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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Tempat dan Waktu  

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Patologi, Entomologi dan 

Mikrobiologi dan di lahan percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan, 

Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian dilaksanakan pada bulan 

April sampai Agustus 2018. 

3.2.  Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini bibit bawang merah varietas 

brebes, Tricoderma harzianum, Gliocladium sp, Rhizopus sp, Fusarium sp, serbuk 

gergaji, dedak, tepung jagung, tanah gambut,dolomit, air,  media PDA, aguades, 

alkohol, kapas, aluminium foil, tisu. Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

oven, presto, autoklaf, laminar air flow, gelas ukur, pinset, lampu bunsen, Petridis, 

labu erlemeyer, spatula, kawat ose, pipet plastik, timbangan analitik, hot plate, 

polibeg 5 kg, gembor, cangkul, jaring pagar, kertas label, kamera, alat tulis.  

3.3. Metode Penelitian 

 Penelitian ini terdiri dari dua tahap, tahap pertama pengujian pertumbuhan 

agen biokontrol dan Fusarium sp. di media PDA dan uji daya hambat dengan 

menggunakan metode deskriptif. Tahap keduaa aplikasi agen biokontrol  di 

lapangan, penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan  

4 perlakuan sebagai berikut : 

A0: Bawang merah tanpa perlakuan (kontrol). 

A1: Bawang merah + Fusarium sp + Trichoderma harzianum.  

A2: Bawang merah +  Fusarium sp +Gliocladium sp.   

A3: Bawang merah + Fusarium sp + Rhizopus sp.   

Setiap perlakuan diulang sebanyak l0 kali ulangan sehingga terdapat 40 

unit percobaan, setiap unit pecobaan terdapat satu tanaman, sehingga jumlah 

keseluruhan tanaman yaitu 40 unit percoban.  

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
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3.4.1. Persiapan Inokulum 

Sumber agen biokontrol Trichoderma sp, Rhizopus sp, Fusarium sp 

didapat dari Biotrop Bogor sedangkan jamur Gliocladium sp dari koleksi 

Laboratorium Patologi, Entomologi dan Mikrobiologi UIN Suska Riau. 

3.4.2. Perbanyakan Inokulum 

Isolat diperbanyak dengan menanam pada media PDA steril di dalam labu 

erlemeyer 250 ml, selanjutnya diinkubasi pada suhu kamar selama 7 hari, pada 

hari ke 7 labu erlemeyer ditambah 10 ml NaCl fisiologis steril kemudian 

digoncang pada goncangan 100 rpm selama 1 jam. Cairan inokulum siap 

digunakan sebagai sumber  inokulum. 

3.4.3. Perbanyakan Inokulum Agen Biokontrol dan Patogen 

Media tumbuh agen biokontrol dan patogen Fussarium sp terdiri atas 

dedak, tepung jagung, serbuk gergaji dengan perbandingan 2:1:7. kemudian 

ditambah dengan sedikit air kemudian diperas sampai tidak mengeluarkan air. 

Selanjutnya dimasukkan ke pipa plastik dengan panjang 3 cm  kemudian 

dipadatkan. Media tanam disterilkan pada suhu 100
O 

C selama 20 menit dan 3 kali 

penggulangan. Sebanyak 0.5 ml sumber inokulum kemudian dimaksukkan ke 

dalam media steril. Inokulum agen biokontrol dan patogen peyebab penyakit 

diinkubasi pada suhu kamar selama 7 hari. Inokulum siap digunakan bila di atas 

permukaan media muncul misilium dari jamur yang ditanam. 

    

Gambar 3.1. Pipa Media Tumbuh 

3.4.4. Persiapan Tanaman 

Lahan dibersihkan terlebih dahulu dari gulma atau tanaman yang dapat 

menganggu tanaman.  

 

Media 

3 cm 
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3.4.5. Pembibitan  Bawang Merah  

 Bibit perlu dipersiapakan secara khusus sebelum ditanam di lahan. Ujung 

bibit dipotong kira-kira sepertiga, pemotongan dilakukan dengan cara hati-hati 

menggunkan pisau yang tajam, bersih dan steril. Manfaat dari pemotongan ujung 

bibit adalah pertumbuhan tanaman menjadi merata, dapat mempercepat 

pertumbuhan tunas sekaligus mempercepat pertumbuhan tanaman dan dapat 

memperbanyak jumlah anakan.  

