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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Magang Kerja ialah salah satu bentuk kegiatan akademik yang wajib 

dilaksanakan oleh mahasiswa program S1 dalam menyelesaikan studinya di 

Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Kegiatan magang kerja dapat dilakukan 

di perusahaan, instansi atau pihak lain yang terkait dengan program studi 

mahasiswa. Secara umum Magang Kerja ialah suatu kegiatan pengaplikasian ilmu 

yang didapat pada lingkungan kerja. Magang kerja bertujuan agar mahasiswa 

dapat mengenal bidang kajian di lapang yang bersifat empiris, mendapatkan suatu 

informasi baru dibidang pertanian, memunculkan ide baru yang solutif terhadap 

permasalahan yang terjadi di lapang dan melatih mahasiswa untuk bekerja secara 

mandiri. 

Tanaman cabai merah (Capsicum annuum L.) ialah salah satu anggota 

famili terong-terongan (Solanaceae). Cabai merupakan salah satu sayuran penting 

yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dibudidayakan secara komersial di daerah 

tropika termasuk Indonesia. Cabai dapat dikonsumsi dalam bentuk buah segar, 

kering, atau bentuk olahannya. Dapat dijadikan sebagai bahan penyedap makanan 

serta berbagai macam produk olahan seperti saos cabe, sambel cabe, pasta cabe, 

bubuk cabe, cabe kering dan bumbu instant. Bahkan produk-produk tersebut 

sudah berhasil diekspor ke Singapura, Hongkong, Saudi Arabia, Brunei 

Darussalam dan India. Cabai juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan 

tradisional.  

Berdasarkan Biro Pusat Statistik (2011), pada tahun 2010 luas panen cabai 

di Indonesia adalah sebesar 237.520 ha dengan produksi 1.332.356 ton dan 

produktivitas sebesar 5,61 ton/ha. Produktivitas ini masih jauh dari potensi 

produktivitas cabai yang dihasilkan dalam berbagai penelitian. Duriat (1996) 

menyatakan bahwa produktivitas cabai dapat mencapai 12-20 ton/ha. Selain itu 

Deptan (2009) menyatakan bahwa produksi yang dihasilkan juga belum dapat 

memenuhi kebutuhan konsumsi yang mencapai 2,77 kg/kapita/tahun.  
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Duriat (2006) menyatakan beberapa kendala peningkatan produksi cabai di 

Indonesia adalah sebagai berikut: kurangnya kualitas benih cabai yang tersedia 

dan bermutu tinggi; menurunnya tingkat kesuburan tanah karena penanaman cabai 

dan sayuran lainnya secara terus-menerus; serta kehilangan hasil yang tinggi 

karena serangan hama penyakit di pertanaman dan kehilangan hasil karena 

penanganan pascapanen.  

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut para pemulia tanaman berusaha 

untuk menemukan varietas cabai baru yang memiliki kualitas dan kuantitas 

produksi tinggi melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Dalam merakit varietas 

unggul skala besar memerlukan ilmu pengetahuan, teknologi dan keahlian 

operasional, hal-hal tersebut mempengaruhi keberhasilan program pemuliaan 

tanaman. 

Djarwaningsih (2005) menyatakan bahwa usaha perbaikan varietas cabai 

melalui program pemuliaan tanaman saat ini selain diarahkan pada peningkatan 

produktivitas, tahan terhadap serangan hama dan penyakit tertentu, toleran 

terhadap kondisi lingkungan yang suboptimal, juga diarahkan pada pembentukan 

varietas cabai yang memiliki kualitas hasil yang sesuai dengan selera konsumen. 

Kualitas yang dimaksud berhubungan dengan kondisi fisik buah maupun 

kandungan zat gizi di dalam buah cabai. 

Makmur (1985) menyatakan bahwa pemuliaan tanaman merupakan suatu 

metode yang secara sistematik merakit keragaman genetik menjadi suatu bentuk 

yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam pemuliaan diperlukan adanya 

keragaman genetik, sistem-sistem yang logis dalam pemindahan dan fiksasi gen, 

konsepsi dan tujuan atau sasaran jelas, serta mekanisme penyebarluasan hasilnya 

kepada masyarakat.  Langkah-langkah yang ditempuh pada pemuliaan tanaman 

menyerbuk sendiri termasuk cabai terdiri dari introduksi, seleksi, hibridisasi dan 

seleksi setelah hibridisasi.  

Studi pemuliaan tanaman cabai merah (Capsicum annuum L.) perlu 

dilakukan untuk mengetahui dan memahami rangkaian kegiatan pemuliaan secara 

berurutan dalam merakit varietas unggul baru yang lebih baik. Magang Kerja 

dilaksanakan di PT. BISI International, Tbk karena merupakan salah satu 
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perusahaan yang bergerak di bidang perbenihan dan agrochemical berskala 

internasional dan memiliki fasilitas teknologi penelitian dan pengembangan benih 

tanaman, termasuk kegiatan pemuliaan tanaman. Pemilihan komoditas dan tempat 

bertujuan untuk mengetahui dan memahami rangkaian kegiatan pemuliaan 

tanaman cabai merah pada instansi tersebut, terutama evaluasi F1 berupa 

penyaringan (screening) hasil kombinasi persilangan tanaman cabai untuk pasar 

India. 

 

1.2 Tujuan Magang Kerja 

1.2.1 Tujuan Umum 

Secara umum tujuan magang kerja ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan 

2. Membandingkan ilmu pengetahuan yang didapat dengan yang 

ditetapkan dilapang 

3. Melatih mahasiswa untuk bekerja mandiri di lapang dan sekaligus 

berlatih menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan pekerjaan 

yang nantinya akan diterjuni 

4. Menambah  wawasan dalam bidang pertanian 

 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari magang kerja yaitu untuk mengetahui dan 

mempelajari secara langsung rangkaian kegiatan pemuliaan tanaman 

cabai merah pada HCRD (Horticulture Crop Research and 

Development) PT. BISI International, Tbk Farm Pujon, Desa Ngroto, 

Kec. Pujon, Kab. Malang, Jawa Timur. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sejarah Singkat Tanaman Cabai 

  Tanaman cabai berasal dari Meksiko, kemudian menyebar ke Eropa pada 

abad ke-15. Pada abad ke-8 tanaman cabai mulai dikenal di Amerika Selatan dan 

Amerika Tengah. Kini telah menyebar ke berbagai negara tropik, terutama di 

Asia, Afrika tropik, Amerika Selatan, dan Karibia. Masuknya cabai ke Indonesia 

belum ditemukan keterangan pasti, namun sudah sejak dahulu kala dibudidayakan 

di berbagai daerah, baik di dataran rendah, di dataran menengah, maupun di 

dataran tinggi. Di Indonesia, tanaman cabai tersebar luas di berbagai daerah, tetapi 

sebagai pusat penyebaran penting ialah Purworejo, Kebumen, Tegal, Pekalongan, 

Pati, Padang, Bengkulu, dan daerah lain (Sunaryono, 1999). 

 

2.2 Taksonomi Tanaman Cabai Merah 

 Tanaman cabai adalah tanaman sayuran yang tergolong tanaman setahun, 

berbentuk perdu, dari suku (famili) terong-terongan (Solanaceae). Tanaman cabai 

termasuk ke dalam golongan tanaman berbunga. Taksonomi tanaman cabai 

diklasifikasikan dalam kerajaan Plantae, divisi Spermatophyta, kelas 

Angiospermae, ordo Tubiflorae, famili Solanaceae, genus Capsicum dan  spesies 

Capsicum annuum L. (Lawrence, 1951) 

Cabai memiliki 2 spesies yang terkenal, yaitu cabai besar atau cabai merah 

(C. annuum L.). Sinonim C. annuum ialah C. annuum var. ceraciforme Mill,        

C. annuum var. longum (DC) Sendt, C. annuum var. grossum (L) Sendt. 

Termasuk ke dalam cabai merah ialah paprika (bell pepper), cabai manis (cayenne 

pepper) dan lain-lain, yang tidak terlalu pedas dan agak manis (Sunaryono, 1999). 

 Sedangkan yang termasuk ke dalam cabai kecil ialah rawit dan cengek. Cabai 

kancing, cabai udel, yang biasanya dipelihara sebagai tanaman hias adalah 

termasuk golongan cabai kecil. Pada umumnya cabai kecil ini lebih tahan 

terhadap hujan dan rasanya lebih pedas (Sunaryono, 1999). 
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2.3 Morfologi Tanaman Cabai Merah 

2.3.1 Akar 

Pitojo (2003) menyatakan bahwa perakaran tanaman cabai cukup kuat, 

terdiri atas akar tunggang, akar cabang, dan akar serabut. Sunaryono (1999) 

menambahkan cabai mempunyai akar tunggang yang dalam, dengan susunan akar 

samping, yang berbentuk serabut, yang baik susunannya.  

2.3.2 Batang 

Tanaman cabai termasuk tanaman semusim yang berbentuk perdu, tinggi 

batangnya kurang dari 1,5 m. Cabangnya banyak, berbentuk bulat sampai agak 

persegi dengan posisi yang cenderung tegak. Warna batang kehijauan sampai 

keunguan, dengan ruas berwarna hijau atau ungu, tergantung varietasnya 

(Sunaryono, 1999).  

Batang tanaman cabai dibedakan menjadi dua macam, yaitu batang utama 

dan percabangan (batang sekunder). Batang utama berwarna coklat, berkayu, 

panjangnya 20-28 cm, dan diameter 1,5-2,5 cm. Percabangan lebih kecil dari 

batang utama, berkisar antara 0,5-1 cm. Cabang yang terletak dekat batang utama, 

diameternya lebih besar dibandingkan dengan bagian atasnya (Nawangsih, 1994). 

2.3.3 Daun 

Daun berbentuk lonjong sampai bulat panjang dengan ujung meruncing. 

Warna daun hijau kelam sampai keunguan (Sunaryono, 1999). Rubatzky & 

Yamaguchi (1997) menyatakan bahwa bentuk daun cabai adalah lanset dan bulat 

telur lebar, permukaannya halus dengan bulu jarang. 

Tangkai daun horizontal atau miring, dengan panjang 4-10 cm dan lebar 

1,5-4 cm. Panjang daun atau cuping mahkota bunga adalah 1-1,5 cm dengan lebar 

0,5 cm (Setiadi, 1999). 

2.3.4 Bunga 

Bunga yang dimiliki oleh tanaman cabai merah adalah bunga sempurna, 

berdiri tunggal atau berkelompok pada ketiak daun. Tiap bunga mempunyai 5 

daun buah, dan 5-6 daun mahkota, yang berwarna putih dan ungu, tergantung 

varietasnya. Bunga mempunyai sebuah putik dengan kepala bulat. Benang sari 
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terdiri dari 5-6 buah tangkai sari, dengan kepala sari lonjong berwarna biru 

keunguan (Sunaryono, 1999).  

Pada saat bunga mekar, kotak sari masak dan dalam waktu relatif singkat 

tepung sari keluar mencapai kepala putik dengan perantara serangga atau angin. 

Kusandriani (1996) menyatakan bahwa di antara kultivar-kultivar cabai terdapat 

perbedaan dalam letak kepala putik terhadap kotak sari yang disebut heterostyly. 

Posisi dan ukuran stigma sangat berpengaruh pada terjadinya penyerbukan silang. 

Pada bunga yang kepala putiknya lebih tinggi dari kotak sari (bentuk pin) akan 

terjadi penyerbukan silang. Pada bunga yang letak kepala putiknya lebih rendah 

dari kotak sari (bentuk thrum) akan terjadi penyerbukan sendiri. Hal ini yang 

menyebabkan tanaman cabai pada kultivar tertentu dapat mengadakan 

penyerbukan sendiri dan pada kultivar lainnya terjadi penyerbukan silang. 

Frekuensi penyerbukan silang pada cabai cukup tinggi antara 6-36% (Odland dan 

Portier, 1941; Greenleaf 1986) dalam Kusandriani (1996). 

 

2.3.5 Buah 

Buah cabai termasuk dalam buah buni berbiji banyak. Buah seringkali 

tumbuh tunggal pada setiap buku, dan buah jamak (biasanya dua atau tiga) per 

buku. Rubatzky & Yamaguchi (1997) menyatakan bahwa bentuk buah sangat 

bervariasi, berkisar dari linear, kerucut, atau bulat dan kombinasi bentuk tersebut. 

Buah dapat berdinding tebal atau tipis, dan panjang buah berkisar dari 1 cm 

hingga lebih dari 30 cm, dan diameter 1 cm hingga sekitar 15 cm. 

Setiadi (1999) menyatakan bahwa bentuk buah cabai bulat sampai bulat 

panjang, mempunyai 2-3 ruang yang berbiji banyak. Letak buah cabai merah 

umumnya bergantung, dengan warna buah muda ada yang hijau, putih kekuningan 

dan ungu. Sedangkan buah yang sudah tua (matang), umumnya berwarna kuning 

sampai merah, dengan aroma yang berbeda. Bijinya kecil, bulat pipih seperti 

ginjal (buah pinggang), dengan warna kuning kecoklatan. Berat 1000 biji kering 

berkisar antara 3-6 gram. 
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2.4 Syarat Tumbuh 

2.4.1 Tanah 

 Tanaman cabai dapat tumbuh di segala tipe tanah, dan ketinggian tempat, 

tapi lebih baik jika ditanam di dataran rendah pada tanah yang mengandung pasir 

(porositasnya tinggi), pH tanah yang baik adalah antara 5,5-6,5, namun tanaman 

cabai merah toleran terhadap tanah masam yang pH-nya kurang dari 5, hanya saja 

buahnya kurang lebat dan pertumbuhannya agak kerdil. Tanah yang subur, banyak 

mengandung bahan organik/humus, lapisan bunga tanahnya tebal, sangat cocok 

untuk tanaman cabai merah, karena sistem perakarannya luas dan agak dalam 

(Sunaryono, 1999). 

 Setiadi (1999) menyatakan bahwa tanah yang sesuai untuk menanam cabai 

merah adalah tanah yang subur, kaya bahan organik, pH tanah 6,0-7,0, akan lebih 

baik jika pH tanah 6,5. Tanah yang bertekstur remah, gembur, tetapi tanaman 

cabai masih dapat ditanam di tanah lempung (berat), tanah agak liat, tanah merah, 

maupun tanah hitam. 

