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III. TATA CARA PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Agrobioteknologi, Laboratorium 

Tanah, dan Green house Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari sampai bulan Juni 2017.  

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian antara lain bibit tanaman cabai 

keriting varietas Moncer F1, isolat murni Trichoderma sp. (koleksi LPHPT daerah 

Bantul Yogyakarta) dan isolat Fusarium sp. (koleksi Laboratorium Mikologi 

Fakultas Pertanian UGM), seresah daun, jerami, kotoran ayam, kotoran sapi, 

alkohol 96%, spirtus, tanah Regosol sebanyak 8 kg, molase, aquades, PDA, dan 

dedak. 

Alat yang digunakan dalam penenitian yaitu, autoklaf, oven, erlenmeyer, 

petri dish, jarum ose, dry glasky, gelas becker, tabung reaksi, plastik bening, karet 

gelang, lampu bunsen, polybag ukuran 30 cm x 35 cm, hand sprayer, timbangan 

analitik, alat tulis, kertas payung, terpal, cangkul, sekop, karung, ember, 

mikroskop Boico, gelas ukur, timbangan dan alat pencacah.  

C. Metode Penelitian 

Perlakuan yang diujikan terdiri dari tiga tahap, sebagai berikut :  

Tahap 1 : Uji Daya Hambat Trichoderma sp. terhadap  F. oxysporum  f.sp.  

capsici dilakukan pada Media PDA.  

Uji daya hambat (Lampiran 8g) dilakukan menggunakan metode 

lubang/sumuran yaitu membuat lubang pada media agar padat yang telah 
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diinokulasi dengan jamur dan diinkubasi selama 7 hari (Lampiran 8i). Setelah 

dilakukan inkubasi, pertumbuhan jamur diamati untuk melihat ada tidaknya 

daerah hambatan di sekeliling lubang (Kusmayati dan Agustini, 2007). 

Tahap 2: Pengembangan Trichoderma sp. pada  Kompos Berbagai Bahan 

Organik.  

 Penelitian eksperimental yang disusun dalam Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan metode percobaan faktor tunggal, yaitu  Trichoderma sp. 

sebanyak 40 g/ polybag dikembangkan pada 4 perlakuan :   

A : Kompos kotoran sapi + jerami  

B : Kompos kotoran ayam + jerami 

C : Kompos kotoran sapi + seresah daun  

D : Kompos kotoran ayam + seresah daun 

Setiap perlakuan diulang 3 kali sehingga ada 12 unit penelitian (Lampiran 1a).  

Tahap 3: Uji Efektivitas Berbagai Kompos Aktif Trichoderma sp. pada 

Pembibitan Cabai Merah dengan Induksi Fusarium sp. 

Penelitian eksperimental yang disusun dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan metode percobaan faktor tunggal, yaitu pembibitan cabai merah keriting 

yang diinfestasi Fusarium sp. 10
6
/ml sebanyak 20 ml dan ditanam pada berbagai 

kompos aktif  Trichoderma sp. dengan 4 perlakuan, sebagai berikut :   

A : Kompos kotoran sapi + jerami aktif Trichoderma sp. 

B : Kompos kotoran ayam + jerami aktif Trichoderma sp.  

C : Kompos kotoran sapi + seresah daun aktif Trichoderma sp.  

D : Kompos kotoran ayam + seresah daun aktif Trichoderma sp.  
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Setiap perlakuan diulang 3 kali sehingga ada 12 unit. Setiap unit ada 3 

tanaman sampel, 1 tanaman korban, dan 3 tanaman cadangan. Total ada 84 

polibag (Lampiran 1b).  

