
 
 

 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan waktu  

Penelitian dilakukan di lahan terbuka Kecamatan Tosari Kabupaten 

Pasuruan. Penelitian dimulai pada  bulan November 2018 sampai dengan April 

2019. 

3.2 Alat dan bahan  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan, cangkul, 

penggaris alat tulis, papan nama, alat dokumentasi. 

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bibit umbi kentang 

G0 Varietas Granola Kembang, pupuk kandang, pupuk Petroganik, pupuk ZA, 

pupuk phonska plus, pupuk NPK Petro Nitrat,  pupuk NPK Mutiara 

pelangi,Meraoke, Yara mila, Tawon dan pestisida. 

3.3    Prosedur penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan acak Kelompok dengan 7 perlakuan 

dan diulang 4 (empat) kali.  Luas lahan yang digunakan untuk setiap perlakuan 

menggunakan lahan seluas 40 m
2
.  Masing-masing perlakuan adalah sebagai 

berikut : 

*) NPK sejenis adalah NPK Formula 16 – 16 – 16 

Dosis Pemupukan 

P1  = 200 kg/Ha ZA+700 Kg/Ha NPK Mutiara  

P2  = 200 kg/Ha ZA+1.000 Kg/Ha NPK Phonska Plus  

P3  = 200 kg/Ha ZA+1.000 Kg/Ha NPK Petro Nitrat 

P4  = 200 kg/Ha ZA+1.000 Kg/Ha NPK Pelangi 

P5  = 200 kg/Ha ZA+1.000 Kg/Ha NPK Mutiara  

P6  = 200 kg/Ha ZA+1.000 Kg/Ha NPK Yara Mila 

P7  = 200 kg/Ha ZA+1.000 Kg/Ha NPK Tawon 
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Denah percobaan  
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Gambar 1. Denah Percobaan 

Keterangan : (P1U1) Kontrol Petani (ZA+NPK Mutiara), (P2U1) ZA+Phonska 

Plus, (P3U1) ZA+Petro Nitrat, (P4U1) ZA+Pelangi, (P5U1) 

ZA+Mutiara, (P6U1) ZA+Yara Mila, (P7U1) ZA+Tawon. 

3.4 Pelaksanaan penelitian 

 

Gambar 2. Pelaksanaan Penelitian 
1. Persiapan Lahan 

Membersihkan lahan dan menggemburkan tanah dengan menggunakan 

cangkul, kemudian memberi pupuk petroganik sebanyak 2.000 Kg/Ha 

Ulangan 
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Jarak antar Ulangan 
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pada guludan yang telah dibuat dengan cara menyebar pada guludan yang 

berjarak 80 cm. 

2. Penanaman 

Dilakukan dengan menentukan jarak tanam yakni 80x25 cm , kemudian 

menanam umbi dengan cara meletakkan umbi yang telah bertunas dengan 

posisi tunas menghadap ke atas dan pada lubang tanam yang sudah dibuat, 

tidak terlalu dangkal agar tanaman tidak mudah roboh, memberi pupuk 

dasar dan menutup kentang menggunakan tanah. 

3. Pemeliharaan tanaman 

a. Pengairan 

Pengairan dilakukan 1 minggu sekalai atau pada saat curah hujan 

tinggi tidak dilakukan pengairan pada tanaman kentang, agar 

memperkecilkemungkinan kebusukan pada tanaman. 

b. Pemupukan  

Aplikasi pemupukan dilakukan dalam beberapa tahap yaitu : 

Petroganik  : Sebelum tanam pada semua perlakuan  

Pupuk NPK  : ½ dosis (0 HST) , ½ dosis (30 HST) 

Pupuk ZA   : ½ dosis (0 HST) , ½ dosis (30 HST) 

c. Penyiangan  

Penyiangan gulma dilakukan 2-3 kali selama masa penanaman, 

tergantung perkembangan gulma. Penyiangan dilakukan pada saat 

sebelum pemupukan susulan dan penggemburan tanah. Penyiangan 

sebaiknya dilakukan pada saat gulma masih muda agar tidak merusak 
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perakaran tanaman kentang, penyiangan dilakukan secara manual 

dengan tangan atau alat penyiangan lainnya seperti kored. 