2.4.2 Suhu 

  Suhu yang baik untuk pertumbuhan dan pembuahan cabai berkisar antara 

21-28 ºC. Suhu harian yang terlalu terik (di atas 32 ºC) menyebabkan tepung sari 

tidak berfungsi, sehingga produksi rendah, dan jika suhu malam yang tinggi, dapat 

menyebabkan pembentukan buah rendah. Bila waktu berbunga, suhunya turun di 

bawah 15 ºC, pembuahan dan pembijiannya dapat terganggu (Sunaryono, 1999). 

2.4.3 Ketinggian Tempat 

 Sudarya (1995) menyatakan bahwa tanaman cabai merah dapat ditanam di 

dataran rendah (suhu tinggi) maupun di daerah dataran tinggi (suhu rendah) 

sampai pada ketinggian 1400 m dpl, tetapi pertumbuhan yang terjadi di dataran 

rendah lebih cepat. Sunaryono (1999) menyatakan bahwa ketinggian tempat yang  

dapat ditanami cabai dengan menghasilkan produksi yang cukup baik, hanya 

sampai pada ketinggian 800 m dpl. 

2.4.4 Curah Hujan 

  Tanaman cabai lebih senang tumbuh di daerah yang tipe iklimnya lembab 

sampai agak lembab, tidak suka curah hujan yang lebat, tetapi pada stadia tertentu 
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perlu banyak air. Pada musim hujan tanaman mudah stress/mengalami tekanan, 

sehingga bunga sedikit dan banyak bunga yang tidak mampu menjadi buah, serta 

buah yang jadi mudah gugur karena tekanan (pukulan) air hujan yang lebat. Curah 

hujan yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman cabai merah adalah ± 600-1200 

mm/tahun. Bila waktu berbunga tanaman kekurangan air, banyak bunga yang 

gugur dan tidak mampu menjadi buah. 

 Tanaman cabai merah lebih sering ditanam di daerah yang terbuka (tidak 

terlindung). Di tempat yang teduh karena terlindung pohon atau dibawah rumah 

kaca yang atapnya gelap, tanaman mudah terserang penyakit tepung daun (Oidium 

sp., Cladosporium sp.) dan bunganya sedikit (Sunaryono, 1999). 

2.4.5 Kelembaban 

 Tanaman cabai dapat tumbuh dengan baik di daerah yang mempunyai 

kelembaban udara tinggi sampai sedang. Kelembaban udara yang terlalu rendah 

akan mengurangi produksi cabai (Tjahjadi, 1993). Kelembaban yang rendah dan 

suhu yang tinggi menyebabkan penguapan tinggi, sehingga tanaman akan 

kekurangan air. Akibatnya kuncup buah dan bunga yang masih kecil banyak yang 

gugur (Pracaya, 1995). 

 

2.5 Karakterisasi 

 Karakterisasi merupakan kegiatan dalam rangka mengidentifikasi sifat-

sifat penting yang bernilai ekonomis, atau yang merupakan penciri dari varietas 

yang bersangkutan. Sifat/karakter yang diamati dapat berupa karakter morfologis 

(bentuk daun, bentuk buah, warna kulit biji, dan sebagainya), karakter agronomis 

(umur panen, tinggi tanaman, panjang tangkai daun, jumlah anakan, dan 

sebagainya), karakter fisiologis (senyawa alelopati, fenol, alkaloid, reaksi 

pencoklatan, dan sebagainya), marka isoenzim, dan marka molekular (Somantri et 

al., 2008). 

 Zhongwen (1991) menyatkan bahwa karakterisasi didefinisikan sebagai 

kegiatan menilai sifat-sifat yang mudah dideteksi dan memiliki nilai pewarisan 

yang tinggi. Dalam arti luas karakterisasi dapat diartikan sebagai kegiatan untuk 

mengetahui ciri-ciri populasi plasma nutfah, sedangkan dalam arti sempit 
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diartikan sebagai kegiatan untuk mengenali ciri-ciri suatu genotip dalam koleksi 

plasma nutfah. 

 Karakterisasi meliputi sifat kualitatif dan kuantitatif. Zhongwen (1991) 

menyatakan bahwa pemuliaan tidak akan dapat memanfaatkan koleksi plasma 

nutfah tanpa mengetahui dahulu deskripsi yang jelas dari koleksi tersebut. 

Karakterisasi bertujuan untuk mengetahui informasi yang terkandung dalam setiap 

genotipe dari koleksi plasma nutfah yang dimiliki. Dengan demikian langkah 

yang akan diambil dalam perakitan varietas unggul baru lebih terarah dan pasti. 

 Sifat kualitatif merupakan penciri utama, karena sifat-sifat tersebut tidak 

atau sedikit dipengaruhi lingkungan dan mudah diwariskan, sedangkan sifat 

kuantitatif dikendalikan oleh banyak gen yang masing-masing berpengaruh kecil 

(minor gen), dan penampilan sifat tersebut merupakan interaksi antara pengaruh 

faktor genetik dan lingkungan. Sifat morfologis paling mudah digunakan sebagai 

pembeda antar genotip (Anonymous
a
, 2002). 

 Metode pengambilan data karakterisasi dapat berupa dokumentasi yang 

dilakukan untuk merekam dan menyimpan berbagai data dan informasi penting 

yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan di lapang (Kurniawan & Yelli, 

2000). 

 

2.6 Pemuliaan Tanaman Cabai Merah 

  Pemuliaan tanaman merupakan suatu metode atau teknik yang secara 

sistematik merakit keragaman genetik, baik secara konvensional maupun non 

konvensional agar diperoleh bentuk-bentuk tanaman unggul baru yang lebih 

bermanfaat bagi manusia. Kegiatan pemuliaan tanaman merupakan serangkaian 

kegiatan yang saling berkaitan, diawali dengan koleksi plasma nutfah, evaluasi 

plasma nutfah, penerapan metode pemuliaan dan seleksi terhadap populasi yang 

terbentuk diikuti evaluasi terhadap hasil pemuliaan (Allard, 1960). Usaha untuk 

memperbaiki bentuk dan sifat tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman akan 

lebih cepat dibandingkan dengan perbaikan melalui seleksi alam. 

  Tujuan akhir kegiatan pemuliaan tanaman sangat terkait dengan sifat yang 

akan dikembangkan. Kusandriani & Permadi (1996) menyatakan bahwa terdapat 
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beberapa tujuan pemuliaan cabai antara lain: (1) memperbaiki daya hasil dan 

kualitas hasil, (2) perbaikan daya resistensi terhadap hama dan penyakit tertentu, 

(3) perbaikan sifat-sifat hortikultura, (4) perbaikan terhadap kemampuan 

mengatasi cekaman lingkungan. 

  Pada cabai, produktivitas tanaman merupakan prioritas utama. 

Produktivitas cabai berhubungan dengan tingkat pendapatan yang akan diperoleh 

petani. Dengan semakin tinggi produktivitas cabai maka pendapatan petani akan 

semakin tinggi pula. Selain produkivitas, sifat lain yang dikembangkan sangat 

berhubungan dengan permintaan konsumen. Panjang buah cabai merupakan 

karakter yang berhubungan dengan permintaan konsumen sehingga dilakukan 

standarisasi panjang buah cabai. Parameter atau kriteria kualitas cabai merah 

dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Kualitas Cabai Merah Segar Berdasarkan Standar Nasional Indonesia 

(SNI 01-4480-1998) 

No Jenis Uji 
Persyaratan 

Mutu I Mutu II Mutu III 

1 Keseragaman warna Merah > 95% Merah ≥ 95% Merah ≥ 95% 

2 Keseragaman 
Seragam 

(98%) 

Seragam  

(96%) 

Seragam   

(95%) 

3 Bentuk 98 Normal 96 Normal 95 Normal 

4 

 

 

 

 

 

 

Keragaman ukuran       

a. Cabai merah besar segar       

 Panjang buah 12-14 cm 9-11 cm < 9 cm 

 Garis tengah pangkal 1,5-1,7 cm 1,3-1,5 cm < 1,3 cm 

b. Cabai merah keriting       

 Panjang buah > 12-17 cm 10-12 cm < 10 cm 

 Garis tengah pangkal > 1,3-1,5 cm 1,0-1,3 cm < 1,0 cm 

5 Kadar Kotoran 1 2 5 

6 

 

 

Tingkat Kerusakan dan 

busuk       

a. Cabai merah besar 0 1 2 

b. Cabai merah keriting 0 1 2 

 

   
Sumber : Badan Standarisasi Nasional (1998)  
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 Pemuliaan tanaman cabai membutuhkan keragaman genetik dan cara yang 

sesuai untuk memindahkan suatu karakter dari suatu individu tanaman ke individu 

tanaman lainnya. Allard (1960) menyatakan bahwa suatu metode pengenalan dan 

identifikasi suatu karakter sangat diperlukan sehingga suatu seleksi dalam 

program pemuliaan dapat dilakukan. Identifikasi suatu karakter meliputi 

karakteristik gen yang mengendalikan dan pola pewarisan karakter tersebut. 

Informasi ini akan dijadikan sebagai dasar pembentukan metode pemuliaan 

tanaman. 

  Hayman (1961) menyatakan bahwa studi genetik untuk mempelajari pola 

pewarisan gen yang mengendalikan suatu karakter dapat dilakukan dengan 

menduga parameter genetik. Salah satu cara untuk menduga parameter genetik 

adalah analisis silang dialel dengan menyilangkan beberapa galur/genotipe yang 

memiliki sifat tertentu. Persilangan antara galur/genotipe ini akan 

menginformasikan karaktersitik dari gen-gen pengendali karakter serta daya 

gabung dari masing-masing galur/genotipe sehingga pada tahap akhir dari 

kegiatan pemuliaan tanaman akan menghasilkan varietas baru yang memiliki 

keunggulan untuk sifat-sifat yang diwariskan. 

2.6.1 Tahapan Pemuliaan Tanaman 

Nasir (2001) menyatakan bahwa program pemuliaan dapat dilakukan 

melalui beberapa tahapan sebagai berikut ; 

1. Penentuan tujuan program pemuliaan 

Untuk menentukan tujuan pemuliaan yang ingin dicapai, pemulia harus 

mampu mengidentifikasi, mengetahui dan menemukan permasalahan dan 

harapan konsumen (petani), konsumen (masyarakat biasa) atau ide pemulia 

sendiri. 

2. Penyediaan materi pemuliaan 

Suatu tanaman dapat diperbaiki sifat-sifatnya bila terdapat keragaman 

genetik pada materi pemuliaan. Oleh karena itu, pemulia harus mampu 

menciptakan keragaman genetik terhadap karakter yang akan diperbaiki. 
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3. Penilaian genotip atau seleksi 

 Penggunaan metode seleksi yang efektif tergantung pada cara 

perkembangbiakan tanaman, jenis tanaman, tujuan dan fasilitas yang tersedia. 

Pada tahap ini juga perlu diperhatikan kemampuan tanaman dalam beradaptasi 

terhadap lingkungan yang bermasalah, misalnya kekeringan, genangan, suhu 

dingin, polusi dan lain-lain. Pada tahap inilah kegiatan karakterisasi dilakukan 

untuk membedakan sifat secara morfologi antar genotipe (Zhongwen, 1991).  

4. Pengujian dan penilaian 

Sebelum suatu galur atau populasi harapan dilepas menjadi suatu varietas 

baru, terlebih dahulu diadakan pengujian atau adaptasi di berbagai lokasi, 

musim dan tahun. Tujuan pengujian ini ialah untuk melihat kemampuan 

tanaman terhadap lingkungan dibandingkan dengan varietas unggul yang telah 

ada.  

5. Perbanyakan dan penyebarluasan  

Jika pengujian dan penilaian terhadap varietas baru dianggap telah 

menghasilkan penampilan yang stabil dan mantap serta berpotensi untuk 

ditanam oleh para petani, maka tahap kegiatan selanjutnya ialah 

memperbanyak dan manyebarluaskan benih melalui kelembagaan yang telah 

ada. Dalam praktik, kegiatan ini biasanya dilakukan oleh badan pengawasan 

dan sertifikasi benih atau perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang 

perbanyakan benih. 

 Makmur (1985) menyatakan bahwa tahapan yang dapat ditempuh pada 

pemuliaan menyerbuk sendiri pada dasarnya terdiri dari: 

1. Introduksi 

 Langkah awal bagi setiap program pemuliaan tanaman adalah koleksi 

berbagai genotip, yang kemudian dapat digunakan sebagai sumber untuk 

mendapatkan genotip yang diinginkan atas dasar tujuan pemuliaan. Koleksi 

berbagai genotip atau plasma nutfah itu dapat berupa nutfah lokal maupun 

yang diintroduksikan dari luar negeri, termasuk strain-strain liar atau eksotik. 

Introduksi perlu diketahui dan diadakan pencatatan terutama asal dan sifat 

adaptasi (Makmur, 1985).  
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2. Seleksi 

   Seleksi merupakan salah satu tahapan dalam pemuliaan tanaman yaitu 

dengan memilih beberapa tanaman yang terbaik dari suatu populasi tanaman 

yang telah ada. Seleksi terhadap satu sifat dapat mempengaruhi sifat lain. Hal 

ini terjadi apabila sifat tersebut dikendalikan oleh gen identik atau gen dalam 

keadaan lingkage. Seleksi dapat menguntungkan apabila sifat lain yang tidak 

setuju menunjang peningkatan sifat lain yang terseleksi, namun bisa merugikan 

jika ikut sertanya sifat lain yang terseleksi menurunkan sifat yang semula baik 

(Poespodarsono, 1988). 

  Cabai termasuk tanaman yang kebanyakan menyerbuk sendiri (self 

pollinated crop), sehingga metode pemuliaan dalam hal ini seleksi yang 

digunakan adalah seleksi massa, seleksi galur murni, silang balik (backcross), 

pedigree, dan Single Seed Descent (SSD). Pada seleksi awal dilakukan pada 

populasi yang beragam, dengan cara memilih tanaman yang dikehendaki. 

Tanaman-tanaman yang telah diseleksi secara individu, dipelihara sampai 

berbuah dan diambil bijinya. Biji-biji tersebut ditanam dalam barisan 

tersendiri, kemudian dilakukan lagi seleksi individu (Duriat, 1996). 

