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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1.   Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dimulai Mei 2015 sampai Juli 2015 di 

Green House Hijuan Makanan Ternak Universitas Brawijaya, 

sedangkan analisa bahan kering dan bahan organik 

dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi Makanan Ternak, 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang.  

 

3.2.   Materi Penelitian 

            Stek atau bibit  

Bibit rumput gajah (Pennisetum purpureum cv. 

Mott) sebanyak 20 stek diperoleh dari desa Ngajum 

Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. Stek diambil 

dari batang yang sehat, umur 2-3 bulan dengan jumlah 

ruas 8, diameter batang 1,5 cm dan panjang ± 20 cm. 

          Media Tanam dan Peralatan 

Tanah  yang digunakan dalam penelitian ini 

berasal dari tanah perkebunan Bukit Tidar sedangkan 

Pupuk Organik Kascing Vermikompos diperoleh dari 

peternakan cacing dari Desa Sukun Kecamatan 

Malang.  

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

polybag ukuran 15 kg, ember, gelas ukur, timbangan 

gantung, cangkul, gunting, sabit, karung, alat tulis, 

penggaris/ meteran, benang kasur dan kamera.  
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3.3. Prosedur Kerja 

Persiapan media tanam 

Tanah yang diperoleh digemburkan terlebih 

dahulu dan dihilangkan dari gulma ataupun kotoran 

yang menggangu, kemudian tanah di masukkan ke 

dalam polybag diisi sampai penuh dan dipadatkan, 

berat tanah 10 kg per polybag. 

Koleksi Pupuk Organik Kascing 

Vermikompos 

Pupuk Organik Kascing diperoleh dari 

Peternakan Cacing yang dimiliki oleh Bapak Adam di 

Desa Sukun Kecamatan Malang. 

Penanaman dan Pemeliharaan 

Stek rumput gajah ditanam dengan posisi 

miring 45 , dibenamkan dalam tanah hingga 

pertengahan node pertama dan kedua. Pemeliharaan 

rumput gajah dilakukan dengan penyiraman dan 

pembersihan gulma. Penyiraman dilakukan pada pagi 

hari. Pembersihan gulma dilakukan secara manual 

yaitu dengan cara mencabut gulma apabila terdapat 

invasi gulma pada polybag. 

Pemupukan 

Pemupukan dilakukan pada 14 hari setelah 

penanaman, menurut lingga (2005) pemupukan 

sebaiknya dilakukan pada umur 10-14 hari setelah 

penanaman. Disesuaikan perlakuan masing-masing 

yaitu : P0 : control, P1 : 40 gr/polybag, P2 : 80 

gr/polybag, P3 : 120 gr/polybag, P4 : 160 gr/polybag.  

Pemanenan 

Pemanenan dilakukan pada umur 8 Minggu, 

karena dipenelitian terdahulu didapat hasil bahwa 60 
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Hari setelah Panen memberikan hasil lebih tinggi 

terhadap tinggi tanaman, produksi daun, produksi 

batang dan produksi hijauan segar (Derek, 2009). 

Pemotongan batang rumput gajah ± 10 cm dari 

permukaan tanah. 

Pengamatan 

Pengamatan variabel jumlah tunas dilakukan 

pada mulai minggu  pertama sampai Minggu ke-8, 

yaitu pengamatan tinggi tanaman dilakukan  seminggu 

sekali sampai minggu ke-8, sedangkan untuk variabel 

jumlah daun, rasio batang daun (segar dan kering), 

bobot segar bahan kering dan bahan organik dilakukan 

pada saat pemanenan. 

 

3.4. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan 

dilakukan sebanyak 5 perlakuan dan masing-masing 

perlakuan diulang 4 kali, sehingga terdapat 20 unit 

percobaan. Setiap unit percobaan terdiri dari 1 stek rumput 

gajah dan stek rumput gajah yang digunakan sebanyak 20 

stek .  

Penelitian ini dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan 

pelaksanaan seperti disajikan Gambar 3 berikut : 

 

P0 : Kontrol  

P1 : 40 gr vermikompos /polybag  (10 ton/Ha) 

P2 : 80 gr  vermikompos /polybag  (20 ton/Ha) 

P3 : 120 gr  vermikompos /polybag (30 ton/Ha) 

P4 : 160 gr  vermikompos /polybag (40 ton/Ha) 
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3.4.   Variabel Pengamatan 

Pengambilan data dilakukan pada minggu pertama 

sampai panen minggu ke 8 (60 hari). variabel yang diukur 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Jumlah tunas 

Jumlah tunas dihitung pada minggu pertama 

sampai minggu ke 8 dengan cara menghitung 

jumlah tunas yang tumbuh dari tiap stek 

2. Tinggi Tanaman 

Tinggi tanaman dihitung setiap minggu sampai 

menjelang panen dengan cara mengukur tiap 

tanaman dalam polybag dari pangkal batang 

sampai ujung daun tertinggi menggunakan benang 

kasur kemudian diukur menggunakan meteran. 

