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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A.  Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Botani, Jurusan Biologi, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung, pada bulan 

September 2012 sampai bulan Januari 2013. 

 

 

 

B.  Alat dan Bahan 

 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabung reaksi, cawan 

petri,labu erlenmeyer, beaker glass, pipet tetes, gelas ukur, gelas objek, gelas 

penutup, corong, jarum ose, alumunium foil, kertas saring, tissu, kapas, 

lampu spirtus, autoklaf, oven, inkubator, mikroskop, vortex mixer, mistar, 

gunting, pinset, pengaduk, hot plate, lemari es, korek, pot plastik, 

hemositometer, dan polybag. 

 

 

Bahan yang digunakan adalah media PDA, alkohol 70%, beberapa kultivar 

benih cabai rawit yang diperoleh dari toko pertanian, cabai yang terserang 

penyakit, tanah steril, dan pupuk kandang.  Bahan untuk pembuatan media 

PDA adalah kentang, aquades, agar-agar, dan dekstrosa. 
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C.  Pelaksanaan dan Penelitian 

 

 

a.  Pembuatan Media Potato Dekstrosa (PDA) 

 

Kentang seberat 500 gr dikupas, dibersihkan, dan dipotong-potong.  

Kemudian direbus dalam 500 ml aquades selama 2 jam dan selanjutnya 

disaring.  Air dari rebusan kentang yang didapat ditambah dexstrose 20 gr 

dan agar-agar 15 gr, kemudian dipanaskan sambil diaduk hingga homogen.  

Ditambahkan aquades sampai volume larutan  menjadi 1000 ml.  Media 

yang telah siap dimasukkan ke dalam erlenmeyer, ditutup dengan kapas, 

dan ditutup dengan alumunium foil.  Media disterilkan dalam autoklaf 

pada suhu 121
o
C, tekanan 1 atm, selama 15 menit.  Setelah media dingin, 

dapat disimpan dalam lemari es untuk penggunaan selanjutnya (Ganjar 

dkk, 1999). 

 

 

b.  Pembuatan Biakan Murni JamurCollectotrichum capsici(Syd.) 

Butler &Bisby 

 

Buah cabai merah yang diperoleh dari pasar yang sudah terkena penyakit 

antraknosa dimasukkan dalam plastik.  Permukaan buah cabai disterilisasi 

dengan alkohol sampai kering dan bersih.  Antara bagian yang sakit dan 

sehat dipotong 0,5 cm x 0,5 cm, kemudian diletakkan pada cawan petri 

yang berisi media PDA.  Jamur yang tumbuh pada media PDA tersebut 

diisolasi dan dimurnikan serta diidentifikasi sehingga  diperoleh isolat 

jamur C. capsici (Syd.) Butler &Bisby, kemudian dipindahkan ke dalam 

tabung reaksi berisi media PDA, kemudian diberi label tanggal, dan 

diinkubasi selama 5 hari. 
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c.  Pembuatan Suspensi Konidia Jamur 

 

Biakan jamur yang telah ditumbuhkan pada media PDA yang berumur 7 

hari diambil, kemudian dimasukkan ke dalam erlenmeyer yang berisi 50 

ml aquades steril, dihomogenkan dengan vortex mixerselama beberapa 

menit.  Kemudian suspensi jamur diambil dengan pipet volumetri dan 

dihitungjumlah konidia dengan menggunakan hemositometer. Bila terlalu 

padat jumlahnya, dilakukan pengenceran sehingga diperoleh kepadatan 

suspensi jamur 1 x 10
6
 sel/ml.  Dilakukan berulang-ulang agar diperoleh 

stok suspensi konidia. 

 

 

d.  Penyemaian Benih 

 

Tiga kultivar cabai rawit dicuci bersih dengan aquades steril, ditiriskan 

dalam cawan petri steril yang dialasi dengan kertas saring steril.  

Kemudian benih dipindahkan ke cawan petri yang telah diberi kapas dan 

dialasi dengan kertas merang.Setelah tumbuh dua daun, bibit cabai rawit 

dipindahkan ke polybag kecil dengan diameter polybag 9,75 cm dan tinggi 

polybag 19 cm.  Masing-masing polybag berisi 3 bibit cabai rawit. 

