
Jurnal EKSPONENSIAL Volume 5, Nomor 2, Nopember 2014 ISSN 2085-7829 

 

Program Studi Statistika FMIPA Universitas Mulawarman 171 
 

Analisis Kovariansi Dalam Rancangan Bujur Sangkar Latin  

(Studi Kasus: Pengaruh Dosis Pupuk Kimia Terhadap Bobot Gabah Isi Padi di Lahan Sawah 

Tadah Hujan) 

The Analysis of Covariance in a Latin Square Design (Case of Study: The Effect of Doses 

Chemical Fertilizers to The Weight of Unhulled Paddy in Rainfed Areas) 

 

Ary Susilowati
1
, Desi Yuniarti

2
, Sri Wahyuningsih

3
 

1Mahasiswa Program Studi Statistika FMIPA Universitas Mulawarman 
2,3Staf Pengajar Program Studi Statistika FMIPA UNMUL 

Email: hafizakhmad@yahoo.co.id1, desy_yunt@yahoo.com2, swahyuningsih@gmail.com3 

 

Abstract 

The analysis of covariance (Anacova) was a data analysis technique in statistic which combines the analysis 

of variance and the analysis of regression. Anacova was used due to the possibillity of the presence of the 

concomitant variable as the other variable that appears in the experiment and it can not be controlled, so 

that it will influence the response variable. Anacova in a Latin Square Design (LSD) was an analysis for 

experiment which based on the control of variance by using concomitant variable, it used a Latin Square 

Design (LSD) as the basic design. The purpose of study was to determine whether there was an effect of the 

doses of chemical fertilizers to the weight of unhulled paddy by including the length of rice panicle as 
concomitant variable using Anacova in LSD and to determine the accuracy of the analysis after using 

Anacova in LSD. The result of this study showed that there was no effect of giving the dose of chemical 

fertilizer to the weight of unhulled paddy. Then, the accuracy of the analysis after using Anacova in LSD can 

be seen from the coefficient of variance of 6.6%. That was better than the coefficient of variance Anova in 

LSD of 9.7%. 
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Pendahuluan 

 Dalam suatu percobaan, sering dijumpai 

adanya pengaruh variabel-variabel lain di luar 
penelitian. Misalkan variabel Y adalah suatu 

variabel respon yang terjadi akibat pengaruh suatu 

faktor atau beberapa faktor. Nilai-nilai variabel Y 

bisa berubah-ubah karena ada variabel lain, 

misalkan saja variabel X. Variabel X ini sering 

tidak dapat dikontrol, sehingga tidak dapat 

diabaikan begitu saja saat dilakukan percobaan. 

Variabel X ini dapat diukur bersama-sama dengan 

variabel Y. Variabel X yang bersifat demikian 

disebut dengan variabel konkomitan atau variabel 

pengiring (Sudjana, 2002). 

 Variabel konkomitan atau variabel pengiring 
yang muncul dalam suatu percobaan akan 

mempengaruhi tingkat ketelitian hasil percobaan 

dan analisisnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

analisis mengenai variabel respon dengan terlebih 

dahulu dilakukan pemurnian variabel respon Y 

dari variabel konkomitan X. Hal ini dapat 

dilakukan dengan mengkoreksi pengaruh variabel 

X terhadap variabel respon Y, yang kemudian 

dilakukan analisis terhadap variabel respon yang 

sudah dimurnikan untuk melihat efek faktor yang 

diselidiki. Nilai Y yang telah diperoleh dengan 
jalan tersebut dinamakan dengan Y terkoreksi. 

Untuk itu diperlukan analisis statistika yang 

berhubungan dengan variabel konkomitan 

tersebut. Analisis ini dinamakan dengan analisis 

kovariansi yang disingkat Anakova (Gaspersz, 

2006). 

 Menurut Las, peran teknologi, terutama 

varietas dan teknologi pemupukan sangat nyata 

dalam peningkatan produktivitas maupun 
produksi nasional. Hasil kajian FAO 

menunjukkan bahwa secara partial, varietas 

memberikan kontribusi sebesar 16%, namun jika 

diintegritaskan dengan pupuk dan irigasi, 

peningkatan produksi padi dapat mencapai 75%. 

Sejalan dengan hasil penelitian Abdulrachman et 

al., (2008) bahwa peningkatan produktivitas padi 

selain dengan penggunaan varietas unggul, 

pemupukan tepat jenis, dosis, waktu dan cara 

pascapanen sangatlah penting (Ahmadi, 2013). 

 Upaya yang dapat dilakukan agar tanaman 

mampu bertahan pada kondisi miskin, yaitu 
dengan meningkatkan peran mikroba tanah 

sebagai biofertilizer. Pupuk hayati (biofertilizer) 

disebut juga pupuk lama karena seluruh atau 

sebagian besar pupuk ini berasal dari alam. Pupuk 

hayati ini sendiri memiliki kelebihan dari jenis 

pupuk yang lain, yaitu mampu memperbaiki 

struktur tanah dimana dapat memacu 

pertumbuhan suatu tanaman. Dalam pupuk kimia 

sendiri unsur yang paling dominan yaitu, N, P, 

atau K, menentukan sebutan pupuk tersebut, 

walapun dapat juga nama tempat atau nama 
mineral utama yang dipergunakan. Dibandingkan 

dengan pupuk kimia buatan, kandungan unsur 

kimia pupuk kimia alami lebih rendah, tetapi 

unsur ikutan (unsur mikro) kerap menjadi 

tambahan yang menguntungkan (Sigit dan 

Marsono, 2005). 
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 Namun saat ini ada kencenderungan untuk 

mengkombinasikan jenis pupuk kimia dan pupuk 

hayati. Berdasarkan uraian di atas, maka masalah 

yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini 

adalah pengaruh dosis pupuk kimia terhadap 

bobot gabah isi padi dengan menggunakan 
Anakova dalam Rancangan Bujur Sangkar Latin 

(RBSL) dan bagaimana ketepatan analisis setelah 

dilakukan koreksi menggunakan Anakova dalam 

RBSL pada pengaruh dosis pupuk kimia terhadap 

bobot gabah isi padi dengan mengikutsertakan 

panjangnya malai padi sebagai variabel 

konkomitannya jika dibandingkan dengan 

menggunakan Anava dalam RBSL. Batasan 

masalah yang terdapat pada penelitian ini, yaitu 

asumsi model linier yang digunakan adalah model 

tetap. 
 

