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III.  MATERI DAN METODE 

3.1. Waktu dan Tempat  

Penelitian telah dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Agustus 

2016 di Laboratorium Pemuliaan dan Genetika Fakultas Pertanian dan Peternakan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

 

3.2. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan adalah anter cabai merah keriting varietas kopay, 

Murashige and Skoog (MS), sukrosa, Naphthalene acetic acid (NAA),                   

6-Benzylaminopurine (BAP), aquades, agarose, NaOH 0,1 M, HCl 0,1 M,     

tween 20, clorox 15 %, alkohol 70 %, alkohol 96 %, tisu steril, spiritus,                

vitamin B12, dan cefotaxime.  

Alat yang digunakan adalah autoklaf, laminar air flow, timbangan analitik, 

hot plate, pH meter, gelas ukur, panci steanlist, gelas beker, pipet volume, pipet 

tetes, spatula, pinset, magnetic stirer, botol kultur, hand sprayer, skapel, petridis, 

lampu bunsen. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini disusun menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) 

dengan 4 taraf konsentrasi sukrosa terdiri atas 30 g/L, 40 g/L, 50 g/L, dan 60 g/L. 

Setiap perlakuan terdapat 40 ulangan dan diperoleh 160 unit percobaan. Tiap unit 

percobaan terdapat satu anter, sehingga sampel anter pada penelitian ini adalah 

160 anter.  

 

3.4. Pelaksanaan  Penelitian 

Tahapan pelaksanaan penelitian terdiri dari persiapan anter, sterilisasi, 

pembuatan media, isolasi anter dan inisiasi anter (penanaman anter). Konsep 

pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1.  
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3.4.1. Persiapan anter 

Proses persiapan anter dalam penelitian terdiri : 1) Penyemaian,                             

2) Penanaman, 3) Pemupukan, 4) Pemeliharaan, dan 5) Pengendalian Hama dan 

Penyakit. 

1.   Penyemaian  

Benih cabai yang akan disemai terlebih dahulu direndam selama 6 jam 

dengan menggunakan air biasa. Kemudian benih cabai disemai dengan 

menggunakan media tisu selama 7 hari. Setelah cabai disemai selama 7 hari      

dan menjadi bibit, kemudian dipindahkan ke media tanam berupa campuran top 

soil dan pupuk kandang ayam dengan perbandingan volume 1 : 1   ke dalam 

polybag kecil berukuran 15 x 10 cm dengan cara melubangi tanah sedalam lebih 

kurang 2 cm lalu ditutupi kembali. Penyiraman dilakukan dua kali sehari yaitu 

pada pagi dan sore hari hingga media tanam berada dalam keadaan lembab. 

Penyemaian dilakukan hingga bibit berumur 4 Minggu Setelah Semai (MSS) di 

rumah kasa. 

2.   Penanaman 

Pemindahan bibit dari persemaian ke dalam polybag berukuran 40 x 50 cm 

dilakukan setelah bibit berumur 4 Minggu Setelah Semai (MSS) yang berisi 

campuran topsoil dan pupuk kandang ayam dengan perbandingan 4 : 1 sebanyak 

10 kg/polybag. Penanaman dilakukan dengan sistem tanam langsung. Setiap 

lubang terdiri dari 1 bibit per polybag. Dengan jarak antar polybag 50 cm. 

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

pada bibit akibat terkena panas sinar matahari. 

3.   Pemupukan  

Seminggu sebelum bibit ditanam dilakukan pemberian pupuk dasar dengan 

cara disebar dengan alur melingkar. Pupuk dasar yang digunakan yaitu urea, TSP 

dan KCl. Menurut BPPT (2007), pemberian pupuk Urea, TSP, dan KCl dengan 

dosis berturut-turut 200, 400, dan 300 Kg/ha. Pupuk Urea diberikan sebanyak 

0.001 kg/polibag, TSP sebanyak 0.002 Kg/polibag dan KCl sebanyak 0,0015 

Kg/polibag. Cara perhitungan pupuk dapat dilihat pada Lampiran 2. Pemberian 

pupuk susulan diberikan 2 minggu setelah tanam berupa NPK mutiara               

(2,5 g/tanaman) dan dilakukan setiap minggu.  
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4.   Pemeliharaan 

