
 

 

 

 

 

 

III.  BAHAN DAN METODE 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan di kebun teknis Badan Pengkajian Teknologi Pertanian 

(BPTP) Desa Negara Ratu Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan 

Laboratorium Benih Fakultas Pertanian Universitas Lampung dari bulan  

November 2012 sampai  Maret 2013. 

 

3.2 Bahan dan Alat 

 

 

Bahan  yang digunakan adalah bibit ubikayu: Kasetsart; dan 5 genotipe sorgum 

yaitu Batan S-3, Batan S-12, Keller, Wray, Numbu. Pupuk Urea, SP-36, KCl.  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah bajak garu dan bajak rotari, alat 

tugal, cangkul, sabit, pisau, bambu, meteran, kertas koran, kertas label, oven, 

timbangan elektrik, streples, tali raffia, plastik, karung, buku tulis, spidol, camera 

digital, pena, golok. 

 

3.3 Metode penelitian 

 

 

Untuk menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah dan menguji hipotesis, 

rancangan perlakuan disusun dengan  faktorial dalam rancangan petak terbagi 

kelompok teracak sempurna (RKTS) dengan tiga kali ulangan. Petak utama adalah 
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pertanaman tumpangsari dan monokultur sedangkan anak petak adalah genotipe 

tanaman sorgum Batan S-3, Batan S-12, Keller, Wray, Numbu. Petak percobaan 

yang digunakan pada penelitian ini berukuran 4x3.2 m. Data dianalisis dengan 

ANOVA.  Perbedaan nilai tengah perlakuan ditentukan dengan uji BNJ pada  

taraf 5%.  

 

3.4 Pelaksanaan penelitian 

 

 

3.4.1  Persiapan lahan dan Pembuatan Petak 

Lahan diolah dengan pembajakan rotari sebanyak dua kali dan garu sebanyak satu kali. 

Tanah yang telah diolah kemudian dibentuk menjadi petakan-petakan berukuran  

3,2 m x 4 m dengan jumlah 30 petak. 

 

3.4..2  Penanaman  dan Penentuan jarak tanam 

Penanaman bibit ubikayu dilakukan dengan cara menancapkan bibit setek sedalam 

sepertiga panjang batang kedalam tanah dengan arah mata tunas menghadap ke 

atas.  Ukuran setek yang digunakan adalah 25 cm.  Sedangkan penanaman benih 

sorgum dilakukan dengan cara memasukan benih pada lubang tanam sebanyak 5 

butir lalu ditutup dengan tanah.  Adapun jarak tanam yang digunakan pada 

penelitian ini ubikayu adalah  80 x 60 cm dan tanaman sorgum ditanam disela 

tanaman ubikayu dengan jarak  80 x 20 cm (Lihat Gambar 8). 

 

3.4.3 Pemupukan  

Pemupukan Urea, SP-36 dan KCl  dengan dosis 200, 100,  100 kg/ha.  Pemberian 

pupuk dilakukan sebanyak dua kali, pemupukan pertama  setengah bagian yang 

diberikan pada umur 2 minggu setelah tanam (mst) dan setengah bagian pupuk 
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dari pupuk Urea  di berikan pada saat tanaman berumur 4 minggu setelah tanam 

(mst).  Pupuk diberikan dengan cara dilarik dengan jarak ± 10 cm dari lubang 

tanam sedalam 5 cm. 

 

3.4.5. Pemeliharaan 

Pemeliharaan pada penelitian ini adalah pengendalian gulma,dan pembuatan 

paret.  Pengendalian gulma dilakukan secara manual menggunakan arit dan 

cangkul.  Pembuatan paret dilakukan apabila curah hujan tinggi supaya tidak  

menggenang disekitar areal pertanaman. 

 

3.5  Variabel yang diamati 

 

 

(1).  Bobot Kering Daun (g) 

Bobot kering daun  didapat dengan cara mengeringkan daun dalam oven selama 

tiga hari dengan suhu 80°C.  Sample diambil dari 4 minggu setelah tanam (mst) 

dengan interval waktu 2 minggu . 

 

(2).  Bobot Kering Batang (g) 

 Bobot kering batang bobot didapat dengan cara mengeringkan batang dalam oven 

selama tiga hari dengan suhu 80°C.  Sample diambil dari 4 minggu setelah tanam 

(mst) dengan interval  waktu   2 minggu. 

 

(3).  Bobot Kering Akar  (g) 

 Bobot kering akar didapat dengan cara mengeringkan akar dalam oven selama 

tiga hari dengan suhu 80°C.  Sample diambil dari 4 minggu setelah tanam (mst) 

dengan interval waktu 2 minggu . 
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(4).  Bobot Kering Malai (g) 

Bobot kering malai didapat dengan cara mengeringkan malai dalam oven selama 

tiga hari dengan suhu 80°C.  Sample diambil saat panen. 

 

(5).  Bobot Kering Biji (g) 

Bobot kering biji didapat dengan cara mengeringkan biji dalam oven selama tiga 

hari dengan  selama tiga hari dengan suhu 80°C.  Sample diambil saat panen. 

 

(6).  Indeks Panen (g) 

Bobot kering seluruh bagian tanaman didapat dengan cara mengeringkan 

brangkasan tanaman dalam oven selama tiga hari dengan suhu 80°C.  Sample 

diambil saat panen. Indeks panen didapat dari perhitungan: 

Biji X100 % 

 Biomasa tanaman (bobot kering daun, 

batang, akar, malai, biji). 

 


