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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini telah dilaksanakan di lahan percobaan Fakultas Pertanian 

dan Peternakan UIN SUSKA Riau. Perlakuan perendaman dengan mutagen 

kolkisin pada benih cabai merah keriting dilakukan di Lab. Genetika dan 

Pemuliaan Tanaman. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 hingga 

April 2017. Pembibitan dilakukan di rumah green house Fakultas Pertanian dan 

Peternakan UIN SUSKA Riau. 

3.2. Alat dan Bahan 

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

polybag kecil, polybag besar, gembor, tali rafia, pisau, gelas ukur, pinset, pipet 

tetes, petridis,  timbangan, penggaris, alat tulis, dan alat lainnya. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu benih cabai merah 

keriting varietas Laris, mutagen kolkisin, aquades. Media tanam berupa campuran 

topsoil dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1, pupuk dasar (TSP, KCl dan 

Urea), pupuk NPK mutiara, Gandasil D, dan Gandasil B. Untuk melindungi 

tanaman dari serangan hama dan penyakit digunakan insektisida Decis 2,5 EC 

berbahan aktif Deltrametrin dan fungisida Dhitane M-45 berbahan aktif 

Mankozeb (Marliah dkk., 2011).  

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan berbagai konsentrasi larutan kolkisin yang meliputi 5 konsentrasi, yaitu 0 

ppm (K0), 20 ppm (K1), 25 ppm (K2), 30 ppm (K3), dan 35 ppm (K4) yang 

direndam selama 12 jam. Setiap perlakuan diulang sebanyak 20 tanaman, 

sehingga terdapat 100 tanaman percobaan. 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

a. Pemilihan benih 

Persiapan laboratorium yang dilakukan yaitu memilih benih cabai merah 

keriting varietas Laris dengan kriteria tidak cacat atau luka, benih dalam keadaan 

utuh, bersih dari kotoran, dan tidak keriput. Kemudian biji cabai merah keriting 
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direndam dalam air suam-suam kuku selama 24 jam. Hal ini dilakukan untuk 

mempercepat berkecambahnya biji cabai, selain itu untuk memisahkan benih yang 

terendam dan terapung. 

b. Perlakuan  

Biji cabai merah keriting kemudian direndam dalam larutan kolkisin 

dengan konsentrasi 0 ppm, 20 ppm, dan 25 ppm, 30 ppm, dan 35 ppm selama 12 

jam. Setelah biji direndam dengan larutan kolkisin kemudian dicuci dengan 

aquades untuk menghilangkan sisa dari kolkisin.  

1. Penyemaian 

Benih cabai merah keriting yang telah  diberi perlakuan kolkisin kemudian 

dilakukan penyemaian. Benih cabai ditanam dalam polybag kecil berukuran 15 x 

10 cm. Media tanam berupa campuran topsoil dan pupuk kandang dengan 

perbandingan 1:1. Setelah itu benih dimasukkan dalam polybag kecil sebanyak 1 

benih per polybag dengan cara melubangi tanah sedalam lebih kurang 0,5 cm lalu 

ditutupi kembali dengan tanah. Penyemaian dilakukan hingga bibit berumur 4 

Minggu Setelah Semai (MSS). Tanaman disiram setiap hari dengan air hingga 

tanah  lembab. 

2. Penanaman 

Pemindahan bibit dari persemaian ke media polybag ukuran 40 x 50 cm 

ketika bibit berumur 5 minggu. Polybag diisi dengan media tanam berupa 

campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 4:1. 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 Balai Penelitian Tanah (2007), pemberian pupuk 

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

Urea diberikan sebanyak 0.001 kg/polibag, TSP sebanyak 0,00075 kg/polibag dan 

KCl sebanyak 0,00075 kg/polibag. Pemberian pupuk susulan diberikan 2 minggu 

setelah tanam berupa NPK mutiara (16-16-16) dan dilakukan setiap minggu 
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sebanyak 10 g/liter dan disiram di daerah perakaran sebanyak 250 ml per tanaman 

(2,5 g pertanaman) sedangkan pemberian pupuk Gandasil D dilakukan dengan 

dosis 2 g/l yang disemprotkan pada daun dan dihentikan saat tanaman cabai 

muncul bunga pertama. Untuk pemupukan gandasil B (2 g/l air) diberikan pada  

tanaman cabai yaitu ketika mulai muncul bunga pertama hingga tanaman cabai 

berbuah dengan cara disempotkan. 