d. Pembumbunan 

Pembumbun an dilakukan dengan cara meninggikan tanah pada batang 

tanaman agar tidak tumbang, umbi tidak kelihatan ke permukaan dan 

mempercepat pembesaran umbi di dalam tanah. Pembumbunan ini 

dilakukan ada saat pemupukan ke 2, pembumbunan dilakukan apabila 

mengalami kerusakan akibat tergerus air hujan atau saat melakukan 

pengairan. Pembumbunan dilakukan dengan  cara menaikkan tanah 

disekitar tanaman kentang dan dilakukan bersamaan dengan 

penyiangan pertama yang berfungsi untuk menutupi umbi kentang 

yang muncul di permukaan. 

e. Pengendalian HPT 

Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kentang dilakukan 

pada berdasarkan penyakit dan hama yang meyerang. Pengendalian 

hama penyakit menggunakan pestisida yang mengandung bahan aktif 

Abamectin serta fungisida berbahan aktif Simoksanil + Mankozeb 

yang diberikan dengan cara menyemprot kebagian tanaman. 

f. Pemanenan 

Tanaman kentang dipanen pada saat berumur 3-4 bulan, atau pada saat 

tanaman mempunyai  ciri-ciri 70 % dari seluruh tanaman, daun -

daunnya menguning, batang menguning, tergantung dari kondisi 

tanaman kentang itu sendiri. 
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3.5 Variabel pengamatan 

1. Tinggi tanaman (cm),dilakukan dengan cara mengukur tinggi mulai 

pangkal batang sampai titik tumbuh dengan interval pengataman 1 

minggu sekali menggunakan penggaris. 

2. Jumlah daun (helai), dengan cara menghitung jumlah daun pada tanaman 

kentang setiap 1 minggu sekali. 

3. Jumlah cabang, dilakukan dengan cara menghitung semua jumlah cabang 

pada tanaman kentang setiap 1 minggu sekali. 

4. Kadar klorofil (mg/l), dilakukan dengan cara melakukan ekstraksi dengan 

alkohol pada daun yang telah dihancurkan dengan mortal-martil, 

melakukan centrifuge untuk memisahkan ekstrk dengan ampas, 

kemudian menuangkan cairan kedalam kuvet sampai garis tanda batas 

dan memasukkannya kedalam spektrofotometer dengan OD 646, 663 nm, 

5. Jumlah umbi per tanaman, dengan cara mengitung jumlah umbi 

keseluruhan yang dihasilkan pada setiap sampel tanaman kentang pada 

saat  panen. 

6. Bobot umbi per tanaman (g), dilakukan dengan cara menimbang berat 

umbi per tanaman  yang telah dipanen menggunakan timbangan analitik. 

7. Bobot umbi per petak (Kg), dilakukan dengan cara menimbang berat 

hasil panen per petak yang telah dikumpulkan dan ditimbang 

menggunakan timbangan analitik. 
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8. Potensi produksi (ton/Ha), dilakukan dengan cara menimbang berat umbi 

pada setiap tanaman kemudian di kali dengan populasi tanaman per 

hektar dibagi 1000  

9. Pengkelasan  umbi (Grading), dilakukan dengan cara membedakan 

ukuran umbi yang dihasilkan menggukanan 3 ukuran yang berbeda yaitu 

grade A (>200g), grade B (100-200g), C (50-100g). 

3.6 Analisis data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis keragaman 

(Uji F 5%) untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang diberikan. Jika nilai F 

hitung > F tabel 0,05 dan 0,01 artinya perlakuan yang diuji berpengaruh yang 

signifikan terhadap respon yang diamati. Apabila pada perlakuan berpengaruh 

nyata, maka dilanjutkan dengan uji DMRT (α=0,05) untuk mengetahui pebedaan 

pegaruh antara perlakuan yang dicobakan. 

 