 

 

e.  Penanaman 

 

Sebanyak 30 polybag kecil dengan diameter 9,75 cm dan tinggi 19 cm, 

diisi dengan media tanah (campuran tanah : pupuk kandang = 1 : 1).  Bibit 

yang sudah tumbuh dua daun dipindahkan ke media tanam, masing-masing 

polybag berisi 3 bibit cabai rawit. 

 



20 

 

f.  Inokulasi Jamur Collectotrichum capsici(Syd.) Butler &Bisby 

 

Masing-masing kultivar cabai rawit yang tumbuh dan berumur 21 hari 

dengan 5-6 daun sejati disemprot dengan suspensi jamur C. capsici (Syd.) 

Butler &Bisby,20 cm di atas tanaman, kemudian disungkup dengan plastik 

selama 1 hari untuk menghindari kontaminasi dari luar atau menginfeksi 

tanaman lain.  Untuk kontrol, tanaman disemprot dengan air aquades steril.  

Kemudian diamati gejala yang nampak (Denoyes and Baudry, 

1995).Pengamatan dilakukan selama 18 hari. 

 

 

 

D.  Parameter Pengamatan 

 

 

1.  Awal Munculnya Gejala 

 

Gejala adalah perubahan-perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu 

sendiri, sebagai akibat dari adanya penyebab penyakit (Semangun, 1996).  

Waktu yang dilakukan untuk mengamati awal munculnya gejala adalah 

setelah penyemprotan suspensi jamur C.capsici (Syd.) Butler &Bisby 

dilakukan.  Gejala yang diamati adalah bercak-bercak pada tanaman cabai 

rawit, perubahan warna, dan tekstur atau bentuk dari tanaman cabai rawit 

tersebut. Bercak-bercak pada tanaman cabai rawit meliputi nekrosis 

(matinya bagian tumbuhan), hidrosis, klorosis, layu, gosong, mati pucuk, 

dan busuk. 
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2.  Intensitas Serangan pada Tanaman Cabai Rawit (C. frutescent L.)  

 

Metode yang digunakan untuk menghitung intensitas serangan mengacu 

pada metode Sudjono dan Sudarmadi (1989), dengan rumus: 

 

            4 

IS =  ( Σ ni x vi ) / 4 N x 100% 

            i 

 

 

Keterangan : 

IS  : Intensitas Serangan (%) 

Ni: Banyaknya tanaman/bagian tanaman yang terserang pada 

skori 

vi  : Nilai skor ke i 

N  : Banyaknya tanaman/bagian tanaman yang diamati. 

 

 

Skor penyakit yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Skor penyakit 0 :Tidak ada infeksi 

Skor penyakit 1 :Luas permukaan tanaman atau bagian tanaman yang 

terserang mencapai 10% - 25% 

Skor penyakit 2 :Luas permukaan tanaman atau bagian tanaman yang 

terserang lebih besar dari 25% - 50%  

Skor penyakit 3 :Luas permukaan tanaman atau bagian tanaman yang 

terserang lebih besar dari 50% - 75% 

Skor penyakit 4 : Tanaman mati 
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3.  Tinggi Tanaman Cabai Rawit (C. frutescent L.)  

 

Tinggi tanaman cabai  rawit (C. frutescent L.) diukur dengan 

menggunakan penggaris dari akar sampai ujung batang.  Pengukuran 

dilakukan sebelum penyemprotan (hari ke-21) dan hari ke-39. 

 

 

 

 

E.  Analisis Data 

 

 

Rancangan percobaan yang digunakan berupa Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan perlakuan yaitu 3 kultivar cabai (cabai rawit putih, cabai rawit 

jengki, dan cabai rawit jemprit), dengan ulangan sebanyak 9 kali.  Dilakukan 

analisis ragam, apabila terjadi perbedaan nyata, maka dilanjutkan dengan Uji 

Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5%. 

 


