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III. BAHAN DAN METODE

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Kaca Hortikultura Universitas Lampung.

Penelitian dilakukan pada Juni 2014 sampai September 2014.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah bibit Gerbera jamesonii, paklobutrazol 25%, air,

pupuk kandang, pasir, sekam, tanah, pupuk NPK mutiara (16:16:16) 5 g/pot,

pupuk daun Growmore (32:10:10) dan (10:55:10) masing-masing 2 g/L, fungisida

dengan bahan aktif Mankozeb 80%, dan insektisida berbahan aktif Karbosulfan

200 g/L.

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah pot plastik diameter 25 cm,

ember, gunting, label, gelas ukur, selang air, cangkul, jangka sorong, meteran, alat

tulis, buku tulis, kamera, dan handsprayer.

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang  terdiri dari

5 perlakuan tunggal dengan 3 ulangan.  Setiap ulangan terdiri dari 2 pot, sehingga

total pot adalah 30 pot. Perlakuan yang diterapkan adalah 5 konsentrasi
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paklobutrazol (P) yaitu 0 ppm (p0), 50 ppm (p1), 100 ppm (p2), 150 ppm (p3), dan

200 ppm (p4). Homogenitas data diuji dengan uji Bartlet dan aditivitas data diuji

dengan uji Tukey. Jika asumsi terpenuhi data dianalisis dengan sidik ragam dan

dilanjutkan dengan uji polinomial Ortogonal pada taraf 5%. Koefisien

polinomial ortogonal disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Koefisien Polinomial Ortogonal.

Respon
(derajat polinomial)

Koefisien polinomial ortogonal

0 ppm 50 ppm 100 ppm 150 ppm 200 ppm

Linear -2 -1 0 1 2

Kuadratik 2 -1 -2 -1 2

3.4 Pelaksanaan Penelitian

3.4.1 Pembuatan Larutan Paklobutrazol

Langkah–langkah yang dilakukan dalam membuat larutan paklobutrazol dengan

konsentrasi 0 ppm, 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm, dan 200 ppm adalah membuat

larutan stok terlebih dahulu. Larutan stok yang dibuat adalah 250 ppm dengan

melarutkan 1 ml paklobutrazol 25 % dalam 1 liter air.

Penyiapan larutan stok paklobutrazol yang digunakan untuk membuat larutan 0

ppm, 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm, dan 200 ppm adalah sebagai berikut:
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(1)   Mengambil larutan stok sesuai dengan konsentrasi yang akan digunakan.

a)  Membuat 50 ppm, larutan stok yang diambil adalah:=25050 = 300250 = 15000= 60
b) Membuat larutan paklobutrazol 100 ppm:=250100 = 300250 = 30000= 120
c) Membuat larutan paklobutrazol 150 ppm:=250150 = 300250 = 45000= 180
d) Membuat larutan paklobutrazol 200 ppm:=250200 = 300250 = 60000= 240

(2)   Melarutkan masing-masing konsentrasi paklobutrazol ke dalam 300 ml air

hingga larutan tersebut homegen.
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3.4.2 Penyiapan Bibit

Bibit tanaman gerbera berasal dari pemisahan anakan atau pembagian rumpun

dari indukan yang sudah dewasa (Gambar 4). Tanaman tersebut kemudian

dipisahkan menjadi tiga kelompok tanaman sesuai dengan diameter tajuk

tanaman.  Kelompok I (kecil: 12,5 – 25 cm, ukuran daun kecil dan jumlah daun

sedikit), kelompok II (sedang: 26 – 35 cm), dan kelompok III (besar: 28 – 36 cm

ukuran daun paling besar dan  jumlah daun paling banyak), selanjutnya ditanam

dalam pot yang sudah berisi media tanam.

(a) (b) (c)

Gambar 4. Penampilan induk tanaman gerbera kelompok I (a), kelompok II (b),
dan kelompok III (c).

3.4.3 Persiapan Media Tanam

Media tanam yang digunakan pada penanaman pertama dan kedua adalah berupa

campuran sekam, pupuk kandang kotoran kambing, dan tanah dengan

perbandingan 1:1:2 . Tanaman pada penanaman pertama dan kedua tidak tumbuh

dengan baik, sehingga dilakukan analisis tingkat keasaman (pH) media tanam

untuk pembibitan tingkat petani dan media tanam yang digunakan pada penelitian.
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Hasil analisis menunjukkan bahwa pH tanah di lahan petani 5,87 sedangkan pH

media yang digunakan pada penanaman pertama dan kedua adalah 6,31.

Komposisi media tanam yang digunakan pada penanaman ketiga untuk

penanaman bibit gerbera adalah media campuran tanah, sekam, kompos, dan pasir

dengan perbandingan 3:1:1:1 dan tingkat keasaman (pH) pada media campuran ini

adalah 5,7 (Gambar 5).

Tanah Sekam

Kompos                                               Pasir

Gambar 5. Bahan yang digunakan sebagai campuran untuk media pada
penanaman yang ketiga.
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3.4.4 Penanaman

Penanaman dilakukan pada pot berdiameter 25 cm yang telah diisi media tanam.

Akar tanaman gerbera direndam dalam fungisida dengan bahan aktif Mankozeb

80% sebelum dilakukan penanaman. Penanaman dilakukan dengan cara

memasukkan bibit anakan ke dalam lubang yang telah dibuat pada media tanam

dalam pot.  Setiap pot berisi dua bibit anakan.  Bibit anakan dibenamkan sampai

pangkal batang dan kemudian tanah di sekitarnya dipadatkan.  Masing-masing

perlakuan terdiri dari dua pot, setiap pot diisi dengan dua bibit anakan tanaman

gerbera.

