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III.  BAHAN DAN METODE 

 

3.1.   Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Lahan Percobaan dan green house Fakultas 

Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penelitian ini dilaksanakan dimulai dari bulan Maret sampai September 2016. 

 

3.2.   Bahan dan Alat 

Bahan tanaman yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5 varietas cabai 

rawit yang merupakan koleksi Laboratorium Pemuliaan dan Genetika : UIN-041, 

UIN-048, UIN-050, UIN-062 dan UIN-063. Media tanam pada saat penyemaian 

berupa campuran topsoil dan pupuk kandang ayam dengan perbandingan 1:1 

untuk penyemaian dan perbandingan 4:1 untuk media tanam, pupuk dasar (TSP, 

KCl, dan Urea), pupuk NPK Mutiara (16-16-16), Gandasil D, Gandasil B dan 

kapur. Pestisida yang digunakan terdiri berbahan aktif Mankozeb, Prefonofos, dan 

Dicofol. 

Alat yang digunakan adalah cangkul, polybag dengan ukuran 15 x 10 cm 

dan 40 x 50 cm, parang, meteran, handsprayer, timbangan digital dan jangka 

sorong. Alat yang digunakan untuk persilangan adalah pinset, gunting, kertas 

label, cawan petri, benang label, pensil, sungkup dari selotip sebagai pembungkus 

bunga. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini disusun dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan perlakuan kombinasi persilangan dari lima genotipe menggunakan 

metode persilangan full diallel. Kombinasi persilangan pada metode full diallel  

ini terdapat 20 kombinasi persilangan 5 kombinasi selfing sehingga terdapat 25 

kombinasi, masing-masing kombinasi terdiri dari 10 sampel yang sekaligus 

menjadi ulangan, sehingga terdapat 250 satuan percobaan. Penelitian ini memakai 

5 genotipe, dan setiap genotipe terdiri dari 5 tanaman, sehingga jumlah seluruh 

tanaman adalah 25 tanaman. Skema persilangan disajikan pada Tabel 3.1. 
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Ulangan yang digunakan adalah jumlah buah sampel yang telah berhasil di 

silangkan. Masing-masing genotipe satu tanaman dilakukan persilangan sendiri 

(Selfing) sebagai pembanding tetua dengan hasil persilangan. Pengamatan 

dilakukan terhadap semua hasil kombinasi persilangan yang siap untuk dipanen. 

Karakter yang diamati mengacu pada pedoman penilaian dan pelepasan varietas 

hortikultura (Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura, 2006), sedangkan 

cara pengamatan berdasarkan deskriptor cabai (IPGRI, 1995). 

 

Tabel 3.1. Persilangan full diallel dan selfing menggunakan lima tetua 

♂ 

 

♀ 

 

 

UIN-041 

 

 

UIN-048 

 

 

UIN-050 

 

 

UIN-062 

 

 

UIN-063 

UIN-041  UIN-041 x 

UIN-048 

UIN-041 x 

UIN-050 

UIN-041 x 

UIN-062 

UIN-041 x 

UIN-063 

UIN-048 UIN-048 x 

UIN-041 

 UIN-048 x 

UIN-050 

UIN-048 x 

UIN-062 

UIN- 048 x 

UIN-063 

UIN-050 UIN-050 x 

UIN-041 

UIN-050 x 

UIN-048 

 UIN-050 x 

UIN-062 

UIN-050 x 

UIN-063 

UIN-062 UIN-062 x 

UIN-041 

UIN- 062 x 

UIN-048 

UIN-062 x 

UIN-050 

 UIN-062 x 

UIN-063 

UIN-063 UIN-063 x 

UIN-041 

UIN-063 x 

UIN-048 

UIN-063 x 

UIN- 050 

UIN- 063 

x UIN-062 

 

Keterangan :     : selfing, x: persilangan, uin 041 : cabai rawit yang berasal dari desa pinang damai, 

kab labu selatan, Kec torgomba, Prov sumetra utara, uin 048 : cabai rawit yang berasal dari 

simpang kanan, uin 050 : cabai rawit yang berasal dari Kampar, uin 062: cabai rawit yang berasal 

dari selat panjang, uin 063 : cabai rawit yang berasal dari pekanbaru 

 

3.4.      Pelaksanaan  Penelitian 

Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam percobaan ini meliputi : 1. 

penyemain, 2. Persiapan media tanam, 3. Penanaman, 4. Pemeliharaan yang 

terdiri dari pemupukan, penyulaman, pemasangan ajir, dan penyiangan, 5. 

