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III. BAHAN DAN METODE 

3.1.Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan di perkebunan bukit holywood Kabupaten 

Gresik yang dilaksanakan selama 5 bulan (July 2017 – November 2017). 

3.2.Alat dan Bahan 

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

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

catatan, buku pendataan. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tebu klon SB2, SB3, 

tebu varietas Bululawang (BL), pupuk GT (Grand Tomiks) (Lampira 8). 

3.3.Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode rancangan petak terbagi (Split Plot) 

yang disusun secara faktorial dengan 2 fakor, yaitu: pertama adalah klon tebu, 

terdiri dari : 

T2 = SB2  

T3 = SB3;  

T4 = Bululawang;  

Faktor kedua adalah pupuk organik (Grand Tomiks), terdiri dari:  

P0 = 0 ton/ha;  

P1 = 10 ton/ha;  

P2 = 20 ton/ha.  

P3 = 30 ton/ha                                                                        .   
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Berdasarkan 2 perlakuan tersebut maka diperoleh 12 kombinasi perlakuan. Secara 

lengkap disajikan dalam Gambar 1. Penempatan kombinasi perlakuan masing-

masing ulangan dilakukan secara acak. Diperoleh 36 kombinasi perlakuan 

sebagaimana tercantum dalam Gambar 2. 

Tabel 2. Kombinasi Perlakuan. 

Faktor II 

Faktor I 

P0 P1 P2 P3 

T2 T2P0 T2P1 T2P2 T2P3 

T3 T3P0 T3P1 T3P2 T3P3 

T4 T4P0 T4P1 T4P2 T4P3 

Keterangan 

T2P0 : Tebu klon SB2 dengan penambahan pupuk grand tomiks 0 ton/ha 

T2P1 : Tebu klon SB2 dengan penambahan pupuk grand tomiks 10t on/ha   

T2P2 : Tebu klon SB2 dengan penambahan pupuk grand tomiks 20 ton/ha 

T2P3 : Tebu klon SB2 dengan penambahan pupuk grand tomiks 30 ton/ha 

T3P0 : Tebu klon SB3 dengan penambahan pupuk grand tomiks 0 ton/ha 

T3P1 : Tebu klon SB3 dengan penambahan pupuk grand tomiks 10 ton/ha 

T3P2 : Tebu klon SB3 dengan penambahan pupuk grand tomiks 20 ton/ha 

T3P3 : Tebu klon SB3 bululawang penambahan pupuk grand tomiks 30 ton/ha 

T4P0 :Tebu varietas bululawang dengan penambahan pupuk grand tomiks 0 

ton/ha 

T4P1 :Tebu varietas bululawang dengan penambahan pupuk grand tomiks 10 

ton/ha 

T4P2 :Tebu varietas bululawang dengan penambahan pupuk grand tomiks 20 

ton/ha 
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T4P4 :Tebu varietas bululawang dengan penambahan pupuk grand tomiks 30 

ton/ha 

3.4.Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1.   Analisis Awal 

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

(Natrium) sehingga didapatkan data lahan dengan kondisi  lewat pengujian 

kondisi tanah. (Lampiran 1). Sumber : (Bambang Sudarsono). 

Analisis pembuatan pupuk Grand Tomiks  sebagai berikut: 

 Didapatkan sampel C-Organik kotoran ayam (K.A) 19 % 

 Didapatkan sampel C-Organik kotoran sapi (K.S) 10 % 

 Syarat pupuk organik C-Organik > 12,5 %  

 Takaran bahan yang digunakan dalam pembuatan 1000kg. Misalkan akan 

dibuat 1000 kg dengan presentase C-Organik kotoran ayam 8,5%  dan 

presentase C-Organik 3,5% kotoran sapi 

 Perhitungan 

K.A.  = 19% : 8,5% 

 = ( 8,5% : 19% ) x 1000 kg 

 = 500kg  

K.S  = 10% : 3,5% 

 = ( 3,5% : 10% ) x 1000 kg 

 = 350kg 

Filler 10% dari 1000kg = 100 kg 

Mixtro 1% dari 1000kg = 10 kg 

Jumlah total = 960 kg 
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3.4.2. Penyiapan Lahan 

Pengolahan tanah dengan membongkar, membalik, dan menghancurkan 

tanah sedalam 30 cm. Pembuatan got keliling, got malag, got mujur, dan juringan. 

Ukuran petak sekitar 4 x 5 meter dan jarak tanam 40 x 135 cm (Lampiran 79). 

3.4.3. Penyiapan Bahan Tanam 

Klon tebu SB (Setyo Budi) merupakan koleksi dari plasma nutfah tebu 

yang dikelola oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Tebu (P3T) 

yang berlokasi di Gresik. Bibit tebu klon SB2, SB3 didapatkan dari bibit tebu 

sistem bagal (Lampiran 79). 

3.4.4. Penanaman 

Penanaman klon tebu yaitu dengan cara melubangi tanah dengan 

menggunakan skrop dengan kedalam ± 10 cm. Bibit diletakkan datar dengan mata 

tunas terletak di samping. Bibit diletakkan dan ditutup dengan tanah, agar tidak 

bergeser (Lampiran 79). 

