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BAB III  

BAHAN DAN METODE 

 

3.1 Tempat dan Waktu pelaksanaan 

 Penelitian ini dilakukan di Kebun Percobaan (KP) Pendem Universitas 

Muhammadiyah Malang di Desa Pendem, Kecamatan Karangploso, Kota Batu – 

Jawa Timur. Waktu pelaksanaan pada bulan Juni hingga Agustus 2018 dengan 

ketinggian tempat 600 mdpl dan suhu rata-rata 25-30 ° C.  

 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sekop, cangkul, alat ukur,  

timbangan analitik dan pH meter, leaf area meter, alat tulis, klorofilmeter, label dan 

penggaris . Bahan- bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Benih Kailan 

varietas unggul yaitu Winsa , Polybag berukuran 10 kg , Plastik kecil , Pupuk kandang 

ayam, Pupuk Organik Cair Paitan , Tanah top soil, Sekam Padi dan pupuk dasar N, P, K. 

 

3.3 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang di 

susun secara faktorial yakni dengan menggunakan dua faktor. Faktor pertama 

yakni menggunakan pupuk organik cair (C) terdiri dari 4 taraf yaitu: 

 C0: Kontrol 

 C1:  6 ml/tan 

 C2: 8 ml/tan 

 C3: 10 ml /tan 
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 Faktor kedua adalah pupuk kandang ayam (K) yang terdiri dari 4 taraf yaitu: 

 K0: Kontrol  

 K1: 4, 5 g/tanaman   (10 ton /ha) 

 K2: 6, 8 g / tanaman (15 ton /ha) 

 K3: 9 g/ tanaman      (20 ton /ha)        

Kombinasi dari kedua faktor tersebut di dapatkan total 16 perlakuan 

kombinasi. 

Tabel 1. Kombinasi Perlakuan (Pupuk Organik Cair dan Pupuk Kandang Ayam) 

 C0 C1 C2 C3 

K0 C0K0 C1K0 C2K0 C3K0 

K1 C0K1 C1K1 C2K1 C3K1 

K2 C0K2 C1K2 C2K2 C3K2 

K3 C0K3 C1K3 C3K3 C3K3 

 

Keterangan: 

C0K0: Pupuk organik cair Paitan 0 ml/ tan + Pupuk kandang ayam 0 g/tan 

C0K1: Pupuk organik cair Paitan 0 ml/ tan + Pupuk kandang ayam 4, 5 g/ tan 

C0K2: Pupuk organik cair Paitan 0 ml/ tan + Pupuk kandang ayam 6, 8 g/ tan 

C0K3: Pupuk organik cair Paitan 0 ml/ tan + Pupuk kandang ayam 9 g/ tan 

C1K0:  Pupuk organik cair Paitan 6 ml/tan   + Pupuk kandang ayam 0 g/tan 

C1K1: Pupuk organik cair Paitan 6 ml/tan   + Pupuk kandang ayam 4, 5 g/ tan 

C1K2: Pupuk organik cair Paitan 6ml/tan   + Pupuk kandang ayam 6, 8 g/ tan 

C1K3: Pupuk organik cair Paitan 6 ml/tan+ Pupuk kandang ayam 9 g/ tan 

C2K0: Pupuk organik cair Paitan 8 ml/tan + Pupuk kandang ayam 0 g/tan 

C2K1: Pupuk organik cair Paitan 8 ml/tan + Pupuk kandang ayam 4,5 g/ tan 

C2K2: Pupuk organik cair Paitan 8 ml/tan + Pupuk kandang ayam 6, 8 g/ tan 

C2K3: Pupuk organik cair Paitan 8 ml/tan+ Pupuk kandang ayam 9 g/ tan 
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C3K0: Pupuk organik cair Paitan 10 ml/tan+ Pupuk kandang ayam 0 g/tan 

C3K1: Pupuk organik cair Paitan 10 ml/tan + Pupuk kandang ayam 4, 5 g/ tan 

C3K2: Pupuk organik cair Paitan 10 ml/tan + Pupuk kandang ayam 6, 8 g/ tan 

C3K3: Pupuk organik cair Paitan 10 ml/tan + Pupuk kandang ayam 9 g/ tan 

Masing-masing pelakuan tersebut terdiri atas 3 ulangan. dan dalam satu 

ulangan terdapat 5 sampel percobaan. Dapat dikatakan terdapat total polybag yang 

akan digunakan saat penelitian yakni 240 polybag.  

Gambar 4. Denah Percobaan 
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3.4 Tahap Penelitian 

3.4.1 Analisis Tanah Sebelum Perlakuan 

 Analisis tanah yang paling sering dilakukan adalah pH, P- tersedia, 

Nitrogen dan bahan organik. Menganalisis tanah dengan cara mengambil sampel 

tanah kemudian dianalisis kandungan tanahnya.   
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3.4.2 Pembuatan Pupuk Cair Paitan 

 Pertama, Merajang gula aren sebanyak 1/2 ons. Dicampur dengan air 

besrih dengan ukuran 50 ml sampai merata kedalam ember berukuran 30 liter. 

