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III. BAHAN DAN METODE 

3.1. Waktu dan Tempat 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2017 sampai Januari 2018. 

Persemaian dan penanaman dilaksanakan di Desa Belung Kec. Poncokusumo, 

Kab. Malang, Jawa Timur. Lahan berada pada ketinggian 600 m di atas 

permukaan laut (m dpl), suhu rata-rata 21,7
o
C dan curah hujan rata-rata 2000 

m
3
/dt sampai dengan 3000 m

3
/dt. 

3.2. Alat dan Bahan 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekop kecil, polibag, 

gembor, sprayer, jangka sorong, label tanaman, kamera, dan alat tulis. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tanah dan pupuk 

kandang sebagai bahan media semai dan media tanam serta pupuk urea, pupuk 

NPK, pupuk daun dan pupuk mikro yang diaplikasikan sebagai pupuk susulan. 

Bahan tanam yang digunakan adalah 16 genotipe tanaman cabai rawit yang 

diperoleh dari para petani di wilayah Kecamatan Poncokusumo.  

Genotipe cabai rawit yang digunakan untuk karakterisasi berasal dari 

beberapa desa di Kec. Poncokusumo (Tabel 2). Media tanam menggunakan 

adalah tanah dan pupuk kandang. 
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Tabel 2. Daftar asal genotipe cabai yang digunakan dalam penelitian 

No Kode genotipe Asal 

1 CRP1 Desa Belung 

2 CRP2 Desa Ndawuhan 

3 CRP3 Desa Wringinanom 

4 CRP4 Desa Karanganyar 

5 CRP5 Desa Wringinanom 

6 CRP6 Desa Jambesari 

7 CRP7 Desa Wates 

8 CRP8 Desa Ngebruk 

9 CRP9 Desa Pajaran 

10 CRP10 Desa Argosuko 

11 CRP11 Desa Robyong 

12 CRP12 Desa Ngadireso 

13 CRP13 Desa Pandansari 

14 CRP14 Desa Poncokusumo 

15 CRP15 Desa Karangnongko 

16 CRP16 Desa Wonorejo 

Keterangan : CRP = Cabai Rawit Poncokusumo 

3.3. Metode Penelitian 

 Karakterisasi morfologi menghasilkan data kuantitatif dan kualitatif. Data 

kuantitatif akan menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) 

atau Randomized Complete Block Design (RCBD). Penelitian menggunakan 16 

genotipe tanaman cabai rawit asal Kec. Poncokusumo dan setiap genotipe diulang 

dalam dua kelompok, dengan demikian terdapat 32 satuan percobaan dan masing-

masing satuan percobaan terdapat 4 tanaman. Jumlah bahan tanam adalah 128 

tanaman dengan 2 dari 4 tanaman dalam setiap satuan percobaan menjadi data 

pengamatan. Pengacakan perlakuan dilakukan pada masing-masing kelompok 

percobaan. 
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Gambar 2. Denah Rancangan Percobaan 

Model rancangan yang digunakan adalah sebagai berikut,  

Yij =  i. + i. + .j + ij 

Dimana: 

i = CRP 1, CRP 2,...., CRP 16 

j  = I dan II  

Keterangan: 

Yij = nilai hasil pengamatan pada genotipe ke-i dan kelompok ke-j 

  = Rata-rata umum 

i.   = Pengaruh genotipe cabai rawit ke-i 

.j = Pengaruh kelompok ke-j 

ij   = galat percobaan pada genotipe cabai rawit ke-i dan kelompok ke-j  

Pengamatan data kualitatif akan menggunakan satu tanaman sampel pada 

setiap genotipe sehingga akan ada 16 tanaman yang menjadi satuan pengamatan. 
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3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Eksplorasi Benih 

Bahan tanam ini didapatkan dari hasil eksplorasi 17 desa di wilayah Kec. 

Poncokusumo yang dilakukan selama 2 minggu. Kegiatan eksplorasi diawali 

dengan menghimpun informasi mengenai petani cabai rawit di wilayah Kec. 

