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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas ekstrak daun bunga
ati sebagai fungisida alami dan konsentrasi yang terbaik dalam menghambat
pertumbuhan dan perkembangan jamur Colletotrichum capsici penyebab penyakit
antraknosa tanaman cabai (Capsicum annuum L.). Penelitian ini dilaksanakan
pada bulan Oktober 2016 sampai Desember 2016 di Laboratorium Botani Jurusan
Biologi FMIPA Universitas Lampung dengan menggunakan Rancangan Acak
Lengkap (RAL). Perlakuan yang digunakan dalam penelitian adalah konsentrasi
ekstrak daun bunga ati. Perlakuan menggunakan 5 konsentrasi ekstrak daun bunga
ati (Plectranthus scutellarioides L.), yaitu : 0%, 5%,10%, dan 15% dan 20%.
Masing-masing perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali pengulangan.
Parameter yang diamati adalah intensitas serangan jamur C.capsici, tinggi
tanaman, berat basah tanaman, dan berat kering tanaman. Hasil Penelitian
menunjukan bahwa pemberian ekstrak daun bunga ati (Plectranthus
scutellarioides L.) tidak memberikan pengaruh terhadap setiap parameter yaitu
intensitas serangan jamur C.capsici, tinggi tanaman, berat basah tanaman, dan
berat kering tanaman.

Kata Kunci : Tanaman cabai (Capsicum annuum L.), Antraknosa, Colletotrichum
capsici, ekstrak daun bunga ati (Plectranthus scutellarioides L.).
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Tanaman cabai banyak ditemukan dan dibudidayakan di Indonesia karena

tanaman cabai dapat ditanam di dataran tinggi maupun dataran rendah

sehingga cabai di Indonesia sangat berlimpah. Cabai adalah rempah - rempah

yang bernilai tinggi sejak masa silam hingga sekarang. Rasa pedas pada buah

cabai disebabkan karena didalamnya banyak mengandung zat capsaicin.

Capsaicin banyak terdapat pada biji cabai dan plasenta, yaitu kulit cabai

bagian dalam yang berwarna putih tempat melekatnya biji. Rasa pedas

tersebut bermanfaat untuk mengatur peredaran darah, memperkuat jantung,

nadi dan saraf, mencegah flu dan demam, serta mengurangi nyeri dan encok

(Prajnanta, 1999).

Produksi cabai rata-rata 3,5 ton ha-1, sedangkan potensi produksinya dapat

mencapai 6-10 ton ha-1. Menurunnya produksi cabai disebabkan antara lain

oleh faktor agronomis dan penyakit (Agromedia, 2007). Penyakit antraknoksa

yang disebabkan oleh patogen Colletotrichum capsici merupakan penyakit

utama pada tanaman cabai. Penyakit ini tersebar luas di semua daerah
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penanaman cabai di seluruh dunia (Semangun, 2004). Serangan

Colletotrichum capsici pada tanaman cabai menyebabkan kerusakan pada

pucuk, batang, daun dan buah cabai, baik di lapangan maupun setelah panen

dan penyimpanan. Di Indonesia serangan penyakit antraknosa sangat umum

terjadi pada buah menjelang tua dan matang, terutama pada musim hujan.

Penurunan hasil akibat serangan penyakit antraknosa mencapai 75%

(Bernadiknus dan Wiranta, 2006).

Antraknosa adalah penyakit terpenting yang menyerang cabai di Indonesia.

Penyakit ini distimulir oleh keadaan lembab dan suhu relatif tinggi. Penyakit

antraknosa dapat menyebabkan kerusakan sejak dari persemaian sampai

tanaman cabai berbuah dan merupakan masalah utama pada buah masak,

serta berakibat serius terhadap penurunan hasil dan penyebaran penyakit.

Pada musim hujan kehilangan hasil pertanaman cabai akibat serangan

antraknosa dapat mencapai 50-100% (Syamsudin, 2002).

