
 

 

III. BAHAN DAN METODE 

 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Unit 

Kebun Percobaan Natar, Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten 

Lampung Selatan yang dilaksanakan sejak bulan Agustus sampai bulan November 

2014.  Kebun percobaan ini berada pada ketinggian 135 m dpl, mempunyai jenis 

tanah latosol dan sebagian podsolik merah kuning (PMK), serta memiliki iklim 

disekitar Kebun Percobaan Natar termasuk tipe B berdasarkan Schmitd dan 

Ferguson (1951) dengan curah hujan rata-rata 1786 mm / tahun (Departemen 

Pertanian, 2009). 

3.2 Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan adalah tiga varietas sorgum (Numbu, Keller, dan Wray) 

yang berasal dari penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang tingkat kerapatan 

tanaman sorgum, pupuk Urea, SP36, dan KCl dengan dosis 200, 100, dan 100 

kg/ha serta stek ubikayu klon Kasetsart.   

Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas alat pengolah tanah (bajak 

singkal dan bajak rotari), tali raffia, alat penugal, meteran, selang, koret, cangkul,
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timbangan, kamera, jangka sorong, klorofilmeter, seed counter, moisture meter, 

alat penyedot air, label, oven dan alat tulis. 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan perlakuan pola faktorial (3x4) dalam 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan tiga ulangan.  Faktor pertama tingkat 

kerapatan tanaman dan faktor kedua varietas tanaman sorgum.  Tingkat kerapatan 

tanaman (P) dibagi menjadi empat taraf, yaitu satu (p1), dua (p2), tiga (p3), dan 

empat (p4) tanaman/lubang tanam sedangkan  varietas (G) yang digunakan terdiri 

atas tiga varietas tanaman sorgum yaitu Numbu (g1), Keller (g2), dan Wray (g3). 

Kombinasi perlakuan berjumlah 12 yang terbagi dalam 3 kelompok sebagai 

ulangan, sehingga terdapat 36 satuan percobaan.  Tiap satuan percobaan seluas 

20m
2
 dan digunakan jarak tanam sorgum 80 cm x 20 cm serta ubikayu 80 cm x 60 

cm sehingga dalam satuan percobaan terdapat 120 lubang tanam sorgum dan 36 

lubang tanam ubikayu, serta untuk populasi per hektar untuk tanaman sorgum 

dengan kerapatan tanaman 1 terdapat 62.500 populasi tanaman, kerapatan 

tanaman 2 terdapat 125.000 pupulasi tanaman, kerapatan tanaman 3 terdapat 

187.500 populasi tanaman dan kerapatan tanaman 4 terdapat 250.000 pupulasi 

tanaman, serta ubikayu 20.833 pupulasi tanaman.  Susunan perlakuan pada 

penrlitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Susunan perlakuan dalam penelitian. 

Perlakuan Keterangan 

g1p1 Sorgum Varietas Numbu  1 Tanaman/Lubang 

g1p2 Sorgum Varietas Numbu  2 Tanaman/Lubang 

g1p3 Sorgum Varietas Numbu  3 Tanaman/Lubang 

g1p4 Sorgum Varietas Numbu  4 Tanaman/Lubang 

g2p1 Sorgum Varietas Keller    1 Tanaman/Lubang 

g2p2 Sorgum Varietas Keller    2 Tanaman/Lubang 

g2p3 Sorgum Varietas Keller    3 Tanaman/Lubang 

g2p4 Sorgum Varietas Keller    4 Tanaman/Lubang 

g3p1 Sorgum Varietas Wray     1 Tanaman/Lubang 

g3p2 Sorgum Varietas Wray     2 Tanaman/Lubang 

g3p3 Sorgum Varietas Wray     3 Tanaman/Lubang 

g3p4 Sorgum Varietas Wray     4 Tanaman/Lubang 

Homogenitas ragam diuji dengan uji Bartlet dan aditivitas data diuji dengan uji 

Tukey.  Bila kedua asumsi ini terpenuhi, maka data dianalisis dengan analisis 

ragam dan dilakukan pemisahan nilai tengah menggunakan uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) pada taraf α 5%.  Denah tata letak percobaan dapat dilihat pada 

Gambar 1 dan tata letak lubang tanam per satuan percobaan pada Gambar 2. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tata Letak Percobaan

16 

m 

G2P1 G2P2 G2P3 G1P3 G3P1 G3P2 G1P2 G1P1 G4P3 G4P1 G3P3 G4P2 

G3P2 G2P2 G3P3 G2P1 G1P3 G3P1 G4P2 G1P2 G4P1 G4P3 G2P3 G1P1 

G3P3 G3P2 G3P3 G2P2 G4P2 G4P1 G2P1 G1P3 G2P3 G3P1 G1P2 G1P1 

65 m 

1 m 

0,5 m 

Ulangan I 

Ulangan II 

Ulangan III 

S 

T 

U 

B 



 

