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III. BAHAN DAN METODE 

 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang sebelumnya dilakukan oleh 

Anjani (2013) pada musim tanam pertama yang ditanami tanaman tomat, 

dilaksanakan pada bulan Mei hingga September 2012, penelitian pada musim 

tanam kedua yang ditanami tanaman tomat dilakukan oleh Yupitasari (2013), 

dilaksanakan pada bulan Oktober 2012 hingga Februari 2013.  Penelitian 

dilaksanakan di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas 

Lampung pada 5° 22’ 10” LS dan 105° 14’ 38” BT dengan ketinggian 146 m dpl.  

Tempat penelitian pada musim tanam pertama dan kedua terdiri dari 18 petak 

percobaan dengan 6 perlakuan dan 3 ulangan.  Luas lahan per petak percobaan     

3 m x 3 m.  Sedangkan analisis tanah dan tanaman dilaksanakan di Laboratorium 

Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung.  Penelitian pada musim 

tanam ketiga dilakukan pada lokasi dan petak percobaan yang sama dengan 

musim tanam pertama dan musim tanam kedua.  Penelitian pada musim tanam 

ketiga ini dilaksanakan pada bulan Mei 2013 hingga Desember 2013.  

 

3.2 Bahan dan Alat  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi benih kedelai varietas Kaba, 

pupuk Organonitrofos, pupuk urea, SP-36, KCl, serta bahan-bahan kimia untuk 
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analisis tanah dan tanaman.  Sedangkan alat-alat yang digunakan pada penelitian 

ini meliputi cangkul, nampan plastik, selang, gembor, kertas label, pisau, meteran, 

oven, pH meter, kalkulator, timbangan digital, alat tulis, serta alat-alat untuk 

analisis tanah dan tanaman.   

 

3.3 Metode Penelitian 

 

Penelitian ini terdiri dari 6 perlakuan, yaitu : A (Tanpa perlakuan), B (urea 80 kg 

ha
-1

; SP-36 100 kg ha
-1

; KCl 100 kg ha
-1

), C (Organonitrofos 5000 kg ha
-1

), D 

(urea 60 kg ha
-1

; SP-36 75 kg ha
-1

; KCl 75 kg ha
-1

 ; Organonitrofos 1000 kg ha
-1

), 

E (urea 40 kg ha
-1

; SP-36 50 kg ha
-1

; KCl 50 kg ha
-1

; Organonitrofos 2500 kg ha
-1

) 

dan F (urea 20 kg ha
-1

; SP-36 25 kg ha
-1

; KCl 25 kg ha
-1

; Organonitrofos 3000 kg 

ha
-1

) dengan 3 ulangan pada masing-masing perlakuan yang disusun dalam 

Rancangan Acak Kelompok (RAK).  Data yang dihasilkan dirata-ratakan, 

kemudian dilakukan uji homogenitas dengan uji Bartllet.  Apabila data yang 

dihasilkan tidak homogen maka data tersebut ditransformasi.  Sedangkan 

aditivitas data diuji dengan uji Thukey.  Jika asumsi terpenuhi data dianalisis 

dengan sidik ragam.  Perbedaan nilai tengah diuji dengan uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT) pada taraf 5%. 

 

3.4 Pelaksanaan penelitian 

 

3.4.1 Pembuatan Petak Percobaan 

 

Pada percobaan sebelumnya yaitu pada musim tanam pertama dilakukan oleh 

Anjani (2013) dan musim tanam kedua dilakukan oleh Yupitasari (2013) telah 
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dibuat sebanyak 6 petak percobaan dengan 3 ulangan sehingga terdapat 18 petak 

percobaan (Gambar 1). 

          U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tata Letak Percobaan (huruf A, B, C, D, E, dan F adalah simbol 

perlakuan; Angka 1, 2, 3 adalah simbol ulangan) 

 

Luasan lahan per petak 3 m x 3 m.  Jarak tanam yang digunakan untuk tanaman 

kedelai ialah 30 cm x 30 cm.  Dalam satu satuan percobaan terdapat 200 tanaman 

kedelai, sehingga jumlah tanaman seluruh satuan percobaan 3.600 tanaman.   

