaplikasikan dua kali pada saat umur tanaman 

2 MST dan 4 MST. Dan pembubunan dilakukan setelah lahan bersih dari gulma. 

3.4.5 Pemanenan 

Tanaman sorgum dapat dipanen pada umur 3-4 bulan setelah tanam, 

bergantung pada varietas yang ditanam. Saat panen dapat ditentukan berdasarkan 

umur tanaman setelah biji terbentuk atau melihat ciri-ciri visual biji atau setelah 

lewat masak fisiologis. Panen juga dapat dilakukan setelah daun berwarna kuning 

dan mengering, biji bernas  keras dengan kadar tepung maksimal. Terlambat 

panen menurunkan kualitas bii dan biji mulai berkecambah jika kelembaban udara 

cukup tinggi. Panen sebaiknya dilakukan pada keadaan cuaca cerah. Cara panen 

yang baik adalah memotong tangkai malai sepanjang 15-20 cm dari pangkal 

malai. Selanjutnya malai dikeringkan di bawah sinar matahari dan dirontokkan. 

Penanganan pasca panen menggunakan cara pengeringan sorgum untuk 

menurunkan kadar air biji agar aman disimpan dan memudahkan perontokan. 
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Pengeringan dilakukan dengan cara dijemur menggunakan sinar matahari atau 

diangin-anginkan (Firmansyah dkk. 2013). 

3.4 Variabel Pengamatan 

Pengamatan uji daya hasil genotipe tanaman sorgum lokal meliputi 

pengamatan kuantitatif dan kualitatif. Adapun pengamatan kuantitatif dan 

kualitattif adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Pengamatan Kuantitatif 

a. Tinggi tanaman (cm) 

Tinggi tanaman diamati dengan menggunakan penggaris atau meteran. 

Pengukuran tinggi tanaman dimulai dari pangkal batang hingga ujung 

batang yang telah muncul daun bendera. Pengamatan tinggi tanaman 

dilakukan 7 hari sekali hingga munvul daun bendera.  

b. Jumlah daun (helai) 

Jumlah daun diamati dengan menghitung jumlah daun yang tumbuh. 

Pengamatan dilakukan 7 hari sekali sampai muncul daun bendera. 

c. Diameter batang (cm) 

Diameter batang diamati dengan menggunakan jangka sorong pada jarak 

10 cm diatas permukaan tanah. Pengamatan ini dilakukan 7 hari sekali  

hingga muncul daun bendera. 

d. Umur berbunga 

Umur berbunga dihitung mulai dari awal tanam hingga 50% muncul 

bunga dari petak tanaman sorgum disetiap ulangan kemudian hasil 

pengamatan dibagi banyaknya ulangan. 
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e. Umur panen 

Umur panen dihitung mulai dari masa generatif hingga malai siap 

dipanen. 

f. Panjang helai daun (cm) 

Panjang helai daun diamati dengan mengukur mulai dari pangkal daun 

hingga ujung daun pada daun menggunakan penggaris. Pengamatan ini 

dilakukan saat tanaman panen. 

g. Lebar helai daun (cm) 

Lebar helai daun diamati dengan mengukur jarak terlebar antara dua tepi 

daun. Pengamatan ini dilakukan saat tanaman panen. 

h. Panjang malai (cm) 

Panjang malai pertanaman diamati dengan menggunakan penggaris atau 

meteran. Diamati dari tumbuhnya cabang pertama titik tumbuh biji 

hingga ujung malai.  

i. Jumlah biji per malai 

Jumlah biji per tanaman dihitung setelah biji dikeringkan selama 3 hari. 

Biji pada malai dihitung keseluruhannya. 

j. Bobot segar 1000 biji (g) 

Bobot segar 1000 biji diukur dengan menimbang 1000 biji yang belum 

dikeringkan menggunakan timbangan elektrik.  

k. Bobot kering 1000 biji (g) 

Bobot kering 1000 biji diukur dengan menimbang 1000 biji yang telah 

dikeringkan dibawah cahaya matahari secara langsung selama 3 hari. 
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l. Bobot kering biji per malai (g) 

Bobot biji pertanaman dihitung dengan menimbang biji tiap tanaman 

yang telah dirontokkan dan telah dijemur dibawah sinar matahari 

langsung selama 3 hari. Kemudian diperoleh bobot biji sorgum per 

tanaman dalam satuan gram. 