Poncokusumo. Setelah informasi didapatkan,  dilakukan kunjungan lapang dengan 

mendatangi satu per satu petani kemudian menggali informasi mengenai asal usul 

benih yang mana kebanyakan dari petani mengungkapkan bahwa benih berasal 

dari benih turunan tanaman cabai rawit yang sebelumnya telah dipanen tanpa 

mengungkapkan nama asal dari benih tersebut. Benih cabai rawit asal petani 

wilayah Kec. Poncokusmo yang dalam kondisi telah dikeringkan ataupun masih 

dalam kondisi buah segar dijadikan bahan tanam dalam penelitian ini. 

3.4.2. Ekstraksi benih 

Kegiatan ekstraksi dilakukan pada buah cabai rawit yang masih dalam 

kondisi segar sesaat setelah didapatkan dari petani. Ekstraksi pada buah tersebut 

dilakukan dengan cara membelah buah menjadi dua bagian menggunakan pisau 

kemudian memisahkan biji dengan bagian lain dari buah yang tidak diinginkan, 

selanjutnya biji dicuci pada air mengalir kemudian dikering anginkan pada suhu 

ruang sampai kondisi biji kering dan layak untuk dijadikan bahan tanam. Setelah 

biji kering, biji disimpan sampai selanjutnya dilakukan persemaian. 

Sebelum benih disemai dilakukan perlakuan dengan cara merendam benih 

menggunakan air hangat kuku 45°C – 50°C dengan campuran bawang merah 

yang dicincang halus, selama 2 malam. Setelah itu benih ditiriskan. 
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3.4.3. Media semai dan Media tanam 

Media semai dan media tanam merupakan campuran tanah dan pupuk 

dengan perbandingan 1:1 (BALITSA, 2014). Media tanam dimasukkan ke dalam 

polybag berukuran 40 x 35 sampai 5 cm di bawah permukaan polybag. Media 

tersebut ditempatkan di ruang terbuka agar mendapat cahaya matahari. Kegiatan ini 

dilakukan 3 hari sebelum penanaman (Rafiani, 2016). 

3.4.4. Penyemaian 

Benih disemai satu persatu dalam bak semai yang sudah diisi media semai, 

kemudian benih ditutup dengan media semai dengan cara diayak. Kemudian 

persemaian  ditutup dengan daun pisang dengan tujuan untuk mempertahankan 

kelembabannya. Benih yang disemai akan tumbuh setelah umur 5 – 7 hari setelah 

semai (BALITSA, 2014). 

3.4.5. Penanaman 

Sebelum bibit ditanam, media semai di dalam polybag disiram air hingga 

jenuh. Penanaman dilakukan setelah bibit berumur 20 – 30 hari setelah semai atau 

setelah bibit berdaun 4 – 5 helai. Penanaman dilakukan pada sore hari agar bibit 

mampu beradaptasi pada malam hari (BALITSA, 2014). Penanaman dilaksanakan 

di lapangan pada polybag berukuran 40 cm x 35 cm (Rafiani, 2016) dengan jarak 

tanam antar baris yaitu 70 x 70 cm dan jarak tanam antar blok adalah 100 cm, 

jarak tanam tersebut diberikan agar dalam kegiatan karakterisasi penulis dapat 

melakukan pengamatan dengan leluasa pada setiap tanaman cabai rawit. 

Pengajiran dilakukan pada saat penanaman dengan mengikatkan tanaman cabai 

pada ajir bambu dengan menggunakan tali rafia yang diikat membentuk angka 8. 
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3.4.6. Pemeliharaan 

Kegiatan pemeliharaan meliputi penyiraman, penyiangan, pemupukan dan 

pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) yang dilakukan setiap 

minggu selama penelitian berlangsung. Penyiraman sebaiknya dilakukan pada 

pagi atau sore hari, satu hari sekali atau melihat kondisi tanaman (BALITSA, 

2014). Penyiangan dilakukan secara manual dengan membuang gulma yang 

tumbuh di media polybag. 

Akumulasi hara N, P dan K pada tanaman cabai yang teramati pada 

penelitian yang telah dilakukan oleh Balai Penelitian Tanah masing-masing 

sebesar 16,4 kg ha
-1

 ; 7,8 kg ha
-1

 ; dan 14,1 kg ha
-1

 pada tingkat  hasil cabai segar 

sebesar 8,9 t ha
-1

. Jika populasi cabai per hektar ± 18.000 tanaman pada jarak 

tanam 60 x 70 cm, maka diperlukan hara N, P dan K pada persatuan tanaman yaitu 

masing-masing sebesar 0.9 g; 0,4 g; dan 0,7 g (BALITTANAH, 2014). 

