
 

 

  

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Tempat dan Waktu 

 

 

Percobaan ini dilakukan di Laboratorium Rumah Kaca Deparment 

Research and Development PT Great Giant Pineapple, Terbanggi Besar, 

Lampung Tengah sejak bulan September 2014 hingga Februari 2015.  Sedangkan 

analisa tanah dan tanaman dilakukan di Laboratorium Sentral PT Great Giant 

Pineapple. 

 

3.2  Bahan dan Alat 

 

Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah sebagai berikut: 

a. Percobaan 1 : bibit crown sedang (200-350 gr)  klon GP1, GP3 dan F180, 

AlCl3.6H2O dan aquadest. 

b. Percobaan 2: bibit crown sedang (200-350 gr)  klon GP1, GP3 dan F180, 

tanah kebun asal lokasi dengan kejenuhan Al <30%, 30-40%, 40-50%, 50-

60%, 60-70%, dan >70%, pasir steril (kontrol), pupuk Urea, TSP, KCl, 

MgSO4 sesuai dosis dalam standar perawatan nanas PT GGP. 

c. Percobaan 3 : bibit crown sedang (200-350 gr)  klon GP3, tanah kebun asal 

lokasi dengan kejenuhan Al <30% (rendah), 40-50% (sedang), dan >70% 
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(tinggi), bahan organik produksi Composting Plant PT GGP dosis sesuai 

perlakuan, kapur dolomit dosis sesuai perlakuan dan pupuk Urea, TSP, KCl, 

MgSO4 sesuai dosis dalam standar perawatan nanas GGP. 

 

Sedangkan alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah : 

a. Percobaan 1 : kaleng berukuran diameter 10 cm dan tinggi 12 cm (ukuran 

kaleng A2 produksi pabrik Can Making PT GGP), kantong plastik ukuran 2 

kg (untuk pelapis kaleng), wadah kaleng plastik/jerigen ukuran 30 liter (untuk 

wadah stok larutan AlCl3), gelas ukur 500 ml, corong air, timbangan duduk 5 

kg, timbangan digital 2 kg,  chlorophyll meter SPAD 502 (untuk mengukur 

indeks klorofil daun tanaman), mistar besi 1 m, kantong sak akar (untuk berat 

kering oven), pisau cutter dan gunting. 

b. Percobaan 2: polibag ukuran 15 kg, plastik kresek 15 kg (untuk penampung 

air erosi), timbangan duduk 5 kg, timbangan digital 2 kg,  chlorophyll meter 

SPAD 502, mistar besi 1 m, selang air (untuk irigrasi), kantong sak akar 

(untuk berat kering oven), pisau cutter dan gunting. 

c. Percobaan 3 : polibag ukuran 15 kg, timbangan duduk 5 kg, timbangan digital 

2 kg, chlorophyll meter SPAD 502, mistar besi 1 m, selang air (untuk irigrasi), 

kantong sak akar (untuk berat kering oven), pisau cutter dan gunting. 

 

 

3.3 Metode 

 

Untuk menjawab pertanyaan dan menguji hipotesis maka dilakukan 3 

percobaan sebagai berikut : 

a. Percobaan 1 : Uji Toleransi Tiga Klon Nanas terhadap Toksisitas Al. 
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Percobaan disusun dalam Rancangan Acak Kelompok Faktorial (3x6) dengan 5 

ulangan.  Kombinasi perlakuan diterapkan dalam satuan percobaan berupa pot 

kaleng berukuran diameter 10 cm dan tinggi 12 cm yang dilapis plastik 2 kg yang 

berisi larutan sesuai perlakuan AlCl3.  Percobaan terdiri dari 2 faktor, yaitu : 

Faktor 1 : Klon nanas (A) dengan 3 jenis yaitu : 

A1 : nanas klon GP1 

A2 : nanas klon GP3 

A3 : nanas klon F180 

Faktor 2 : Konsentrasi AlCl3 di larutan kultur air  (B) dengan 6 taraf  yaitu : 

B1 : AlCl3 – 0 μM (kontrol) 

B2 : AlCl3 – 100 μM  

B3 : AlCl3 – 200 μM  

B4 : AlCl3 – 300 μM  

B5 : AlCl3 – 400 μM 

B6 : AlCl3 – 500 μM 

Untuk preparasi bahan perlakuan AlCl3 100 μM memerlukan bahan 

AlCl3.6H2O sebanyak 24 mg yang dilarutkan dalam 1 liter aquadest, lalu dishaker 

selama 5 menit agar larutan  homogen, seperti pada Tabel 3 berikut ini. 

