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II. TATA CARA PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Green House Fakultas Pertanian Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten 

Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Percobaan dilaksanakan pada bulan 

Januari - Mei 2018. 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: darah sapi dari RPH 

Giwangan, bambu, plastik bening, kawat, tali rafia, paranet, bibit tomat varietas 

tymoti yang diperoleh dari pembibitan Sari Tani (lampiran 1), EM-4, tanah regosol, 

pupuk Urea, pupuk KCl, pupuk SP-36, gula merah, EM4, air, dedak, fungisida dan 

insektisida .  

Alat yang digunakan meliputi: jerigen, polybag, cangkul, cutter, gelas ukur, 

gembor penyiram, penggaris dengan skala terkecil 1 mm, pH meter, EC meter, Leaf 

Area Meter, timbangan analitik, oven serta alat tulis. 

C. Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan menggunakan metode percobaan lapangan dengan 

faktor tunggal yang disusun dalam rancangan acak lengkap (lampiran 2). Perlakuan 

yang diujikan adalah imbangan pupuk Urea dan POC darah sapi yang dihitung 

berdasarkan kebutuhan N tanaman tomat yang terdiri atas enam perlakuan yaitu: 

100% N dari Urea (A), 80% N dari Urea + 20% N dari POC darah sapi (B), 60% N 

dari Urea + 40% N dari POC darah sapi (C), 40% N dari Urea + 60% N dari POC 
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darah sapi (D), 20% N dari Urea + 80% N dari POC darah sapi (E), 100% N dari 

POC darah sapi (F). Masing-masing perlakuan terdiri dari 3 ulangan sehingga 

didapatkan 18 unit percobaan. Setiap unit terdiri dari 2 tanaman korban dan 2 

tanaman sampel sehingga dibutuhkan 72 tanaman. 

D. Cara Penelitian 

1. Penyiapan lokasi, alat dan bahan 

Penyiapan lokasi, alat dan bahan dilaksanakan dua minggu sebelum tanam. 

Lokasi yang digunakan yaitu Green House Fakultas Pertanian Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Bahan yang terdiri dari benih tomat yang diperoleh 

dari toko pembibitan, air tebu, dan EM-4 dapat di beli di toko terdekat, sedangkan 

darah sapi didapatkan dari RPH Giwangan. Darah sapi selanjutnya difermentasi 

dahulu. 

2. Pembuatan POC (Pupuk Organik Cair) Darah Sapi 

Darah sapi yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 10 liter. Darah sapi 

dimasukkan ke jerigen dan dicampur air dengan perbandingan 1 : 3 agar tidak 

mengeras. Setelah  darah sapi tercampur dengan air dan diberi bakteri fermentasi 

(EM4) sebanyak 100 ml ke dalam jerigen untuk mempercepat proses fermentasi 

POC darah sapi, dan 100 ml larutan tetes tebu (molases). Pengadukan dilakukan 

setiap hari menggunakan kayu pengaduk. Setelah pengadukan, jerigen ditutup rapat 

dan dibiarkan sampai POC darah sapi berbau seperti tapai, berwarna hitam 

kemerahan dan kadar pH antara 5,5 sampai 7,5 (Elmi, dan Rinaldo, 2012). Selama 

proses fermentasi, dilakukan beberapa pengamatan untuk mengetahui bahwa POC 

darah sapi mengalami proses fermentasi dengan baik. 
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a. Aroma 

Pengamatan aroma POC darah sapi dilakukan setiap hari sampai berbau 

seperti bau tapai. Jika aroma POC darah sapi sudah berbau seperti tapai maka POC 

darah sapi telah matang. 

b. Pengamatan Warna 

pengamatan warna dilakukan setiap hari dengan mengambil sampel 

kemudian dicocokan menggunakan munsell soil color chart dan dinyatakan dalam 

tiga satuan yaitu kilap (hue), nilai (value), dan kroma (choma). POC yang telah 

matang biasanya berwarna hitam kemerahan (lampiran 3a). 

c. Tingkat Keasaman (pH) 

Pengamatan pH dilakukan setiap hari menggunakan pH meter yang 

dimasukan didalam POC. Pengamatan pH berfungsi sebagai indikator proses 

fermentasi POC. Mikroba POC akan bekerja pada keadaan pH netral sampai sedikit 

masam, dengan kisaran pH antara 5,5 sampai 7,5. Tingkat keasaman (pH) dalam 

pembuatan POC diukur menggunakan pH meter (lampiran 3a). 

