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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada  3 Maret  sampai 1 April 2018 di screen 

house Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian-Peternakan Universitas 

Muhammadiyah Malang JL. Raya Tlogomas Malang, yang terletak pada 

ketinggian tempat 535 mdpl dan suhu rata-rata berkisar 23,37ºC – 30,01ºC. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah 

gembor, jangka sorong, parang, gergaji, penggaris, polybag, cangkul, cetok, alat 

tulis, bak plastik, pisau, kamera, kertas label dan timbangan.  

Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga jenis 

bambu yaitu bambu ampel (Bambusa vulgaris s.), bambu ori (Bambusa a.), dan 

bambu apus (Gigantochloa a.), tanah, pasir, kompos, urine sapi, Furadan, 

Fungisida dan air. 

3.3 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam percobaan ini adalah 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial, yang terdiri 

dari dua faktor yaitu faktor pertama adalah lama perendaman dalam urine sapi 

(A), sedangkan faktor kedua adalah berbagai jenis bambu dalam bentuk chip (B). 

Faktor I : lama perendaman bambu dalam urine sapi (A) terdiri dari 3 level, yaitu 

(A1) lama perendaman 5 menit, (A2) lama perendaman 10 menit dan (A3) lama 

perendaman 15 menit.  Sedangkan faktor II : bibit bambu bentuk chip (B) terdiri 
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dari 3 level, yaitu (B1) jenis bambu ampel (Bambusa vulgaris s.), (B2) jenis 

bambu ori (Bambusa a.) dan (B3) jenis bambu apus (Gigantochloa a.). 

Dari dua faktor tersebut didapat 9 kombinasi perlakuan, setiap kombinasi 

perlakuan terdiri dari 20 tanaman dan diulang sebanyak 3 kali ulangan, sehingga 

di peroleh  27 unit percobaan dengan jumlah 540 tanaman, dan mengambil 

seluruh tanaman sebagai sampel pada setiap unit percobaan. 

Kombinasi perlakuan tiap-tiap taraf dari kedua faktor tersebut terdiri dari: 

Tabel 3.1 Kombinasi perlakuan  

Perlakuan B 

Perlakuan A 
B1 B2 B3 

A1 A1B1 A1B2 A1B3 

A2 A2B1 A2B2 A2B3 

A3 A3B1 A3B2 A3B3 

Keterangan:  

A1B1 : lama perendaman 5 menit pada bud chip bambu ampel 

AIB2 : lama perendaman 5 menit pada bud chip bambu ori 

AIB3 : lama perendaman 5 menit pada bud chip bambu apus 

A2B1 : lama perendaman 10 menit pada bud chip bambu ampel 

A2B2 : lama perendaman 10 menit pada bud chip bambu ori 

A2B3 : lama perendaman 10 menit pada bud chip bambu apus 

B3A1 : lama perendaman 15 menit pada bud chip bambu ampel 

B3A2 : lama perendaman 15 menit pada bud chip bambu ori 

B3A3 : lama perendaman 15 menit pada bud chip bambu apus 
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3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Persiapan Media Tanam 

Media yang digunakan adalah pasir, tanah dan kompos. Media yang 

digunakan dibersihkan dari kotoran dan diayak. Kemudian dicampur merata 

dengan perbandingan 1:2:1, dan dimasukkan ke dalam polybag. 

3.4.2 Penyiapan Bibit  

Bibit bambu diambil dari hutan masyarakat Desa Jugosari Kecamatan 

Candipuro Kabupaten Lumajang, dengan memilih bambu yang masih muda dan 

tumbuh mata tunas. Kemudian memotong satu bagian ruas batang bermata tunas 

sebanyak 540 bibit, dengan ukuran 4 cm menggunakan gergaji (untuk membentuk 

bibit chip budding). Benih chips budding kemudian dimasukkan kedalam bak 

plastik dan dibersihkan dengan air mengalir. 

 

 

(a) (b) 

Gambar 3.1.  Pemotongan bibit chips budding: a) Batang bambu dan b) Bibit 

chips budding bambu ampel (Bambusa vulgaris s.) 
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3.4.3 Penyiapan Urine Sapi 

Urine sapi diambil langsung dari ternak sapi Laboratorium Kandang Sapi 

Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian mengumpulkan urine sapi dari 

pipa pambuangan sebanyak ± 5 liter agar didapatkan urine yang bersifat homogen. 

