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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di kebun penelitian Fakultas Pertanian dan 

Peternakan UIN Suska Riau. Penelitian ini dilaksanakan selama sembilan bulan 

dimulai dari bulan Maret sampai November 2016. Perendaman dengan 

mengunakan mutagen EMS dilakukan di laboratorium Genetik dan Pemulian 

Tanaman Fakultas Pertanian dan Peternakan pada bulan April 2016 dan 

Pembibitan dilakukan setelah perendaman muatagen EMS di rumah green house 

Fakultas Pertanian dan Peternakan. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan adalah cangkul, parang, meteran, ember, hansprayer, 

polibeg kecil, polibeg besar, tali rafia, pisau, timbangan, penggaris, alat tulis, dan 

alat pendukung penelitian lainnya.  

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Ethyl Methane 

Sulfonate (EMS), buffer fosfat pH 7, benih cabai merah keriting varietas PM 999 

F1 sebanyak 700 benih, media tanam berupa campuran topsoil dan pupuk 

kandang dengan perbandingan 3:1, pupuk KCL, TSP, UREA, NPK mutiara, 

pestisida yang digunakan terdiri dari Dithane M-45, Curacron, Dicofan dan 

Pestisida Lengkap. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara eksperimen menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) faktorial. Faktor pertama adalah konsentrasi EMS (K) terdiri 2 

taraf yaitu 0.5% EMS dan 1.0% EMS dan faktor kedua yaitu waktu perendaman 

(W) yang terdiri 3 taraf 6 jam, 9 jam, dan 12 jam, sehingga terdapat 6 kombinasi 

perlakuan dan tanaman kontrol sebagai pembanding, dengan 20 sampel benih 

setiap perlakuan, sehingga terdapat 140 populasi tanaman. Pengamatan dilakukan 

terhadap 20 tanaman sampel per perlakuan.  
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Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan Perendaman Ethyl Methane Sulfonate. 

           W 

K 
6 jam (W1) 9 jam (W2) 12 jam (W3) 

0.5% EMS (K1) K1W1 K1W2 K1W3 

1.0% EMS (K2) K2W1 K2W2 K2W3 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Pembuatan Buffer Fosfat pH 7 dan Larutan EMS 

Pembuatan 1M buffer fosfat pH 7 dilakukan dengan cara mencampurkan 70 

ml 1M Na2HPO4 dengan 20 ml 1M KH2PO4 lalu pH diukur sampai mencapai pH 

7. Jika pH belum mencapai nilai 7, maka ditambahkan dengan KH2PO4. 

Konsentrasi buffer fosfat yang digunakan untuk melarutkan EMS adalah 0.1M. 

Untuk membuat buffer fosfat pH 7 dengan konsentrasi 0.1M, maka dilakukan 

pengenceran 10 x dari buffer fosfat 1M (Koethoff dkk., 1989). Selanjutnya 0.5% 

EMS dibuat dengan cara mengambil 0.025 ml EMS dijadikan 5 ml dengan buffer 

fosfat pH 7 dan untuk 1% EMS dibuat dengan cara mengambil 0.05 ml EMS 

dijadikan 5 ml dengan buffer fosfat pH 7. 

 

3.4.2. Perlakuan Pemberian EMS 

Perlakuan pemberian EMS dilakukan terhadap benih berdasarkan perlakuan 

yang telah ditetapkan. Benih cabai merah keriting direndam dengan 6 kombinasi 

perlakuan EMS, setiap pelakuan terdiri dari 100 benih. Perendaman dilakukan 

pada suhu ruang di laboratorium genetik. Benih-benih yang telah diperlakukan 

dicuci dengan air mengalir selama 30 menit untuk menghilangkan sisa-sisa 

mutagen yang menempel pada benih, kemudian benih disemaikan di kotak mika 

yang di lapisi dengan tisu yang lembab. 

