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III. BAHAN DAN METODE 

 

 

 

3.1 Tempat Penelitian dan Waktu  

 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Penyakit Tumbuhan Jurusan Proteksi 

Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung.  Pelaksanaan penelitian ini 

dimulai dari Desember 2011 sampai dengan  Agustus 2012. 

 

3.2 Bahan dan Alat  

 

Bahan-bahan yang digunakan adalah daun sirih, daun babadotan, buah cabai yang 

bergejala, biakan Colletotrichum capsici, aquades, alkohol 70% dan 96%, Etil 

asetat, N-heksana, media PDA (Potato Dextrose Agar), aquades dan arang aktif. 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cawan petri, tabung 

erlenmeyer, mikroskop majemuk, pipet mikro, bunsen, alat potong, pinset, 

autoclave, alumunium foil, plastik tahan panas, kaca preparat, kaca penutup, bor 

gabus, jarum ose, jarun ent, tabung reaksi, sprayer, plastik, karet gelang, nampan 

plastik, paralon, penggaris dan alat tulis. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 

Percobaan terdiri dari dua sub percobaan, masing-masing sub percobaan disusun 

dengan rancangan acak lengkap (RAL) dengan sebelas perlakuan dan tiga 
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ulangan. Sub percobaan pertama dengan perlakuan terdiri dari kontrol (PDA tanpa 

perlakuan ekstrak daun sirih), ekstrak daun sirih dengan pelarut aquades, ekstrak 

daun sirih dengan pelarut alkohol 10% (daun sirih + alkohol 10%), pelarut alkohol 

50% (daun sirih + alkohol 50%), pelarut alkohol 90% (daun sirih + alkohol 90%), 

pelarut etil asetat 10% (daun sirih + etil asetat 10%), pelarut etil asetat 50% (daun 

sirih + etil asetat 50%), pelarut etil asetat 90% (daun sirih + etil asetat 90%), 

pelarut  n-heksana 10% (daun sirih + n-heksana 10%), pelarut n-heksana 50% 

(daun sirih + n-heksana 50%), dan pelarut n-heksana 90% (daun sirih + n-heksana 

90%).  Sub percobaan kedua adalah ekstrak daun babadotan dengan perlakuan 

yang sama dengan ekstrak daun sirih.  Data hasil pengamatan dianalisis 

menggunakan sidik ragam dan perbedaan nilai tengah antar perlakuan diuji 

dengan Uji Jarak Berganda (Duncan) pada taraf nyata 5%. 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

 

3.4.1 Penyiapan Isolat Colletotrichum capsici 

 

Jamur C. capsici diisolasi dari buah cabai yang menunjukkan gejala busuk atau 

terinfeksi.  Jaringan kulit buah yang bergejala dipotong pada bagian perbatasan 

antara bagian yang sakit dan yang sehat (± 5 mm), kemudian potongan direndam 

dalam larutan alkohol dan dibilas dengan aquades steril.  Selanjutnya potongan 

kulit buah tersebut ditanam dalam cawan petri yang berisi media PDA dan 

inkubasi dalam suhu ruang selama 3 hari.  Jamur yang tumbuh kemudian isolasi 

dan diidentifikasi. 
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3.4.2 Penyiapan Fraksi Ekstrak Daun Sirih dan Daun Babadotan 

 

Daun sirih dan daun babadotan diperoleh di sekitar lingkungan Raja Basa, Bandar 

Lampung.  Daun sirih sebanyak 100 gram dicuci dengan air bersih dan dikering-

anginkan lalu dipotong-potong dan diblender untuk memperoleh bentuk yang 

lebih halus.  Selanjutnya daun yang telah halus dilarutkan menggunakan alat yang 

dirancang menggunakan paralon (Gambar 2).  Penyaringan dilakukan secara 

bertingkat dengan dilarutkan ekstrak daun sirih dengan pelarut aquades, ekstrak 

daun sirih dengan pelarut aquades, ekstrak daun sirih dengan pelarut alkohol 10% 

(daun sirih + alkohol 10%), pelarut alkohol 50% (daun sirih + alkohol 50%), 

pelarut alkohol 90% (daun sirih + alkohol 90%), pelarut etil asetat 10% (daun 

sirih + etil asetat 10%), pelarut etil asetat 50% (daun sirih + etil asetat 50%), 

pelarut etil asetat 90% (daun sirih + etil asetat 90%), pelarut  n-heksana 10% 

(daun sirih + n-heksana 10%), pelarut n-heksana 50% (daun sirih + n-heksana 

50%), dan pelarut n-heksana 90% (daun sirih + n-heksana 90%). Ekstrak daun 

babadotan dengan perlakuan yang sama dengan ekstrak daun sirih 

 

Alat yang digunakan untuk mengekstrak dibuat dengan menggunakan paralon 

yang terdiri atas empat sambungan dan setiap sambungannya diberi kain kasa.  

