
BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian lapang bertempat di Dusun Tanjung  Desa Banjararum, 

Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang. Kecamatan Singasari sendiri memiliki 

luas wilayah sebesar 14.876 Ha, dengan ketinggian tempat sekitar 487 Mdpl. Batas 

wilayah kecamatan Singasari sendiri diantarnya : 

a) Sebelah Utara  : kecamatan lawang dan kabupaten pasuruan 

b) Sebelah Selatan  : Kecamatan Jabung dan Kabupaten Pakis 

c) Sebelah Timur  : Kecamatan Blimbing Kota Malang 

d) Sebelah Barat  : Kecamatan Karangploso 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 sampai Desember 2017.  

 

Gambar 1. Peta Kecamatan Singosari 

(Sumber : http://singosari.malangkab.go.id) 



 

Gambar 2. Denah Lokasi Penelitian di Desa Banjararum Kecamatan Singasari 

(Sumber : Google Earth Pro) 

 

  

 

 

 

              

 

 

 

 

Gambar 3. Lokasi Spesifik Penelitian (Sumber : Google Earth Pro) 

 

  



3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian kali dibedakan menjadi 3 yakni alat 

untuk persiapan lahan dan budidaya, alat untuk pengamatan dan alat untuk analisa 

laboratorium. Alat untuk persiapan lahan dan budidaya diantaranya ada cangkul 

untuk mengolah tanah dan pembuatan plot, meteran gulung untuk pengukuran plot, 

ajir sebagai penanda batas plot, garuk untuk pembuatan jarak tanam, cutter untuk 

memotong tali rafia. Alat yang digunakan untuk pengamatan diantaraya adalah 

penggaris untuk mengukur tinggi tanaman, alat tulis untuk mencatat, kamera  untuk 

mendokumentasikan kegiatan, form pengamatan untuk mengisi data, sedangkan 

alat yang digunakan dalam kegiatan analisa laboratorium seperti berbagai macam 

larutan kimiawi. Lahan percobaan 4 x 5 meter sebanyak 30 plot. 

Bahan yang digunakan dalam kegiatan penelitian dikelompokkan menjadi 

2 yaitu bahan untuk persiapan lahan dan budidaya dan bahan untuk analisa 

laboratorium. Bahan yang digunakan dalam kegiatan persiapan ahan dan budidaya 

diantaranya tali rafia sebagai pembatas plot, benih padi varietas IR-64 sebagai 

obyek pengamatan, pupuk Urea dan Phonska sebagai pemberi perlakuan, dan 

pupuk organik sebagai pupuk yang diujikan.  

Pupuk organik yang dipakai adalah pupuk organik yang dihasilkan oleh 

PT.Prima Kelola IPB dengan karakteristik yang terdapat pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1. Kandungan Pupuk Organik PT. Prima Kelola IPB 



Parameter Uji Satuan Nilai Metode Pengukuran 

C-Organik 

C/N ratio 

Foreign Matter  

Moisture content 

Arsenic (As) 

Mercury (Hg) 

Lead (Pb) 

Cadnium (Cd) 

% 

- 

- 

% 

Ppm 

Ppm 

Ppm 

Ppm 

22,99 

15,64 

ND 

58,43 

2 

0,13 

90 

1 

Kurmies 

Calculation 

Visual 

Bravimetric 

AAS 

AAS 

965.09 

965.09 

pH 10 % solution 

Total Nitrogen 

Total P2O5 

Kadar K2O 

Iron (Fe) total 

Iron (Fe) (avaiable) 

Manganese (Mn) 

- 

% 

% 

% 

% 

Ppm 

% 

7,56 

1,47 

0,79 

0,69 

1,0 

90 

0,02 

Potentiometrik 

SNI 2803-2012 

Spectrophotometric 

965.09 

965.09 

ICP 

965.09 

Zinc (Zn) 

Granule size 2-5 mm 

E-Coli 

Salmonella 

Bakteri Penambat N 

Bakteri Penambat P 

% 

% 

MPN/g 

Colony/25g 

APM/g 

CFU/g 

0,03 

27,29 

Positive 

Negative 

>160000 

2.05 x 105 

965.09 

ASTM MNL-32 

Chapter 4, 2002 

Chapter 5, 2007 

MPN 

Plate count 

Sumber : Laboratorium Penguji SUCOFINDO 

  



Sedangkan lahan di percobaan Desa Banjararum yang digunakan memiliki 

karakteristik tanah  seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini : 