30 

Satu petakan terdapat 120 lubang tanam sorgum dan 36 lubang tanam ubikayu 

yang terdapat pada gambar (Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tata letak lubang tanam per satuan percobaan 

 

Keterangan  :   

x  :  Tanaman Ubikayu dengan jarak tanam 80 cm x 60 cm 

0   :  Tanaman Sorgum dengan jarak tanam 80 cm x 20 cm 

 

4 m 

            60cm          30cm 
 x x x x x x 
 
  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0  0 0   0 0     0  0 
   80cm 
  x   x    x    x    x    x 
         20 cm                  10cm 
  0  0 0 0 0 0 0 0  0 0     0 0 0 0  0  0   0 0     0  0 
 
  X   x    80cm  x    x    x    x 
 
  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0     0 0 0 0  0  0   0 0     0  0 
 
  x   x    x    x    x    x 
 
  0  0 0 0 0 0 0 0  0 0     0 0 0 0  0  0   0 0     0  0 
 
  x   x    x    x    x    x 
 
  0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0  0   0 0     0  0 
 
  x   x    x    x    x    x 
 
  0  0 0 0  0 0 0 0  0 0 0   0 0 0  0  0   0 0   0  0 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pengolahan Tanah 

Pengolahan tanah pada penelitian ini dilakukan pada saat sebelum tanam karena 

dapat menggemburkan tanah dan mengurangi atau mengendalikan jumlah gulma 

di lapangan.  Pengolahan tanah akan dilakukan dengan beberapa tahap yaitu 

pembalikan tanah, penggemburan tanah, perataan tanah, dan pembuatan petakan 

percobaan. 

 3.4.2 Pembuatan Petakan Percobaan 

Petakan dibuat dengan ukuran panjang petakan 5 m dan lebar petakan 4 m dengan 

jarak antar petak 0,5 meter sehingga percobaan ini terdiri dari 36 petak. 

3.4.3 Penanaman 

Penanaman pada percobaan ini dilakukan pada waktu yang bersamaan antara 

tanaman ubikayu dan tanaman sorgum.  Tanaman ubikayu ditanam dengan jarak 

tanam 80 cm x 60 cm, kemudian tanaman sorgum ditanam dengan jarak tanam 80 

cm x 20 cm.  Stek yang digunakan untuk ubikayu berasal dari klon Cacesart dan 

benih sorgum dari varietas Numbu, Keller, dan Wray. 
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3.4.4 Pemupukan 

Pemupukan yang dilakukan pada percobaan ini dibagi menjadi dua kali 

pemupukan.  Pemupukan tanaman sorgum dengan pupuk dan dosis yang 

digunakan adalah pupuk Urea (200 Kg/ha), SP-36 (100 Kg/ha), dan KCl (100 

Kg/ha).   Pemberian pupuk dilakukan sebanyak dua kali, pemupukan pertama 

Urea : SP36 : KCl sebanyak ½ : 1 : 1 bagian yang diberikan pada umur dua 

minggu setelah tanam.  Pemupukan dilakukan sebanyak dua kali terhadap pupuk 

Urea, yaitu pemupukan kedua pada saat tanaman berumur enam minggu.  

Pemupukan dilakukan dengan cara larikan. 

3.4.5 Penjarangan dan penyulaman 

Penjarangan dilakukan terhadap tanaman sorgum yang tumbuh dengan jumlah 

melebihi kerapatan tanaman yang telah ditentukan. 

Penyulaman dilakukan terhadap tanaman ubikayu yang bertujuan untuk 

mengganti stek yang tidak tumbuh.  Hal ini dilakukan dengan cara menyedikan 

stek yang telah ditanam dengan waktu yang bersamaan namun ditanam pada 

plastik polibag.  Kemudian pada saaat umur ubikayu empat minggu setelah tanam 

stek yang tidak tumbuh diganti dengan stek persediaan yang telah di tanam pada 

waktu yang bersamaan tersebut. 
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3.4.6 Pemeliharaan 

Pemeliharaan tumpangsari tanaman ubikayu dengan tanaman sorgum meliputi 

beberapa kegiatan pemeliharaan yaitu penyiraman, pengendalian hama penyakit, 

dan pengendalian gulma.  Penyiraman dilakukan sebanyak dua kali dalam satu 

minggu dengan menggunakan mesin penyedot air.  Hal ini dilakukan untuk 

member ketersediaan air dalam tanah, agar tanaman tidak kekurangan air dan 

untuk membantu proses fotosintesis dan masa pembuahan. 

Pengendalian gulma di lahan percobaan dilakukan dengan cara penyiangan 

dengan menggunakan alat koret.  Penyiangan dilakukan dengan sangat hati-hati 

terutama ketika tanaman sorgum masih sangat kecil.  Hal ini dilakukan agar tidak 

mengganggu perakaran tanaman sorgum sehingga tanaman sorgum tetap dapat 

tumbuh dengan baik. 