Kegiatan pemeliharaan tanaman cabai dalam penelitian ini terdiri dari 

beberapa kegiatan yaitu : a) Penyiraman dilakukan dua kali dalam sehari yaitu 

pada pagi dan sore hari dengan mengunakan gembor, penyiraman dilakukan 

sampai tanah lembab, b) Penyulaman bertujuan untuk mengganti tanaman yang 

pertumbuhannya tidak normal atau tanaman yang mati dengan bibit baru yang 

berumur sama. Penyulaman dilakukan pada sore hari, saat cuaca tidak terlalu 

panas. Penyulaman dilakukan minggu pertama dan minggu kedua setelah tanam. 

c) Perempelan dilakukan dengan membuang tunas air yang tumbuh pada ketiak 

daun, sehingga distribusi fotosintat tidak terhambat. Perempelan dilakukan ketika 

muncul cabang di bawah dikotomus. d) Penyiangan dilakukan dengan 

membersihkan gulma yang ada di sekitar tanaman. Pemeliharaan terhadap 

tanaman cabai dilakukan secara rutin dan berkala, sehingga dapat mencegah 

berkembangnya hama dan penyakit. 

5.   Pengendalian Hama dan Penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan apabila terjadi gejala serangan 

hama dan penyakit. Pencegahan dilakukan dengan menyemprot tanaman 

menggunakan insektisida dan fungisida berbahan aktif  curacron dengan dosis      

1 ml/liter dan Dithane dengan dosis 2 g/liter. Pencegahan dilakukan dengan 

menyemprot tanaman satu kali seminggu setelah bibit berumur                               

2 MST. Selanjutnya, tanaman cabai ditumbuhkan di lahan dan dirawat secara 

intensif hingga tanaman memasuki fase generatif. 

 

3.4.2. Sterilisasi 

Sebelum melakukan kegiatan penanaman anter (kultur anter), hal yang 

penting dilakukan adalah melakukan sterilisasi untuk menghindari kontaminasi. 

Kontaminasi dapat berasal dari alat dan bahan, ruang, dan pelaksana kegiatan 

penanaman (peneliti). Beberapa kegiatan sterilisasi, meliputi 1) Sterilisasi alat,     

2) Sterilisasi ruang kultur (Incubation room), dan 3) Sterilisasi laminar air  flow. 

1.   Sterilisasi Alat 

Langkah-langkah sterilisasi alat-alat yang digunakan pada kultur anter, 

sebagai berikut : a) Rendam botol kulur ke dalam clorox (desinfektan) selama    
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24 jam, kemudian cuci hingga bersih, b) Bungkus alat tanam (pinset dan skapel) 

dan petridish menggunakan kertas HVS putih, c) Masukkan botol, alat tanam dan 

petridish ke dalam autoklaf,  d) Lakukan proses autoklaf, atur suhu 121 
o
C selama 

30 menit dan e) Setelah proses autoklaf selesai simpan botol, alat tanam, dan 

petridis ke dalam ruang penyimpanan steril. 

2.   Sterilisasi Ruang Kultur (Incubation room) 

Langkah-langkah sterilisasi runag kultur (incubation room) adalah sebagai 

berikut : a) Bersihkan ruang kultur dari debu mulai dari rak kultur, dinding dan 

lantai, b) Semprot alkohol 96 % dengan hand sprayer pada rak kultur, kemudian 

lap dengan tisu, c) Lakukan sterilisasi lantai dengan menggunakan kain pel dan 

semprot lantai dengan alkohol 90 %, d) Lakukan juga sterilisasi pada dinding 

inkubasi dengan menyemprot alkohol 96 %, kemudian lap dengan tisu,                  

d) Selanjutnya semprotkan formalin 2 % pada ruang kultur. Penyemprotan 

formalin pada ruang kultur harus menggunakan alat-alat keselamatan 

laboratorium seperti masker, sarung tangan, dan kacamata (jika diperlukan),      

dan e) Setelah penyemprotan formalin, jangan terlalu sering melakukan buka 

tutup ruangan jika tidak perlu. Jika ada alat dan bahan yang perlu dimasukkan 

kedalam ruang kultur, usahakan menggunakan meja dorong supaya semua 

peralatan dapat terbawa ke dalm ruangan sekaligus. 