Menurut buku panduan budidaya tanaman cabai terbitan Departemen 

Pertanian (2014), pupuk susulan diberikan 2 minggu setelah tanam (fase 

vegetatif), dengan dikocorkan mengunakan pupuk NPK dengan dosis konsentrasi 

10 g l
-1

  dan dosis aplikasi 250 cc/tanaman. Pupuk susulan pada vase generatif 

dilakukan pada tanaman berumur 30-35 HST, dengan dikocorkan menggunakan 

pupuk NPK dosis konsentrasu 10-15 g l
-1

  dan dosis aplikasi 250 cc/tanaman. 

Pada tanaman berumur 50-65 hari dan 115 hari dilakukan pemupukan susulan 

granular (sebar) sebanyak 7,5 g/tanaman. 
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Tabel 3. Pupuk Susulan pada Tanaman Cabai (Deptan, 2014) 

Pupuk Susulan dengan sistem MPHP (Mulsa Plastik Hitam perak) 

Fase 

Pertumbuhan 
Jenis Pupuk 

Dosis 

Konsentrasi 

Dosis 

Aplikasi 

Waktu & 

Cara 

Aplikasi 

Fase 

Vegetatif 

NPK 16:16:16 atau 

8:15:19 atau 

10:20:20 

10 g/liter 
250 cc/ 

tanaman 

15 HST,  

Dikocor 

Fase 

Generatif 

NPK 16:16:16 atau 

8:15:19 atau 

10:20:20 

10-15 

g/liter 

250 cc/ 

tanaman 

30-35 

HST, 

Dikocor 

Fase 

Generatif 

NPK 16:16:16 atau 

8:15:19 atau 

10:20:20 

 

7.5 g/ 

tanaman atau 

1 SDM/ 

lubang 

50-65, 115 

HST, 

Ditugal 

Pengendalian OPT dilakukan apabila ditemukan ada gejala serangan hama 

maupun penyakit yang menyerang pertanaman. Pengendalian OPT menggunakan 

pestisida kimia maupun petisida nabati dengan cara disemprotkan atau dengan 

cara mekanis (diambil) (BALITSA, 2014). 

3.4.7. Pemanenan 

Pemanenan dilakukan ketika 50% buah dalam satu populasi telah memasuki 

fase matang. Cara panen dengan cara dipetik buahnya. Buah cabai dipanen setelah 

berumur 70-120 HST, tergantung pada varietas cabai yang ditanam dan ketinggian 

tempat. Di dataran rendah biasanya cabai dipanen pada umur 70 HST dan di 

dataran tinggi pada 120 HST (BALITSA, 2014). 

3.5. Peubah Pengamatan 

 Sebanyak 16 genotipe tanaman cabai rawit ditanam masing-masing sebanyak 

4 tanaman sebagai sampel dan hasil rata-rata dari tanaman sampel tersebut 

dijadikan sumber data dari penelitian ini. Karakter yang diamati terdiri atas 12 
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karakter kuantitatif dan 22 karakter kualitatif disertai dengan penomoran (scoring) 

pada masing-masing karakter yang dirangkum dari Panduan Pengujian Individual 

Kebaruan, Keunikan, Keseragaman dan Kestabilan Cabai (PPVT, 2007), 

Descriptor for Capsicum (IPGRI, 1995) dan Descriptor for Capsicum 

Naktuinbouw Calibration Book for Capsicum (Naktuinbouw, 2010). 

3.5.1. Karakter Kualitatif 

1) Warna batang, dengan skor (1) untuk hijau, (2) untuk hijau dengan garis 

ungu, (3) untuk ungu, (4) untuk lainnya, diamati setelah panen pertama. 

2) Bentuk batang, dengan skor (1) untuk cylindrical, (2) untuk angled, (3) 

untuk flattened,  diamati ketika tanaman dewasa. 

3) Bulu batang, dengan skor (3) untuk jarang, (5) untuk sedang, (7) untuk 

rapat.  

