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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1   Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan dan dimulai pada bulan Mei 2018 

sampai Juli 2018 di lahan percobaan Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, 

Jawa Timur dengan ketinggian ± 700 mdpl. Memiliki suhu rata-rata tahunan 

berkisar 21,5oC dan bercurah hujan ± 2000 mm/tahun. 

3.2   Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat 

Alat-alat yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari alat alat pertanian 

(ember, cangkul, sabit, sprayer, gembor), label tanaman, EC meter, 

penggaris/meteran, alat tulis, dan kamera. 

3.2.2. Bahan 

Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi limbah cair 

biogas, tanaman kopi robusta varietas BP 436, BP 234, BP 936, pupuk urea, pupuk 

SP-36, pupuk KCl, dan dolomit. 

3.3   Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan percobaan faktorial model RAK aktorial yang 

disusun secara Rancangan Petak Terbagi / Split Plot yang diulang sebanyak tiga 

kali. 
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Petak utama adalah varietas (V) yang terdiri dari 3 taraf, yaitu : 

V1 = BP 436  

V2 = BP 234 

V3 = BP 936 

Anak petak adalah limbah biogas akan disiramkan ke tanaman terdiri dari 5 taraf 

yaitu:  

B0 = Kontrol/tanpa perlakuan 

B1 = 150 ml per tanaman 

B2 = 200 ml per tanaman 

B3 = 250 ml per tanaman 

B4 = 300 ml per tanaman 

 Tabel 1. Kombinasi perlakuan 

Biogas 

 

Varietas 

B0 B1 B2 B3 B4 

BP 436 (V1) V1B0 V1B1 V1B2 V1B3 V1B4 

BP 234 (V2) V2B0 V2B1 V2B2 V2B3 V2B4 

BP 936 (V3) V3B0 V3B1 V3B2 V3B3 V3B4 

 

Keterangan 

V1B0 : Kopi BP 436 dengan penyiraman limbah biogas 0 ml/tan; 

V1B1 :  Kopi BP 436 dengan penyiraman limbah biogas 150 ml/tan;   

V1B2 :  Kopi BP 436 dengan penyiraman limbah biogas 200 ml/tan; 

V1B3 :  Kopi BP 436 dengan penyiraman limbah biogas 250 ml/tan; 

V1B4 : Kopi BP 436 dengan penyiraman limbah biogas 350 ml/tan; 

V2B0 :  Kopi BP 234 dengan penyiraman limbah biogas 0 ml/tan; 

V2B1 : Kopi BP 234 dengan penyiraman limbah biogas 150 ml/tan; 

V2B2 : Kopi BP 234 dengan penyiraman limbah biogas 200 ml/tan; 

V2B3 : Kopi BP 234 dengan penyiraman limbah biogas 250 ml/tan; 
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V2B4 : Kopi BP 234 dengan penyiraman limbah biogas 350 ml/tan; 

V3B0 : Kopi BP 936 dengan penyiraman limbah biogas 0 ml/tan; 

V3B1 : Kopi BP 936 dengan penyiraman limbah biogas 150 ml/tan; 

V3B2 : Kopi BP 936 dengan penyiraman limbah biogas 200 ml/tan; 

V3B3 : Kopi BP 936 dengan penyiraman limbah biogas 250 ml/tan; 

V3B4 : Kopi BP 936 dengan penyiraman limbah biogas 350 ml/tan; 

 

3.4   Analisis Awal 

3.4.1  Pelaksanaan Penelitian 

Survei lahan dan pengujian kadar NPK, Na pada tanah dan limbah organik 

biogas sehingga didapatkan data lahan dengan pengujian kondisi tanah. 

3.4.2  Penyiapan Lahan 

Pengolahan tanah dilakukan dengan membongkar dan menghancurkan tanah 

serta menggali dengan kedalaman 30 cm dan lebar 15 cm x 15 cm dan jarak tanam 

2 m x 2 m serta membersihkan gulma di sekitar lahan , pembuatan got keliling. 

3.4.3  Penyiapan Bahan Tanam 

Penyiapan bahan tanam yaitu dengan menyiapkan bibit. Bibit kopi robusta 

varietas BP 436, BP 234, BP 936 diperoleh dari Puslitkoka ( Pusat Penelitian Kopi 

dan Kakao) yang berada di Jember, Jawa Timur. 

3.4.4  Penanaman 

Penanaman 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 
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OPT yang mengganggu di sekitar tanaman dengan mencabut atau membersihkan 

gulma bila diperlukan dilakukan penyemprotan pestisida untuk pengendalian OPT.  

3.5. Variabel Pengamatan 

3.5.1 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 sebanyak 6 kali pengamatan  Variabel yang 

diamati meliputi: 

1. Pertambahan Tinggi Tanaman (cm). 

Tinggi tanaman diukur mulai dari pangkal batang utama yang menyentuh 

tanah hingga ujung daun tertinggi, pengamatan dilakukan setiap 10 hari sekali 

selama 60 hari dengan 6 kali pengamatan.  

2. Pertambahan Jumlah Daun (helai).  

Penghitungan jumlah daun dilakukan pada daun yang sudah membuka 

sempurna, dihitung dengan interval 10 hari sekali selama pengamatan berlangsung 

dengan 6 kali pengamatan atau saat awal limbah cair biogas diberikan pada 

tanaman. 

3. Pertambahan Diameter Batang (cm) 

Diameter batang diukur dengan menggunakan jangka sorong dengan interval 

10 hari sekali sebanyak 6 kali pengamatan dengan menggunakan jangka sorong. 

Penentuan pengukuran dilakukan dibawah ruas pertama muncul. 
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4. Kadar Klorofil Daun  

Pengukuran dilakukan sebanyak tiga kali untuk masing-masing tanaman 

dengan alat klorofil meter (SPAD). Pengukuran dilakukan pada daun yang 

berwarna hijau di bagian pangkal bawah tengah dan atas. Dengan interval 10 hari 

sekali sebanyak 6 kali pengamatan. 

5.  Pertambahan Panjang dan Lebar Daun (cm) 

 Pengamatan pertambahan panjang dan lebar daun dilaksanakan dengan 

interval 10 hari sekali sebanyak 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 interaksi dan pengaruh masing masing 

perlakuan. Uji Duncan taraf α = 5% untuk mengetahui beda dari setiap perlakuan. 

Analisa regresi untuk mengetahui bentuk respon dari perlakuan. 

 