Persilangan, dan 6. Panen. Alur penelitian ditunjukan pada  Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Bagan Penelitian 

 

 

 

 

 

Kualitatif: 

1. Bentuk daun 

2. Bentuk  ujung buah 

3. Irisan melintang pada 
buah 

4. Bentuk biji 

5. Warna biji 

6. Warna buah muda 

7. Warna buah masak 
 

Kuantitatif: 

1. Berat 

Buah/Sampel (g) 

2. Diameter buah 

(cm) 

3. Panjang buah (cm) 

4. Jumlah Biji per 

buah 

 

 

- Pemupukan 

- Penyulaman 

- Pemasangan 

ajir 

- Penyiangan 

Penyemaian 

 

Persiapan Media Tanam 

Penyemaian 

 

Pemeliharaan 

 

Persilangan 

 

Persentase 

keberhasilan 

persilangan 

Panen 
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1. Penyemaian 

Benih cabai yang akan disemai direndam dalam air hangat kuku (suhu ± 30 

0
C) selama ± 6 jam. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat pengecambahan 

benih, selain itu untuk memisahkan benih yang terendam dan benih yang 

terapung. Benih yang terendam diambil sedangkan yang terapung dibuang karna 

benih yang terapung tidak bagus. Benih cabai ditanam dalam polybag ukuran 15 x 

10 cm. Media tanam berupa campuran topsoil yang telah diayak bersama pupuk 

kompos dengan perbandingan volume 1:1. Benih dimasukkan ke dalam polybag 

sebanyak 1 benih per lubang tanam dengan cara melubangi tanah sedalam lebih 

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

hingga bibit berumur 6 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 MSS (minggu setelah semai) dilakukan 

pemupukan yaitu pupuk NPK mutiara (7,5 g/l) dan Gandasil D (2 g/l). Larutan 

NPK diberikan dengan cara menyiramkan pada daerah perakaran tanaman 

sementara larutan gandasil D diberikan dengan cara disempotkan pada 

tanaman.Usaha pencegahan terhadap serangan hama dan penyakit dilakukan 

dengan menggunakan pestisida. Adapun pestisida yang diberikan adalah dikofol 

(1cc) dan profenofos (1cc). Kedua pestisida tersebut diberikan secara bersamaan 

yaitu dengan cara mencampurkannya ke dalam 1 liter air lalu disemprotkan pada 

bibit. Pestisida ini diberikan 1 kali seminggu setelah bibit berumur 2 MSS 

(minggu setelah semai). 

 

2. Persiapan media tanam 

Media tanam berupa tanah yang dipergunakan terlebih dahulu digemburkan 

dan dikeringanginkan selama dua hari. Tanah yang telah dikeringanginkan itu 

kemudian diayak dengan menggunakan ayakan ukuran 2 mm. Setelah itu tanah 

dan kompos dicampur atau diaduk hingga rata dengan perbandingan 4:1, 

kemudian dimasukan ke dalam polybag  ukuran 40 cm x 50 cm dengan total 

media sebanyak 10 kg/polybag. Persemaian dan penanaman menggunakan media 

tanam yang sama. 
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3. Pemupukan 

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 0,75g/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. 

Pada pemupukan juga dicampurkan fungisida berbahan aktif Mankozeb 2 

g/liter (sesuai dosis ajuran)  untuk mengatasi jamur, lalu disiram pada daerah 

perakaran diberikan pada umur 2 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 

bibit berumur 5 minggu setelah semai (MSS). Penanaman dilakukan dengan 

sistem tanam langsung. Setiap polybag terdiri dari 1 bibit. Penanaman dilakukan 

pada sore hari, hal ini bertujuan untuk mengurangi stress pada bibit akibat terkena 

panas sinar matahari. 

 

5. Pemeliharaan  

Tahapan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri 

dari penyulaman, perempelan atau pengwiwilan, penyiraman, pemasangan ajir, 

penyiangan, dan pengendalian hama dan penyakit. 

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 
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penyulaman. Penyulaman dilakukan dengan menanam kembali tanaman 

yang mati dilapangan. Penyulaman dilakukan pada minggu pertama dan 

minggu kedua (pagi atau sore hari), saat cuaca tidak terlalu panas. 

b. Perampelan 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.  

c. Penyiraman 

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

dengan mengunakan handsprayer, penyiraman dilakukan sampai tanah 

meresap air atau terlihat lembab, jika hujan turun penyiraman tidak 

dilakukan. 

d. Pemasangan Ajir 

Selanjutnya pada hari ketujuh minggu kelima dilakukan pemasangan ajir. 

