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I. TATA CARA PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Agrobioteknologi dan di Lahan 

Percobaan Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2017 sampai dengan April 2017. 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan: Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Bibit Cabai 

besar hibrida varietas Gada F1, Trichoderma harzianum , Fusarium oxysporum, 

Potato Dextrose Agar (PDA), Desinfektan, spirtus, alkohol 96% dan 70%, kapas, 

chloramphenicol 0,1%, aquades, starter Trichoderma harzianum , kotoran sapi, 

kompos ecenggondok, kompos jerami, kompos ampas tebu dan tanah Regosol. 

Alat: Alat yang dibutuhkan dalam penelitian adalah Lampu bunsen, 

autoclave, Jarum ose, jarum driglasky, mikropipet, finntips, tabung reaksi, botol 

suntik, petridish, shaker, gelas ukur, kertas sampul, timbangan analitik, colony 

counter, pH stik, mikroskop, penggaris, cangkul, kamera, polybag. 

C. Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan metode percobaan laboratorium dan lapangan 

3 tahap: 

Tahap 1. Uji antagonis dengan metode  dual menggunakan inokulasi 

sumuran. 

 

Dilakukan secara in-vitro dengan metode dual (menggunakan jarum ose) 

yang di inokulasikan pada lubang (sumuran) yaitu membuat lubang pada media 

Potato Dextrose Agar (PDA) di cawan petri selanjutnya fungi ditumbuhkan pada 
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media PDA yang telah disiapkan sesuai perlakuan, dengan rancangan percobaan 

faktor tunggal 3 perlakuan dan disusun dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL).  

perlakuannya yaitu: 

(A) Trichoderma sp. 

(B) Fusarium sp. 

(C) Trichoderma sp. + Fusarium sp. 

Diperoleh 3 perlakuan. Setiap perlakuan diulang 3 kali, sehingga di peroleh 9 unit 

perlakuan. 

Tahap 2. Pengembangan Trichoderma sp. pada berbagai kompos. 

Dilakukan dengan pencampuran biakan starter  Trichoderma sp. sebanyak 

15 g/ kg kompos, dengan rancangan percobaan faktor tunggal 3 perlakuan dan 

disusun dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL).  perlakuannya yaitu: 

(P1) Kompos eceng gondok + kotoran sapi. 

(P2) Kompos jerami padi + kotoran sapi. 

(P3) Kompos ampas tebu + kotoran sapi.  

Diperoleh 3 perlakuan. Setiap perlakuan diulang 3 kali, sehingga di peroleh 9 unit. 

Tahap 3. Aplikasi berbagai kompos aktif Trichoderma sp. pada tanaman 

cabai besar hibrida. 

 

Dilakukan dengan rancangan percobaan faktor tunggal 4 perlakuan dan 

disusun dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL), perlakuannya yaitu:  

(P0) Tanpa kompos aktif (kontrol),  

(P1) kotoran sapi + Eceng gondok + Trichoderma, 

(P2) kotoran sapi + Jerami + Trichoderma, 

(P3) kotoran sapi + Ampas tebu + Trichoderma.  
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Diperoleh 4 perlakuan. Setiap perlakuan diulang 3 kali, sehingga di peroleh 12 

unit perlakuan. Setiap unit perlakuan terdiri dari 3 tanaman sampel, 2 tanaman 

korban, dan 2 tanaman cadangan sehingga diperoleh 84 polibag (layout tertera di 

lampiran 1). 

D. Cara Penelitian 

1. Persiapan Alat dan Bahan 

Berupa persiapan di laboratorium dan persiapan di Lapangan: 

a. Sterilisasi Alat: Sebelum digunakan, semua peralatan disterilisasikan 

terlebih dahulu. Alat-alat seperti tabung erlenmayer, Cawan petridish, 

tabung reaksi disterilkan kedalam autoklaf sampai temperatur 

menunjukkan pada suhu 121 
o
C (tekanan 1 atm) dan mengatur panas 

kompor sehingga temperaturnya tetap selama 30 menit (lampiran 8.11.e) 

selanjutnya matikan kompor dan diamkan sampai tekanan dalam otoklaf 

nol atm. Untuk proses inokulasi maka dilakukan penyemprotan alkohol 

ke seluruh tempat kerja dan ose disterilkan dengan cara pembakaran. 

b. Pembuatan Media Potato Dextrose Agar (PDA): Untuk membuat satu 

liter media PDA, bahan-bahan yang diperlukan adalah Kentang yang 

telah dikupas dan di potong-potong seukuran korek api sebanyak 200 

gram direbus dalam 800 ml aquades, setelah kentang empuk, kentang di 

angkat dengan menggunakan saringan. Larutan agar dibuat sebanyak 14 

gram yang ditambah dengan Dextrose sebanyak 20 gram dalam aquades 

200 ml. Air rebusan kentang direbus kembali bersama larutan agar dan 

dextrose, kemudian aquades ditambahkan pada larutan tersebut sampai 
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larutan mencapai volume satu liter. Setelah larutan mendidih pada tabung 

erlenmeyer kemudian di tutup dengan kapas dan alumunium foil.  

