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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu  Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium HPT Agronomi Fakultas 

Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang  pada bulan Maret sampai bulan 

Agustus  2009. 

3.2.  Alat dan Bahan  

3.2.1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah petridish, pipet, 

mikropipet, pinset, pisau skapel, tabung reaksi, autoclave, LAF, mikroskop, kaca 

preparat, kamera digital, mikroskop digital, timbangan, gelas ukur, kompor gas, 

botol saos, bunsen dan coke boor. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit buah cabai dan 

biji tanaman cabai yang terserang penyakit, kentang, daging, dekstrosa, pepthon, 

agar tanpa pewarna, alkohol 75%, lactofenol, formalin 4%, kapas, kertas saring, 

plastik bungkus, plastik tahan minyak,dan aquadest.  

3.3. Metode Percobaan  

 Metode Percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan 

Acak Kelompok  (RAK ) dengan 5 perlakuan.  Setiap kelompok  menyertakan 

perlakuan kontrol sebagai pembanding. Perlakuan tersebut antara lain 

1. Trichoderma Koningii,  
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2. Trichoderma Polysporum,  

3. Aspergillus Niger,  

4. Pseudomonas  fluorescens 

5. Kontrol  

 

 

 

 

  

 

 

 

Keterangan: 

TP: Trichoderma polysporum ; TK: Trichiderma koningii; Kontrol; 

AN : Aspergillus niger ; PF: Pseudomonas fluorescense;P: Patogen 

 

3.3.1. Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari hasil pengamatan dilakukan analisis sidik ragam 

(anova), jika menunjukkan pengaruh nyata dan sangat nyata, selanjutnya 

dilakukan uji beda rata-rata menggunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada 

taraf 5%. 
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3.4. Tahapan Penelitian   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.   Persiapan Alat dan Media Tanam 

3.4.1.1. Sterilisasi Alat 

Semua alat yang digunakan dalam kegiatan penelitian dicuci dengan  

detergen, dibilas sampai bersih dengan air mengalir kemudian dikeringkan. Botol 

yang sudah bersih dan kering kemudian  disterilkan bersama dengan alat-alat yang 

digunakan untuk penanaman didalam Laminar Air Flow (LAF), seperti pinset, 

petridish, jarum ose dibungkus dengan kertas bersih. Autoklaf diisi dengan air 

sampai batas tertentu, memasukkan alat-alat dan botol-botol kedalam autoklaf  

1 Persiapan alat dan media tanam 

3.  Identifikasi Patogen  

4. Uji daya hambat antagonistik 

potensial terhadap patogen 

5. Uji daya Kecambah Benih 

2 Isolasi patogen dari tanaman cabai   
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dengan hati-hati dan kemudian ditutup yang rapat, setelah itu, kompor dinyalakan 

dan dibiarkan sampai air mendidih hingga temperatur naik hingga 121ºC dan 

ditunggu sampai tekanan menjadi 15 lbs lalu ditahan hingga 20 menit, lalu 

kompor dimatikan sehingga tekanan menjadi turun hingga 0 lbs. Setelah itu 

autoklaf dibuka. 

3.4.1.2. Pembuatan Media Tanam  

Membuat media tumbuh  (PDA), tahapan dalam membuat PDA adalah 

sebagi berikut: 

 Menimbang kentang sebanyak 200 g kemudian mengupasnya, dan 

memotong tipis -tipis 

 Memasukkan potongan kentang kedalam gelas ukur ukuran 1 liter 

kemudian ditambahkan aquadest sebanyak 500 ml, dan merebusnya 

hingga potongan kentang kelihatan bening, 

 Setelah potongan kentang kelihatan bening kemudian menyaring airnya, 

 Air yang sudah di saring kemudian di masukkan kedalam gelas ukur lagi 

ukuran 1 liter dan menambahkan aquadest sampai ukuran 1 liter 

kemudian di panaskan 

 Memasukkan agar  sebanyak 15 g ke dalam gelas ukur kemudian setelah 

rata di campur dengan dekstrosa sebanyak 20 g dan diaduk sampai 

mendidih, 

 Setelah  mendidih kemudian di tuangkan kedalam 4 botol saos, dan di 

tutup dengan plastik, 
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 Melakukan sterilisasi media PDA di dalam autoklave setelah semua sudah 

di tuang ke dalam botol saos. 

3.4.2. Isolasi Jamur Colletotrichum sp dari Tanaman  Cabai  

Isolasi patogen dilakukan untuk mencari sumber penyakit yang 

menyerang tanaman cabai, tahapan isolasi patogen adalah sebagi berikut: 

1) Mengambil bagian kulit buah tanaman cabai dan biji  tanaman cabai yang 

terserang penyakit dengan cara memotong sebesar ± 4 x 4 cm. 

2) Memotong kecil sebesar ± 0,5 x 0,5 cm dari bagian kulit buah tanaman cabai.  