Pengendalian penyakit terutama yang disebabkan oleh jamur selama ini

dilakukan secara kimiawi dengan menggunakan fungisida. Cara pengendalian

penyakit antraknosa dengan menggunakan fungisida memang lebih praktis

bila dibandingkan dengan cara pengendalian lain (Rohmawati, 2002).

Fungisida yang sering digunakan adalah fungisida sintetik. Penggunaan

fungisida sintetik secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan

pada manusia, polusi lingkungan, dan berkembangnya jamur patogen yang

resisten terhadap fungisida (Prapagdee et al, 2008).
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Daun Bunga ati (Plectranthus scutellarioides L.) merupakan tanaman yang

kaya akan senyawa metabolit. Menurut Prasetyo (2011) daun bunga ati

mengandung senyawa flavanoid, saponin, steroid dan tannin. Keempat

senyawa tersebut diketahui bertanggung jawab terhadap efek pestisida pada

tanaman. Berbagai penelitian tentang daun bunga ati oleh B.C. Koti tahun

2011 yaitu daun bunga ati mengandung alkohol sebagai antiseptik. Pada

tahun berikutnya penelitian tentang bunga ati oleh Praveena Bath tahun 2012

yaitu daun bunga ati sebagai antioksidan dan anti bakteri. Dari penelitian

yang sudah dilakukan diduga tanaman bunga ati dapat digunakan untuk

mengendalikan penyakit antraknosa yang disebabkan jamur Colletotrichum

capsici. Konsentrasi daun bunga ati yang telah dilakukan salah satu penelitian

Ardillah Wasiah tahun 2014 dengan konsentrasi yaitu 0%, 20%, 40%, 60%,

dan 100%. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan ekstrak daun bunga

ati menjadi 0%, 5%, 10%, 15% dan 20%. Sejauh ini, belum ada penelitian

tentang ekstrak daun bunga ati untuk mengendalikan penyakit antraknosa

yang disebabkan jamur Colletotrichum capsici.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas ekstrak daun bunga

ati sebagai fungisida alami dan konsentrasi yang terbaik dalam menghambat

pertumbuhan dan perkembangan jamur Colletotrichum capsici penyebab

penyakit antraknosa tanaman cabai (Capsicum annuum L.).



4

C. Manfaat  Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dalam bidang

pertanian khususnya untuk para petani dapat menggunakan fungisida alami

ekstrak daun bunga ati sebagai salah satu alternatif dalam usaha

mengendalikan penyakit antraknosa pada tanaman cabai.

D.  Kerangka Pemikiran

Cabai merupakan salah satu komoditas tanaman yang sangat penting dan

banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu kendala yang banyak

dihadapi oleh petani dalam budidaya tanaman cabai adalah penyakit

antraknosa. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Colletotrichum capsici.

Penyakit antraknosa adalah penyakit utama pada tanaman cabai, jika sudah

terlanjur menyerang maka kerugian yang ditimbulkan bisa mencapai hingga

100%.

Salah satu cara yang dilakukan untuk pengendalian penyakit antraknosa

diantaranya dengan penggunaan fungisida sintetik. Penggunaan fungisida

sintetik secara berlebihan dapat mencemari lingkungan dan berbahaya bagi

kesehatan manusia. Oleh karena itu diperlukan fungisida alami sebagai cara

alternatif untuk mengendalikan penyakit antraknosa. Fungisida alami

tersebut dapat dibuat dari bahan dasar ekstrak tumbuhan yang aman bagi

kesehatan dan ramah lingkungan. Salah satunya adalah tumbuhan bunga ati
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(Plectranthus scutellarioides L.). Bunga ati mempunyai kandungan alkohol

yang bersifat antiseptic sehingga diduga tanaman bunga ati dapat digunakan

untuk mengendalikan penyakit antraknosa yang disebabkan jamur

Colletotrichum capsici. Konsentrasi bunga ati yang telah dilakukan salah satu

penelitian oleh Ardillah Wasiah tahun 2014 dengan konsentrasi yaitu 0%,

20%, 40%, 60%, dan 100%. Oleh karena itu didalam penelitian ini digunakan

beberapa konsentrasi yaitu 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20% sebagai fungisida

alami untuk mengendalikan penyakit antraknosa pada tanaman cabai.