 

3.4.2 Persiapan Media Tanam 

 

Pada musim tanam pertama dan kedua petak percobaan telah diolah secara manual 

dengan menggunakan cangkul dan dibuat bedengan dengan ukuran 3 m x 3 m, 

dengan jumlah plot percobaan 18 plot percobaan dengan 6 perlakuan dan 3 

ulangan.  Pada musim tanam ketiga ini, petak percobaan sebelumnya diolah 

kembali dengan cangkul dan langsung dibuat bedengan dengan ukuran 3 m x 3 m.  

Di dalam bedengan dibuat guludan sebanyak sepuluh buah dengan jarak antar 
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guludan 30cm x 30 cm.  Pengolahan petak percobaan dilakukan 3 minggu 

sebelum tanam.  Selain itu, pada masing-masing plot percobaan diberikan tanah 

yang pernah ditanami tanaman kedelai sebanyak 1 kg plot
-1

. 

 

3.4.3 Penamaan  

 

Benih kedelai yang digunakan adalah benih kedelai varietas Kaba, benih kedelai 

ditanam di lahan dengan jarak tanam 30 cm x 30 cm.  Pembuatan lubang tanam 

dilakukan dengan menggunakan tugal dengan kedalaman 5 - 10 cm.  Dalam satu 

lubang tanam ditanami dua benih kedelai. 

 

3.4.4 Pemupukan 

 

Pemberian pupuk Organonitrofos dilakukan saat 1 minggu sebelum tanam sesuai 

dengan dosis perlakuan pada setiap petak percobaan perlakuan.  Pupuk kimia 

berupa pupuk Urea, SP-36, dan KCl diberikan saat tanaman kedelai sudah 

berumur 2 minggu setelah tanam sesuai dengan dosis perlakuan pada setiap petak 

percobaan perlakuan.  Pupuk Organonitrofos diaplikasikan dengan cara sebar 

pada masing-masing perlakuan petak percobaan.  Sedangkan pupuk kimia 

diaplikasikan dengan cara ditugal dekat tiap tanaman pada masing -masing 

perlakuan petak percobaan. 

 

3.4.5 Pemeliharaan Tanaman 

 

1. Penyulaman 

Penyulaman yaitu mengganti tanaman yang mati dengan benih yang baru.  

Bila terdapat tanaman yang mati maka dilakukan penyulaman. 
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2. Pengairan 

Penyiraman dilakukan secara rutin apabila tidak turun hujan.  Apabila turun 

hujan penyiraman selanjutnya dilakukan hingga tanah cukup kering.  

Penyiraman menggunakan selang yang terhubung dengan pompa air.   

3.Penyiangan 

Penyiangan gulma dilakukan setiap 2 minggu sekali pada 2 MST sampai 

dengan 10 MST. 

 

3.4.6 Pengambilan Sampel Tanah 

 

Sampel tanah diambil pada setiap petak percobaan, lalu dikeringkan dan disaring 

hingga lolos saringan 2 mm.  Sampel tanah diambil setelah dilakukan pemanenan 

tanaman kedelai.  

 

3.4.7 Pengambilan Sampel Tanaman 

 

Sampel tanaman diambil setelah tanaman kedelai selesai di panen.  Sampel 

tanaman dibersihkan dari kotoran kemudian ditimbang lalu dicacah, dikeringkan 

dan dioven.  

 

3.5 Pengamatan 

 

Variabel pengamatan yang diamati pada penelitian ini terdiri dari variabel utama 

dan variabel pendukung.  Variabel utama meliputi tinggi tanaman, bobot 

berangkasan, bobot polong, bobot biji, bobot 100 butir, kadar air biji 12%, bobot 

dan jumlah bintil akar, analisis tanah dan tanaman.   
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1. Produksi Tanaman 

 

1.1 Tinggi tanaman 

 

Pengamatan dilakukan seminggu sekali menggunakan meteran.  Dimulai dari 1 

Minggu Setelah Tanam (MST) hingga 4 (MST) atau sampai akhir masa vegetatif 

(pembungaan).  Pengamatan dilakukan dengan mengukur tinggi tanaman dimulai 

dari pangkal batang hingga titik tumbuh.  Jumlah tanaman contoh ialah 10 

tanaman plot
-1

. 