2. Perbanyakan Trichoderma sp, dan Fusarium sp. 

Fungi Trichoderma sp. (lampiran 8.7.c) diperoleh dari LPHP Bantul dalam 

bentuk starter, Isolat murni (lampiran 8.2.a). dan Fusarium sp. (lampiran 8.1.a) 

diperoleh dari pertanian UGM dalam bentuk Isolat murni (cara perbanyakan isolat 

murni dan plating Fusarium sp. tertera dilampiran 4.a. dan 4.b).  

3. Tahap 1. Uji antagonis dengan metode  dual menggunakan inokulasi 

_________sumuran. 

 

Uji antagonisme dilakukan secara in-vitro dengan metode dual 

(menggunakan jarum ose) yang di inokulasikan pada lubang (sumuran) yaitu 

membuat lubang pada media Potato Dextrose Agar (PDA) di cawan petri 

selanjutnya fungi ditumbuhkan pada media PDA. Untuk mengetahui reaksi dan 

antagonisme Trichoderma sp. terhadap fungi Fusarium sp dengan cara mengukur 

diameter lingkaran zona beningnya. Fungi Fusarium sp. dan Fungi  Trichoderma 

sp. ditumbuhkan pada media PDA yang telah disiapkan, pada sisi saling 

berhadapan berjarak 3 cm. Biakan  Fusarium sp tanpa  Trichoderma sp. disiapkan 

sebagai kontrol. Pengujian antagonisme ini diulang tiga kali. Diinkubasi pada 

suhu kamar selama 7 hari. 

4. Tahap 2. Pengembangan Fungi Trichoderma sp di berbagai kompos 

Pengembangan dilakukan dengan cara pencampuran biakan starter 

Trichoderma sp. dengan dosis 15 g/kg kompos ke tiap kompos matang (kotoran 

sapi + ecenggondok) (lampiran 8.8.d), (kotoran sapi + jerami) (lampiran 8.10.d), 

dan (kotoran sapi + Ampas tebu) (lampiran 8.9.e), (cara pembuatan kompos 



31 
 

 
 

tertera dilampiran 3.c dan lampiran 8.b). Kemudian diletakkan pada suhu ruang 

selama 2 minggu yang bertujuan untuk pengembangkan fungi Trichoderma sp. 

Selanjutnya diamati jumlah spora dan miselianya. 

5. Tahap 3. Aplikasi berbagai kompos aktif Trichoderma sp. pada tanaman 

________cabai besar hibrida 

 

a. Persiapan media tanam 

Media tanam yang digunakan yaitu tanah Regosol yang didapat dari 

lahan percobaan UMY. Tanah yang sudah dikumpulkan kemudian diayak. 

Setelah itu tanah di keringanginkan agar tanah menjadi remah selama 24 jam. 

selanjutnya memasukkan tanah ke dalam polybag sebanyak 10 kg 

tanah/polybag (tertera di lampiran 2.a) dengan mencampur kompos aktif 

sesuai masing-masing perlakuan. Perlakuan P0 Tanpa Kompos aktif 

(kontrol), P1 Kompos aktif (Eceng gondok + kotoran sapi + Trichoderma sp) 

sebanyak 600 g/tanaman, P2 Kompos aktif (Jerami + kotoran sapi + 

Trichoderma sp) sebanyak 600 g/tanaman, P3 Kompos aktif (Ampas tebu + 

kotoran sapi + Trichoderma sp) sebanyak 600 g/tanaman, (perhitunan 

kompos terdapat dilampiran 3 ). Kompos yang suda diberi fungi Trichoderma 

sp. selama 2 minggu, selanjutnya di campur media tanam berupa tanah 

Regosol dan kemudian disiram air dan biarkan semalaman (lampiran 8.16.f). 

b. Penanaman cabai merah 

Bibit  cabai yang berumur 21 – 24 hari dengan kriteria memiliki 3-4 helai 

daun, pertumbuhannya baik, seragam dan tidak terserang hama dan penyakit, 

ditanam pada media yang sudah disiapkan. Penanaman dilakukan pada sore 

hari. 
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c. Aplikasi Fusarium sp. 