3) Menginokulasi  kulit buah dan biji tanaman cabai yang terserang penyakit 

kedalam petridish  yang sudah di isi dengan media PDA. 

4) Memwraping petridish yang sudah diinokulasi. 

5) Melakukan lagi mulai poin 1 -4 jika terjadi kontaminasi. 

6) Memurnikan hasil dari inokulasi ke dalam petridish 

7) Mengamati secara mikroskopis dengan pembesaran 400 X untuk mengetahui 

bentuk hifa dan spora dari Colletotrichum sp . 

3.4.3.  Mikroba Antagonis  

Mikroba antagonis yang di gunakan untuk menanggulangi penyakit yang 

menyerang pada tanaman cabai, mikroba antagonis didapatkan melalui koleksi 

pribadi dari Dr Dyah Roeswitawati, MS 

3.4.4. Identifikasi Mikroskopik Patogen  

 Identifikasi mikroba antagonis bertujuan untuk mendapatkan patogen yang 

diharapkan. Tahapan identifikasi patogen adalah sebagai berikut: 

1. Mengambil spora jamur dari media PDA 
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2. Menaruh spora jamur kedalam objek glass 

3. Melakukan pengamatan diatas mikroskop. 

3.4.5. Pemurnian Patogen  

Pemurnian patogen bertujuan untuk mendapatkan patogen yang 

diharapkan. Tahapan-tahapan pemurnian antara lain: 

1. Melubangi media PDA yang sudah berisi patogen dengan cork borrer. 

2.  Mengambil spora dari media PDA yang sudah dilubangi  menggunakan 

jarum ose. 

3. Menginokulasi spora pada media PDA yang baru. 

4. Menutup cawan Petridish dengan rapat selanjutnya menutup tepi petridish 

dengan plastik. 

3.4.6. Uji Antagonisme 

Uji Antagonisme dimaksudkan untuk mengetahui jenis mikroba antagonis 

yang dapat menghambat pertumbuhan jamur Colletotrichum capsici.  

Uji antagonisme   Caranya adalah : 

1. Menanam biakan patogen  sebanyak 1 jarum ose/1 cork borrer pada 

media.  Kemudian diinokulasi mikroba antagonisnya. 

2.  Menutup petridish dengan rapat, dan selanjutnya menutup tepi 

petridish dengan plastik. 
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3.   Biakan diinkubasikan dalam ruangan yang steril selama 2-4 hari.  

4.  Setiap hari setelah miselium tumbuh dilakukan pengamatan zone 

hambatan. 

3.4.7. Uji Daya Kecambah  

Uju daya kembah berfungsi untuk mengetahui kemampuan benih untuk 

dapat tumbuh atau berkecambah secara normal setelah benih ditulari patogen. 

1. Menuangkan aquades steril ke dalam gelas ukur  

2. Mengambil patogen  dan memasukkan kedalam gelas ukur yang sudah 

berisi aquadest steril. 

3. Memasukkan benih kedalam larutan aquadest yang berisi patogen. 

4. Menanam benih yang sudah tertular patogen ke  dalam kertas merang. 

5. Menuangkan aquades steril  ke dalam gelas ukur. 

6. Mengambil mikroba antagonis dan memasukkan kedalam gelas ukur yang 

sudah berisi aquadest steril. 

7. Menetesi benih yang tertular patogen dengan larutan aquadest.  

3.5. Pengamatan  

Variabel pengamatan pada tahap ini adalah sebagai berikut : 

1. Uji Daya  penghambatan.  

Persentasi penghambat dihitung berdasarkan persamaan  ( Suradji , 1992 } 

dengan menggunakan rumus: 
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         Keterangan : Rumus : C = %100x
a

ba 
 

Dimana: 

Rata. L. PDMP (b) :Rata-rata Luas Patogen Dengan Mikroba Potensial  

(Antagonis) pada hari ke-7 

Rata. L. PTMP (a) : Rata-rata Luas Patogen Tanpa Mikroba Potensial 

(Antagonis) pada hari ke-7 

2. Uji Daya Hidup  

 Uji daya hidup berfungsi untuk mengetahui kemampuan benih cabai untuk dapat 

tumbuh atau berkecambah secara normal setelah benih tersebut diinfeksi penyakit 

Colletotrrichum sp dan diuji antagonis.  Uji daya tumbuh dilakukan dengan cara 

menggunting substrat merang sesuai ukuran cawan petri. Merendam benih cabai kedalam 

larutan patogen. Meletakkan cabai yang sudah terinfeksi penyakit  Colletotrichum sp 

dengan bantuan pinset kedalam cawan petridish. Selanjutnya, menetesi dengan spora 

setelah 1 hst dengan menggunakan pipet tetes.  

Variabel pengamatan pada tahap ini adalah sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

  LP = Laju Perkecambahan  

  Xi = Persentase kecambah normal pada etmal ke 1 

  t = Waktu pengamatan dalam etmal  ( 24 jam ) , ( Husein,2008). 

 

 

LP= (Xi-(Xi1)) 

  t 