   Seleksi yang dilakukan pada tanaman menyerbuk sendiri ada dua macam, 

yaitu: seleksi galur murni dan seleksi massa. Seleksi galur murni biasanya 

berupa seleksi individu. Sasarannya adalah individu tanaman yang homozigot 

potensial. Sebagai bahan seleksi adalah populasi yang memang sudah 

mempunyai tanaman-tanaman homozigot di dalamnya. Seleksi galur murni 

didasarkan oleh penampilan fenotipik tanaman. Seleksi galur murni dilakukan 

dengan menanam individu-individu terbaik secara terpisah. Galur murni adalah 

sekelompok tanaman yang berasal dari satu tanaman, seleksi dilakukan dengan 

memilih galur-galur unggul dari sejumlah galur yang telah dihasilkan dari 

kegiatan penggaluran (Poespodarsono, 1988).    

   Sedangkan seleksi massa adalah menyeleksi tanaman yang sama 

penampilan fenotipiknya, kemudian menggabungkan benih tanaman tersebut. 

Seleksi massa dari tanaman menyerbuk sendiri dianggap menghasilkan 

individu yang semuanya kurang lebih sama genotipnya (true breeding). Jadi 
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pada seleksi massa, tanaman dipilih atas dasar fenotip kemudian benih dipanen 

dan digabungkan menjadi satu tanpa diadakan uji keturunan atau progeny test, 

seleksi massa dilakukan untuk meningkatkan varietas campuran (Makmur, 

1992). Varietas yang berasal dari seleksi massa tidak seseragam varietas yang 

dihasilkan dari seleksi galur murni (Poespodarsono, 1988). 

3. Hibridisasi 

Hibridisasi adalah persilangan sifat-sifat dari tetuanya, sehingga 

diharapkan mempunyai kombinasi sifat yang lebih unggul (Poespodarsono, 

1998). Dalam melakukan hibridisasi selain harus mengetahui karakter unggul 

yang kita inginkan, juga perlu diketahui pengendalian dan pewarisannya.  

4. Seleksi setelah hibridisasi 

 Seleksi yang digunakan pada proses pemuliaan tanaman cabai antara lain 

silang pedigree, Single Seed Descent (SSD) dan silang balik (backcross). 

Poespodarsono (1988) menyatakan bahwa seleksi pedigree merupakan metode 

pencatatan yang dilakukan terhadap setiap anggota populasi bersegregasi dari 

hasil persilangan. Metode ini diperlukan untuk menyatakan bahwa dua galur 

tersebut serupa dengan cara mengkaitkan terhadap individu tanaman 

sebelumnya. 

 Seleksi SSD dimulai dengan suatu persilangan dua tetua berbeda, pada 

keturunan hasil persilangan tidak dilakukan seleksi tetapi diambil satu biji 

secara acak dari setiap tanaman pada beberapa generasi. Pengambilan biji dan 

penanamannya dihentikan apabila dianggap telah diperoleh banyak galur 

homozigot, masing-masing lini kemudian diperbanyak sehingga dapat 

ditumbuhkan dengan jarak tanam komersial pada beberapa lokasi guna 

pengujian terhadap berbagai macam lingkungan.  

Metode backcross merupakan metode untuk mempertahankan sifat yang 

diinginkan sesudah disilangkan beberapa kali. F1 hasil dari persilangan dua 

genotipe kemudian disilangkan kembali dengan recurrent parent/tetua 

penerima (varietas yang ingin ditambahi sifat), setelah berulang-ulang di 

backcross baru dilakukan seleksi untuk sifat dari tetua donor dan penerima. 
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2.6.2 Perakitan Varietas Hibrida 

  Perakitan varietas hibrida merupakan salah satu terapan pemuliaan 

tanaman sebagai alternatif untuk meningkatkan produktivitas dan memenuhi 

kebutuhan cabai yang semakin meningkat. Ada dua kelompok varietas cabai yang 

beredar di Indonesia yaitu kelompok varietas hibrida dan kelompok varietas 

bersari bebas atau open pollinated (OP). Produktivitas varietas hibrida lebih tinggi 

dibandingkan dengan varietas OP. Peningkatan hasil hibrida cabai dapat mencapai 

61% lebih tinggi dari tetuanya (Kalloo, 1986). 

  Verietas hibrida adalah generasi F1 dari suatu persilangan sepasang atau 

lebih tetua yang mempunyai sifat unggul. Hibrida F1 tersebut mempunyai 

penampilan yang lebih baik dibandingkan dengan penampilan rata-rata kedua 

tetuanya (heterosis), atau lebih baik dari pada tetuanya yang terbaik 

(heterobeltiosis). Biji varietas hibrida selalu harus disediakan melalui persilangan 

tetuanya. Penanaman biji varietas hibrida pada generasi berikutnya (generasi F2 

dan selanjutnya) akan menghasilkan tanaman yang rata-ratanya tidak unggul lagi, 

akibat adanya segregasi tanaman F2 (Poespodarsono, 1988). 

  Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bila pemulia ingin 

melakukan pembentukan varietas hibrida yaitu persyaratan ekonomis, ekologis 

dan teknis. Persyaratan ekonomis yang menitik beratkan pada keunggulan 

komparatif yang menguntungkan dan mampu memberikan keuntungan bagi 

produsen. Persyaratan ekologis yaitu adanya adaptasi tanaman hibrida terhadap 

lingkungan yang lebih luas. Persyaratan teknis yang memfokuskan terhadap 

struktur genetik tetua superior dan dapat berperan dalam penyediaan sumber 

genetik dalam waktu lama. Salah satu kriteria genetik tersebut adalah efek 

heterosis dan heterobeltiosis pada kombinasi persilangannya (Mangoendidjojo, 

2003). 
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3. METODE PELAKSANAAN 

 

3.1  Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

 Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan selama tiga bulan, tanggal              

25 Juli-25 Oktober 2011. Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan di PT. BISI 

International, Tbk Farm Pujon yang terletak di Jalan Brigjen. Abdulmanan Wijaya 

No. 426, Desa Ngroto Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 

 

3.2 Metode Pelaksanaan 

Dalam menunjang penulisan hasil magang kerja dalam bentuk laporan 

mingguan dan laporan akhir magang kerja, maka diperlukan beberapa metode 

pelaksanaan, yaitu : 

1. Survey  

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengambil informasi data-data 

teknis yang tersedia di lapangan baik berupa handout maupun keterangan-

keterangan lain yang diperoleh dari pihak-pihak bagian kebun maupun 

administrasi di PT. BISI International, Tbk Farm Pujon. Hasil survey tersebut 

meliputi: lokasi, luas area, struktur organisasi, jumlah tenaga kerja dan 

kegiatan produksi yang dilakukan. 

2. Partisipasi Aktif 

Kegiatan ini dilakukan dengan mengikuti serangkaian kegiatan 

budidaya, produksi benih dan pemuliaan tanaman yang diselenggarakan di 

PT. BISI International, Tbk Farm Pujon. 

3. Diskusi dan wawancara  

Diskusi dan wawancara merupakan bentuk pelaksanaan praktek kerja   

langsung untuk memperoleh penjelasan dan pemahaman dari kegiatan yang 

dilakukan serta memperoleh keterangan dari pihak instansi mengenai hal-hal 

yang ingin diketahui dan dibutuhkan yang berkaitan dengan tujuan praktek 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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4. Pengumpulan data dari praktek kerja langsung meliputi penelusuran data-data 

yang terkait, yaitu: 

 a.  Pengumpulan data primer 

Data primer dapat diperoleh dengan cara observasi yang dilakukan 

dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis mengenai 

kondisi objek pengamatan di lapangan. Kegiatan utama yang dilakukan 

yaitu evaluasi penyaringan hibrida cabai. Pengamatan yang dilakukan 

meliputi karakterisasi baik kuantitatif maupun kualitatif, potensi hasil, dan 

tingkat serangan hama atau penyakit utama.  Kegiatan tambahan lainnya 

berupa budidaya, produksi benih, dan inventarisasi benih cabai.  

 b. Pengumpulan data sekunder 

Data sekunder dapat diperoleh dengan metode pustaka, dokumenter 

yaitu melalui penelusuran literatur-literatur, dokumen dan arsip baik yang 

terdapat di PT. BISI International, Tbk. Farm Pujon, maupun yang 

terdapat di luar yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. 

5. Penyusunan laporan 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil 

4.1.1 Profil Perusahaan 

A. Sekilas Tentang PT. BISI International, Tbk 

PT. BISI International, Tbk (BISI/Perseroan) didirikan pada tahun 1983, 

awalnya merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nama 

PT. Bright Indonesia Seed Industry, berlokasi di Jalan Raya Pare Wates, Desa 

Sumber Agung, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pada 

tahun 1994, PT. Bright Indonesia Seed Industry berganti menjadi Perusahaan 

Penanaman Modal Dalam Negeri dengan nama PT. Benih Inti Subur Intani 

atau biasa disebut dengan PT. BISI. Pada akhir tahun 2006, PT. BISI berubah 

nama menjadi PT. BISI International, Tbk. BISI merupakan perusahaan 

penghasil benih hibrida di Indonesia untuk jagung, padi, hortikultura, sekaligus 

salah satu penghasil utama pestisida di Indonesia serta distributor berbagai 

jenis pupuk. Kantor pusat Perseroan berada di Sidoarjo, Jawa Timur dengan 

fasilitas pengolahan yang terletak di Kediri, Jawa Timur. 

B. Visi dan Misi 

 Visi 

Memberi Pangan bagi Dunia yang Berkembang. 

 Misi  

Dengan meningkatnya permintaan dunia akan pangan, pakan, bahan 

bakar dan serat, kami memberikan produk, teknologi dan dukungan inovatif 

untuk membantu petani meningkatkan produktivitas. 

C. Lokasi Kegiatan Usaha 

Perseroan didirikan oleh Charoen Pokphand Group, dan telah beroperasi 

lebih dari 25 tahun. Saat ini, BISI mengoperasikan pusat penelitian dan 

pengembangan sekaligus menjalankan kegiatan produksi, pemasaran, distribusi 

serta penjualan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.  
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BISI memiliki tiga anak perusahaan, yaitu PT. Multi Sarana Indotani 

(MSI) yang merupakan produsen pestisida, dan PT. Tanindo Subur Prima 

(TSP) yang merupakan importir dan distributor benih hortikultura dan          

PT. Tanindo Intertraco (Tinco) yang mendistribusikan dan memasarkan produk 

PT. MSI dan PT. BISI International, Tbk. 

BISI beserta anak perusahaannya memusatkan kegiatan operasionalnya 

pada usaha-usaha berikut : 

 Produksi benih hibrida untuk tanaman pangan, termasuk benih jagung 

hibrida dan benih padi hibrida yang mampu memberikan hasil panen jauh 

lebih tinggi kepada petani. 

 Produksi berbagai benih hibrida untuk hortikultura, termasuk benih 

sayuran dan buah, seperti cabai, mentimun, terong, tomat, labu, kol, kol 

Cina (bok choy), kacang panjang, bayam, melon, semangka dan lainnya. 

 Produksi pestisida dan juga penjualan pupuk. 

Sejak dulu kepemimpinan BISI di pasar benih Indonesia didorong oleh 

terobosan Penelitian dan Pengembangan yang telah menghasilkan beragam 

benih hibrida berkualitas unggul yang dipercaya para petani Indonesia selama 

lebih dari dua dasawarsa. Kegiatan Penelitian dan pengembangan dijalankan di 

12 pusat penelitian dengan total area seluas 231 hektar. Untuk dapat 

memperkenalkan benih hibrida varietas unggul yang dihasilkannya ke seluruh 

pelosok, pusat penelitian Perseroan didirikan di daerah-daerah yang merupakan 

pusat kegiatan pertanian utama di Indonesia. Keberhasilan Perseroan selama ini 

didukung oleh kemampuannya untuk menghasilkan benih hibrida yang 

melampaui empat tolok ukur produk pertanian, yaitu, hasil panen, keamanan 

pangan, kualitas serta kemampuan beradaptasi dan ketahanan terhadap 

penyakit. Faktor lain yang mendorong keberhasilan varietas hibrida ini di 

pasaran adalah daya tahannya terhadap serangan hama, masa panen yang lebih 

singkat dan dapat tumbuh tanpa memerlukan banyak pupuk. 

Dalam upaya mengembangkan benih lokal, BISI telah dianugerahi 

penghargaan Satya Lencana yang merupakan penghargaan tertinggi dari 

Pemerintah untuk individu atau institusi yang telah memberikan sumbangsih 
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yang luar biasa kepada bangsa dan Negara. Selain itu, BISI juga merupakan 

perusahaan penghasil benih pertama yang terakreditasi dari pemerintah untuk 

memberikan label sendiri pada produk-produk benih yang dihasilkannya. Hal 

ini memungkinkan BISI untuk menjual benih produksinya langsung ke pasaran 

tanpa perlu menunggu hasil pengujian dari Pemerintah. 

Selain sebagai penghasil benih hibrida, BISI juga menjalankan sejumlah 

kegiatan hulu pertanian lainnya yaitu pestisida dan pupuk. Produk-produk ini 

memberikan perlindungan terhadap serangan hama dan penyakit sepanjang 

umur tanaman dan membantu memaksimalkan potensi benih bagi para petani. 

Kokohnya usaha BISI ditopang oleh tujuan yang satu : memberikan yang 

terbaik bagi petani Indonesia, besar maupun kecil, dengan cara memberikan 

kemudahan serta harga yang terjangkau untuk berbagai benih tanaman pangan 

dan hortikultura, produk kimia-pertanian yang diformulasikan secara cermat 

serta dukungan keahlian dan teknologi mutakhir dalam bidang usaha tani guna 

memastikan hasil yang optimal. Sejak bulan Mei 2007, BISI telah pula 

mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Struktur organisasi PT. BISI 

International, Tbk dapat dilihat pada Lampiran 1. 

D. Penelitian dan Pengembangan 

 Perseroan memiliki 12 fasilitas penelitian dan pengembangan di dalam 

negeri dengan jumlah lahan 231 hektar yang mendukung kegiatan operasional. 

Fasilitas-fasilitas tersebut memiliki lokasi yang strategis. Diversifikasi dalam 

pemilihan wilayah fasilitas penelitian dan pengembangan sangatlah penting 

untuk mempelajari ketahanan tanaman terhadap berbagai macam suhu, 

toleransi terhadap serangan hama dan penyakit, curah hujan dan tingkat 

ketinggian daratan. 