Analisis Variansi 

 Analisis variansi adalah suatu metode untuk 

menguraikan keragaman total data menjadi 

komponen-komponen yang mengukur berbagai 
sumber keragaman. Dalam rancangan percobaan 

uji Anava  yang sering digunakan adalah Uji 

Anava Satu Arah dan Uji Anava Dua Arah. 

Dalam uji Anava sendiri terdapat beberapa asumsi 

yang harus dipenuhi, yaitu galat percobaan 

berdistribusi normal, galat percobaan memiliki 

variansi yang homogen, serta antara sampel yang 

satu dengan sampel yang lain tidak memiliki 

hubungan (saling independen) (Walpole, 1995). 

 

Analisis Regresi 
 Analisis regresi merupakan analisis data yang 

menjelaskan hubungan fungsional antara variabel 

bebas X dan variabel respon Y. Persamaan 

matematika yang memungkinkan untuk 

meramalkan nilai-nilai suatu variabel respon Y 

dari nilai-nilai suatu atau lebih variabel bebas X 

disebut persamaan regresi. Regresi linier 

sederhana terdiri dari satu variabel bebas X dan 

satu variabel respon Y. Regresi linier yang terdiri 

dari dua variabel bebas X atau lebih disebut 

regresi linier berganda (Walpole, 1995). 

 

Rancangan Percobaan 

 Rancangan percobaan merupakan suatu tes 

atau serangkaian tes dimana perubahan yang 

berarti dilakukan pada variabel dari suatu proses 

atau sistem sehingga dapat diamati dan 

diidentifikasi alasan-alasan perubahan pada 

respon output. Rancangan percobaan dapat juga 

diartikan merupakan hal yang sangat berhubungan 

dengan perencanaan penelitian untuk 

mendapatkan informasi maksimum dari bahan-

bahan yang tersedia atau dapat juga diartikan 
sebagai seperangkat aturan/ cara/prosedur untuk 

menerapkan perlakuan kepada satuan 

percobaan[6]. Dalam rancangan percobaan terdapat 

tiga prinsip utama dalam percobaan, yaitu 

ulangan, pengacakan, dan pengelompokan 

(Hanafiah, 2011). 

 

Rancangan Bujur Sangkar Latin (RBSL) 

 RBSL merupakan rancangan khusus yang 

memungkinkan untuk menilai pengaruh relatif 
berbagai perlakuan apabila terhadap unit 

percobaan dilakukan batasan yang berbentuk 

pemblokkan ganda. Dengan adanya pemblokkan 

ganda ini, RBSL dapat dianggap sebagai 

perluasan dari rancangan blok acak lengka 

(Sudjana, 2002). 

 Rancangan ini bersifat bahwa tiap perlakuan 

terdapat satu dan hanya satu kali dalam tiap baris 

dan satu dan hanya satu kali dalam tiap kolom, 

sedangkan pengacakan dilakukan berdasarkan dua 

buah pembatasan, yakni menurut baris dan kolom. 
RBSL biasanya diberi ukuran bergantung pada 

banyaknya perlakuan. Jika ada m buah perlakuan 

yang diteliti, maka terjadi RBSL m × m. Jelas 

bahwa untuk meneliti m buah perlakuan 

menggunakan RBSL ini diperlukan m2 unit 

percobaan (Sudjana, 2002). 

 Prosedur pengacakan untuk memperoleh 

sebuah RBSL (dengan r perlakuan = 4) adalah 

disusun dimulai dari baris pertama dengan 

menuliskan huruf-huruf menurut urutan abjad. 

Untuk empat perlakuan A, B, C dan D, maka 

ditulis dalam urutan A B C D. Selanjutnya kolom 
pertama juga ditulis seperti pada baris pertama, 

yaitu A B C D. Baris kedua dimulai dengan B dan 

diikuti C dan D kemudian diakhiri A; menjadi  B 

C D A. Kolom kedua juga demikian, sama dengan 

baris kedua, ialah B C D A. Baris ketiga dan 

kolom ketiga dengan mudah dapat ditulis 

berbentuk C D A B dan akhirnya untuk baris 

keempat dan kolom keempat diperoleh D A B C 

(Sudjana, 2002). 

Tabel 1. Rancangan Standar untuk RBSL 

 Kolom 

1 2 3 4 

Baris 

1 A B C D 

2 B C D A 

3 C D A B 

4 D A B C 

 Suatu asumsi dasar untuk RBSL dengan satu 

pengamatan per percobaan (experimentasl unit) 

adalah bahwa setiap pengamatan harus dapat 

direpresentasikan melalui model linier. Model 

linier untuk RBSL adalah  

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝜏𝑘
+ 𝜀𝑖𝑗𝑘                                 (1) 

dengan 𝑌𝑖𝑗𝑘  adalah nilai pengamatan dari baris ke-

i dan kolom ke-j pada perlakuan ke-k, 𝜇 adalah 

nilai tengah populasi, 𝛼𝑖adalah pengaruh aditif 

dari baris ke-i, 𝛽𝑗 adalah pengaruh aditif dari 

kolom ke-j, 𝜏𝑘  adalah pengaruh aditif dari 

perlakuan ke-k, dan 𝜀𝑖𝑗𝑘  adalah pengaruh galat 
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percobaan dari baris ke-i dan kolom ke-j pada 

perlakuan ke-k (Gaspersz, 2006).
 