m. Produksi biji sorgum per satuan hektar 

Produksi biji sorgum per satuan hektar didapatkan dari perhitungan 

produksi/ha dengan rumus Rata-rata per genotipe x populasi tanaman. 

n. Kadar protein 

Kadar protein didapatkan dari hasil uji proksimat dengam metode makro 

kjeldahl (AOAC, 1970). Langkah-langkah pengujian kadar protein yaitu 

melalui 3 tahap, tahap pertama destruksi. Pada tahap ini satu gram 

sampel dimasukkan dalam labu kjedahl dan menambahkan 2-2,5 gr 

selenium mixture serta asam sulftat pekat (15 ml), kemudian 

memanaskan dengan api kecil dalam ruang asam. Kemudian pemanasan 

dilanjutkan sampai cairan dalam labu berwarna jernih kemudian 

didinginkan. Tahap yang kedua yaitu destilasi. Pada tahap ini larutan 

dipindahkan dari labu kjedahl ke dalam labu didih dan membilas dengan 

aquadest. Kemudian memasang labu didih yang berisi larutan pada alat 

destilasi dalam Erlenmeyer dengan menambahkan asam borat 5%. 

Destilasi dianggap selesai bila dua per tiga larutan dalam labu sudah 

menguap dan tertampung dalam Erlenmeyer. Tahap yang ketiga yaitu 

titrasi. Pada tahap ini labu Erlenmeyer yang berisi supernatant ditritasi 
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dengan HCl 1 N. Kandungan protein dapat dihitung dengan rumus 

perhitungan sebagai berikut: Protein Kasar (%) = x 100% 

o.  Kadar serat  

Kadar serat didapatkan dari hasil uji proksimat dengan menggunakan 

metode penentuan serat kasar (AOAC,1970). Langkah pengujian kadar 

serat yaitu mengambil sampel hasil dari ekstrasi lemak yang telah 

diketahui bobotnya (B gram) kemudian diletakkan pada kertas saring dan 

mengoven dengan suhu 105oC selama 1 jam, kemudian memasukkan 

dalam eksikator 20 menit lalu ditimbang(A gram), selanjutnya 

memasukkan sampel ke dalam beaker glass 250 ml dengan 

menambahkan 200 ml H2SO4 , 0.255N lalu ditutup dengan pastik dan 

diikat dengan karet gelang. Kemudian memasukkan kedalam waterbath 

dan menghitung selama 1 jam dari mulai mendidih. Lalu didinginkan 

setelah itu disaring menggunakan kertas saring samapi residu semua 

tertinggal di kertas saring. setelah itu membilas beaker glass yang masih 

ada sisa-sisa resedu dengan aquadest 200 ml Setelah itu mengambil 

residu yang tertinggal dikertas saring dan memasukkan ke dalam glass 

dengan menambahkan 200 ml NaOH, 0.313N lalu ditutup dengan plastik 

dan kerat gelang, kemudian direbus dan dihitung selama 1 jam dari mulai 

mendidih lalu dibiarkan hingga dingin setelah itu di saring. Mengambil 

dan memasukkan dalam oven suhu 105oC selama satu jam beaker glass 

yang masih ada sisa-sisa residu dan telah dibilas dengan aquadest 200 ml. 

Kemudian memasukkan dalam eksikator 20 menit lalu ditimbang (C 

gam). Perhitungan  kadar serat kasar menggunakan rumus: 
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Kadar 𝑆𝐾 =
C−A

B
 𝑥 100% = 𝑆𝐾% 

p.  Kadar air 

Kadar air didapat dari hasil uji proksimat dengan metode oven atau biasa 

disebut Thermogravimetri yaitu menguapkan air yang ada dalam bahan 

dengan jalan 20 pemanasan pada suhu 105oC 

q.  Kadar lemak 

Kadar lemak didapatkan dari hasil uji proksimat dengan menggunakan 

metode Soxhlet (Woodman, 1941). Lngkah-langkah pengujian kadar 

lemak yaitu menimbang 2 gr biji sorgum yang telah dihaluskan kemudian 

mencampur dengan pasir yang telah dipijar sebanyak 8 gr dan 

memasukkan ke dalam tabung ekstrasi soxhlet dalam thimble, lalu 

mengalirkan air pendingin melalui kondensor. Kemudian memasang 

tabung ekstrasi pada alat distilasi soxhlet dengan pelarut petroleum ether 

secukupnya selama 4 jam. Mengaduk ekstrasi yang telah  residu dalam 

tabung, selanjutnya proses ekstrasi dilanjukan lagi selama 2 jam dengan 

pelarut yang sama. Setelah itu memindahkan petroleum ether yang telah 

mengandung ekstrak lemak dan minyak ke dalam botol timbang yang 

bersih kemudian ditimbang, setelah itu menguapkan dengan air sampai 

agak pekat dan dilanjutkan dengan mengeringkan dalam oven suhu 100 

oC sampai bobot konstan lalu menimbang bobot residu.  Penghitungan 

kadar lemak menggunakan rumus: 

