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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian 

   Penelitian ini dilakukan di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang yang 

dilaksanakan pada bulan Maret 2019 -  Juni 2019 

3.2 Alat dan Bahan 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah cangkul, pengukur 

bedengan, bambu pengunci mulsa, pelubang mulsa, penggaris, jangka sorong, 

pisau, alat semprot, alat pengocor, dan alat dokumentasi 

 Bahan yang digunakan adalah umbi dari  8 varietas tanaman kentang (AR-

07, AR-08, Olimpus, Maglia, Ping-06, Amabile, GK-Meristem, Repita), pupuk 

kandang, SP-36, fungisida, insektisida, perekat dan perata pestisida, pupuk 

NPK, 
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3.3 Denah Percobaan                                                                                

utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1= GK- Meristem 

V2= Amabile 

V3= Ar-08 

V4= Maglia 

V5= Olimpus 

V6= Repita 

V7= Ping-06 

V8= Ar-07 

           KELOMPOK 1                KELOMPOK 2                   KELOMPOK 3 

V3 V2 V5 

V5 V7 V6 

V2 V8 V2 

V8 V3 V4 

V1 V6 V1 

V4 V1 V7 

V7 V4 V3 

V6 V5 V8 
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3.4 Pesiapan bedengan  

Sebelum penelitian dilakukan, terlebih dahulu dilakukan persiapan 

bedengan dengan menggemburkan tanah, setelah digemburkan campur 8 sak 

pupuk kandang dicampur dengan 8 kg SP-36 dan buat bedengan menjadi 8 

bedeng dan tutup dengan mulsa ukuran 120 cm, membuat lubang tanam dengan 

jarak tanam 35cm x 40cm 

3.5 Penanaman 

Menugal lubang mulsa sedalam 15-20 cm dan memasukkan benih 

kentang kedalam lubang sesuai dengan acakan dalam denah 

3.6 Perawatan 

Perawatan tanaman meliputi penyiangan rumput, penyemprotan 

pestisida sesuai dengan dosis 3 hari sekali, pemupukan susulan dengan cara 

pengocoran setelah tanaman berumur 15 hari setalah tumbuh menggunakan 

pupuk NPK 

3.7 Variabel yang diamati : 

        Variabel pengamatan terdiri dari pengamatan deskriptif menurut 

International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) dan  

hasil dari tanaman kentang diambil 3 sampel dari total 10 tanaman. Berikut ini 

adalah diskripsi variable pengamatan yang diamati dalam penelitian ini, yakni: 

1.Berat umbi 
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  Berat umbi diukur setelah panen dalam satuan gram 

2. Hasil umbi per hektar dengan menggunakan metode populasi 

hasil umbi per hektar = JP × BRU  

keterangan :  JP  = Jumlah Populasi 

           BRU = Berat rerata umbi  

Menghitung populasi 

JP = (a − b)/c 

Keterangan:  JP = Jumlah populasi 

            a =  luas 1 hektar tanah dalam satuan cm2 

            b = 20% luas 1 hektar (cm2) 

            c =  jarak tanam 

JP = (100.000.000 – 20.000.000) / (35 X 40)  

     = 57.142 tanaman 

3. Besar umbi dengan grading Large dengan berat >200 gram,  Medium       

101-200 gram, Small <100 gram 

4. Tinggi tanaman diukur 5 hari sebelum panen 

5. Tipe pertumbuhan  

 

 

Gambar 1. Tipe pertumbuhan tanaman kentang 
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1: Tipe pertumbuhan cabang, 2: Tipe pertumbuhan sedang, 3: Tipe 

pertumbuhan daun 

(UPOV No. Dokumen TG/23/5) 

  Tipe pertumbuhan dari kentang dapat di klasifikasikan menjadi 3 

jenis. Pertaman adalah tipe cabang dimana tanaman kentang memiliki 

pertumbuhan yang berfokus dari cabang umbi dengan daun yang tidak 

rimbun. Kedua adalah tipe sedang dengan pertumbuhan yang seimbang 

dari cabang dan kelebatan daun. Ketiga tipe pertumbuhan daun, ditandai 

dengan jumlah cabang sedikit dan jumlah daun banyak 

6. pola pertumbuhan 

 

   

   

 

