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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 Penelitian dilakukan di Screenhouse yang berada di atas dak bangunan 

Rumah Griya Kads, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang dan di Fakultas 

Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro. Penelitian dilakukan dari bulan 

April-Juni 2017. Letak geografis terletak di garis -7o3’32’’ Lintang Selatan dan 

garis 110o26’44’’ Bujur Timur dengan ketinggian berada pada 300 mdpl, suhu 

berada pada 21,1° C – 28,8° C, kelembaban udara berkisar antara 62,3 – 84,5 % 

dan kecepatan angin yang terjadi adalah antara 5,4 – 11 m/detik.  

 

3.1. Materi Penelitian 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian berikut dengan kuantitas 

dan fungsinya terlampirkan pada Lampiran 1. Alat-alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah alat tulis, penggaris, kamera, pH meter, EC dan TDS meter, 

selang air, spons, baskom, gelas ukur plastik 2 liter, thermometer, gelas air mineral, 

styrofoam, kardus, suntikan 10 ml, cutter, ember, screen net, kayu kruing, kayu 

sengon, paku 2 cm, paku 3 cm, paku payung, gergaji kayu, plastik UV, selang udara 

PUSO, sambungan selang I, pipa bening, tutup pipa, lakban hitam, kabel lampu 

LED, isolasi bakar, lampu LED merah dan biru yang deskripsinya terlampir pada 

Lampiran 2, IC Reg 7812, elco, dioda, travo, kabel listrik, steker kaki, stop kontak, 

baterai, suntikan, fitting colok dan fitting kombinasi. Bahan-bahan yang digunakan 

pada penelitian ini adalah benih selada keriting (East West Seed – Cap Panah Merah 
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yang dibeli dari Toko Trubus Pertanian Semarang), rockwool, nutrisi AB mix, 

silicon rubber sealant, sabun dan baterai. Deskripsi Selada Keriting dan Nutrisi AB 

Mix terlampir pada Lampiran 2. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian meliputi rancangan percobaan, prosedur penelitian dan 

parameter percobaan. 

 

3.2.1. Rancangan Percobaan 

Penelitian dilakukan pada percobaan faktorial 3x3 dalam rancangan tersarang 

(Nested Design) dengan 3 ulangan dengan layout terlampir pada Lampiran 3. Faktor 

pertama adalah durasi penyinaran lampu LED merah dan biru pada malam hari, 

yaitu 0 jam (L0) penyinaran, 1,5 jam (L1) penyinaran (18.00-19.30 WIB) dan 3 jam 

(L2) penyinaran (19.30-21.00 WIB). Faktor kedua adalah konsentrasi larutan 

nutrisi AB mix, yaitu 3 ml/l (N1), 5 ml/l (N2) dan 7 ml/l (N3) yang tersarang dalam 

faktor pertama.  

 

Tabel 5. Kombinasi Penyinaran Lampu LED dan Konsentrasi AB Mix  

Penyinaran Lampu 

LED Merah dan Biru 

Konsentrasi AB Mix 

3 5 7 

………(jam)……… ……………………….(ml/l)…….….……………… 

0 L0N1 L0N2 L0N3 

1,5 L1N1 L1N2 L1N3 

3 L2N1 L2N2 L2N3 
Keterangan : L0 : tanpa penyinaran lampu LED merah dan biru; L1 : dengan penyinaran 1,5 jam 

lampu LED merah dan biru; L2 : dengan penyinaran 3 jam lampu LED merah dan biru; N1 : 3 ml/l 

konsentrasi larutan AB mix; N2 : 5 ml/l konsentrasi larutan AB mix; N3  : 7 ml/l konsentrasi larutan 

AB mix. 
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3.2.2. Prosedur Penelitian 

Secara keseluruhan langkah kegiatan tersusun pada alur di Ilustrasi 5, 

sedangkan alur selengkapnya dari setiap kegiatan penelitian terlampir pada 

Lampiran 4. 

 

  

 
Ilustrasi 5. Alur Kegiatan Penelitian  

Pra-penelitian dimulai dari pencarian lokasi penelitian serta persiapan alat 

dan bahan. Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah konfirmasi penentuan 

lokasi penelitian dan penyediaan alat dan bahan adalah pembuatan screenhouse 

dengan volume berukuran (4 m x 3 m x 1,3 m x 1,2 m) ± 16 m3. Pembuatan 

screenhouse dibantu oleh Pak Min seorang tukang bangunan yang berlangsung 

selama 7 hari, dari 7-13 Mei 2017 seperti yang terlampir pada Lampiran 5. Selama 

itu pula, tanaman selada keriting di semai pada rockwool yang diletakan pada bak 

plastik di dalam ruangan bangungan rumah kos griya kads selama 14 hari, dari 30 

April hingga 13 Mei 2017. 