 Di setiap lokasi fasilitas penelitian dan pengembangan, dilakukan 

penelitian dan pengembangan benih-benih tanaman unggul yang dapat 

menghasilkan tanaman dengan tingkat produktivitas yang tinggi, mempunyai 

daya tahan yang lebih tinggi dalam menghadapi hama dan penyakit serta dapat 

beradaptasi dengan cuaca dan kondisi tanah di banyak daerah atau daya 

adaptasinya luas. 
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Fasilitas penelitian dan pengembangan diantaranya berlokasi di 

Berastagi, Metro (Lampung), Citapen (Bogor), Subang, Magelang, Sumber 

Agung, Kencong, Kambingan (Kediri), Pujon , Karangploso (Malang), dan 

Mataram.   

  Perseroan juga telah memiliki Laboratorium Penelitian dan 

Biotechnology yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas teknologi 

penelitian dan pengembangan benih tanaman. Fasilitas tersebut antara lain : 

 Laboratorium Plant Protection 

Untuk menyeleksi ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit serta 

memeriksa kesehatan benih. 

 Laboratorium Molecular Breeding 

Untuk pemetaan gen tanaman sehingga mempercepat proses pemuliaan 

tanaman dan pemeriksaan kemurnian benih. 

 Laboratorium Tissue-Culture 

Untuk membiakkan tanaman melalui kultur embrio atau anther sehingga 

mempercepat proses pemuliaan tanaman. 

 Laboratorium Plant Physiology 

Untuk menyeleksi adaptasi tanaman terhadap kekurangan air, unsur hara, 

kemasaman tanah, salinitas tanah. 

   Sejarah berdirinya HCRD Farm Pujon 

Awal keberadaan HCRD (Horticulture Crop Research and Development) 

Farm Pujon ini dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan akan pentingnya 

pengujian varietas-varietas introduksi tanaman sayuran yang akan dipasarkan 

di daerah dataran tinggi antara lain kubis, sawi putih (chinese cabbage), 

brokoli, cauliflower, wortel, dan lain-lain. 

Pengujian dimaksudkan untuk menseleksi varietas-varietas baru dengan 

tujuan memperoleh varietas yang unggul dari segi hasil, daya adaptasi, 

ketahanan hama dan penyakit, serta sesuai dengan permintaan pasar (petani 

dan pedagang). 
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Pengujian pertama varietas-varietas tanaman sayuran tinggi dimulai 

dengan melakukan penanaman di lahan sewa seluas ± 1.400 m
2 

pada tahun 

1986. Tahun 1992 berhasil dibangun kantor dan sampai sekarang telah 

memiliki lahan penanaman seluas 7.500 m
2 

ditambah lahan sewa seluas     

4.300 m
2
. Saat ini lahan yang dimiliki seluas ± 1,8 ha sedangkan lahan sewa    

± 10 ha. HCRD Farm Pujon terletak di Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, 

Kabupaten Malang dengan ketinggian tempat 1.050 m dpl, suhu berkisar      

10-15 ºC di malam hari dan 26-30 ºC di siang hari, rata-rata kelembaban harian 

56% oleh karena itu HCRD Farm Pujon sesuai untuk budidaya tanaman cabai.  

Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan perusahaan maka selain 

berfungsi sebagai lokasi pengujian varietas introduksi tanaman sayuran dataran 

tinggi, HCRD Farm Pujon juga berfungsi sebagai lokasi penelitian untuk 

menemukan varietas unggul baru tanaman sayuran dataran tinggi melalui 

penerapan teknologi pemuliaan tanaman salah satunya yaitu cabai.  

Secara struktural HCRD Farm Pujon merupakan salah satu kebun 

percobaan yang dimiliki PT. BISI International Tbk sejajar dengan HCRD 

Farm Kencong, HCRD Farm Karangploso, dan FCRD Farm Kambingan. 

Fungsi utama dari HCRD Farm Kencong adalah untuk penelitian tanaman 

sayuran dataran rendah (cabai, terong, tomat, timun, bayam, kangkung, pare, 

gambas), sedangkan FCRD Farm Kambingan untuk penelitian tanaman pangan 

(padi, jagung, dan kedelai), dan fungsi HCRD Farm Karangploso untuk 

penelitian tanaman sayur dataran menengah (melon, tomat, semangka, kacang 

panjang). 

  Visi dan Misi 

Visi dan misi dari PT. BISI International, Tbk (unit HCRD Farm Pujon, 

Malang), adalah sebagai berikut: 

Visi  

 Membangun HCRD Farm Pujon menjadi kebun percobaan yang 

berkualitas demi kemajuan perusahaan. 
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Misi 

 Menemukan varietas unggul baru sesuai permintaan pasar dengan biaya 

yang  rasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

 Memberikan pelayanan dan membina kerja sama yang baik dan 

memuaskan. 

Struktur organisasi PT. BISI International, Tbk HCRD Farm Pujon dapat 

dilihat pada Lampiran 2. 

E. Proses Produksi Terpadu 

 BISI mengoperasikan suatu proses produksi terpadu secara vertikal dari 

pembenihan hingga mengkomersialkannya. Hal ini untuk memperoleh kualitas 

terbaik di setiap tahap produksi. Selain itu, Perseroan juga memasok pestisida 

dan pupuk, untuk operasional internal terpadu dan untuk pasokan petani 

tanaman pangan komersial. 

a) Benih Hibrida 

Benih hibrida dihasilkan dari pembuahan silang secara alamiah, yang 

kemudian dikembangbiakkan lebih lanjut dengan proses pembuahan satu 

tanaman yang berulang selama lebih dari tujuh generasi. 

Benih hasil pembuahan sendiri ini kemudian disilangkan dalam program 

pembiakan selektif guna menghasilkan benih hibrida generasi pertama (F1). 

Benih hibrida ini dapat menghasilkan tanaman seragam yang diuntungkan oleh 

efek heterosis dan vigor hibrida. Heterosis memberikan daya hasil yang lebih 

besar kepada keturunann yang dihasilkan dari pembuahan satu tanaman dan 

keturunan setara yang merupakan hasil persilangan. 

Selain mampu meningkatkan hasil panen, pemanfaatan benih hibrida 

juga memberikan berbagai keuntungan lainnya. Tanaman hibrida tidak 

membutuhkan banyak pupuk serta menunjukkan daya tahan yang jauh lebih 

baik terhadap hama dan penyakit. Hasilnya adalah hasil panen dalam besaran 

yang stabil dengan kualitas yang lebih tinggi. Hasil dari benih hibrida tidak 

dapat dikembangbiakkan ulang karena benih dari generasi tanaman hibrida 

pertama tidak mampu menghasilkan tanaman serupa, karenanya petani harus 

menggunakan benih baru untuk tiap musim tanam. 
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 Dalam memproduksi hibrida unggul dengan skala besar memerlukan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan keahlian operasional di setiap tingkat 

operasional terpadu. Proses tersebut memberikan benih berkualitas tinggi. 

Khusus untuk benih jagung hibrida, benih induk tersebut dihasilkan oleh 

Perseroan atas kerjasama dengan Monsanto Company, suatu perusahaan global 

pembenihan terkemuka, sedangkan untuk benih induk tanaman yang lain 

seperti padi hibrida dan hortikultur lainnya merupakan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Perseroan sendiri. 

 Benih induk diproduksi dari tanaman pembiakan alami, dimana garis 

pembiakan dihasilkan oleh selfing berulang selama tujuh generasi. Setelah 

semua pembiakan selesai, hasil-hasil benih dilakukan perkawinan silang dan 

diuji coba untuk mendapat potensi unggul. Varietas benih yang berhasil di 

pasar dipilih sebagai benih pembiakan. Sedangkan kuantitas benih-benih 

tersebut sangat terbatas, dan dinamakan sebagai benih induk (Foundation 

Seed). 

 Pembiakan yang dipilih, benih induk, disilang melalui program 

pembiakan untuk memproduksi generasi pertama benih hibrida (F1). Untuk 

berhasil dalam persilangan benih induk untuk menghasilkan benih komersial, 

BISI menggunakan program petani kontrak. BISI memberikan benih induk 

kepada petani kontrak tersebut dan memberikan pelatihan, dukungan dan 

monitoring. Para petani memiliki kewajiban kontrak untuk menjual kembali 

hasil panen mereka kepada BISI. Hasil panen tersebut dibawa ke fasilitas 

pemrosesan dimana benih-benih tersebut dipisahkan dari jonggol, kemudian 

melalui dua tahap proses pengeringan, diberi pestisida, dan kemudian 

dibungkus serta didistribusikan kepada para konsumen. Alur proses produksi 

benih di PT. BISI International, Tbk disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur proses produksi benih di PT. BISI International, Tbk 
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b) Benih Hortikultura 

Pada tahun 2010, penjualan benih hortikultura yang berasal dari produksi 

Perseroan mencapai 85% sedangkan 15% diimpor dari Thailand dan Cina. 

Impor benih sayuran dari Thailand sebagian besar berasal dari Chia Tai Seed 

Co. Ltd., perusahaan afiliasi Perseroan. Benih sayur-sayuran yang diproduksi 

Perseroan antara lain cabai, mentimun, terong, tomat, labu, kol, sawi putih, 

paria, kangkung, kacang panjang, bayam, melon, semangka, dan sebagainya. 

Perseroan memiliki fasilitas produksi yang berada di Kediri. Jawa Timur, 

dengan kapasitas produksi 3.000 ton per tahun. Alur proses produksi benih dari 

panen hingga pengepakan disajikan pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

  

c) Pestisida dan Pupuk 

BISI memiliki pabrik pestisida di Desa Lengkong, Kecamatan 

Mojoanyar, Kab. Mojokerto, Jawa Timur. Pabrik tersebut dibangun di atas dua 

hektar tanah, dan memiliki kapasitas produksi sebesar 6.750 metrik ton 

pestisida kimia-cair. Bahan dasar utama dalam produksi pestisida adalah 

glyphosate, paraquat dichlorine dan generol. Mayoritas produk-produk 

tersebut berasal dari pemasok di Cina. Selain dari memproduksi pestisida 

tersebut, Perseroan juga melakukan mengimpor pestisida dan pupuk dari Cina. 

Alur proses produksi pestisida disajikan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

Gambar 2. Alur proses produksi benih BISI dari panen hingga pengepakan 

Gambar 3. Alur proses produksi pestisida di PT. BISI International, Tbk 
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F.   Pengawasan dan Pengendalian Mutu Benih 

Perseroan selalu berusaha menjaga mutu dari produk-produk yang 

dihasilkan karena keberhasilan Perseroan tergantung dari kemampuan produk-

produknya dalam memberikan hasil yang maksimal. Untuk itu Perseroan 

memiliki Departemen Pengawasan dan Pengendalian Mutu yang bekerja di 

setiap tahapan proses produksi dan distribusi benih. Tahap awal pengawasan 

mutu dimulai dengan inspeksi lahan (Field Inspection) yaitu pemeriksaan 

secara berkala pada saat Foundation Seed ditanam untuk Field Production, 

tahap selanjutnya inspeksi bahan mentah yaitu pemeriksaan benih komersial 

untuk memisahkan benih-benih yang rusak, inspeksi proses produksi 

(Processing Inspection) yaitu meliputi pengeringan, grading dan perawatan 

benih. Tes analisa benih (Seed Testing Analysis) yaitu tes daya tumbuh dan 

daya vigor benih. Purity Test yaitu test kemurnian benih baik dari campuran 

bahan lain maupun kemurnian secara genetiknya. Labeling finished good yaitu 

memberikan keterangan benih sesuai kondisi benih. 

Untuk menguji daya tumbuh benih komersial, Perseroan juga melakukan 

pengawasan atas benih yang dihasilkan dengan melakukan peralatan canggih 

yang dapat mensimulasikan berbagai macam kondisi cuaca, suhu udara dan 

tempat tumbuh. 

Demi sistem pengaasan dan pengendalian mutu, sejak tahun 2000 hingga 

sekarang Perseroan telah mendapatkan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 

dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal 

Hortikultura dan Komite Akreditasi Nasional. 

Sertifikasi terakhir yaitu Sertifikat No. 03/LSSM-BTPH/SSMM/02/2010 

yang menyatakan bahwa Perseroan sebagai produsen benih yang telah 

melakukan sistem manajemen mutu sesuai dengan standar SNI                      

19-9001:2001/ISO 9001:2000 dengan ruang lingkup benih bermutu yang 

diproduksi yaitu benih padi, jagung, dan benih hortikultura. Alur proses 

kendali mutu untuk benih disajikan pada Gambar 4.  
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G. Pemasaran dan Distribusi 

Perseroan memiliki jaringan pemasaran dan distribusi di seluruh negeri, 

untuk benih hibrida dan produk pestisida. Perseroan menjual produknya kepada 

914 agen di seluruh pelosok negeri, yang kemudian menjual produknya ke sub-

agen atau langsung ke took-toko pertanian. BISI adalah pemimpin pasar dalam 

penjualan benih hibrida jagung, padi dan hortikultura di Indonesia, karena 

unggulnya kualitas merek dagang dan produk Perseroan. 

BISI menjual berbagai produk dengan berbagai merek dagang yang 

dikenal di seluruh negeri, yaitu “Cap Kapal Terbang”, BISI-2, BISI-12, BISI-

16, BISI-816, BISI-222, Intani-2, Rambo, Ranger, dan Noxone adalah yang 

paling dikenal oleh para petani. 

Untuk memperkenalkan produk-produk ke para petani dan meningkatkan 

tingkat adopsi, Perseroan menggunakan beberapa benutuk kegiatan pemasaran, 

termasuk : 

1. Demo Plot 

 BISI menyewa beberapa plot tanah di daerah target pertanian untuk 

mendemonstrasikan hasil superior yang dapat diraih melalui benih hibrida. 

Petani yang dilatih dengan teknik pembajakan dan menggunakan pestisida 

BISI untuk benih hibrida. 

 

 

 

Gambar 4. Alur proses kendali mutu untuk benih PT. BISI International, Tbk 
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2. Penyuluhan 

 Dukungan teknis BISI dan tim asisten pertanian akan mengunjungi 

komunitas pertanian dan mengadakan pelatihan untuk mendiskusikan 

manfaat produk, teknik pembajakan, dan memberikan pertanyaan. 

3. Studi Banding 

Para petani diundang untuk secara fisik mengobservasi dan mempelajari 

keberhasilan yang dialami para petani di lokasi lain. 

4. Farm Field Day 

Kegiatan untuk melakukan panen produk perseroan bersama-sama dengan 

para petani agar para petani dapat melihat dan merasakan secara langsung 

keunggulan produk Perseroan. 