E. Hipotesis Penelitian

Terdapat pengaruh konsentrasi ekstrak bunga ati (Plectranthus

scutellarioides L.) tertentu untuk dapat menghambat pertumbuhan jamur

Colletotrichum capsici terhadap penyakit antraknosa pada buah cabai.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Biologi Tanaman Cabai (Capsicum annuum L.)

Di Indonesia cabai merupakan salah satu jenis tanaman holtikultura yang

penting dan dapat dibudidayakan oleh para petani. Sebagai komoditi

holtikultura yang penting, cabai dapet ditanam dari daratan rendah sampai

dataran tinggi, mulai dari ketinggian 0-1300 meter dari permukaan laut

(Sunaryono, 1984). Tanaman cabai menghendaki tanah yang gembur dan

subur serta kaya akan humus dengan kisaran pH antara 5-6. Waktu tanam

yang baik adalah pada awal musim kemarau dengan curah hujan optimal

untuk pertumbuhan 100-200 mm perbulan serta kelembapan udara yang

cukup tinggi. Cabai adalah salah satu sayuran penting yang sudah

dibudidayakan secara komersil dan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan

sehari-hari dalam komsumsi rumah tangga (Rukmana, 1996 dan Anonim,

2003).
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Rasa pedas pada buah cabai disebabkan karena didalamnya banyak

mengandung zat capsaicin. Capsaicin banyak terdapat pada biji cabai dan

plasenta, yaitu kulit cabe bagian dalam yang berwarna putih tempat

melekatnya biji. Rasa pedas tersebut bermanfaat untuk mengatur peredaran

darah, memperkuat jantung nadi dan saraf, mencegah flu dan demam serta

mengurangi nyeri dan encok (Prajnanta, 1999).

Selain sebagai penyedap masakan cabai mengandung zat-zat gizi yang sangat

diperlukan untuk kesehatan manusia. cabai dikenal kaya akan vitamin,

mineral, dan karbohidrat serta kandungan zat-zat gizi lain yang cukup tinggi,

sehingga dengan komposisi yang lengkap banyak dimanfaatkan sebagai

bahan obat tradisional dan penyedap makanan. saat ini cabai juga banyak

digunakan dalam industri farmasi, kosmetik, makanan,minuman, dan bahkan

saat ini cabai digunakan untuk memperindah taman ataupun sebagai tanaman

hias (Ashari,1995; Samsudin 1982).

B. Biologi Tanaman Bunga Ati (Plectranthus scutellarioides L.)

Daun bunga ati merupakan daun Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br.,

sinonim Coleus scutellaroides (L.) Bth., suku Lamiaceae. Secara makroskopik

berupa daun tunggal berwarna ungu kecoklatan sampai ungu kehitaman.

Nama daerah adang-adang (Palembang), jawer kotok (Sunda), iler (Jawa), dan

majana (Manado). Penggunaan secara empiris sebagai obat wasir, peluruh

haid, dan penambah nafsu makan.
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Gambar 1. Bunga Ati (Plectranthus scutellarioides L.)

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coleus_%28Plectranthus_scutellarioides

%29_9.jpg)

Tanaman ini memiliki batang herba tegak dan merayap. Tinggi berkisar

antara 30-150 cm, mempunyai penampang batang berbentuk segiempat dan

termasuk kategori tumbuhan basah yang batangnya mudah patah. Tangkai

daun tanaman ini mempunyai panjang sekitar 3 cm. Bunga berbentuk untaian

bunga bersusun, bunganya muncul pada pucuk tangkai batang. (Setiawati,

2008).

Tanaman bunga ati mempunyai bau yang khas, dan rasa agak pahit, sifatnya

dingin. Buah keras berbentuk seperti telur dan licin. Jika seluruh bagian

tanaman diremas akan mengeluarkan bau yang harum (Wasiah, 2014).