Setelah itu urin sapi di fermentasi selama 1x24 jam setelah pengambilan didalam 

jirigen. 

3.4.4 Proses Perendaman Urine Sapi Pada Bibit Bambu 

Bibit berbagai jenis bambu asal chips budding langsung direndam 

kedalam 9 bak plastik yang berisi urine sapi ±1/2 liter. Lama perendaman bibit 

chips budding yaitu 5 menit, 10 menit, dan 15 menit.   

3.4.5 Penanaman Benih Chip Budding 

Penanaman bibit chip budding dilakukan dengan cara di kelompokan 

pada setiap ulangan berdasarkan ukuran dari diameternya. Kelompok 1 (ulangan 

I) bud chip dengan ukuran diameter 25-30 mm , kelompok 2 (ulangan II) bud chip 

dengan ukuran diameter 20-25 mm dan kelompok 3 (ulangan III) bud chip dengan 

diameter 15-20 mm. Penanaman dilakukan pada pagi hari, bibit ditanam dengan 

cara ditancapkan secara horizontal dengan posisi tunas menghadap ke atas. 

Kemudian ditutup dengan tanah hingga menyisahkan bagian tunas. Sehingga per 

satuan polybag ditanam 1 bibit chip budding. 

3.4.6 Pemeliharaan  

Pemeliharaan yang dilakukan meliputi pemberian naungan, penyiraman, 

penyiangan, dan pengendalian hama. Menurut Irawan dan Edi “pemberian 

naungan plastic UV dilakukan pada awal penanaman sampai bibit berumur 2 
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minggu karena cahaya matahari yang menyinari bibit secara langsung dapat 

merusak mata tuna bibit dan dapat menghambat pertumbuhan dari bibit itu 

sendiri. Selain itu, pemberian naungan juga bertujuan untuk menjaga kondisi 

kelembaban bibit” (Irawan dan Edi, 2012).Untuk penyiraman dilakukan minimal 

satu kali dalam sehari, sedangkan  penyiangan dilakukan apabila terdapat rumput-

rumput yang lain sekiranya menggangu, sedangkan pengendalian hama dilakukan 

pada saat tanaman terkena hama. 

3.5 Parameter Pengamatan  

3.5.1 Daya Pertumbuhan Tunas 

Daya pertumbuhan tunas diperoleh dari hasil perbandingan bibit yang 

tumbuh tunas dengan jumlah bibit yang di tanam di kalikan 100%. 

   
                         

                         
      

3.5.2 Laju Pertumbuhan Tunas 

Laju pertumbuhan tunas dapat diketahui dengan menghitung jumlah hari 

yang diperlukan untuk munculnya tunas.  

   
                

                       
 

Keterangan: 

N : jumlah bibit yang tumbuh tunas pada satuan waktu 

T : jumlah waktu antara awal pengujian sampai akhir dengan interval tertentu  

suatu pengamatan. 
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3.5.3 Jumlah Tunas 

Jumlah Tunas yang diamati dan dihitung adalah jumlah tunas yang 

muncul dari stek. Pengamatan dilakukan setiap 7 (tujuh) hari sekali hingga umur 1 

bulan setelah tanam. 

3.5.4 Panjang Tunas  

Pengukuran tinggi tunas di ukur mulai dari pangkal batang tunas sampai 

ujung tunas atas. Pengamatan dilakukan setiap 7 (tujuh) hari sekali hingga umur 1 

bulan setelah tanam. 

3.5.5 Diameter Tunas  

Pengukuran diameter tunas di ukur mulai dari 1 cm dari pangkal batang 

tunas agar mendapatkan nilai yg seragam. Pengamatan dilakukan setiap 7 (tujuh) 

hari sekali hingga umur 1 bulan setelah tanam. 

3.5.6 Jumlah Daun 

Pengamatan  jumlah  daun  adalah  menghitung  semua  daun  yang  telah 

membuka dan dilakukan setiap 7 (tujuh) hari sekali hingga umur 1 bulan setelah 

tanam. 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisa menggunakan analisa ragam dengan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dua faktorial, bila terdapat pengaruh nyata 

dilakukan uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) dengan pembagi 0,05 untuk 

menjelaskan perbedaan perlakuan yang terbaik. 
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3.7 Kerangka Alur Penelitian 

Kerangka alur penelitian  

      

Gambar 3.2. Kerangka alur penelitian 
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