3. Jumlah Daun 

Jumlah daun dihitung dengan cara banyaknya 

daun yang menempati ruas batang dengan panjang 

minimal 10 cm dari batang, jumlah daun dihitung 

pada saat menjelang panen. 

4. Berat Segar 

Berat segar dilakukan pada minggu terakhir 

yaitu dengan cara memotong bagian bawah 

tanaman dan disisakan 10 cm, setelah itu 

ditimbang dan diketahui akan berat segarnya.  

 

5. Rasio batang dan daun dalam bentuk segar 

Bobot segar yang diperoleh dari hasil 

pemotongan langsung dipisahkan dari batang dan 

daunya kemudian ditimbang, sehingga 

mendapatkan perbandingan antara batang dan 

daun. 



30 

 

6. Rasio batang dan daun dalam bentuk kering 

Tiap perlakuan diambil sampel 20 gram baik 

daun maupun batang, untuk batang perlu dibelah 

agar kering sempurna kemudian diletakkan pada 

kertas dengan berat 5 gram kemudian dioven 

dengan suhu 60º C selama 24 jam diperoleh berat 

kering udara. Sampel kemudian diambil 5 gram 

dioven kembali menggunakan suhu 105º C selama 

4 jam (Harris, 1970). 

 

a. Kadar Air = berat sebelum dioven  (gr) – berat 

setelah dioven (gr) x 100% 

Berat sebelum 

dioven (gr) 

b. Bahan Kering =100% - Kadar Air  

7. Bahan Organik 

Cawan porselin dikeringkan dalam oven 

105°C selama beberapa jam, kemudian didinginkan 

dalam eksikator dan berat awal ditimbang (x). 

sampel bahan ditimbang dengan berat kira-kira 5 

gram (y) dan dimasukkan ke dalam cawan porselin. 

Sampel tersebut dipijarkan di atas nyala api 

pembakar Bunsen sampai titikberasap lagi, 

kemudian dimasukkan ke dalam tanur listrik dengan 

susu 400 - 600°C. sesudah sampel abu berwarna 

putih, seluruh sampel diangkat dan didinginkan 

dalam eksikator. Setelah kira –kira 1 jam sampel 

ditimbang kembali (z) Harris (1970). Adapun rumus 

penentuan kadar abu menggunakan rumus sebagai 

berikut:  
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Kadar Abu =  
     

 
 x 100 % 

Kadar bahan organik dapat diketahui dengan 

rumus sebagai berikut : 

Bahan Organik (BO) = (Bahan Kering (BK) – 

Abu ) % 

 

3.5.   Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan 

ditabulasi dengan program excel dan dianalisis dengan 

menggunakan Analisis Ragam (ANOVA) dari Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. 

Apabila terjadi pengaruh perlakuan maka dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan’s. Adapun model matematik 

untuk Rancangan Acak Lengkap sebagai berikut : 

 

Yij = µ + πi + βij 

Keterangan : 

Yij = Nilai pengantar pada perlakuan ke-i 

ulangan ke-j 

µ = Nilai tengah umum 

πi = Pengaruh perlakuan ke-i 

βij = Kesalahan (galat) percobaan pada 

perlakuan ke i ulangan ke j 

i = Perlakuan 1,2,3, 4 dan 5 

j = Ulangan 1,2,3, 4 dan 5 

 Analisis untuk hubungan antara umur tanaman 

terhadap tinggi tanaman adalah regresi linier dengan 
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persamaan menurut Triyanto, Nur dan Pudjiarti (2013) yaitu 

sebagai berikut : 

Yi  = a + bxi 

Keterangan : 

Y = Tinggi tanamn 

x = Umur tanaman 

a = Intercept 

b = Koefisien regresi 

i = Perlakuan (1,2,. . . . . n) 

3.6. Batasan Istilah 

1. Pennisetum purpureum cv. Mott : 

  salah satu jenis rumput gajah yang ukurannya lebih 

kecil dari rumput gajah, rumput ini dapat tumbuh pada 

berbagai macam tanah dan sangat responsif terhadap 

pemupukan. 

2. Stek (batang)   :  

  bagian dari tanaman yang digunakan untuk  

perbanyakan tanaman. 

3. Vermikompos  :  

  Pupuk organik/kompos yang diperoleh dari hasil 

perombakan bahan – bahan organik yang dilakukan 

oleh cacing tanah.  


