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BAB III 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

 Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di lahan pendem Agronomi Fakultas 

Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian dilaksanakan 

mulai bulan September 2018 Sampai dengan 27 Januari 2019. 

3.2 Alat dan Bahan 

 Alat yang diperlukan berupa timbangan analitik, label tanaman, sprayer, 

oven, pH meter, kamera, gembor, cangkul, alat tulis dan catatan. Bahan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah bibit sawi varietas pak choy green, sawi pak 

choy white, sawi pakchoy green fortun, cacing Lumbricus rubelus 10 kg pada setiap 

pakan, polybag berukuran 15 x 30, kotoran sapi, ampas tebu, ampas tahu, pestisida 

nabati, tanah, dan air. 

3.3 Metode Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian adalah Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) faktorial, yang terdiri dari dua factor. Faktor I yaitu Jenis 

pakan cacing (kascing), yang terdiri atas : P0: Tanpa perlakuan ( kontrol ), P1: 

Pakan limbah  ampas tebu + bekas beglog jamur, P2: Pakan limbah ampas tahu + 

bekas beglog jamur, P3: pakan limbah kotoran sapi + bekas beglog jamur. 

Sedangkan faktor IIyaitu varietas sawi pakcoy,yang terdiri atas V1: Varietas sawi 

pakcoy green, V2: Varietas sawi pakcoy white, V3:  Varietas sawi pakcoy green 

fortune. Berdasarkan kedua faktor tersebut diperoleh 12 kombinasi perlakuan yang 

masing-masing diulang sebanyak 3 kali dan mengunakan 5 sempel pengamatan.
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3.4 Denah penelitian  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Gambar  1 Denah percobaan 
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Keterangan :        

Perlakuan p  = Jenis pakan 

Perlakuan v  = Varietas sawi 

I, II, III  = Ulangan 

Jarak antar polybag = 10cm 

Jarak antar perlakuan = 30cm 

Jarak antar ulangan = 60cm 
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Keterangan: 

P0V1 = Tanah + Varietas sawi pakchoy green . 

P1V1 = Tanah : kascing ( limbah ampas tebu ) + Sawi pakchoy green. 

P2V1 = tanah : kascing ( limbah ampas tahu ) + Sawi pakchoy green. 

P3V1 = tanah : kascing ( limbah kotoran sapi) + Sawi pakchoy green. 

P0V2 = Tanah + Sawi pakchoy white. 

P1V2 = Tanah : kascing ( limbah ampas tebu ) + Sawi pakchoy white. 

P2V2 = tanah : kascing ( limbah ampas tahu ) + Sawi pakchoy white. 

P3V2 = tanah : kascing ( limbah kotoran sapi) + Sawi pakchoy white. 

P0V3 = Tanah + Sawi pakcoy green fortune. 

P1V3 = Tanah : kascing (limbah ampas tebu) + Sawi pakcoy green fortune. 

P2V3 = Tanah : kascing (limbah ampas tahu) + Sawi pakcoy green fortune 

P3V3 = Tanah : kascing (limbah kotoran sapi) + Sawi pakcoy green fortune 

3.5 Pelaksanaan Percobaan 

3.5.1 Pembuatan kascing. 

1. Pembuatan kotak kayu yang berukuran 1 m x 1,5 m. 

Kotak yang digunakan berbahan kayu untuk memudahkan 

pembuatan dan pengamatan. Dibentuk dengan ukuran 1 m x 1,5 m, dengan 

ketinggian ±30 cm, kotak ini berfungsi sebagai peletakan bahan pakan dan 

cacing. Dalam kotak tersebut di isi dengan kapasitas 10 kg cacing + 10 kg 

beglog + 10 kg pakan (Lampiran 5 bagian A). 
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2. Penimbangan bahan 

Sesuai dengan literatur yang sudah dipelajari bahwa takaran pakan 

cacing yaitu 1 : 1 : 1 sama dengan 1 kg cacing : 1 kg beglog : 1kg pakan 

(Lampiran 5 bagian B). 

