
III. METODE DAN PELAKSANAAN 

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan April 2014 sampai Februari 2015, 

di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan ketinggian 625 

m diatas permukaan laut. Suhu rata-rata 22
0
C, kelembaban udara 75%, curah 

hujan 3452 mm/tahun 

3.2 Alat dan bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan adalah gergaji kayu, gunting kayu, silet, plastik, 

meteran, alat tulis, kertas nasi, bambu, dan kamera (Canon 1000D). 

3.2.2 Bahan 

Dalam penelitian ini menggunakan batang bawah yang sudah berumur 3-5 

tahun, dengan demikian tidak diketahui jenis maupun umurnya yang pasti, dengan 

kata lain sangat bervariatif. Untuk itu dibuat upaya penyeragaman antara lain 

dengan pengukuran diameter batang bawah, ukuran diameter yang digunakan 

sekitar 10-15 cm. Untuk batang atas yang digunakan adalah durian Kleting 

Kuning, sedangkan bahan lain yang digunakan adalah pupuk NPK Mutiara 

16:16:16 dengan dosis 250 gram/tanaman. 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) yang terdiri 

dari  4 perlakuan tinggi batang bawah dengan 3 ulangan serta tiap perlakuan 

terdiri dari 3 sample 

Dimana keempat perlakuan tinggi batang bawah tersebut ialah : 

P1= Ketinggian 75 cm       

P2= Ketinggian 90 cm 

P3 = Ketinggian 105 cm 

P4 = Ketinggian 120 cm       

Setiap perlakuan terdiri dari 3 tanaman dan ulangan sebanyak 3. Jumlah 

total tanaman yang digunakan sebanyak 4 x 3 x 3 = 36 pohon.  
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Persiapan Batang Bawah dan Batang Atas 

Dalam penelitian ini menggunakan batang bawah yang sudah tumbuh, 

dengan demikian tidak diketahui jenis maupun umurnya, dengan kata lain sangat 

bervariatif. Upaya penyeragaman antara lain dengan pengukuran diameter batang 

bawah dan umur dari batang bawah. Diameter yang digunakan sekitar 5-15 cm 

serta umur batang bawah yang digunakan 3-5 tahun. Sebelum pemotongan batang 

bawah dilakukan pemupukan dengan pupuk NPK dengan dosis 250 

gram/tanaman. Setelah 7 hari pemberian pupuk, batang bawah dipotong. Sesuai 

perlakuan sekitar 35 hari setelah potong, tunas-tunas mulai tumbuh mengelilingi 

batang bawah dengan pola yang teratur/tidak teratur, tunas baru yang tumbuh 

dipilih satu tunas yang tertinggi untuk di top working dengan batang atas, karena 

dengan tunas yang tertinggi semakin cepat proses pertumbuhan sambungan. 

Batang atas yang digunakan dalam penelitian ini adalah durian Kleting 

kuning dengan deskripsi terdapat pada Lampiran 1, tunas batang atas yang dipilih 

berdiameter sama dengan tunas batang bawah dengan ukuran berkisar antara        

2- 2,5 cm. 

3.4.2 Top Working  

Persiapan top working, batang bawah yang sudah berumur 3-5 tahun 

diperlakukan sebagai berikut : Pohon durian dipotong dengan ketinggian 75, 90, 

105, 120 cm, bekas potongan ditutup dengan pelepah pisang, lima minggu setelah 

pemotongan tunas primer tumbuh. Setelah pertumbuhan tunas pada batang bawah 

sudah memiliki kriteria tunas tertinggi, maka tunas batang bawah sudah siap 

untuk di top working dengan cara grafting. Proses grafting dilakukan pada saat 

pagi pukul 08.00 - 11.00, karena pada saat itu cuaca masih sejuk.  Tunas yang 

akan di top working ada 2, untuk mengantisipasi kegagalan, tunas batang bawah 

dibelah sedalam 3 - 5 cm, entris dipotong 10-20 cm, kedua sisi disayat, runcing 

“V”, entris disisipkan kedalam celah cabang primer batang bawah, sambungan 

diikat dengan plastik es dari bawah ke atas, sisa tali disungkupkan  ke ujung 

entries, 21 hari setelah penyambungan entries tumbuh, sungkup dibuka. 
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Parameter pengamatan pada batang atas antara lain : 

1. Persentase keberhasilan top working (%) 

Persentase top working jadi ini dimulai setelah mengetahui batang bawah 

dan batang atas sudah tersambung, indikator dari keberhasilan top working ialah 

dimana tunas batang bawah dan tunas batang atas sudah menempel serta daun 

sudah tumbuh segar. Pengamatan ini dilakukan pada akhir penelitian (77 hari 

setelah sambung). 

2. Waktu tumbuh tunas (hari) 

Waktu tumbuh tunas batang atas yang sudah disambung diamati dari 

pecahnya tunas yang berada disekitar titik penyambungan. 

3. Panjang Tunas (cm) 

Parameter pengamatan ini dimulai setelah sungkup pada top working 

dilepas, parameter ini bertujuan untuk mengetahui panjang tunas pada batang atas 

setelah proses top working berlangsung. Cara mengamati panjang tunas ini ialah 

dimulai dari titik sambungan hingga ujung tunas batang atas. 

4. Diameter Tunas Batang Atas (cm) 

Parameter ini diukur setelah proses top working dan pada saat sungkup 

dilepas, parameter ini bertujuan untuk mengetahui ukuran diameter pada batang 

atas setelah proses top working. Cara mengamati diameter tunas batang atas ini 

dari titik sambung dengan mengelilingi tunas tersebut. 

5. Jumlah Daun (helai) 

Parameter ini serupa dengan parameter pengamatan panjang tunas, dimana 

bertujuan untuk mengetahui jumlah daun pada batang atas setelah proses top 

working. Cara mengamati parameter ini dengan menghitung jumlah daun dari titik 

sambungan hingga ujung tunas. 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengamatan dianalisis dengan analisis ragam 

(Uji-F) pada taraf 5% untuk mengetahui adanya pengaruh perlakuan yang 

kemudian dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil (uji BNT) dengan taraf 5%. 