5. Promosi 

Kampanye pemasaran nasional dan local dilakukan melalui media-media 

sebagai berikut: televisi, radio, papan reklame, spanduk, brosur, leaflet, 

advertorial, dan brosur. 

Melalui fasilitas penelitian dan pengembangan maka Perseroan akan 

mampu secara berkesinambungan menghasilkan dan menjual benih-benih baru 

di pasar. Benih-benih baru diperkenalkan ke pasar, untuk tetap unggul dalam 

kompetisi, dan membawa perubahan pada kondisi pasar. Melalui fasilitas 

penelitian dan pengembangan, BISI memperkenalkan satu atau dua varietas 

benih baru setiap tahun. 

Selain memasarkan benih hortikultura sebagai “packed seed”, Perseroan 

juga sedang berupaya untuk mengembangkan penjualan beberapa varietas 

benih hortikultura ke luar negeri. Saat ini Perseroan telah memasarkan 

beberapa jenis varietas benih tanaman hortikultura ke Cina, Malaysia dan 

Filipina (Anonymous
b
, 2011). 
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4.1.2  Budidaya Tanaman Cabai Merah (Capsicum annuum L.) 

Selama Magang Kerja kegiatan yang dilakukan adalah mengikuti semua 

kegiatan yang telah dijadwalkan oleh PT. BISI International, Tbk Farm Pujon. 

Tanaman yang menjadi komoditas pada kegiatan Magang Kerja ini adalah 

tanaman cabai merah. Budidaya tanaman cabai merah di PT. BISI 

International, Tbk Farm Pujon meliputi: 

1. Penyiapan media semai 

 Persemaian adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyiapkan bibit yang 

sehat dan kuat sebagai bahan tanam sehingga diperoleh tanaman yang 

pertumbuhannya seragam. 

Media yang digunakan untuk persemaian berisi campuran cocopeat dan 

pupuk kandang yang diayak sampai halus lalu dicampur menjadi satu. Media 

semai memiliki tekstur remah dan tidak terlalu kering sehingga akan 

mempermudah penyerapan air dan pertumbuhan akar tanaman.  

Cara pembuatan media semai yaitu : 

a. Mempersiapkan cocopeat dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1, 

umumnya 10 sak cocopeat dan 5 sak pupuk kandang yang telah diayak 

halus. 

b. Ditambahkan pupuk NPK 16-16-16 5 kg yang telah dilarutkan dalam air 

sebanyak 10 liter. 

c. Ditambahkan fungisida Victory 75 gram yang telah dilarutkan dalam tong 

berisi 70 liter air. 

d. Dicampur  secara merata. 

e. Setelah bahan tercampur menjadi satu dan menjadi lembab, masukkan 

media ke dalam kantong plastik semai (Gambar 5) kemudian ditata dalam 

tray hingga penuh dan siap diantar ke lokasi persemaian (Gambar 6). 

Dalam satu kali resep media semai bisa dihasilkan ± 10.000-15.000 media. 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pemeraman benih 

Pemeraman benih sebagai bahan tanam bertujuan untuk mengaktifkan 

enzim dalam biji pada proses imbibisi sehingga mempercepat terjadinya 

perkecambahan. Pertama-tama benih yang akan diperam dimasukkan dalam 

kantong strimin (jaring tempat menaruh benih) kemudian direndam dalam air 

hangat dengan suhu 37-50 ºC selama 2 jam sebagai bentuk perlakuan benih 

untuk pemecahan dormansi, seperti ditunjukkan pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah benih direndam dalam air hangat, siapkan kertas merang yang 

telah diberi kode benih, kemudian tata benih di atas kertas tersebut, lipat 

membentuk persegi, lalu rendam sebentar di dalam air sampai basah, tata 

dengan rapi menjadi tumpukan kertas merang, lalu balut dengan handuk, 

Gambar 5. Foto pekerja sedang  

memasukkan media semai pada 

kantong plastik dan ditata pada  

kotak persemaian (tray) 

Gambar 6. Foto (tampak atas) kotak 

semai yang sudah terisi media siap 

diantar ke lokasi persemaian 

Gambar 7. Foto perendaman benih dalam air hangat 
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semprot kembali dengan handspray agar benih tetap lembab, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Benih siap dimasukkan dalam lemari pemeram yang berisi lampu 20 

watt dan air dibawahnya untuk selalu menjaga kelembaban (Gambar 9). Alasan 

menggunakan kertas merang dalam pemeraman benih yaitu karena kertas ini 

memiliki pori-pori yang besar dan mudah menyimpan air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Persemaian 

Persemaian dilakukan di dalam greenhouse untuk mencegah masuknya 

hama penyakit dari luar dan agar terlindung dari hujan. Media semai diatur 

dalam rak-rak persemaian. Persemaian dilakukan dengan hati-hati, satu benih 

tiap satu media semai. Benih peraman yang telah memiliki radikula sepanjang 

± 1 cm dipindahkan ke media semai dengan pinset, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 10 dan 11. 

 

Gambar 9. Foto lemari pemeram benih 

Gambar 8. Foto tumpukan kertas merang 

berisi benih cabai yang telah dilembabkan 
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Adapun bentuk pemeliharaan yang dilakukan di persemaian yaitu : 

a. Penyiraman dilakukan setiap hari satu kali. 

b. Pengendalian hama penyakit kondisional disesuaikan dengan ada atau 

tidaknya serangan. 

c. Pupuk daun Mamigro Super N dengan dosis 10 gram dalam air 10 liter 

yang diaplikasikan dengan handspray. 

d. Pemupukan NPK Mutiara 16-16-16 dilakukan dengan memasukkan 

sebutir pupuk di tiap plastik semai dilakukan 2 kali dalam seminggu. 

e. Penyiangan dilakukan setiap hari 

 Setelah bibit cabai di persemaian berumur 35-40 hari dari peram, bibit 

siap dipindah tanam pada lahan yang telah disiapkan. 

 

4. Persiapan lahan 

Persiapan lahan dimulai sebulan sebelum tanam. Adapun tahapan 

pengolahan tanah dilakukan sebagai berikut : 

1. Membersihkan lahan dari gulma, sisa-sisa tanaman atau perakaran dari 

pertanaman sebelumnya. 

2. Membajak atau mengolah lahan. Pada lahan dengan luas 12×10 m
2 

ditaburkan pupuk kandang sebanyak 25 sak, masing-masing sak berisi 20 

kg kotoran sapi kering. Dicampurkan hingga merata sambil dibalikkan. 

3. Pemberian pupuk dasar dilakukan pada permukaan bedengan dengan 

menggunakan pupuk majemuk NPK 16-16-16 sebanyak ± 1 kg/m
2
. 

Gambar 10. Foto kegiatan penyemaian 

benih cabai oleh pekerja 

Gambar 11. Foto persemaian tanaman 

cabai di dalam greenhouse 
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4. Pembuatan bedengan (Gambar 12). Panjang bedengan 12 m karena 

menyesuaikan ukuran lahan, lebar 1 m, jarak antar bedengan 50-60 cm, 

tinggi 30 cm. Jarak antar tanaman 50×50 cm. Parit keliling 60 cm. 

5. Pemberian dolomit secukupnya untuk meningkatkan pH tanah. 

6. Pemasangan Mulsa Plastik Hitam Perak (MPHP) ukuran lebar 120 cm, 

dilakukan pada siang hari saat terik matahari agar mulsa memuai dan 

menutup tanah serapat mungkin (Gambar 13). 

7. Pemasangan pasak bilah bambu yang ditancapkan di setiap sisi bedengan 

pada setiap jarak 40-50 cm agar mulsa kuat dan rapat menutup tanah.  

8. Pembuatan lubang tanam menggunakan alat khusus (cemplong lubang 

tanam) berdiameter 25 cm. Disusul pembuatan lubang pupuk setelah 

pindah tanam berdiameter 18 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Penanaman 

 Penanaman dimulai dengan tata cara sebagai berikut : 

a. Mencangkul tanah, menempatkan di atas bedengan untuk mengurug cabai 

yang sudah ditanam. 

b. Menancapkan papan patok yang bertuliskan kode program, tahun dan 

entry (Gambar 14).  

c. Menyiram tiap lubang tanam dengan fungisida Saromyl 35SD yang telah 

dilarutkan dan dicampurkan secara merata dengan 200 liter air. 

d. Menugal lubang tanam dengan menggunakan batang kayu yang ujungnya 

lancip. 

Gambar 12. Foto pembuatan 

bedengan untuk penanaman tanaman 

cabai 

Gambar 13. Foto pemasangan Mulsa 

Plastik Hitam Perak oleh dua pekerja 
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e. Pindah tanam bibit cabai, plastik semai dibuka terlebih dahulu agar tidak 

mengganggu pertumbuhan akar bibit (Gambar 15). 

f. Menyiram bibit yang sudah ditanam. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

6. Pemeliharaan 

a. Pengairan dan Pemupukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengairan dilakukan setiap hari selama masa penanaman pada 

waktu pagi hari. Pengairan dan pemupukan dilakukan secara 

bersamaan dengan melarutkan pupuk dan mencampurkannya pada air 

yang digunakan untuk pengairan. Pupuk yang diberikan merupakan 

pupuk majemuk NPK 16-16-16, dilarutkan pada drum berisi 200 liter 

air (Gambar 17),  jika pupuk NPK tidak ada, dapat digantikan dengan 

pupuk ZA dan SP-36. Pemupukan dilakukan seminggu dua kali. 

 

Gambar 14. Foto pemasangan papan 

patok khusus untuk budidaya 

tanaman cabai program breeding 

Gambar 15. Foto kegiatan pindah 

tanam tanaman cabai oleh beberapa 

pekerja 

Gambar 16. Foto kegiatan kocor tanaman cabai pada pagi hari 
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Takaran pupuk tiap fase pertumbuhan tanaman diberikan 

berbeda, sebagai berikut : 

1. Usia 2 – 7 mst : pupuk NPK 1 kg  

2. Usia 8-12 mst  : pupuk NPK 1,5 kg 

3. Usia > 12 mst : pupuk NPK 3 kg 

b. Penyulaman 

Penyulaman dilakukan untuk mengganti tanaman yang mati, 

layu, rusak atau kurang baik tumbuhnya akibat terserang hama 

penyakit setelah pindah tanam. Penyulaman dapat dilakukan hingga 

tanaman usia 1 mst. Sebelum menanam tanaman pengganti, bersihkan 

lubang dari sisa tanaman terdahulu untuk menghindari kemungkinan 

munculnya serangan hama dan penyakit. Bibit yang digunakan untuk 

penyulaman ditunjukkan pada Gambar 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Foto bibit tanaman cabai  

yang digunakan untuk penyulaman 

Gambar 17. Foto pupuk yang dilarutkan dalam drum berisi air 
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c. Pemasangan Ajir (turus) 

 Pemasangan ajir dimaksudkan untuk menopang pertumbuhan 

tanaman agar tumbuh kuat dan kokoh serta tidak rebah. Pemasangan 

ajir dilakukan pada saat tanaman berumur 2 mst. Ajir ditancapkan 

miring 45º tiap tanaman satu ajir secara berjajar mengikuti arah 

panjang bedengan. Antara ajir dengan ajir lainnya dihubungkan 

dengan tali gawar pada ketinggian 125 cm dari permukaan tanah. 

Pemasangan ajir ditunjukkan pada gambar 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Pemasangan Tali Pengikat 

Batang cabai diikatkan pada ajir dengan sistem pengikatan 

melingkar membentuk angka delapan di bawah cabang Y saat 

tanaman berumur 2-3 mst. Pemasangan tali harus kuat dan kencang 

agar pertumbuhan tanaman bagus, kokoh dan tidak rebah, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 20. Pengikatan kedua dapat dilakukan pada 

saat tanaman berumur 5-6 mst. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Foto pekerja sedang   

memasang ajir pada tanaman cabai 

Gambar 20. Foto tanaman cabai setelah diikat pada ajir  
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e. Wiwil atau perempelan 

Pada fase vegetatif umumnya cabai bertunas banyak yang 

tumbuh dari ketiak-ketiak daun atau disebut tunas air. Tunas tersebut 

tidak produktif dan akan mengganggu pertumbuhan secara optimal 

dan menghambat pembungaan, oleh karena itu tunas tersebut perlu 

diwiwil atau dirempel. Pewiwilan hanya dilakukan pada bagian bawah 

percabangan Y sampai membentuk percabangan yang optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Pembumbunan 

Pembumbunan dilakukan dengan tujuan menutup akar tanaman 

yang terlihat dari permukaan tanah serta untuk mengokohkan 

tanaman.  

 

 

 

 

 

Gambar 21. Foto tanaman 

cabai yang memiliki banyak 

tunas air, ditunjukkan dengan 

arah panah 

Gambar 22. Foto tanaman  

cabai setelah diwiwil, 

tidak ada tunas airnya 

Gambar 23. Foto akar 

tanaman cabai  yang terlihat  

di permukaan tanah 

Gambar 24. Foto  kegiatan 

pembumbunan 
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g. Penyiangan 

Penyiangan dilakukan dengan tujuan mengendalikan gulma baik 

di sekitar tanaman maupun antar bedengan. Gulma dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan/kompetensi dengan tanaman 

cabai dalam hal mendapatkan unsur hara, tempat hidup, dan cahaya. 

Selain itu gulma dapat pula menjadi inang hama dan penyakit bagi 

tanaman cabai. Penyiangan gulma di sekitar tanaman dilakukan 

dengan mencabut satu-persatu, sedangkan penyiangan gulma antar 

bedengan dilakukan menggunakan cangkul oleh tenaga kerja 

rombongan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pengendalian hama dan penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan cara terpadu. 

Pengendalian hama dan penyakit secara teknik budidaya dilakukan dengan cara 

menjaga kebersihan lahan (sanitasi), penghancuran tanaman inang atau 

tanaman yang telah terserang OPT, khususnya virus. Secara kimiawi 

diaplikasikan pestisida untuk hama dan penyakit sesuai OPT. Pengendalian 

dengan penyemprotan pestisida dilakukan secara intensif dua kali seminggu 

pada hari Senin dan Kamis. Penyemprotan pestisida secara rutin diperlihatkan 

seperti Gambar 27. 

 

Gambar 25. Foto gulma 

yang terdapat di sekitar 

bedengan 

Gambar 26. Foto 

penyiangan gulma secara 

mekanis oleh pekerja 
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8. Pemeliharaan buah 

Pada umur rata-rata 40 hari setelah pindah tanam, kuncup bunga mulai 

muncul. Buah akan mulai masak pada umur ± 85-90 hst atau ditandai dengan 

berubahnya warna hijau menjadi warna merah keseluruhan. 

