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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Pembuatan pupuk hayati dilakukan pada 30 Januari 2012 sampai dengan 28 

Februari 2012 bertempat di Laboratorium Mikrobiologi – Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Airlangga. Aplikasi pupuk hayati pada tanaman kacang hijau 

dilakukan di green house Dinas Pertanian UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman 

Pangan dan Holtikultura, Desa Lebo – Sidoarjo pada bulan Maret – Juni 2012. 

 

3.2 Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1 Bahan 

Pada penelitian ini digunakan beberapa mikroba yaitu: mikroba pemfiksasi 

nitrogen di antaranya Azospirillum sp., Azotobacter sp., Rhizobium sp; mikroba 

pelarut fosfat Bacillus megaterium, Pseudomonas sp., Bacillus subtilis; mikroba 

pendegradasi bahan organik Lactobacillus plantarum, dan Cellulomonas sp. Dari 

golongan yeast digunakan Saccharomyces cereviceae berfungsi sebagai pendorong 

pertumbuhan mikroba dalam tanah. 

 Media untuk penumbuhan mikroba yang digunakan: NA (Nutrient Agar), NB 

(Nutrient Broth) dengan glukosa 1%, PDA (Potato Dextrose Agar), SDA (Saboraud 

Dextrose Agar), SDB (Saboraud Dextrose Broth) dan beberapa media selektif 
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seperti: MSA (Mannitol Salt Agar); Picovskaya; Nfb (Nitrogen Free Bacterium 

Media) semi solid; MRSA (de Mann Rogosa Sharpe Agar); dan CMC (Carboxy 

Methil Cellulose), dan molase 2%.  

 Media tanam menggunakan kompos daun dan tanah dengan perbandingan 

berat/berat 1 : 4 total berat media 5 Kg/polybag, dan benih kacang hijau varietas 

Glatik Super dari Balai Penelitian Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian, Malang, 

Jawa Timur. Bahan lain yang diperlukan adalah alkohol 70%, kapas, 

chloramphenicol, aluminium foil, tissue, polybag volume 5 Kg dan kertas label. 

3.2.2 Alat 

Tabung reaksi, rak tabung reaksi, spatula, beaker glass (500 mL dan 1000 

mL), gelas ukur (10 mL, 100 mL, 250 mL dan 1000 mL), kawat ose, kompor listrik, 

laminar air flow (LAF), pembakar bunsen, autoclave, botol ukuran 500 mL sejumlah 

tujuh botol, neraca analitik (Shimadzu AEL-200), penimbang digital, shaker, glass 

finn, pipet volume, mikropipet, labu erlenmeyer 1000 mL, kertas pH (pH meter), 

jerigen, meteran, penggaris, kaca pembesar, timbangan, handsprayer, oven, colony 

counter, dan sekop. 

 

3.3 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah metode eksperimental dengan rancangan penelitian 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 13 perlakuan setiap 

perlakuan diulang 3 kali, pada penelitian ini terdapat 4 macam konsentrasi pupuk 
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hayati (0, 5, 10, 15 mL/tanaman) dan NPK 5 g/tanaman dengan 3 waktu pemupukan 

yaitu 5 HBT, 25 HST, dan 45 HST. 

Keterangan: 

HBT: Hari Sebelum Tanam 

HST: Hari Setelah Tanam 

 

3.3.1 Kombinasi perlakuan pemberian pupuk hayati terhadap tanaman 

kacang hijau (Vigna radiata L.) 

 P0   P15(1x) 

P5(1x)   P15(2x) 

P5(2x)   P15(3x) 

P5(3x)    

P10(1x)   NPK(1x) 

P10(2x)   NPK(2x) 

P10(3x)   NPK(3x) 

Keterangan :  

 P0, P5, P10, P15, = konsentrasi pupuk hayati 0 (kontrol negatif), 5, 10, dan 15 

mL/tanaman.  

 NPK : Kontrol positif (5 g/tanaman).  

 1x, 2x, dan 3x : waktu pemberian pupuk hayati. 

