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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian dilakukan di Screen House Dusun Kasin, Desa Ampeldento 

Karangploso, Kabupaten Malang. Penelitian dilakukan selama 4 bulan November 

2018 – Februari 2019. 

3.2 Alat Dan Bahan 

3.2.1 Alat 

  Alat yang digunakan adalah Tray Semai, Gembor, Penggaris, Polybag 

Ukuran 40 X 40 Cm, Cangkul, Timbangan, Cawan Petri, Erlenmeyer, Gelas 

Beker, Scalpel, Jarum Ose, Laminar Air Flow (LAF), Bunsen Burner, Gunting, 

Kompor Gas, Autoclaf, Tisu Steril, Label, Plastik Wrap, Haemocytometer, Pipet 

Mikro, Timbangan Analitik, Mikroskop, Alumunim Foil, Panci, Botol Bekas, 

Kain Saring, Pipet, Kayu Label Perlakuan, Alat Tulis dan Alat Dokumentasi 

3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih kubis varietas 

Grand 11, media tanam tanah, pupuk kompos (Kompos bioplus, pasir malang, 

arang sekam, humus dan cocopeat), pupuk kandang kambing, isolat murni jamur 

Trichoderma sp, Aspergillus sp, Gliocladium sp.,akar kubis yang sakit, Potato 

Dextrose Agar, aquades, alkohol 96%, dan air. 

3.3 Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

Faktorial. Dimana faktor pertama yaitu macam jamur (J) yang terdiri dari empat 

taraf dan faktor kedua yaitu macam bahan organik (P) yang terdiri dari tiga taraf.  
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Sehingga memperoleh 12 perlakuan. Perlakuan tersebut diulang sebanyak 3 kali 

dan memperoleh 36 satuan percobaan. 

Faktor 1 : Macam Jamur 

 Taraf : J0 = Tanpa Jamur 

J1 = Jamur Trichoderma sp 

J2 = Jamur Aspergillus sp 

J3 = Jamur Gliocladium sp 

Faktor II : Macam Pupuk 

 Taraf : P0 = Tanpa Jamur 

P1 = Pupuk Kandang Kambing 

P2 = Pupuk Kompos 

 Adapun contoh pengambilan sampel disajikan pada Gambar 3 dan denah 

Percobaan disajikan pada Gambar 3 sebagai berikut : 

J0P2 

 

 

 

 

J2P0 J3P2 

 

J1P1 

 

 

 

 

 

J0P1 

 

J2P1 

Gambar 3. Contoh Pengambilan Sampel Penelitian (S1: Sampel 1, S2 : Sampel 2) 
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Gambar 4. Denah Percobaan  

Keterangan : 

1. Jarak antar ulangan adalah 50 cm dan Jarak antar perlakuan adalah 30 cm 

(Ahsanul dkk, 2017) 

2. I, II dam III  merupakan kelompok ulangan 

3. J0P0  : Tanpa Jamur dan Tanpa Pupuk 

4. J0P1 : Tanpa Jamur dengan Pupuk kandang kambing 

5. J0P2 : Tanpa Jamur dengan Pupuk kompos 

6. J1P0 : Trichoderma sp dengan Tanpa Pupuk  

7. J1P1 : Trichoderma sp dengan Pupuk kandang kambing 

8. J1P2 : Trichoderma sp dengan Pupuk kompos 

9. J2P0 :Aspergillus sp dengan Tanpa Pupuk 

10. J2P1 :Aspergillus sp dengan Pupuk kandang kambing 

11. J2P2 :Aspergillus sp dengan Pupuk kompos 

12. J3P0 :Gliocladium sp dengan Tanpa Pupuk  

13. J3P1: Gliocladium sp dengan Pupuk kandang kambing 

14. J3P2 :Gliocladium sp dengan Pupuk kompos 
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3.4 Tahapan Penelitian 

3.4.1 Persiapan dan Persemaian Bibit Kubis 

 Penyemaian benih kubis menggunakan varietas Grand 11 dilakukan di 

dalam tray, tiap lubang potray ditanam 1 benih dengan menggunakan media 

tanam humus (Lampiran 7 (g)). Penyemaian benih dilakukan selama 3-4 minggu 

hingga bibit memiliki daun sebanyak 5–6 helai dan siap untuk dipindah tanam 

(Hamidah, 2012). Kemudian dilanjutkan dengan pemindahan ke dalam polibag 

yang telah disiapkan untuk penelitian (Made, 2018). 

3.4.2 Persiapan Media Tanam 

Media tanam pada penelitian ini yaitu menggunakan tanah katel yang di 

ambil di daerah Karangploso Malang. Sebelum di masukkan ke dalam polibag 

tanah di timbang masing-masing 10 kg. Media yang sudah siap kemudian 

dimasukkan ke dalam polibag sebagai media tanam (Ni made dkk, 2018) 

berukuran 40 x 40 cm dan diletakkan sesuai dengan penempatan dalam 

Rancangan Percobaan. Dokumentasi persiapan media tanam di sajikan pada 

Lampiran 7 . 