Tanaman ini tumbuh liar dan subur di dataran rendah sampai ketinggian

1.500 m dpl.
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Menurut Syamsuhidayat dan Hutapea (1991), daun bunga ati (Plectranthus

scutellarioides (L.)) mengandung beberapa senyawa metabolit sekunder,

minyak atsiri, mineral, dan sedikit lendir. Adanya lendir ini menarik untuk

diteliti sehingga dapat diketahui senyawa yang berperan dalam aktivitas

biologinya.

C. Penyakit Antraknosa Pada Cabai

Penyakit antraknosa pada tanaman cabai tersebar luas di semua daerah

pertamanan cabe di seluruh dunia. Di Indonesia yang beriklim tropis penyakit

ini dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar seperti di Sumatera,

Lampung, Irian Jaya, dan daerah lainnya. Penyakit antraknosa juga telah

ditemukan di berbagai negara seperti Malaysia, Philiphina, Amerika,

Thailand, Singapura, dan Nigeria. Penyakit antraknosa yang disebabkan oleh

patogen Colletotrichum capsici merupakan penyakit utama pada tanaman

cabai. Penyakit tersebar luas di semua daerah penanaman cabai di seluruh

dunia (Semangun, 2004).

Serangan Colletotrichum capsici pada tanaman cabai menyebabkan

kerusakan pada pucuk, batang, daun dan buah cabai baik di lapangan

maupun setelah panen dan penyimpanan. Di Indonesia serangan penyakit

antraknosa sangat umum terjadi pada buah menjelang  tua dan matang,

terutama pada musim hujan. Penurunan hasil akibat serangan penyakit

antraknosa mencapai 75 % (Bernadiknus dan Wiranta, 2006).
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Produktivitas buah cabai merah baik secara kualitas maupun kuantitas

diantaranya diganggu karena adanya serangan penyakit antraknosa. Penyakit

ini disebabkan oleh jamur Colletotrichum dan dapat menimbulkan kerugian

hasil panen mencapai 65% (Hersanti, et al., 2001). Jamur Colletotrichum ini

dapat menginfeksi organ tanaman cabai merah terutama buahnya. Infeksi

jamur ini pada buah cabai merah ditandai dengan gejala awal berupa bintik

bintik kecil yang berwarna kehitam-hitaman dan sedikit melekuk. Serangan

lebih lanjut mengakibatkan buah mengkerut, kering dan membusuk

(Syamsudin, 2007).

Jamur Colletotrichum capsici merupakan salah satu jamur yang dapat

menyebabkan penyakit antraknosa. Jenis jamur ini mempunyai kisaran inang

yang luas dan dapat menyerang banyak tanaman. Jamur ini banyak

menyerang tanaman cabai sehingga dapat mengurangi produksi buah cabai di

Indonesia (Chen Baoli, 2005).

Colletotrichum capsici terbawa oleh biji dan mungkin dapat bertahan pada

sisa- sisa tanaman sakit selama satu musim. Jamur yang menyerang daun dan

batang kelak dapat menginfeksi buah cabai. Jamur pada buah masuk ke dalam

ruang biji dan menginfeksi biji, kemudian jamur akan menginfeksi semai

yang tumbuh dari biji (benih) yang berasal dari buah yang sakit. Penyakit ini

dapat timbul pada tanaman muda di persemaian meskipun cenderung lebih

banyak pada tanaman tua. Penyakit dibantu oleh cuaca yang panas dan basah

(Ripangi, 2012).
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D. Pengendalian Penyakit Antraknosa

Berbagai cara pengendalian dapat dikelompokkan ke dalam pengendalian

dengan peraturan/undang-undang, kultur teknis, hayati, fisik, dan kimiawi.

Sebagian besar pengendalian melalui kultur teknis bertujuan untuk membantu

tumbuhan tidak berkontak dengan patogen dan mengeradikasi atau

menurunkan jumlah patogen yang terdapat pada tumbuhan, lahan atau daerah.