 

3.3.2 Variabel penelitian 

a. Variabel bebas: konsentrasi pupuk hayati (0, 5, 10, dan 15 mL/tanaman) 

dengan waktu pemupukan pupuk hayati (1, 2, dan 3 kali pemupukan). 
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b. Variabel terikat:  

Pertumbuhan: Tinggi tanaman (cm/tanaman), biomassa tanaman 

(g/tanaman), jumlah cabang, jumlah bunga, jumlah bintil akar, biomassa akar 

(g), dan panjang akar (cm/tanaman). 

Produksi: Berat polong (g/tanaman), jumlah polong per tanaman, berat total 

biji per tanaman (g/tanaman), dan berat 100 biji (g/tanaman). 

c. Variabel terkendali: media tanam dalam polybag (kompos dan tanah), varietas 

kacang hijau. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Cara kerja 

a. Tahap persiapan media biakan mikroba pada agar miring: 

Menyiapkan media NA sebanyak 1,3 g NA, dan 100 mL aquadest untuk 

penumbuhan bakteri, media PDA sebanyak 3,9 g PDA dan 100 mL aquadest untuk 

penumbuhan yeast. Lalu masukkan media NA ke tabung reaksi dan sisanya biarkan di 

erlenmeyer. PDA diletakkan di erlenmeyer 250 mL, kemudian autoclave  dengan 

suhu 121ºC, tekanan 1 atm selama 15 menit. 

b. Peremajaan isolat pada agar miring NA: 

Mengambil 1 ose dari kultur murni kemudian goreskan pada media NA steril 

pada tabung reaksi yang sebelumnya dibuat dengan metode streak. Inkubasi selama 

24 – 48 jam pada suhu ruangan. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kajian Aplikasi Pupuk Hayati Dalam Meningkatkan Pertumbuhan dan Produksi 
 Tanaman Kacang Hijau (Vigna radiata L.) Pada Polybag.

Wilda Chusnia



36 
 

 

 

Untuk yeast kultur murni tidak tersedia. Sebelumnya membuat suspensi dari 

ragi roti sebanyak 10 g yang disuspensikan dengan aquadest steril 90 mL. 

homogenkan dan biarkan untuk mengendap. Cawan petri yang sudah steril diberikan 

1 mL chlromphenicol 1000 ppm dan 1 mL suspensi ragi lalu homogenkan. 

Tambahkan media PDA secukupnya dan homogenkan dengan cara memutar ke kanan 

dan kiri tiga kali. Inkubasi sampai tumbuh (4-7 hari). 

c. Karakterisasi mikroskopis mikroba. 

Karakterisasi dilakukan untuk meyakinkan bahwa mikroba tersebut yang akan 

digunakan nantinya. Dengan cara pewarnaan Gram sederhana. Kemudian diamati 

dengan mikroskop cahaya perbesaran 1000x. 

d. Menyiapkan media NB + glukosa 1%, pemindahan dan penumbuhan mikroba 

pada media NB + glukosa 1% dari NA dan PDA miring: 

Membuat media NB + glukosa 1% sebanyak 1000 mL dengan komposisi 

1000 mL aquadest, 13 g NB dan 10 g glukosa dilarutkan kemudian dibagi untuk 

tujuh botol stok dan autoclave selama 15 menit.  

e. Pemindahan mikroba ke medium cair. 

Setelah media NB + glukosa 1% sudah dalam keadaan steril, maka 

selanjutnya melakukan pemindahan mikroba dari NA dan PDA. Dengan cara 

mengambil 1 ose isolat mikroba dari NA dan PDA masukkan ke dalam NB + glukosa 

1%. Inkubasi selama 24 jam dalam suhu ruang. 

f. Penentuan jumlah koloni mikroba dengan metode turbiditas (λ = 650 nm) dan 

TPC: 
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Mempersiapkan aquadest atau larutan fisiologis steril sebanyak 378 mL 

dibagi untuk 42 tabung reaksi (per tabung berisi 9 mL); media NA sebanyak 300 ml, 

media PDA sebanyak 100 mL; kemudian autoclave selama 15 menit.  

Mengukur nilai OD dari kultur murni, sebelumnya menetapkan nilai OD awal 

(dengan blanko NB). Lalu memasukkan 4 mL kultur murni tiap mikroba ke dalam 

kuvet untuk diukur absorbansinya. 

