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III. MATERI DAN METODE

3.1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di kebun petani Desa Rimbo Panjang

Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar yang dimulai dari bulan November

2013 sampai April 2014. Penyemaian dilakukan di Screen House Fakultas

Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada

bulan November 2013 sampai Desember 2014.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan tanaman yang digunakan dalam penelitian ini yaitu empat varietas

cabai : Sret, Taruna, Sonar F1, dan Cakra hijau, media tanam berupa campuran

topsoil dan pupuk kandang ayam dengan perbandingan 1:1, pupuk dasar (TSP,

KCl, Urea), NPK mutiara (16-16-16), Gandasil D, gandasil B dan kapur dolomit,

Pestisida berbahan aktif Mankozeb dan Profenofos sedangkan alat yang digunakan

adalah alat – alat pertanian, polibag ukuran 15 x 10 cm, mulsa plastik hitam perak

(MPHP), timbangan, alat tulis, dan alat pendukung lainnya.

3.3. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK)

berupa percobaan plot dengan 4 perlakuan varietas dan 6 ulangan, dan didapat

jumlah plot sebanyak 24 plot. Setiap plot terdapat 8 tanaman sehingga ada 192

populasi. Pengamatan dilakukan terhadap 3 tanaman sampel per plot.
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3.4. Bagan Pelaksanaan Penelitian

Gambar 3.1. Bagan Pelaksanaan Penelitian
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3.5. Pelaksanaan Penelitian

3.5.1. Pembuatan Bedengan dan Pengapuran

Lahan dibuat dalam bentuk bedengan dengan luas 2 m x 1 m. Bedengan

dibuat dengan tinggi 0,3 m dan jarak antar bedengan 0,5 m sedangkan jarak tanam

yang digunakan adalah 0,5 m x 0,5 m. Pengolahan lahan dilakukan selama 2

minggu. Pengolahan lahan dilakukan dengan cara mencangkul tanah kemudian

membuat bedengan.

Untuk meningkatkan pH tanah, lahan diberi kapur. Kapur diberikan pada

minggu ke-3 pengolahan lahan. Berdasarkan analisis tanah yang dilakukan di

laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Riau, didapat pH tanah

yaitu 4,5. Berdasarkan pH tersebut maka didapat kebutuhan dosis dolomit 7,39

ton/ha (Wijoyo, 2009). Sehingga kebutuhan dolomit per bedengan yaitu sebanyak

1,48 kg/bedengan. Cara pemberiannya ditabur merata pada setiap bedengan,

bedengan dicangkul kembali agar pupuk tercampur merata dan dibiarkan selama

satu minggu.

3.5.2. Penyemaian

Penyemaian dilakukan seminggu setelah pengolahan lahan. Benih cabai

yang akan disemai direndam dalam air hangat kuku (suhu 43 0C) selama ± 24 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 polibag ukuran 15 x 10 cm. Media tanam berupa

campuran topsoil yang telah diayak bersama pupuk kandang dengan perbandingan

volume 1:1. Benih dimasukkan kedalam polibag sebanyak 2 benih per lubang
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tanam 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. Usaha pencegahan terhadap serangan hama dan

penyakit dilakukan dengan menggunakan pestisida. Adapun pestisida yang

diberikan adalah Profenofos (1 ml/liter). Kedua pestisida tersebut diberikan secara

bersamaan yaitu dengan cara mencampurkannya kedalam 1 liter air lalu

disemprotkan pada bibit. Pestisida ini diberikan 1 kali seminggu setelah bibit

berumur 2 MSS.

3.5.3. Pemupukan

Pupuk kandang diberikan pada minggu ke-4 pengolahan lahan.

Berdasarkan Balai Penelitian Tanah (2007), pemberian pupuk kandang untuk

tanaman cabai yaitu 15 ton/ha sehingga kebutuhan pupuk kandang per bedengan

sebanyak 3 kg/bedengan. Cara pemberiannya yaitu diaduk rata dengan tanah dan

kembali dibiarkan selama satu minggu.