Bibit bawang merah yang sudah dipotong langsung tanam ke dalam 

polibag, satu polibeg terdapat satu umbi bawang merah, penanaman umbi bawang 

merah dengan cara membuat lubang tanam terlebih dahulu agar pada saat 

menanam tidak perlu menekan bibit terlalu keras setelah bibit ditanam siram tanah 

agar lembab, dalam satu polibeg tanaman bawang merah terdapat tanah gambut 

dengan komposisi 5 kg dan pupuk kandang ayam 500 g. 

3.4.6. Pemberian Agen Biokontrol dan Fusarium sp 

Setelah tanaman bawang merah berumur 14 HST di lahan budidaya maka 

diberikan agen biokontrol. Agen biokontrol ditanam di samping tanaman bawang 

merah bersamaan dengan Fusarium sp dengan letak berlawanan. 

 

Gambar 3.2. Penananaman Agen Biokontrol dan Fusarium sp. 

3.4.7. Penyiraman 

Peyiraman dilakukan setelah penanaman hingga siap panen. Peyiraman 

bawang merah cukup dilakukan dua hari sekali (tergantung dari keadaan tanah). 

Akan tetapi setelah tanaman membentuk umbi, penyiraman dilakukan setiap hari 

Tanaman 

bawang merah 

brebes 

Agen biokontrol 
Fusarium sp 
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karena kebutuhan air meningkat. Penyiraman dilakukan dengan menggunakan 

gembor. 

3.4.8. Pembumbunan 

Pembumbunan bawang merah dilakukan satu kali dalam satu  minggu. 

Pembumbunan dilakukan agar tanah menjadi subur dan gembur sehingga proses 

peyerapan unsur hara melalui perakaran menjadi lebih baik. 

3.4.9. Penyiangan Gulma   

 Penyiangan adalah pemberantasan gulma atau tanaman liar yang tumbuh 

di sekitar tanaman bawang merah. Penyiangan dilakukan dengan manual atau 

dengan  menggunakan cangkul. Penyiangan dilakukan satu kali dalam 2 minggu. 

3.4.10. Pemupukan 

 Pupuk dasar yang digunakan adalah pupuk kandang ayam diberikan saat 1 

minggu sebelum tanam dengan dosis 100 g/tanaman. Pemupukan susulan 

dilakukan pada saat tanaman bawang merah berumur 21 HST pupuk yang 

diberikan adalah pupuk urea dosis yang diberikan yaitu 0,04 g/tanaman. Pupuk 

NPK diberikan setelah tanaman berumur 30 HST dengan dosis yaitu 0,04 

g/tanaman. Pemupukan diaplikasikan  dengan cara dibenamkan dalam tanah. 

Tujuan pemupukan adalah untuk mencegah kekurangan unsur hara dalam tanah. 

3.4.11. Panen  

 Panen dilakukan bila umbi sudah cukup umur sekitar 60-70 HST, ditandai 

dengan daun mulai menguning, caranya mencabut seluruh tanaman dengan hati-

hati supaya tidak ada umbi yang tertinggal atau lecet. 

3.5. Parameter Pengamatan  

3.5.1. Tahap penelitian pertama 

a. Uji In vitro Agen Biokontrol dengan Fusarium sp  

Uji untuk mengetahui kecepatan tumbuh agen biokontrol dan penyebab 

penyakit dilakukan pada media PDA, dengan cara diinokulasikan agen biokontrol  

dan patogen Fusarium sp ke dalam cawan petridish selama 1 sampai 7 hari, lalu 

diamati dari keempat isolat yang ditanam. Gambaran penanaman isolat agen 
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biokontrol dan patogen Fusarium sp ke dalam media PDA di cawan petri dapat 

dilihat pada Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Penanaman Isolat Agen Biokontrol dan Patogen  Fusarium sp 

ke   dalam Media PDA. 

b. Uji Daya Hambat 

Uji antagonis dilakukan dengan menggunakan duo culture dengan cara 

inokulum diletakkan pada cawan petri berdiameter 9 cm. Untuk masing-masing 

pengujian dibuat garis tengah dan diberi dua titik, jarak antara keduanya dari tepi 

cawan yaitu 3 cm. Biakan tersebut diinkubasikan pada suhu kamar selama 7 hari. 