Sebanyak 20 ml suspensi Fusarium sp. dalam media cair PDB (Potato 

Dekstrose Broth) dengan kerapatan 10
4
 spora/ml disiramkan pada masing-

masing polibag (lampiran 8.15.e). ini dilakukan pada saat cabai umur satu 

minggu setalah tanam. 

d. Pemeliharaan 

1) Pengairan: Penyiraman dilakukan secara manual 2 kali dalam sehari 

yatu pagi dan sore hari. 

2) Pemasangan Ajir: Pemasangan ajir dilakukan pada tanaman umur 7 

hst, ajir dibuat dari bambu dengan tinggi 1 - 1,5 m. Pengikatan 

tanaman pada ajir dilakukan mulai umur 3 minggu sampai dengan 1 

bulan yaitu mengikatkan batang yang berada di bawah cabang utama 

dengan tali plastik pada ajir. Pada saat tanaman berumur 30 - 40 hst. 

3) Pewiwilan / Perempelan: Tunas yang tumbuh di ketiak daun perlu 

dihilangkan dengan menggunakan tangan yang bersih. Perempelan 

dilakukan sampai terbentuk cabang utama yang di tandai dengan 

munculnya bunga pertama. Tujuan perempelan untuk 

mengoptimalkan pertumbuhan. 

4) Pemupukan Pemeliharaan: pemupukan susulan Urea ( 200 kg/ha) dan 

KCl (200 kg/ha) diberikan 3 kali pada umur 0, 1, dan 2 bulan setelah 

tanam. Pemberian pupuk dapat dilakukan dengan cara melarutkan 

pupuk dengan air dan di siramkan pada tanaman atau ditabur dalam 
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larikan lalu ditutp dengan tanah (perhitungan pupuk anorganik tertera 

di lampiran 2.b). 

5) Penyiangan: penyiangan harus dilakukan untuk membersihkan daerah 

sekitar tanaman dari gulma. Penyiangan dapat dilakukan secara 

manual dengan garu atau mencabut gulma secara hati-hati. 

6) Pengendalian hama dan penyakit: kutu daun persik (Myzus persiacae 

Sulz), Thrips (Thrips parvispinus Karny), tungau 

(Polyphagotarsonemus latus Banks), bercak daun Cercospora dan 

virus kuning (Pepper Yellow Leaf Curl Virus-bulai) dilakukan 

pengendalian menggunakan pestisida secara insentif (Duriat dkk., 

2007). 

E. Parameter yang Diamati 

1. Tahap 1 : Uji antagonis dengan metode  dual menggunakan inokulasi 

_________sumuran. 

 

a. Pertumbuhan luas koloni Trichoderma sp. (cm
2
) 

Pertumbuhan luas koloni Trichoderma sp. dilakukan pada umur 1 HSI 

(hari setelah inkubasi) sampai 7 HSI. Luas koloni dihitung dengan cara 

membalikkan cawan petri dan mengukur luas pertubuhan koloni dengan 

menggunakan penggaris dan dinyatakan dalam satuan cm
2
. 

b. Pertumbuhan luas koloni Fusarium sp. (cm
2
) 

Pertumbuhan luas koloni Fusarium sp. dilakukan pada umur 1 HSI (hari 

setelah inkubasi) sampai 7 HSI. Luas koloni dihitung dengan cara 
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membalikkan cawan petri dan mengukur luas pertubuhan koloni dengan 

menggunakan penggaris dan dinyatakan dalam satuan cm
2
 

c. Persentase hambatan pathogen (%) 

Uji antagonis Trichoderma sp. terhadap  Fusarium sp.  dilakukan secara 

in-vitro dengan metode dual kultur (lampiran 8.12.e). Pada persentase 

hambatan patogen dihitung 7 hari setelah inkubasi dengan rumus: 

PIRG (%)= 
     

  
x 100%  

Keterangan : 

PIRG = Percentage inhibition of radial growth (% hambat) 

R1 = Diameter patogen tanpa antagonis (kontrol). 

R2 = Diameter patogen dengan antagonis (dual kultur) 

( Singh & Vijay, 2011). 

