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III.  BAHAN DAN METODE 

 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Penyakit Tumbuhan Jurusan  

Agroteknologi Bidang Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung 

dari bulan Mei sampai Agustus 2012.  

 

3.2  Bahan dan Alat 

 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah cabai sehat dan 

buah cabai yang terserang penyakit antraknosa, kentang, gula (sukrosa), agar 

batang, kitosan, asam asetat, Trichoderma sp., fungisida, aquades, larutan klorok 

dan alkohol 70%.  Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cawan 

petri, jarum ose, beaker glass, otoklaf, plastik tahan panas, alumunium foil, kertas 

saring, Bunsen, bor gabus, korek api, spidol, Erlenmeyer, kaca preparat, cover 

glass, spatula, gelas ukur, tissue, Laminar Air Flow, oven, timbangan, karet, 

nampan, toples, panci, dan kertas label. 

   

3.3  Metode  Penelitian 

 

Perlakuan pada penelitian ini disusun dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

yang terdiri dari 5 perlakuan termasuk kontrol dengan masing-masing tiga 

ulangan, setiap ulangan terdapat 5 buah cabai sehingga terdapat 15 satuan 

percobaan.  Perlakuan terdiri atas: (1) kontrol (air steril), (2) aplikasi kitosan,  
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(3) aplikasi Trichoderma sp., (4) aplikasi kitosan+Trichoderma sp. dan aplikasi 

fungisida sintesis berbahan aktif kaptan (pembanding).  Kemudian data diuji 

menggunakan Uji F atau ANOVA.  Jika hasil yang didapat nyata kemudian 

dilakukan uji lanjut dengan BNT taraf 5% untuk melihat perbedaan pengaruh 

antar perlakuan.  

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

 

3.4.1 Pembuatan Media PSA  

 

Untuk membuat media PSA sebanyak 1 liter, dibutuhkan 20 gr agar batang yang 

telah dipotong-potong, 20 gram gula pasir, dan 200 gr kentang.  Kentang dipotong 

kecil-kecil lalu direbus di dalam 1 liter air kemudian ditambah gula pasir sambil 

diaduk, setelah itu rebusan disaring ke dalam tabung erlenmeyer ukuran 1 liter.  

Selanjutnya tabung erlenmeyer berisikan PSA tersebut disterilkan dengan otoklaf 

pada suhu 121
0
C dan tekanan 1 atm selama ±30 menit.  Setelah sterilisasi selesai, 

media PSA didiamkan sampai hangat kuku kemudian ditambah 0,7 ml asam laktat 

kemudian dituang ke dalam cawan petri secara aseptik. 

 

3.4.2  Penyiapan Biakan Colletotrichum capsici sebagai Sumber Inokulum 

 

Biakan murni jamur  C. capsici disiapkan dengan cara memotong jaringan buah 

cabai yang sakit berikut jaringan sebelahnya yang masih sehat berbentuk  segi 

empat berukuran  3-5 mm.  Potongan-potongan jaringan tersebut direndam dalam 

larutan NaOCl 0,5% selama 15-30 detik lalu dibilas dengan aquades steril 

sebanyak tiga kali kemudian  dikeringanginkan.  Potongan buah cabai tersebut 

diletakkan pada media PSA secara aseptik, kemudian diinkubasi dalam suhu 

kamar.  Biakan murni diperoleh setelah umur 3-5 hari, koloni jamur yang tumbuh 
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dipotong bagian pinggirnya, selanjutnya diletakkan secara aseptik pada media 

PSA dan diinkubasi.  Setelah didapat biakan murni jamur C. capsici  kemudian 

dilakukan pengenceran untuk memperoleh kerapatan spora yang diperlukan untuk 

perlakuan, yaitu sebanyak 4 cawan biakan murni jamur C. capsici dicampur 

dengan 100 ml aquades steril ke dalam gelas piala sehingga didapat kerapatan 

spora mencapai 1,37 x 10
6 

spora/ ml.  