Pengamatan dilakukan dari hari 1 sampai hari ke 7 setelah inkubasi. Gambar 

penanaman agen biokontrol dan patogen Fusarium sp di cawan petri dapat dilihat 

pada Gambar 3.4. 

Trichoderma harzianum 
Gliocladium sp 

sp 

Fussarium sp Rhizopus sp 



16 

 

 

Gambar 3.4. Penanaman Agen Biokontrol dan Patogen Fusarium sp.  

Presentasi uji daya hambat (uji antagonis) dihitung menggunakan rumus: 

                             P =   
      

   
 x 100% 

Keterangan: 

P = persentase hambatan 

R1 = jari-jari koloni patogen yang menjauhi koloni agen hayati 

R2 = jari-jari koloni patogen yang mendekati koloni agen hayati 

3.5.2. Tahap penelitian ke dua 

a. Intensitas Serangan Penyakit 

Salah satu  parameter pengamatan adalah intensitas serangan penyakit 

dengan mengamati gejala pada daun pertanaman bawang merah dapat dihitung 

menggunakan rumus: 

                             I=   
 

  
 x 100% 

Keterangan : 

I = Persentase gejala pada daun tiap tanaman. 

a = Jumlah daun yang terserang. 

b = Jumlah daun. 

b. Waktu Kemunculan Penyakit (hari) 

Agen biokontrol dan patogen diberikan setelah tanaman bawang merah 

varietas brebes berumur 14 HST. Penyakit layu fusarium diamati setelah bawang 

merah diaplikasikan dengan agen biokontrol dan patogen. Pengamtan dilakukan 

dengan cara melihat gejala bagian tanaman yang terserang patogen. 

 

r1 r2                                          

 F A 
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c. Tinggi  Tanaman (cm) 

 Tinggi tanaman bawang merah diamati setelah tanaman bawang merah 

berumur 14 HST sampai dengan umur 60 HST, pengukuran tinggi tanaman 

dilakukukan sekali dalam satu minggu. Pengamatan dilakukan setiap polibeg atau 

perlakuan dan diukur menggunakan pengaris, pengukuran dilakukan mulai dari 

permukaan tanah sampai ke ujung daun. 

d. Berat Basah Tanaman (g) 

Pengamatan berat basah tanaman di lakukan setiap perlakuan, pengamatan 

berat basah tanaman diamati setelah tanaman bawang merah dipanen, bawang 

merah dapat dipanen setelah berumur 63 HST. Parameter berat basah tanaman 

dilakukan dengan cara menimbang tanaman bawang merah dengan menggunakan 

timbangan anallitik, penimbangan bawang merah dilakukan satu kali selama 

dalam penelitian. 

3.6. Analisis Data 

Data hasil penelitian tahap pertama pertumbuhan agen biokontrol dan 

Fusarium sp di media PDA di analisis dengan menggunakan Metode Deskriptif, 

dengan cara melihat pertumbuhan dan perkembangan koloni agen biokontrol dan 

patogen selama 7 hari setelah inokulasi. Data hasil pengamatan uji daya hambat 

dianalisi menggunakan rumus : 

P =   
      

   
 x 100% 

Keterangan: 

P = persentase hambatan. 

R1 = jari-jari koloni patogen yang menjauhi koloni agen hayati. 

R2 = jari-jari koloni patogen yang mendekati koloni agen hayati. 

Data hasil pengamatan tahap kedua dari masing-masing perlakuan 

dianalisis secara statistik dengan uji ANOVA dan apabila hasil menunjukkan 

perbedaan atau berbeda nyata  maka akan dilanjutkan dengan Uji Duncan dengan 

program SAS. 

Model rancangan acak lengkap ( RAL) yang digunakan adalah: 

Yij = μ+ αi + εij 
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Ket :  Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i pada ulangan ke-j 

μ = Nilai rata-rata umum 

αi = Pengaruh perlakuan ke-i 

εij = Pengaruh galat dari satuan percobaan ke-i pada ulangan ke- j 

Tabel 3.1. Sidik Ragam Rancangan Acak Lengkap 

Sumber 

Keragaman 

(SK) 

Derajat 

Bebas  

( DB) 

Jumlah 

Kuadrat 

( JK) 

Kuadrat 

Tengah 

( KT) 

 

F- Hitung 

F-Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 

Galat 

Total  

t-l 

t
*
 (r-l) 

rt-l 

JKP 

JKG 

JKT 

KTP 

KTG 

KTP/KTG   

 