4. Pemeliharaan 

a. Penyiangan 

Penyiangan dapat dilakukan dengan langsung mencabuti tanaman 

pengganggu tanpa peralatan. Penyiangan dilakukan dengan melihat keadaan 

tanaman. Apabila pada polybag terlihat telah ditumbuhi rumput, maka segera 

dilakukan penyiangan.  

b. Penyiraman dan Penyulaman 

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

dengan mengunakan gembor. Penyiraman dilakukan sampai tanah meresap air 

atau terlihat lembab (kapasitas lapang). Penyulaman tanaman dilakukan apabila 

terdapat 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. Pengendalian Hama dan Penyakit 

Untuk mengendalikan serangan hama dan penyakit dilakukan tindakan 

preventif dengan penyemprotan insektisida Decis 2,5 EC berbahan aktif 

Deltrametrin dengan konsentrasi 2 ml/L air yang bertujuan untuk mencegah 

serangan hama serta fungisida Dithane M-45  berbahan aktif Mankozeb dengan 

konsentrasi 2 g/L air untuk mencegah serangan jamur. Pestisida tersebut 

diaplikasikan pada 20 HST dan diulang setiap 7 hari apabila masih menunjukkan 

gejala serangan (Marliah dkk., 2011).  

d. Pewiwilan  

Pada tanaman cabai harus dilakukan pewiwilan. Hal ini dilakukan dengan 

tujuan membuang tunas air yang tumbuh pada ketiak daun, sehingga distribusi 
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fotosintat tidak terhambat. Pewiwilan dilakukan ketika muncul cabang di bawah 

dikotomus. 

e. Panen 

Umur panen cabai tergantung varietas yang digunakan, lokasi penanaman 

dan kombinasi pemupukan yang digunakan. Tanaman cabai dapat dipanen setiap 

2–5 hari sekali. Pemanenan tanaman cabai pertama biasanya dilakukan pada umur 

3-4 bulan setelah pindah tanam. Untuk menjaga kualitas buah, saat melakukan 

pemetikan  harus memperhatikan beberapa hal yaitu tingkat kematangan buah 

yaitu ditandai dengan buahnya yang padat dengan warna merah menyala, 

dilakukan saat buah cabai dalam keadaan kering untuk mengurangi tingkat 

kontaminasi mikroba pembusuk, serta menghindari terjadinya luka buah dan 

patahnya cabang atau ranting.  Pemetikan dilakukan dengan hati-hati agar tidak 

merontokkan buah cabai yang masih muda. Setelah itu pisahkan buah busuk untuk 

mencegah penularan pada buah yang sehat. Selain itu, jangan memanen buah 

yang terlalu muda karena mengakibatkan buah mudah layu, bobotnya gampang 

susut, tidak tahan simpan dan kurang tahan goncangan saat pengangkutan 

(Redaksi Agromedia, 2007). 
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Gambar 3.1. Tahapan pelaksanaan penelitian 
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3.5.  Parameter Pengamatan 

Parameter pengamatan terdiri dari 2 jenis pengamatan, yaitu pengamatan di 

persemaian dan pengamatan pada tanaman dewasa. 

 
3.5.1. Pengamatan di Persemaian 

1. Persentasi kecambah : Persentasi kecambah (PK), diamati setiap hari setelah 

benih disemai selama 15 hari (Purba dkk., 2014). 

 PK=  

2. Persentasi hidup (PH), diamati setiap hari setelah benih berkecambah selama 

15 hari (Kusdi dan Imam Muslimin, 2008). 

PH =  

3.5.2. Karakter Kualitatif Pengamatan Tanaman Dewasa. 

A. Karakter kualitatif 

Parameter yang digunakan untuk melihat keragaman dari hasil perlakuan 

konsentrasi kolkisin pada tanaman cabai merah menurut IPGRI (1995) adalah: 

1. Bentuk daun : 1) delta, 2) oval, dan 3) lanset, diamati pada saat panen 

pertama, dilihat pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2. Bentuk Daun Cabai Berdasarkan IPGRI. 1). Delta,  2). Oval,    

3) Lanset (IPGRI et al., 1995). 
 

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

pertama. 

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

pada saat panen pertama. 

4. Habitus tanaman : 3) menyamping, 5) kompak dan 7) tegak, diamati pada saat 

panen pertama untuk setiap sampel, dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

1 2 3 
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Gambar 3.3. Habitus Tanaman Cabai Berdasarkan IPGRI. 3)  Menyamping, 

5) Kompak, 7) Tegak (IPGRI et al., 1995). 

5. Posisi bunga :  3) pendant, 5) intermediate dan 7) erect, diamati ketika 50% 

populasi tanaman mempunyai  bunga mekar, dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4. Posisi Bunga Cabai Berdasarkan IPGRI. 3) Pendant, 5) 

Intermediate, 7) Erect (IPGRI et al., 1995). 
 