2. Tahap 2: Pengembangan Fungi Trichoderma sp di berbagai kompos 

Perkembangan fungi Trichoderma sp. di berbagai media kompos dengan 

cara Pengamatan: 

a. Jumlah spora yang diamati dengan menggunakan Haemacytometer dg 

rumus:  

 

K= 
     

        
X 10

6
 

Keterangan: 

K = Jumlah spora/ ml pelarut 

t = Banyaknya spora yang dihutung pada kotak perhitungan 

d = Tingkat pengencaran (ml) 

n = Faktor dihitung 

0,25 = Faktor koreksi 

b. Viabilitas spora dengan surface platting: 

Fungi Trichoderma sp. diamati dengan mengambil sempel tanah 

sebanyak satu gram dari tanaman korban pada minggu ke 4, 6, 8, kemudian di 

plating masing-masing 10
4
 dengan tiga kali ulangan. Untuk fungi Fusarium 
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sp. diamati dengan membongkar tanaman korban pada minggu ke 4, 6, 8,  

(lampiran 8.h) Selanjutnya akar tanaman dicuci dengan air aquades steril 99 

ml dan di plating masing-masing 10
4
 dengan tiga kali ulangan (lampiran 

8.13.e). dan diamati umur tiga hari (lampiran 8.14.e). 

3. Tahap 3: Aplikasi berbagai kompos aktif Trichoderma sp. pada tanaman 

________ cabai besar hibrida 

 

a. Tinggi tanaman (cm) 

Tinggi tanaman diukur dari pangkal batang sampai titik tumbuh tanaman 

Pengukuran awal dilakukan seminggu setelah tanam dan dilanjutkan setiap 

seminggu sekali dengan menggunakan penggaris dan dinyatakan dalam 

satuan centimeter (cm). Data tinggi tanaman dicatat dan dikelompokkan 

sesuai dengan kode atau label yang tertera pada tanaman tersebut (gambar 

tertera di lampiran 8.19.g).  

b. Jumlah daun (helai) 

Jumlah daun dihitung dengan cara mengitung jumlah daun yang membuka 

pada masing-masing tanaman. Pengamatan ini dilakukan setiap seminggu 

sekali dan dinyatakan dalam satuan helai (lampiran 8.17-18.f). 

c. Efektifitas Fusarium sp.(%) 

Efektivitas penghambatan penyakit layu yang ditinjau berdasarkan 

persentase kelayuan, yang dihitung dengan  menggunakan rumus:   

P = 
 

 
 x 100% 

Keterangan: 

P = Persentase serangan penyakit layu Fusarium 

n = Jumlah daun yang menunjukkan gejala layu fusarium 

N = Jumlah seluruh daun yang diamati 
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Pengamatan dilakukan pada minggu ke 4, 6 dan 8 setelah tanam. Nilai sekala 

dan tingkat persentase serangan penyakit Fusarium sp. dengan kategori 

intensitas ringan : 1-20 %, intensitas sedang : 21- 50 %, intensitas berat : 51- 

90 %, tanaman mati : 91-100%. 

d. Persentase tanaman yang mati layu Fusarium sp.  

Untuk jumlah tanaman yang mati data dianalisis berdasarkan persentase 

digunakan rumus berikut: 

Q   = 
 

 
 x  100 % 

Keterangan : 

Q = persentase tanamanyang mati pada setiap perlakuan 

r = jumlah tanaman yang mati pada setiap perlakuan 

R = jumlah tanaman pada setiap perlakuan 

e. Berat segar  tanaman (g) 

Pengukuran berat segar tanaman cabai merah dilakukan pada minggu ke 4, 

6, dan 8 HST. Pengukuran dilakukan dengan cara menyobek polybag 

kemudian media tanam digemburkan dibawah pancuran air sambil dibilas 

sampai bagian akar bersih. Setelah sampel tanaman dibersihkan, dilakukan 

penimbangan yang dinyatakan dalam satuan gram (g) (lampiran 8.20.g).  

f. Berat kering tanaman (g) 

Pengukuran berat kering tanaman dilakukan pada minggu ke 4, 6, dan 8 

HST dengan cara tanaman yang telah ditimbang berat segarnya dijemur di 

bawah terik sinar matahari sampai kering. Tanaman yang telah dikeringkan 

kemudian dibungkus dengan kertas dan dioven pada suhu sekitar 800C selama 

48 jam hingga konstan dan dinyatakan dalam satuan gram (g). 
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F. Analisis Data 

Setelah data hasil penelitian diperoleh, analisis data dilakukan dengan 

pengujian menggunakan sidik ragam Analysis Of Aariance (ANOVA) pada taraf 

5% dengan software SAS, bila ada beda nyata antar perlakuan maka dilakukan uji 

lanjut dengan menggunakan uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). Hasil 

pengamatan periodik dianalisis menggunakan grafik . Data ditampilkan dalam 

bentuk tabel dan gambar. 

Data berat segar tanaman, berat kering tanaman,  ditransformasi akar, 

karena ragam tidak homogen (CV tinggi), dan data efektifitas Fusarium sp, 

persentase tanaman mati, ditransformasi arcsin digunakan saat data berbentuk 

proporsi atau persentase (Jamstatistic, 2014). 

  