9. Panen 

Buah cabai dipanen pertama kali pada umur 139 hari sejak  semai atau 

103 hari sejak pindah tanam. Panen selanjutnya dilakukan setiap satu minggu 

sekali pada hari yang sama setelah panen awal. Untuk pemanenan dipilih buah 

yang tingkat kemasakannya minimal 80%. Panen dilakukan dengan memetik 

buah dengan tangkainya. Kemudian buah yang masih dalam kondisi baik 

dipisahkan dengan buah kondisi jelek untuk menjaga kualitas buah. Kegiatan 

panen dapat dilihat pada Gambar 28. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. Foto pengendalian OPT cabai dengan penyemprotan pestisida 

Gambar 28. Foto kegiatan panen tanaman cabai 
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4.1.3  Tahapan Pemuliaan Tanaman Cabai 

Berdasarkan hasil diskusi, tahapan kegiatan pemuliaan tanaman cabai 

yang dilakukan di PT. BISI International, Tbk yaitu sebagai berikut :  

a. Koleksi Benih 

Kegiatan pemuliaan tanaman di PT. BISI International, Tbk dimulai dari 

pengoleksian benih. Benih dapat diperoleh dari berbagai daerah dan negara, 

antara lain berupa: benih F1 yang diperoleh di pasaran, benih lokal didapatkan 

dari perjalanan ke sentra-sentra produksi cabai, dan OP (open pollinated) yaitu 

benih hasil penyerbukan acak yang tidak jelas tetua atau asal usulnya. Selain 

dari benih lokal di seluruh Indonesia benih yang dikoleksi oleh tim pemulia 

cabai juga berasal dari luar negeri atau disebut benih introduksi antara lain dari 

Cina, Thailand, Korea dan Meksiko. Semua benih yang didapat diinventarisasi 

terlebih dahulu dan kemudian disimpan sebagai koleksi yang nantinya 

digunakan sebagai materi pemuliaan cabai. 

b. Pengembangan Galur 

Penggaluran dilakukan untuk menyeragamkan varietas-varietas yang 

akan diproduksi serta agar tanaman menjadi lebih homogen. Dalam 

pengembangan galur di PT. BISI International, Tbk antara lain dengan cara 

selfing dan backcrossing.  

 Selfing 

Selfing dilakukan 7-8 generasi untuk mendapatkan tetua atau galur yang 

homogen dan homozigot. Bunga cabai yang diselfing yaitu bunga yang akan 

mekar keesokan harinya, kemudian dibungkus kertas selfing lalu dijepret agar 

rapat. Tujuannya yaitu agar bunga tidak terkontaminasi oleh serbuk sari yang 

berasal dari luar. Kegiatan selfing dapat dilihat pada Gambar 29. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29. Foto bunga tanaman 

cabai yang dibungkus kertas selfing 
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 Backcrossing 

Backcrossing atau disebut metode silang balik karena dalam hal ini 

dilakukan persilangan antara F1 dengan salah satu tetuanya. Mangoendidjojo 

(2003) menyatakan bahwa umumnya metode persilangan ini digunakan dalam 

rangka usaha memperbaiki varietas-varietas unggul yang telah ada, tetapi 

masih mempunyai beberapa kelamahan sifat. Kelemahan sifat tersebut dapat 

diperbaiki dengan memasukkan sifat yang baik dari donor parent ke recurrent 

parent. 

c. Kombinasi Persilangan 

  Dalam kombinasi persilangan dilakukan persilangan dengan berbagai 

kombinasi dari galur yang dimiliki. Kombinasi persilangan dilakukan 

berdasarkan sifat atau karakter tanaman yang ingin dicapai untuk itu perlu 

dilakukan survei preferensi konsumen tentang karakter cabai yang diinginkan 

oleh petani.  

Kusandriani & Permadi (1996) menyatakan bahwa perbaikan kultivar 

cabai melalui program pemuliaan yang telah dilakukan antara lain bertujuan 

untuk memperbaiki hasil, komponen hasil, kualitas hasil (seperti warna kulit 

buah, permukaan buah, bentuk buah, panjang buah, diameter buah), resistensi 

terhadap hama dan penyakit, kemampuan dalam mengatasi cekaman 

lingkungan dan lain-lain. Kombinasi persilangan tanaman cabai dapat dilihat 

pada Gambar 30. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 30. Foto label warna-warni 

sebagai penanda kombinasi persilangan 

tanaman cabai 
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d. Evaluasi F1 

  Setelah didapatkan benih F1 dari hasil kombinasi dilakukan evaluasi 

meliputi : 

 Screening  

 Yaitu dengan menanam tanaman F1 dan dibandingkan dengan varietas 

pembanding (check). Nomor diuji dengan menggunakan 1-2 ulangan. 

Screening dilakukan untuk mengevaluasi daya gabung umum. Mangoendidjojo 

(2003) menyatakan bahwa daya gabung umum adalah penampilan rata-rata 

dari suatu galur inbred yang disilangkan dengan beberapa galur inbred yang 

lain.  

 Retest  

Nomor-nomor yang telah lolos uji screening ditest kembali 

menggunakan 2-3 ulangan. Tujuan dari retest adalah untuk mengevaluasi daya 

gabung khusus. Mangoendidjojo (2003) menyatakan bahwa daya gabung 

khusus adalah penyimpangan penampilan persilangan suatu galur inbred 

dengan galur inbred yang lain terhadap daya gabung umum. 

e. Uji multilokasi 

Uji multilokasi dilakukan pada minimal 3 lokasi dan 2 musim sesuai 

dengan ketentuan Badan Benih Nasional. Pengujian bisa dilakukan di lahan 

petani ataupun di lahan-lahan percobaan milik PT. BISI International, Tbk. 

f. Pelepasan varietas 

Dalam pelepasan varietas para breeder akan membuat makalah dan akan 

dipresentasikan pada seminar dengan Badan Benih Nasional bersama pemulia 

dari perusahaan lainnya untuk mendapatkan legalitas dan kepemilikan varietas 

cabai yang baru. 

g. Breeder Seed 

Kombinasi F1 yang telah terpilih dari uji multilokasi dimasukkan 

kedalam Promising Combination F1, dan benih tetuanya diberikan kepada 

bagian produksi untuk dilakukan produksi benih sampel. 
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h. Benih sampel F1 

Benih sampel F1 disebarkan ke petani untuk mengetahui respon petani 

terhadap benih tersebut, apabila benih mendapatkan respon bagus dan banyak 

petani yang suka maka dapat dilakukan proses produksi benih komersial F1 

yang nantinya akan dijual ke petani. 

 

4.1.4 Tahapan Inventarisasi Benih Breeding 

1. Proses ekstraksi 

Buah cabai hasil breeding yang telah dipanen, diekstraksi kering yaitu 

memisahkan biji dari bagian buah lainnya. Biji-biji tersebut dipisahkan setiap 

kode dan dimasukkan ke dalam kantong strimin.  

2. Packing benih 

Benih yang telah diekstraksi lalu dikemas ke dalam kertas packing 

dengan menuliskan kode-kode berupa kode lapang, nomor tanaman, lokasi, 

blok, dan tanggal panen.  

3. Sortasi 

Benih yang telah packing, disortasi atau dipilah antara benih yang 

penampakannya baik dan jelek. Dalam sortasi juga dipisahkan dari kotoran-

kotoran seperti kerikil atau bagian-bagian lain dari buah. 

4. Penimbangan 

Benih yang telah disortasi, lalu diurutkan berdasarkan kode lapang dan 

nomor tanaman, lalu ditimbang satu per satu. Benih ditimbang langsung 

dengan kertas packing dengan asumsi berat total dikurangi berat kertas packing 

dan berat kertas label sebesar 0,5 gram.   

5. Inventarisasi 

Inventarisasi merupakan pencatatan data-data benih yang telah 

mengalami serangkaian proses di atas. Pencatatan dilakukan di buku induk 

benih breeding yang berisi informasi kode lapang, nomor tanaman, tanggal 

panen, jumlah pack, dan total berat benih. 
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6. Penyimpanan 

Benih yang telah di inventarisasi lalu dimasukkan ke dalam cool room 

untuk menjaga viabilitas (daya kecambah) benih. Suhu dalam ruangan          

20-23 ºC dengan kadar air benih ± 7%, kelembaban 30-40% dan lama 

penyimpanan kira-kira 2 tahun. 

 

 4.1.5 Hasil Karakterisasi Tanaman Cabai 

Dalam kegiatan Magang Kerja yang dilaksanakan di PT. BISI 

International Tbk. Farm Pujon, program Pemuliaan Tanaman yang 

dilaksanakan ialah program screening cabai merah kering dengan kode DPS 

dimana merupakan pengujian varietas awal setelah dilakukan kombinasi-

kombinasi persilangan yang merupakan F1 (hibrida). Hibrida tersebut diuji dan 

dipilih nomor genotipe yang memenuhi karakter yang diinginkan. Nomor 

genotipe terpilih selanjutnya dapat dilakukan pengujian ulang (retest).  

Satu plot program DPS terdiri dari 14 nomor genotipe yang diuji dan 6 

nomor genotipe sebagai pembanding (check). Nomor-nomor genotipe tersebut 

ditanam dalam satu lahan yang sama sesuai urutan nomor mulai dari DPS 

11001- DPS 11020 dengan tiga ulangan. Dalam tiap nomor genotipe terdiri 

dari 10 tanaman. Jadi total tanaman yang ditanam ialah 600 tanaman. 

Kombinasi yang muncul tanaman steril baik steril penuh maupun steril 

sebagian tidak diamati. Dari hasil pengamatan nomor-nomor genotipe yang 

steril yaitu DPS 11002, 11008, 11010, 11017, 11019, dan 11020. Sehingga 

nomor genotipe yang diuji terdiri dari 8 nomor genotipe dengan jumlah 

tanaman 420 tanaman. 

Dalam pengambilan data karakter kuantitatif, pengamatan dilakukan 

pada 5 tanaman sampel yang diukur lalu diambil nilai rata-ratanya. Sehingga 

jumlah tanaman sampel pada tiga ulangan adalah sebanyak 210 tanaman. 

Sedangkan untuk data karakter kualitatif, pengamatan dilakukan pada satu 

sampel terpilih tiap ulangan tiap nomor genotipe yang dianggap mewakili 

tanaman lain dengan menggunakan skoring berdasarkan buku pedoman 

karakterisasi dari PT. BISI International, Tbk.  
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Pengamatan karakter kuantitatif dibagi menjadi 2 yakni: karakter 

vegetatif (Tabel 2) dan karakter buah (Tabel 3). Sedangkan untuk pengamatan 

karakter kualitatif dibagi menjadi 3 yakni: karakter vegetatif (Tabel 4), karakter 

perbungaan (Tabel 5) dan karakter buah (Tabel 6). Selain itu terdapat karakter 

komponen hasil (Tabel 7), dan tingkat serangan hama penyakit utama      

(Tabel 8). 

 

Tabel 2. Karakter Kuantitatif Vegetatif 14 Nomor Genotipe Tanaman Cabai 

Nomor 
Genotipe 

Umur 
50% 

Berbunga 
(hst) 

Ukuran 
Tanaman (cm) 

Ukuran Batang (cm) Ukuran Daun (cm) Dimensi 
Daun 
(cm

2
) 

Jumlah 
cabang 

Tinggi Lebar Panjang Diameter Panjang Lebar 

DPS 
11001 

40 64 48 24 0,9 6,2 3,1 20 3 

DPS 
11003 

48 68 52 29 1,0 7,7 3,0 24 2 

DPS 
11004 

29 59 51 27 0,8 6,0 3,0 19 2 

DPS 
11005 

35 65 45 22 0,9 6,5 3,3 22 2 

DPS 
11006 

40 80 51 30 1,0 8,1 3,5 29 2 

DPS 
11007 

33 66 51 27 0,9 6,2 3,1 19 2 

DPS 
11009 

55 50 42 20 1,0 7,6 3,4 26 2 

DPS 
11011 

31 76 57 25 1,0 6,2 3,1 19 2 

DPS 
11012 

54 93 47 34 1,0 7,0 3,3 23 2 

DPS 
11013 

34 80 52 26 0,9 6,4 3,2 21 3 

DPS 
11014 

34 76 55 26 0,9 6,2 3,2 20 2 

DPS 
11015 

50 84 52 29 1,0 8,0 3,6 29 2 

DPS 
11016 

31 69 50 24 0,9 6,0 2,9 17 2 

DPS 
11018 

47 72 46 26 0,9 7,7 3,1 24 2 
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Tabel 3. Karakter Kuantitatif Buah 14 Nomor Genotipe Tanaman Cabai 

Nomor 
Genotipe 

Ukuran Buah (cm) 
Tebal 

Daging 
(mm) 

Berat Buah 
Sampel (g) 

Panjang 
Tangkai 

Buah 
(cm) 

Jumlah 
Lokul 

Panjang Diameter 
Dimensi 

buah 
(cm

2
) 

Rasio 
p:d 

DPS 11001 8,1 1,1 9,4 7,2 1,7 7,0 2,7 2 

DPS 11003 10,8 0,9 10,1 11,8 0,8 5,0 3,8 2 

DPS 11004 9,1 1,2 11,2 7,4 1,7 7,8 2,7 2 

DPS 11005 9,1 1,3 12,1 7,0 2,4 9,6 3,0 2 

DPS 11006 10,1 0,9 9,5 10,7 0,9 4,9 3,2 2 

DPS 11007 9,0 1,4 12,5 6,6 2,0 9,6 3,0 2 

DPS 11009 5,8 1,0 6,2 5,5 0,7 3,6 3,1 2 

DPS 11011 8,4 1,2 9,8 8,1 2,3 7,2 3,0 2 

DPS 11012 4,8 0,5 2,5 9,3 0,1 1,1 2,6 2 

DPS 11013 9,5 1,1 10,8 8,5 1,9 7,5 2,9 2 

DPS 11014 8,7 1,2 10,1 7,8 1,9 6,1 2,6 2 

DPS 11015 6,5 0,7 4,9 8,7 0,7 2,7 3,1 2 

DPS 11016 9,2 1,1 10,0 8,5 2,0 6,2 3,0 2 

DPS 11018 8,1 1,0 7,9 8,4 0,9 4,7 3,1 2 

 