Ajir terbuat dari bilah bambu setinggi 125 cm (bagian yang dimasukan ke 

dalam tanah 25 cm). Ajir dipasang tegak disetiap tanaman cabai dengan 

jarak 10 cm. Tujuan pemasangan ajir sebelum penanaman adalah untuk 

mengurangi resiko kerusakan akar.  

e. Penyiangan  

Penyiangan  dilakukan dengan membersihkan rumput-rumput liar atau 

gulma yang dan tidak menghambat yang ada di sekitar pertanaman yang 

disesuaikan dengan kondisi di lapangan. 

f. Pengendalian hama dan penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit terhadap tanaman cabai dilakukan secara 

kimiawi, dilihat dari gejala serangannya, sehingga dapat mencegah 

berkembangnya hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit 

dilakukan dengan memberikan pestisida dengan dosis 1 ml/liter dan 

dithane dengan dosis 2 g/liter. Pencegahan dilakukan dengan menyemprot 
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tanaman 1 kali seminggu setelah bibit  berumur 2 MSS (minggu setelah 

semai). 

6. Persilangan 

Prinsip persilangan pada tanaman cabai adalah membuang kepala sari tetua 

betina, kemudian kepala putiknya di serbuki dengan serbuk sari viabel dari tetua 

jantan yang telah disiapkan. Persilangan dilakukan saat tanaman mulai berbunga 

(30-50 HST/hari setelah tanam), sampai bunga habis. Pada tanaman tetua betina 

diberikan label yang menyatakan kombinasi persilangan. Persilangan dilakukan 

setiap hari (kecuali hujan) mulai pukul 07.00-9.00 WIB. Pada persilangan 

emaskulasi dan penyerbukan dilakukan dengsan menggunakan pinset yang telah 

disterilkan dengan alkohol 70%, pada tanaman yang akan dijadikan sebagai tetua 

betina. Serbuk sari dikumpulkan dalam wadah dari tetua jantan yang telah antesis. 

Selanjutnya tepung sari ditempelkan ke stigma betina yang telah reseptif.  

Bunga yang telah diserbuki ditutup dengan selotip dan di beri label yang 

berisi informasi tanggal persilangan, nama tetua persilangan dan nama yang 

melakukan penyilangan. Jika persilangan berhasil maka mahkota bunga akan 

lepas akibat pembesaran daging buah, sedangkan jika persilangan gagal maka 

bunga akan rontok dalam waktu 2-3 hari. Buah hasil persilangan dipanen saat 

buah cabai telah masak, setiap buah dari tanaman sampel ditempatkan pada 

kantong terpisah dan diberi label (Lauterboom, 2011). Untuk deskripsi 

pembanding tetua dilakukan selfing pada masing-masing bunga pada satu tanaman 

yang dibuat untuk pembanding. Selfing dilakukan dengan menutup individu 

tanaman dengan sungkup. 

 

7. Panen  

Pemanenan dilakukan apabila buah telah masak sempurna, karena di 

peruntukan untuk benih pada generasi berikutnya. Buah dipanen dengan cara 

dipetik atau dipotong tangkai buahnya untuk mengurangi patah cabang.  
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3.5. Paremeter Pengamatan 

Parameter yang diamati dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan 

deskriptor cabai (IPGRI, 1995). Parameter yang diamati terdiri dari karakter 

kualitatif dan kuantitatif, yang meliputi: 

 

3.5.1.   Persentase keberhasilan persilangan yang dilakukan 

Keberhasilan persilangan ditentukan pada hari ke 3 setelah dilakukan 

persilangan, yang mana jika persilangan berhasil maka mahkota bunga akan lepas 

akibat pembesaran daging buah. Keberhasilan persilangan (daya silang) dianalisis 

dengan persentase keberhasilan dan dibuat grafik. Persentase persilangan dihitung 

dengan rumus: 

% keberhasilan persilangan :  x 100 % 

 

3.5.2. Karakter Kualitatif  

a. Bentuk buah, diamati pada waktu panen pertama untuk setiap sampel. 

kriteria (1) memanjang, (2) bulat, (3) kerucut, (4) tidak beranturan, (5) 

kotak/bel 

 

Gambar 3.2. Bentuk buah  berdasarkan IPGRI 

 

 

b.  Bentuk  ujung buah, diamati pada waktu panen pertama untuk setiap sampel. 

dengan kriteria: (1) runcing, (2) tumpul,  (3) berlekuk, (4) bergelombang. 
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Gambar 3.3. Bentuk  ujung buah berdasarkan IPGRI 

 

c. Irisan melintang pada buah, diamati pada waktu panen pertama untuk setiap 

sampel. Kriteria terdiri dari: (3) agak bergelombang, (5) bergelombang, dan 

(7), sangat bergelombang diamati pada saat panen kedua. 