Pelaksanaan penelitian dimulai, dari pemindahan tanaman yang telah di semai 

ke sub unit penelitian. Penempatan pada penelitian diacak mulai dari faktor 
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pertama, kemudian faktor kedua dan ulangan diacak secara acak lengkap di dalam 

faktor pertama. Penelitian terdiri dari 27 unit percobaan dan 9 unit cadangan dengan 

4 sampel tanaman selada pada tiap unit. Jumlah total sampel unit percobaan 

sebanyak 108 dan jumlah total sampel unit cadangan sebanyak 36. Tiap tanaman 

selada yang telah disemai di rockwool ditempatkan pada gelas air mineral yang 

telah dilubangi, dengan jarak antar sub unit percobaan 15 cm di tiap bak. Setiap bak 

diisi dengan 4 liter air sumur dengan pH 6,5, yang kemudian konsentrasinya 

disesuaikan dengan tiap taraf faktor kedua.  

Lampu LED dipasang secara seri sesuai perlakuan/lama penyinaran yang 

dibuat 2 rangkaian seri, untuk 1,5 jam dan untuk 3 jam. Lampu LED merah dan biru 

digantung 70 cm diatas unit percobaan. Pengaturan lama penyinaran dan sebaran 

cahaya penyinaran dikondisikan oleh stop kontak timer dan penyekat cahaya 

(kardus). Penyekat cahaya diberlakukan secara manual setiap waktu yang telah 

ditentukan. Penyinaran dan penyekatan dimulai dari matahari terbenam hingga 

waktu taraf terakhir faktor pertama. 

Jika ada tanaman yang rusak atau mati, maka tanaman tersebut diganti dengan 

tanaman dari unit cadangan. Jumlah tanaman yang disulam terlampir pada 

Lampiran 6. Mulai dari 9 HST (hari setelah tanam) parameter jumlah daun dan 

tinggi tanaman diamati (setiap 7 hari) hingga panen (30 HST). Hal lain yang 

dilakukan setiap 7 hari adalah penggantian air nutrisi AB mix, pengamatan EC, 

TDS, suhu dan pH air nutrisi AB mix. Kandungan hara N, P, K pada tiap taraf 

perlakuan kedua juga menjadi tolak ukur pertumbuhan dan perkembangan selada 

seperti yang terlampir pada Lampiran 7. 
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Panen dilaksanakan di pagi hari pada 12 Juni 2017, dimana umur tanaman 

telah berada pada 30 HST. Setiap unit percobaan diambil 2 tanaman terbaik untuk 

selanjutnya digunakan sebagai sampel pengamatan untuk paramater panjang akar, 

tinggi tajuk, berat tanaman, rasio akar tajuk dan luas daun. Paramater kadar klorofil 

menggunakan daun dari tanaman terbaik setiap unit percobaan yang diambil 

sebanyak 0,5 g. Pengukuran kadar klorofil dilakukan pada 2 hari sebelum waktu 

panen (28 HST) dengan metode spektrofotometri. Parameter berat segar, diukur 

dengan cara tanaman ditimbang menggunakan timbangan analitik dan parameter 

panjang akar, akar tanaman diukur dengan penggaris. Tanaman sampel pengamatan 

di potong kecil untuk dihitung luas daunya, menggunakan Leave Area Meter dan 

kemudian dikeringanginkan selama 7 hari (12-19 Juni 2017) pada suhu ruangan. 

Tanaman yang telah dikeringanginkan, dioven selama 1 x 24 jam dengan suhu 105o 

C, kemudian ditimbang dengan timbangan analitik. 

 

3.2.3. Paramater Penelitian 

Terdapat dua parameter yang diamati, yaitu (1) pertumbuhan vegetatif 

tanaman dan (2) produksi tanaman. Parameter pertumbuhan vegetatif tanaman 

meliputi :  

1) Tinggi Tajuk, Panjang Akar, Tajuk + Akar (cm) 

Tinggi tajuk dihitung dari pangkal tajuk hingga panjang daun tertinggi 

menggunakan penggaris pada 9 HST, 16 HST, 23 HST, 30 HST. Panjang akar 

dihitung dari pangkal tanaman hingga ujung akar terpanjang menggunakan 
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penggaris pada 30 HST. Tajuk + Akar 30 HST dihitung dengan perhitungan 

sebagai berikut : 

Tajuk + Akar  = Tinggi Tajuk (30 HST) + Panjang Akar (30 HST) 

2) Jumlah Daun (helai) 

Jumlah daun dihitung manual pada 9 HST, 16 HST, 23 HST, 30 HST. 