 

Gambar 3. Bulu pada batang 

(IPGRI, 1995) 

4) Tipe pertumbuhan tanaman, dengan skor (3) untuk prostate, (5) untuk 

intermediate, (7) untuk erect, (9) untuk lainnya, diamati ketika 50% 

populasi tanaman telah mempunyai buah masak.  
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Gambar 4. Tipe pertumbuhan tanaman 

(IPGRI, 1995) 

5) Warna daun, dengan skor (1) untuk kuning, (2) untuk hijau muda, (3) 

untuk hijau, (4) untuk hijau tua, (5) untuk ungu muda, (6) untuk ungu, (7) 

untuk variegate, (8) untuk lainnya, diamati ketika buah pertama mulai 

masak pada 50% populasi. 

6) Bentuk daun, dengan skor (1) untuk deltoid, (2) untuk ovate, (3) untuk 

lanceolate, diamati ketika buah pertama mulai masak pada 50% populasi. 

 
Gambar 5. Bentuk daun 

(IPGRI, 1995) 
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7) Bulu daun, dengan skor (3) untuk jarang, (5) untuk sedang, (7) untuk 

rapat. 

 
Gambar 6. Bulu pada daun 

(IPGRI, 1995) 
 

8) Posisi bunga, dengan skor (3) untuk pendant, (5) untuk intermediate (7) 

untuk erect., diamati ketika 50% populasi tanaman telah mempunyai buah 

mekar. 

 
Gambar 7. Posisi bunga 

(IPGRI, 1995) 
 

9) Jumlah helai mahkota, diamati saat anthesis. 

10) Warna mahkota, dengan skor (1) untuk putih, (2) untuk kuning muda, (3) 

untuk kuning, (4) untuk kuning kehijauan, (5) untuk ungu dengan dasar 

putih, (6) untuk putih dengan dasar ungu, (7) untuk putih dengan tepi 

ungu, (8) untuk ungu, (9) untuk lainnya, diamati saat anthesis. 

11) Warna anther, dengan skor (1) untuk putih, (2) untuk kuning, (3) untuk 

agak biru, (4) untuk biru, (5) untuk ungu, (6) untuk hijau, (7) untuk kuning 
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pucuk ungu, (8) untuk putih garis ungu, (9) untuk biru kehijauan, (10) 

untuk biru keunguan, (11) untuk lainnya, diamati saat bunga mekar. 

12) Warna tangkai sari, dengan skor (1) untuk putih, (2) untuk kuning, (3) 

untuk hijau, (4) untuk biru, (5) untuk ungu muda, (6) untuk ungu, (7) 

untuk lainnya, diamati saat bunga mekar. 

13) Posisi stigma, dengan skor (3) untuk lebih pendek, (5) untuk sama tinggi, 

(7) untuk lebih tinggi, diamati saat bunga mekar. 

 
 

Gambar 8. Posisi stigma 

(TG, 2012) 

 

14) Bentuk tipe kelopak, dengan skor (1) untuk entire, (2) untuk intermediate, 

(3) untuk dentate, (4) untuk lainnya. 

 
Gambar 9. Bentuk tipe kelopak 

(IPGRI, 1995) 

  

(3) lebih pendek (5) sama tinggi (7) lebih tinggi 
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15) Penyempitan tangkai buah, dengan skor (1) untuk tidak ada, (9) untuk ada  

 
 

Gambar 10. Penyempitan tangkai buah 

(TG, 2012) 

 

16) Warna buah muda, dengan skor (1) untuk putih, (2) untuk kuning, ( 3) 

untuk hijau, (4) untuk ungu, (5) untuk lainnya.  

    

1 

White 

2 

Yellow 

3 

Green 

4 

Purple 
 

Gambar 11. Warna buah muda 

(internet) 

 

17) Warna buah matang, dengan (1) untuk putih, (2) untuk kuning, (3) untuk 

orange, (4) untuk merah, (5) untuk coklat, (6) untuk hijau, (7) untuk 

lainnya. 

 
  

   

1 

Yellowish 

white 

2 

Yellow 

3 

Orange 

4 

Red 

5 

Brown 

6 

Green 

 

(1) tidak ada (2) ada 
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Gambar 12. Warna buah matang 

(internet) 

 

18) Bentuk buah, dengan skor (1) untuk elongate, (2) untuk almost round, (3) 

untuk triangular, (4) untuk campanulate, (5) untuk blocky, (6) untuk 

lainnya.  

