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III METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada Juli sampai dengan Desember 2012. Spesimen 

dikumpulkan dari beberapa wilayah di Pesawaran, yang kemudian diamati di 

Laboratorium Botani Jurusan Biologi FMIPA Universitas Lampung 

 

3.2 Alat dan Bahan 

 

3.2.1 Alat 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tali tambang, label, mikroskop 

binokuler, lup, gelas objek, gelas penutup, koran, mikrometer okuler, 

mikrometer objektif, jarum pencungkil, jarum pemotong, pinset dan buku 

catatan untuk pengamatan dilapangan. 

 

3.2.2 Bahan 

 

Sampel tanaman kakao (Theobroma cacao L.) yang terinfeksi jamur yang 

dikumpulkan dari 5 Kecamatan di Pesawaran antara lain Kecamatan Padang 

Cermin, Punduh Pidada, Tegineneng, Gedong Tataan, Kedondong. Bahan 
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yang digunakan adalah laktofenol, cat kuku, alkohol, gliserin , minyak imersi, 

buku identifikasi jamur. 

 

3.3 Metode Penelitian 

  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksploratif, dengan 

menggunakan 2 cara pengamatan yaitu pengamatan secara makroskopik dan 

pengamatan secara mikroskopik. Pengamatan secara makroskopik dilakukan dengan 

cara mengamati langsung gejala penyebab penyakit yang tampak pada bagian daun, 

batang, buah maupun akar. Pengamatan secara mikroskopik dilakukan setelah 

ditemukannya penyakit pada bagian batang, daun, buah tanaman yang terserang 

jamur, kemudian spesimen kakao yang terserang jamur dibawa ke laboratorium untuk 

diamati. Pengamatan dilakukan dibawah mikroskop, dimulai dari perbesaran 10x 

kemudian dilanjutkan dengan perbesaran 100x. Minyak imersi diperlukan untuk 

mempertajam tampilan di mikroskop (Hawksworth, 1974) 
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Gambar 7. Peta Kabupaten Pesawaran 

(Sumber : Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2010) 

 

Keterangan : 

 

                = 5 Kecamatan yang diambil 
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3.4 Prosedur Kerja 

  

 3.4.1 Pengumpulan Spesimen Kakao 

   

Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap tanaman kakao yang terserang 

jamur, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan spesimen. Pengumpulan 

spesimen adalah tahap awal sebelum dilakukan pemeriksaan bagian - bagian 

tanaman kakao yang diduga terinfeksi jamur. Bagian tanaman kakao yang 

diambil dapat berupa bagian batang, daun, buah yang terinfeksi jamur. Metode 

pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan metode eksploratif. 

Pengumpulan spesimen tidak dilakukan sekaligus, tetapi berulang-ulang 

karena diselingi dengan pemeriksaan di laboratorium. 

 

 3.4.2 Pengawetan Spesimen Kakao 

 

Jika spesimen tidak dapat diperiksa pada hari yang sama, maka Spesimen 

harus cepat dikeringkan secara alami, agar jenis jamur yang tidak diharapkan 

tidak tumbuh pada spesimen tersebut. Setelah spesimen sudah dalam keadaan 

kering, kemudian dimasukkan ke dalam koran yang telah di bentuk amplop. 

Di bagian luar amplop diberi nama kolektor, tanggal dan lokasi pengambilan 

spesimen. Amplop berisi spesimen tersebut diusahakan agar tetap dalam 

keadaan kering untuk mencegah timbulnya jamur saprofit. 

 

3.4.3 Pemeriksaan Spesimen Kakao 

Bagian spesimen yang terinfeksi jamur diambil untuk dijadikan preparat. 

Preparat untuk pengamatan jamur di dalam laboratorium dilakukan dengan 

cara mencungkil sedikit koloni jamur pada bagian spesimen menggunakan 
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jarum cungkil, pisau, atau pinset runcing. Bagian koloni yang terambil 

diletakkan di gelas objek yang telah diberi tetesan laktofenol dan gliserin, 

kemudian ditutup dengan gelas penutup. Agar preparat bersifat tahan lama, 

pinggiran gelas penutup diberi cat kuku. Pengamatan mikroskop diawali 

dengan perbesaran 10 x, kemudian dilanjutkan dengan perbesaran 40x. Bentuk 

objek pengamatan yang lebih jelas diperoleh dari hasil pengamatan dengan 

perbesaran 100 x. Pada pembesaran ini diperlukan minyak imersi. Organ 

jamur yang diperoleh pada pengamatan mikroskopis diukur panjang dan lebar 

spora, serta diambil fotonya. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan 

buku identifikasi dari Barnett and Hunter (1988), Booth (1971), Chupp (1953), 

Ellis (1971 dan 1976), dan Sutton (1980). 

 