Gambar 2. Pola pertumbuhan tanaman kentang 

3: Pola pertumbuhan tegak, 5: Pola pertumbuhan agak sedang, 7: pola 

pertumbuhan menyebar (UPOV No. Dokumen TG/23/5) 

Tanaman kentang mempunyai tiga pola kebiasaan tumbuh (growth 

habit), yaitu tegak (upright), agak tegak (semi-upright), dan menyebar  

(spreading) seperti yang dijabarkan dalam gambar 2 

7. Ketebalan batang utama.  

Tipis (0,7-0,8 cm), Sedang (0,9-1,0 cm), Tebal ( >1cm) 

8. Ukuran daun 
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  Ukuran daun pada tanaman kentang dibagi kedalam 5 kelompok 

yaitu sangat kecil, kecil, sedang, lebar, dan sangat lebar 

9. Susunan daun 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Susunan daun (UPOV No. Dokumen TG/23/5) 

  Susunan daun dari tanaman kentang dibagi kedalam 3 klasifikasi 

yaitu tipe susunan daun tertutup (closed), tipe susunan daun sedang 

(intermediate), dan tipe susunan daun terbuka (open) seperti dipaparkan 

dalam gambar 3 

10. Intensitas warna hijau daun 

  Parameter intensitas warna hijau daun dibagi menjadi tiga karakter 

antara lain terang, sedang, dan gelap menggunakan bagan warna daun 
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11. Ukuran anak daun 

 

Gambar 4 Ukuran anak daun (UPOV No. Dokumen TG/23/5) 

  Ukuran anak daun dibagi menjadi empat seperti yang dipaparkan 

dalam gambar 4  antara lain medium, medium-besar, besar, dan besar-

sangat besar 

12 Frekuensi daun menyimpang 

 

 

 

 

Gambar 5. Perbedaan daun tidak menyimpang dan menyimpang 

(UPOV No. Dokumen TG/23/5) 

  Tingkat frekuensi daun menyimpang dapat dihitung dengan 

banyaknya daun menyimpang yang terlihat dalam tanaman kentang 
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13. Gelombang tepi daun 

  Frekuensi dari gelombang tepi daun dan dibagi menjadi 5 yaitu 

sangat lemah, lemah, sedang, kuat, dan sangat kuat 

14. kedalaman urat daun 

  Tingkat kedalaman urat daun dibagi menjadi 3 kriteria yaitu 

dangkal, sedang dan dalam 

15. frekuensi daun sekunder 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Frekuensi daun sekunder 

 

3: Lemah, 5: sedang, 7: kuat (UPOV No. Dokumen TG/23/5) 

  Daun sekunder merupakan daun yang tumbuh pada tangkai daun 

utama diantara anak daun primer 

16. Lebar anak daun 

 

 

Gambar 7. Lebar anak adun 

3: sempit, 5: sedang, 7: lebar (UPOV No. Dokumen TG/23/5) 
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  Lebar anak diklasifikasikan menjadi 3 yaitu sempit, sedang, dan 

lebar 

17. Frekuensi daun sekunder pada terminal daun 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.Bagian daun kentang 

 Bagian yang ditunjukkan merupakan bagian terminal daun (UPOV 

No. Dokumen TG/23/5) 

  Dalam parameter frekuensi daun sekunder pada terminal daun 

adalah tingkatan atau banyaknya jumlah daun sekunder yang berada pada 

terminal daun tanaman kentang 
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18. Frekuensi daun sekunder pada lateral daun 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Bagian daun kentang 

Bagian yang ditunjukkan dengan panah adalah bagian daun sekunder pada 

terminal daun (UPOV No. Dokumen TG/23/5) 

  Frekuensi daun sekunder pada lateral daun dibagi menjadi sangat 

lemah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi 

19. ukuran daun sekunder  

Ukuran daun terbagi menjadi Kecil (0,7-1,0 cm) Sedang (1,1-1,4 

cm) Besar (>1,4) (Kusmana,2007) 

20. Ukuran tunas 

  Ukuran tunas dibagi menjadi 3 yaitu kecil, sedang, dan besar 
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21. Bentuk tunas 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Bentuk tunas 

1. spherical, 2. ovoid, 3. conical, 4. broad cylindrical, dan 5. narrow 

cylindrical (UPOV No. Dokumen TG/23/5) 