 

3.4.3. Persiapan Media Persemaian dan Penanaman Kecambah 

Media persemaian berupa tanah top soil, sebelum dipergunakan terlebih 

dahulu digemburkan, setelah itu tanah dan kompos diaduk hingga rata dengan 

perbandingan 3:1, kemudian dimasukan kedalam polibeg ukuran 15 cm x 10 cm 
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dengan penanaman kecambah yang telah berumur 2 minggu, satu polibeg satu 

kecambah. 

 

3.4.4. Pengamatan Masa Persemaian 

Pengamatan dilakukan mulai munculnya kecambah tanaman cabai merah. 

Pengamatan pada masa perkecambahan berdasarkan parameter pengamatan 

penelitian. Adapun parameter pengamatan pada masa perkecambahan ialah :  

a. Persentase kecambah (PK), diamati 3 hari setelah penyemaian sampai 7 hari 

PK= 
                        

                                       
        

b. Persentase hidup (PH), diamati 7 hari setelah penyemaian, selama 15 hari 

PH= 
                  

                                     
        

c. LD 50, diamati 15 hari setelah benih cabai merah disemai, LD 50 dihitung 

dengan metode Regresi Linier, dengan persamaan : 

Y = ax + b 

d. Tinggi tanaman, diamati 4 minggu setelah penyemaian 

e. Bentuk daun, diamati 4 minggu setelah penyemaian 

f. Warna daun, diamati 4 minggu setelah penyemaian 

 

3.4.5. Persiapan Media Tanam 

Media tanam berupa tanah top soil, sebelum, dipergunakan terlebih dahulu 

digemburkan, setelah itu tanah dan kompos diaduk hingga rata dengan 

perbandingan 3:1, kemudian dimasukan kedalam polibeg ukuran 40 cm x 50 cm 

dengan total media sebanyak 10 kg/polibeg.  

 

3.4.6. Penanaman 

Pemindahan bibit dari persemaian ke media (polibeg besar) dilakukan pada 

bibit berumur 3-4 Minggu Setelah Semai (MSS). Penanaman dilakukan dengan 

sistem tanam langsung. Setiap polibeg terdiri dari 1 bibit per polibeg. Penanaman 

dilakukan pada sore hari, hal ini bertujuan untuk mengurangi stress pada bibit 

akibat terkena panas sinar matahari. Penanaman dilakukan 20 bibit dari setiap 

perlakuan.  
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3.4.7. Pemupukan 

Pupuk dasar yang digunakan yaitu Urea, TSP dan KCl. Pemberian pupuk 

Urea, TSP, dan KCl dengan dosis berturut-turut 200, 150, dan 150 kg/ha. Pupuk 

Urea diberikan sebanyak 2 g/polibeg, TSP sebanyak 1.5 g/polibeg dan KCl 

sebanyak 1.5 g/polibeg. Pemberian pupuk susulan diberikan 2 minggu setelah 

tanam berupa NPK mutiara (16-16-16) dan dilakukan setiap minggu sebanyak 10 

g/liter dan disiram di daerah perakaran sebanyak 250 ml per tanaman. (Maharijaya 

& Syukur, 2014). 

Pada pemupukan juga dicampurkan fungisida berbahan aktif Dithane M-45 

2 g/liter untuk mengatasi jamur, lalu disiram pada daerah perakaran. Untuk 

merangsang pembungaan dan pembuahan digunakan pupuk gandasil B dengan 

dosis 2 g/liter air. Aplikasi pemberian gandasil B dilakukan secara bersamaan 

dengan pestisida dengan berbahan aktif Dicofan dengan dosis 1 ml/liter. Gandasil 

B dan pestisida diberikan dengan cara disemprot pada daun dan cabang tanaman 

(Maharijaya & Syukur, 2014).   

 

3.4.8.  Pemeliharaan  

a. Penyulaman 

Tanaman  ditanam dilebihkan dari ulangannya sebagai cadangan pengganti 

tanaman yang mati akibat terserang hama penyakit atau tidak tumbuh, agar umur 

tanaman yang digunakan sama sebagai bahan untuk penyulaman. Penyulaman 

dilakukan dengan menanam kembali tanaman yang mati di dalam polibeg. 

