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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lahan percobaan desa Pendem kecamatan 

Junrejo, kota Batu Jawa Timur dengan ketinggian ± 700 mil. Memiliki suhu rata-

rata tahunan berkisar 21,5oC dan bercurah hujan ± 2000 mm/tahun. selama 2 

bulan dan dimulai pada bulan Maret 2018 sampai Mei 2018. 

Denah tanaman kopi robusta pada Lampiran 11. 

3.2. Alat Dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari alat-alat pertanian, 

label tanaman, EC meter, penggaris/meteran, alat tulis, dan kamera. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi tanaman kopi 

varietas BP 42, BP 358, BP 409, limbah biogas, pupuk urea, pupuk SP-36, dan 

pupuk KCl,  

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan percobaan faktorial yang disusun menggunakan 

Rancangan Petak Terbagi/ Split Plot yang diulang sebanyak tiga kali.  

Faktor I adalah varietas (V) yang dari 3 taraf yaitu:  

V1 = BP 42. 

V2 = BP 358. 

V3 = BP 409 
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faktor II adalah dosis limbah cair biogas (B) yang disiramkan ke tanaman terdiri 

dari 5 taraf, yaitu : 

B0 = kontrol. 

B1 = 150 ml per pohon. 

B2 = 200 ml per pohon. 

B3 = 250 ml per pohon. 

B4 = 350 ml per pohon. 

Tabel 1. Rancangan Perlakuan 

Keterangan : 

V1B0 : Kopi BP 42 dengan penyiraman limbah biogas 0 ml/tan; 

V1B1 : Kopi BP 42 dengan penyiraman limbah biogas 150 ml/tan; 

V1B2 : Kopi BP 42 dengan penyiraman limbah biogas 200 ml/tan; 

V1B3 : Kopi BP 42 dengan penyiraman limbah biogas 250 ml/tan; 

V1B4 : Kopi BP 42 dengan penyiraman limbah biogas 300 ml/tan; 

V2B0 : Kopi BP 358 dengan penyiraman limbah biogas 0 ml/tan; 

V2B1 : Kopi BP 358 dengan penyiraman limbah biogas 150 ml/tan; 

V2B2 : Kopi BP 358 dengan penyiraman limbah biogas 200 ml/tan; 

V2B3 : Kopi BP 358 dengan penyiraman limbah biogas 250 ml/tan; 

V2B4 : Kopi BP 358 dengan penyiraman limbah biogas 300 ml/tan; 

V3B0 : Kopi BP 409 dengan penyiraman limbah biogas 0 ml/tan; 

V3B1 : Kopi BP 409 dengan penyiraman limbah biogas 150 ml/tan; 

V3B2 : Kopi BP 409 dengan penyiraman limbah biogas 200 ml/tan; 

V3B3 : Kopi BP 409 dengan penyiraman limbah biogas 250 ml/tan; 

V3B4 : Kopi BP 409 dengan penyiraman limbah biogas 300 ml/tan; 

 

Faktor II 

Faktor I 
B0 B1 B2 B3 B4 

BP 42 (V1) V1B0 V1B1 V1B2 V1B3 V1B4 

BP 358 (V2) V2B0 V2B1 V2B2 V2B3 V2B4 

BP 409 (V3) V3B0 V3B1 V3B2 V3B3 V3B4 
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3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Analisis Awal 

 Survey lahan dan pengujian, NPK (Nitrogen Phosphat Kalium), Na 

(Natrium) dan limbah cair biogas sehingga didapatkan data lahan lewat pengujian 

kondisi tanah.  

3.4.2. Penyiapan Lahan 

Pengolahan tanah dengan membongkar, menghancurkan tanah sedalam 30 

cm dan membersihkan gulma di sekitar lahan. Pembuatan got keliling got mujur, 

dan juringan. Jarak tanam 2 x 2 m. 

3.4.3. Penyiapan Bahan Tanam 

Tanaman kopi robusta varietas BP 42, BP 358 dan BP 409 didapatkan dari 

Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang berada di Jember, Jawa Timur. 

3.4.4. Penanaman 

Penanaman varietas kopi yaitu dengan cara melubangi tanah dengan 

menggunakan skrop dengan kedalaman ± 30 cm. Bibit diletakkan dan ditutup 

dengan tanah.  

3.4.5. Pemeliharaan 

Perawatan dasar ini biasanya meliputi proses penyiraman secara rutin 

sekitar 1-2 kali sehari, pemeliharaan tanaman meliputi : pengairan, pengendalian 

gulma dan OPT yang mengganggu di sekitar tanaman dengan mencabut atau 

membersihkan gulma bila diperlukan dilakukan penyemprotan pestisida untuk 

pengendalian OPT.  
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3.5 Variabel Pengamatan 

A. Pengamatan Pertumbuhan Tanaman : 

Pengamatan dilakukan terhadap peubah vegetatif secara non-destruktif 

(tanpa merusak tanaman) dan destruktif (merusak tanaman) yang dilakukan secara 

periodik dengan interval waktu 10 hari selama 2 (dua) bulan.  Variabel yang 

diamati meliputi: 

1. Pertambahan Tinggi tanaman (cm) 

  Pertambahan tinggi tanaman diukur setiap 10 hari sekali hingga 6 

kali pengamatan dengan menggunakan penggaris. Batas pengukuran 

ditentukan pada pangkal batang hingga titik tumbuh.  

2. Pertambahan Diameter batang (cm) 

Mengukur pertambahan diameter batang dilakukan setiap 10 hari 

sekali hingga 6 kali pengamatan dengan menggunakan jangka sorong. 

Penentuan pengukuran dilakukan dibawah ruas pertama yang muncul. 

3. Pertambahan Jumlah Daun (helai) 

  Penghitung pertambahan jumlah daun dilakukan saat daun 

membuka secara sempurna. Pengamatan dilakukan dengan interval 10 hari 

sekali hingga 6 kali pengamatan setelah diberikan limbah biogas cair. 

4. Kadar klorofil daun (ml/g) 

 Pengukuran kadar klorofil dilakukan dengan alat klorofil meter 

(SPAD). Pengukuran dilakukan pada daun berwarna hijau dibagian 

pangkal bawah, tengah dan atas. Pengukuran dilakukan 10 hari sekali 

hingga 6 kali pengamatan. 
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5. Pertambahan Panjang dan Lebar Daun (cm) 

  Pengamatan pertambahan panjang dan lebar daun dilaksanakan 

dengan interval 10 hari sekali hingga 6 kali pengamatan. Pertambahan 

panjang dan lebar daun diukur menggunakan penggaris  

3.6 Analisis Data 

Data yang didapat dianalisa secara bertahap sesuai dengan tujuan. Uji yang 

digunakan adalah uji F untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan yang di 

berikan. Kemudian dilanjutkan dengan BNJ pada taraf α = 5% untuk mengetahui 

beda dari setiap perlakuan. Analisa korelasi untuk mengetahui hubungan antara 

variabel yang diamati.                  