Table 2. Kandungan tanah awal sebelum aplikasi pupuk 

Parameter Uji Nilai Satuan Kriteria Metode 

Kadar air 10.29 %  Oven 105 oC 

pH 

- H2O 

- KCl 

 

6.1 

5.4 

 

- 

- 

 

Agak masam 

Masam 

 

(1:5) Elektrometry; pH Meter 

(1:5) Elektrometry; pH Meter 

C-Organik 2.22 % Sedang Walkles & Black; 

Spetrophotometry 

N-Total 0.21 % Sedang Kjeldahl 

P2O 5 91 Ppm Sangat tinggi Olsen, Spectrophotometry 

Nilai Tukar 

Kation 

- Kation dapat 

ditukar (dd) 

- K 

- Na 

- Ca 

- Mg 

- Kapasitas 

Tukar 

Kation 

(KTK) 

 

 

 

 

0.92 

0.72 

19.51 

7.26 

27.78 

 

 

 

 

 

me.100g-1 

me.100g-1 

me.100g-1 

me.100g-1 

me.100g-1 

 

 

 

 

Tinggi  

Tinggi  

Tinggi  

Tinggi 

Tinggi  

 

 

 

Perkolasi NH4 acetat 1 M, pH 

7; AAS 

Perkolasi NH4 acetat 1 M, pH 

7; AAS 

Perkolasi NH4 acetat 1 M, pH 

7; AAS 

Perkolasi NH4 acetat 1 M, pH 

7; AAS 

Perkolasi NH4 acetat 1 M, pH 

7 + NaCl 10 % Titrimetry 

Tekstur 

- Pasir 

- Debu 

- Liat 

- Kriteria 

 

20 

37 

44 

Liat 

 

% 

% 

% 

 

- 

- 

- 

- 

 

Hidrometer 

Hidrometer 

Hidrometer 

Segitiga Tekstur (USDA) 

Sumber : Laboratorium Penguji BPTP 

Tabel diatas menunjukkan nilai pH tanah yang tergolong dalam katagori asam 

dengan pH H2O (aktual) sebesar 6.1 sedangkan pH KCl (potensial) sebesar 5.4, Hal 

ini disebabkan karena pengambilan sampel tanah dilakukan pada pasca panen 

dimana kondisi tanah sama-sama dalam keadaan tidak tergenang. Umumnya tanah 

sawah memiliki pH mendekati netral, namun dalam hal ini pH lebih rendah karena 

terjadinya oksidasi karena pengeringan sehingga adanya ion H+ yang 

meningkatkan kemasaman tanah. Damanik, et. al. (2011.  

C-organik yang terkandung dalam tanah  yaitu sebesar 2.22 %, menurut Pusat 

Peneitian Tanah (1983) kandungan C-organik sebesar 2.22% tersebut masuk dalam 

katagori sedang. Kandungan C-organik tanah dapat digunakan sebagai data untuk 

menentukan persentase bahan organik tanah dengan menggunakan rumus, %BO = 

%C x 1.724 (Susanto, 2005), sehingga didapati nilai kandungan bahan organik 



sebesar 3.83 %. Kandungan N total tanah sebesar 0.21 % masuk dalam katagori 

sedang P sebesar 92 ppm masuk dalam katagori sangat tinggi dan K sebesar 0,92 

me 100g-1 masuk dalam katagori tingi (Pusat Penelitian Tanah, 1983). 

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

3.3.1 Perlakuan dan rancangan 

Percobaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melihat efektifitas 

pupuk organik yang dipadukan dengan pupuk anorganik NPK dan Urea. Rancangan 

yang diguanakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dan apabila pada saat 

analisa data berbeda nyata, maka dilakukan uji lanjut dengan menggunakan 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT), dengan 10 perlakuan dan dengan 3 kali 

ulangan, sehingga diperoleh 30 petak satuan percobaan Percobaan. Adapun 

perlakuan dalam kegiatan penelitian ini adalah : 

Table 3. Perlakuan Pemupukan 

No Perlakuan Perlakuan Dosis 

Pemupukan (kg ha-1) 

Kadar penambahan unsur 

(kg ha-1) 