d. Kadar N total (%) 

Pengamatan N total dilakukan  pada POC yang telah matang dilakukan di 

lab tanah. Standar kandungan N total pada POC darah sapi adalah 0,4% dan 

dianalisis dengan metode Kjeldhal (Elmi, dan Rinaldo, 2012). Pengujian dilakukan 

sebelum penelitian menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Kadar N (%) = 
(𝑛−𝐴))𝑥𝑁𝑎𝑂𝐻𝑥14

100%

100+𝐾𝐿
𝑥𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑚𝑝𝑒𝑙 (𝑚𝑔)

𝑥100% 

Keterangan: 

A = banyaknya NaOH yang digunakan dalam titrasi baku  

B = banyaknya NaOH yang digunakan dalam titrasi ulangan  

KL= kadar lengas contoh tanah yang digunakan 

 

3. Pembuatan Naungan  

Pembuatan naungan diperlukan agar tanaman tidak terkena hujan secara 

langsung yang akan berdampak kepada serangan hama dan penyakit. Bentuk 

naungan yang digunakan berbentuk setengah lingkaran (lampiran 3b). Sebelum 

pembuatan naungan, lahan yang akan digunakan perlu dibersihkan terlebih dahulu 

agar lebih mudah mengatur posisi polybag, kemudian bambu ditancapkan ke tanah 

berbentuk setengah lingkaran dan berjarak kurang lebih setengah meter. Setelah itu, 

rangka yang melengkung dibungkus dengan plastik transparan dan diberi paranet 

pada bagian lainnya. 

4. Penyiapan Media Tanam 

Penyiapan media tanam dilakukan seminggu sebelum tanam. Tanah yang 

akan dijadikan media tanam dicangkul dan dipisahkan dari bongkahan batu dengan 

cara disaring dan tanah tersebut ditimbang sebanyak 15 kg per polibag (lampiran 4 

& 3b). Menurut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta (2013), POC 

darah sapi dan urea diberikan dua kali sebagai pupuk dasar (50%) dan pupuk 

susulan (50%), sedangkan untuk pupuk SP-36, dan pupuk KCl diberikan sekali 

sebagai pupuk dasar (lampiran 5). 
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5. Penanaman 

Penanaman dilakukan dengan bibit yang sudah berumur 20 hari, kemudian 

bibit tersebut ditanam pada polibag yang telah dipersiapkan. Satu polybag berisi 

satu bibit (lampiran 3c). 

6. Pemeliharaan Tanaman 

a. Penyiraman 

Penyiraman dilakukan sebanyak satu kali sehari yakni pada sore hari. 

b. Penyiangan 

Penyiangan dilakukan pada saat terdapat gulma yang tumbuh disekitar 

tanaman. 

c. Pemberian Ajir 

Tanaman perlu diberi ajir untuk menopang tanaman agar tidak roboh. Ajir 

dibuat dari bambu dengan panjang 1,5 m. 

d. Pemupukan Susulan 

Pemupukan susulan dilakukan ketika tanaman berumur 30 HST dengan 

pupuk Urea dengan cara ditugal dan POC limbah darah sapi dengan cara disiram. 

Penggunaan POC darah sapi dan pupuk urea sesuai dengan dosis yang telah 

ditetapkan pada budidaya tanaman tomat sebanyak 50 % (lampiran 5 & 3d). 

e. Pengendalian hama dan penyakit 

Pengendalian hama penyakit dilakukan secara mekanik dan menggunakan 

pestisida. Pestisida yang digunakan yaitu Dithane dan Curacron 50 EC. Dithane 

digunakan untuk mengendalikan penyakit keriting daun dan Curacron digunakan 

untuk mengendalikan hama kutu kebul. 
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f. Panen 

Penen tomat dilakukan saat buah tomat yang sudah masak fisiologis 

ditunjukan sebagian buahnya telah berwarna kuning kemerahan (lampiran 3e). 

Panen dilakukan secara bertahap yaitu enam kali panen. Pemanenan dilakukan 

dengan interval dua kali dalam seminggu dan waktu panen yang baik adalah pagi 

hari (Syukur dkk, 2015). 

