
III. BAHAN DAN METODE

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini merupakan tahun ke-27 musim tanam ke-46, yang dilaksanakan

pada bulan November 2014 sampai dengan bulan Maret 2015.  Penanaman

dilakukan di lahan Politeknik Negeri Lampung dengan perlakuan sistem olah

tanah yakni tanpa olah tanah (TOT), olah tanah minimum (OTM) dan olah tanah

intensif (OTI), serta pemupukan N jangka panjang dari tahun 1987. Berdasarkan

pengukuran dengan GPS, lokasi percobaan berada pada 1050 13’45,5”-1050

13’48,0” BT dan 050 21’19,6”-050 21’19,7” LS, dengan elevasi 122 m dari

permukaan laut. Analisis contoh tanah dan serasah dilakukan di Laboratorium

Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.

3.2 Bahan dan Alat

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah serasah pada lahan

TOT, OTM dan OTI, benih padi gogo varietas Inpago-8, pupuk Urea, SP-18, dan

KCl, herbisida dengan bahan aktif 2,4-Dimetil amina dan Glifosat, alkohol 70 %,

formalin, aquades, kertas label, tissue, dan bahan-bahan kimia untuk analisis

contoh tanah dan serasah.  Sedangkan peralatan yang digunakan dalam penelitian

ini yaitu bingkai kayu ukuran 50 cm x 50 cm, gunting, pisau, kantong plastik,
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spidol, termometer tanah, cawan petri, botol film, mangkok kecil, pinset, peniti,

pipet tetes, mikroskop stereo, oven, timbangan, kalkulator, gelas ukur, alat tulis,

alat Berlese Tullgren dan peralatan untuk analisis contoh tanah dan serasah.

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) yang

disusun secara faktorial 3x2 dengan 4 ulangan.  Faktor pertama yaitu perlakuan

sistem olah tanah yaitu T0 = TOT (tanpa olah tanah),  T1= OTM (olah tanah

minimum), dan T2 = OTI (olah tanah intensif), sedangkan faktor kedua yaitu

pemupukan nitrogen (N) jangka panjang, yaitu N0 (tanpa pupuk N) dan N1 (100

kg N ha-1).  Data yang diperoleh diuji homogenitasnya menggunakan uji Bartlett

dan aditifitasnya menggunakan uji Tukey, kemudian perbedaan nilai tengah diuji

menggunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) taraf 5%.

3.4 Pelaksanaan Penelitian

3.4.1 Persiapan Lahan

Penelitian ini merupakan penelitian jangka panjang dari tahun 1987 yang telah

berlangsung selama 27 tahun.  Pada pertanaman sebelumnya yakni pada musim

tanam ke-45, lahan ini telah ditanami dengan tanaman jagung.  Penanaman jagung

dimulai pada tanggal 1 Maret 2014 dan pemanenan dilakukan pada tanggal 8 Juni

2014.  Setelah dilakukan pemanenan tanaman jagung, lahan diberakan sampai

musim tanam selanjutnya. Pada tanggal 20 November 2014, yakni pada musim

tanam ke-46 lahan tersebut ditanami kembali dengan tanaman padi gogo.
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Selanjutnya, dua minggu sebelum tanam lahan disemprot menggunakan herbisida

1 liter 2,4-Dimetil amina ha-1 dan 5 liter Glifosat ha-1 .  Hal tersebut dilakukan

untuk menghilangkan gulma yang tumbuh.  Gulma tersebut digunakan sebagai

mulsa pada sistem olah tanah konservasi (OTK).

Sebelum perlakuan diterapkan, dilakukan pengamatan terhadap biomassa serasah

dengan cara serasah yang berada di dalam kotak kayu berukuran 50 cm x 50 cm

pada setiap petak percobaan ditimbang, lalu dioven dengan suhu 70 0 C selama 3

hari.  Setelah serasah dioven selama 3 hari, dilakukan penimbangan berat kering

serasah.  Selanjutnya, berat kering serasah dianalisis kandungan hara nitrogen

serta karbonnya

Pada petak tanpa olah tanah, tanah tidak diolah sama sekali, gulma yang tumbuh

dikendalikan dengan herbisida dan sisa tanaman gulma digunakan sebagai mulsa.

Pada petak olah tanah minimum, tanah diolah seperlunya saja, gulma yang

tumbuh dibersihkan menggunakan kored dan sisa-sisa tanaman digunakan sebagai

mulsa. Pada petak olah tanah intensif (OTI) semua serasah tanaman dan gulma

dibersihkan dan disingkirkan dari petak percobaan. Selanjutnya lahan diolah

dengan pencangkulan sedalam 0-20 cm sebanyak dua kali.

3.4.2 Penanaman

Lahan dibagi menjadi 24 petak percobaan dengan ukuran tiap petaknya 4x6 m2

dan jarak antar petak 0,5 m2. Selanjutnya, dibuat lubang tanam dengan kedalaman

3-5 cm dan jarak tanam 20 x 25 cm.  Satu petak percobaan terdiri dari 20 baris,
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tiap barisnya terdiri dari 25 kolom, sehingga dalam satu petak percobaan terdapat

500 lubang tanam. Jumlah benih per lubang tanam antara 4-5 butir gabah.

