
 

 

 

III.  BAHAN DAN METODE 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Kaca Fakultas Pertanian, Universitas 

Lampung, dari bulan Januari 2011 sampai bulan Mei 2011. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan, handsprayer, 

gelas ukur, sendok, pot tanah liat, selang, dan alat-alat tulis. 

 

Bahan-bahan yang digunakan adalah bibit anggrek Dendrobium yang telah 

berumur 8 bulan, arang kayu, air, pupuk daun Hyponex Hijau, Hyponex Biru, 

Nongfeng, dan zat pengatur tumbuh benziladenin (BA) 10 mg/l.  Jenis silangan 

anggrek yang digunakan antara lain P14


, P20xP1, P5xP1 yang berasal dari 

penelitian (Zasari, 2010) mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Pertanian Universitas 

Lampung, disajikan pada Gambar 5. 
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Gambar 5.  Jenis tetua bunga anggrek Dendrobium .  

 

3.3 Metode Penelitian 

 

Rancangan perlakuan disusun secara faktorial (3x2) dalam Rancangan Kelompok 

Teracak Sempurna (RKTS) dengan 3 kali ulangan.  Faktor pertama adalah pupuk 

daun, yaitu pupuk Hyponex Hijau (H1), pupuk Hyponex Biru (H2), alternate 

Hyponex Hijau dan Biru (H3) dengan kosentrasi pupuk masing-masing adalah 2 

g/l.  Faktor kedua adalah pupuk Nongfeng, yaitu tanpa pemberian pupuk 

Nongfeng (N0), dan pemberian pupuk Nongfeng (N1), dengan kosentrasi pupuk 5 

g/l.  Setiap perlakuan diulang 3 kali, setiap satuan percobaan terdiri 6 pot, dan 1 

tanaman 1 pot.  

 

Kesamaan ragam antar pelakan diuji dengan uji Bartlett.  Data diolah dengan 

menggunakan sidik ragam yang dilanjutkan dengan uji BNT pada taraf nyata 5%. 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

 

3.4.1  Penanaman Bibit di Pot Individu 

 

Bahan tanam yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit anggrek 

Dendrobium yang sudah berumur 8 bulan (Gambar 6.).  Anggrek tersebut ditanam 

di dalam pot yang berukuran 20 cm, sudah berisi media arang kayu yang 

kemudian disusun berdasarkan tataletak dan ulangannya.  Setiap satu set 

perlakuan terdiri dari 6 pot tanaman anggrek dan diulang sebanyak 3 ulangan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Bahan tanam bibit anggrek Dendrobium berumur 8 bulan. 

 

3.4.2   Aplikasi Perlakuan 

 

Aplikasi pupuk dilakukan setelah 3 minggu dari repoting.  Pupuk daun yang 

diaplikasika adalah Hyponex Hijau (H1), Hyponex Biru (H2), dan alternate 

Hyponex Hijau-Hyponex Biru (H3).  Pemberian pupuk daun dilakukan setiap  

minggu selama 4 bulan masing-masing dengan kosentrasi 2 g/l.  Aplikasi pupuk 

Nongfeng, tanpa pemberian pupuk Nongfeng (N0), dan dengan pemberian pupuk 

Nongfeng (N1)  juga dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan kosentrasi 5 g/l 
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selama 4 bulan.  Larutan pupuk yang diberikan pada setiap pot  tanaman  adalah 

10 kali semprot menggunakan alat semprot handsprayer atau sebanyak ± 10 

ml/pot tanaman. 

 

3.4.3 Pemeliharaan 

 

Pemeliharaan tanaman meliputi pemberian BA 10 mg/l ke seluruh sampel 

tanaman yang dilakukan dengan cara tanaman disemprot sebanyak 10 kali 

semprot menggunakan alat semprot handsprayer atau sebanyak ± 5 ml/pot 

tanaman.  Pemberian BA 10 mg/l dilakukan setiap 1 bulan sekali.  Penyiraman 

tanaman anggrek dilakukan setiap hari yaitu pada pagi atau sore hari dan 

pengendalian hama penyakit tanaman dilakukan dengan penyemprotan seminggu 

sekali dengan fungisida (Dithane M-45) untuk mencegah serangan jamur dan 

insektisida (Curacron) untuk mencegah serangan serangga.  

 

3.4.4 Pengamatan 

 

Untuk menguji kesahihan kerangka pemikiran, dilakukan pengamatan terhadap 

peubah-peubah sebagai berikut : 

1. Tinggi tanaman (dalam satuan cm), diukur dari pangkal batang sampai titik 

tumbuh tertinggi tanaman.  

2. Jumlah tunas baru (dalam satuan tunas), yaitu dengan menghitung jumlah 

tunas yang muncul dengan tinggi minimal 2 cm. 

3. Tinggi tunas baru (dalam satuan cm), diukur dari pangkal batang tunas sampai 

titik tumbuh tertinggi.  
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4. Jumlah daun tunas tunas baru (dalam satuan daun), yaitu menghitung seluruh 

jumlah daun tunas yang tumbuh. 

5. Jumlah akar primer (dalam satuan akar primer), yaitu menghitung jumlah 

seluruh akar yang muncul pada pangkal batang dan akar diamati pada akhir 

penelitian 

6. Bobot basah tanaman (dalam satuan gram) dengan menimbang seluruh bagian 

tanaman psada akhir penelitian. 