Organik  NPK  Urea  N P K 

1 A - - - 0 0 0 

2 B - 300 200 87,93 19,65 37,34 

3 C 2000 - - 4,20 0,08 0,72 

4 D 2000 75 50 26,18 4,99 10,05 

5 E 2000 150 100 48,17 9,90 19,39 

6 F 2000 225 150 70,15 14,82 28,72 

7 G 2000 300 200 92,13 19,73 38,06 

8 H 500 225 150 67 14,76 28,18 

9 I 1000 225 150 68,05 14,78 28,36 

10 J 1500 225 150 69,1 14,80 28,54 

Penempatan Perlakuan pada setiap ulangan dilakukan pengacakan dengan 

menggunakan sistem pengundian dalam 1 deret. Karena ukuran lahan memanjang, 

maka semua perlakuan diletakkan berjajar untuk mengurangi potensi kontaminasi 

pupuk dari plot sebelahnya. Adapun denah plot percobaan  tia1p ualangan sebagai 

berikut :  

 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Skema plot percobaan 

Keterangan : 

1. Sungai 

2. Refugia 

3. Saluran input air 

4. Ulangan 1 

5. Ulangan 2 

6. Ulangan 3 

7. Irigasi 

8. Drainasi 

9. Saluran output air 

3.2 Pengambilan Sampel Tanah dan Analisa Tanah Awal 

Pengambilan sampel tanah bulk untuk satuan percobaan diambil pada 

kedalaman 0 – 20 cm. Sampel tanah bulk dikering anginkan dan dihaluskan hingga 

lolos ayakan 2 mm. Setelah itu, dilakukan analisis awal sampel tanah sebelum 

dilakukan perlakuan. Dari hasil analisa data awal dapat digunakan sebagai 

pembanding hasil akhir analisa perlakuan yang dilakukan. 

3.3.3 Persiapan Lahan 

Lahan sawah yang digunakan sebagai lahan percobaan, sebelumnya juga 

merupakan lahan sawah. Masih terdapat sisa jerami dari hasil panen yang tidak di 

ambil. Sisa jerami tersebut kemudian langsung di balik kedalam tanah 

menggunakan traktor sebagai tambahan bahan organik. Saat tanah dibalik air 

dimasukkan untuk melumpurkan tanah. ketika tanah sudah dilumpurkan kemudian 

tanah lumpur didiamkan selama 2 minggu. 
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3.3.4 Pembuatan Petak 

Lahan sawah yang digunakan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 

126,2 x 5 meter. Dari luasan lahan ini dibagi menjadi 30 petak dan diperoleh ukuran 

petak seluas 4 x 5 meter dengan lebar pembatas 20 cm. Petak memanjang dari timur 

ke barat. setiap ulangan dikelompokkan dalam 10 petak pertama dengan 

pengacakan dalam perlakuannya. Saluran irigasi dan drainasi dibuat di sebelah 

utara dan selatan petak, saluran irigasi dan drainasi dibuat dengan menggunakan 

sistem one way. Saluran irigasi sistem one way ini memungkinkan supaya air yang 

sudah masuk dalam suatu petak tidak akan masuk ke petak yang lain, Sehingga 

dapat diminimalisir potensi terjadi kontaminasi dari lahan sebelumnya. Sketsa 

petak percobaan dapat dilihat pada lampiran 2.  

3.3.5 Pembibitan Tanaman Padi 

Pembibitan tanaman padi dimulai dari perendaman benih dan pemeraman. 

Perendaman benih dilakukan setalah pemilihan benih, hal ini dilakukan agar air 

mampu masuk ke dalam benih dengan mudah dan merata sehingga benih mampu 

berkecambah. Perendaman dilakukan selama 24 jam. Setelah dilakukan 

perendaman benih diperam selama satu malam. Pemeraman dilakukan unutuk 

mempertahankan agar benih tetap hangat, meningkatkan pertumbuhan lembaga dan 

menghasilkan perkecambahan yang seragam. Pembibitan dilakukan pada baskom 

yang telah diisi oleh tanah kemudian ditumbuhkan hingga berumur 10 hari, setelah 

itu bibit siap untuk ditanam. 

3.3.6 Penanaman 

Pada penelitian ini varietas yang digunakan adalah IR-64 yang sudah 

berusia 14 HST, penanaman dilakukan dengan cara memilih bibit dengan tinggi 

maksimal 25 cm dan memiliki jumlah helai daun 3 – 4. Pada setiap lubang tanam 

ditanami dengan 1 bibit padi. 

3.3.7 Pemupukan 

Pemupukan pupuk organik dilakukan 1 minggu sebelum penanaman padi. 

