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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2018 –  Juni 2019 dan 

bertempat di lahan Pujon Kidul Kabupaten Malang. 

3.2. Alat dan Bahan 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah timbangan analitik, 

sprayer, baki, cangkul, ember, alat tulis, penggaris, ajir, jangka sorong dan 

dokumentasi.  

Bahan yang digunakan adalah  umbi bibit kentang, cocopit, pupuk kandang, 

sekam bakar, kertas, lakban, jaring apel,polibag, pupuk NPK Mutiara 16-16-16 dan 

pupuk NPK Phonska 15-15-15. 

3.3. Rancangan Percobaan 

 Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial yang 

terdiri dari 2 taraf perlakuan. Faktor pertama terdapat 2 dan faktor kedua terdapat 4 

dengan total kombinasi perlakuan yakni 8 diulang sebanyak 4 kali. Faktor pertama 

yaitu pupuk NPK (P) terdiri dari (P1) = Pupuk NPK Mutiara 16-16-16, (P2) = 

Pupuk NPK Phonska (15-15-15). Faktor kedua yaitu berat umbi (U) terdiri dari (U1 

Sangat Kecil) = (0-5g), (U2 Kecil) = (>5-10g), (U3 Sedang) = (>10-15g) dan (U4 

Besar) = (>15g), sehingga total kombinasi perlakuan keseluruhan ulangan terdapat 

34, setiap unit percobaan terdiri dari 4 tanaman sampel sehingga secara keseluruhan 

terdapat 128 tanaman
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Tabel 1. kombinasi perlakuan 

Keterangan:  

P1U1= Pupuk NPK Mutiara (16-16-16) + Umbi Sangat Kecil (SS) 

P1U2= Pupuk NPK Mutiara (16-16-16) + Umbi Kecil (S) 

P1U3= Pupuk NPK Mutiara (16-16-16) + Umbi Sedang (M) 

P1U4 = Pupuk NPK Mutiara (16-16-16) + Umbi Besar (L) 

P2U1= Pupuk NPK Phonska (15-15-15) + Umbi Sangat Kecil (SS) 

P2U2= Pupuk NPK Phonska (15-15-15) + Umbi Kecil (S) 

P2U3= Pupuk NPK Phonska (15-15-15) + Umbi Sedang (M) 

P2U4 = Pupuk NPK Phonska (15-15-15) + Umbi Besar (L) 

Perlakuan Pupuk 

NPK (P) 

Ukuran Umbi (U)  

(U1) (U2) (U3) (U4) 

P1 PIU1 P1U2 P1U3 P1U4 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 
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3.4 Denah Percobaan 

Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Ulangan 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

  50 cm 

Gambar 1. Denah Percobaan 
Keterangan:  

P1U1= Pupuk NPK Mutiara (16-16-16) + Umbi Sangat Kecil (SS) 

P1U2= Pupuk NPK Mutiara (16-16-16) + Umbi Kecil (S) 

P1U3= Pupuk NPK Mutiara (16-16-16) + Umbi Sedang (M) 

P1U4 = Pupuk NPK Mutiara (16-16-16) + Umbi Besar (L) 

P2U1= Pupuk NPK Phonska (15-15-15) + Umbi Sangat Kecil (SS) 

P2U2= Pupuk NPK Phonska (15-15-15) + Umbi Kecil (S) 

P2U3= Pupuk NPK Phonska (15-15-15) + Umbi Sedang (M) 

P2U4 = Pupuk NPK Phonska (15-15-15) + Umbi Besar (L) 
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3.5. Pesiapan Benih 

Benih kentang yang digunakan adalah Kentang Granola Lembang. Persiapan 

meliputi penyortiran benih kentang yang akan ditanam. Penyortiran  yang meliputi 

umbi ukuran sangat kecil (SS) 0-5 g, umbi ukuran kecil (S) >5-10 g, umbi ukuran 

sedang (M) >10-  15 g dan umbi ukuran besar (XL) > 15 g. 