Kedua, memotong daun dan batang Paitan sebanyak 1
1/4

 kg menjadi kecil, dan 

menambahkan air kelapa sebanyak 1
1/4

 liter. Kemudian menuang larutan gula aren 

dan EM4 dengan ukuran 2
1/2

 ml kedalam ember berukuran 30 liter kemudian 

menambahkan air bersih 3,75 liter dari kapasitas ember lalu diaduk hingga rata. 

Setelah itu di tutup rapat dan biarkan selama 9 hari ditempat yang teduh. Selama 9 

hari aduk larutan nutrisi setiap hari selama 5 menit dan ditutup kembali. 

Pengaplikasian pada pupuk cair paitan dengan cara mengambil larutan pupuk, lalu 

saring menggunakan saringan kain berukuran 30 cm x 30 cm agar bersih dari 

ampas yang terbawa. Kemudian mencampur larutan dengan air bersih lalu aduk 

agar tercampur merata. Terakhir, masukkan kedalam gembor setelah itu siram ke 

tanah sampai menjadi lembab. Pengaplikasiannya dilakukan pada tanaman 

berumur 7 hari setelah tanam.  
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Daun Paitan 11/4 
kg 

Di potong kecil-
kecil sampai halus 

Di campur dengan 
air kelapa 11/4  liter 

3.4.2.1 Diagram Alir Pembuatan Pupuk Organik Cair Paitan 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gula aren 1/2 ons di 
rajang 

kemudian dilarutkan 
ke dalam air bersih 

dengan ukuran 50 ml 

Larutan gula aren + campuran daun paitan dan air 

kelapa kemudian ditambahkan EM4 2
1/2

 ml+ Air bersih 

3, 75 liter dari kapasitas ember berukuran 30 liter 

Di fermentasikan selama 9 hari dengan ciri-

ciri larutan tersebut bewarna pekat. 

Di saring dengan menggunakan saringan 

kain berukuran 30 cm x 30 cm 

Di simpan 

Siap di aplikasikan 

sesuai perlakuan 

Sumber: Sheyla, 2016 
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3.4.3 Persemaian 

Penyemaian dilakukan pada plastik kecil. Plastik kecil diisi dengan tanah 

sampai penuh. Persemaian tidak memerlukan tanah yang terlalu subur. Tanah 

subur mengakibatkan pertumbuhan bibit yang terlalu cepat. Sebaiknya tanah 

persemaian yang kurang subur, maka pertumbuhan akar bibit relative besar dari 

pada batangnya (Fiandika, 2006). Lama persemaian benih pada media semai 

yakni 14 hari atau 2 minggu setelah tabur. Kemudian pindah tanam pada polybag. 

 

3.4.4 Pembuatan Media Tanam 

 Media tanam yang diguanakan untuk menanam adalah tanah top soil, dan 

sekam padi dengan perbandingan 3:1. Setelah itu campur semua elemen hingga rata, 

setelah rata masukkan media tanam kedalam polybag berukuran 40 x 40 cm. kemudian 

siram. Pemberian pupuk kandang ayam diberikan saat sesudah pembuatan media tanam 

maka pemberian pupuk kandang ayam disesuaikan dengan perlakuan. Pemberian 

pupuk kandang ayam dengan cara di sebarkan di setiap polybag.  

 

3.4.5 Pindah tanam 

 Bibit Kailan yang telah siap dipindah tanam dari masa persemaian yaitu 

pada usia 14 hari. Pindah tanam dilakukan agar bibit tanaman Kailan 

mendapatkan ruang yang cukup sebagai tempat tumbuh akar.  

 

3.4.6 Penanaman 

 Bibit yang telah berumur 14 hari setelah semai dapat dipindahkan kedalam polybag. 

Setiap polybag diisi 1 bibit Kailan. Kemudian mengambil media semai dengan hati-hati 

jangan sampai merusak media dan mengakibatkan banyak akar yang putus. Selanjutnya 

tanam bibit di lubang tanam secara tegak lalu tanah sekitar lubang di padatkan. 
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3.4.7 Pemeliharaan 

 Pemeliharaan tanaman Kailan meliputi kegiatan pokok sebgai berikut: 

a) Penyiraman 

Penyiraman dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan tanaman. 