Pengendalian secara fisik dan kimiawi bertujuan untuk melindungi tumbuhan

dari inokulum patogen yang berkemungkinan besar mencapai tumbuhan serta

untuk menyembuhkan infeksi yang telah berkembang (Agrios, 1996).

Upaya pengendalian terhadap penyakit antraknosa sampai saat ini masih

menggunakan pestisida kimia sintetik. Penggunaan pestisida kimia sintetik

dianggap sebagai pilihan utama karena dianggap dapat mengendalikan

penyakit secara cepat dan praktis. Namun demikian mengingat dampak

negatif terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh pemakaian pestisida

sintetik yang kurang bijaksana seperti residu terhadap hasil panen dan

pascapanen  yang bisa membahayakan bagi manusia, maka saat ini telah

banyak  dikembangkan pestisida nabati karena dianggap sebagai teknik

pengendalian yang lebih aman dan juga dapat menjaga keseimbangan

lingkungan (Kardinan, 2002).

Menurut Suhardi (1988) kerusakan akibat penyakit ini mencapai 65 persen.

Selama ini pengendalian penyakit ini masih  bertumpu  pada penggunaan
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fungisida. Namun disadari selain hasilnya tidak memuaskan, penggunaan

pestisida terus menerus dapat mengakibatkan timbulnya resistensi patogen,

merusak lingkungan dan berbahaya bagi konsumen. Dari uraian diatas dirasa

perlu dicari alternatif pengendalian penyakit tanaman dengan memanfaatkan

bahan-bahan yang tidak berbahaya baik bagi konsumen maupun bagi

lingkungan sekitarnya. Hasil penelitian Wijayakusuma (1992) dan

Kartasapoerta (2004) tanaman sirih, brotowali, nimba, laos, dan gadung dapat

dimanfaatkan sebagai pestisida nabati untuk mengendalikan organisme

pengganggu tanaman.



1

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Botani, Jurusan Biologi,

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung

pada Oktober 2016 sampai Desember 2016.

B. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cawan petri, tabung reaksi,

jarum ose, gelas benda, gelas penutup, labu erlenmeyer, beaker glass, gelas

ukur, corong, pipet tetes, pinset, bunsen, stirer, mikroskop, neraca analitik,

vortex mixer, kompor listrik, autoklaf, inkubator, oven, lemari es, blender,

alumunium foil, kertas saring, polybag, semprotan, penggaris, korek api,

hemositometer, gunting, dan alat tulis.

Bahan yang digunakan adalah daun bunga ati (Plectranthus scutellarioides

L.), benih tanaman cabai merah (Capsicum annuum L.) kultivar lokal, isolat
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jamur Colletotrichum capsici yang diperoleh dari IPB, alkohol 70%, aquades

spritus, media PDA sudah jadi, tanah, dan pupuk kandang.

C. Rancangan Percobaan

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak

Lengkap (RAL). Perlakuan yang digunakan dalam penelitian yaitu,

konsentrasi ekstrak daun bunga ati.  Perlakuan menggunakan 5 konsentrasi

ekstrak daun bunga ati (Plectranthus scutellarioides L.), yaitu : 0%, 5%,

10%, 15% dan 20%. Masing-masing perlakuan dilakukan pengulangan

sebanyak 5 kali pengulangan.

D. Prosedur Percobaan

1. Pembuatan Media ( Potato Dextrose Agar) PDA

Media PDA (Potato Dextrose Agar) sebagai media isolasi dan pembiakan

jamur Colletotrichum capsici. Sebanyak 500 gram kentang yang telah

dibersihkan dan dibuang kulitnya dipotong dadu kecil. Kemudian kentang

direbus dalam 500 ml aquades selama 2 jam, setelah itu air rebusan

disaring dari kotoran atau potongan kentang.  Kemudian air rebusan

kentang itu dipanaskan kembali dan ditambahkan dengan 20 gram

dekstrosa, 15 gram agar-agar dan aquades hingga volumenya menjadi

1000 ml. Larutan tersebut diaduk hingga homogen, setelah itu media

diletakkan ke dalam labu erlenmeyer, lalu tutup dengan sumbat kapas dan
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aluminium foil. Kemudian media disterilkan menggunakan autoklaf

selama 15 menit dengan suhu 121°C dan tekanan 2 atm. Setelah itu media

dapat langsung digunakan (Malloch, 1981).