D. Cara Penelitian 

1. Tahap 1: Uji Daya Hambat Trichoderma sp. terhadap  F. oxysporum 

f.sp.  capsici dilakukan pada Media PDA 

 

a. Persiapan perbanyakan jamur dan uji daya hambat 

Jamur Tricohderma sp. (Lampiran 8f) yang digunakan adalah hasil 

perbanyakan Laboratorium Pengamatan dan Peramalan Hama dan Penyakit 

Tanaman Pangan (LPHPT). Trichoderma sp. dikembangkan pada media serbuk 

gergaji 60% yang telah dicampur dengan dedak 40% dan kapur secukupnya serta 

air 15%. Media inokulum dikukus di atas api kecil selama 2 jam, kemudian di 

kering anginkan. Setelah media inokulum dingin kemudian dimasukkan kedalam 

plastik bening dan diberikan isolat murni T. harzianum (Lampiran 8b) yang telah 

ditumbuhkan pada media agar sebanyak 1-2 ose. Setelah pengaplikasian  

Trichoderma sp., media inokulum diinkubasi 1 minggu (Lampiran 8a).  

Isolat  murni cendawan Fusarium sp. (Lampiran 8c) yang didapat dari UGM  

kemudian hifa cendawan ditumbuhkan  pada  media PDA (Lampiran 8d) dan  

diinkubasi selama sekitar lima hari. Cendawan Fusarium sp. yang telah 

ditumbuhkan kemudian diidentifikasi untuk memastikan cendawan penyebab 

penyakit adalah cendawan Fusarium sp. (Lampiran 8h). Cendawan hasil 

identifikasi selanjutnya diperbanyak dan diremajakan  kembali dengan metode 

fragmentasi hifa (5x5 mm) dari cendawan Fusarium sp. dan ditumbuhkan di 

media PDA (Lampiran 8d) dalam cawan petri (Agrios dkk., 1996). 
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Uji daya hambat (Lampiran 8g) dilakukan dengan metode lubang/sumuran 

untuk mengetahui reaksi dan daya hambat Trichoderma sp., terhadap fungi 

Fusarium sp. dengan cara memasukkan masing-masing 1 ose jamur Trichoderma 

sp. dan jamur Fusarium sp. ( Lampiran 8e) ke dalam masing-masing sumur pada 

media PDA (tebal ± 4 mm) (Lampiran 8d). Dilakukan inkubasi pada suhu 35
o
C 

selama 24 jam.  

2. Tahap 2: Pengembangan Trichoderma sp. pada  Kompos Berbagai 

Bahan Organik 

 

a. Pembuatan kompos dan pengembangan Trichoderma sp. 

Persiapan bahan yang digunakan seperti jerami 25 kg dan seresah daun 25 

jerami didapat dari sawah milik Bapak Harjo di daerah Bibis, Tamantirto, 

Kasihan, Bantul, Yogyakarta, seresah daun dikumpulkan dari lingkungan kampus 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kotoran ayam 25 kg, kotoran sapi 25 kg, 

dedak sebanyak 5 kg, plastik hitam/ terpal, parang, molase dan ember.  

Bahan kompos yang terkumpul dicacah (Lampiran 9a) dengan parang 

sampai ukuran <5 cm agar laju dekomposisi bahan kompos oleh mikroorganisme 

lebih mudah dan cepat, kemudian direndam selama 24 jam lalu ditiriskan. 

Pengomposan dilakukan dengan mencampur bahan (Lampiran 9b) sesuai dengan 

masing-masing perlakuan dan dimasukkan ke dalam plastik hitam dan di tutup 

rapat. Pembalikan kompos dilakukan setiap 3 hari sekali (Lampiran 9c) dan 

penyiraman kompos dilakukan setiap 3 hari sekali untuk menjaga kompos tetap 

lembab sampai kompos matang (Lampiran 9d). Selama pengomposan dilakukan 

pengamatan sifat fisiknya antara lain : 
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1. Temperatur pengomposan 

Pengukuran suhu kompos dilakukan tiga hari sekali selama proses pengomposan 

berlangsung. Pengukuran temperatur dilakukan dengan cara menancapkan 

Thermometer derajat Celcius (ᵒC) pada lapisan bahan kompos dibagian tengah 

karung kompos.  