Tabel 4. Karakter Kualitatif Vegetatif 14 Nomor Genotipe Tanaman Cabai 

Nomor 
Genotipe 

Tipe 
Pertumbuhan 

Warna Batang 
Warna Buku 
pada Batang 

DPS 11001 Tegak Hijau dengan sedikit garis ungu Ungu 

DPS 11003 Tegak Hijau dengan banyak garis ungu Ungu gelap 

DPS 11004 Tegak Hijau Ungu cerah 

DPS 11005 Tegak Hijau dengan sedikit garis ungu Ungu cerah 

DPS 11006 Tegak Hijau dengan banyak garis ungu Ungu gelap 

DPS 11007 Tegak Hijau Ungu cerah 

DPS 11009 Tegak Hijau dengan sedikit garis ungu Ungu gelap 

DPS 11011 Tegak Hijau Ungu cerah 

DPS 11012 Tegak Hijau dengan banyak garis ungu Ungu gelap 

DPS 11013 Tegak Hijau Ungu cerah 

DPS 11014 Tegak Hijau Ungu cerah 

DPS 11015 Tegak Hijau dengan banyak garis ungu Ungu gelap 

DPS 11016 Tegak Hijau Hijau 

DPS 11018 Tegak Hijau Ungu 
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 Tabel 5. Karakter Kualitatif Perbungaan 14 Nomor Genotipe Tanaman Cabai  

Nomor 
Genotipe 

Posisi 
Tangkai 
Bunga 
saat 

Mekar 

Sudut 
antara 
Bunga 

dan 
Tangkai 
Bunga 

Warna 
Mahkota 
Bunga 

Warna 
Kepala 

Sari 

Warna 
Tangkai 

Sari 

Warna 
Kepala Putik 

Warna 
Tangkai 

Putik 

Posisi 
Putik 

Terhadap 
Benang 
Sari saat 
Bunga 
Mekar 
Penuh 

DPS 
11001 

Menunduk 0 º Putih Biru Pucat Putih Kuning Hijau Putih Menonjol 

DPS 
11003 

Menunduk 0 º Putih Biru Putih Kuning Hijau Putih Menonjol 

DPS 
11004 

Menunduk 0 º Putih Biru Pucat Putih Kuning Hijau Putih Menonjol 

DPS 
11005 

Menunduk 0 º Putih Biru Pucat Putih Kuning Hijau Putih Menonjol 

DPS 
11006 

Menunduk 0 º Putih Biru Pucat Putih Kuning Hijau Putih Menonjol 

DPS 
11007 

Menunduk 0 º Putih Biru Pucat Putih Kuning Hijau Putih Menonjol 

DPS 
11009 

Menunduk 0 º Putih Ungu Putih Kuning Hijau Putih Menonjol 

DPS 
11011 

Menunduk 0 º Putih Biru Pucat Putih Kuning Hijau Putih Menonjol 

DPS 
11012 

Menunduk 0 º Putih Ungu Putih Kuning Hijau Putih Menonjol 

DPS 
11013 

Menunduk 0 º Putih Biru Pucat Putih Kuning Hijau Putih Menonjol 

DPS 
11014 

Menunduk 0 º Putih Biru Putih Kuning Hijau Putih Menonjol 

DPS 
11015 

Menunduk 0 º Putih Ungu Putih Kuning Hijau Putih Menonjol 

DPS 
11016 

Menunduk 0 º Putih Biru Putih Kuning Hijau Putih Menonjol 

DPS 
11018 

Menunduk 0 º Putih Ungu Putih Kuning Hijau Putih Menonjol 
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Tabel 6. Karakter Kualitatif Buah 14 Nomor Genotipe Tanaman Cabai 

Nomor 
Genotipe 

Posisi Buah Warna mentah Warna Antara Warna masak 

DPS 11001 Merunduk Hijau Sedang Coklat Merah Sedang 

DPS 11003 Merunduk Hijau Gelap Coklat Merah Sedang 

DPS 11004 Merunduk Hijau Sedang Coklat Merah Sedang 

DPS 11005 Merunduk Hijau Sedang Coklat Merah Sedang 

DPS 11006 Merunduk Hijau Cerah Oranye Merah Sedang 

DPS 11007 Merunduk Hijau Sedang Coklat Merah Sedang 

DPS 11009 Merunduk Hijau Sedang Coklat Merah Sedang 

DPS 11011 Merunduk Hijau Sedang Coklat Merah Sedang 

DPS 11012 Merunduk Hijau Gelap Coklat Merah Sedang 

DPS 11013 Merunduk Hijau Sedang Coklat Merah Sedang 

DPS 11014 Merunduk Hijau Sedang Coklat Merah Sedang 

DPS 11015 Merunduk Hijau Sedang Coklat Merah Sedang 

DPS 11016 Merunduk Hijau Sedang Coklat Merah Sedang 

DPS 11018 Merunduk Hijau Sedang Coklat Merah Sedang 

 

 Tabel 7. Karakter Komponen Hasil 14 Nomor Genotipe Tanaman Cabai 

Nomor 
Genotipe 

Total/Plot 
Berat/Buah 

(g) 
Hasil/Tan (g) 

Jumlah 
Buah/Tan 

Jumlah Buah Berat Buah (g) 

DPS 11001 777 2969 11,8 297 78 

DPS 11003 506 1867 10,6 187 51 

DPS 11004 639 2653 12,4 265 64 

DPS 11005 721 3306 13,9 331 72 

DPS 11006 850 2639 9,3 264 85 

DPS 11007 658 3429 15,6 343 66 

DPS 11009 345 1104 9,3 110 35 

DPS 11011 1060 4469 12,6 447 106 

DPS 11012 627 909 4,3 91 63 

DPS 11013 979 3480 10,9 348 98 

DPS 11014 969 3349 10,3 335 97 

DPS 11015 717 1735 7,5 173 72 

DPS 11016 1145 3647 9,8 365 115 

DPS 11018 831 2604 9,4 260 83 
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Tabel 8. Tingkat Kejadian Virus dan Serangan Thrips sp. 14 Nomor Genotipe 

Tanaman Cabai  

Nomor Genotipe Kejadian Virus (%) Intensitas Serangan Thrips sp. 

DPS 11001 100,0 4 

DPS 11003 100,0 4 

DPS 11004 83,3 4 

DPS 11005 93,3 4 

DPS 11006 100,0 4 

DPS 11007 93,3 4 

DPS 11009 100,0 5 

DPS 11011 83,3 2 

DPS 11012 96,7 3 

DPS 11013 100,0 4 

DPS 11014 86,7 3 

DPS 11015 100,0 3 

DPS 11016 100,0 5 

DPS 11018 100,0 4 

 Keterangan Intensitas Serangan : 

0 Imun  : Tidak terserang sama sekali 

1 Sangat tahan : Tingkat kerusakan 1-20 % 

2 Tahan : Tingkat kerusakan 21-40 % 

3 Moderat : Tingkat kerusakan 41- 60 % 

4 Peka  : Tingkat kerusakan 61-80 % 

5 Sangat peka : Tingkat kerusakan 81-100 % 

 

4.2 Pembahasan 

Pengamatan yang dilakukan selama magang kerja meliputi pengamatan 

terhadap karakter kuantitatif dan kualitatif tanaman cabai. Pengamatan dilakukan 

pada semua bagian tanaman, mulai dari batang, daun, bunga dan buah. Dari hasil 

pengamatan seperti yang tersebut pada pokok bahasan sebelumnya dapat 

diketahui beberapa perbedaan karakter antar nomor genotipe yang diamati. 
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Nomor-nomor genotipe yang muncul tanaman steril baik steril penuh 

maupun steril sebagian tidak diamati. Poespodarsono (1988) menyatakan bahwa 

sterilitas yaitu ketidakmampuan tanaman membentuk biji karena kegagalan 

tepung sari atau sel telur berfungsi secara normal. Sterilitas tepung sari umumnya 

disebabkan oleh perkembangan tepung sari yang terputus pada pembelahan 

meiosis. Sterilitas dapat dikendalikan oleh tiga hal yakni: oleh kegagalan gen 

tertentu, oleh mekanisme faktor menurun dalam plasma sel atau oleh perlakuan 

kimia. Pengendalian secara genetik umumnya dikendalikan oleh gen tunggal 

resesif (ms) yang bermanfaat untuk pembuatan hibrida. Sterilitas yang terjadi pada 

saat penyaringan (screening) hibrida diduga karena pengaruh gen pengendali 

sifat-sifat mandul jantan (male sterility).  

4.2.1 Karakter Kuantitatif 

Pengamatan karakter kuantitatif dilakukan dengan mengambil 5 

tanaman sebagai sampel tiap ulangan. Satu nomor genotipe terdiri dari 15 

tanaman sampel. 

1. Umur 50% Berbunga (hari) 

Umur 50% berbunga didapat dari 50% atau setengah bagian populasi 

dalam satu ulangan yang telah berbunga. Pengamatan umur berbunga 

dilakukan pada semua tanaman dan diamati setiap hari mulai memasuki 

umur generatif. 

Dari hasil pengamatan, DPS 11004 merupakan nomor genotipe yang 

paling cepat memunculkan bunga dengan rata-rata umur 50% berbunga 29 

hari. Sedangkan nomor genotipe yang memunculkan bunga paling lama 

adalah DPS 11009 yakni 55 hari. Rata-rata varietas pembanding memiliki 

umur 50% berbunga 49 hari, sehingga nomor genotipe yang diuji memiliki 

keunggulan berupa umur 50% berbunga yaitu lebih genjah. Tanaman yang 

berbunga lebih awal atau genjah akan lebih menguntungkan karena lebih 

cepat membentuk buah dibanding tanaman yang lama berbunga. Umur 

berbunga juga diduga berkorelasi positif dengan umur masak, semakin cepat 

berbunga, semakin cepat berbuah, semakin cepat pula umur masaknya, 

namun tergantung pada faktor genetik tanaman.  
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Karakter umur berbunga awal (genjah) merupakan salah satu karakter 

unggul dari suatu tanaman. Hilmayanti et al. (2006) menyatakan bahwa 

secara umum, umur berbunga dipengaruhi oleh lingkungan seperti cahaya, 

suhu, kelembaban, unsur hara dalam tanah dan lain sebagainya. Greenleaf 

(1986) menyatakan bahwa kegenjahan pada tanaman cabai dapat dilihat dari 

umur awal berbunga atau umur panen. Dengan mengetahui karakter umur 

berbunga pada tanaman cabai, akan sangat membantu penentuan waktu 

persilangan yang tepat dalam merakit suatu tanaman yang memiliki karakter 

unggul. Diagram hasil pengamatan umur 50% berbunga dari 14 nomor 

genotipe tanaman cabai disajikan pada Gambar 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ukuran Tanaman  

Pengamatan ukuran tanaman terdiri dari tinggi tanaman dan lebar 

tajuk. Tinggi tanaman cabai diukur mulai permukaan tanah sampai dengan 

ujung tanaman yang paling tinggi. Hasil pengukuran tinggi tanaman 

menunjukkan bahwa DPS 11009 memiliki tanaman yang paling pendek 

yaitu 50 cm, sedangkan DPS 10012 memiliki keragaan tanaman yang paling 

tinggi yaitu 93 cm. 

Lebar tanaman diukur pada bagian terlebar dari tanaman dengan 

melewati titik tumbuh batang sebagai titik tengah. Hasil pengukuran lebar 

tanaman diketahui DPS 11011 memiliki tajuk yang paling lebar yakni 57 

cm, sedangkan DPS 11009 memiliki tajuk tersempit yakni 42 cm. Diagram 

Gambar 31. Diagram Umur 50% Berbunga 14 Nomor Genotipe Tanaman Cabai   
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hasil pengamatan ukuran tanaman dari 14 nomor genotipe tanaman cabai 

disajikan pada Gambar 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pengamatan tinggi, dilakukan pengamatan setiap minggunya 

untuk mengetahui pola pertumbuhan dari 14 nomor genotipe tanaman cabai 

besar yang sedang diuji. Pengamatan tinggi pertama kali dilakukan pada 

umur 5 minggu setelah tanam. Grafik pertumbuhan tinggi tanaman setiap 

minggunya dari 14 nomor genotipe tanaman cabai disajikan pada Gambar 

33. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 32. Diagram Ukuran Tanaman 14 Nomor Genotipe Tanaman Cabai 

 

Gambar  33. Grafik Pertumbuhan Tinggi Tanaman Tiap Minggu 14 Nomor Genotipe 

Tanaman Cabai 
 
Ket : Tulisan hitam : nomor genotipe yang diuji; tulisan merah : varietas pembanding 
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Berdasarkan grafik di atas, pola pertumbuhan 8 nomor genotipe 

yang diuji dan 6 varietas pembanding memiliki pola grafik yang disebut 

model logistik. Nomor yang memiliki keragaan tertinggi yaitu DPS 11012 

dan keragaan terpendek yaitu DPS 11009, rata-rata nomor-nomor genotipe 

yang diuji memiliki keragaan tinggi tanaman berkisar 70-90 cm, 

menunjukkan tipe tanaman semi kompak sampai tegak.  

Diduga pada usia 5-7 mst, tanaman memasuki fase pertumbuhan 

cepat (periode kritis) sehingga pertumbuhannya selalu naik seiring waktu. 

Mulai usia 10-12 mst, tanaman memasuki fase generatif dimana 

pertumbuhan tinggi tanaman relatif lebih lambat dan stabil. Pada fase 

tersebut mulai terbentuk buah (fruit set) sehingga fotosintat tanaman tidak 

hanya digunakan untuk pertumbuhan seperti fase sebelumnya namun juga 

ditranslokasikan ke pembentukan bunga dan buah.  

Sitompul & Guritno (1995) menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman 

ialah suatu proses yang dilakukan oleh tanaman hidup pada lingkungan 

tertentu dan dengan sifat-sifat tertentu untuk menghasilkan kemajuan 

perkembangan dengan menggunakan faktor lingkungan. Agustina (2005) 

menambahkan bahwa pertumbuhan tanaman diartikan sebagai peningkatan 

ukuran tanaman yang tidak akan kembali, sebagai akibat dari pembelahan 

dan pembesaran sel. 

Gambar dibawah ini merupakan pola pertumbuhan tanaman secara 

umum yang menyatakan fase pertumbuhan tanaman terbagi menjadi tiga 

yaitu : 

1. Fase Pertumbuhan Awal (initial phase) 

Dicirikan dengan pertumbuhan lambat karena organ-organ tanaman 

belum berfungsi (masih bergantung kepada cadangan bahan 

makanan/food reserved). 