 

Gambar 3.4. Irisan melintang pada buah berdasarkan IPGRI 

 

 

d. Bentuk biji, diamati pada waktu panen ke dua untuk setiap sampel. Kriteria 

terdiri dari (1) Halus, (2) Rough, (3) Keriput. 

e. Warna biji, diamati waktu panen ke dua untuk setiap sampel. Kriteria terdiri 

dari (1) Straw ( dalam kuning ), (2) Brown, (3) Hitam, (4) Lainnya. 

f. Warna buah muda, 1) hijau muda, 2) hijau dan 3) hijau tua, 4) kuning. Diamati 

saat berbuah 

g. 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 

 

3.5.3 . Karakter kuantitatif 

Karakter Kuantitatif yang di amati dalam penelitian ini adalah 

a. Berat Buah/Sampel (g) 

Berat buah persampel dihitung dengan menimbang produksi setiap sample 

pervarietas kemudian ditotalkan pada saat panen pertama. 

b.  Diameter buah (cm) 

Dihitung dari rata-rata diameter buah dari 10 buah segar per genotipe pada saat 

panen pertama. 
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c.  Panjang buah (cm) 

Dihitung dari rata-rata panjang buah dari 10 buah segar per genotipe pada saat 

panen pertama. Cara menghitung panjang buah adalah panjang tangkai buah  

+ panjang buah. 

d. Jumlah Biji perbuah 

Jumlah biji perbuah dihitung perbiji pada waktu panen kedua, Rata- rata 

minimal 10 buah dipilih dari 10 tanaman secara acak. Kriteria terdiri dari 

jumlah biji perbuah (1) < 20, (2) 20-50, (3) > 50. 

 

3.6.   Analisis Data 

Analisis  data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

perbandingan fenotipe dari deskripsi genotipe tetua dan keberhasilan persilangan 

(daya silang) dianalisis dengan persentase keberhasilan persilangan dan dibuat 

grafik.  

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 %. Model 

matematis rancangan acak lengkap (RAL) adalah : 

Yij = µ + τj + єij   

Keterangan : 

Yij  = Hasil Pengamatan Pada perlakuan Ke-i dan ulangan Ke-j 

µ  = Rataan umum 

τj  = Pengaruh perlakuan Ke-j  

єij = Galat percobaan perlakuan Ke-i dengan ulangan Ke-j 

Analisis ragam disusun menurut Gomes (1995) sebagai berikut :  

Tabel 3.2.  Analisis Ragam Untuk Rancangan Acak Lengkap 

Sumber 

Keragaman 

(SK) 

Derajat 

Bebas 

(DB) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung Pr > F 

Perlakuan  t-1 JKP KTP KTP/KTG 1% 

Galat t (r-1) JKG KTG   

Total (t.r) – 1     
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui nilai ragam genotipe, ragam 

fenotipe, dan koefisien keragaman genetik (KKG), dengan persamaan : 

Ragam lingkungan (σ²e) = KTP 

Ragam genetipe (σ²g) =  

Ragam fenotipe (σ²p) = σ²g +  

 

Keterangan: 

σ²g : Ragam genotipe 

σ²e : Ragam lingkungan 

r : Ulangan 

KTG : kuadrat tengah genotipe 

KTP : kuadrat tengah galat 

 

Nilai koefisien keragaman genetipe dan keragaman fenotipe dihitung dengan 

rumus sebagai berikut : 

KKG =    KKF =   

Keterangan  

KKG : koefisien keragaman genetipe 

KKF : koefisien keragaman fenotipe 

σ²g : ragam genotipe 

σ²p : ragam fenotipe 

 : nilai tengah populasi 

 

Kriteria KKG dan KKF menurut Desmukh et al., 1986 dalam Rosmaina 2016 

adalah: 

Tinggi jika KKG dan KKF >20% 

Sedang jika KKG dan KKF 10% ≤ (h
2
) ≤20% 

Rendah jika KKG dan KKF<10% 