2. Peremajaan Isolat murni jamur Colletotrichum capsici

Koloni jamur diambil dari isolat yang berasal dari Institut Pertanian Bogor

(IPB).  Kemudian jamur diinokulasikan ke cawan petri berisi media PDA

dan diinkubasi selama ± 5 hari pada suhu 28-30° C.  Koloni jamur yang

terbentuk kemudian dilihat morfologinya, seperti warna koloni.

3. Pembuatan Preparat Jamur Colletotrichum capsici

Larutan laktofenol diteteskan pada glass benda. Isolat yang diremajakan

diambil dengan menggunakan jarum ose. Kemudian isolat jamur

Colletotrichum capsici diletakkan pada kaca benda lalu ditutup dengan

kaca penutup, diamati di bawah mikroskop, diukur panjang dan lebar

konidia untuk menentukan jenis jamur Colletotrichum capsici.

4. Perkecambahan Cabai

Cawan petri yang telah disterilisasi diberi kapas sampai padat kemudian di

atas kapas diletakkan kertas merang. Di dalam satu cawan petri diletakkan

20 benih cabai merah. Setelah itu diberi aquades secukupnya dan benih

cabai  dikecambahkan sampai muncul 2 daun sejati.
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5. Penyiapan Media Tanam dan Sterilisasi Tanah

Media tanam menggunakan modifikasi metode Kadek (2016) untuk

penanaman benih cabai merah besar berupa campuran antara tanah dan

pupuk kandang yang sudah di sterilisasikan menggunakan drum, dengan

perbandingan 2 kg tanah : 1 pupuk kandang yang dimasukkan ke dalam

polybag besar dengan ukuran diameter 25 cm dan tinggi 30 cm dengan

berat masing-masing 3 kg.

6. Penyemaian dan Penanaman Benih cabai merah besar

Penyemaian dan penanaman benih cabai merah besar menggunakan

modifikasi metode Kadek (2016), kecambah cabai merah yang normal dan

sehat dipilih dan dipindahkan ke polybag besar dengan ukuran diameter 25

cm dan tinggi 30 cm berisi media tanam dengan berat 3 kg. Kemudian

kecambah ditanam dengan kedalaman 1 cm. Semaian disiram setiap pagi

dan sore secukupnya untuk menjaga ketersediaan air. Setelah bibit cabai

umur 15 hari, bibit cabai siap diinokulasi jamur.

7. Pembuatan Ekstrak Daun Bunga Ati (Plectranthus scutellarioides L.)

Pembuatan ekstrak daun bunga ati (Plectranthus scutellarioides L.)

modifikasi metode Kadek (2016) dibuat dengan menggunakan aquades

sebagai bahan pelarut. Daun bunga ati yang telah dicuci bersih, diiris tipis

kemudian dikering anginkan di tempat yang ternaungi, terhindar dari sinar

matahari langsung. Setelah kering, daun bunga ati diblender sampai
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didapatkan tepung daun bunga ati. Untuk pembuatan konsentrasi ekstrak

terdapat dalam tabel 1.

Tabel. Cara pembuatan ekstrak daun bunga ati

No.

Konsentrasi

Ekstrak Daun

Bunga Ati

Tepung Daun

Bunga Ati (mg)
Aquades

1. 0 % 0 100 ml

2. 5% 5 100 ml

3. 10% 10 100 ml

4. 15% 15 100 ml

5. 20% 20 100 ml

8. Inokulasi

Inokulasi modifikasi metode Kadek (2016), biakan Colletotrichum capsici

yang berumur 7 hari dikerok kemudian ditambah air steril, apabila konidia

terlalu padat, dilakukan pengenceran sampai diperoleh konidia

Colletotrichum capsici kemudian dihitung jumlah konidianya 106 konidia/

ml. Suspensi C. capsici tersebut disemprotkan ke tanaman cabai sebanyak

15 ml untuk setiap tanaman pada polibag seminggu sebelum penyemprotan

ekstrak daun bunga ati,  kemudian disungkup selama dua hari.