E. Variabel Pengamatan 

7. Tanaman Sampel 

g. Tinggi tanaman (cm) 

Pengamatan Tinggi tanaman diamati mulai satu minggu setelah tanam 

sampai pertumbuhan fase vegetatif maksimum. Pengukuran tinggi tanaman 

menggunakan penggaris dari permukaan tanah sampai ujung titik tumbuh tanaman. 

h. Jumlah Daun 

Perhitungan jumlah daun dilakukan mulai umur satu minggu setelah tanam 

sampai fase vegetatif maksimum. Pengukuran dilakukan satu minggu sekali dengan 

cara menghitung jumlah daun pada setiap cabang tanaman. 

i. Jumlah cabang produktif 

Penghitungan jumlah cabang produktif dilakukan mulai umur 30 HST 

sampai panen, kemudian diamati ciri-ciri cabang yang menghasilkan buah tomat. 

j. Jumlah Buah Per tanaman 

Pengamatan jumlah buah dilakukan dengan cara menghitung jumlah buah 

total pada masing-masing sampel tanaman yang panen. 
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k. Bobot Buah Per tanaman (gram) 

Penimbangan bobot buah pada tomat dilakukan setelah panen dengan 

menimbang buah pada tomat menggunakan timbangan analitik. 

l. Volume Buah (cm) 

Pengamatan volume buah pada tomat dilakukan setelah panen dan diukur 

menggunakan gelas ukur berisi air. 

8. Tanaman Korban 

m. Luas Daun (cm2) 

Pengamatan luas daun dilakukan setelah 25 HST dan 50 HST dengan 

menghitung luasnya menggunakan LAM (Leaf Area Meter). Daun yang diukur 

adalah daun sudah terbuka (lampiran 3f). 

n. Bobot Kering Tanaman (gram) 

Bobot kering dilakukan setelah 25 HST dan 50 HST dengan cara 

menimbang bagian tajuk dan akar dengan mengering anginkan tanaman tomat 

kemudian tanaman dibungkus dengan kertas dan dioven dengan suhu 650 C sampai 

bobotnya konstan. Selanjutkan ditimbang dengan timbangan analitik (lampiran 3f). 

9. Analisis pertumbuhan 

Analisis pertumbuhan dilakukan mendasarkan pada hasil pengamatan 

tanaman sampel dan tanaman korban. Komponen yang diamati dalam analisis 

adalah: 
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o. Laju Asimilasi Bersih (LAB) atau Net Assimilation Rate (NAR) 

Laju asimilasi bersih merupakan pertambahan material tanaman dari 

asimilasi persatuan waktu (Sitompul dan Guritno, 1995). Laju asimilasi bersih 

dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 

𝑁𝐴𝑅 =  
(𝑊2 − 𝑊1)𝑥(𝐼𝑛𝐴2 − 𝐼𝑛𝐴1)

(𝑇2 − 𝑇1)𝑥(𝐴2 − 𝐴1)
 

Keterangan: 

W1 dan W2= Bobot Kering Tanaman Pengamatan Ke-1 dan Ke-2 

A1 dan A2= Luas Daun Tanaman Pengamatan Ke-1 dan Ke-2 

T1 dan T2= Waktu Pengamatan ke-1 dan ke-2 

p. Laju Pertumbuhan Tanaman/CGR (g/cm2/minggu) 

Laju pertumbuhan tanaman yaitu kemampuan menghasilkan biomassa 

persatuan waktu. Laju Pertumbuhan Tanaman dihitung berdasarkan pertambahan 

bobot kering total tanaman diatas tanah persatuan waktu. 

CGR= 
(𝑊2−𝑊1)

(𝑇2−𝑇1)
𝑥

1

𝐺𝐴
 

Keterangan: 

W2 dan W1= Bobot kering tanaman pengamatan ke-1 dan ke-2 

T1 dan T2= Waktu pengamatan ke-1 dan ke-2 

GA= Luas lahan (jarak tanam) 

q. Indeks Luas Daun 

Indeks luas daun menunjukan rasio permukaan daun terhadap luas tanah 

yang ditempati oleh tanaman budidaya. 

LAI = 
(𝐿𝑎1−𝐿𝑎2)

2
𝑥

1

𝐺𝐴
 

Keterangan: 

La1 dan La2 = Luas daun pengamatan ke-1 dan ke-2 

GA = Luas lahan (jarak tanam) 
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F. Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan sidik ragam 

(Analysis of Variance) pada taraf α = 5%. Apabila ada beda nyata antar perlakuan 

maka dilakukan uji lanjut menggunakan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 

pada taraf α = 5%. 