3. Persiapan bahan ampas tebu 

Ampas tebu yang di peroleh dari pabrik gula disekitar pembuatan 

pupuk kascing dan bekas baglog jamur diperoleh dari petani jamur disekitar 

pembuatan pupuk organik kascing. Hasil analisis diperoleh bahwa ampas 

tebu mengandung Protein kasar 3,1%; Serat Kasar 34,9%; Lemak Kasar  

1,5%; Abu 8,8%; BETN 51,7%, Nitrogen 0,42%, dan karbon 13,32% 

(Lampiran 5 bagian C). 

4. Persiapan bahan ampas tahu 

Ampas tahu merupakan limbah industri tahu yang biasanya dibuang 

dan mencemari lingkungan seperti bau yang tidak sedap. Ampas tahu 

didapatkan dari tetangga sekitar yang memproduksi tahu dan tempe dan 

bekas baglog jamur diperoleh dari petani jamur disekitar pembuatan pupuk 

organik kascing. Hasil analisis diperoleh bahwa kandungan gizi dalam 

ampas tahu mengandung bahan kering 8,69%, protein kasar 18,67%, serat 

kasar 24,43%, lemak kasar 9,43%, abu 3,42% dan BETN 41,97% 

(Lampiran 5 bagian D). 

5. Persiapan bahan kotoran sapi 

Kotoran sapi didapatkan dari peternak sapi sekitar pembuatan pupuk 

kascing dan bekas baglog jamur diperoleh dari petani jamur disekitar 
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pembuatan pupuk organik kascing. Berdasarkan hasil analisis diperoleh 

bahwa kotoran sapi mengandung N 2,33 %, P2O5 0,61 %, K2O 1,58 %, 

Ca1,04 %, Mg 0,33 %, Mn 179 ppm dan Zn 70,5 ppm (Lampiran 5 bagian 

E). 

6. Aplikasi cacing. 

Proses pembuatan kascing menggunakan bahan pakan dengan 

perbandingan 1 kg cacing : 1 kg pakan : 1 kg beglog 1:1:1. Pada proses ini 

cacing yang digunakan adalah cacing yang berumur 30 hari. Dengan 

menggunakan cacing sebanyak 10 kg pada setiap pakan dapat memproduksi 

kurang lebih 120-150 kg kascing. Waktu yang dibutuhkan pada proses 

kascing sampai bias dipakai berkisaran selama  60 hari dengan ciri-ciri 

kascing sudah terbentuk adalah terbentuknya granul-granul halus. Semakin 

banyak cacing, maka proses pembuatan kascing juga semakin cepat 

(Lampiran 5 bagian F). 

7. Pengayakan kascing. 

Pengayakan bertujuan untuk memperoleh keseragaman kascing dan 

memisahkan antara cacing dan juga kascing. ayakan yang digunakan 

dengan kerapatan 50 mm (Lampiran 5 bagian G). 

3.5.2 Persiapan media semai dan penyemaian bibit 

Media yang digunakan dalam penyemaian ini hanya menggunakan tanah 

dan menggunakan babybag. Bibit yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih 

sawi pakcoy dengan varietas pakcoy green yang sudah disemai selama ± 1 minggu 

dan ± tingginya 7-8 cm (Lampiran 6 bagian A dan B) 
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3.5.3 Persiapan Media Tanam 

Media tanam yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah dan kascing 

yang sudah dicampur di dalam polybag ukuran 15cm x 30cm dengan mengunakan 

perbandingan 1:1 yaitu 2kg tanah + 2 kg kascing (Lampiran 6 bagian C dan D) 

3.5.4 Penanaman  

Menyiapkan polybag, masukkan tanah dan pupuk kascing dengan 

perbandingan yang sudah di sediakan ke dalam polybag kemudian lakukan 

pencabutan atau pemindahan bibit sawi secara hati-hati dan usahakan agar akar 

benih sawi tidak rusak. Buat lubang pada polybag dengan menggunakan jari atau 

kayu dan bibit sawi diletakkan ke dalam lubang tersebut. Satu polybag diisi dengan 

satu bibit sawi untuk menghindari persaingan unsur hara atau cadangan makanan 

antar tanaman ( Lampiran 6 bagian E). 