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. 

8. Bentuk buah : 1) Memanjang, 2) bulat, 3) segitiga,  4) campanulate dan  5) 

blocky, diamati pada saat panen kedua, dapat dilihat pada Gambar 3.5.  

3 5 7 
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Gambar 3.5. Bentuk Buah Cabai Berdasarkan IPGRI. 1) Memanjang, 2)      

Bulat, 3) Segitiga, 4) Campanulate, 5) Blocky (IPGRI et al., 

1995). 

 

9. Bentuk ujung buah : Pointed (1), Blunt (2), Sunken (3), Sunken and pointed 

(4). Diamati pada 10 buah masak pada saat panen kedua, dapat dilihat pada 

Gambar 3.6.  

 

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

(2), Sunken (3), Sunken and pointed (4) (IPGRI et al., 1995). 

10. Irisan melintang pada buah : Slightly corrugated (3), Intermediate (5), dan 

Corrugated (7)Diamati pada saat panen kedua, dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 

 

Gambar 3.7. Bentuk Irisan Melintang Pada Buah Berdasarkan IPGRI 

Slightly corrugated (3), Intermediate (5), dan Corrugated (7) 

(IPGRI et al., 1995). 
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B. Karakter kuantitatif. 

1. Tinggi dikotomus (cm) : diukur dari permukaan tanah sampai percabangan 

dikotomus pada saat panen pertama. 

2. Tinggi Tanaman (cm), diukur dari permukaan tanah sampai pucuk tanaman 

tertinggi, diamati pada saat panen pertama. 

3. Diameter Batang (cm), diukur ± 5 cm dari permukaan batang pada saat panen 

pertama. 

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

panen pertama. 

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

pertama. 

6. Lebar daun (cm) : diukur dari 10 daun dewasa,  diukur pada saat panen 

pertama. 

7. Umur Berbunga (Hari), jumlah hari setelah transplanting sampai 50% 

populasi tanaman dalam polybag yang telah mempunyai bunga mekar pada 

percabangan pertama (HST). 

8. Umur Panen (Hari), jumlah hari setelah transplanting sampai 50 % populasi 

tanaman dalam polybag yang telah mempunyai buah masak pada 

percabangan pertama (HST). 

9. Berat Buah/Tanaman (gram), berat buah persampel dihitung dengan 

menimbang produksi setiap sampel kemudian ditotalkan pada saat panen 

pertama. 

10. Diameter buah (cm), dihitung dari rata-rata diameter buah dari 10 buah segar 

pada saat panen pertama. 

11. Panjang buah (cm), dihitung dari rata-rata panjang buah dari 10 buah segar 

per polybag pada saat panen pertama. 

12. Jumlah buah/tanaman, jumlah buah dihitung setiap sampel tanaman pada saat 

panen pertama. 

 

3.6.  Analisis Data 

Data kualitatif dianalisis secara deskriptif sedangkan data kuantitatif 

dianalisis dengan anova menggunakan software SAS 9.1. Jika terdapat perbedaan 

diantara perlakuan, maka dilakukan uji lanjut dengan uji DMRT taraf 5 %.  
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Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan sidik ragam berdasarkan 

model linier  menurut Harjosuwono dkk. (2011) yaitu Yij = µ + τj + Eij 

Dimana :  

Yij  = Hasil pengamatan pada pengaruh konsentrasi kolkisin Ke-i 

µ   = Efek tengah rata-rata  

τi = Efek konsentrasi kolkisin Ke-i 

Eij = Galat pada konsentrasi kolkisin Ke-i dengan Varietas Ke-j 

Tabel 3.1. Analisis Ragam Untuk Rancangan Acak Lengkap  

Sumber 

Keragaman 

(SK) 

Derajat 

Bebas (DB) 

Jumla 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung Pr > F 

 

  5% 

Perlakuan  t-1 JKP JKP/(t-1) KTP/KTG  

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

Total t.r-1 JKT    

  

3.6.1. LD50 (Lethal Dose) 

LD50 (lethal Dose) adalah persentase tanaman yang 50% mati akibat suatu 

perlakuan (Aisyah dkk., 2009). LD50 diamati 15 hari setelah benih cabai merah 

disemai. Menurut Qosim dkk. (2012) LD50 dihitung dengan metode Regresi 

Linier, dengan persamaan: 

Y= a + bx 

Keterangan :  Y= LD50 

   X = Konsentrasi kolkisin 

   a =  Konstanta 

   b = Koefesien regresi 

 

 

 

 

 