2. Derajad keasaman (pH) 

Pengukuran derajat keasaman menggunakan pH meter. pH diukur dengan cara 

memasukkan 2,5 g contoh bahan kompos pada masing-masing perlakuan dengan 

ulangan cepuk, dengan ditambah 15 ml aquades. Setelah itu cepuk ditutup dan 

dikocok sampai homogen. Larutan didiamkan sampai mengendap selama 15 

menit. Selanjutnya di cek menggunakan pH meter.   

b. Inokulasi Jamur Trichoderma sp. ke dalam Kompos 

Kompos kemudian diinokulasi dengan jamur Trichoderma sp. (Lampiran 

9e) dengan dosis 40 gram tiap perlakuan. Kompos yang telah diinokulasi 

kemudian diinkubasi selama 1 minggu di dalam ruang steril. Setelah diinkubasi 

selama 1 minggu kemudian kompos aktif Trichoderma sp. dihitung viabilitasnya 

menggunakan metode plate count ( Lampiran 9f, g).  

3. Tahap 3: Uji Efektivitas Berbagai Kompos Aktif Trichoderma sp. pada 

Pembibitan Cabai Merah dengan Induksi Fusarium sp. 
 

a. Persiapan media tanam 

Media tanam yang digunakan yaitu menggunakan tanah regosol yang 

diambil dari lahan percobaan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Tahap pertama yaitu tanah yang sudah dikumpulkan kemudian 

diayak. Setelah itu dilakukan kering angin agar tanah menjadi remah selama 24 
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jam. Tanah yang sudah kering dimasukkan ke dalam polybag sebanyak 8 kg 

tanah/ polybag (Lampiran 3) dan dicampur dengan kompos sesuai dengan masing-

masing perlakuan. Perlakuan A= kompos aktif Trichoderma sp. (jerami+kotoran 

sapi) sebanyak 63,2 g/tanaman, B= kompos aktif Trichoderma sp. 

(jerami+kotoran ayam) sebanyak 63,2 g/tanaman, C= kompos aktif Trichoderma 

sp. (seresah+ kotoran sapi) sebanyak 63,2 g/tanaman, D= kompos aktif 

Trichoderma sp. (seresah+kotoran ayam) sebanyak 63,2 g/ tanaman. Setelah 

semua tercampur rata, selanjutnya yaitu media tanam diinkubasi selama 1 minggu 

(Lampiran 10a). Hal ini bertujuan agar jamur Trichoderma sp. dapat beradaptasi 

dengan tanah dan berkembang lebih banyak lagi. 

b. Penanaman  

Penanaman dilakukan dengan menanam bibit cabai yang sudah berumur 3 

minggu (Lampiran 10b). Setelah ditanam (Lampiran 10c) kemudian diinkubasi 

selama 1 minggu dengan tujuan agar tanaman beradaptasi dengan media tanam 

juga agar jamur Trichoderma sp. dapat berinteraksi dengan tanaman.  

c. Infestasi jamur Fusarium sp pada tanaman cabai  

Infestasi jamur Fusarium sp. 10
5
/ml sebanyak 6 ml dengan kerapatan 6,25 

disuspensi kedalam lubang didekat akar pada masing-masing polybag (Lampiran 

10e). Pemberian suspensi jamur Fusarium sp. dilakukan pada bibit cabai saat 

umur 1 minggu setalah tanam.  
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d. Pemeliharaan  

i. Penyiraman 

Penyiraman dilakukan setiap 3 hari sekali atau berdasarkan kondisi 

kelembaban tanah. Apabila tanah terlihat kering maka dilakukan 

penyiraman (Lampiran 10h). Namun, jika tanah masih terlihat lembab 

maka penyiraman tidak dilakukan. 

ii. Pengajiran  

Pemasangan ajir dilakukan 2 minggu setelah tanam (Lampiran 10d). 

