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III. BAHAN DAN METODE 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian dilakasakan pada tanggal 1 Desember 2018 hingga 31 Januari 

2019 dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian-Peternakan UMM di 

Desa Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Lokasi penelitian terletak pada 

7°53'47"S dan 112°34'28"E dengan ketinggian 638 m dpl (Aplikasi Accurate 

Altimeter). 

3.2 Alat dan Bahan 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, lanjaran, tali, 

Penggaris, jangka sorong, gembor, cetok, label tanaman, kamera, alat tulis, buku 

catatan, buku pendataan. 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kakao varietas 

Sulawesi01, MCC02, pupuk urea, TSP, KCl, Kieserit, dan limbah cair biogas. 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode rancangan petak terbagi (Split Plot). 

Petak utama adalah varietas kakao, terdiri atas: 

V1 = Sulawesi 01; 

V2 = MCC 02;  

Anak petak adalah limbah cair biogas, terdiri atas:  

B0 = 0 ml/tanaman; 

B1 = 150 ml/tanaman;  

B2 =200 ml/tanaman; 

B3= 250 ml/tanaman; 
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B4= 300 ml/tanaman. 

 Berdasarkan petak utama dan anak petak tersebut maka diperoleh 10 

kombinasi perlakuan. Secara lengkap disajikan dalam Table 1. Penempatan 

kombinasi perlakuan masing-masing ulangan dilakukan secara acak. 

Tabel 1. Kombinasi perlakuan dalam penelitian 

Keterangan : 

V1B0 : Kakao Sulawesi 01 dengan pemberian limbah biogas 0 ml/tan; 

V1B1 : Kakao Sulawesi 01 dengan pemberian limbah biogas 150 ml/tan; 

V1B2 : Kakao Sulawesi 01 dengan pemberian limbah biogas 200 ml/tan; 

V1B3 : Kakao Sulawesi 01 dengan pemberian limbah biogas 250 ml/tan; 

V1B4 : Kakao Sulawesi 01 dengan pemberian limbah biogas 300 ml/tan; 

V2B0 : Kakao MCC 02 dengan pemberian limbah biogas 0 ml/tan; 

V2B1 : Kakao MCC 02 dengan pemberian limbah biogas 150 ml/tan; 

V2B2 : Kakao MCC 02 dengan pemberian limbah biogas 200 ml/tan; 

V2B3 : Kakao MCC 02 dengan pemberian limbah biogas 250 ml/tan; 

V2B4 : Kakao MCC 02 dengan pemberian limbah biogas 300 ml/tan; 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Analisis Awal 

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

(Natrium) sehingga didapatkan data lahan lewat pengujian kondisi tanah. 

Kemudian dilanjutakan dengan mengukur intensitas cahaya menggunakan lux 

meter untuk mengetahui besaran intensitas cahaya yang dapat diserap oleh tanaman 

yang ternaungi dan tanaman yang tidak ternaungi. 

faktor II 

faktor I 
B0 B1 B2 B3 B4 

V1 V1B0 V1B1 V1B2 V1B3 V1B4 

V2 V2B0 V2B1 V2B2 V2B3 V2B4 
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3.4.2 Penyiapan Lahan 

Penyiapan lahan dengan membuat got keliling, got mujur, dan juringan. 

Jarak tanam 2 x 2 m. 

3.4.3 Penyiapan Bahan Tanam 

Bibit kakao varietas Sulawesi 01 dan varietas MCC 02 yang berumur satu 

tahun didapatkan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang berada di 

Jember, Jawa Timur. 

3.4.4 Penanaman 

Penanaman bibit kakao yaitu dengan cara membuat lubang tanam 

menggunakan skrop dengan kedalaman ± 20 cm. Bibit diletakkan dan ditutup 

dengan tanah.  

3.4.5 Pemupukan 

Pemberian pupuk anorganik menggunakan beberapa jenis pupuk 

diantaranya Urea, TSP, KCL, dan Kieserit diberikan setelah penamanan. Pupuk 

anorganik diberikan sesaui dosis yang telah di tentukan oleh Pusat Penelitian Kopi 

dan Kakao Indonesia. Pemberian pupuk anorganik diberikan sebelum 

pengaplikasian limbah cair biogas. 

Pemberian limbah cair biogas kepada tanaman sesuai dosis yang telah 

ditentukan sebanyak 6 kali dengan interval waktu 10 hari selama 2 bulan. Limbah 

cair biogas diberikan di sekitar tanaman berdasarkan lebar tajuk dari masing-

masing tanaman kakao. 
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3.4.6 Pemeliharaan 

Perawatan dasar ini biasanya meliputi proses penyiraman secara rutin 

sekitar 1-2 kali sehari, Untuk menjaga kualitas bibit kakao yang baik dalam proses 

pertumbuhanya, diperlukan pemeliharaan tanaman dengan baik, meliputi: 

pengairan, pengendalian gulma dan OPT.  

3.4.7 Variabel Pengamatan 

1. Tinggi tanaman (cm) 

 Tinggi tanaman diukur setiap 10 hari sekali hingga 6 kali 

pengamatan dengan menggunakan penggaris. Batas pengukuran ditentukan 

pada pangkal batang hingga titik tumbuh. 

2. Diameter batang (cm) 

Mengukur diameter batang dilakukan setiap 10 hari sekali hingga 6 

kali pengamatan dengan menggunakan jangka sorong. Penentuan 

pengukuran dilakukan dibawah ruas pertama yang muncul. 

3. Jumlah Daun (helai) 

 Menghitung 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 (Unit) 

 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. Panjang Daun (cm) 

 Pengamatan panjang daun dilaksanakan dengan interval 10 hari 

sekali hingga 6 kali pengamatan yang diukur menggunkan penggaris. 

Pengukuran dilakukan pada: 

a. Daun besar: Panjang daun berkisar antara 24 cm – 26 cm 

Gambar 2. Panjang Daun Besar 

b. Daun sedang: Panjang daun berkisar antara 15 cm – 17 cm 

Gambar 3. Panjang Daun Sedang 

c. Daun kecil: Panjang daun berkisar antara 8 cm – 10 cm 

Gambar 4. Panjang Daun Besar 
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6. Lebar Daun (cm) 

 Pengamatan lebar daun dilaksanakan dengan interval 10 hari sekali 

hingga 6 kali pengamatan yang diukur menggunkan penggaris. Pengukuran 

dilakukan pada: 

a. Daun besar: Lebar daun berkisar antara 10 cm – 11 cm 

Gambar 5. Lebar Daun Besar 

b. Daun sedang: Lebar daun berkisar antara 5 cm – 6 cm 

Gambar 6. Lebar Daun Sedang 

c. Daun kecil: Lebar daun berkisar antara 2 cm – 3 cm 

Gambar 7. Lebar Daun Kecil 
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3.4.7. Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisis dengan uji F taraf 5% dn 1% untuk 

mengetahui keragaman dari perlakuan. Apabila terdapat perbedaan yang nyata 

dilanjutkan dengan uji Duncan dengan taraf 5%. Analisis data menggunakan 

aplikasi SAS Portable versi 9. 