 

Tabel 3.  Metoda preparasi bahan perlakuan AlCl3 pada Percobaan 1. 

AlCl3 

(μM) 

AlCl3 

(M) 

gr/L 

(+H2O) 

gr/L 

(-H2O) 

gr-Al mg-Al Al (ppm 

= mg/L) 
AlCl3 (ppm 

= mg/L) 

100 0,0001 0,0483 0,0874 0,0098 9,771 4,89 24,14 

200 0,0002 0,0966 0,1749 0,0195 19,542 9,77 48,29 

300 0,0003 0,1449 0,2623 0,0293 29,312 14,66 72,43 

400 0,0004 0,1931 0,3497 0,0391 39,083 19,54 96,57 

500 0,0005 0,2414 0,4371 0,0489 49,854 24,43 120,71 
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b. Percobaan 2 :  Evaluasi Toksisitas Al dari 3 Klon Nanas dalam Berbagai  

Kejenuhan Al di Tanah. 

Percobaan disusun dalam Rancangan Acak Kelompok Faktorial (3x7) 

dengan 3 ulangan.  Kombinasi perlakuan diterapkan dalam satuan percobaan 

berupa polibag ukuran 15 kg yang diisi tanah sesuai perlakuan tingkat kejenuhan 

Al di tanah.  Percobaan terdiri dari 2 faktor, yaitu : 

Faktor 1 : Klon nanas (A) dengan 3 jenis yaitu : 

A1 : nanas klon GP1 

A2 : nanas klon GP3 

A3 : nanas klon F180 

Faktor 2 : Kejenuhan Al di tanah (B) dengan 7 taraf  yaitu : 

B0 : Kejenuhan Al 0% (kontrol/pasir) 

B1 : Kejenuhan Al <30% 

B2 : Kejenuhan Al 30-40%  

B3 : Kejenuhan Al 40-50%  

B4 : Kejenuhan Al 50-60%  

B5 : Kejenuhan Al 60-70% 

B6 : Kejenuhan Al >70% 

Data kejenuhan Al di tanah perlakuan disajikan pada Tabel 4.  Kejenuhan 

Al di tanah adalah persen jumlah kation Al
3+

 di tanah dibandingkan dengan total 

KTK tanah (K, Ca, Mg, Na, Al dan H). 
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c. Percobaan 3 : Pengaruh Bahan Organik dan Pengapuran terhadap Toksisitas 

Al. 

Percobaan disusun dalam Rancangan Acak Kelompok Faktorial (3x4x3) 

dengan 3 ulangan.  Kombinasi perlakuan diterapkan dalam satuan percobaan 

berupa polibag ukuran 15 kg yang diisi tanah sesuai perlakuan tingkat kejenuhan 

Al di tanah.  Percobaan terdiri dari 3 faktor, yaitu : 

Faktor 1 : Kejenuhan Al di tanah (A) dengan 3 taraf  yaitu : 

A1 : Kejenuhan Al < 30% (rendah) 

A2 : Kejenuhan Al 40-50% (sedang) 

A3 : Kejenuhan Al > 70% (tinggi) 

  Data kejenuhan Al di tanah perlakuan disajikan pada Tabel 5. 

Faktor 2 : Dosis bahan organik (B) dengan 4 taraf  yaitu: 

B1 : 0 ton/ha  

B2 : 20 ton/ha  

B3 : 40 ton/ha  

B4 : 60 ton/ha  

Data kandungan bahan organik perlakuan disajikan pada Tabel 6. 