3.4.3 Pindah Tanam 

 Empat minggu setelah semai bibit kubis ditanam dalam media yang di 

persiapkan sesuai perlakuan. Untuk setiap perlakuan, tanah digemburkan 

kemudian di masukkan kedalam polibag. Setelah tanah digemburkan tanah di 

basahi. Selanjutnya bibit dicabut dari persemaian, kemudian ditanam di media 

tanam dalam polybag (Djoko, 2011) dengan jarak tanam antar perlakuan 30 cm x 

30 cm (Ahsanul dkk, 2017).  
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3.4.4 Penyediaan Inokulum  Plasmodiphora brassicae 

 Inokulum P. brassicae diperoleh dengan mengumpulkan akar kubis yang 

terinfeksi akar gada (Dyah dkk., 2015) atau tanaman jenis Brassicaceae yang 

bergejala dari daerah pertanaman Brassicaceae (Lampiran 12 (dd)). Akar-akar 

tersebut terlebih dahulu di cuci pada air mengalir untuk menghilangkan sisa-sisa 

tanah sampai bersih, selanjutnya akar dihancurkan dengan cara diblender 

kemudian disaring menggunakan kain saring. Kemudian kepadatan spora rehatnya 

dihitung dengan haemasitometer. Suspensi spora tersebut kemudian dicampurkan 

ke dalam tanah yang telah disiapkan dengan kepadatan 106 spora per ml 

bersamaan dengan pindah tanam dari pembibitan (Asniah dkk., 2013). Penentuan 

kerapatan yakni dengan menggunakan alat hemasitometer kemudian kerapatan 

spora dihitung dengan menggunakan rumus menurut Gabriel dan Rianto (1989) 

sebagai berikut :     C = 
t

(n x 0,25)
X 106 

Keterangan : C = kerapatan spora per ml larutan, t = jumlah kotak spora dalam 

kotak sampel yang diamati, N = jumlah kotak sampel (5 kotak besar x 16 kotak 

kecil), 0,25 = faktor koreksi penggunaan kotak sampel skala kecil pada 

hemasitometer, 106 = Konstanta. 

 

Gambar 5. Penampakan bagian hemasitometer (A) Kamar hitung pada 

hemositometer dan (B) Satu buah kamar hitung pada 

hemositometer (Caprette, 2006). 

A B 
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3.4.5 Persiapan  dan Perbanyakan Isolat Jamur Antagonis 

Jamur Trichoderma sp, Aspergillus sp, dan Gliocladium sp. diperbanyak 

menggunakan medium PDA (Potato Dextrose Agar) dengan konsentrasi 1 liter 

sari kentang , 20 gram agar dan 20 gram dextrose (Zevita, 2013), dan diinkubasi 

hingga miselium memenuhi cawan petri selama lima hari (Latifah dkk., 2011) 

3.4.6 Persiapan Aplikasi Bahan Organik 

 Bahan tanam selain tanah dalam penelitian ini yakni menggunakan pupuk 

kandang kambing dan pupuk kompos. Dosis perlakuan yang diaplikasikan yakni 

20 ton /ha ( Hamidah, 2012) atau 180 g/tanaman/polibag (Lampiran 15). Sebelum 

diaplikasikan masing-masing ditimbang sesuai dengan perlakuan (Lampiran 7 (i)). 

Plot yang berlabel sama akan ditabur dengan pupuk sesuai perlakuan. 

3.4.7 Aplikasi Jamur Antagonis pada Media Tanam 

Aplikasi jamur antagonis dilakukan tiga minggu setelah pindah tanam, 

dimana inokulum jamur antagonis dengan keradatan spora 108 spora/ml 

(Dwiastuti dkk, 2015). Cara pembuatan suspensi jamur antagonis adalah 10 ml 

aquades steril dimasukkan kedalam satu cawan petridish yang berisi penuh koloni 

endofit, selanjutnya digerus permukaan koloni perlahan-lahan agar tidak terbawa 

miselium jamur dengan menggunakan spatula secara aseptik, hingga dihasilkan 

suspensi yang berisi spora endofit dan selanjutnya dihitungkeradatan spora 

dengan menggunakan haemasitometer (Asniah, 2009). Pengaplikasian tiga isolat 

jamur antagonis (Trichoderma sp, Aspergillus sp, Gliocladium sp) dilakukan 

sebanyak lima kali yang diaplikasikan setelah pindah tanam dengan dosis 20 ml 

per tanaman dengan cara menuangkan masing- masing isolat ke dalam polibag 

percobaan sesuai dengan masing- masing perlakuan menggunakan gelas ukur. 
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3.4.8 Pemeliharaan Tanaman 

 Kegiatan Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman, pembumbungan, 

penyiangan gulma dan pengendalian hama. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari 

pada pagi dan sore hari, terutama pada fase awal pertumbuhan dan keadaan 

cuacanya kering (Danu, 2016). Pembumbunan dilakukan dengan cara 

menambahkan tanah pada pangkal batang, supaya akar tanaman tidak mudah 

menjalar keluar dari dalam polibag dan untuk memperkokoh tegaknya batang 

tanaman (Sunarti, 2015). Penyiangan gulma dilakukan apabila pada polybag 

percobaan ditumbuhi gulma (Ni made dkk, 2018). Pengendalian hama dilakukan 

secara mekanik, yakni mengambil hama yang terdapat pada tanaman dengan 

menggunakan tangan (Asniah, 2013), selain cara mekanik pengendalian juga di 

lakukan secara kimia dengan menyemprotkan insektisida berbahan aktif 

abamectin dan rendaman tembakau untuk mengendalikan ulat daun dan Kutu 

daun persik (Myzus persicae). 