Melakukan seri pengenceran bertingkat sampai 10
-6 

untuk kemudian 

ditentukan nilai OD pada λ = 650 nm dan selanjutnya TPC. Langkah awal dengan 

cara mengambil 1 mL mikroba dari media NB + glukosa 1% kemudian dimasukkan 

ke tabung reaksi berlabel pengenceran 10
-1

 lalu vorteks hingga homogen (selama 1 

menit), dan seterusnya hingga enam kali pengenceran (10
-6

).  

Untuk penghitungan secara TPC tiap mikroba maka pengenceran ke 10
-4

, 10
-5

, 

dan 10
-6

 yang ditanam dengan metode pour plate. Ambil 1 mL pada hasil 

pengenceran ke 10
-4

, 10
-5

, dan 10
-6

  dan tuangkan ke dalam cawan petri yang sudah 

berisi NA cair steril, lalu homogenkan dengan cara memutar sebanyak tiga kali 

membentuk angka delapan di atas meja secara perlahan. Biarkan hingga padat setelah 

itu letakkan cawan petri dalam posisi terbalik dan inkubasikan pada suhu kamar 

selama 24 jam. Untuk media PDA cair sebelum dituangkan diberikan 1 mL 

chloramphenicol terlebih dahulu. 

Setelah masa inkubasi usai amati pertumbuhan dengan menghitung populasi 

koloni yang muncul dengan bantuan colony counter. Jumlah koloni harus berkisar 30 
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– 300 koloni, kemudian dikalikan faktor pengenceran, satuannya (cfu/mL) 

(Ni’matuzahroh dkk., 2009). 

g. Pembuatan pupuk hayati: 

Membuat pupuk hayati cair sebanyak 7L dengan bahan 6300 mL aquadest, 

mL molase (2% molase), dan isolat tiap mikroba 10% atau sebanyak 100 mL. Molase 

sebelumnya dilarutkan dengan 200 mL aquadest di atas kompor listrik dan 

selanjutnya dalam kondisi panas larutan molase dimasukkan ke dalam jerigen 

kemudian sisa 6100 mL aquadest dimasukkan, lalu tutup jerigen dan homogenkan 

dengan cara mengocok. Setelah larutan dalam jerigen dingin, inokulasi dengan 

mikroba sebanyak 100 mL tiap jenis mikroba (jadi total 700 mL mikroba dari 7 

isolat) hasil dari inkubasi media NB. Inkubasi pupuk hayati cair tersebut pada waktu 

24-48 jam dengan suhu ruangan. 

h. Menetapkan keberadaan mikroba dalam media molase 2% dengan media 

selektif selanjutnya perhitungan TPC ke-2 setelah satu minggu pengeraman: 

Untuk menetapkan keberadaan mikroba dalam media molase dilakukan uji 

selektif dan differensial mikroba dengan cara menumbuhkan pada beberapa media 

selektif dan differensial, selanjutnya diamati karakteristik makroskopis dari tiap isolat 

mikroba. Dengan cara mensuspensikan pupuk hayati tersebut dan dilakukan 

pengenceran pada larutan fisiologis lalu menumbuhkan pada media selektif dan 

differensial seperti langkah TPC ke-1. 

Kemudian dilakukan penghitungan ulang jumlah koloni mikroba (TPC ke-2) 

dalam larutan molase 2% sesuai metode TPC sebelumnya untuk melihat jumlah 
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mikroba tiap mL apakah masih sesuai dengan nilai TPC pertama dan baku mutu 

pupuk hayati. 

i. Persiapan media tanam. 

Media kompos daun dikeringkan terlebih dahulu hingga suhu pada kompos 

tersebut menurun atau sekitar 30°C. Mempersiapkan polybag dimana tiap polybag 

diisi dengan volume media tanam sebanyak 5 Kg (komposisi tanah dan kompos; 4:1) 

yang akan digunakan untuk menanam. 

j. Penanaman tanaman kacang hijau  (V. radiata) 

Penanaman dengan sistem pelubangan biasa, 2-3 biji/lubang. Lubang tanam 

sedalam 4 cm. Perawatan tanaman ini dilakukan hanya membersihkan hama atau 

hewan yang menempel pada tanaman, memberikan insektisida satu minggu dua kali 

dan melakukan penyiangan terhadap gulma yang tumbuh. 

k. Perlakuan penelitian. 

