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III.  METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Kasa dan Laboratorium Genetik 

Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN SUSKA RIAU. Penelitian ini 

dilaksanakan selama lima bulan dimulai dari Bulan Maret  2017 sampai  Bulan 

Juni 2017. 

 

3.2. Alat dan Bahan Penelitian 

  

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

handsprayer, gembor, timbangan, penggaris, alat tulis, polybag, termometer, 

spektofotometer, LI-COOR, serta bahan lain yang mendukung penelitian ini. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cabai merah dengan 

media tanam berupa campuran topsoil dan pupuk kandang dengan perbandingan 

1:1, pupuk dasar  (TSP, KCl dan Urea), pupuk NPK, Gandasil D, Gandasil B. 

Pestisida yang digunakan terdiri dari, curacron berbahan aktif prefonofos. Serta 

bahan lain yang mendukung penelitian ini. 

 

3.3.  Metode Penelitian 

 

Penelitian ini disusun menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

faktorial yang terdiri dari 2 faktor dan 3 ulangan. Faktor pertama adalah suhu 

yang terdiri dari 2 taraf, yaitu S0 = suhu harian (sebagai kontrol), S1 = suhu 

cekaman (+) 4-8oC dari suhu normal. Faktor kedua adalah 15 genotipe  tanaman 

cabai merah, UIN-046, UIN-047, UIN-048, UIN-049, UIN-050, UIN-051, UIN-

052, UIN-053, UIN-054, UIN-055, UIN-056, UIN-057, UIN-058, UIN-059, UIN-

060. Sehingga diperoleh 30 kombinasi perlakuan dan masing-masing kombinasi 

perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga didapatkan 90 unit percobaan. 

Perlakuan cekaman dilakukan selama 15 jam (selama 3 hari, dimulai pukul 10.00-

15.00 WIB). Pada penelitian ini suhu (+) 4-8oC didapatkan dari pengukuran 

peningkatan suhu didalam rumah kasa selama cekaman, karena suhu didalam 

rumah kasa tidak tetap sehingga dilakukan pendataan suhu didalam rumah kasa 
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dan didapatkan bahwa suhu meningkat (+) 4-8oC dari suhu harian pada saat terik 

matahari sehingga suhu untuk melakukan cekaman tercapai. 

Penggunaan suhu +37º C berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa 

pada suhu 37°C merupakan suhu ktirtis untuk periode pembungaan pada tanaman 

cabai (Rosmaina, 2015). 

Model aditif dari rancangan Acak Lengkap 2 faktorial adalah:  

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

Yijk     = Pengamatan faktor suhu taraf ke-i, dan Faktor Genotipe taraf ke-j pada 

ulangan ke-k. 

µ       = Rataan umum (Nilai Tengah) 

αi         = Pengaruh faktor suhu taraf ke-i 

βj         = Pengaruh faktor genotipe taraf ke-j 

(αβ)ij  =  Pengaruh interaksi faktor suhu taraf ke-i dan faktor genotipe taraf ke-j 

Ɛijk       =  Pengaruh acak/galat dari faktor suhu taraf ke-i, faktor genotipe taraf ke-j 

dan ulangan ke-k 

 

3.4.  Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar 1. Adapun tahapan penelitian ini terdiri dari: 1) Persemaian, 2) Persiapan 

median tanam, 3) Pemupukan, 4) Penanaman, dan 5) Pemeliharaan.  

1. Persemaian  

Media tanam berupa campuran topsoil yang telah diayak bersama pupuk 

kandang dengan perbandingan volume 1:1. Benih dimasukkan kedalam polybag 

sebanyak 1 benih per polybag dengan cara melubangi tanah sedalam lebih kurang 

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

bibit berumur 5 Minggu Setelah Semai (MSS). Setiap pagi dan sore hari bibit 

disiram dengan air hingga media tanam berada dalam keadaan lembab. 

Pada waktu bibit berumur 2 Minggu Setelah Semai (MSS) dilakukan 

pemupukan yaitu Gandasil D (2 g/l). Larutan gandasil D diberikan dengan cara 

disempotkan pada tanaman. 
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2. Persiapan media tanam 

 Media tanam berupa tanah yang dipergunakan terlebih dahulu 

digemburkan dan dikering anginkan selama dua hari.Setelah itu tanah dan pupuk 

kandang dicampur/diaduk hingga rata dengan perbandingan 4:1 kemudian 

dimasukan kedalam polybag ukuran 35 cm x 40 cm dengan total media sebanyak 

7 kg/polybag. Persemaian dan penanaman menggunakan media tanam yang sama.  