3.4.7 Pemanenan 

Pemanenan dilakukan sebanyak dua kali yaitu pemanenan terhadap tanaman 

sorgum dan pemanen terhadap tanaman ubikayu.  Pemanenan untuk tanaman 

sorgum pada saat umur sorgum 16 minggu setelah tanam sesuai dengan varietas.  

Pemanenan untuk tanaman ubikayu pada saat umur ubikayu 32 minggu setelah 

tanam. 
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3.5  Variabel yang diamati 

Pengamatan dilakukan pada setiap petak perlakuan.  Pengamatan bertujuan untuk 

menguji kesahihan kerangka pemikiran dan hipotesis.  Adapun kegiatan 

pengamatan yang dilakukan dibagi menjadi 2 komponen pengamatan yaitu 

komponen pertumbuhan dan komponen hasil produksi. 

Komponen pertumbuhan meliputi: 

1) Tinggi tanaman 

Pengukuran tinggi tanaman sorgum dari permukaan tanah hingga ujung daun 

terpanjang tanaman. Pengukuran tinggi tanaman dimulai 4 MST dengan interval 1 

minggu sekali.  Seluruh sampel diukur dengan satuan centimeter (cm). 

2) Jumlah daun 

Jumlah daun didapat dengan cara menghitung jumlah daun tanaman sorgum pada 

masing-masing sampel tanaman.  Daun yang dihitung adalah daun yang telah 

membuka penuh dan berwarna hijau.  Dilakukan saat tanaman berumur 4 MST 

dengan interval satu minggu sekali.  Seluruh sampel dihitung dengan satuan helai. 

3) Diameter batang 

Diameter batang sorgum dilakukan pada bagian tengah batang sorgum yang 

mewakili diameter keseluruhan batang dengan menggunakan jangka sorong pada 
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satuan centimeter (cm).  Dilakukan saat tanaman berumur 4 MST dengan interval 

satu minggu sekali. 

4) Tingkat kehijauan daun 

Tingkat kehijauan daun diukur dengan menggunakan alat SPAD.  Dilakukan saat 

tanaman berumur 4 MST dengan interval satu minggu sekali. Tingkat kehijauan 

daun dinyatakan dalam satuan unit SPAD. 

Komponen hasil meliputi: 

1) Umur berbunga 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung jangka waktu ketika tanaman mulai 

ditanam sampai tanaman berbungan lebih dari 50% dalam tiap petak percobaan.  

Perhitungan dinyatakan salam satuan hari. 

2) Panjang malai 

Panjang malai diukur dari pangkal malai sampai dengan ujung malai dengan 

menggunakan meteran.  Panjang malai dinyatakan dalam satuan centimeter (cm). 

3) Bobot biji/malai 

Bobot biji per malai didapat dari seluruh biji yang telah dipipil pada masing-

masing tanaman sampel yang kemudian ditimbang bobotnya dengan 
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menggunakan timbangan elektrik dan bobot biji/malai dinyatakan dalam satuan 

gram (g). 

4)  Jumlah biji/malai 

Jumlah biji permalai didapat dari malai tanaman yang telah dipipil kemudian 

dihitung jumlah biji dalam satu malai tanaman sorgum untuk setiap petak 

percobaan dengan menggunakan alat Seed Counter  yang dinyatakan dalam satuan 

butir. 

5) Bobot 100 butir biji kering dengan kadar air 14% 

Bobot biji kering tanaman didapat dari biji tanaman sorgum yang telah dipipil 

kemudian dikeringkan.  Setelah itu dipilih 100 butir biji tanaman sorgum untuk 

dilakukan pengamatan kadar air, setelah diketahui persen kadar air setiap sampel 

maka dilakukan perhitungan untuk penyetaraan kadar air 14%.  Pengamatan ini 

menggunakan timbangan elektrik dan Moisture Meter. Penyetaraan bobot 100 

butir biji kering dengan kadar air dihitung dengan rumus: 

                     

       
                          

 

Bobot 100 butir biji kering yang sudah disetarakan dengan kadar air 14% 

dinyatakan dalam satuan gram (g). 
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6) Bobot berangkasan basah 

Bobot berangkasan basah didapat dari tanaman sampel sorgum yang telah dipanen 

kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital untuk mengetahui 

bobot berangkasan basah tanaman sorgum yang kemudian dinyatakan dalam 

satuan gram (g). 

7) Bobot berangkasan kering 

Bobot berangkasan kering didapat dari tanaman sampel sorgum yang telah 

dipanen dan ditimbang bobot basahnya, setelah itu di jemur dan dikeringkan 

dengan menggunakan oven pada suhu 80
o
C selama 3 hari yang kemudian bobot 

berangkasan kering ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik dan 

dinyatakan dalam satuan gram (g). 

8)  Bobot biji/ m
2
 

Didapat dari nilai rata-rata bobot biji/malai pada tiap petak percobaan dan 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

(rata-rata bobot biji/malai x kerapatan tanam) x (1 m
2
 : jarak tanam) 


