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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu 

 Penelitian telah dilaksanakan di Laboratorium Pemuliaan dan Genetika 

Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau pada Bulan April 2017 sampai  Bulan Oktober 2017. 

  

3.2. Bahan dan Alat  

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah benih cabai merah Varietas 

Kopay, pupuk kompos, tanah mineral, alkohol, serta bahan lain yang mendukung 

penelitian ini.  

Alat yang digunakan adalah cangkul, parang, ember, handsprayer, 

gembor, pisau, penggaris, alat tulis, polybag, UV vis spektofotometer, Water Bath, 

Petridish, ember serta bahan lain yang mendukung penelitian ini. 

  

3.3. Metode Penelitan 

 Penelitian ini disusun menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

faktorial yang terdiri dari 2 faktor. Faktor pertama yaitu suhu (kontrol, 35
o
C, 

37
o
C, 39

o
C, dan 41

o
C). Faktor kedua yaitu lama cekaman suhu (4 jam, 8 jam dan 

12 jam). Setelah kecambah berusia 14 hari, untuk pengamatan panjang tunas, 

panjang akar, jumlah akar, bobot basah kecambah, bobot kering kecambah 

disusun menggunakan RAL faktorial yang terdiri dari 2 faktor dengan 50 ulangan, 

dengan  faktor yang sama sehingga diperoleh 750 unit satuan percobaan. Pada  

tanaman berusia 4 minggu setelah pindah tanam disusun menggunakan RAL 

faktorial yang terdiri dari 2 faktor dengan 10 ulangan, dengan faktor yang sama 

sehingga diperoleh  150 satuan percobaan. 

 

3.4.  Pelaksanaan  Penelitian 

 Tahapan pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. yang 

meliputi: 1) Sortir benih, 2)  Pemberian perlakuan, 3) Penyemaian, 4) Persiapan 

media tanam, 5) Penanaman, 6) Pemeliharaan, 7) Pengamatan, 8) Analisis data. 

Detail dari masing-masing tahapan akan diuraikan sebagai berikut: 



 

13 
 

1. Penyortiran Benih, yaitu  memilih benih yang bernas, dengan cara merendam 

benih didalam air selama 1 menit. Benih yang bernas adalah benih yang 

tenggelam, sedangkan yang mengapung adalah benih yang tidak bernas (tidak 

digunakan). 

2. Perlakuan Benih, perlakuan diberikan pada saat benih akan disemai. Benih 

tanaman cabai yang sudah dipilih (sortir) dimasukkan ke dalam Water Bath 

dengan waktu 4, 8 dan 12 jam, dengan suhu Water Bath 35
o
C, 37

o
C, 39

o
C 

dan 41
o
C. Perlakuan benih sesuai dengan kombinasi perlakuan dapat dilihat 

pada  Tabel 3.1 dibawah ini: 

 

Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan 

Suhu  

Lama 

cekaman 

Kontrol 

(To) 

35
o
C 

(T1) 

37
o
C 

(T2) 

39
o
C 

(T3) 

41
o
C 

(T4) 

4 Jam (L1) To L1 354 374 394 414 

8 Jam (L2) To L2 358 378 398 418 

12 Jam (L3) To L3 3512 3712 3912 4112 

 

3. Penyemaian Benih Cabai,  benih cabai hasil perlakuan disemai dalam kotak 

mika yang diberi tisu, tisu dibasahi dengan air. Setelah berusia 14 hari, 

kecambah tanaman cabai ditanam dalam polibag ukuran 15 x 10 cm. Media 

tanam berupa campuran topsoil bersama pupuk kompos dengan perbandingan 

volume 1:1. Tanaman cabai dimasukkan ke dalam polibag sebanyak 1 

tanaman per lubang tanam dengan cara melubangi tanah sedalam lebih 

kurang 0,5 cm lalu ditutup kembali dengan tanah halus. Penyemaian 

dilakukan hingga bibit berumur 4 Minggu Setelah Semai (MSS)/ pindah 

tanam. Setiap pagi dan sore hari bibit disiram dengan air hingga media tanam 

berada dalam keadaan lembab. Suhu selama penelitian pada tahap persemaian 

sekitar ±25
0
C pada pagi hari (07.00-08.00 WIB), ± 32.3

0
C pada siang hari 

(12:00-13.00), dan 30.6
0
C pada sore hari (16.00-17.00 WIB). Suhu pada 

siang hari tergolong suhu yang tinggi (Accuweather, 2015). 

4. Pemeliharaan, pemeliharaan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

penyulaman, perempelan, penyiangan, dan pengendalian hama penyakit 

tanaman, berikut penjelasannya: 
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a. Sanitasi, sanitasi dilakukan dengan membersihkan rumput-rumput liar 

atau gulma yang ada di sekitar tanaman, dengan cara mencabutnya dengan 

menggunakan tangan ataupun dengan menggunakan  parang. 

b. Pengendalian hama dan penyakit, pemeliharaan terhadap tanaman cabai 

dilakukan secara rutin, sehingga dapat mencegah berkembangnya hama 

dan penyakit. Pengendalian ini dilakukan dengan cara memeriksa bibit 

tanaman satu per satu. 