Pupuk dasar diberikan pada minggu ke-5 pengolahan lahan. Pupuk dasar

yang digunakan yaitu Urea, TSP dan KCl. pemberian pupuk Urea, TSP, dan KCl

dengan dosis berturut-turut 200, 400, dan 300 kg/ha (Balai Penelitian Tanah,

2007). Pupuk Urea diberikan sebanyak 0,04 kg/bedengan, TSP sebanyak 0,08

kg/bedengan dan KCl sebanyak 0,06 kg/bedengan. Cara pemberiannya disebar

merata pada bedengan dan dibiarkan selama 1 hari, kemudian dilanjutkan dengan
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pemasangan mulsa. 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.

Untuk merangsang pembungaan dan pembuahan digunakan pupuk

gandasil B dengan konsentrasi 2 g/liter air. Aplikasi pemberian Gandasil B

dilakukan bersamaan dengan pestisida dengan berbahan aktif Profenofos dengan

konsentrasi 1 ml/liter. Gandasil B dan pestisida dberikan dengan cara disemprot

pada daun dan cabang tanaman.

3.5.4. Pemasangan Mulsa

Pada minggu ke-5 pengolahan lahan, dilakukan pemasangan mulsa.

Setelah 3 hari pemasangan mulsa dilanjutkan pembuatan lubang tanam dengan

jarak 0,5 m x 0,5 m menggunakan cemplungan yang terbuat dari kaleng yang diisi

dengan bara.

3.5.5. Penanaman

Pemindahan bibit ke lapangan dilakukan pada minggu ke 6 setelah bibit

berumur 5 minggu Setelah Semai (MSS). Penanaman dilakukan pada sore hari,

hal ini bertujuan untuk mengurangi stress pada bibit akibat terkena panas sinar

matahari.

3.5.6. Pemeliharaan

A. Penyulaman

Penyulaman dilakukan dengan menanam kembali tanaman yang mati

dilapangan. Penyulaman dilakukan pada pagi atau sore hari, saat cuaca tidak
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terlalu panas. Waktu penyulaman adalah seminggu pertama dan minggu kedua

setelah penanaman.

B. Perempelan

Perempelan dilakukan terhadap tunas air yang muncul pada batang utama

untuk memperkuat batang utama agar mampu menopang pertumbuhan tajuk

tanaman.

C. Pemasangan Ajir

Pemasangan ajir dilakukan untuk menopang tanaman dan membuat

tanaman lebih tegak ketika terjadi hujan dan angin. Pemasangan ajir dilakukan 1

hari sebelum penanaman. Ajir dibuat dari bilah bambu setinggi 125 cm (bagian

yang dimasukan kedalam tanah 25 cm). Ajir dipasang tegak disetiap tanaman

cabai dengan jarak 10 cm dari batang tanaman. Tujuan pemasangan ajir sebelum

penanaman  yaitu untuk mengurangi resiko kerusakan akar.

D. Penyiraman

Penyiraman dilakukan 2 kali sehari dengan menggunakan gembor sesuai

dengan kondisi di lapangan.

E. Penyiangan

Penyiangan dilakukan dengan membersihkan rumput-rumput liar atau

gulma yang ada di sekitar pertanaman yang disesuaikan dengan kondisi di

lapangan.
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F. 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 Profenofos dengan konsentrasi 1 ml/liter dan Mankozeb dengan konsentrasi

2 g/liter. Pencegahan dilakukan dengan menyemprot tanaman 1 kali seminggu.

G. Panen

Panen pertama di lakukan ketika buah cabai matang yaitu 75% buah telah

berwarna merah. Pemanenan dilakukan sampai 8 kali panen yang dilakukan

seminggu dua kali.

3.6. Pengamatan

Pengamatan dilakukan terhadap karakter vegetatif dan generatif tanaman

cabai rawit yang ditanam di lahan gambut. Karakter yang diamati mengacu pada

pedoman penilaian dan pelepasan varietas hortikultura (Direktorat Jenderal

Hortikultura, 2011), sedangkan cara pengamatan berdasarkan deskriptor cabai

(IPGRI, 1995). Variabel yang diamati antara lain adalah:

1. Karakter Vegetatif

A. Pengamatan Kualitatif

1. Bentuk daun : 1) delta, 2) oval, dan 3) lanset, diamati setelah panen pertama

untuk setiap sampel.
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Gambar 3.2. Bentuk daun cabai berdasarkan IPGRI. 1) delta,  2) oval, 3) lanset.