3. Pemupukan 

Seminggu sebelum bibit ditanam dilakukan pemberian pupuk dasar 

dengan cara disebar dengan alur melingkar (Purnomo dkk., 2008). Pupuk dasar 

yang digunakan yaitu Urea, TSP dan KCl. Menurut Syukur dan Rosidah (2014), 

pemberian pupuk Urea, TSP, dan KCl dengan dosis berturut-turut 200, 150 dan 

150 kg/ha. Pupuk Urea diberikan sebanyak 1 g/polybag, TSP sebanyak 0,75 

g/polybag dan KCl sebanyak 0,75 g/polybag. 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 setiap minggu. 

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 Profenofos dengan 

dosis 1 ml/liter. Gandasil B dan pestisida diberikan dengan cara disemprot pada 

daun dan cabang tanaman setelah tanaman berbunga (Maharijaya & Syukur, 

2014).   

4. Penanaman 

 Pemindahan bibit dari persemaian ke media (polybag besar) dilakukan 

pada minggu ke 5 setelah bibit berumur 4 minggu Setelah Semai (MSS). 

Penanaman dilakukan dengan sistem tanam langsung. Setiap lubang terdiri dari 1 

bibit per polybag. Penanaman dilakukan pada sore hari, hal ini bertujuan untuk 

mengurangi stress pada bibit akibat terkena panas sinar matahari. 

5. Pemeliharaan 

a. Penyiraman : penyiraman dilakukan dua kali dalam sehari pada waktu pagi 

dan sore hari. Penyiraman dilakukan menggunakan gembor, banyaknya 
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penyiraman sampai titik jenuh permukaan tanah atau sampai batas atas 

polybag tanaman. Jika terjadi hujan maka tidak perlu dilakukan penyiraman. 

b. Penyulaman; Penyulaman dilakukan dengan menanam kembali tanaman yang 

mati dilapangan. Penyulaman dilakukan pada pagi atau sore hari, saat cuaca 

tidak terlalu panas. Waktu penyulaman adalah seminggu pertama dan minggu 

kedua setelah penanaman. 

c. Perempelan; Perempelan dilakukan terhadap tunas air yang muncul pada 

batang utama untuk memperkuat batang utama agar mampu menopang 

pertumbuhan tajuk tanaman. 

d. Penyiangan; Penyiangan dilakukan dengan membersihkan rumput-rumput liar 

atau gulma yang ada di sekitar pertanaman yang disesuaikan dengan kondisi di 

lapangan. 

e. Pengendalian hama dan penyakit; Pemeliharaan terhadap tanaman cabai 

dilakukan secara rutin dan berkala, sehingga dapat mencegah berkembangnya 

hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan 

memberikan insektisida dan fungisida berbahan aktif curacron dengan dosis 1 

ml/liter dan dithane dengan dosis 2 g/liter. Pencegahan dilakukan dengan 

menyemprot tanaman 1 kali seminggu setelah bibit  berumur 2 MSS. 

6. Perlakuan; Perlakuan diberikan ketika tanaman memasuki fase pembungaan 

atau ketika tanaman berumur 35 hari setelah tanam.Tanaman dimasukkan 

kedalam Rumah Kasa dengan masing-masing 3 tanaman per perlakuan. 

 

3.5. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan ketika sesudah diberi perlakuan terhadap parameter 

Fisiologi. Adapun parameter yang diamati yaitu : 

1. Kondukstansi Stomata  

Kondukstansi stomata merupakan kecepatan air yang menguap pada pori-

pori tanaman. Pada tanaman yang mengalami cekaman suhu tinggi, secara umum 

terjadi penutupan stomata. Hal ini ditunjukan untuk membatasi kehilangan air 

melalui proses transpirasi yang merupakan mekanisme penurunan suhu tubuh 

tanaman ketika tanaman tercekam suhu tinggi (Rao et al., 2006). 
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2. Kandungan klorofil 

Klorofil merupakan pigmen fotosisntesis didalam kloroplas yang 

dihasilkan melalui serangkaian proses sintesis. Beberapa enzim berperan didalam 

sintesis klorofil tersebut namun aktivitas enzim-enzim tersebut dihambat oleh 

suhu tinggi (Tewari dan Tripathy 1998). Oleh karena itu pengukuran kandungan 

klorofil dapat digunakan untuk menentukan toleransi suatu genotype terhadap 

suhu tinggi (Balouchi, 2010., Rana et al., 2011, Almeselmani et al., 2012) 

