
III. MATERI DAN METODE

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan di bulan Febuari sampai Maret 2014, Laboraturium Balai

Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru dengan sampel akar dan tanah yang diambil dari dua

desa, yaitu di Desa Rimbo Panjang dan Desa Kualu Nenas yang berada di Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar.

3.2. Alat dan Bahan

Bahan yang digunakan adalah akar, tanah, alkohol 95%, dan cat kuku. Alat yang

digunakan adalah bor tanah, pisau, ember, kantong plastik bening dan berwarna, karet gelang,

gelas kimia 100 ml, cawan petri, kawat kasa, kertas filter, blender, saringan kasar, saringan

nematoda ukuran 90 dan 45 µm, 2 buah baskom plastik, tabung ukur 10 ml, cawan

penghitung, pengait nematoda (handling needle), gelas objek, penutup gelas, kertas label, alat

tulis, mikroskop stereo, mikroskop compound,camera digital, camera handphone, dan

termometer.

.
3.3. Metode Penelitian

3.3.1.Penentuan Lokasi dan Pengambilan Sampel

Penelitian menggunakan metode ekstraksi maserasi filtrasi dan Metode Saringan

nematoda dari sampel yang terpilih. Penentuan lokasi  menggunakan teknik Purposive

Sampling dengan didasari potensi sentra paling banyak produksi nenas di Kecamatan

Tambang tepatnya di Desa Kualu Nenas dan Rimbau Panjang. Pengambilan sampel

menggunakan pedoman pengambilan sampel Balai Karantina I Pekanbaru yang berlandaskan

kepada International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No. 6 Guideliness for

surveillence (FAO, 2006). Setiap desa akan dipilih 3 kebun untuk dijadikan sebagai kebun



contoh, sehingga jumlah kebun dalam dua desa tersebut adalah 6 kebun. Setiap kebun diukur

1/16 hektar (25 m x 25 m) untuk dijadikan kebun contoh. Populasi nenas yang sangat padat di

kedua Desa tersebut  > 1000 tanaman/ha maka  kebun contoh dibagi dalam petak-petak kebun

sebanyak 5 petak/kebun. Jumlah sampel yang diambil dalam petak-petak bedasarkan populasi

tanaman  sebanyak 5%. Rata-rata yang didapat untuk pengambilan sampel adalah 6

sampel/petak. Pengambilan sampel akar dan tanah menggunakan pola diagonal.

Gambar 3.1. Petak pengambilan sampel akar dan tanah tanaman nenas.

Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan cara yang sama yaitu mengambil tanah

menggunakan bor tanah di bagian dekat akar pada ketebalan ± 20 cm (Pustikasari, 2008).

Sampel akar dan tanah di masukan ke dalam kantong plastik dan diberi label. Sampel-sampel

yang telah terkumpul dimasukan ke dalam cool box dan diberi bongkahan es agar suhu tetap

terjaga.

3.3.2.Ektraksi Nematoda dari Akar

Ekstraksi nematoda dari akar menggunakan metode Teknik Maserasi Filtrasi. Cuci akar

dengan air yang mengalir dan potong dengan ukuran 1 cm. Timbang akar dan di kompoitkn

dengan lainnya sebanyak 10 gram. Masukan ke dalam 20 ml air dan dimaserasi dengan



waring blender . Waktu  maserasi adalah 3 detik. Setiap 1 detik mikser dimatikan. Kawat

kasa dibentuk menjadi lingkaran, yang mempunyai ukuran yang sama dengan cawan petri.

Kawat kasa berfungsi sebagai penyangga tempat meletakan akar. Suspensi hasil maserasi

ditungakan di atas filter/kertas saring di atas kawat kasa yang ada di dalam cawan petri yang

sudah diisi air setinggi permukaan kawat. Biarkan selama 24 jam. Hasil suspensi sudah bisa

diamati (Dropkin, 1992).

3.3.3.Ektraksi Nematoda dari Tanah

Ekstraksi nematoda dari tanah mengguakan metode penyaringan. Tanah yang sudah

dikompositkan diambil sebanyak 100 ml ke dalam baskom A. Pisahkan kotoran dari tanah

seperti akar dan batu-batuan. Tambahkan air sebanyak 600 ml ke dalam baskom A. Aduk rata

tanah dalam air menggunakan tangan. Tuang suspensi ke dalam baskom B dengan menyaring

menggunakan saringan kasar. Ulangi pekerjaan yang sama sekali lagi dan suspensi dituang ke

dalam baskom B. Saring suspensi dari baskom B ke dalam baskom A yang telah dibersihkan

menggunakan  saringan ukuran  90 µm. Suspensi yang terkumpul disaring kembali dengan

saringan ukuran 45µm. Suspensi yang dihasilkan di pindahkan ke dalam gelas kimia (Luc et

al., 1995).

3.3.4. Identifikasi Nematoda

Identifikasi dilakukan bedasarkan ciri-ciri morfologi yang dilakukan dengan mengamati

preparat nematoda yang hasilnya di identifikasi menggunakan menggunakan kunci

determinan yang mengacu pada Interactive Diagnostic Key to Plant Parasitic, Freeliving and

Predaceous Nematodes (http//:www.nematode.unl.edu), Luc et al. (1995),  dan Shurtleff &

Averee (2000).



3.3.5.Menghitung Nematoda

Nematoda dihitung menggunakan cawan penghitung modifikasi. Sebanyak 100 ml

suspensi yang dihasilkan, diambil 10 ml menggunakan tabung untuk dihitung. Perhitungan

dilakukan sebanyak tiga kali ulangan.

3.4. Variabel Pengamatan

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah nilai dominasi nematoda parasit

tumbuhan yang digunakan oleh Panggeso (2010).

3.4.1.Kerapatan Populasi dan Nilai Dominasi (D)

a. Kerapatan Populasi Absolut (KPA)

KPA= 	 	
b. Kerapatan Populasi Relatif (KPR)

KPR =

c. Frekuensi Absolut (FA)

FA = 	 	100%
d. Frenkuensi Relatif (FR)

FR = 		 	100%
e. Nilai Dominasi (D)

D =
	 	√ 	 	100%

Keterangan :

KPA = Kerapatan Populasi Absolut

KPR = Kerapatan Populasi Relatif



D = Dominasi

F = Frekuensi Seluruh Spesies Nematoda

FA = Frenkuensi Absolut

FR = Frekuensi Relatif

N = ∑ ℎ	 	
n = ∑ 		 	
s = ∑ 		 ℎ	
S = ∑ 	 	 	
3.5. Analisis Data

Perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisi data dalam penelitian ini adalah

menggunakan perangkat lunak Microsof Excel versi 2007.