3.   Sterilisasi Laminar air  flow 

Sterilisasi Laminar air flow dilakukan pada saat akan dilakukan 

penanaman anter (inisiasi). Langkah-langkah sterilisasi laminar air flow sebagai 

berikut : a) Semprot alkohol 70 % pada laminar air flow, kemudian lap dengan 

menggunakan tisu, b) Peralatan yang akan dimasukkan ke dalam laminar air flow 

terlebih dahulu semprot peralatan tersebut dengan alkohol 70 %, c) Kemudian 

tutup pintu laminar air flow, dan hidupkan lampu UV selama 30 menit sebelum 

dilakukan kegiatan penggunaan laminar air  flow. 

 

3.4.3. Pembuatan Media  

Media yang digunakan dalam penelitian terdiri dari empat perlakuan 

berdasarkan taraf konsentrasi sukrosa yaitu 30 g/L, 40 g/L, 50 g/L dan 60 g/L. 

Langkah-langkah pembuatan media dalam penelitian sebagai berikut :                  
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1) Masukkan kedalam gelas beker 4,43 g/L MS, sukrosa (30 g/L, 40 g/L, 50 g/L, 

60 g/L), 6,5 g/L agarose, 4 ppm NAA, 1 ppm BAP, dan 0,8 g/L vitamin  B12 dan 

0,05 g/L cefotaxime, 2) Tambahkan aquades, terra hingga 1000 ml, 3) Aduk 

larutan tersebut menggunakan magnetic stirer diatas hot plate, kemudian ukur pH 

larutan tersebut. pH netral pada media ini berkisar 5.8 hingga 6.0, apabila           

pH larutan bersifat asam maka tambahkan NaOH 0,1 M dan apabila pH larutan 

bersifat basa tambahkan HCl 0,1 M, 4) Selanjutnya masak media hingga 

mendidih, setelah mendidih masukkan media kedalam botol yang telah 

disterilkan, 5) Tutup botol menggunakan plastik dan karet tahan panas,                

6) Lakukan sterilisasi media dengan cara diautoklaf, 7) Setelah autoklaf selesai 

simpan media diruang kultur, dan 8) Setelah 3 hari, media siap digunakan.  

 

3.4.4. Isolasi anter 

Setelah tanaman memasuki fase generatif, selanjutnya kuncup bunga yang 

dipanen dengan menggunakan pinset dan skapel dan dimasukkan kedalam petridis 

kemudian disimpan pada suhu 4
0 

C selama 48 jam (Roshany et al., 2013). Kuncup 

bunga yang dipanen adalah kuncup bunga yang telah memasuki fase akhir 

uninukleat dan awal binukleat yang ditandai dengan ciri morfologi yaitu sepal 

lebih panjang dari petal (Lantos et al., 2012).  

 

3.4.5. Penanaman Anter (Inisiasi Anter) 

Kuncup bunga disterilkan kedalam larutan clorox 15 % dan ditambah         

3 tetes tween-20 selama 15 menit, kemudian dibilas dengan air steril sebanyak      

3 kali. Kemudian kuncup bunga diletak diatas tisu steril, selanjutnya tangkai 

bunga dilepas dan mahkota bunga yang masih kuncup itu dibuka. Antera cabai 

yang berwarna hijau keunguan dilepas satu persatu dengan menggunakan pinset, 

kemudian diinduksi pada masing-masing media dalam botol kultur. Setiap botol 

berisi satu anter, dan masing-masing perlakuan menggunakan 40 kali ulangan. 