3.4.3 Pemupukan dan Pemeliharaan Tanaman

Aplikasi pemupukan Urea dilakukan dengan dosis 0 kg N ha-1 dan 100 kg N ha-1.

Pupuk Urea diberikan secara bertahap sebanyak dua kali pemupukan, yaitu ketika

tanaman berumur 1 minggu setelah tanam dan pada saat tanaman pada fase

vegetatif maksimum. Selain itu, aplikasi pupuk KCl dan SP-18 juga dilakukan

sebanyak 100 kg KCl ha-1 dan 150 kg SP-18 ha-1, diberikan seminggu setelah

tanam. Pemeliharaan dilakukan dengan penyulaman, penyiraman, penyiangan

gulma, serta pengendalian hama penyakit bila diperlukan.

3.4.4 Pemanenan

Pemanenan dilakukan jika 90% malai sudah menguning, batang mengering, dan

gabah sudah keras.  Hal ini terjadi ketika padi dalam keadaan masak kuning.

Kondisi ini diperkirakan 30-35 hari dari masa berbunga, atau pada saat tanaman

berumur 100-110 hari.

3.4.5 Pengambilan sampel mesofauna

Pengambilan sampel mesofauna pada serasah dilakukan sebanyak dua kali yaitu

pada saat sebelum tanam (komposit berdasarkan ulangan) dan setelah panen

(seluruh ulangan). Pengambilan serasah dilakukan menggunakan bingkai kayu
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berukuran 50 cm x 50 cm di setiap titik yang ditentukan secara acak. Serasah

yang diambil berupa seluruh serasah yang berada di dalam bingkai kayu.

Gambar 3. Pengambilan serasah menggunakan bingkai kayu

Serasah tersebut dimasukkan ke dalam plastik. Selanjutnya ditimbang 100 g

serasah untuk diekstraksi menggunakan corong Barlese Tullgren.  Serasah

tersebut disinari di bawah lampu 15 watt selama 48 jam.  Hal ini bertujuan untuk

memisahkan mesofauna dari serasah, karena akibat penyinaran lampu tersebut

mesofauna akan turun ke dalam tabung erlenmeyer yang sudah berisi alkohol  70

% sebanyak 20 ml dan 3 tetes formalin (sebagai pengawet mesofauna).

Gambar 4. Alat Berlese/Tullgren
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Populasi dan keanekaragaman mesofauna yang tertampung pada erlenmeyer

dikeluarkan dan dimasukkan dalam cawan petri. Selanjutnya, mesofauna pada

cawan petri diidentifikasi menurut buku Introduction of Insect (Borror dkk., 1997)

dan dihitung jumlahnya menggunakan mikroskop stereo dengan perbesaran 20 ̶ 40

kali. Prosedur tersebut merujuk pada penuntun praktikum Biologi dan Kesehatan

Tanah oleh Niswati dkk. (2013).  Populasi mesofauna dihitung dengan cara:

Total Populasi = Jumlah individu (ekor)
Bobot kering serasah (100 g)

Keanekaragaman mesofauna serasah dihitung menggunakan Indeks

Keanekaragaman (H’) Shannon-Weaver (Odum, 1983) dengan rumus sebagai

berikut:

H’= -∑[(ni/N) In (ni/N)]

Keterangan: H’ = Indeks keanekaragaman Shannon-Weaver

ni = Jumlah individu jenis ke-i

N = Jumlah total individu yang ditemukan

Indeks keanekaragaman Shannon-Weaver dibagi dalam tiga kategori, yakni:

Tabel 1. Kriteria Indeks Keanekaragaman (H’) Shannon-Weaver.

Indeks Keanekaragaman (H’) Kategori Keanekaragaman

H ≤ 2 Rendah
2 < H ≤ 3 Sedang

H ≥ 3 Tinggi

Sumber : Odum (1983).
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3.5 Pengamatan

Variabel utama yang diamati adalah:

1. Populasi mesofauna pada serasah (ekor 100 g-1).

2. Keanekaragaman mesofauna pada serasah (tinggi, sedang, atau rendah).

Variabel pendukung yang diamati adalah:

1. C-organik (%) serasah menggunakan metode Walkey dan Black (Thom dan

Utomo, 1991).

2. N-total (%) serasah menggunakan metode Kjeldahl (Thom dan Utomo, 1991).

3. Biomassa serasah (g).

4. pH tanah menggunakan metode elektrometik (Thom dan Utomo, 1991).

5. Kadar air tanah (%)

6. Suhu tanah (0C)

Analisis C-organik serasah, N-total serasah, dan C/N rasio serasah dilakukan saat

setelah panen (akhir), sedangkan analisis pH tanah, kelembaban tanah, suhu tanah,

dan biomassa serasah dilakukan setiap pengambilan sampel serasah dan contoh

tanah.  Untuk mengetahui hubungan antara variabel utama dan variabel

pendukung dilakukan uji korelasi.


