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III METODE KERJA 

3.1  Tempat dan Waktu 

 Penelitian ini akan dilakukan di lahan percobaan Desa Kepuh Harjo Kec. 

Karangploso, Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah 

Malang. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilakukan mulai bulan April 2018 

sampai Juli 2018.  

3.2  Alat dan Bahan 

3.2.1  Alat 

3.2.2  Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima kutivar cabai rawit 

non hibrida yaitu Mahameru, Super sae,  Madun, Cakra Putih dan Vinoty dan 6 

aksesi cabai rawit yaitu BHJSGT, TLGMPB, BKHSGT, TLGMKK, UMM1, 

BKHPJ yang diperoleh dari beberapa daerah di Indosesia, media tanam terdiri atas 

tanah top soil, pupuk kandang kambing, arang sekam, pupuk NPK (ponska), 

pestisida, insektisida, dolomid dan air.  

3.3  Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Rancangan 

kelompok lengkap teracak (RKLT) dengan satu faktor perlakuan. Perlakuan yang 

diujikan berupa macam genotip, 6 aksesi cabai rawit yaitu BHJSGT, TLGMPB, 

BKHSGT, TLGMKK, UMM1, BKHPJ dan 5 kultivar cabai non hibrida 
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Mahameru, Super Sae, Madun, Cakra Putih dan Vinoty. Masing - masing perlakuan diulang 

sebanyak 2 kali, jumlah sample yang digunakan sebanyak 4 sampel.  

Denah Percobaan 

Ulangan 1    Ulangan 2 

90 cm 

G5  G3 

  

G11 G4 

  

G7 G8 

  

G1 G1 

  

G8 G9 

  

G3 G5 

  

G4 G2 

  

G12 G10 

  

G2 G7 

  

G6 G6 

  

G9 G11 

Ket : G  = Genotip 

Gambar.1  Denah Percobaan 
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Gambar 2. Denah penempatan tanaman dalam petak percobaan 

Denah percobaan dibuat berdasarkan rancangan penelitian diatas. Perlakuan diacak 

pada ulangan ke 2 dan 3, sehingga dilakukan pengacakan sebanyak 2 kali. Sampel diletakkan 

urut pada tempat perlakuannya. 

3.4  Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1  Pengolahan media tanam 

 Media penanaman menggunakan tanah, pupuk kandang dan arang sekam dengan 

perbandingan 1:1:1. Media tanam dibersihkan dari rerumputan, kerikil dan sisa-sisa tanaman 

dengan menggunakan ayakan pasir. Media tanam merupakan salah satu komponen penting 

dalam bercocok tanam yang digunakan sebagai tempat menumbuhkan tanaman, Santoso 

(2009).  

3.4.2 Penyemaian 

 Penyemaian dilakukan di lahan terpadu Kepuhharjo Karang Ploso menggunakan tray 

dengan media tanam berupa tanah dan arang sekam dengan perbandingan 1:1, pada hari 

pertama dan ke dua benih ditutup dengan plastik untuk menghindarkan benih dari hujan dan 

90 cm 

90 cm 
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memaksimalkan perkecambahan, pada hari ke tiga dipastikan plastik dibuka. Perawatan benih 

dilakukan dengan penyiraman secukupnya setiap sore. Setelah kurang lebih 21 hari, benih 

memiliki 4-5 helai daun dengan tinggi 10-15 cm, benih biasanya siap dipindah kelahan. 

3.4.3 Penanaman 

 Penanaman dilakukan setelah bibit memiliki 2-4 helai daun. Menurut Rukmana (1994) 

waktu tanam paling baik adalah pagi atau sore hari, dan bibit cabai berumur 17-23 hari atau 

berdaun 2-4 helai. Pada waktu menanam semai ini diusahakan agar akar tunggang jangan 

sampai membengkok. Tempat yang akan ditanami semai dibuat lubang sedalam panjang akar 

tunggang. Setelah ditanam segera disiram dan diberi penutup pelepah pisang lalu daun-daunan 

supaya tidak layu, Pracaya (2005). 

3.4.4  Pemeliharaan 

 Pemeliharaan yang dilakukan berupa pemberian pupuk, penyiraman, penyiangan 

gulma, penyemprotan insektisida dan herbisida bila diperlukan dan juga pemberian ajir. 

3.4.5  Penyiraman 

 Tanaman cabai selama masa pertumbuhannya membutuhkan air 544,90 mm/musim 

atau setara dengan 54,49 liter/musim. Penyiraman dilakukan pada pagi atau sore hari setiap 

hari selama musim kemarau  

3.4.6  Pemupukan 

 Pemupukan tanaman cabai dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhannya. 

Pemupukan dilakukan dengan cara ditugal atau dicukil tanah yang tidak terlalu dekat dengan 

tanaman supaya penyerapan akar lebih maksimal. Pemupukan dilaukan setiaap 10-15 hari 

sekali sebanyak 3 g/ tanaman. Pemupukan pada saat berbungga dan juga berbuah juga 

disesuaikan 
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3.4.6  Penyiangan gulma 

 Penyiangan gulma dilakukan pada saat dipolybag terdapat gulma, tujuan penyiangan 

ini adalah untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman cabai. Penyiangan dilakukan 

bersamaan dengan penyiraman 

3.4.7  Pemberian ajir 

 Tanaman cabai yang sudah berumur sekitar 1 bulan setelah penanaman memiliki daun 

yang cukup lebat oleh karena itu diperlukan adanya pengajiran dengan harapan tanaman 

tertopang oleh ajir tersebut. Pemberian ajir dilakukan sekitar 10 cm dari pusat tanaman untuk 

mencegah rusaknya perakaran cabai. 