𝑃𝑒𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 =
Bobot residu − Bobot kosong

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 (𝑔)
 𝑥 100% 
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r.  Kadar abu 

Kadar abu didapatkan dari hasil uji proksimat dengan langkah yaitu 

memasukkan cawan porselin dalam oven dengan suhu 105oC selama 1 

jam. Kemudian mengambil cawan menggunakan tang penjepit lalu 

memasukkan ke dalam desikator selama 30 menit dengan suhu ruang. 

Kemudian ditimbang (A gram). Setelah itu menimbang sampel sebanyak 

2 gram (B garm) dan memasukkan ke dalam cawan porselin. Kemudian 

memasukkan ke dalam tanur/furnace dengan suhu 600oC lalu dihitung 

selama 1 jam. Setelah selesai, memasukkan ke dalam oven selama 1 jam 

dengan suhu 105oC lalu memasukkan dalam desikator selama 30 menit 

dengan suhu ruang. Kemudian menimbang bahan yang sudah dingin. 

Penghitungan kadar abu menggunakan rumus C – A/B x 100%. 

3.5.2 Pengamatan Kualitatif 

a. Warna daun.  

Pengamatan ini terdapat dua jenis daun yang di amati yaitu pada masa 

pertumbuhan dan saat panen. Warna daun diamati dengan 

membandingkan warna daun dengan panduan Munsell Plant Tissue 

Colour Book (Wilde and Voigt, 2012). 

b. Bentuk dan kerapatan malai.  

Pengamatan ini dilakukan pada saat tanaman sorgum telah dipanen. 

Bentuk dan kerapatan malai diamati dengan melihat panduan IBPGR 

(International Board for Plant Genetic Resources) (1993). 
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Keterangan: 1: inflorenscence compacness and shape, 2: very lax panicle, 3: very loose erect 

primary branches, 4: very loose erect primary branches, 5: loose droping primary branches, 6: 

semi-loose erect primary branches, 7: semi-loose drooping primary branches, 8: semi compact 

elliptic, 9: compact elliptic, 10: compact oval, 11: half broom corn, 12: broom corn. 

 

Gambar 3. Bentuk-bentuk malai (Sumber: IBPGR/ICRISAT (1993)) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerapatan malai (sumber: Andriana dan Isnaini, 2010) 

c. Warna biji dan warna sekam.  

Pengamatan warna biji dilakukan dengan cara melihat dan mencocokkan 

warna biji dan sekam dengan buku panduan international union for the 

protection of new varietas of plants (2015). Pengamatan ini dilakukan 

pada saat tanaman sorgum panen. 
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Berikut adalah gambar denah penelitian di Kebun Percobaan universitas 

Merdeka Pasuruan 

Ulangan I Ulangan II Ulangan III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Keterangan: 

UI, II, III= Ulangan atau kelompok 

G1= Genotipe Lokal Pasuruan 

G2= Genotipe Lokal Lamongan 1 

G3= Genotipe Lokal Lamongan 2 

G4= Genotipe Lokal Tuban 

G5= Genotipe Lokal Sampang 1 

G6= Genotipe Lokal Sampang 2 

G7= Genotipe Lokal Tulungagung 1 

G8= Genotipe Lokal Tulungagung 2 

G9= Genotipe Lokal Jombang 

 

Gambar 5. Denah Penelitian “Uji Daya Hasil 

Beberapa Genotipe Lokal Tanaman Sorgum (Sorghum Bicolor (L.)) 

Di Pasuruan Jawa Timur” 
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Keterangan:  

 = Tanaman border 

 = Tanaman sampel 

 

Gambar 6. Petak Unit Percobaan “Uji Daya Hasil 

Beberapa Genotipe Lokal Tanaman Sorgum (Sorghum bicolor (L.))  

di Pasuruan Jawa Timur” 
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