3.4.5. Pemeliharaan 

 Untuk menjaga kualitas bibit tebu yang baik dalam proses pertumbuhanya, 

diperlukan pemeliharaan tanaman dengan baik, meliputi :pengairan, pengendalian 

gulma dan OPT (Lampiran 81). 

a. Pengairan. 

Setelah tebu ditanam, dilakukan penyiraman 2 hari sekali pada pagi hari 

sampai umur 2 minggu. Penyiraman dilakukan 2 kali seminggu saat umur 2 – 4 

minggu. Penyiraman dilakukan 1 minggu sekali 4 – 6 minggu.dan penyiraman 
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dilakukan 1 bulan sekali saat umur 6 – 16 atau jika musim penghujan dilakukan 

dalam kontrol mingguan. 

b. Pembumbunan. 

Dilakukan saat tanaman berusia 4 bulan. Pembumbunan selanjutnya 

adalah 2 bulan setelah pembumbunan awal dan seterusnya. 

c. Klentek. 

Dilakukan saat tanaman berusia 5 bulan. 

d. Pengendalian Gulma dan OPT. 

Untuk menangani tumbuhan liar (gulma) yang tumbuh di sekitar media 

tanam dan lahan penelitian, dilakukan pembersihan dengan cara mencabut, 

memotong, dan mencangkul, agar tidak mengganggu pertumbuhan genotip tebu. 

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), dilakukan dengan cara 

mengambil atau menangkap secara manual. 

3.4.6. Parameter Pengamatan 

Pengamatan dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Pengamatan secara 

kuantitatif dilakukan 2 minggu satu kali selama 4 bulan dengan peubah 

pengamatan sebagai berikut: 

1. Panjang Tanaman (cm)  

Panjang tanaman diukur mulai pangkal batang sampai pucuk tunas dengan 

interval 14 hari sekali. 

 

 

2. Jumlah Daun (helai), 
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  Daun dihitung yang sempurna pada 5 sampel tanaman setiap petak dalam 

setiap kelompok dalam perlakuan dengan interval 14 hari sekali. 

3. Diameter Batang (mm),  

Diameter batang diukur dengan menggunakan jangka sorong dengan 

interval 14 hari sekali. 

4.    Jumlah Anakan 

Pengamatan jumlah anakan dilakukan dengan cara menghitung satu 

persatu anakan yang telah tumbuh sempurna. Perhitungan jumlah anakan  

dilakukan pada masing-masing kombinasi perlakuan umur 14 hst sampai 

umur 60 hst. 

5.    Analisis data 

Uji anova jika berbeda maka dilakukkan uji lanjut dengan menggunakan 

BNJ taraf 5% dan dikorelasikan antar parameter pengamatan  

6.    Deskripsi Tanaman 

Mendiskripsikan sifat-sifat morfologis tebu SB2, SB3, dan tebu 

Bululawang dengan pedoman pada gambar 2. (Domaingue 1990, dalam 

Artschwager 1958). 
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a. Bentuk Ruas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Gambar 1. Bentuk ruas dan susunannya dalam batang tebu 

A = silindris, B = tong, C = kelos atau  kumparan, D = konis, E= konis terbalik,  

F = lengkung.  
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B. Bentuk Mata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  

Gambar 2. Bentuk-bentuk pola mata  

A = ovate, B = ovate sempit, C = segitiga tinggi, D = Retangular, E= squat 

rhomboid,  

F = segi lima, G = segi lima dengan sisipan sayap tinggi, H = bulat sempit dengan 

sayap melebar ke arah puncak, I = Kuncup bulat dengan sayap tipe crawfish, J = 

bulat, K= ovate bud with emarginate basal wing region. L = ovate dengan sayap 

sekunder 
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C. Ligules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  

Gambar 3. Beberapa tipe bentuk ligule  

A = bulat sabit, B = sabit datar, C = sabit dengan belah ketupat luas, D = sabit 

dengan belah ketupat sempit, E= sabit dengan bagian tengah belah ketupat, F = 

sabit luas, G = segitiga, H = sabit linier, I = broad subarcuate, J = narrow 

subarcuate, K= sabit terbalik, L = arcuate.  
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D. Tipe telinga daun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  

Gambar 4. Beberapa tipe bentuk telinga daun  

A =  tidak  ada, B = transisional, C = bagian dalam berurat, D = k edua  telinga 

berbentuk  pisau   pembedah, E = both auricles  transitional  but  inner  one  with  

small deltoid  hook  inserted  low, F = telinga daun  miring, G = lurus, H = naik, I 

=segitiga, J = dentoid, K= pisau  pembedah  pendek, L = tidak  seragam, M = 

bermuara, N= berbentuk  sabit, O= pisau  pembedah  panjang. 
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E. Tipe tadah embun 

4.6. Analisis Data 

Data pengamatan dianalisis menggunakan BNJ dengan taraf 5% untuk 

mengetahui hubungan antar parameter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  

Gambar 5. Beberapa tipe bentuk tadah embun  

A = segitiga, B = segitiga terang, C = segitiga turun, D = segitiga dengan dua 

sabit, E= squarish deltoid, F = persegi naik, G = squarish subcrescent , H = 

persegi panjang, I = persegi empat dengan bagian tengah sabit, J = persegi sempit, 

K= ascending ligulate, L = flaring ligulate, M = narrow double ligulate, N= 

narrow ligulate, O= dua sabit luas, P= flaring Narrow 

  

 

 

  

 