2. Warna daun : 1) hijau muda, 2) hijau dan 3) hijau tua, diamati setelah panen

pertama untuk setiap sampel.

3. Warna batang : 1) hijau, 2) hijau garis ungu, 3) ungu dan lainnya, diamati

setelah panen pertama.

4. Habitus tanaman : 3) menyamping, 5) kompak dan 7) tegak, diamati setelah

panen pertama untuk setiap sampel.

Gambar 3.3. Habitus tanaman cabai berdasarkan IPGRI. 3) menyamping, 5) kompak, 7) tegak.

B. Pengamatan Kuantitatif

1. Tinggi tanaman (cm) : diukur dari permukaan tanah sampai titik tumbuh

tertinggi, setelah panen pertama.
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2. Tinggi dikotomus (cm) : diukur dari permukaan tanah sampai percabangan

pertama, setelah panen pertama.

3. Panjang daun (cm) : diukur dari 10 daun dewasa, diamati setelah panen

pertama.

4. Lebar daun (cm) : diukur dari 10 daun dewasa,  diamati setelah panen

pertama.

5. Lebar kanopi (cm) : diukur pada kanopi terlebar, setelah panen pertama.

6. Diameter batang (cm) : diukur pada pertengahan batang, setelah panen

pertama.

2. Karakter Generatif

A. Pengamatan Kualitatif

1. Posisi bunga : 3) merunduk, 5) sedang dan 7) tegak, diamati ketika 50%

populasi tanaman mempunyai bunga mekar.

Gambar 3.4. Posisi bunga cabai berdasarkan IPGRI. 3) merunduk, 5) sedang dan 7) tegak.

2. Warna buah muda : 1) hijau muda, 2) hijau dan 3) hijau tua saat berbuah.

3. 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.
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4. Bentuk ujung buah : 1) runcing, 2) tumpul, 3) berlekuk, 4) bergelombang.

Diamati pada 10 buah masak pada saat panen kedua.

Gambar 3.5. bentuk ujung buah berdasarkan IPGRI 1) runcing, 2) tumpul, 3) berlekuk, 4)
bergelombang.

5. Irisan melintang buah : 3) agak bergelombang, 5) bergelombang, 7) sangat

bergelombang, diamati pada panen kedua.

Gambar 3.6. Penampang melintang buah cabai menurut IPGRI : 3) agak bergelombang, 5)
bergelombang, 7) sangat bergelombang.

6. Bentuk buah : 1) memanjang, 2) bulat, 3) kerucut, 4) tidak beraturan, 5)

kotak/bel, diamati pada panen kedua.

Gambar 3.7. Bentuk buah cabai berdasarkan IPGRI. (1) memanjang, (2) bulat, (3) kerucut, (4)
tidak beraturan, (5) kotak/bel.

B. Pengamatan Kuantitatif
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1. Umur berbunga (HST) : jumlah hari setelah  transplanting sampai 50%

populasi dalam plot mempunyai bunga mekar.

2. Umur panen (HST) : jumlah hari setelah  transplanting sampai 50% populasi

dalam plot mempunyai buah masak.

3. Panjang buah (cm) : rata-rata 10 panjang buah masak pada panen kedua,

diukur dari pangkal sampai ujung buah.

4. Diameter buah (cm) : diameter pangkal 10 buah segar pada panen kedua.

5. Bobot per buah (g) : rata-rata bobot 10 buah masak pada panen kedua.

6. Jumlah buah per tanaman : penjumlahan rata-rata buah mulai dari panen ke-1

sampai panen ke-8.

7. Bobot buah per tanaman (g) : hasil penjumlahan antara bobot buah panen ke-1

hingga panen ke-8.

8. Bobot brangkasan segar (g) : hasil penjumlahan bobot basah tajuk ditambah

berat basah akar, diamati setelah panen ke-8.

9. Bobot brangkasan kering (g) : hasil penjumlahan bobot kering tajuk ditambah

bobot kering akar, diamati setelah panen ke-8.

10. Bobot tajuk segar (g) : ditimbang setelah panen ke-8.

11. Bobot tajuk kering (g) : dikeringkan dan ditimbang sampai berat konstan,

diamati setelah panen ke-8.