Pada sambungan paralon kedua (a) diisi arang aktif yang telah dihaluskan sebagai 

filter dapat dilihat pada Gambar 2.  
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Gambar  2.  Alat yang digunakan untuk mengekstrak daun sirih dan  

daun babadotan (a: arang aktif) 

 

 

Salanjutnya masing-masing larutan ektrak daun sirih dan ekstrak daun babadotan 

dituang dalam nampan plastik dan diuapkan diruangan dalam suhu kamar, 

sehingga diperoleh fraksi kering ekstrak daun sirih dan fraksi kering ekstrak 

babadotan kemudian disimpan dalam lemari es untuk pengujian selanjutnya. 

 

3.4.3 Penyiapan Media Tumbuh Jamur Colletotrichum capsici untuk Perlakuan 

Pengujian 

 

 

Pembuatan media PDA menggunakan 250 gram kentang yang dipotong kecil-

kecil dan direbus di dalam 1250 ml air sambil diaduk. Rebusan kentang disaring 

dan dimasukkan kedalam labu erlenmeyer ukuran 1 liter yang diberi 20 gr gula 

dan 20 gr agar.  Selanjutnya labu erlenmeyer tersebut disterilisasi di dalam 

autoklaf pada suhu 121
o
C dengan tekanan 1 Atm selama 20 sampai 30 menit. 

Setelah proses sterilisasi selesai, media PDA 1 liter dibagi kedalam 10 labu 

erlameyer yang berbeda dengan masing-masing 100 ml larutan PDA. Tiap tabung 

a 
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yang telah berisi 100 ml PDA dicampur dengan 10 mg masing-masing fraksi 

ekstrak kering daun sirih dan fraksi ekstrak kering daun babadotan yang akan 

diuji. 

 

3.4.4 Pengujian Fraksi Ekstrak Daun Sirih dan Daun Babadotan 

 

Pengujian C. capsici dilakukan pada media PDA dalam cawan petri. Untuk 

perlakuan maka masing-masing fraksi kering ekstrak daun sirih dan fraksi kering 

ekstrak daun babadotan dicampurkan dalam media PDA dengan konsentrasi 100 

ppm.  Selanjutnya biakan murni C. capsici diambil dengan bor gabus yang 

berukuran ± 5 mm dan diletakkan pada tengah cawan petri yang berisi media PDA 

yang sudah diberi perlakuan ekstrak uji. 

 

3.5 Pengamatan  

 

Pengamatan pertumbuhan jamur dilakukan dengan mengukur diameter koloni 

jamur dan pengamatan sporulasi jamur dilakukan dengan menghitung jumlah 

spora. 

 

3.5.1 Pengukuran Diameter Koloni Jamur 

 

Pengamatan terhadap diameter koloni jamur dilakukan pada hari ke-2 hingga hari 

ke-7 setelah infestasi. Pengukuran diameter koloni jamur dimaksudkan untuk 

mengetahui pertumbuhan dari jamur C. capsici sehingga kemampuan dari masing-

masing fraksi ekstrak daun sirih dan babadotan dalam menghambat pertumbuhan 

dan perkembangan C. capsici dapat diketahui. Pengamatan dilakukan dengan 

mengukur diameter terpanjang dan diameter terpendek dari masing-masing 
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koloni. Kemudian dari kedua pengukuran tersebut dihitung diameter rata-rata 

koloni jamur C. capsici seperti ditampikan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3. Pengukuran diameter koloni jamur C. capsici. 

 

 

3.5.2  Penghitungan Jumlah Spora 

 

Jumlah spora dihitung dengan metode hitungan mikroskopis langsung 

menggunakan alat haemocytometer.  Untuk menghitung kerapatan spora 

dilakukan dengan cara mengambil spora yang tumbuh pada setiap cawan petri 

dalam setiap ulangan.  Kemudian dimasukkan ke tabung reaksi ditambah 10 ml 

aquades steril dan dihomogenkan.  Selanjutnya meneteskan suspensi spora 

sebanyak 1 cc ke kaca objek dengan pipet tetes, sehingga suspensi mengalir ke 

bawah kaca objek dan mengisi ruang hitung.  Penghitungan jumlah spora 

dilakukan dalam kotak sedang yang masing-masing dilakukan di bawah 

mikroskop.  Jumlah spora dihitung dengan mencari rata-rata jumlah spora dari 

diameter 

terpanjang 

diameter 

terpendek 
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lima kotak sampel yang di amati, kemudian dibagi dengan volume dari setiap 

kotak sedang. 


