
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Penelitian skripsi ini dilaksanakan mulai bulan juli 2016 – januari 2017  di 

Kebun percobaan Balai Penelitian Getas, Salatiga, Jawa Tengah.  

3.2. Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1. Alat Penelitian 

1. Cangkul 

2. Sekop 

3. Meteran 

4. Timbangan 

5. Cawan petri 

6. Beaker glass 

7. pH meter 

8. Higrometer 

9. Thermometer 

10. Autoklaf 

 3.2.2. Bahan Penelitian 

1. Bibit Tanaman Karet (1 bulan) 

2. Media tanam (Tanah Andosol) 

3. Fungisida berbahan aktif Triadimefon  

4. Biofungisida berbahan aktif Trichoderma spp. 

5. Inokulum JAP 

6. Potato Dextore Agar (PDA) 

7. Akar tanaman karet 
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3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri 

dari lima perlakuan dan lima ulangan. Masing-masing ulangan menggunakan 15 

tanaman sehingga digunakan 375 tanaman. Tata letak percobaan dapat dilihat dari 

Gambar 3.1. Model matematis untuk RAK adalah sebagai berikut: 

 

Yij = µ + τi + βj + ɛij 

dimana: 

Yij :  Hasil pengamatan perlakuan ke-i dan ulangan ke-j. 

µ    :  Purata umum. 

Τi  :  Penyimpangan hasil dari nilai purata umum yang disebabkan oleh pengaruh 

perlakuan ke-i. 

Βj : Penyimpangan hasil dari nilai µ yang disebabkan oleh pengaruh khusus 

kelompok ke-j. 

ɛij  :  Pengaruh acak yang masuk dalam percobaan. 

 

Perlakuan berbagai macam biofungisida dan fungisida yang digunakan adalah: 

P1 : Isolat lokal Trichoderma spp. dari Kebun Blimbing 

P2 : Biofungisida berbahan aktif Trichoderma spp. (TrikoCombiG) 

P3 : Biofungisida berbahan aktif Trichoderma spp. (Trico-G) 

P4 : Fungisida berbahan aktif Triadimefon (Bayleton 250EC) 

P5 : Tanpa perlakuan (Kontrol) 
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Keterangan: 

1. Jarak antar polibag yang digunakan  : 10 cm 

2. Jarak antar perlakuan    : 1 m 

3. Jarak antar ulangan    : 1,5 m 

4. Jumlah petak pengamatan   : 25 

5. Populasi tanaman tiap petak   : 15 tanaman 

6. Jumlah seluruh populasi tanaman  :  375 tanaman 

7. P adalah perlakuan dan U adalah ulangan 

 

Data hasil pengamatan utama dianalisis dengan menggunakan metode sidik ragam 

(ANOVA) dan uji Beda Nyata Jujur pada taraf kepercayaan 95%  
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Gambar 3.1. Tata Letak Penelitian  

P4U1 P5U2 P1U3 P2U4 P3U5 

P3U1 

P2U1 

P5U1 

P2U2 

P1U2 

P3U2 

P5U3 

P4U3 

P2U3 

P4U4 

P3U4 

P1U4 

P1U5 

P5U5 

P4U5 



16 
 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

Sebelum bibit diberi perlakuan, dilakukan : 

1. Sanitasi lahan, pembersihan lahan dari gulma maupun benda yang tidak 

diperlukan, supaya memudahkan dalam penataan polibag dan juga polibag dapat 

berdiri tegak.  

2. Sterilisasi media tanam (tanah), sterilisasi media tanam berupa tanah dilakukan 

dengan cara penguapan dengan uap air. Tanah dimasukan kedalam dandang yang 

berisi air lalu dipanaskan sampai temperatur stabil 70oC selama ± 60 menit, 

sehingga uap air masuk ke dalam pori-pori tanah dan mematikan mikroorganisme 

yang ada didalamnya. 

3. Pindah tanam, pemindahan bibit karet dilakukan dengan cara mendongkel bibit 

karet dari lahan pembibitan menggunakan tugal, pemindahan bibit dilakukan 

secara berhati-hati agar tidak merusak perakaran tanaman. Kemudian bibit 

ditanam pada polibag dan disiram dengan air. 

4. Perbanyakan jamur akar putih, Isolat JAP awalnya diperbanyak pada media PDA 

didalam botol sampai memenuhi sebagian botol. Kemudian dimasukan potongan 

akar tanaman karet steril kedalam botol, setelah itu ditunggu sampai potongan 

akar karet dipenuhi misselium JAP.  

5. Setelah lahan pembibitan siap kemudian dilakukan penataan bibit tanaman dalam 

polibag yang berisi media tanah steril sesuai dengan perlakuan dan ulangan yang 

telah ditentukan. Inokulasi patogen JAP dilakukan dengan cara menanam 

potongan-potongan akar yang telah dipenuhi oleh miselium patogen R. 

microporus pada media tanam dengan cara menempelkan akar yang telah 

dipenuhi miselium patogen pada akar bibit karet, dan masing – masing polibag 

diberikan tiga potong akar. 

3.4.1. Aplikasi Biofungisida dan Fungisida  

Untuk aplikasi biofungisida dilakukan dengan menaburkan 25 gram 

biofungisida Trichoderma per tanaman. Untuk aplikasi fungisida berbahan aktif 

triadimefon dilakukan dengan menyiramkan 150 ml larutan bayleton 250EC per 

tanaman disekitar pangkal batang,  
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3.4.2. Pengamatan Intensitas Serangan Jamur Akar Putih 

Setiap satu bulan sekali dilakukan pengamatan, untuk menentukan intensitas 

penyakit didasarkan pada skoring kerusakan. Skor yang digunakan pada penelitian 

ini berdasarkan (Fairuzah, 2014) sebagai berikut : 

 

Skor 0: Tanaman sehat, tidak ada miselium R. microporus menempel pada perakaran 

maupun pangkal batang tanaman; 

Skor 1: Permukaan akar ditumbuhi miselium R. microporus terbatas pada permukaan 

kulit; 

Skor  2:  Terdapat miselium R. microporus menempel pada akar tanaman dan diduga 

telah penetrasi ke dalam jaringan tanaman, jika akar ditusuk masih 

mengeluarkan getah; 

Skor  3:  Bagian kulit dan kayu tanaman telah membusuk; 

Skor  4:  Tanaman mati.  

Penghitungan persentase intensitas serangan JAP dilakukan menggunakan 

rumus sebagai berikut  (Gunawan, 2005): 

I =
∑(𝑛𝑖 𝑥 𝑣𝑖)

𝑁 𝑥 𝑍
 𝑋 100% 

 

Keterangan: 

I :  intensitas serangan penyakit JAP (%) 

ni :  jumlah akar tanaman yang terserang JAP pada skor tertentu 

vi :  nilai serangan JAP dengan skor tertentu 

N : jumlah seluruh akar tanaman yang terserang JAP 

Z : nilai serangan JAP dengan skor tertinggi  

 

3.5. Pengamatan Selintas 

Pengamatan selintas dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan 

pembibitan karet yang digunakan. Untuk penelitian pengamatan selintas meliputi pH 

tanah, curah hujan, jumlah hari hujan, suhu udara, dan kelembaban udara. 

 