3.4.8  Pengendalian hama dan penyakit 

 Selain hama, musuh tanaman cabai adalah penyakit yang umumnya disebabkan oleh 

jamur /cendawan ataupun bakteri. Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian hama maupun 

penyakit dengan menyemprotkan fungisida, pestisida dan insektisida 

 3.4.9  Pengamatan 

Pengamatan pada penelitian ini dilakukan setiap seminggu sekali untuk pengamatan 

kuantitatif dan pada saat panen untuk kualitatif, dengan parameter pengamatan  sebagai berikut 

: 

A. Vegetatif 

1. Tinggi tanaman. 

Tinggi tanaman di ukur dari permukaan tanah sampai dengan tunas daun tertinggi. 

Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan penggaris. Pengamatan dilakukan pada saat 

mulai memasuki fase generatif.  

2. Jumlah daun 
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Daun yang dihitung adalah seluruh daun dalam satu pohon, pengamatan dilakukan pada 

saat mulai memasuki fase generatif 

3. Diameter batang 

Diameter batang diukur pada batang utama dengan ketinggian 5 cm dari permukaan 

tanah, pengamatan ini dilakukan pada saat mulai memasuki fase generatif 

 

4. Panjang daun  

Daun yang digunakan untuk pengamatan tiap sample adalah 3 daun terbesar. 

pengamatan ini dilakukan pada saat mulai memasuki fase generatif 

5. Lebar daun 

Daun yang digunakan untuk pengamatan tiap sample adalah 3 daun terbesar. 

pengamatan ini dilakukan pada saat mulai memasuki fase generatif 

6. Habitus Tanaman 

Habitus Tanaman di amati pada saat tanaman memasuki fase generatif 

 

1) menyamping, 2) kompak, 3) tegak. 

Gambar.3 Habitus Tanaman 

IPGRI (1995) 

7. Warna daun tua 
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Warna daun diamati pada saat panen pertama untuk setiap sempel daun menggunakan 

color chart  

8. Bentuk Ujung daun 

Bentuk ujung daun diamati pada saat tanaman memasui fase generatif 

 

Runcing 2) Meruncing 3) Tumpul 4) Membulat 5) Rompang 6) Terbelah 7) Berduri 

Gambar.4 Bentuk ujung daun menurut 

Gembong (1986) 

9. Bentuk pangkal daun 

Bentuk pangkal daun diamati pada saat tanaman memasui fase generatif 

 

1) Runcing, 2) Meruncing, 3) Tumpul, 4) Membulat, 5) Rompang, 6) Berlekuk 

Gambar.5 Bentuk pangkal daun menurut 

Gembong (1986) 
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10. Bentuk daun 

Bentuk daun cabai diamati pada saat panen pertama 

 

10) delta, 2) oval, 3) lanset. 

Gambar.6 Bentuk daun 

IPGRI (1995) 

B)   Generatif 

1. Umur berbunga 

Umur berbungga dihitung mulai pindah tanam/transplanting hingga tanaman berbunga. 

2. Umur berbuah 

Umur berbuah dihitung mulai pindah tanam/transplanting hingga tanaman berbuah. 

3. Panjang buah 

Panjang buah diukur dari pangkal hingga ujung buah menggunakan penggaris, sampel 

yang digunakan adalah 3 buah yang diambil secara acak.  

 

 

4. Diameter buah 

Diameter buah diukur pada bagian tengah buah dengan menggunakan 3 buah tiap 

sample pada panen pertama 

5. Bobot buah pertanaman 
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Berat buah total diukur dengan menggunakan total buah sekali panen, tiap sample, dan 

didapat nilai rata-rata 

6. Bobot 10 Buah 

Berat buah segar di timbng ketika panen pertama, dengan cara menimbang 10 buah 

yang diambil secara acak.  

7. Warna buah  

Warna buah dimati saat buah panen pertama warna buah diamati menggunakan 3 grade 

warna yaitu : 

 

Putih kekuningan 2.) kuning 3.) orange 4.) merah 5.) coklat 6.) hijau 

Gambar.7 Warma buah 

8. Bentuk ujung buah  

 

runcing, 2) tumpul, 3) membulat, 4) berlekuk, 5) meruncing 

Gambar.8 Bentuk ujung buah cabai 

IPGRI (1995) 

 

 

 

9. Bentuk pangkal buah 

 

runcing, 2) tumpul, 3) rompang, 4) bentuk jantung, 5) berlekuk. 
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Gambar.9 Bentuk pangkal buah cabai. 

IPGRI (1995) 

10. Bentuk buah 

 Bentuk buah diamati pada saat panen pertama. 

 

(1)     (2)    (3) 

 

(4)   (5) 

1) elongate, 2) almost round, 3) triangular,4) campanulate, 5) blocky 

Gambar.10 Bentuk buah cabai 

IPGRI (1995) 