12. Bobot akar segar (g) : bobot akar keseluruhan, diamati setelah panen ke-8.

13. Bobot akar kering (g) : bobot akar setelah dikeringkan (konstan), diamati

setelah panen ke-8.

14. Panjang akar (cm) : diukur dari pangkal hingga ujung akar, diamati setelah

panen ke-8.
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3.7. Analisis Data

Data pengamatan dianalisis sesuai dengan Rancangan Acak Kelompok

(RAK) dengan anova menggunakan SAS 9.1. jika terdapat perbedaan diantara

perlakuan, maka dilakukan uji lanjut dengan uji DMRT taraf 5%. Model

matematis rancangan adalah :

Yij =  + i + j + ij

Keterangan :

Yij = Nilai pengamatan varietas ke-i, ulangan ke-j

μ = Nilai tengah populasi

αi = Pengaruh varietas ke-i (i=1,2,3 dan 4)

βj = Pengaruh ulangan ke-j (j=1,2,3,4, 5 dan 6)

εij = Pengaruh galat percobaan varietas ke-i, ulangan ke-j

Analisis ragam dari RAK untuk suatu karakter disusun menurut Fajriani et

al. (2012) yaitu:

Tabel 3.1. Analisis Ragam Untuk Rancangan Acak Kelompok

Sumber Keragaman
(SK)

Derajat
Bebas (DB)

Jumlah
Kuadrat

(JK)

Kuadrat
Tengah
(KT)

Fhitung

Kelompok
Varietas
Galat
Total Terkoreksi

r-1
g-1

(r-1)(g-1)
(r x g)-1

JKR
JKG
JKE

KTR
KTG
KTE

KTR/KTE
KTG/KTE

Keterangan :

a. Faktor Koreksi (FK) =
( ..)	.		
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b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) =	(Y11)
2 +(Y21)

2 +…+(Y64)
2 – FK

c. Jumlah Kuadrat Kelompok (JKR) =
( . ) ( . ) ⋯ ( . ) − FK

d. Jumlah Kuadrat Varietas (JKG) =
( ) ( ) ⋯ ( ) − FK

e. Jumlah Kuadrat Galat (JKE) =JKT – JKR – JKG

f. Kuadrat Tengah Kelompok (KTR) =
					 			 	

g. Kuadrat Tengah Varietas (KTG) =
					 				

h. Kuadrat Tengah Galat  (KTE) =
					 		

i. f hitung kelompok =						 					
j. f hitung varietas =

					 				
k. Rataan  X =		 ∑
l. Koefisien keragaman  (KK) =

√ 						
x 100%

3.6.1. Heritabilitas

Menurut Syukur et al. (2012), pendugaan heritabilitas diturunkan dari

sidik ragam dengan persamaan :

σ2
e = KTE

σ2
g =

	–	
σ2

P = σ2
g + (

²
)

h2
bs =

²² x 100%

Keterangan :

h2
bs : Heritabilitas arti luas σ2

P : ragam fenotipe
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σ2
e : Ragam lingkungan σ2

g : ragam genetik

KTE : Kuadrat tengah galat r      : Ulangan

KTG : Kuadrat tengah varietas

Adapun kriteria nilai heritabilitas dikelaskan sebagai berikut: Rendah : h2
bs

< 20, Sedang : 20 < h2
bs≤ 50 dan Tinggi : h2

bs > 50.

3.6.2. Variabilitas

Luas dan sempitnya variabilitas genetik dan fenotipik karakter yang

diamati diduga dengan menggunakan perhitungan standar error ragam genotipik

dan standar error ragam fenotifik mengikuti Anderson dan Brandcoft (1952) Cit

Fajriani et al. (2012) sebagai berikut :

σσ²G =
²
	 ² + 	 ²

σσ²P =
²
	 ²

Keterangan : σσ²G : Standar deviasi ragam genetik

σσ²P : Standar deviasi ragam fenotipe

Keragaman genetik dikatakan luas apabila ² > 2 ( ² ) dan dikatakan

sempit apabila ² ≤ 2 ( ² ). Keragaman fenotipik dikatakan luas apabila ² >
2 ( ² )dan dikatakan sempit apabila ² ≤ 2 ( ² ).


