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BAB III METODE PENELITIAN 

 
 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Juni 2021. Penelitian 

dilaksanakan di rumah hidroponik Jaya Anggara Farm, Laboratorium Biologi Institut 

Teknologi Sumatera, dan UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi 

(LTSIT) Universitas Lampung.  

 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bak plastik (38cm x 30cm x 12cm), 

tutup bak impraboard 12 lubang, aerator, batu gelembung, selang (diameter 5mm), net 

pot (diameter 5cm), gergaji besi, paku, tusuk gigi, labu ukur, pipet tetes, batang 

pengaduk, spatula, gelas ukur, alat tulis, kertas label, corong kaca, tabung reaksi, rak 

tabung, oven, mortar, timbangan analitik, alat tulis (pena, pensil, buku catatan), 

penggaris, plastik, gunting, isolasi, paralon kecil,  kertas HVS, kamera, leaf color 

chart, satu set alat Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES 

4100), dan satu set alat spektrotofometer cahaya (GENESYS UV-Vis). 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rockwool, kain flanel, alumunium 

foil, kertas saring, benih bayam (Amaranthus tricolor), nutrisi AB Mix, larutan PbNO3 

(timbal nitrat) cair 1000 ppm, HNO3 (asam sitrat) 65 %, aseton 80%, dan aquades. 

 

3.3. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor yaitu 

berbagai konsentrasi timbal (Pb). Konsentrasi timbal yang diuji terdiri dari 4 taraf 

perlakuan yaitu 0, 1, 3, dan 5 ppm, masing-masing 2 ulangan per konsentrasi (Tabel 

3.1). Setiap konsentrasi dan ulangan ditanam sebanyak 12 lubang tanam pada sistem 

hidroponik sumbu (wick) dengan modifikasi. Total tanaman bayam adalah 96 tanaman 

untuk keseluruhan konsentrasi perlakuan. 
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Tabel 3. 1 Perlakuan Konsentrasi Timbal (Pb) 

Volume (ml) Perlakuan Timbal (Pb) 

0 ppm P0.U1 P0.U2 

1 ppm P1.U1 P1.U2 

3 ppm P3.U1 P3.U2 

5 ppm P5.U1 P5.U2 

 

3.3.1. Pembuatan Larutan Timbal (Pb) 

Pembuatan larutan baku timbal 1000 ppm dilakukan dengan melarutkan sebanyak 

0,1598 gr padatan Pb (NO3)2 ke dalam beaker glass yang berisi akuades 25 ml, dan 

diaduk hingga larut. Selanjutnya larutan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, dan 

diencerkan dengan HNO3 1 N sampai tanda batas. Pembuatan larutan standar timbal 1 

ppm, 3 ppm, dan 5 ppm dilakukan dengan cara mengambil 0,1 ml, 0,3 ml, dan 0,5 ml 

larutan baku timbal, kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing labu ukur 100 ml 

dan diencerkan dengan HNO3 1 N sampai tanda batas (Fajriah, 2017). 

3.3.2. Penyemaian Benih Bayam 

Benih bayam diletakkan pada masing-masing rockwool dengan tusuk gigi. Rockwool 

telah dilubangi bagian tengahnya menggunakan paku. Rockwool yang berisi benih 

bayam diletakkan pada nampan semai dan ditutup dengan penutup atau kain. 

Selanjutnya, didiamkan selama 2 hari sampai benih tersebut berkecambah. 

3.3.3. Pindah Tanam Bibit Bayam 

Bibit yang telah tumbuh di wadah semai, dipindahkan ke meja nursery 1 (N1) dan 

diberikan nutrisi yang bertujuan untuk mengenalkan larutan nutrisi pada bibit sayuran 

tersebut. Dibiarkan selama 7 hari. Setelah itu bibit dimeja N1 yang telah berumur 7 

hari dipindahkan ke meja nursery 2 (N2), dengan tujuan memisahkan bibit-bibit 

sayuran dari rockwool menjadi satu persatu bibit. Dan ditambahkan larutan nutrisi yang 
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komposisi nya sama dengan meja N1. Kemudian, bibit dimeja N2 bermaksud untuk 

pembesaran masing-masing bibit secara individual selama 7 hari, setelah itu pindahkan 

ke wick system yang telah dibuat sampai usia 30 hari. 

3.3.4. Pembuatan Hidroponik Sumbu (Wick) dengan Modifikasi 

Pembuatan sistem wick dilakukan dengan persiapan baki plastik berukuran 38cm x 

30cm x 12cm, tutup bak impraboard 12 lubang, sumbu kain flanel, aerator, batu 

gelembung, selang yang berdiameter 5mm, dan netpot berdiameter 5 cm. Selanjutnya 

masing-masing baki plastik diberikan satu batu gelembung dan dihubungkan dengan 

selang berdiameter 5mm, kemudian selang-selang tersebut dihubungkan ke aerator dan 

dialiri listrik (agar gelembung muncul). Ditutup dengan tutup bak impraboard 12 

lubang dan diisi netpot serta sumbu kain flanel pada masing-masing lubangnya. 