3.6.Persiapan Media  Tanam 

Penelitian dilaksanakan dengan menyiapkan media tanam, pupuk kandang, 

arang sekam dan cocopeat. Mencampurkan semua media tanam dengan 

perbandingan 1:2:2 v/v/v, kemudian diaduk secara rata dan memasukkan kedalam 

polybag. 

3.7. Penanaman 

Penanaman dilakukan setelah benih dan media tanam kentang  sudah siap. 

Proses penanaman dilakukan pada pagi hari untuk mengantisipasi tanaman layu 

karena langsung terkena sinar matahari. Umbi kentang ditanam pada polybag 1 

benih umbi per polybag.   

3.8.Aplikasi Pupuk NPK 

Pemberian pupuk dilakukan dua kali yaitu (1) sebelum tanam dengan cara 

diorak di sekitar lubang tanam sebesar 6,72 g/polybag, (2) pada umur 45 hari sekitar 

10,08 g/polybag setelah tanam pada pagi hari pukul 07.30 WIB. 

3.9. Perawatan 

Perawatan dilakukan intensif agar tanaman tumbuh sehat dan menghasilkan 

benih secara maksimum. Perawatan tanaman meliputi penyiraman, penyulaman, 
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penyiangan gulma, dan pengendalian hama penyakit menggunakan pestisida 

berbahan aktif Abamectin dan fungisida berbahan aktif Simoksanil 8,36% + 

Mankozeb 64,64% yang diberikan dengan menyemprotkan ke bagian tanaman 

dengan rentan waktu 3 hari sekali.   

3.10. Pemanenan 

Panen dilakukan saat tanaman berumur 110 hst ketika tanaman sudah 

menguning. Umbi yang dipanen dibersihkan dari tanah kemudian dicuci lalu 

dikering anginkan dan umbi dapat diseleksi berdasarkan ukurannya, setelah itu umi 

kentang diberi perlakuan dengan menggunakan pestisida berbahan aktif MIP Cinta 

50% dengan tujuan benih kentang dapat disimpan dalam waktu yang lama dan tidah 

terserang oleh hama. 

3.11. Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan terdiri dari pengamatan pertumbuhan tanaman dan  

hasil dari tanaman kentang. Berikut ini adalah diskripsi variable pengamatan yang 

diamati dalam penelitian ini, yakni: 

1) Tinggi tanaman (cm), diukur mulai pangkal batang sampai titik tumbuh dengan 

interval pengamatan 1 minggu sekali sampai menjelang panen.  

2) Diameter batang (mm),diukur diameter batang tanaman dengan menggunakan 

jangka sorong setelah tanaman berumur 2 MST hingga menjelang panen. 

3) Jumlah daun (helai),dihitung jumlah daun per tanaman umbi kentang, dengan 

interval pengamatan 1 minggu sekali sampai menjelang panen. 
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4) Luas daun, Pengukuran luas daun dilakukan pada umur 49 hari setelah tanam 

dengan menggunakan metode kertas grafik, sampel daun yang diamati terdiri 

dari daun ukuran kecil, sedang dan besar. 

5) Jumlah umbi pertanaman, menghitung jumlah umbi kentang yang dihasilkan   

tiap tanaman  ketika waktu panen. 

6) Bobot umbi pertanaman (g), berat umbi/tanaman ditimbang pada saat panen 

menggunakan timbangan analitik. 

7) Pengkelasan umbi (Grading), dilakukan dengan cara menimbang berat umbi 

kentang menggunakan timbangan analitik yang dibedakan menjadi tiga ukuran 

yaitu kecil S (<40 g), sedang M(40-90 g) dan besar XL (>90-120 g) (Direktorat 

Perbenihan Hotikultura, 2014). 

3.12.Analisis Data 

Data yang di dapat dianalisis dengan menggunakan Analisis of 

Variant (ANOVA) dan dilanjutkan uji banding DMRT (Duncan’s 

Multiple Range Test) dengan taraf nyata 5%.  