 Jika model yang digunakan dalam RBSL 

adalah model tetap, maka asumsi yang harus 

dipenuhi, yaitu (Gaspersz, 2006): 

 𝛼𝑖 =  𝛽𝑗 =  𝜏𝑘

𝑟

𝑘=1

𝑟

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

= 0; 𝜀𝑖𝑗𝑘 ~𝑁 0,𝜎2 .       (2) 

  

Analisis Kovariansi 

 Suatu analisis data dengan cara 
menggabungkan analisis variansi dan analisis 

regresi disebut dengan analisis kovariansi atau 

disingkat Anakova. Anakova dilakukan 

berdasarkan pertimbangan bahwa dalam 

kenyataannya ada variabel tertentu yang tidak 

dapat dikendalikan, tetapi sangat mempengaruhi 

atau berhubungan dengan variabel respon yang 

diamati. Variabel yang demikian disebut dengan 

variabel konkomitan. Variabel konkomitan dalam 

Anakova perlu dipilih dengan hati-hati agar 

penggunaan variabel pengiring tersebut benar-
benar sesuai dengan tujuannya yaitu untuk 

mengurangi keragaman dalam percobaan 

(Gaspers, 2006). 

 Dalam Anakova terdapat beberapa asumsi 

yang paling mendasar dan harus dipenuhi, yaitu 

variabel konkomitan (X) bersifat tetap, hubungan 

pengaruh antara variabel konkomitan (X) dan 

variabel respon (Y) harus bersifat linier, koefisien 

regresi X mempengaruhi Y, galat percobaan 

berdistribusi normal, dan galat percobaan 

memiliki variansi yang homogen (Gaspersz, 

2006). 
 Anakova dalam RBSL merupakan suatu 

analisis untuk percobaan yang berdasarkan dua 

kriteria melalui pengelompokkan baris dan kolom 

dengan mengikutsertakan satu variabel 

konkomitan dalam model. Model percobaan 

RBSL pada analisis kovariansi dispesifikasikan 

melalui model berikut (Gaspersz, 2006): 

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝜏𝑘 + 𝛾 𝑋𝑖𝑗𝑘 −𝑋 ⋯ + 𝜀𝑖𝑗𝑘 ;    3  

𝜀𝑖𝑗𝑘 ~𝑁(0,𝜎2) 

dengan Yijk adalah nilai pengamatan dari baris ke-i 

dan kolom ke-j pada perlakuan ke-k, 𝜇 adalah 

nilai tengah populasi, 𝛼𝑖adalah pengaruh aditif 

dari baris ke-i, 𝛽𝑗  adalah pengaruh aditif dari 

kolom ke-j, 𝜏𝑘  adalah pengaruh aditif dari 

perlakuan ke-k, dan 𝜀𝑖𝑗𝑘  adalah pengaruh galat 

percobaan dari baris ke-i dan kolom ke-j pada 

perlakuan ke-k, Xijk adalah observasi perlakuan ke-

k dalam baris ke-i dan kolom ke-j, merupakan 

variabel konkomitan yang mempengaruhi nilai 

pengamatan Yijk, (𝑋𝑖𝑗𝑘 −𝑋 ⋯) adalah variabel 

tambahan yang merefleksikan hubungan antara 

variabel konkomitan (X) dan variabel respon (Y), 

dan 𝛾 adalah koefisien regresi yang menunjukkan 

hubungan antara variabel konkomitan (X) pada 

variabel respon (Y) dalam percobaan.
 

 Perhitungan Anakova dilakukan dengan cara 

mengkoreksi kembali hasil jumlah kuadrat galat, 

jumlah kuadrat perlakuan serta penggabungan 
jumlah kuadrat galat dan perlakuan, dimana 

sebelumnya dilakukan perhitungan jumlah 

kuadrat dan jumlah hasil kali dari setiap masing-

masing variabel X dan Y sebagai berikut 

(Gaspersz, 2006): 

a. Menghitung Jumlah Kuadrat Total (JKT) dan 

Jumlah Hasil Kali Total (JHKT). 

𝐽𝐾𝑇 𝑋 =    𝑋𝑖𝑗𝑘
2

𝑟

𝑘=1

𝑟

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

−
𝑋⋯

2

𝑟2
                            4  

𝐽𝐾𝑇 𝑌 =    𝑌𝑖𝑗𝑘
2

𝑟

𝑘=1

𝑟

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

−
𝑌⋯

2

𝑟2
                             5  

𝐽𝐻𝐾𝑇 𝑋𝑌 =    𝑋𝑖𝑗𝑘𝑌𝑖𝑗𝑘

𝑟

𝑘=1

𝑟

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

−
(𝑋⋯)(𝑌⋯)

𝑟2
          6   

b. Menghitung Jumlah Kuadrat Baris (JKB) dan 

Jumlah Hasil Kali Baris (JHKB). 

𝐽𝐾𝐵 𝑋 =
1

𝑟
 𝑋𝑖∙∙

2

𝑟

𝑖=1

−
𝑋⋯

2

𝑟2
                                       7  

𝐽𝐾𝐵 𝑌 =
1

𝑟
 𝑌𝑖∙∙

2

𝑟

𝑖=1

−
𝑌⋯

2

𝑟2
                                       (8) 

𝐽𝐻𝐾𝐵 𝑋𝑌 =
1

𝑟
 𝑋𝑖∙∙𝑌𝑖∙∙

𝑟

𝑖=1

−
(𝑋⋯)(𝑌⋯)

𝑟2
                 (9) 

c. Menghitung Jumlah Kuadrat Kolom (JKK) 

dan Jumlah Hasil Kali Kolom (JHKK). 