 
Gambar 13. Bentuk buah 

(IPGRI, 1995) 
 

19) Bentuk pangkal buah, dengan skor (1) untuk acute, (2) untuk obtuse, (3) 

untuk truncate, (4) untuk cordate, (5) untuk lobate  

 
Gambar 14. Bentuk pangkal buah 

(IPGRI, 1995) 

 

20) Bentuk ujung buah, dengan skor (1) untuk pointed, (2) untuk blunt, (3) 

untuk sunken, (4) untuk sunken and pointed, (5) untuk lainnya.  

  



28 

 

 

 

 

Gambar 15. Bentuk ujung buah 

(IPGRI, 1995) 

22) Bentuk potongan melintang buah, dengan skor (3) untuk slightly 

corrugated, (5) untuk intermediate, (7) untuk corrugated. 

 
Gambar 16. Bentuk potongan melintang buah 

(IPGRI, 1995) 
 

23) Permukaan kulit, dengan skor (1) untuk smooth, (2) untuk semiwrinkled, 

(3) untuk wrinkled. 

3.5.2. Karakter Kuantitatif 

a) Tinggi tanaman (cm): diukur dari permukaan tanah sampai ujung tertinggi, 

setelah panen pertama. 

b) Tinggi dikotomus (cm): diukur dari permukaan tanah sampai percabangan 

pertama, setelah panen pertama. 

c) Lebar kanopi (cm): diukur pada kanopi terlebar, setelah panen pertama. 

d) Diameter batang (cm): diukur pada pertengahan batang, setelah panen 

pertama. 

e) Panjang daun (cm): diukur dari 10 daun dewasa, diamati ketika buah 

pertama mulai masak pada 50% populasi. 

f) Lebar daun (cm): diukur dari 10 daun dewasa, diamati ketika buah 

pertama mulai masak pada 50% populasi. 
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g) Umur berbunga (HST): jumlah hari setelah transplanting sampai 50% 

populasi mempunyai bunga mekar. 

h) Umur panen (HST): jumlah hari setelah transplanting sampai 50% 

populasi mempunyai buah masak. 

i) Panjang buah (cm): rata-rata 10 panjang buah segar pada panen pertama. 

j) Diameter buah (cm): diameter pangkal 10 buah segar pada panen pertama. 

k) Bobot per buah (g): rata-rata bobot 10 buah segar pada panen pertama. 

l) Jumlah buah per tanaman: penjumlahan antara jumlah buah layak pasar 

dan jumlah buah tidak layak pasar pada panen pertama. 

3.6. Analisis Data 

 Data kualitatif hasil pengamatan karakter morfologi dianalisis dengan 

analisis gerombol (cluster analysis) menggunakan software Minitab 16 dengan 

menginput data scoring pada masing-masing karakter sesuai dengan panduan 

pengamatan yang ada pada sub bab 3.5, sedangkan data kuantitatif hasil 

pengamatan karakter agronomi dianalisis menggunakan uji F dengan taraf 5% dan 

1%. Jika uji F menunjukkan nilai berbeda nyata, diuji lanjut menggunakan uji 

DMRT pada taraf 5% untuk mempelajari perbedaan karakter antar genotipe. 

Software yang digunakan adalah SAS (Statistical Analysis System). Sidik ragam 

(Tabel 4) yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Mattjik dan 

Sumertajaya (2006). 
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Tabel 4. Sumber Keragaman dan Nilai Harapan 

Sumber Keragaman Db JK KT F-hitung 

Kelompok r-1 JKk JKk/(r-1) KTk/Kte 

Genotip g-1 JKg JKg/(g-1) KTg/KTe 

Galat (r-1)(g-1) Jke Jke/(r-1)(g-1)  

Total gr-1 JKt   

Keterangan: r = jumlah ulangan; g = jumlah genotipe; JKk = jumlah kuadrat ulangan; JKg 

= jumlah  kuadrat genotipe; JKe = jumlah kuadrat galat; KTk = kuadrat tengah kelompok; 

KTg = kuadrat tengah genotipe; KTe = kuadrat tengah galat.  

 