Faktor 3 : Dosis kapur (C) dengan 3 taraf yaitu : 

C1 : 0 ton/ha   

C2 :  2 ton/ha   

C3 :  4 ton/ha   
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3.4  Pelaksanaan 

 

 

Pelaksanaan percobaan dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Percobaan 1 : Uji Toleransi Tiga Klon Nanas terhadap Toksisitas Al. 

Bibit crown sedang  (200-350 gram) ditanam dalam media tanam berupa 

kaleng ukuran A2 yang dilapis plastik 2 kg dan diisi larutan AlCl3 sesuai 

perlakuan dalam kondisi rumah kaca. Tiap satuan percobaan diisi 500 ml larutan 

AlCl3 perlakuan tanpa penambahan larutan hara lainnya untuk mencegah interaksi 

Al dengan hara lainnya (Gambar 3).  Setiap minggu sekali dilakukan penambahan 

larutan AlCl3 sesuai perlakuan hingga mencapai 500 ml kembali untuk mengganti 

air yang hilang karena penyerapan akar. 

 
  

 

Gambar 3.   Penanaman bibit crown dalam pot kaleng A2 berlapis kantong  

                   plastik 2 kg yang berisi larutan AlCl3 sesuai jenis perlakuan pada  

                   Percobaan 2. 

 

b. Percobaan 2 : Evaluasi Toksisitas Al dari 3 Klon Nanas dalam Berbagai  

Kejenuhan Al di Tanah. 

 

 

Bahan tanam menggunakan bibit crown sedang  (200-350 gram).   Tanah 

percobaan dari lokasi terpilih sesuai perlakuan  (Tabel 2) diambil dan disaring 
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menggunakan saringan 2 mm, lalu dimasukkan ke dalam polibag sebanyak 15 kg  

per polibag.  Tanah lokasi terpilih disaring dengan saringan 2 mm agar ukuran 

butiran tanah seragam.  Kontrol menggunakan pasir yang telah dicuci dengan air 

mengalir selama 24 jam.   Air irigasi ditampung dengan kantung plastik kresek 

putih untuk  mengukur hara terlarut dalam air tererosi (Gambar 4). 

 

Gambar 4.   Penggunaan polibag 15 kg berlapis plastik kresek putih untuk  

                    penanaman bibit crown pada Percobaan 2. 

 

c. Percobaan 3 : Pengaruh Bahan Organik dan Pengapuran terhadap Toksisitas 

Al 

Bahan tanam menggunakan bibit crown sedang  (200-350 gram).   Tanah 

percobaan dari lokasi terpilih (Tabel 3) diambil dan disaring menggunakan 

saringan tanah ukuran 2 mm, lalu dimasukkan ke dalam polibag sebanyak 15 kg  

per polibag .  Perlakuan bahan organik sesuai dosis perlakuan diaduk rata untuk 

semua tanah yang ada di polibag.  Sumber bahan organik berasal dari Composting 

Plant PT GGP (Tabel 6).  Sedangkan perlakuan kapur sesuai dosis perlakuan 
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diaduk pada kedalaman 20 cm dari bibir polibag (Gambar 5).  Bahan kapur 

menggunakan dolomit (kandungan CaO 30% , MgO 18%  dan ukuran 100 mesh).  

Setelah perlakuan selesai, media tanam diirigasi hingga mencapai kapasitas 

lapang dan diinkubasi selama 2 minggu sebelum ditanami.  Polibag ditempatkan 

di tempat terbuka (Gambar 5 dan 6).  

 

 

Gambar 5.   Penyaringan tanah Percobaan 3 dengan saringan 2 mm dan inkubasi  

                    perlakuan percobaan. 

 

 

Tabel 6.  Analisis hara kandungan bahan organik yang dipakai dalam Percobaan 3 

               produksi PT GGP. 