Pemasangan ajir bertujuan untuk menyangga tanaman agar tumbuh 

tegak karena tanaman cabai mempunyai perakaran dangkal.  

iii. Penyiangan 

Penyiangan dilakukan bertujuan untuk menjaga kebersihan disekitar 

tanaman sehingga pertumbuhannya tidak terganggu oleh tanaman lain. 

Penyiangan dilakukan ketika terdapat gulma. 

iv. Pengendalian OPT 

Pengendalian hama dilakukan 1 minggu sekali untuk mencegah 

kematian tanaman yang disebabkan oleh OPT selain perlakuan 

(Lampiran 10g). Hama yang sering menyerang pada tanaman cabai 

kriting yaitu aphid, kutu kebul¸dan ulat. Pengendalian hama dilakukan 

secara manual dengan membunuh hama menggunakan tangan dan juga 

menggunakan insektisida yaitu curacrol dengan dosis 0,3 ml/liter air. 
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v. Pemupukan  

Pemupukan ada dua macam yaitu pupuk dasar dengan kompos 

(Lampiran 4a) dan pupuk susulan berupa NPK (Lampiran 4b). Pupuk 

dasar dilakukan bersamaan dengan aplikasi Trichoderma sp. yaitu 1 

minggu setelah tanam. Kemudian pupuk NPK dilakukan 2 minggu 

setelah tanam. Pemupukan agar tanaman mendapatkan nutrisi yang 

dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang (Lampiran 4a,b).  

E. Variabel Pengamatan 

Tahap 1 : Uji Daya Hambat Trichoderma sp. terhadap  F. oxysporum  f.sp.  

capsici dilakukan pada Media PDA 

Uji daya hambat  Trichoderma sp. terhadap  F. oxysporum  f.sp.  capsici 

dilakukan pada media PDA yang ditentukan dengan mengukur luas daerah  

hambat metode yang digunakan oleh Lestari dkk., 2013.  

Persentase  daya  hambat dihitung dengan rumus :   

Daya hambat = 
                                         

                   
         

Tahap 2: Pengembangan Trichoderma sp. pada Berbagai Bahan Organik 

a. Analisis kandungan kompos 

Analisis kandungan kompos dilakukan pada akhir pengamatan saat 

kompos telah matang. Pengamatan ini untuk mengetahui kandungan bahan 

organik, N total,  C organik, kadar lengas dan C/N rasio di dalam kompos. 
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b. Temperatur  

Pengamatan temperatur ini digunakan untuk melihat kerja dan 

aktivitas mikroorganisme selama pengomposan. Pengamatan temperatur   

dilakukan 3 hari sekali selama pengamatan. Pengamatan suhu 

menggunakan Thermometer yang ditancapkan pada kompos dengan satuan 

(ᵒC). 

c. pH 

Pengukuran derajat keasaman penggunakan pH meter. Pengamatan 

pH dilakukan bersamaan dengan pengukuran suhu. Pengamatan pH 

dilakukan di Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

d. Inkubasi jamur Trichoderma sp. pada kompos 

Inkubasi dilakukan untuk mengembangkan jamur Trichoderma sp. pada 

bahan organik yaitu pada kompos sesuai dengan perlakuan. Inkubasi jamur 

dilakukan selama 1 minggu dengan suhu 27
0
C.  

e. Uji viabilitas spora Trichoderma sp.  

Uji viabilitas spora dihitung dengan metode plat count pada PDA + 

chlorampenicol 0,1% dengan seri pengenceran 10
4
, 10

6
, 10

7
,10

8
 dan 

ditentukan jumlah spora viabel per gram bahan x faktor pengenceran. 
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Tahap 3: Uji Efektivitas Berbagai Kompos Aktif Trichoderma sp. pada 

Tanaman Cabai Merah dengan Induksi Fusarium sp. 

a. Tingkat layu Fusarium sp. 