Pengukuran kadar klorofil dilakukan berdasarkan Metode Hendry dan 

Grime (1993) cit. Syaiful et al., (2012). Sampel yang digunakan adalah daun 

ketiga dari pucuk yang sudah berkembang sempurna. Jumlah daun yang diamati 1 

daun pertanaman. Sampel daun sebanyak 0,1 gram digerus dengan mortar 

kemudian disaring. Filtrat diencerkan dengan alkohol 90% sampai dengan volume 

25 ml dan disentrifuge 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 spektofotometer. 

Konsentrasi klorofil dalam satuan m/g BB dihitung dengan rumus: 

a. Klorofil a (Kl a) = (12,7A663 – 2,69A645) x V/BB sampel daun, 

b. Klorofil b (Kl b) = (22,9A645 – 4,68A663) x V/BB sampel daun, 

c. Total klorofil (Kl a + b) = (20,21A645 + 8,02A663) x V/BB sampel daun. 

Keterangan: 

A663  = Absorban pada panjang gelombang 663 nm, 

A645  = Absorban pada panjang gelombang 645 nm, 

V   = volume larutan (ml), 

BB   = berat segar sampel (mg). 

3. Laju Transpirasi 

Status air tanaman adalah peubah yang sangat penting dalam perubahan 

suhu lingkungan. Pada umumnya tanaman cenderung mempertahankan status 

airnya tanpa terpengaruh oleh perubahan suhu bila kelembaban udara cukup, 

tetapi pada kondisi suhu tinggi kondisi tersebut tidak memungkinkan sama sekali 

karena ketersediaan air sangat terbatas, pada kondisi lapang cekaman suhu tinggi 

sering dihubungkan dengan penurunan ketersediaan air (Angio, 2016). Pada 
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umumnya, suhu tinggi meningkatkan transpirasi yang menyebabkan defisit air 

pada tanaman sehingga menginduksi penurunan potensial air yang menimbulkan 

gangguan terhadap beberapa proses fisiologis (Morales et al., 2003). 

4. Suhu Daun 

Kenaikan suhu daun menyebabkan kenaikan laju transpirasi sehingga 

kelembaban dan kandungan H2O sel daun menurun (Angio 2016). Penurunan 

kandungan H2O pada sel tanaman menimbulkan gangguan terhadap proses 

fisiologi (Wahid et al., 2007) 

5. Laju Fotosintesis 

Perubahan dalam atribut fotosintesis pada kondisi cekaman suhu tinggi 

adalah indikator yang baik dalam toleransi suhu tinggi untuk menunjukkan adanya 

korelasi dengan pertumbuhan tanaman. Proses fotosintesis yang terhambat akibat  

pengaruh cekaman suhu tinggi akan menurunkan hasil fotosintat sehingga akan 

membatasi pertumbuhan dan produktivitas tanaman (Kotak et al., 2007). 

 

3.6. Analisis Data 

Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan uji anova fasilitas 

SAS 9 dan perlakuan yang berbeda nyata akan dilajutkan dengan uji DMRT 

(Duncan Multiple Range Test) pada taraf 5%.  

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. 

Pengelompokan genotipe cabai berdasarkan kemampuan toleransinya 

terhadap cekaman suhu tinggi dilakukan berdasarkan nilai Stress Susceptibility 

Index (Fischer and Maurer, 1978) dengan rumus: 

SSI= 

(1−
Y̅

YP
)

(1−
X̅

XP
)
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Dimana: Y̅= nilai pengamatan untuk 1 genotipe pada kondisi tercekam 

suhu tinggi, Yp= nilai pengamatan untuk 1 genotipe pada kondisi lapangan, X̅= 

nilai rata-rata pengamatan untuk semua genotipe dalam kondisi cekaman suhu 

tinggi, Xp= nilai rata-rata pengamatan untuk semua genotipe dalam kondisi 

lapangan. Menurut Fischer and Maurer bahwa nilai SSI dikelompokkan menjadi 

tiga bagian yaitu  genotipe menjadi toleran (T) jika SSI<0.5, genotipe medium 

(M) jika 0.5>SSI<1 dan genotipe sensitive (S) jika SSI>1. 

 


