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BAB III BAHAN DAN METODE 

3.1. Waktu dan Tempat 

Kegiatan penelitian di lakukan pada 09 Desember sampai 03 April 2019 di 

Desa Tirtotaruno, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 

3.2. Alat Dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi timbangan, 

panci,blender, kompor, baskom, gunting/pisau, gembor, cangkul, tali 

rafia,paranet, bambu, penggaris, jangka sorong, pH meter, thermometer, oven, 

label, kamera digital dan alat tulis. 

3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi biji tanaman horenso, 

eceng gondok, sabut kelapa, air, pupuk daun, pupuk kandang, pupuk Azolla. 

3.3. Rancangan Penelitian 

Rancangan percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

sederhana dengan 5 perlakuan mulsa organik dan perlakuan tanpa mulsa. Setiap 

perlakuan diulang 4 kali. Setiap ulangan terdapat 4 sampel tanaman. Perlakuan 

yang akan diuji sebagai berikut: 

M0 = Tanpa menggunakan mulsa 

M1 = eceng gondok : sabut kelapa (80% : 20%) 

M2 = eceng gondok : sabut kelapa (70% : 30%) 

M3 = eceng gondok : sabut kelapa (60% : 40%) 
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M4 = eceng gondok : sabut kelapa (50% : 50%) 

M05 = eceng gondok : sabut kelapa (40% : 60%) 
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3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan mulsa organik sebagai berikut: 

 

 

 

 

a. Mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

Bahan-bahan seperti eceng gondok didapatkan di waduk Balearjo 

Kecamatan Pagelaran Malang, hal tersebut terdapat pada lampiran 8.1 

sedangkan sabut kelapa didapatkan di pasar Landungsari Kabupaten 

Malang. Hal tersebut terdapat pada lampiran 8.2 

b. Mempersiapkan sabut kelapa dan tangkai daun eceng gondok.  

Eceng gondok di potong menjadi ukuran yang kecil berkisar ± 2 cm. Hal 

tersebut terdapat pada lampiran 9.1, kemudian serat sabut kelapa dicabut 

tipis-tipis dan digunting dengan ukuran kecil-kecil. Hal tersebut terdapat 

pada lampiran 9. 2 

c. Menimbang bahan dengan komposisi sesuai perlakuan.Hal tersebut terdapat 

pada lampiran 9.3 

d. Merendam eceng gondok 

Merendam eceng gondok yang telah dipotong menggunakan air selama 24 

jam. Eceng gondok yang sudah dipotong direndam dengan menggunakan air 

berkisar ±500-700ml/perlakuan. Hal tersebut terdapat pada lampiran 9.4 
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e. Melakukan perebusan eceng gondokselama 1 jam. 

Perebusan dilakukan untuk menghilangkan getah dan melunakkan tekstur 

bahan agar memudahkan dalam menghaluskan bahan. Perebusan dilakukan 

dengan pemberian air berkisar ±1000-1500ml/perlakuan untuk eceng 

gondok dan dihaluskan hingga berbentuk bubur. Hal tersebut terdapat pada 

lampiran 9.5 

f. Meniriskan eceng gondok yang sudah di rebus agar memudahkan waktu  

menghaluskan eceng gondok. Hal tersebut terdapat pada lampiran 9.6 

g. Menghaluskan bahan-bahan. 

Menghaluskan bahan dilakukan dengan menggunakan blender. Untuk 

menghaluskan eceng gondok membutuhkan air ±350- 500ml/perlakuan. Hal 

tersebut terdapat pada lampiran 9.7 sedangkan menghaluskan sabut kelapa 

tidak membutuhkan air, namun setelah sabut kelapa dihaluskan perlu 

dipotong lagi kecil-kecil agar sabut kelapa semakin halus. Hal tersebut 

terdapat pada lampiran 9.8 

h. Mencampur bahan-bahan. 

Eceng gondok dan sabut kelapa yang telah halus dicampur jadi satu pada 

satu wadah dan dibiarkan selama ±12 jam agar bahan mencampur dengan 

merata. Hal tersebut terdapat pada lampiran 9.9 

i. Mencetak mulsa sesuai dengan ukuran 

Pencetakan mulsa dilakukan dengan menggunakan cetakan manual yang 

terbuat dari kayu dengan ukuran 40x50cm/lembar dan 45x50cm/lembar.Hal 

tersebut terdapat pada lampiran 9.10 
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j. Mengeringkan mulsa dengan menjemur dibawah panas matahari.  

Pengeringan mulsa dilakukan secara manual yaitu dengan menjemur mulsa 

selama 2 hari dibawah terik matahari sampai mulsa sudah terlepas dari 

alasnya. 

k. Mulsa siap digunakan. 

Mulsa yang sudah sudah kering diangkat pada pagi/sore hari dan mulsa siap 

digunakan.Hal tersebut terdapat pada lampiran 14. 