9. Aplikasi Ekstrak Daun Bunga Ati

Aplikasi ekstrak daun bunga ati modifikasi metode Kadek (2016), Setelah

dua hari disungkup, kemudian dilakukkan penyemprotan ekstrak daun
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bunga ati dengan cara disemprotkan pada tanaman benih di polibag pada

saat tanaman mulai berumur dua minggu. Konsentrasi yang digunakan

adalah 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20% untuk masing-masing ekstrak.

10.  Tata Letak Rancangan Percobaan

A1 B1 D1 E1 D2

E2 A2 C5 B4 A5

C1 E5 D5 A4 D3

E3 B2 B3 C4 B5

C2 C3 A3 D4 E4

Keterangan : A = Konsentrasi ekstrak daun bunga ati 0%

B = Konsentrasi ekstrak daun bunga ati 5%

C = Konsentrasi ekstrak daun bunga ati 10%

D = Konsentrasi ekstrak daun bunga ati 15%

E = Konsentrasi ekstrak daun bunga ati 20%

11. Pengamatan

Pengamatan modifikasi metode Kadek (2016) dilakukan satu minggu

setelah aplikasi ekstrak daun bunga ati. Intensitas serangan jamur

C.capsici adalah tingkat kerusakan tanaman karena adanya serangan

patogen atau adanya penyakit, sehingga peubah yang diamati yaitu:
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1. Intensitas serangan jamur C.capsici pada tanaman cabai merah

IS = Intensitas serangan (%)

n  =  Banyaknya tanaman dalam setiap kategori serangan

N = Jumlah tanaman yang diamati

v  = Nilai numerik untuk tiap kategori serangan

V = Nilai skor tertinggi

Skor penyakit yang digunakan adalah

0  = Tanpa serangan

1 = Bagian tanaman yang terserang mencapai 0 – 20 % tanaman

2 = Bagian tanaman yang terserang mencapai 20 – 40 % tanaman

3 = Bagian tanaman yang terserang mencapai 40 – 60 % tanaman

4 = Bagian tanaman yang terserang mencapai 60 -80 % tanaman

5 = Bagian tanaman yang terserang mencapai 80 -100 % tanaman

2. Berat basah

Perhitungan bobot basah dilakukan saat tanaman selesai dipanen

langsung dilakukan perhitungan. Satuan pengukuran adalah gram (gr).

3. Berat kering

1. Penimbangan berat segar, misal a gram

2. Pengeringan dengan oven dengan suhu 50oC

3. Penimbangan berat kering, misal b gram maka :

4. Kadar air dari bahan segar = .

Satuan pengukuran adalah gram (gr).
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E. Analisis Data

Analisis statistik dilakukan terhadap intensitas serangan jamur C.capsici, tinggi

tanaman, berat basah, dan berat kering tanaman cabai merah. Rancangan

percobaan berupa Rancangan Acak Lengkap (RAL). Dengan perlakuan yaitu

konsentrasi 0%, 5%, 10%, 15% dan 20% dengan ulangan sebanyak 5 kali. Data

yang diperoleh dari setiap variabel yang diambil di uji homogenitasnya uji

Bartlett kemudian dilanjutkan dengan uji ANARA. Apabila ada perbedaan

pada perlakuan, dilanjutkan uji lanjut dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) α

5% untuk melihat perbedaan antar perlakuan.



V.  KESIMPULAN

A.  Simpulan

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa :

1. Pemberian ekstrak daun bunga ati ekstrak daun bunga ati (Plectranthus

scutellarioides L.) tidak memberikan pengaruh terhadap setiap

parameter yaitu intensitas serangan jamur C.capsici, tinggi tanaman

cabai merah, berat basah tanaman cabai merah, dan berat kering

tanaman  cabai merah.
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