Penanaman padi diberi jarak 1 minggu setelah pemupukan dengan tujuan supaya 

nutrisi yang terkandung dalam pupuk organik sudah siap untuk diserap tanaman 

padi ketika padi ditanam. Pemupukan disesuaikan dengan dosis yang sudah ada 

pada Tabel 1. Pemupukan Urea dan NPK dilakukan 2 kali, pemupukan pertama 

diberikan ½ dosis pada saat padi sudah berusia 2 MST dan pemupukan kedua 

diberikan ½ dosis sisanya pada saat padi memasuki usia 4 MST. Pemupukan 



dilakukan dengan cara disebar merata dalam 1 plot dengan dosis yang sudah 

ditenttukan pada tabel 1. Pemupukan dilakukan pada saat sore hari untuk 

menghindari hilangnya pupuk akibat penguapan. 

3.3.8 Pemeliharaan 

Pemeliharaan yang dilakukan pada tanaman padi adalah pengairan melalui 

air irgasi, penyiangan gulma, serta pengendalian hama dan penyakit 

tanaman.pengairan menggunakan sistem inter mitten, dimana dengan sistem 

pengairan ini sawah tidak dibiarkan tergenang sepanjang waktu. Penggenangan 

dilakukan hingga ketinggian 2 – 5 cm dari permukaan tanah. sistem inter mitten 

digunakan karena dapat menekan poulasi gulma yang ada. 

Penyiangan gulma dilakukan 2 minggu sekali pada saat pengamatan. 

Penyiangan mekanis dilakukan menggunakan tangan dengan mencabut hingga ke 

akar gulma yang tumbuh didalam plot. Pengendalian gulma menggunakan 

herbisida dilakukan apabila pertumbuhan gulma tinggi sehingga tidak mampu 

untuk dilakukan pengendalian mekanik. 

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan cara menanam tanaman 

refugia di tepi parit. Tanaman refugia dapat mengundang daatangnya predator dna 

musuh alami sehingga populasi hama dapat ditekan hingga tidak melebihi ambang 

batans ekonomi. Pengendalian secaara kimiawi menggunakan pestisida adalah jalan 

terahir yang akan diambil apabila terjadi peledakan populasi hama. Pengendalian 

hama dengan pestisida akan disesuaikan dengan rekoendasi yang telah ditentukan. 

3.4 Metode Pengamatan 

3.4.1 Vegetatif 

3.4.1.1 Tinggi tanaman 

Pengamatan tinggi tanaman padi dilakukan hingga berumur 15 minggu 

setelah tanam (MST) atau menjelang panen. Pengamatan dilakukan pada 2, 4, 6, 

8, 10, 12 dan 14 (MST). Tinggi tanaman diukur dengan menggunakan penggaris 

1 meter yang diukur dari permukaan tanah hingga ujung daun tertinggi  

3.4.1.2 Jumlah Anakan 

Perhitungan jumlah anakan juga dilakukan pada saat tanaman padi berusia 

2, 4, 6, 8, 10, 12 dan 14 minggu. Perhitungan jumlah anakan dilakukan dengan 

menghitug secara manual anakan yang tumbuh dalam satu rumpun sampel yang 



telah ditentukan. Perhitungan jumlah tanaman ini untuk mengetahui 

perkembangan jumlah tanaman dari mulai penanaman hingga panen. 

3.4.1.3 Jumlah Malai Produktif 

Perhitungan jumlah malai produktif dilakukan pada saat mendekati masa 

panen, sekitar pada usia tanam padi memasuki 100 hst. Perhitungan jumlah mai 

produktif dilakukan dengan menghitung jumlah tanaman yang tumbuh dan 

berapa tanaman yang memiliki malai produktif dalam satu rumpun padi tersebut. 

3.4.1.4 Jumlah Daun 

Jumlah daun merupakan salah satu parameter penting yang sangat di 

perlukan, selain sebagai indikator pertumbuhan parameter ini dapat digunakan 

sebagai data penunjang untuk menjelaskan proses pertumbuhan pada tanaman 

padi yang terjadi selama siklus hidupnya. Jumlah daun di ukur secara manual 

dengan menghitung banyak nyadaun dewasa yang telah tumbuh sempurna.    

3.4.1.4 Panjang Malai 

Pengukuran panjang malai dilakukan ketika mendekati masa panen tiba, 

sama dengan jumlah malai produktif, pengukuran panjang malai dilakukan pada 

saat usi padi memasuki 100 hst. Pengukura panjang malai diakukan dengan 

mengambil 5 sampel malai yang mewakili dalam 1 plot kemudian dihitung 

panjang malai dari leher malai hingga malai paling ujung.  