3.4.2 Persiapan lahan 

Persiapan lahan meliputi pengolahan lahan dengan meratakan tanah, 

pembuatan bedengan ukuran 50cm x 50cm, tinggi bedengan 30cm dan jarak antar 

bedengan 30cm, kemudian dilanjutkan dengan pemberian pupuk kambing pada 

masing-masing bedengan. Hal tersebut terdapat pada lampiran 10. 

3.4.3 Persiapanbibit  

Bibit yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji tanaman horensountuk 

dataran medium-tinggi yang didapatkan di toko online. Penyemaian dilakukan di 

bedengan. Penyiraman dilakukan secara rutin pada pagi dan sore hari. Tanaman 

horenso yang sudah berkisar 2 MSS dan berdaun 2-4 helai dipindahkan ke 

lapang.Hal tersebut terdapat pada lampiran 11 

3.4.4 Penanaman  

Bibit yang siap ditanam adalah umur 2 minggu setelah semai (MSS). Pindah 

tanam dilakukan pada sore hari untuk menghindari strees tanaman akibat terik 

matahari yang berlebih. Pemindahan bibit ke bedengan dengan jarak tanam 

berkisar 10x15cm.Hal tersebut terdapat pada lampiran 12. 
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3.4.5 Pemeliharaan 

a. Penyiraman 

Penyiraman dilakukan setiap hari, namun ketika musim hujan 

penyiraman dilakukan dua hari sekali. 

b. Sanitasi lingkungan 

Sanitasi dilakukan untuk menjaga kebersihan lahan dan kesehatan 

tanaman. Sanitasi dilakukan pada saat sebelum tanam dan satu minggu 

sekali di area bedengan. Pengendalian gulma dilakukan pada sekitar 

bedengan dan di area tanaman. 

c. Pengendalian hama dan penyakit 

Pengendalian dilakukan secara kimiawi dan manual. Pengedalian 

tanaman horenso yang terserang hama dan penyakit lebih dari 10 

tanaman menggunakan cara kimiawi dengan di semprot insktisida. 

d. Pemupukan  

Sebelum dilakukan tranplanting, dilakukan pemupukan dasar dengan 

menggunakan pupuk organik (pupuk kotoran hewan) dan pupuk Azolla. 

Kemudian bedengan ditutupi dengan menggunakan mulsa organik 

sesuai perlakuan, setelah itu melubangi mulsa organik dengan 

menggunakan gunting. 

e. Pemupukan susulan 

Pemupukan susulan dilakukan sebagai nutrisi tambahan dengan tujuan 

menambah kebutuhan unsur hara. Pemupukan susulan dilakukan pada 

umur 10-15 HST. 
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3.4.6 Panen 

Tanaman horenso dipanen pada saat umur 25 HST. Ciri-ciri tanaman 

horenso yang siap dipanen meliputi daun berwarna hijau tua dan daun terasa kaku. 

3.5. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan seminggu sekali yaitu: 

a. Pengamatan Pertumbuhan Tanaman  

1. Tinggi Daun (cm) 

Tinggi tanaman diukur sejakseminggu setelah pindah tanam masa 

vegetatif. Pengukuran tinggi tanaman dimulai dari atas permukaan tanah 

sampai dengan daun yang tertinggi (tegak). Hal tersebut terdapat pada 

lampiran 13. 

2. Luas Daun (cm2) 

Pengukuran luas daun dilakukan dengan menggunakan aplikasi imagej. 

Pengukuran dilakukan pada tanaman sampel. Hal tersebut terdapat pada 

lampiran 13. 

3. Jumlah Daun (helai) 

Jumlah daun dihitung seminggu setelah pindah tanam didapatkan dengan 

menghitung jumlah helain daun yang sudah terbuka sempurna.  

4. Berat basah total tanaman (gram) 

Berat basah total yaitu dengan menimbang sampel tanaman secara 

keseluruhan dengan daun maupun akarnya.  
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5. Berat kering total tanaman (gram) 

Berat kering total tanaman dengan cara mengoven seluruh tanaman tanpa 

akar di dalam oven dengan suhu 1050C selama 24 jam kemudian. 

b. Pengamatan iklim 

1. Suhu tanah 

Pengamatan dilakukan dengan  menancapkan Thermohigrometer digital ke 

tanah. Pengamatan dilakukan pada pagi hari (06.00-07.00), siang hari 

(12.30-13.00)  selama satu minggu dua kali pengamatan. 

2. Kelembapan tanah 

Pengamatan dilakukan dengan  menancapkan Thermohigrometer digital ke 

tanah. Pengamatan dilakukan pada pagi hari (06.00-07.00), siang hari 

(12.30-13.00) selama satu minggu dua kali pengamatan. 

3. pH tanah 

Pengamatan dilakukan dengan  menancapkan pH ke tanah. Pengamatan 

dilakukan pada pagi hari (06.00-07.00), siang hari (12.30-13.00) selama 

satu minggu dua kali pengamatan. 