3.5.5 Pemeliharaan 

1. Penyiraman  

Penyiraman  dilakukan dengan menyesuaikan musim. Jika musim 

penghujan maka sawi sudah tidak memerlukan air, namun untuk musim 

kemarau maka sawi memerlukan banyak air yang dapat dilakukan dengan 

penyiraman pagi dan sore hari (Lampiran 7 bagian A) 

2. Penyiangan 

Penyiangan dapat dilakukan sebanyak 2 kali selama masa tanam sawi. 

Penyiangan ini juga disesuaikan dengan jumlah gulma yang menyerang 

tanaman. Pencabutan gulma dilakukan secara manual yaitu dengan 

menggunakan tangan. Dengan pemeliharaan ini tentunya tanaman sawi akan 
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terbebas dari yang namanya gulma, hama dan penyakit serta mencegah 

tanaman layu serta mati (Lampiran 7 bagian B) 

3. Pemupukan 

Pemupukan merupakan hal yang penting yang harus dilakukan selama 

penelitian untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

Penelitian ini menggunakan pupuk organik kascing dengan perbandingan 1:1 

(Lampiran 7 bagian C) 

1. Pengendalian hama dan penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan secara manual 

maupun dengan pestisida nabati dan jika serangan tidak dapat dikendalikan 

dengan pestisida nabati, maka menggunakan pestisida kimia (Lampiran 7 

bagian D). 

3.6 Pengamatan 

1. Tinggi tanaman (cm) 

Pengukurang tinggi tanaman diukur mulai dari permukaan tanah sampai 

dengan pangkal ujung pucuk daun, pengamatan ini dimulai pada umur 7, 

12, 17, 22 hst (Lampiran 7 bagian E). 

2. Jumlah daun (helai)  

Penghitungan jumlah daun ini yang dihitung adalah daun yang telah 

membuka sempurna dihitung pada saat tanaman berumur 7, 12, 17, 22 hst 

(Lampiran 7 bagian F). 

 



17 
 

 
 

3. Klorofil daun 

Diukur dengan menggunakan klorofil meter. Pengukuran dilakukan 

dengan cara menyisipkan sehelai daun dari tiap sampel dan dijepit pada 

bagian sensor dari alat tersebut. Daun yang diukur adalah daun dewasa 

keempat atau kelima dari pucuk, pengukuran dilakukan pada bagian tengah 

dan ujung daun secara acak dengan menghindari bagian tulang daun. 

Pengukuran indeks klorofil daun ini dilakukan pada umur 7, 12, 17, 22 hst 

(Lampiran 7 bagian G)  

4. Berat segar sawi (g) 

Hasil dari pemanenan ditimbang dengan menggunakan neraca 

analitik pada umur 28 hsp (Lampiran 8 bagian C) 

5. Berat kering sawi (g). 

Dengan cara dikeringkan dengan oven 2 x 24 jam dengan suhu 700C 

dan kemudian ditimbang dengan neraca analitik pada umur 28 hsp 

(Lampiran 8 bagian D) 

6. Berat segar akar (g). 

Setelah panen akar dibersihkan terlebih dahulu dari tanah yang 

dibersihkan terlebih dahulu dari tanah yang menempel pada akar, lalu 

tiriskan kemudian ditimbang dengan neraca analitik pada umur 28 hsp 

(Lampiran 8 bagian E, F dan G). 

7. Berat kering akar (g) 
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Pengamatan variabel ini dilakukan dengan cara dikeringkan dengan oven 

selama 2x24 jam dengan suhu 700C dan kemudian ditimbang dengan neraca 

analitik pada umur 28 hap hsp (Lampiran 8 bagian E, F dan H). 

3.7 Pemanenan 

Pemanenan dilakukan setelah tanaman memenuhi kriteria panen, yaitu 

batang masih renyah dan jumlah daun 7-8 helai per tanaman. Cara panen dilakukan 

dengan mencabut seluruh bagian tanaman beserta akarnya (Lampiran  8 bagian A 

dan B). 

Uji Laboratorium : 

A. Uji kandungan nutrisi (N, P, K, C/N Rasio) yang terdapat dalam pupuk 

organik kascing tiap pakan. 

B. Mengukur pH masing-masing macam pupuk organik kascing (Lampiran 9) 