3) Luas Daun (cm2) 

Luas daun 30 HST diperoleh menggunakan Leave area meter dan dihitung 

dengan perhitungan sebagai berikut : 

Luas Daun   = Luas Total Daun / Jumlah Daun 

4) Kadar Klorofil (mg/g) 

Kadar klorofil didapatkan pada 28 HST dan dihitung dengan perhitungan 

sebagai berikut : 

Ca    = (12,7xA663 – 2,69xA645) x V/1000 x 1/W  

Cb    = (22,9XA645 – 4,68xA663) x V/1000 x 1/W 

Ca+b  = (8,02xA663 – 20,20xA645) x V/1000 x 1/W 

Keterangan : 

A663  = Absorbansi klorofil a 

A645  = Absorbansi klorofil b 

Ca    = Kadar klorofil a 

Cb   = Kadar klorofil b 

Ca+b  = Kadar klorofil total 

V   = Volume dari ekstrak 

W   = Berat basah dari sampel 
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Paramater untuk produksi tanaman meliputi empat parameter, yaitu : 

1) Berat Segar Tajuk, Akar dan Total (g) 

Berat segar tajuk dan akar diperoleh pada setelah panen, dihitung dengan 

menggunakan timbangan analitik, sedangkan berat segar total dihittung dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

Berat segar total  = Berat segar tajuk + berat segar akar 

2) Berat Kering Tajuk, Akar dan Total (g) 

Berat kering tajuk dan akar diperoleh pada setelah panen, dihitung setelah di 

keringkan pada oven dengan 105o C selama 24 jam dengan menggunakan 

timbangan analitik, sedangkan berat kering total dihittung dengan perhitungan 

sebagai berikut : 

Berat kering total  = Berat kering tajuk + berat kering akar 

3) Rasio Akar : Tajuk  

Rasio akar tajuk diperoleh dari perbandingan berat kering pada perhitungan 

sebagai berikut : 

Rasio tajuk : akar  = Berat kering tajuk / Berat kering akar. 

 

3.3. Analisis Data 

Model linier aditif untuk menjelaskan setiap nilai pengamatan yang sesuai 

dengan percobaan faktorial 3x3 dalam rancangan tersarang adalah : 

Yijk = µ + αi + βj(i) + εjk(i) 

i = 1,2…,a ; j= 1,2,…,b ; k = 1,2,…,n 

Dengan : 
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Yijk  = Hasil pengamatan untuk durasi penyinaran cahaya lampu LED merah biru 

pada malam hari level ke-i, konsentrasi larutan AB mix level ke-j, pada 

ulangan ke-k 

µ  = Rataan umum 

αi  = Pengaruh durasi penyinaran cahaya lampu LED merah dan biru pada malam 

hari pada level ke-i 

βj(i)   = Pengaruh konsentrasi larutan AB mix pada level ke-j dalam ke-i 

εjk(i) = Galat percobaan pada durasi penyinaran cahaya lampu LED merah dan biru 

pada malam hari level ke-i, konsentrasi larutan AB mix level ke-j dalam ke-i  

pada ulangan ke-k 

Berdasarkan model linier tersebut, maka hipotesis statistik yang diuji sebagai 

berikut : 

1) Pengaruh dari AB Mix tersarang pada penyinaran lampu LED merah dan biru di 

malam hari selama 0 jam. 

H0 :  β1(1) = β2(1) = β3(1) = 0 

Tidak ada pengaruh dari AB Mix tersarang pada penyinaran lampu LED 

merah dan biru di malam hari selama 0 jam terhadap pertumbuhan 

vegetatif selada. 

H1 :  Paling sedikit ada satu βj(i) ≠ 0 

Ada pengaruh dari AB Mix tersarang pada penyinaran lampu LED merah 

dan biru di malam hari selama 0 jam ke i dan ke j terhadap pertumbuhan 

vegetatif selada. 
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2) Pengaruh dari AB Mix tersarang pada penyinaran lampu LED merah dan biru di 

malam hari selama 1,5 jam. 

H0 :  β1(2) = β2(2) = β3(2) = 0 

Tidak ada pengaruh dari AB Mix tersarang pada penyinaran lampu LED 

merah dan biru di malam hari selama 1,5 jam terhadap pertumbuhan 

vegetatif selada. 

H1 :  Paling sedikit ada satu βj(i) ≠ 0 

Ada pengaruh dari AB Mix tersarang pada penyinaran lampu LED merah 

dan biru di malam hari selama 1,5 jam ke i dan ke j terhadap pertumbuhan 

vegetatif selada. 

3) Pengaruh dari AB Mix tersarang pada penyinaran lampu LED merah dan biru di 

malam hari selama 3 jam. 

H0 :  β1(3) = β2(3) = β3(3) = 0 

Tidak ada pengaruh dari AB Mix tersarang pada penyinaran lampu LED 

merah dan biru di malam hari selama 3 jam terhadap pertumbuhan 

vegetatif selada. 

H1 :  Paling sedikit ada satu βj(i) ≠ 0 

Ada pengaruh dari AB Mix tersarang pada penyinaran lampu LED merah 

dan biru di malam hari selama 3 jam ke i dan ke j terhadap pertumbuhan 

vegetatif selada. 

Data yang telah dikumpulkan (Lampiran 8, 9, 10 dan 11) diperiksa koefisien 

keragamannya, kemudian diolah menggunakan analisis ragam dan uji lanjut 
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pembanding nilai tengah dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) atau Tukey Honestly 

Significance Difference (HSD) Test dengan taraf ketelitian 5%. 