Biasanya penyiraman dilakukan pada pagi hari dan sore hari, 

penyiraman tersebut dilakukan secara rutin mulai awal tanam hingga 

pemanenan awal.  

b) Penyiangan 

Penyiangan tanaman adalah pengendalian gulma yang bertujuan untuk 

mengurangi jumlah gulma sehingga populasinya berada dibawah ambang 

ekologis. Penyiangan dilakukan dengan menggantikan tanaman yang lama 

dengan tanaman yang baru. Tetapi ini dilakukan jika menetukan tanaman 

yang tidak memiliki potensi untuk bisa tumbuh dengan baik.  

c)  Penyulaman 

Penyulaman bertujuan untuk mengganti tanaman yang mati atau 

pertumbuhannya kurang baik dengan tanaman yang baru. Penyulaman 

dilakukan jika ada tanaman yang mati atau tidak tumbuh dan 

dilakukan sekitar 7-10 hari setelah tanam. 

d) Pemupukan 

Pemupukan adalah pemberian bahan yang dimaksudkan umtuk 

menyediakan unsur hara bagi tanaman. Pemupukan dilakukan dengan 

pemberian pupuk dasar yaituN, P, K. Waktu pemberian pupuk 

tersebut ialah 7 hari setelah tanam. 
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3.4.8 Pengendalian Hama dan Penyakit 

 Hama ulat pemakan daun Spodoptera sp dan Plutella sp paling banyak 

menyerang sayur-sayuran dan meyebabkan kerusakan (Sriniastuti, 2005) 

Pengendalian ulat pemakan daun ini dengan cara menggunakan insektisida sehingga 

penggunaan insektisida perlu dikelola dan dikendalikan secara efektif dan aman bagi 

lingkungan (Haryanto, 2003). Sedangkan penyakit yang menyerang pada tanaman 

Kailan ialah penyakit tepung berbulu. Penyakit ini di sebabkan oleh jamur 

Perenospora parasitica. Pengendaliannya dengan cara menggunakan fungisida. 

Waktu penyemprotannya pada pagi hari sebelum matahari terik.  

 

3.4.9 Pengamatan Parameter 

   a)  Tinggi Tanaman 

Pengamatan tinggi tanaman dilakukan dengan menggunakan penggaris 

yang dimulai permukaan tanah sampai ujung daun teratas. Pengamatan 

ini dilakukan pada sela waktu 7 hari setelah tanam. 

b)  Jumlah Daun 

Pengamatan jumlah daun di hitung semua daun yang sudah berbentuk 

sempurna. Pengamatan ini dilakukan pada sela waktu 7 hari setelah tanam.  

      c) Luas Daun 

  Pengukuran luas daun dilakukan pada posisi daun ke 4 dari daun terluar. 

Pengukuran luas daun dilakukan pada akhir pengamatan (waktu panen) 

dengan menggunakan alat Leaf Area Meter yaitu meletakkan semua daun 

yang telah dirompes diatas alat kemudian luas daun akan terbaca. Rumus 

dari luas daun ialah  : 
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          Konstanta 

d) Berat Basah Per Tanaman 

Pengamatan berat basah dilakukan dengan cara pemanenan dengan 

mencabut akar batang dan media tanam kemudian dibersihkan dari tanah 

dengan cara mencucinya dan setelah bersih ditimbang menggunakan 

timbangan analitik dalam satuan gram.  

e). Kandungan Klorofil 

      Pengamatan kandungan klorofil terhadap tanaman Kailan dilakukan pada 

saat tanaman berumur 14 hari setelah tanam. Pengamatan kandungan 

klorofil pada tanaman Kailan menggunakan alat yaitu Klorofil meter. Cara 

menggunakan alat ini yaitu ambil daun kemudian tempatkan dalam slot 

kepala klorofil meter. Lalu kepala klorofil meter akan menutupi daun, 

setelah itu meteran akan berbunyi dan pengukuran digital akan muncul di 

layar.  

 f). Diameter Batang  

Pengukuran diameter batang dilakukan pada saat panen. Pengukuran 

dilakukan dengan cara meletakkan jangka sorong pada bagian batang 

Kailan. 

g). Berat Basah Akar   

  Pengukuran berat basah akar dilakukan pada saat panen. Pengukuran 

tersebut dengan cara setelah panen akar dari tanaman Kailan tersebut di 

cuci terlebih dahulu kemudian di potong setelah itu ditimbang dengan 

menggunakan timbangan analitik dalam satuan gram. 
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3.4.10 Panen 

 Waktu panennya relatif pendek berkisar 40 HST. Sehingga mudah ditemui 

di pasaran. Kailan yang di panen pada pagi hari sebelum matahari terbit rasanya 

lebih renyah dan mengandung banyak air.  

 

3.4.11 Analisis Tanah Sesudah perlakuan 

Analisis tanah merupakan suatu pengamatan untuk mengetahui 

karakteristik tanah. Pengamtan ini dilakukan ketika setelah panen. Pengamatan 

analisis tanah setelah penelitian ini meliputi terjadinya perubahan pada pH, P- 

tersedia, Nitrogen dan bahan organik lainnya.  

 

3.4.12 Analisis Data 

 Analisis data dilakukan dengan uji ANOVA taraf 1 % selanjutnya 

dilakukan uji BNJ dengan taraf 5 %.  

 