22. Intensitas antosianin pada pangkal tunas 

  Antosianin adalah pewarna alami karena merupakan zat berwarna 

merah, jingga, ungu, ataupun biru yang terdapat pada bunga dan buah-

buahan (Arifatul,2015). Intensitas antosianin pada pangkal tunas diamati 

dengan melihat tingkat warna merah pada pangkal daun 

23. Bulu tunas pada pangkal tunas 

 

 

 

 

   

 

Gambar 11. Bagian tunas kentang 

Panah menunjukkan bagian pangkal tunas (UPOV No. Dokumen TG/23/5) 
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  Pada UPOV karakter bulu ujung tunas dibagi menjadi 5 yaitu sangat 

lemah, lemah, sedang, kuat, sangat kuat  

24. Ukuran ujung tunas 

  Pada metode UPOV karakter ukuran ujung tunas dibagi menjadi 5 

yaitu sangat kecil, kecil, sedang, besar, sangat besar 

25. Pola pertunasan 

 

 

 

 

Gambar 12. Pola pertunasan 

1. Tertutup, 2. Sedang, dan 3. Terbuka (UPOV No. Dokumen 

TG/23/5) 

26 Bulu ujung tunas 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Bagian tunas kentang 

Panah menunjukkan bagian ujung tunas (UPOV No. Dokumen TG/23/5) 

Pada UPOV karakter bulu ujung tunas dibagi menjadi 5 yaitu       

sangat lemah, lemah, sedang, kuat, sangat kuat 
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27. Ukuran tandan bunga 

  Ukuran tandan bunga pada metode UPOV dibagi menjadi  3 yaitu 

kecil, sedang, dan besar 

28. frekuensi berbunga 

  Frekuensi berbunga adalah presentase tanaman berbunga dibagi 

menjadi 5 sangat lemah (0-20%), lemah (21-40%), sedang(41-60%), 

tinggi(61-80%), dan sangat tinggi (81-100%) 

29. Mahkota bunga 

 

   

 

 

 

Gambar 14. Bagian bunga tanaman kentang 

(UPOV No. Dokumen TG/23/5) 

  Mahkota bunga merupakan bagian perhiasan bunga yang memiliki 

warna mencolok untuk menarik seranggas penyerbuk 

30. Warna bagian dalam mahkota bunga 

  Warna bagian dalam bunga dalam metode UPOV dibagi menjadi 

putih, violet merah dan, violet biru 
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31, Frekuensi buah 

  Buah terbentuk dari bunga yang telah dibuahi, dalam metode UPOV 

frekuensi berbunga dibagi menjadi 5 yaitu tidak ada, sedikit, sedang, 

banyak, dan sangat banyak 

32. Umur panen 

  Panen dilakukan ketika tanaman telah 80% mati 

33. Kedalaman mata 

  Kedalaman mata pada metode UPOV dibagi menjadi sangat 

dangkal, dangkal, sedang, dalam, dan sangat dalam 

34. Kulit Umbi 

  Karakter dari kulit umbi, menurut metode UPOV tekstur permukaan 

kulit umbi dibagi menjadi 3 yaitu halus, sedang, dan kasar 

35. Warna pangkal mata tunas 

  Dalam metode UPOV karakter warna pangkal mata tunas dibagi 

menjadi 3 yaitu kuning, merah, dan biru 

36. Warna daging umbi 

  Warna daging umbi diamati dengan membelah umbi menjadi dua, 

dalam metode UPOV warna daging umbi dibagi menjadi putih, krem, 

kuning terang, kuning, kuning tua 
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37. Bentuk umbi 

    

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Bentuk umbi tanaman kentang 

  Pada metode UPOV bentuk umbi tanaman kentang dibagi menjadi 

8 yaitu round, ovate, obovate, oblong, compressed, elliptic, long-oblong- 

dan elongate (UPOV No. Dokumen TG/23/5) 

3.8  Analisis Data 

Data yang di dapat dianalisis secara bertahap sesuai dengan tujuan. 

Uji F digunakan untuk mempengaruhi pengaruh dari faktor. Uji DMRT 

untuk membandingkan pengaruh dari setiap perlakuan dengan 

menggunakan MS. Exel tahun 2010. Karakterisasi menggunakan metode 

UPOV dengan dokumen TG/23/25. Pendugaan kekerabatan berdasarkan 

karakter kualitatif dengan menggunakan software minitab dengan jarak 

koefisien kemiripan 50 % 

 