  

No Parameter Satuan Standar SNI Kandungan 

1 pH  6 - 8 7,97 

2 Bahan organik % ≥ 27 13,73 

3 C/N ratio % ≤ 25 12,55 

4 Nitrogen (N) % ≥ 0,4 0,63 

5 Kadar air % ≤ 35 28,77 

6 Warna  kehitaman kehitaman 

7 Kematangan    

 a. Bau  berbau seperti tanah berbau seperti tanah 

 b. Rasa  terasa seperti tanah terasa seperti tanah 

Keterangan : bahan baku pembuatan bahan organik adalah kotoran sapi 40%,  

                      bagas ex produksi enzim bromalin 50% dan kulit singkong 10%. 
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Gambar 6.   Penggunaan polibag 15 kg penanaman bibit crown pada Percobaan 3  

                    di ruang terbuka. 

 

 

3.5  Pengamatan 

 

Pengamatan yang dilakukan dalam percobaan adalah sebagai berikut : 

a. Percobaan 1 : Uji Toleransi Tiga Klon Nanas terhadap Toksisitas Al. 

Parameter tinggi tanaman, panjang daun-D, jumlah daun (total jumlah 

daun di bibit dan pertumbuhan), panjang perakaran (panjang akar terpanjang),  

jumlah akar seminal (jumlah akar primer yang keluar dari batang bibit nanas) 

diukur mingguan dari umur 1-16 MST (minggu setelah tanam) menggunakan 

mistar D-leaf. 

Volume serapan air diukur pada umur 11, 12 dan 14 MST dengan cara 

mengukur air perlakuan AlCl3 yang hilang karena penyerapan akar di kaleng dari 

volume awal di dalam kaleng (500 ml) dengan gelas ukur 500 ml.   

Berat basah dan kering oven akar diukur menggunakan timbangan digital 2 

kg. Sedangkan persen berat akar vertikal diukur dengan cara menimbang berat 
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akar yang tumbuh vertikal (ke bawah) dibagi berat akar total (vertikal dan 

horizontal) dengan timbangan digital 2 kg. 

Warna daun diukur dengan alat Chlorofilmeter SPAD 502 pada daun-D 

(Gambar 7) dan  pH kultur air diukur dengan pH meter pada umur 16 MST. 

 

  

 

Gambar 7.   Pengukuran warna daun dengan chlorophyll meter SPAD 502. 

 

Produksi gula reduksi akar diukur dengan mengambil sampel akar 

dipotong ± 1 cm dari ujung akar, lalu berat akar ditimbang dan dicuci dengan 10 

ml aquadest.  Lalu direduksi dengan HCl, dididihkan selama 2.5 jam, dinetralkan 

dengan NaOH, dan diencerkan sampai volume 50 ml.  Analisa menggunakan 

metode Nelson Somogi dengan alat spektofotometer (larutan standar glukosa 20-

100 ppm).  

Kandungan hara N, P, K, Ca, Mg dan Al daun dan akar  untuk contoh 

komposit akar dan daun sesuai perlakuan pada umur destuktif 16 MST diukur 

dengan metode analisis seperti Tabel 7 di bawah ini. 
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Tabel 7.  Metode analisis contoh daun, akar tanah pada Percobaan 1, 2 dan 3. 