5. Pengamatan 

Pada percobaan ini tolak ukur pengamatan yang akan dilakukan yaitu 

meliputi karakter pertumbuhan sebagai berikut: 

a. Persentase benih kecambah (%), persentase daya kecambah diukur dari 

mulainya tanaman cabai berkecambah sampai kecambah cabai berusia 2 

minggu (14 hari). 

b. Panjang tunas (cm), dari jumlah 100 kecambah/perlakuan panjang tunas 

diambil 50 kecambah/perlakuan, diambil berdasarkan kecambah tertinggi, 

diukur 1 kali setelah tanaman berusia 14 hari. Tunas dicabut dari 

persemaian, lalu diukur dengan menggunakan penggaris. 

c. Panjang akar (cm), dari jumlah 100 kecambah/perlakuan panjang akar  

diambil 50 kecambah/perlakuan, panjang akar diukur 1 kali setelah 

tanaman berusia 14 hari. Panjang akar diukur menggunakan penggaris. 

d. Jumlah akar (helai), dari jumlah 100 kecambah/perlakuan panjang tunas 

diambil 50 kecambah/perlakuan, diambil berdasarkan kecambah tertinggi,  

jumlah akar diukur 1 kali setelah tanaman berusia 14 hari. Jumlah akar 

dihitung dengan menghitung anakan akar yang muncul. 

e. Bobot basah kecambah (g), 50 kecambah/ perlakuan di ukur bobot 

basahnya kemudian di timbang per 10 kecambah sehingga terdapat 5 

ulangan. Bobot basah kecambah ditimbang saat kecambah telah berusia 14 

hari pada persemaian diatas tisu. 

f. Bobot kering kecambah (g), 50 kecambah/ perlakuan di ukur bobot 

basahnya kemudian di timbang per 10 kecambah sehingga terdapat 5 

ulangan, hal ini dikarenakan keterbatasan alat yang berada di 

Laboratorium Pemulian dan Genetika. Bobot kering kecambah ditimbang 
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saat kecambah telah dikeringkan/ dihilangkan kadar airnya dengan 

didiamkan 3 hari hingga kering angin. 

g. Tinggi bibit (cm),  tinggi bibit diukur setelah bibit berusia 14 hari. Tinggi 

bibit diukur setiap minggu, hingga minggu ke 4 setelah pindah media 

semai. 

h. Jumlah daun (helai), jumlah daun dihitung setelah tanaman berusia 14 

hari. Jumlah daun dihitung setiap minggu, hinggu minggu ke 4 setelah 

pindah media semai. 

i. Kandungan klorofil 

Pengukuran kadar klorofil dilakukan berdasarkan Metode Hendry 

dan Grime (1993) cit Syaiful dkk. (2012) dan dilakukan pada saat  4 

minggu HSK. Sampel daun sebanyak 0.1 gram digerus dengan mortar 

kemudian disaring. Filtrat diencerkan dengan alkohol 90% sampai dengan 

volume 25 ml dan di sentrifuge dengan kecepatan 4000 rpm selama 10 

menit. Cairan hijau pada tabung sentrifuge bagian atas dituang hingga 

tidak melebihi tanda batas cuvet. Absorbansi diukur dengan menggunakan 

Optical Density (OD) 663 nm dan 645 nm pada spekrofotometer. 

 

3.5 Analisis Data 

Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan sidik ragam 

berdasarkan model linier Yijk  = µ + αi + βj + (αβ)ij + Ɛijk Dimana :  

Yijk =  Pengamatan faktor suhu taraf ke-i, Faktor lama cekaman taraf ke-j dan  

 ulangan ke-k 

µ =  Rataan umum 

αi =  Pengaruh faktor suhu taraf ke-i 

βj =  Pengaruh faktor lama cekaman taraf ke-j  

(αβ)ij   = Pengaruh interaksi faktor suhu taraf ke-i dan faktor lama cekaman taraf 

ke-j 

Ɛijk =  Pengaruh acak/galat dari faktor suhu taraf ke-i, faktor lama cekaman  

 taraf ke-j dan ulanngan ke-k 
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Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan sidik ragam dengan 

menggunakan model rancangan acak lengkap faktorial dengan menggunakan uji f, 

yaitu untuk mengetahui pengaruh masing-masing perlakuan. Apabila menunjukan 

perbedaan nyata maka dilakukan uji lanjut dengan menggunakan Duncan’s 

multiple range test (DMRT) pada taraf 5%. Semua perhitungan diatas dilakukan 

dengan menggunakan software SAS 9.1. 
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Gambar 1. Alur Penelitian. 
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