Penyulaman dilakukan pada pagi atau sore hari, saat cuaca tidak terlalu panas.  

b. Perempelan atau pengwiwilan 

Perempelan dilakukan terhadap tunas air yang muncul pada batang utama 

untuk memperkuat batang utama agar mampu menopang pertumbuhan tajuk 

tanaman dan tidak menghambat distribusi fotosintat. Perampelan ini dilakukan 

selagi tunas air masih muncul pada batang utama. Cara melakukan perampelan 

dengan menanggalkan tunas air yang tumbuh pada batang utama menggunakan 

tangan.  
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c.  Penyiraman 

Penyiraman dilakukan dua kali dalam sehari yaitu pada pagi dan sore hari 

dengan mengunakan ember, penyiraman dilakukan sampai tanah meresap air atau 

terlihat lembab, jika hujan turun penyiraman tidak dilakukan. 

d. Pemasangan Ajir 

Selanjutnya pada hari ketujuh minggu ke lima dilakukan pemasangan ajir. 

Ajir terbuat dari bilah bambu setinggi 125 cm. Ajir dipasang tegak di setiap 

tanaman cabai. Tujuan pemasangan ajir sebelum penanaman adalah untuk 

mengurangi resiko kerusakan akar.  

e. Penyiangan dalam polibeg 

Penyiangan dilakukan dengan membersihkan rumput-rumput liar atau 

gulma yang tumbuh di dalam polibeg yang ada di sekitar pertanaman. 

f.  Pengendalian hama dan penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit terhadap tanaman cabai dilakukan secara 

kondisional, dilihat dari gejala serangannya, sehingga dapat mencegah 

berkembangnya hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan 

dengan memberikan pestisida lengkap dengan dosis 2 ml/liter dan dithane dengan 

dosis 2 g/liter. Pencegahan dilakukan dengan menyemprot tanaman 1 kali 

seminggu setelah bibit  berumur 2 MSS. 

 

3.4.9. Pengamatan Morfologi dan Reproduktif 

Karakter yang diamati mengacu pada pedoman penilaian dan pelepasan 

varietas hortikultura (Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura, 2011), 

sedangkan cara pengamatan berdasarkan deskriptor cabai (IPGRI, 1995). 

a. Karakter kualitatif 

1. Bentuk daun, diamati pada saat panen pertama untuk setiap sampel. 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Bentuk Daun Cabai Berdasarkan IPGRI. (1) Delta,  (2) Oval, (3) 

Lanset. 
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2. Warna daun : (1) hijau muda, (2) hijau dan (3) hijau tua, diamati saat panen 

pertama. 

3. Warna batang : (1) hijau, (2) hijau garis ungu, (3) ungu dan lainnya, diamati 

saat panen pertama. 

4. Habitus tanaman, diamati setelah panen pertama untuk setiap sampel. 

 

Gambar 3.2. Habitus Tanaman Cabai Berdasarkan IPGRI. (3) Menyamping, (5) 

Kompak, (7) Tegak. 

 

5. Posisi bunga, diamati pada saat munculnya bunga dan diamati untuk setiap 

sampel. 

 

Gambar 3.3. Posisi Bunga Cabai Berdasarkan IPGRI. (3) Pendant, (5) 

Intermediate, (7) Erect. 

 

6. Warna buah muda : (1) hijau muda, (2) hijau dan (3) hijau tua. Diamati saat 

berbuah. 

7. Warna buah masak : (1) putih, (2) kuning, (3) lemon, (4) oranye, (5) merah 

terang, (6) merah, (7) merah tua, (8) ungu, (9) coklat dan (10) hitam. Diamati 

saat buah masak penuh. 
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8. Bentuk buah, diamati setelah panen kedua untuk setiap sampel. 

 

Gambar 3.4. Bentuk Buah Cabai Berdasarkan IPGRI. (1) Memanjang, (2) Bulat, 

(3) Segitiga, (4) Campanulate, (5) Blocky. 

 

9. Bentuk tepi kelopak  

 

Gambar 3.5. Bentuk Tepi Kelopak Cabai Berdasarkan IPGRI. rata (3), agak 

bergerigi (5), bergerigi (7). 