Analisa 
Contoh Daun Contoh Akar Contoh Air Contoh Tanah 

Percobaan 

1, 2 dan 3 

Percobaan 

1, 2 dan 3 

Percobaan 

2 

Percobaan 

2 dan 3 

N Kjedahll Kjeldahl - Kjeldahl 

P 

wet ashing untuk 

white bassal tissue 

daun, lalu 

pembacaan dengan 

spektrofotometer 

wet ashing 

contoh akar, lalu 

pembacaan 

dengan 

spektrofotometer 

- P Bray I 

K 

wet ashing daun, 

lalu pembacaan 

dengan AAS 

wet ashing akar, 

lalu pembacaan 

dengan AAS 

ekstraksi 

asam asetat 

1N pH 7, 

pembacaan 

dengan AAS 

ekstraksi asam 

asetat 1N pH 7, 

pembacaan 

dengan AAS 

Ca 

wet ashing daun, 

lalu pembacaan 

dengan AAS 

wet ashing akar, 

lalu pembacaan 

dengan AAS 

ekstraksi 

asam asetat 

1N pH 7, 

pembacaan 

dengan AAS 

ekstraksi asam 

asetat 1N pH 7, 

pembacaan 

dengan AAS 

Mg 

wet ashing daun, 

lalu pembacaan 

dengan AAS 

wet ashing akar, 

lalu pembacaan 

dengan AAS 

ekstraksi 

asam asetat 

1N pH 7, 

pembacaan 

dengan AAS 

ekstraksi asam 

asetat 1N pH 7, 

pembacaan 

dengan AAS 

Al 

wet ashing daun, 

lalu pembacaan 

dengan AAS 

wet ashing akar, 

lalu pembacaan 

dengan AAS 

ekstraksi 

asam asetat 

1N pH 7, 

pembacaan 

dengan AAS 

Ekstraksi KCl 

1 N + titrasi 

NaOH 0,02 N 

+ NaF 10% 10 

ml, lalu titrasi 

dengan HCl 

0,02 N 

C 

organik 
- - - 

titrasi metode 

Walkley and 

Black dengan 

FeSO4 0,5 N 

pH 

H2O 
- - - pH meter 
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Identifikasi morfologi toksisitas Al di akar menggunakan teknik staining 

akar dengan mencuci akar dengan larutan aquadest selama 1 jam lalu direndam 

dalam larutan 0,2% (w/v) Hematoxylin dan 0,02% (w/v) KIO3 selama 15 menit .  

Setelah itu akar dibilas kembali dengan aquadest selama 1 jam (Tang dkk., 2000).  

Gejala toksisitas Al hasil staining akar kemudian difoto. 

 

b. Percobaan 2 : Evaluasi Toksisitas Al dari 3 Klon Nanas dalam Berbagai  

Kejenuhan Al di Tanah. 

Parameter tinggi tanaman, panjang daun-D, lebar daun-D, indeks daun-D, 

dan jumlah daun (total jumlah daun di bibit dan pertumbuhan) diukur bulanan 

pada umur 1, 2, 3 dan 4 BST (bulan setelah tanam).  Parameter panjang akar 

(panjang akar terpanjang), jumlah akar seminal (jumlah akar primer yang keluar 

dari batang bibit nanas), berat basah dan kering oven akar, rerata berat akar 

(basah), berat tanaman diukur saat destruktif umur 4 BST.   

Parameter RGR (Relative Growth Ratio) diukur dengan cara membagi 

pertambahan berat tanaman dari 0 hingga 4 BST dengan lama waktu pertumbuhan 

(hari).  Kandungan hara K, Ca, Mg dan Al tercuci diukur dengan mengambil 

sampel air yang tercuci keluar setelah polibag dijenuhi air lalu diukur dengan alat 

AAS.  Kandungan hara N, P, K, Ca, Mg dan Al daun, akar dan tanah diukur 

dengan alat AAS untuk contoh komposit akar dan daun sesuai perlakuan saat 

destruktif umur 4 BST (Tabel 7). 
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c. Percobaan 3 : Pengaruh Bahan Organik dan Pengapuran terhadap Toksisitas 

Al. 

 Parameter tinggi tanaman, panjang daun-D, lebar daun-D (lebar daun 

terlebar pada daun-D), indeks daun-D (perkalian panjang kali lebar), dan jumlah 

daun (total jumlah daun di bibit dan pertumbuhan) diukur bulanan pada umur 1, 

2, 3 dan 4 BST (bulan setelah tanam).  Panjang akar (panjang akar terpanjang), 

jumlah akar seminal (jumlah akar primer yang keluar dari batang bibit nanas), 

berat basah dan kering oven akar, rerata berat akar (basah), kadar air akar, berat 

basah dan kering oven tanaman,  kadar air tanaman diukur saat destruktif umur 4 

BST.   

 Warna daun  diukur dengan alat Chlorofilmeter SPAD 502 pada daun-D 

pada umur 4 BST (Gambar 7).  Kandungan hara N, P, K, Ca, Mg dan Al daun 

dan akar serta analisa pH, C organik, P, K, Ca, Mg dan Al tanah diukur untuk 

contoh komposit sesuai perlakuan saat destruktif umur 4 BST dengan metode 

analisis seperti tertera pada Tabel 7. 