Anter yang telah ditanam pada botol kultur diinkubasi dalam keadaan gelap 

selama 8 hari, kemudian selanjutnya inkubasi dalam keadaan terang. 
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3.5. Parameter Pengamatan 

Pengamatan dilakukan secara visual, yang terdiri dari pengamatan karakter 

kualitatif dan kuantitatif selama 6 minggu setelah tanam (MST). Parameter yang 

diamati antara lain : 

1.   Waktu muncul kalus 

Waktu muncul kalus diamati setiap hari setelah anter membentuk kalus. 

Waktu muncul kalus merupakan parameter yang digunakan untuk melihat respon 

anter terhadap perlakuan yang ditandai munculnya kalus.  

 

2.   Persentase jumlah kalus 

Persentase jumlah kalus dihitung setelah munculnya kalus. Pembentukan 

kalus diawali dengan pembengkakan dan pecahnya kotak anter selanjutnya 

muncul kalus. Cara menghitung persentase jumlah kalus yaitu:  

Persentase jumlah kalus  = 100% x 
ndikulturka yanganter Jumlah 

  terbentukyang kalusJumlah 

 

 

3.  Warna kalus

 
Warna kalus diamati pada akhir pengamatan 6 minggu setelah tanam. 

Warna kalus yang diamati meliputi warna putih, putih kehijauan, putih 

kekuningan, kuning kecoklatan, dan coklat. 

 

4.   Tekstur kalus 

Tekstur kalus diamati pada akhir pengamatan 6 minggu setelah tanam. 

Tekstur kalus yang diamati adalah kompak dan remah. 

 

5. Persentase kontaminasi eksplan 

Persentase kontaminasi eksplan diamati setiap hari setelah inisiasi. 

Kontaminasi pada eksplan ditandai dengan munculnya cendawan atau bakteri 

yang berupa bercak berlendir pada eksplan. Cara menghitung persentase 

kontaminasi eksplan  yaitu : 

Persentase kontaminasi = 100% x 
ndikulturka yangeksplan Jumlah 

 inasi terkontamyangeksplan Jumlah 
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3.6. Analisis Data 

Data kualitatif disajikan secara deskriptif sedangkan data kuantitatif 

dianalisis menggunakan Analysis of varian (Anova) dengan rancangan acak 

lengkap satu faktor menggunakan pogram SAS. Jika terdapat perbedaan antar 

perlakuan, maka dilakukan uji lanjut Duncan Multiple Range Test (DMRT) taraf 

kepercayaan 95%. Tabel analisis sidik ragam rancangan acak lengkap dengan 

ulangan sama dan ulangan yang tidak sama dapat dilihat pada Tabel 3.1. dan  

Tabel 3.2. Model matematis rancangan acak lengkap (RAL) adalah : 

 

Yij = µ + αi + εij 

Keterangan : 

Yij  = Hasil pengamatan pada perlakuan taraf ke-i dan ulangan ke-j 

µ  = Nilai tengah umum 

αi = Pengaruh perlakuantaraf ke-i 

εij = Pengaruh galat percobaan pada perlakuan taraf ke-i dengan ulangan ke-j 

 

Tabel 3.1.  Analisis Sidik Ragam untuk Rancangan Acak Lengkap dengan 

Ulangan yang  sama 

Sumber 

Keragaman(SK) 

Derajat 

Bebas 

(DB) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung Pr > F 

Perlakuan t-1 JKP KTP KTP/KTG 5% 

Galat t (r-1) JKG KTG   

Total (t.r) -1     
Sumber : Sastrosupadi (2000) 

 

 

Tabel 3.2.  Analisis Sidik Ragam untuk Rancangan Acak Lengkap dengan 

ulangan yang tidak sama 

Sumber 

Keragaman(SK) 

Derajat 

Bebas 

(DB) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung Pr > F 

Perlakuan t-1 JKP KTP KTP/KTG 5% 

Galat ((t) (r-1))-x JKG KTG   

Total ((t.r)-1)-x     
Sumber : Sunarlim (2013) 

 