3.5 Variabel Pengamatan 

Pengamatan di lapang dengan parameter sebagai berikut: 

1. Tinggi Tanaman (cm) 

 Pengamatan tinggi tanaman dilakukan dari pangkal batang sampai ujung 

daun terpanjang, pengamatan dilakukan satu minggu sekali (Wahyu, 2016).  

2. Jumlah Daun (Helai) 

 Pengamatan jumlah daun dilakukan dengan cara menghitung daun yang 

sudahterbuka sempurna dengan interval satu minggu sekali (Wahyu, 2016). 

Satuan yang digunakan adalah helai daun (Danu, 2016) 
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3. Diameter Krop (cm) 

  Pengukuran diameter krop dilakukan dengan mengukur keliling krop 

dengan menggunakan meteran tali dengan satuan (Danu,2016). Diameter krop 

diukur saat tanaman sudah muncul bunga kubis. 

4. Bobot Krop Kubis (g) 

 Bobot basah krop tanaman tanpa akar diamati pada saat panen dengan cara 

menimbang bagian tanaman (krop) kubis (Asniah dkk, 2013) yang diperoleh 

setelah memotong krop kubis tepat pada bagian dasar ‘bulatan’ krop, kemudian 

krop ditimbang satu persatu menggunakan timbangan 

5. Intensitas Penyakit 

 Intensitas penyakit diamati pada saat panen dengan cara mengamati gejala 

infeksi patogen pada tanaman kubis yang menunjukkan gejala pembengkakan 

pada akar tiap satuan percobaan (Asniah dkk, 2013. Pengukuran keparahan 

penyakit diukur dengan rumus sebagai berikut (Jayang, 2015): 

KP = Σ (
ni .  vi

N .  Z
)𝑥 100 % 

Keterangan: KP: Keparahan penyakit, ni : Jumlah bagian tanaman yang terserang, 

vi : skor/skala kerusakan, Z : skor/skala tertinggi yang ditetapkan, N : jumlah 

tanaman yang diamati. 

 Penentuan skala kerusakan akar dilakukan dengan cara mencabut tanaman 

pada saat panen. Skala serangan dihitung berdasarkan skala 0– 3, di mana : 

0 = tidak ada gejala pembengkakan, 1 = pembengkakan terjadi pada akar utama, 2 

= pembengkakan terjadi pada akar sekunder, 3 = pembengkakan terjadi pada akar 

utama maupun akar sekunder (Datnoff et al., 1987). 
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 Keparahan penyakit dikategorikan sebagai berikut (Tahumury, 2013): 

Tabel 3. Kategori intensitas serangan penyakit akar gada 

No Intensitas Serangan Kategori Serangan 

1 0 Normal 

2 >0 – 25 % Ringan 

3 >25 – 50 % Sedang 

4 >50 – 75 % Berat 

5 > 75 % Sangat berat 

6. Berat Akar (gr) 

 Berat akar tanaman diamati pada saat panen dengan cara memisahkan 

bagian krop kubis dengan batangnya. 

7. Panjang Akar (cm) 

 Panjang akar diukur pada saat panen dengan cara mengukur tinggi akar 

dari pangkal batang sampai pada pucuk akar. 

3.6 Panen 

 Kubis dipanen pada umur 2 – 3 bulan setelah tanam, krop mencapai 

ukuran maksimal, padat/ kompak, bila di jentik jari tangan berbunyi nyaring. 

Pemanenan terlambat berakibat kropnya pecah/ retak-retak ( busuk). Cara panen 

dengan mematahkan daun- daun tua sebelah bawah krop, krop dipotong tepat 

dibagian bawahnya dan dimasukkan ke keranjang, daun tua dan rusak 

dibersihkan. Waktu yang tepat untuk memanen kubis adalah siang hari dari jam 

09.00 – 15.30 dan tidak saat hujan. Apabila kubis di panen terlalu pagi masih 

berembun, embun harus dihilangkan karena dapat memicu tumbuhnya penyakit 

jamur (Pracaya, 2005). 
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3.7 Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam RAK 

Faktorial, untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya perlakuan dengan 

menggunakan uji F. Apabila data yang diperoleh berpengaruh nyata, maka untuk 

mengetahui perbedaan diantara rata-rata perlakuan dilakukan uji BNJ pada taraf α 

= 5%. Data disajikan dalam bentuk tabel dan gambar . 
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