 

3.4.3 Penyiapan Suspensi Trichoderma sp. 

 

Langkah pertama membuat biakan murni Trichoderma sp. dengan cara 

mengambil biakan jamur Trichoderma sp. secara aseptik dari tabung reaksi yang 

diperoleh dari Laboratorium  Balai Proteksi Tanaman Gadingrejo, kemudian 

diletakkan pada media PSA, selanjutnya diinkubasi dalam suhu kamar.  Suspensi 

Trichoderma sp. diperoleh dengan cara menambahkan 100 ml aquades steril ke 

dalam gelas piala ditambah satu cawan petri jamur Trichoderma sp. sehingga 

didapat kerapatan spora mencapai 37 x 10
6 

spora/ ml. Suspensi Trichoderma sp. 

dibagi menjadi 2, satu bagian untuk perlakuan Trichoderma sp. dan satu bagian 

lagi untuk perlakuan kitosan+Trichoderma sp.   

 

3.4.4 Penyiapan Ekstrak Kitosan 

 

Pembuatan larutan kitosan 2,5% dibuat dengan cara melarutkan 2,5 gram kitosan 

ke dalam 5 ml asam asetat 0,5% ditambah akuades hingga 100 ml.  Larutan asam 

asetat 0,5% dibuat dengan cara melarutkan 5 ml asam asetat kedalam akuades 

hingga diperoleh volume 100 ml larutan  ( Widodo et al., 2013 ).  Selanjutnya 

larutan kitosan dibagi menjadi 2,  satu bagian untuk perlakuan kitosan dan satu 

bagian lagi untuk perlakuan kitosan+Trichoderma sp. 
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3.4.5 Penyiapan Suspensi Fungisida Berbahan Aktif Kaptan 

 

Bubuk fungisida kaptan 1,5 gram dicampur dengan 100 ml air aquades (sesuai 

dengan dosis yang tercantum pada kemasan fungisida). 

 

3.4.6 Penyiapan Buah Cabai 

 

Buah cabai varietas keriting yang digunakan diperoleh dari pasar dalam keadaan 

bersih, sehat dan dikemas dalam plastik, kemudian cabai tersebut dicuci dengan 

air steril sampai bersih dan siap untuk digunakan penelitian. 

 

3.4.7 Perlakuan  

 

Aplikasi dilakukan dengan cara merendam/melumuri buah cabai sehat dengan 

masing-masing perlakuan kitosan, Trichoderma sp., kitosan+Trichoderma spp., 

dan fungisida berbahan aktif kaptan.  Buah cabai yang telah dilumuri dengan 

masing-masing bahan tersebut kemudian diinokulasi dengan jamur  C. capsici 

dengan cara melumurkannya ke buah cabai tersebut.  Buah cabai kemudian 

diinkubasi dalam toples yang  diberi tisu yang dibasahi dengan air steril 10 ml dan 

dialasi pipet/sedotan. 

 

3.4.8 Peubah yang Diamati 

 

Pengamatan terhadap keparahan penyakit dilakukan pada 7,11, dan 15 hari setelah 

perlakuan (hsp).  Diperkirakan setelah 15 hari setelah perlakuan, buah cabai 

membusuk secara utuh.  Menurut Karyatiningsih (1980), pengamatan intensitas 

penyakit (keparahan penyakit) yang disebabkan oleh cendawan yang menyerang 

tanaman 
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dihitung menggunakan metode Townsend dan Heuberger, dengan rumus sebagai 

berikut: 

K P  =  
∑   

   
 x 100%     

Keterangan: 

KP : Keparahan penyakit 

n  :Jumlah buah tiap kelas luas gejala 

v  : Nilai skor tiap luas gejala 

N  : Jumlah buah yang diamati 

V  : Skor tertinggi 

 

Tabel 1.  Skor gejala penyakit busuk buah  pada buah cabai. 

skor Penyakit Antraknosa (%) 

0 Tanpa serangan 

1 > 0-20% 

2 > 20-40% 

3 > 40-60% 

4 > 60-80% 

5 > 80-100% 

 

                                                                  

Gambar  1.  Panduan untuk  melihat skor gejala penyakit antraknosa buah cabai. 