3.4.2 Karakteristik Malai 

3.4.2.1 Jumlah gabah isi 

Berkebalikan dengan jumllah gabah hampa, perhitungan jumlah gabah isi 

dilakukan dengan menghitug jumlah gabang yang berisi dalam 1 malai. 

Perhitungan jumlah gabah isi dapat digunakan sebagai tolok ukur gabah 

produktif yang ada dalam 1 malai padi disetiap perlakuannya. 

3.4.2.2 Jumlah gabah hampa 

 Perhitungan jumlah gabah hampa ini diambil dari 1 malai padi. Dalam 1 

malai padi dihitung secar manual total gabah hampa yang ada. Perhitungan 

jumlah gabah hampa ini untuk mengetahui gabah yang tidak produktif yang ada 

dalam 1 malai disetiap perlakuannya. 



3.4.2.3 Jumlah gabah total 

Perhitungan jumlah gabah total dengan cara menjumlahkan nilai gabah 

hampa dengan jumlah gabah isi. Perhitungan jumlah gabah total sendiri untuk 

mengetahui potensi jumlah gabah produktif dalam 1 malai tanaman padi. 

3.4.2.4 Bobot 1000 butir 

Pengukuran 1000 biji sangat perlu untuk dilakukan. Hasil pengukuran 

1000 biji digunakan untuk menentukan kematangan biji saat panen. Dari sampel 

1000 biji dapat di tentukan tingkat kadar kemasakan biji. 

 3.4.3 Variabel Produksi 

3.4.2.3 Panen Ubinan 

Panen ubinan dilakukan pada saat padi sudah memasuki usia 15 mst atau 

teatnya 105 hst. Panen ubinan dilakukan dengan memanen petak ubinan 4 x 5 

m, kemudian hasilnya ditimbang masing-masing perlakuan yang ada untuk 

mendapatkan data produksi 20 m2. 

3.4.2.4 Gabah Kering Giling (GKG) 

Pengukuran nilai GKP dilakukan dengan mengambil sampel panen ubinan 

sebanyak 250 g yang kemudian diukur kadar airnya dengan menggunakan alat 

yang bernama Grain Moisture Tester (GMT).  Setelah mendapat nilai kadar air 

dari gabah setiap perlakuan, kemudian gabah dikeringkan dibawah sinar 

matahari selama 5 hari hingga gabah siap digiling. Gabah yang telah dikeringkan 

kamudian diukur kembali kadar airnya. Kadar air yang didapat digunakan untuk 

mengkonversi hasil panen menjadi gabah kering giling. Data gabah kering giling 

kemudian dikonversi menjadi ton ha-1 dengan  rumus : 

𝐺𝐾𝐺 =  
10000

20
 𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 

3.4.2.9 Bobot Biomasa  

Parameter vegetatif selanjutnya ialah pengukuran biomasa tanaman, 

menurut Ekowati dan Nasir (2010) di jelaskan bahwa pengukuran biomasa 

tanaman merupakan parameter pertumbuhan yang representatif karena biomasa 

tanaman dapat mendeskripsikan semua peristiwa yang dialami oleh suatu 

tanaman selama siklus hidupnya. Pengukuran bobot biomasa dilakukan dengan 

dua cara yakni pada bobot segar yang dilakukan sesaat setelh dilakukan 

pemanenan dan bobot kering yang dilakukan setelah biomasa dilakukan 



pengovenan selama 20 jam dengan suhu 105oC. Pengukuran bobot biomasa 

tanaman juga dapat menunjukkan daya serap tanaman terhadap unsur hara.  