3.4.5 Pemeliharaan

Pemeliharaan yang dilakukan meliputi: penyiraman untuk menjaga kelembaban

media tanam pada kondisi kapasitas lapang, pengendalian hama dan penyakit,

serta pemupukan.  Perawatan rutin lainnya yang dilakukan selama penelitian

adalah pemangkasan daun yang kering atau mati dan disbudding. Disbudding

dilakukan apabila muncul kuncup bunga sebelum aplikasikan paklobutrazol.

Untuk membantu pertumbuhan vegetatif tanaman, dilakukan pemupukan NPK

(16:16:16) sebanyak 5 g/tanaman pada umur empat minggu setelah tanam.

Selanjutnya, setiap minggu tanaman dipupuk dengan Growmore (32:10:10) 2 g/L.

Pemupukan dilakukan sebanyak 4 kali sampai tanaman berumur delapan minggu.

Hal tersebut dilakukan agar pada saat diaplikasikan paklobutrazol, tanaman dalam

kondisi yg optimal (berdaun minimal 10 helai). Pemupukan selanjutnya

menggunakan Growmore (10:55:10) 2 g/L, yang diberikan setelah aplikasi

paklobutrazol.  Pemupukan Growmore dilakukan dengan cara disemprot pada
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bagian daun tanaman sebanyak 30 ml/tanaman.   Pengendalian hama dan penyakit

dilakukan secara manual maupun kimiawi.  Pengendalian secara manual adalah

mematikan hama secara langsung dengan tangan, sedangkan secara kimiawi

adalah dengan menggunakan fungisida berbahan aktif Mankozeb 80% dan

insektisida berbahan aktif Karbosulfan 200 g/l.

3.4.6 Pemberian Paklobutrazol

Aplikasi paklobutrazol dilakukan pada saat tanaman berumur delapan minggu

setelah tanam dan daun berjumlah minimal 10 helai.  Aplikasi disesuaikan dengan

konsentrasi perlakuan yang telah ditentukan dengan volume semprot sebanyak 40

ml/pot. Pemberian paklobutrazol dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada saat

tanaman berumur delapan minggu setelah tanam dan pada sepuluh minggu setelah

tanam.  Aplikasi paklobutrazol disemprotkan pada media tanam sebanyak 20

ml/pot. Pada perlakuan paklobutrazol 0 ppm, hanya dilakukan penyiraman

dengan air.

3.5 Variabel Pengamatan

Variabel yang diamati pada penelitian ini meliputi: tinggi tanaman, penambahan

jumlah daun, jumlah tunas, waktu muncul bunga, panjang tangkai bunga, diameter

tangkai bunga, diameter mahkota bunga, lama masa pembungaan, dan tingkat

kehijauan daun.
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(1) Tinggi tanaman (cm)

Tinggi tanaman awal diukur mulai dari permukaan tanah hingga ujung daun

yang terpanjang. Pengukuran tinggi tanaman akhir dilakuan 10 minggu

setelah aplikasi dengan mengukur tinggi tunas yang berbeda.

(2) Penambahan jumlah daun (helai)

Jumlah daun yang dihitung adalah daun yang sudah membuka dengan ukuran

panjang 5 cm. Pengamatan jumlah daun dilakukan setiap dua minggu.

(3) Jumlah tunas (tunas)

Jumlah tunas dihitung pada akhir percobaan.  Tunas baru ditandai dengan

munculnya daun yang masih menggulung dengan panjang 2 cm dari

permukaan media tanam. Jumlah tunas sebelum aplikasi dihitung dan

digunakan sebagai pembanding.

(4) Waktu muncul bunga (hari)

Pengamatan waktu muncul bunga dihitung sejak aplikasi paklobutrazol

hingga muncul kuncup bunga dengan ukuran diameter lebih dari 1 cm.

(5) Panjang tangkai bunga (cm)

Pengamatan panjang tangkai bunga dilakukan setelah bunga muncul dan

mekar penuh. Tangkai bunga diukur dari pangkal tangkai bunga sampai

dasar kelopak bunga.

(6) Diameter tangkai bunga (cm)

Pengamatan diameter tangkai bunga dilakukan pada saat bunga mekar penuh.

Diameter tangkai bunga diukur dengan menggunakan jangka sorong pada

tangkai bunga dengan jarak 10 cm dari dasar kelopak bunga.



24

(7) Diameter mahkota bunga (cm)

Diameter mahkota bunga dihitung dengan cara menghitung rata-rata

diameter semua bunga yang telah mekar pada masing-masing pot.

(8) Lama masa pembungaan (hari)

Pengamatan lama masa pembungaan dihitung sejak muncul kuncup bunga

sampai bunga mekar hingga bunga menampakkan gejala layu (Gambar 18,

Lampiran).

(9)  Tingkat kehijauan daun

Pengamatan kehijauan daun dilakukan pada akhir penelitian. Tingkat

kehijauan daun diamati menggunakan alat SPAD. Pengamatan dilakukan

pada tiga titik yaitu ujung, tengah, dan pangkal daun. Nilai yang diperoleh

adalah nilai tingkat kehijauan daun yang mengindikasikan jumlah klorofil

daun. Sampel yang diamati adalah helai daun ketiga pada setiap pot

perlakuan.