Modifikasi yang dilakukan adalah penambahan aerator, yang bertujuan untuk 

meningkatkan sirkulasi pada media, sehingga mencegah pertumbuhan lumut, dan 

perakaran tanaman tumbuh dengan optimal. 

3.3.5. Pemberian Label 

Pemberian label diberikan pada masing-masing baki plastik berdasarkan pengulangan 

dan konsentrasi timbal (Pb) yang diberikan. Hal ini dilakukan agar masing-masing 

perlakuan tidak tertukar dan pengambilan data penelitian dapat berurut. 

3.3.6. Pemberian Nutrisi dan Pemberian Larutan Timbal 

Pemberian nutrisi AB Mix untuk seluruh baki plastik yang telah dirakit dan 

dimasukkan bibit bayam. Setiap baki plastik diberikan 35 ml Nutrisi A dan 35 ml 

Nutrisi B, kemudian ditambahkan air sebanyak 7 liter. Diaduk dengan paralon kecil 

agar nutrisi dapat tercampur dengan baik. 

Perlakuan larutan timbal dilakukan pada usia tanaman bayam 20 hari setelah semai 

(HSS). Setiap baki plastik diberikan 0,7 ml larutan baku timbal untuk konsentrasi 1 

ppm; 0,21 ml larutan baku timbal untuk konsentrasi 3 ppm; dan 0,35 ml larutan baku 

timbal untuk konsentrasi 5 ppm (larutan baku timbal tersebut telah diencerkan 

menggunakan larutan HNO3 1 N sampai tanda batas). 
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3.3.7. Uji Kadar Timbal pada Batang dan Daun (mg/kg) 

Kandungan kadar timbal pada batang dan daun bayam diukur dengan Microwave 

Plasma Atomic Emission Spectrocopy (MP-AES 4100) menggunakan metode In House 

Method. Sampel batang dan daun bayam yang telah dikeringkan, kemudian ditimbang 

sebanyak 1 gram dan digerus menggunakan mortar. Sampel didestruksi kering dan 

diletakkan di wadah yang terbuat dari polimer dan kuarsa. Sampel ditambahkan 

senyawa asam kuat seperti HCl, H2SO4, HNO3, H2O2, dan HF sampai pH sekitar 4-

5. Ditempatkan pada alat bertutup kemudian sampel diukur absorbansinya dengan 

panjang gelombang 405,781 nm. 

3.3.8. Uji Kadar Klorofil Total (mg/l) 

Kandungan kadar klorofil total daun bayam diukur dengan spektrotofometer UV-Vis 

menggunakan metode yang dikemukakan oleh Hendry dan Grime (1993). Ekstraksi 

klorofil dilakukan dengan aseton 80%. Sampel yang diukur kadar klorofilnya adalah 

daun berumur 28 HSS. Daun ditimbang 0,1 gram, kemudian digerus menggunakan 

mortar dan ditambahkan aseton sebanyak 10 ml. Larutan disaring menggunakan kertas 

saring. Filtrat kemudian diukur absorbansinya dengan panjang gelombang 645 nm dan 

663 nm. 

3.3.9. Pengamatan 

Beberapa parameter pertumbuhan yang diamati dan diukur, yaitu: 

a. Tinggi Tanaman (Cm) 

Paramater tinggi tanaman diukur setiap 3 hari sekali. Pengukuran dilakukan pada 

tanaman, mulai dari pangkal batang hingga ujung daun tertinggi dengan menggunakan 

penggaris. 

b. Penambahan Jumlah Daun (Helai) 

Perhitungan jumlah daun dilakukan setiap 3 hari sekali dengan menghitung 

penambahan jumlah daun pada setiap unit perlakuan. Selain itu juga diamati bentuk 

pertumbuhan daun, keberadaan daun yang layu dan gugur. 
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c. Bobot Segar Tajuk (Gram)  

Bagian tajuk tanaman bayam dipisahkan dari bagian akarnya, lalu ditimbang dengan 

timbangan analitik. Penimbangan dilakukan setelah panen, dalam kondisi segar. 

d. Bobot Segar Akar (Gram) 

Bagian akar tanaman bayam dibersihkan dan ditimbang dengan timbangan analitik. 

Penimbangan dilakukan setelah panen, dalam kondisi segar. 

e. Bobot Kering Tajuk (Gram) 

Bagian tajuk tanaman bayam dipisahkan dari bagian akarnya, dikeringkan dalam oven 

dengan suhu 80o C selama 72 jam, kemudian ditimbang berat keringnya menggunakan 

timbangan analitik. 

f. Bobot Kering Akar (Gram) 

Bagian akar tanaman bayam dibersihkan dan dikeringkan dalam oven pada suhu 80oC 

selama 72 jam, kemudian ditimbang berat keringnya menggunakan timbangan analitik. 

 

3.4. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Analisis Varian (Anava) untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan terhadap variabel yang diukur. Apabila terdapat beda 

nyata di antara perlakuan maka dilanjutkan dengan Duncan Multiple Range Test 

(DMRT) pada taraf 5%. 