 

1.2 Bobot berangkasan 

 

Pengambilan sampel bobot berangkasan dilakukan setelah pemanenan.  Tanaman 

kedelai dipotong tepat pada permukaan tanah kemudian dikeringkan, kemudian 

ditimbang bobot kering tanaman.  Bobot berangkasan yang diamati mencakup 

daun, batang dan kulit polong.  Jumlah tanaman contoh ialah 10 tanaman plot
-1

. 

 

1.3 Bobot polong 

 

Pengamatan dilakukan dengan menimbang polong yang telah dipanen dan 

menghitung jumlah polong baik atau tidak hampa.  Jumlah tanaman contoh ialah 

10 tanaman plot
-1

.  

 

1.4 Bobot biji 

 

Pengamatan akan dilakukan dengan menimbang biji yang telah dipanen.  Jumlah 

tanaman contoh ialah 10 tanaman plot
-1

. 
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1.5 Bobot 100 butir 

 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung biji kedelai sebanyak 100 butir pada 

setiap petak perlakuan, dan menimbang biji tersebut menggunakan timbangan 

digital.  Jumlah contoh ialah 1 plot
-1

. 

 

1.6 Kadar air biji 12% 

 

Pengamatan dilakukan menggunakan alat Moisture Seed Tester.  Pengukuran akan 

dilakukan pada sampel biji setiap petak percobaan, yang diukur sebanyak tiga 

ulangan. 

 

1.7 Bobot dan jumlah bintil akar 

 

Pengamatan dilakukan dengan menimbang bintil akar pada setiap akar sempel 

meggunakan timbangan digital, kemudian dihitung jumlah bintil akar yang ada 

disetiap akar sampel.  Jumlah contoh ialah 3 tanaman plot
-1

.  

 

2. Analisis Tanah dan Tanaman 

 

2.1 Analisis tanah.  

 

Analisis tanah dilakukan sebanyak dua kali.  Analisis awal dan analisis akhir.  

Analisis awal menggunakan data hasil analisis akhir penelitian sebelumnya atau 

pada musim tanam kedua, sedangkan untuk analisis akhir dilakukan setelah 

pemanenan.  Sampel tanah dikeringanginkan dan disaring hingga lolos ayakan 2 

mm lalu dilakukan analisis di laboratorium yaitu N-total dengan metode Kjeldhal, 

P-tersedia dengan metode Bray atau Olsen, K-total dengan metode ekstrak HCl 
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25%, K-dd, pH tanah dengan electrode hidrogen, dan C-organik dengan metode 

Welkey and Black.  

 

2.2 Analisis tanaman.  

 

Analisis tanaman dilakukan setelah panen.  Sampel yang akan diambil 

dibersihkan dari kotoran yang menempel, dicacah dan dioven, kemudian diabukan 

untuk dilakukan analisis tanaman dan di hitung kadar unsur hara N, P, K yang 

terkandung didalamnya.  

 

Sedangkan variabel pendukung meliputi uji korelasi, uji efektivitas dan uji 

ekonomis pupuk Organonitrofos.  

 

3.1 Uji Korelasi 

 

Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara serapan hara dan 

pertumbuhan serta produksi tanaman kedelai.  Uji korelasi dilakukan terhadap 

serapan hara N, P, dan K terhadap tinggi tanaman pengamatan terakhir, bobot 

berangkasan, bobot biji dan bobot biomass total.  

 

3.2 Uji Efektivitas Pupuk Organonitrofos 

 

Uji efektivitas pupuk dihitung menggunakan Relative Agronomic Effectiveness 

(RAE) dengan rumus (Permentan no. 7, 2011): 

    
                        

   
  

                                
   
  

  

                                   
   
  

                                
   
  

  
       

 

Keterangan: nilai RAE ≥100% maka pupuk yang diuji efektif dibandingkan 

perlakuan standar. 
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3.3 Uji Ekonomis Pupuk Organonitrofos 

 

Uji ekonomis pupuk dilakukan dengan membuat perhitungan ratio penerimaan 

dengan pengeluaran pupuk, dengan rumus (Ismono, 2013): 

       
     

  
 

Keterangan:  P = harga pupuk (Rp. Kg
-1

) ; Q = hasil panen (kg ha
-1

) ; C = biaya 

pemupukan (Rp. Kg
-1

). 

nilai Ratio >1 maka pupuk yg diuji memiliki nilai ekonomis yang baik. 

 

 

 