𝐽𝐾𝐾 𝑋 =
1

𝑟
 𝑋∙𝑗 ∙

2

𝑟

𝑗=1

−
𝑋⋯

2

𝑟2
                                     10  

𝐽𝐾𝐾 𝑌 

=
1

𝑟
 𝑌∙𝑗 ∙

2 −
𝑌⋯

2

𝑟2

𝑟

𝑗=1

                                       11  

𝐽𝐻𝐾𝐾 𝑋𝑌 

=
1

𝑟
 𝑋∙𝑗 ∙𝑌∙𝑗 ∙

𝑟

𝑖=1

−
(𝑋⋯)(𝑌⋯)

𝑟2
                                      (12) 

d. Menghitung Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

dan Jumlah Hasil Kali Perlakuan (JHKP). 
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𝐽𝐾𝑃 𝑋 =
1

𝑟
 𝑋∙∙𝑘

2

𝑟

𝑘=1

−
𝑋⋯

2

𝑟2
                                     13  

𝐽𝐾𝑃 𝑌 

=
1

𝑟
 𝑌∙∙𝑘

2 −
𝑌⋯

2

𝑟2

𝑟

𝑗=1

                                                  14  

𝐽𝐻𝐾𝑃 𝑋𝑌 =
1

𝑟
 𝑋∙∙𝑘𝑌∙∙𝑘

𝑟

𝑖=1

−
(𝑋⋯)(𝑌⋯)

𝑟2
                        (15) 

e. Menghitung Jumlah Kuadrat Galat (JKG) dan 

Jumlah Hasil Kali Galat (JHKG). 

𝐽𝐾𝐺 𝑋 = 𝐽𝐾𝑇 𝑋 − 𝐽𝐾𝐵 𝑋 − 𝐽𝐾𝐾 𝑋 
− 𝐽𝐾𝑃 𝑋  (16) 

𝐽𝐾𝐺 𝑌 = 𝐽𝐾𝑇 𝑌 − 𝐽𝐾𝐵 𝑌 − 𝐽𝐾𝐾 𝑌 
− 𝐽𝐾𝑃 𝑌   (17) 

𝐽𝐻𝐾𝐺 𝑋𝑌 
= 𝐽𝐾𝑇 𝑋𝑌 − 𝐽𝐾𝐵 𝑋𝑌 − 𝐽𝐾𝐾 𝑋𝑌 
− 𝐽𝐾𝑃 𝑋𝑌                                        (18) 

 Setelah melakukan perhitungan jumlah kali 

dan jumlah hasil kali untuk setiap masing-masing 
variabel X dan Y, selanjutnya melakukan 

perhitungan analisis kovariansi dengan langkah-

langkah sebagai berikut (Gaspersz, 2006): 

a. Melakukan pendugaan koefisien regresi. 
𝑏𝑌𝑋

=
𝐽𝐻𝐾𝐺 𝑋𝑌 

𝐽𝐾𝐺 𝑋 
                                                        19  

b. Melakukan perhitungan jumlah kuadrat dari Y 

yang diakibatkan oleh pengaruh X. 
𝑏𝑌𝑋 𝐽𝐻𝐾𝐺 𝑌 

=
 𝐽𝐻𝐾𝐺 𝑋𝑌  

2

𝐽𝐾𝐺 𝑋 
                                20  

dengan db regresi = 1. 

c. Menentukan jumlah kuadrat galat terkoreksi. 
𝐽𝐾𝐺 𝑌 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖

= 𝐽𝐾𝐺 𝑌 
− 𝑏𝑌𝑋 𝐽𝐻𝐾𝐺 𝑌        21  

dengan db galat terkoreksi = (r – 1)(r – 2) – 1. 

d. Menghitung jumlah kuadrat (perlakuan+galat) 

terkoreksi. 

𝐽𝐾𝑃𝐺𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 =  𝐽𝐾𝑃 𝑌 + 𝐽𝐾𝐺 𝑌  − 

  
(𝐽𝐻𝐾𝑃 𝑋𝑌 + 𝐽𝐻𝐾𝐺 𝑋𝑌 )2

(𝐽𝐾𝑃 𝑋 + 𝐽𝐾𝐺 𝑋 )
        (22) 

e. Menghitung jumlah kuadrat perlakuan 

terkoreksi. 
𝐽𝐾𝑃 𝑌 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖
= 𝐽𝐾𝑃𝐺𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖

− 𝐽𝐾𝐺(𝑌)𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖                         (23) 

f. Menghitung kuadrat tengah galat terkoreksi. 
𝐾𝑇𝐺𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖

=
𝐽𝐾𝐺(𝑌)𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖

𝑑𝑏 𝑔𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖
.                 (24) 

 

Pengujian Asumsi Anakova Dalam RBSL 

 Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi 

dalan Anakova dalam RBSL. Asumsi-asumsi 

tersebut adalah sebagai berikut (Gaspersz, 2006): 

1. Variabel konkomitan tidak berkorelasi 

dengan perlakuan yang dicobakan. 
Pengujian asumsi ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah variabel konkomitan 

berpengaruh atau tidak dengan perlakuan yang 

diberikan. Hipotesis yang digunakan yaitu 
(Gaspersz, 2006): 

H0 : Variabel konkomitan tidak berkorelasi 

dengan perlakuan yang dicobakan. 

H1 :  Variabel konkomitan berkorelasi dengan 

perlakuan yang dicobakan. 