3.4.3 Uji Analisis Laboratorium 

3.4.3.1 Analisis Nitrogen (Kjeldahl) 

Pengukuran N total menggunakan metode Kjeldahl baik untuk menganalisis 

unsur N dalam tanaman, yang pertama dilakukan adalah menimbang sampel 

tanaman 0,1 g yang lolos ayakan 0,5 mm kemudian dimasukkan kedalam tabung 

Kjeldahl. Kemudian ditambahkan 1  g selen dan 5 ml asam sulfat pekat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Analisa N total metode Kjeldahl 

 Selanjutnya didestruksi pada suhu 300oC atau hingga uap putih keluar dan 

larutan berwarna kehijauan. Kemudian hasil destruksi didinginkan dan diencerkan 

dengan air bebas ion (aquades) hingga 50 ml. Setelah itu ditambahkan 20 ml NaOH 

40% yang nantinya akan didestilasi. Hasil dari destilat kemudian ditampung dengan 

asam borat sebanyak 20 ml. Destilasi dilakukan hingga volume mencapai 60 ml dan 

berwarna hijau. Setelah itu hasil distilat kemudian dititrasi dengan H2SO4 sampai 

dengan adanya perubahan dari warna hijau hingga menjadi merah anggur. Hasil 

dari titrasi kemudian dihitung dengan rumus : 

𝑁. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (%) =
ml.sampel−ml.blanko

Berat sampel
  x 0,014 x N. H2SO4  x 100 x fka 

Untuk mendapatkan nilai serapan N yang terdapat pada bagian tanaman, 

nilai N total pada tanaman dikalikan dengan nilai fka (faktor kadar air) tanaman. 

Nilai fks didapatkan dari rumus fka = 
𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑖𝑟+100

100
. 



3.4.3.2 Analisis P total 

Pengukuran P total dilakukan dengan analisis kimia. Metode analisis dapat 

dilakukan menggunakan HCl 25 %. 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Analisa P total metode destruksi asam nitrat 

Sampel tanaman ditimbang sebanyak 0,5 g, yang kemudian dimasukkan 

kedalam tabung kjeldahl. Kemudian ditambahkan 5 ml asam nitrat 65 % didalam 

ruangan asam, ditambahkan 1,5 m asam pechloricc 70 – 72 %, selanjutnnya dibakar 

dengan suhu 300 oC hingga keluar asap putih dan substrat berubah warna menjadi 

putih. Substrat didinginkan hingga mendekati suhu ruangan kemudian ditambahkan 

49 ml aquades selanjutnya di vortex untuk menghomogenkan larutan. Setelah 

larutan homogen dipindahkan kedalam vial film dan dibiarkan hingga semalam. 

Setelah dibiarkan semalam dihari berikutnya ambil larutan sebanyak 2 ml 

ekstrak jernih dan dimasukkan kedalam fial film lain. Setelah itu dihomogenkan 

dengan air bebas ion sebanyak 20 ml kemudian pipet sebanyak 2 ml dimasukkan 

kembali ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 20 ml air bebas ion. 

Setelah itu ditambahkan dengan reagen Pdan didiamkan hingga 30 menit hingga 

berubah menajdi warna biru. Setelah warna berubah dimasukkan kedalam 

spektofotometer untuk diukur panjang gelombangnya. Rumus perhitungan P total 

sebagai berikut :  

Kadar P total (mg/kg) = ppm kurva x (ml ekstrak/1000 ml) x (100 g/g sampel tanah) 

x fp x (142/90) x fk 

Untuk mendapatkan nilai serapan P yang terdapat pada bagian tanaman, 

nilai N total pada tanaman dikalikan dengan nilai fka (faktor kadar air) tanaman. 

Nilai fka didapatkan dari rumus fka = 
𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑖𝑟+100

100
. 



3.4.3.3 Analisis K total 

Pengukuran K total dilakukan dengan analisis kimia menggunakan HCl. 

Analisis K total tanaman dilakukan dengan substrat yang sama dengan analisis P. 

Substrat yang telah didiamkan selama 1 malam kemudian pipet sebanyak 2 ml 

ekstrak jernih dan dimasukkan kedalam fial film lain. Setelah itu dihomogenkan 

dengan air bebas ion sebanyak 20 ml. Untuk analisa K dalam jaringan tanaman, dari 

substrat penenceran pertama dilakukan pengenceran lagi dengan cara yang sama 

yakni diambil 2 ml ekstrak jernih dan dimasukkan kedalam fial film kamudian 

ditambahkan 20 ml aquades selanjutnya dihogenkan. Substrat tanaman yang telah 

diencerkan sebanyak 2 kali kemudian dianalisis dengan menggunakan 

flamefotometer untuk diukur panjang gelombangnya. Rumus perhitungan K total 

sebagai berikut : 

Perhitungan :  

Kadar K total = ((ppm kurva – nilai A) / nilai B) x pengenceran x fk 

Keterangan : 

Nilai A  : 0,1304  

Nilai B  : 9,9867 

Pengenceran  : 12100  

Fk   : faktor kadar air 

 