 

10. Bentuk ujung buah, diamati pada saat panen kedua untuk setiap sampel. 

 

Gambar 3.6. Bentuk Ujung Buah Cabai Berdasarkan IPGRI. Pointed (1), Blunt 

(2), Sunken (3), Sunken and pointed (4). 

 

11. Irisan melintang pada buah, diamati setelah panen kedua pada setiap sampel 

 

Gambar 3.7. Bentuk Irisan Melintang Pada Buah Cabai Berdasarkan IPGRI. 

Slightly corrugated (3), Intermediate (5), dan Corrugated (7). 
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b. Karakter kuantitatif 

1. Tinggi dikotomus (cm) : diukur dari pangkal batang sampai percabangan 

dikotomus setelah panen pertama.  

2. Tinggi Tanaman (cm) : diukur dari pangkal batang sampai titik tumbuh 

tertinggi tanaman setelah panen pertama. 

3. Diameter Batang (cm) : diameter batang diukur pada bagian tengah batang 

utama setelah panen pertama. 

4. Lebar kanopi (cm) : lebar kanopi diukur dari titik tajuk terlebar setelah 

panen pertama 

5. Panjang daun (cm) : diukur dari 10 daun dewasa, diukur setelah panen 

pertama. 

6. Lebar daun (cm) : diukur dari 3 daun dewasa,  diukur setelah panen 

pertama. 

7. Umur Berbunga (HST) : jumlah hari setelah transplanting sampai 50% 

populasi tanaman dalam petak telah mempunyai bunga mekar. 

8. Umur panen (HST) :  jumlah hari setelah transplanting sampai 50% populasi 

tanaman dalam petak telah mempunyai buah masak. 

9. Bobot per buah (g) : rata-rata bobot 10 buah masak setelah panen kedua. 

10. Panjang buah (cm) : diukur dari pangkal sampai ujung buah dan dirata-rata 

dari 10 panjang buah masak. Panjang tangkai buah (cm) diukur dari pangkal 

sampai ujung tangkai buah pada 10 buah masak setelah panen kedua. 

11. Diameter buah (cm) diukur pada tiga bagian buah yaitu: pangkal, tengah, 

dan ujung pada 10 buah masak setelah panen kedua. 

12. Jumlah buah per tanaman : penjumlahan rata-rata buah mulai dari panen ke-

1 sampai panen ke-8.  

13. Bobot buah per tanaman (g) : hasil penjumlahan antara bobot buah panen 

ke-1 sampai panen ke-8. 

 

3.5. Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisis dengan ANOVA menggunakan program 

SAS. Jika terjadi perbedaan nyata maka dilanjut dengan uji DMRT (Duncan 

Multiple Range Test) 5%. 
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Yij = µ + αi + βj + (αβ)ij + €ijk 

Dimana : 

Yij = Pengamatan konsentrasi EMS taraf ke-i, lama waktu perendaman taraf 

ke-j dan ulangan ke-k 

µ = Rataan umum 

αi = Pengaruh konsentrasi EMS taraf ke-i 

βj = Pengaruh lama waktu perendaman taraf ke-j  

(αβ)ij = Pengaruh interaksi konsentrasi EMS taraf ke-i dan lama waktu 

perendaman taraf ke-j 

€ijk = Pengaruh acak/galat dari konsentrasi EMS taraf ke-i, lama waktu 

perendaman taraf ke-j dan ulangan ke-k 

Tabel 3.2. Tabel Analisis Sidik Ragam Rancangan Acak Lengkap Faktorial. 

SK db JK KT Fhit Ftab 

Perlakuan ij-1 JKP KTP   

Konsentrasi EMS i-1 JKA KTA KTA/KTS dba,dbs 

Lama Waktu 

Perendaman 
 

j-1 JKB KTB KTB/KTS dbb,dbs 

Konsentrasi EMS 

+ Lama Waktu 

Perendaman 
 

(i-1)(j-1) JKAB KTAB KTAB/KTS dbab,dbs 

Galat ij (k-1) JKG KTG   

Total ijk-1 JKT KTT   
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