Statistik uji yang digunakan yaitu: 
𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

=
𝐽𝐾𝑃(𝑋)/(𝑟 − 1)

𝐽𝐾𝐺(𝑋)/(𝑟 𝑟 − 1 )
                             (25) 

H0 ditolak jika nilai Fhitung > Ftabel, dengan       

Ftabel = 𝐹𝛼(𝑟−1;𝑟 𝑟−1 ), dimana r adalah banyaknya 

perlakuan, baris dan kolom. 

 

2. Hubungan antara variabel konkomitan 

dengan variabel respon bersifat linier. 

Pengujian asumsi ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah hubungan antara variabel 

konkomitan dengan variabel respon bersifat linier 

dengan menggunakan uji linieritas dan 

hipotesisnya sebagai berikut (Sugiyono, 2011): 

H0 : Garis regresi linier. 

H1 : Garis regresi tidak linier. 

Statistik uji yang digunakan yiatu:  
𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

=
𝑆𝑇𝐶

2

𝑆𝐺
2                                                                     (26) 

H0 ditolak jika nilai Fhitung > Ftabel, dengan       

Ftabel = 𝐹𝛼(𝑘−2;𝑛−1), dimana n adalah banyaknya 

sampel dan k adalah banyaknya kelompok. 

 

3. Koefisien regresi X mempengaruhi Y. 
Pengujian asumsi ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah variabel konkomitan 

mempengaruhi atau tidak mempengaruhi variabel 

respon. Hipotesis yang digunakan yaitu 

(Gaspersz, 2006): 

H0 : 𝛾 = 0 (variabel konkomitan (X) tidak 

mempengaruhi variabel respon (Y)). 

H1  : 𝛾 ≠ 0 (variabel konkomitan (X) 

mempengaruhi variabel respon (Y)). 

Statistik uji yang digunakan yaitu: 
𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

=
𝑏𝑌𝑋 𝐽𝐻𝐾𝐺(𝑌)

𝐾𝑇𝐺𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖
                                                   (27) 

H0 ditolak jika nilai Fhitung > Ftabel, dengan Ftabel = 

𝐹𝛼(𝑑𝑏  𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖 ;𝑑𝑏  𝑔𝑎𝑙𝑎𝑡  𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 ).  

 

4. Galat berdistribusi normal. 

Pada pengujian asumsi ini hipotesis yang 

digunakan adalah: 
H0 : Galat berdistribusi normal. 

H1 : Galat tidak berdistribusi normal. 
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Statistik uji yang digunakan yaitu uji 

Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut (Siegel, 

1992): 

)()(sup * xSxFKS
x

            (28) 

H0 ditolak jika nilai P-Value < 𝛼, dimana 𝛼 
adalah taraf signifikansi. 

 

5. Galat percobaan memiliki variansi yang 

homogen. 

Pengujian asumsi ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah galat percobaan memiliki 

variansi yang homogen atau tidak dengan 

hipotesis yang digunakan sebagai berikut (Mattjik 

dan Sumertajaya, 2002): 

H0 : Variansi galat sama (homogen). 
H1 : Variansi galat tidak sama. 

Statistik uji yang digunakan dalam pengujian ini 

adalah uji Bartlett dengan persamaannya,yaitu: 
𝜒2

=  ln 10 ×  𝐵 − 𝑑𝑏 log 𝑆𝑖
2                           (29) 

H0 ditolak jika nilai P-Value < 𝛼, dimana 𝛼 

adalah taraf signifikansi. 

 

Pengujian Hipotesis Anakova dalam RBSL 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan terhadap variabel 
respon menggunakan Anakova dalam RBSL. 

Hipotesis yang digunakan yaitu (Gaspersz, 2006): 

H0 : 04321    (Tidak ada pengaruh 

perlakuan terhadap variabel respon yang 
diamati). 

H1   :    Minimal ada satu 0k dimana k = 1, 2, 

3, 4 (Ada pengaruh perlakuan terhadap 

variabel respon yang diamati). 

Statistik uji yang digunakan yaitu: 
𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

=
𝐽𝐾𝑃 𝑌 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 /(𝑟 − 1)

𝐾𝑇𝐺𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖
                            (30) 

H0 ditolak jika nilai Fhitung  > Ftabel, dimana       

Ftabel = 𝐹𝛼(𝑑𝑏  𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 ;𝑑𝑏  𝑔𝑎𝑙𝑎𝑡  𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 ).  

 

Koefisien Keragaman 

Koefisien keragaman merupakan suatu 

koefisien yang menunjukkan ketepatan dari suatu 

kesimpulan atau hasil yang diperoleh dari suatu 

percobaan. Koefisien keragaman (KK) biasanya 

dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu (Gaspersz, 

2006): 
𝐾𝐾

=
 𝐾𝑇𝐺(𝑌)

𝑌 ⋯
× 100%                                               (31) 

Dalam analisis kovariansi koefisien 

keragaman dinyatakan sebagai berikut: 
𝐾𝐾 

=
 𝐾𝑇𝐺𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖

𝑌 ⋯
× 100%                                    (32)  

Nilai koefisien keragaman (KK) yang 

dianggap baik sampai sekarang belum dapat 

dibakukan karena banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Tetapi sebagai gambaran awal 

adalah jika KK semakin kecil berarti derajat 

ketepatan juga semakin tinggi dan semakin tinggi 

pula validitas atau keabsahan dari kesimpulan 
yang diperoleh (Syahid, 2009). 

 

Tanaman Padi 

Tanaman padi yang dalam bahasa latinya 

disebut Oryza sativa L merupakan salah satu 

tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. 

Meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman 

budidaya, padi juga digunakan untuk mengacu 

pada beberapa jenis dari marga (genus) yang 

sama, yang biasa disebut sebagai padi liar 

(Shadily, 1984). 
Tanaman padi dikelompokkan menjadi dua 

bagian, yaitu bagian vegetatif dan bagian 

generatif. Yang termasuk dalam bagian vegetatif, 

yaitu akar, batang, daun, dan anakan. Sedangkan 

yang termasuk dalam bagian generatif, yaitu 

malai, buah padi (gabah), dan bentuk gabah 

(Mubaroq, 2013). 

 

Pupuk 

 Pupuk adalah material yang ditambahkan pada 

media tanam atau tanaman untuk mencukupi 

kebutuhan hara yang diperlukan tanaman 
sehingga mampu berproduksi dengan baik. Pupuk 

terbagi menjadi dua yaitu pupuk kimia dan pupuk 

hayati (Kanisius, 1992). Pupuk kimia yaitu pupuk 

yang terbentuk dari bahan tambang endapan 

mineral dalam tanah, dimana setelah ditambang, 

bahan alam tersebut lalu dimurnikan (dipisah 

kotorannya) dan dikemas. Pupuk hayati disebut 

juga pupuk alam karena seluruh atau sebagian 

besar pupuk ini berasal dari alam. Kotoran hewan, 

sisa tanaman, limbah rumah tangga, dan batu-

batuan merupakan bahan dasar pupuk hayati 
(Sigit dan Marsono, 2005). 

 

Metodologi Penelitian 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pemberian dosis pupuk kimia dan bobot 

gabah isi padi serta panjannya malai padi, 

merupakan data sekunder diambil dari Balai 

Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) 

Kalimantan Timur yang beralamatkan di Jl. PM. 

Noor, Sempaja, Samarinda, Kalimantan Timur. 

Berdasarkan variabel respon (Y) adalah bobot 

gabah isi padi, sedangkan variabel bebas yaitu 
yang pertama faktor baris: empat dosis pupuk 

hayati (i = 1 : 0 Kg/Ha; i = 2 : 20 Kg/Ha; i = 3 : 

40 Kg/Ha; i = 4 : 60 Kg/Ha), yang kedua faktor 

kolom: periode pengeringan tanah (j = 1 : 0 hari; j 

= 2 : 3 hari; j = 3 : 5 hari; j = 4 : 7 hari) dan 

variabel konkomitan yaitu panjangnya malai padi 

dalam petak. Perlakuan yang diberikan yaitu 

pemberian dosis pupuk kimia yang terdiri dari (a) 

kombinasi pupuk dari 150 Kg Urea/Ha, 100 Kg 
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SP-36/Ha, 100 Kg KCL/Ha, (b) 150 Kg NPK 

Pelangi Super/Ha, (c) 225 Kg NPK Pelangi 

Super/Ha, (d) 300 Kg NPK Pelangi Super/Ha. 

 Selanjutnya dilakukan penentuan model linier 

yang tepat. Kemudian melakukan perhitungan 

jumlah kuadrat dan hasil kali untuk setiap masing-
masing variabel X dan variabel Y. Selanjutnya 

melakukan perhitungan analisis kovariansi dengan 

cara menghitung kembali hasil jumlah kuadrat 

galat dari Y koreksi, dan kuadrat tengah galat 

koreksi serta menghitung jumlah kuadrat Y 

terkoreksi (perlakuan+galat) dan jumlah kuadrat 

perlakuan Y koreksi. Selanjutnya menguji asumsi 

Anakova dalam RBSL. Dan terakhir perumusan 

hipotesis untuk Anakova dalam RBSL. 

 

Analisis Dan Pembahasan 
 Data yang diteliti adalah dosis pupuk kimia 

dan bobot gabah isi padi. Pemberian dosis pupuk 

kimia disini terdiri dari 4 dosis pupuk yang 

berbeda-beda yang bisa berpengaruh terhadap 

bobot gabah isi padi. Untuk itu dalam penelitian 

ini digunakan variabel konkomitan (X) yaitu 

panjangnya malai padi dalam petak (cm) dan 

variabel respon (Y) yaitu bobot gabah isi padi 

(gram). Berdasarkan semua komponen yang 

digunakan dalam percobaan maka model 

matematis yang digunakan adalah model tetap. 

 

Penentuan Model Linier 

 Menentukan model linier yang tepat untuk 

RBSL dengan menggunakan Anakova. Model 

linier Anakova didapat dengan menggabungkan 

model linier analisis variansi dan analisis regresi 

sehingga didapatkan model linier sebagai 

berikut[2]: 

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝜏𝑘 + 𝛾 𝑋𝑖𝑗𝑘 − 𝑋 ⋯ + 𝜀𝑖𝑗𝑘 ;   

𝜀𝑖𝑗𝑘 ~𝑁(0,𝜎2) 

dengan Yijk adalah bobot gabah isi padi dari dosis 

pupuk hayati ke-i dan periode pengeringan tanah 

ke-j pada dosis pupuk kimia ke-k, 𝜇 adalah nilai 

rata-rata bobot gabah isi padi yang sesungguhnya, 

𝛼𝑖  adalah pengaruh dosis pupuk hayati ke-i 

terhadap bobot gabah isi padi, 𝛽𝑗  adalah pengaruh 

periode pengeringan tanah ke-j terhadap bobot 

gabah isi padi, 𝜏𝑘  adalah pengaruh dosis pupuk 

kimia ke-k terhadap bobot gabah isi padi, 𝜀𝑖𝑗𝑘  

adalah pengaruh galat yang timbul pada dosis 

pupuk hayati ke-i dan periode pengeringan tanah 

ke-j pada dosis pupuk kimia ke-k, Xijk adalah 

pengaruh panjang malai padi terhadap bobot 

gabah isi padi yang mempengaruhi nilai 

pengamatan Yijk, 𝑋 ⋯ adalah nilai rata-rata panjang 

malai padi, 𝛾 adalah koefisien regresi yang 

menunjukkan hubungan antara panjang malai padi 

pada bobot gabah isi padi dalam percobaan. 