Pemberian pupuk hayati. Pada penelitian ini dilakukan dengan konsentrasi 

berbeda yaitu 0 mL (kontrol negatif), 5, 10, dan 15 mL/tanaman. Waktu pemupukan 

juga berbeda, yaitu: A: 4 hari sebelum tanam, B: 4 hari sebelum tanam dan 25 hari 

setelah tanam, C: 4 hari sebelum tanam, 25 hari setelah tanam, dan 45 hari setelah 

tanam. Kontrol positif diberikan pupuk buatan atau kimia jenis NPK sebanyak 5 

g/tanaman.  

l. Pengamatan pertumbuhan tanaman kacang hijau. 

Pengamatan tinggi tanaman dilakukan tiap minggu, jumlah bunga, dan jumlah 

cabang. Pada saat panen: pengamatan bintil akar diukur dengan cara menghitung 
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bintil akar. Pengamatan biomassa akar dengan cara memisahkan bagian pangkal akar 

dengan batang kemudian dijemur 2-3 hari dan ditimbang. Pengamatan panjang akar 

dengan cara mengukur mulai dari bagian pangkal akar hingga ujung akar 

menggunakan penggaris. Pengamatan biomassa tanaman dengan cara dikeringkan di 

bawah sinar matahari 2-3 hari kemudian ditimbang setelah dipisahkan dengan bagian 

akarnya. 

m. Pengairan. 

Pengairan diberikan secukupnya bila kondisi tanah terlihat kering atau 

minimal diberikan penyiraman satu minggu tiga kali penyiraman. 

n. Panen dan pascapanen. 

Panen dilakukan apabila polong berwarna hitam atau coklat. Pemanenan 

umumnya dilakukan dengan cara dipetik. Polong segera dijemur selama 2–3 hari 

hingga kulit mudah terbuka.. 

Berat 100 biji (g/tanaman), biomassa seluruh biji per tanaman (g). Berat 100 

biji (g/tanaman) (diambil setelah kadar air ± 14%, bila tidak mencapai 100 biji maka 

data dikonversikan dengan menggunakan rumus =  
   

 
  x  berat X, dimana X = 

jumlah biji (Sutopo dalam Syafrina, 2009).  
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3.4.2 Skema prosedur penelitian 

  

0 mL 15 mL 5 mL 10 mL 

Dengan perlakuan percobaan 

Aplikasi pada tanaman 

Penghitungan koloni mikroba 

Persiapan semua media dan mikroba 

Peremajaan dan pengembangbiakan mikroba 

 

Perawatan & pengamatan  

Analisis Data 

Gambar 11. Skema penelitian 

Analisis Quality Control Product 

 

Pencampuran mikroba dalam molase 

1x 2x 3x 

Panen 
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3.5 Analisis Data 

Data pertumbuhan umur tanaman 2, 4, 6, dan 8 minggu ST dianalisis secara 

deskriptif. Data pertumbuhan dan produksi umur tanaman 8 minggu diuji secara 

statistik. Data diuji normalitas dan homogenitasnya dengan Kolmogorov Smirnov dan 

Levene test. Taraf signifikasi semua uji digunakan 0,10 atau taraf kesalahan 90%.  

Kemudian dilanjutkan menggunakan ANAVA (Analisis Varians) satu arah (One Way 

Anova). Bila data normal dan homogen memiliki pengaruh nyata maka dilanjutkan 

dengan uji Duncan. Bila data normal dan tidak homogen menggunakan uji 

berdasarkan Brown-Forsythe jika berpengaruh dilanjutkan dengan uji Games-Howell. 

Bila data tidak normal dan tidak homogen menggunakan uji non-parametrik 

berdasarkan Kruskal-Wallis jika berpengaruh dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. 

 

3.5.1 RAE (Relatif Agronomic Effectiveness) 

Berdasarkan Permentan (2011) data efektivitas pupuk hayati dihitung menggunakan 

rumus berikut: 

RAE = 
Berat biji PH - Berat biji P0

Berat biji NPK - Berat biji P0
 x 100 % 

Keterangan: 

RAE : Efektivitas Pupuk Hayati 

PH : Pupuk Hayati 

NPK : Pupuk Kimia (NPK) 

P0 : Tanpa Pupuk 
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