Efektivitas penghambatan penyakit layu yang ditinjau berdasarkan 

persentase kelayuan diamat 1 minggu sekali, yang dihitung dengan  

menggunakan rumus:   

Tingkat layu =
                                        

                                
 x 100% 

b. Kelayuan tanaman 

Dilakukan dengan cara mengidentifikasi tanaman yang mengalami 

kelayuan akibat infeksi oleh Fusarium sp. Kelayuan tanaman diamati 

setiap 1 minggu sekali dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

                  IP = 
 

 
 x 100% 

Keterangan : 

IP = Intensitas penyakit 

a   = Jumlah tanaman yang menunjukakan gejala penyakit 

b   = Jumlah tanaman yang diamati 

c. Jumlah tanaman yang mati  

Dilakukan dengan melihat jumlah tanaman yang mati disetiap 

perlakuan. Pengamatan ini dilakukan setiap 1 minggu sekali dan 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

P = 
   

  
 x 100% 

Keterangan: 

P     : persentase tanaman yang mati pada setiap perlakuan 

ΣTm: jumlah tanaman yang mati pada setiap perlakuan 

ΣT   : jumlah tanaman yang diamati setiap perlakuan 
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d. Jumlah populasi Trichoderma sp. dan Fusarium sp. didalam tanah 

Jumlah populasi Trichoderma sp. dan Fusarium sp. dihitung dengan 

cara melakukan metode pengenceran per gram tanah dengan dilakukan seri 

pengenceran 10
4
,10

6
 dan ditentukan jumlah spora viabel per gram bahan.  

e. Pertumbuhan vegetatif  

i. Bobot segar akar (g)  

Pengamatan bobot segar akar dilakukan dengan cara mencabut 

tanaman korban pada tiap perlakuan, kemudian menimbang bagian akar 

yang sudah dibersihkan dari tanahnya. Akar ditimbang menggunakan 

timbangan analitik, dan dinyatakan dalam satuan gram (Lampiran 10k).  

ii. Bobot kering akar (g) 

Pengamatan bobot kering akar dilakukan dengan cara menimbang akar 

yang sudah kering oven dalam suhu 70ᵒC sampai beratnya konstan 

menggunakan timbangan analitik dan dinyatakan dalam satuan gram. 

Perhitungan bobot segar dan bobot kering akar dilakukan pada minggu ke 

3 dan 6 setelah tanam (Lampiran 10i, j).  

f. Tinggi tanaman 

Untuk mengukur tinggi tanaman (Lampiran 10f) dilakukan dengan 

cara mengukur dari pangkal batang hingga titik tumbuh tanaman tertinggi. 

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan setiap 1 minggu sekali dan diukur 

dengan satuan cm.  
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g. Jumlah daun 

Dilakukan dengan cara menghitung jumlah daun dari daun pertama 

(daun paling bawah) hingga daun terakhir (daun paling atas) dilakukan 1 

minggu sekali. Jumlah daun dinyatakan dalam satuan helai. 

h. Bobot segar tajuk (g) 

Pengamatan bobot segar tajuk dilakukan dengan cara mencabut 

tanaman korban per perlakuan, kemudian menimbang bagian daun dan 

batang. Tajuk ditimbang menggunakan timbangan analitik dan dinyatakan 

dalam satuan gram (Lampiran 10l).  

i. Bobot kering tajuk (g) 

Pengamatan bobot kering tajuk dilakukan dengan cara tajuk dioven 

pada suhu 70ᵒC sampai beratnya konstan kemudian menimbang daun dan 

batang yang sudah kering oven menggunakan timbangan analitik dan 

dinyatakan dalam satuan gram. Perhitungan bobot segar dan bobot kering 

tajuk dilakukan pada minggu ke 3 dan 6 setelah tanam.  

F. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini disidik ragam Analisis of Variance 

(ANOVA) dengan taraf nyata α=5%. Apabila terdapat pengaruh yang signifikan 

antar perlakuan, maka dilakukan uji lanjutan menggunakan Uji Duncan Multiple 

Range Test (DMRT) dengan taraf α=5%. Hasil data dianalisis ditampilkan dalam 

bentuk grafik.  