 

 

 

Perhitungan Jumlah Kuadrat (JK) dan 

Jumlah Hasil Kali (JHK) untuk Masing-

Masing Variabel X dan Y. 

 Sebelum melakukan perhitungan Anakova 

terlebih dahulu dilakukan perhitungan jumlah 

kuadrat dan jumlah hasil kali untuk setiap masing-
masing variabel X dan Y dimana dihitung 

berdasarkan persamaan (4) sampai (18) dan hasil 

perhitungannya dapat dilihat pada tabel 2 sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Jumlah Kuadrat dan 

Jumlah Hasil Kali untuk Masing-Masing Variabel 

X dan Y 

JK/JHK Nilai JK/JHK Nilai 

JKT (X) 5,03 JHKK 

(XY) 

0,91 

JKT (Y) 454,65 JKP (X) 1,67 

JHKT (XY) -18,84 JKP (Y) 171,19 

JKB (X) 0,57 JHKP 

(XY) 

-10,28 

JKB (Y) 135,64 JKG (X) 1,96 
JHKB (XY) 3,11 JKG (Y) 132,5 

JKK (X) 0,83 JHKG 

(XY) 

-12,58 

JKK (Y) 15,32   

 

Perhitungan Analisis Kovariansi 

 Dalam melakukan perhitungan analisis 

kovariansi dilakukan dengan cara mengkoreksi 

kembali hasil jumlah kuadrat galat, jumlah 

kuadrat perlakuan serta penggabungan jumlah 

kuadrat perlakuan dan galat. Berdasarkan 

persamaan (19) sampai (24) diperoleh hasil 

perhitungan Anakova yang dapat dilihat pada 
tabel 3 sebagai berikut: 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Analisis Kovariansi 

Sumber Nilai 

𝒃𝒀𝑿 -6,42 

𝒃𝒀𝑿𝑱𝑯𝑲𝑮(𝒀) 80,74 

𝑱𝑲𝑮(𝒀)𝒕𝒆𝒓𝒌𝒐𝒓𝒆𝒌𝒔𝒊 51,67 

𝑱𝑲𝑷𝑮𝒕𝒆𝒓𝒌𝒐𝒓𝒆𝒌𝒔𝒊 159,73 

𝑱𝑲𝑷(𝒀)𝒕𝒆𝒓𝒌𝒐𝒓𝒆𝒌𝒔𝒊 108,06 

𝑲𝑻𝑮𝒕𝒆𝒓𝒌𝒐𝒓𝒆𝒌𝒔𝒊 10,33 

 

Pengujian Asumsi Anakova Dalam RBSL 

 Pengujian asumsi Anakova dalam RBSL ini 

dilakukan untuk memenuhi syarat sebelum 
dilakukan analisis lebih lanjut dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Variabel konkomitan tidak berkorelasi 

dengan perlakuan yang dicobakan. 

Pengujian asumsi ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah panjangnya malai padi dalam 

petak percobaan berpengaruh atau tidak dengan 

empat dosis pupuk kimia yang diberikan. 

Hipotesis yang digunakan yaitu: 

H0 : Panjangnya malai padi tidak berkorelasi 

dengan pemberian dosis pupuk kimia. 
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H1 :  Panjangnya malai padi berkorelasi dengan 

pemberian dosis pupuk kimia. 

Statistik uji yang digunakan berdasarkan 

persamaan (25) yaitu sebagai berikut: 

 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝐽𝐾𝑃(𝑋)/(𝑟 − 1)

𝐽𝐾𝐺(𝑋)/(𝑟 𝑟 − 1 )
= 3,41 

H0 ditolak jika nilai Fhitung > Ftabel, dimana       

Ftabel = 3,49. Berdasarkan hasil analisis 

diputuskan gagal menolak H0, sehingga diperoleh 

kesimpulan bahwa panjangnya malai padi tidak 

berkorelasi dengan pemberian dosis pupuk kimia. 

 

2. Hubungan antara variabel konkomitan 

dengan variabel respon bersifat linier. 
Pengujian asumsi ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah hubungan antara variabel 

konkomitan dengan variabel respon bersifat linier 

dengan menggunakan uji linieritas dan 

hipotesisnya sebagai berikut: 

H0 : Garis regresi linier. 

H1 : Garis regresi tidak linier. 

Statistik uji yang digunakan berdasarkan 

persamaan (26) yaitu sebagai berikut:  

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑆𝑇𝐶

2

𝑆𝐺
2 = 0,99 

H0 ditolak jika nilai Fhitung > Ftabel, dimana       

Ftabel = 4,77. Berdasarkan hasil analisis diputuskan 

untuk gagal menolak H0, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa garis regresi linier. 

 

3. Koefisien regresi X mempengaruhi Y. 

Pengujian asumsi ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah panjangnya malai padi dalam 

petak percobaan mempengaruhi atau tidak 

mempengaruhi bobot gabah isi padi. Hipotesis 

yang digunakan yaitu: 

H0 : 𝛾 = 0 (panjangnya malai padi tidak 

mempengaruhi bobot gabah isi padi). 

H1 : 𝛾 ≠ 0 (panjangnya malai padi 
mempengaruhi bobot gabah isi padi). 

Statistik uji yang digunakan berdasarkan 

persamaan (27) yaitu sebagai berikut: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑏𝑌𝑋 𝐽𝐻𝐾𝐺(𝑌)

𝐾𝑇𝐺𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖
= 7,82 

H0 ditolak jika nilai Fhitung > Ftabel, dimana       

Ftabel = 6,61. Berdasarkan hasil analisis 

diputuskan untuk menolak H0, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa panjangnya malai padi 

mempengaruhi bobot gabah isi padi. 

 

4. Galat berdistribusi normal. 

Pada pengujian asumsi ini hipotesis yang 

digunakan adalah: 

H0 : Galat berdistribusi normal. 

H1 : Galat tidak berdistribusi normal. 
Statistik uji yang digunakan yaitu uji 

Kolmogorov-Smirnov pada persamaan (28) 

sebagai berikut: 

𝐾𝑆 =
𝑠𝑢𝑝
𝑥

 𝐹∗ 𝑥 − 𝑆(𝑥) = 0,133 

H0 ditolak jika nilai P-Value < 𝛼 = 0,05. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai P-Value 

sebesar 0,200 > 05,0 dan diputuskan untuk 

gagal menolak H0, sehingga diperoleh kesimpulan 

bahwa galat berdistribusi normal. 

5. Galat percobaan memiliki variansi yang 

homogen. 
Pengujian asumsi ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah galat percobaan memiliki 

variansi yang homogen atau tidak dengan 

hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 

H0 : Variansi galat sama (homogen). 

H1 : Variansi galat tidak sama. 

Statistik uji yang digunakan dalam pengujian ini 

adalah uji Bartlett pada persamaan (29),yaitu: 

𝜒2 =  ln 10 ×  𝐵 − 𝑑𝑏 log 𝑆𝑖
2  = 1,09 

H0 ditolak jika nilai P-Value < 05,0 . 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai            

P-Value = 0,780 > 05,0 dan diputuskan untuk 

gagal menolak H0, sehingga diperoleh kesimpulan 

bahwa variansi galat sama (homogen). 

 

Pengujian Hipotesis Analisis Kovariansi dalam 

Rancangan Bujur Sangkar Latin 
Pada pengujian hipotesis ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah pemberian dosis pupuk kimia 

memiliki pengaruh atau tidak terhadap bobot 

gabah isi yang dihasilkan. Hasil yang diperoleh 

seperti pada Tabel 4 dan Tabel 5. 

Tabel 4. Hasil Anakova dalam RBSL Sebelum 
Dikoreksi 

Sumber 

Variansi 

Sebelum 

Dikoreksi 

db JK(X) JK(Y) JHK(XY) 

Total 15 5,03 454,65 -18,84 

Baris 

(Dosis Pupuk 

Hayati) 

3 0,57 135,64 3,11 

Kolom 

(Periode 

Pengeringan) 

3 0,83 15,32 0,91 

Perlakuan 

(Dosis Pupuk 

Kimia) 

3 1,67 171,19 -10,28 

Galat 6 1,96 132,50 -12,58 

Perlakuan + Galat 9 3,63 303,69 -22,86 

 
Tabel 5. Hasil Anakova dalam RBSL Setelah Dikoreksi 

Sumber 

Variansi 

Setelah 

Dikoreksi 

db JK KT 

Perlakuan 

(Dosis Pupuk 

Kimia) 

3 108,06 36,02 

Galat 5 51,67 10,33 

Perlakuan + Galat 8 159,73  
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Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4 

dan Tabel 5 dilakukan pengujian hipoteis sebagai 

berikut: 

H0 : 04321    (Tidak ada pengaruh 

pemberian dosis pupuk kimia terhadap 

bobot gabah isi padi). 

H1   :    Minimal ada satu 0k dimana k = 1, 2, 

3, 4 (Ada pengaruh dosis pupuk kimia 

terhadap bobot gabah isi padi). 

Statistik uji yang digunakan berdasarkan 

persamaan (30) yaitu sebagai berikut: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝐽𝐾𝑃 𝑌 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 /(𝑟 − 1)

𝐾𝑇𝐺𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘 𝑠𝑖
= 3,49 

H0 ditolak jika nilai Fhitung  > Ftabel, dimana       

Ftabel = 5,41. Berdasarkan hasil analisis diputuskan 

untuk gagal menolak H0, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh pemberian 

dosis pupuk kimia terhadap bobot gabah isi padi. 

 

Koefisien Keragaman (KK) 

 Untuk membandingkan ketepatan analisis 

antara analisis variansi dalam rancangan bujur 

sangkar latin (sebelum dilakukan koreksi terhadap 

JK dan JHK) dengan analisis kovariansi dalam 

rancangan bujur sangkar latin (sesudah dilakukan 

koreksi terhadap JK dan JHK) dilakukan dengan 

menghitung koefisien keragamannya.  

 Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh 
bahwa nilai koefisien keragaman setelah 

dilakukan koreksi dengan menggunakan Anakova 

dalam RBSL menjadi sebesar 6,6%. Ini 

menunjukkan bahwa hasil ini lebih baik 

dibandingkan dengan koefisien keragaman Anava 

dalam RBSL yaitu sebesar 9,7%, karena nilai KK 

setelah dikoreksi menjadi semakin kecil ini 

artinya bahwa derajat ketepatan analisis juga 

semakin tinggi. 

 

Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa 

1. Tidak terdapat pengaruh antara pemberian 

dosis pupuk kimia terhadap bobot gabah isi 

padi. 

2. Nilai koefisien keragaman (KK) setelah 

dikoreksi dengan menggunakan Analisis 

Kovariansi dalam RBSL menjadi semakin 

mengecil sebesar 6,6%, yang artinya bahwa 

hasil ini lebih baik dibandingkan dengan 

koefisien keragaman Analisis Variansi 
dalam RBSL yang sebesar 9,7% karena nilai 

KK setelah dikoreksi semakin kecil yang 

artinya bahwa derajat ketepatannya semakin 

tinggi juga. 
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