2. Fase Eksponensial 

Dicirikan dengan pertumbuhan cepat karena organ-organ tanaman telah 

melaksanakan fungsinya, misalnya daun melaksanakan fungsi 
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fotosintesis, akar melaksanakan fungsi penyerap unsur hara dan 

penopang tanaman, dsb. 

3. Fase konstan 

Dicirikan dengan pertumbuhan konstan dan mulai memasuki masa 

generatif. 

 

 

 

 

 

 

3. Ukuran Batang 

Pengamatan ukuran batang terdiri dari panjang batang dan diameter 

batang. Pengamatan panjang batang diukur dari permukaan tanah sampai 

titik Y pada pangkal percabangan tanaman cabai. Data hasil pengamatan 

panjang batang 14 nomor genotipe tanaman cabai dapat diketahui bahwa 

ukuran batang terpanjang dimiliki oleh DPS 11012 yakni 34 cm dan panjang 

batang terpendek dimiliki oleh DPS 11009 yakni 20 cm. DPS 11012 adalah 

salah satu varietas pembanding, sehingga untuk genotipe yang diuji, ukuran 

batang terpanjang dimiliki oleh DPS 11007. Diagram hasil pengamatan 

panjang batang dari 14 nomor genotipe tanaman cabai besar disajikan pada 

Gambar 35. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 35. Diagram Panjang Batang 14 Nomor Genotipe Tanaman Cabai 

 

Gambar 34. Pola Pertumbuhan Tanaman (Sitompul & Guritno, 1995) 
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Pada variabel panjang batang diketahui bahwa rata-rata panjang 

batang 6 varietas pembanding adalah 28 cm, lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan panjang batang nomor yang diuji yaitu 25 cm. Panjang batang 

diduga memiliki hubungan dengan kegenjahan. Tanaman yang batang 

utamanya lebih tinggi biasanya berumur dalam sedangkan tanaman yang 

batang utamanya pendek maka lebih genjah. Namun berdasarkan 

pengamatan di lapang, DPS 11009 yang memiliki batang terpendek yaitu 20 

cm justru memiliki umur berbunga paling dalam yaitu 55 hari.  

Hal tersebut dikarenakan DPS 11009 intensitas serangan Thrips paling 

tinggi dengan skor 5 (tingkat kerusakan 80-100%) dan kejadian Geminivirus 

hingga 100%. Tingkat ketahanannya paling rendah jika dibandingkan 

dengan nomor-nomor genotipe lain yang sedang diuji. Piay et al. (2010) 

menyatakan bahwa mula-mula daun yang terserang Thrips memperlihatkan 

gejala noda keperakan yang tidak beraturan, akibat adanya luka dari cara 

makan hama tersebut. Setelah beberapa waktu, noda keperakan tersebut 

berubah menjadi kecoklatan terutama pada bagian tepi tulang daun. Daun-

daun mengeriting ke arah atas. Pada musim kemarau perkembangannya 

sangat cepat sehingga populasinya lebih tinggi. Tanaman menjadi kerdil dan 

pertumbuhannya terhambat.  

Untuk kejadian virus, virus yang menyerang tanaman yaitu 

Geminivirus yang ditularkan melalui vektor kutu kebul (Bemisia tabaci). 

Gejala yang timbul pada cabai besar berupa menguningnya daun tanaman, 

daun mengecil dan keriting, tanaman menjadi kerdil, bunga rontok yang 

berakibat tanaman tidak menghasilkan buah (Piay et al., 2010).  

Untuk pengamatan diameter batang, pengamatan dilakukan pada 

batang yang berada dibawah percabangan Y. Rata-rata diameter batang 

tanaman cabai semua nomor genotipe berkisar antara 0,8-1,0 cm. Nomor-

nomor genotipe yang memiliki diameter batang sebesar 1,0 cm yaitu  DPS 

11003, DPS 11006, DPS 11009, DPS 11011, DPS 11012, dan DPS 11015. 

Sedangkan untuk DPS 11004 memiliki diameter batang paling sempit yaitu 
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0,8 cm. Diameter batang diduga berpengaruh terhadap vigor tanaman di 

mana tanaman yang memiliki diameter lebih besar akan memiliki ketahanan 

yang lebih tinggi terhadap layu dan cekaman kekeringan. Diagram hasil 

pengamatan diameter batang dari 14 nomor genotipe tanaman cabai besar 

disajikan pada Gambar 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ukuran Daun 

Karakter kuantitatif lainnya yaitu ukuran daun yang terdiri dari 

panjang dan lebar daun. Daun yang akan digunakan untuk pengamatan 

adalah daun yang sudah mencapai ukuran maksimum. Pengukuran 

dilakukan dari pangkal helai daun sampai ujung daun. Dari hasil 

pengamatan, nomor genotipe yang memiliki daun terpanjang adalah DPS 

11006 yakni 8,1 cm dan daun terpendek adalah DPS 11004 dan DPS 11016 

yakni 6,0 cm. Diagram hasil pengamatan panjang daun dari 14 nomor 

genotipe tanaman cabai besar disajikan pada Gambar 37. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 36. Diagram Diameter Batang 14 Nomor Genotipe Tanaman Cabai 

 

Gambar 37. Diagram Panjang Daun 14 Nomor Genotipe Tanaman Cabai 
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Pengukuran lebar daun dilakukan pada bagian terlebar dari helai daun. 

Dari data yang diperoleh,  DPS 11015 memiliki daun terlebar yakni 3,6 cm 

dan DPS 11016 memiliki daun tersempit yakni 2,9 cm. Diagram hasil 

pengamatan lebar daun dari 14 nomor genotipe tanaman cabai besar 

disajikan pada Gambar 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensi daun dianggap sebagai nilai yang menggambarkan ukuran 

luasan daun. Daun lebih sempit tetapi lebih tebal diduga memiliki ketahanan 

yang lebih tinggi terhadap Thrips. Pengukuran Luas Daun Spesifik atau 

Specific Leaf Area yang berhubungan dengan ketebalan daun diperoleh dari 

luas daun dibagi berat daun dengan satuan cm
2
.g

-1
. Selama pengamatan, 

tidak dilakukan penimbangan berat daun sehingga Luas Daun Spesifik tidak 

dapat diketahui dengan pasti. 

 

5. Jumlah Cabang 

Jumlah cabang yang diamati adalah jumlah cabang utama. Jumlah 

cabang berhubungan dengan jumlah cabang produktif yang menghasilkan 

buah. Jika jumlah cabang lebih banyak maka jumlah cabang produktif yang 

terbentuk pun lebih banyak sehingga potensi produksinya dapat lebih tinggi. 

Namun hal tersebut perlu penelitian lebih lanjut, dengan mengkaji hubungan 

antara jumlah  cabang dengan pembentukan buah, karena jumlah buah yang 

Gambar 38. Diagram Lebar Daun 14 Nomor Genotipe Tanaman Cabai  
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terbentuk juga dipengaruhi oleh lingkungan berupa curah hujan, angin, dan 

lain-lain.  

Dari hasil pengamatan, DPS 11001 dan DPS 11013 memiliki 3 buah 

cabang utama, sedangkan nomor genotipe yang lain memiliki 2 buah cabang 

utama. Diagram hasil pengamatan jumlah cabang dari 14 nomor genotipe 

tanaman cabai besar disajikan pada Gambar 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ukuran Buah 

Karakter kuantitatif dalam pengamatan ukuran buah terdiri dari 

panjang buah, diameter buah, dimensi buah dan rasio p:d buah. Hasil 

pengamatan panjang buah pada 14 nomor genotipe tanaman cabai 

menunjukkan data yang bervariasi. Panjang buah diukur dari pundak atau 

pangkal buah sampai ujung buah. Dari data yang diperoleh, DPS 11003 

memiliki buah terpanjang yakni 10,8 cm dan DPS 11012 memiliki buah 

terpendek yakni 4,8 cm. Diagram hasil pengamatan panjang buah dari 14 

genotipe tanaman cabai besar disajikan pada Gambar 40. 

 

 

 

 

 

Gambar 39. Diagram Jumlah Cabang 14 Nomor Genotipe Tanaman Cabai 

 

Gambar 40. Diagram Panjang Buah 14 Nomor Genotipe Tanaman Cabai 
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Untuk pengamatan diameter buah, pengukuran dilakukan pada bagian 

terlebar dari buah. Nomor genotipe yang memiliki diameter buah terlebar 

adalah DPS 11007  yakni 1,4 cm dan diameter tersempit adalah DPS 11012 

yakni 0,5 cm. Diagram hasil pengamatan diameter buah dari 14 nomor 

genotipe tanaman cabai besar disajikan pada Gambar 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensi buah diperoleh dari perkalian antara panjang buah dengan 

diameter buah. Perhitungan dimensi buah digunakan untuk menggambarkan 

luas permukaan dan ukuran besar-kecilnya buah. Dari hasil perhitungan 

dimensi buah, DPS 11007 memiliki ukuran buah terbesar yakni 12,5 cm
2 

sedangkan DPS 110012 memiliki ukuran buah terkecil yakni 2,5 cm
2
.  

Nilai rasio p:d (panjang:diameter) diperoleh dari pembagian panjang 

buah dibagi dengan diameter buah. Rasio p:d buah dibagi dalam 3 kategori 

yakni : 

 Rasio A > 1cm    panjang > diameter    perspektif bentuk buah 

memanjang (elongate) 

 Rasio B = 1cm        panjang = diameter       perspektif bentuk buah kotak 

(square) 

 Rasio C < 1cm    panjang < diameter     perspektif bentuk buah 

memendek atau gepeng (shortened/flat) 

Gambar 41. Diagram Diameter Buah 14 Nomor Genotipe Tanaman Cabai 
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DPS 11003 memiliki rasio p:d terbesar yakni 11,8 dan DPS 11009 

memiliki nilai rasio p:d terendah yakni 5,5. Data  menunjukkan bahwa rasio 

p:d buah semua nomor-nomor genotipe yang diuji termasuk dalam golongan 

Rasio A yaitu panjang > diameter. Hal ini menunjukkan bahwa perspektif 

bentuk buah dari semua nomor genotipe tersebut adalah panjang dan 

ramping. Diagram hasil pengamatan dimensi dan rasio p:d buah dari 14 

nomor genotipe tanaman cabai besar disajikan pada Gambar 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tebal Daging Buah  

Pengukuran tebal daging buah dilakukan dengan cara membelah buah 

cabai kemudian mengukur tebal dagingnya dengan menggunakan jangka 

sorong. Nomor genotipe yang memiliki rata-rata daging buah paling tebal 

adalah DPS 11005 yakni 2,4 mm dan nomor genotipe yang memiliki rata-

rata daging buah paling tipis adalah DPS 11009, DPS 11012, dan DPS 

11015 yakni 0,7 mm. Ketebalan daging buah berhubungan dengan kualitas 

kering. Daging buah yang lebih tebal dengan kadar air yang lebih rendah 

akan menghasilkan kualitas kering yang lebih bagus. Diagram hasil 

pengamatan tebal daging dari 14 nomor genotipe tanaman cabai besar 

disajikan pada Gambar 43. 

 

 

Gambar 42. Diagram Dimensi dan Rasio Buah 14 Nomor Genotipe Tanaman Cabai 
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8. Berat Buah Sampel 

Berat buah sampel diukur pada saat awal panen yang diambil dari 

rata-rata berat 5 buah dari tiap nomor genotipe. Hasil pengamatan berat 

buah menunjukkan bahwa DPS 11007 memiliki buah paling berat yakni 9,6 

gram dan DPS 11012 memiliki buah paling ringan yakni 1,1 gram. Diagram 

hasil pengamatan berat buah sampel dari 14 nomor genotipe tanaman cabai 

besar disajikan pada Gambar 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Karakter Kualitatif 

Pengamatan karakter kualitatif dilakukan dengan mengambil satu 

sampel tanaman tiap ulangan tiap nomor genotipe yang dianggap mewakili 

Gambar 43. Diagram Tebal Daging Buah 14 Nomor Genotipe Tanaman Cabai 

 

Gambar 44. Diagram Berat Buah Sampel 14 Nomor Genotipe Tanaman Cabai 
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tanaman dalam plotnya. Satu nomor genotipe terdiri dari 3 tanaman sampel, 

kemudian diambil informasi kualitatif yang paling dominan. 

a. Karakter Kualitatif Vegetatif 

Pengamatan karakter kualitatif vegetatif terdiri dari pengamatan tipe 

pertumbuhan, warna batang, dan warna buku pada batang. Hasil 

pengamatan 14 nomor genotipe tanaman cabai, untuk tipe pertumbuhan 

tanaman dari 14 nomor genotipe tersebut menunjukkan bahwa seluruh 

nomor genotipe memiliki tipe pertumbuhan yang tegak. 

Pengamatan warna batang menunjukkan bahwa DPS 11004, DPS 

11007, DPS 11011, DPS 11013, DPS 11014, DPS 11016 dan DPS 11018 

memiliki batang berwarna hijau. DPS 11001, DPS 11005, dan DPS 11009 

memiliki batang berwarna hijau dengan sedikit garis ungu. DPS 11003, DPS 

11006, DPS 11012, dan DPS 11015 memiliki batang berwarna hijau dengan 

banyak garis ungu. Warna ungu pada batang cabai menandakan adanya 

sintesis dan akumulasi anthocyanin. Semakin banyak garis ungu yang 

terlihat maka kandungan anthocyanin pada batang semakin tinggi.  

Pengamatan warna buku batang cabai dilakukan dengan melihat 

warna yang muncul pada tiap buku batang. Hanya DPS 11016 yang 

memiliki warna buku batang hijau, menandakan bahwa tidak terjadi sintesis 

dan akumulasi anthocyanin. Buku batang pada nomor-nomor genotipe yang 

lain berwarna ungu, namun intensitas warna ungu tersebut berbeda-beda, 

yang menunjukkan adanya perbedaan jumlah anthocyanin yang disintesis. 

b. Karakter Kualitatif Pembungaan 

Pengamatan karakter kualitatif pembungaan terdiri dari posisi tangkai 

bunga saat mekar, sudut antara bunga dan tangkai bunga, warna mahkota 

bunga, warna kepala sari, warna tangkai sari, warna kepala putik, warna 

tangkai putik, dan posisi putik terhadap benang sari saat bunga mekar 

penuh. 

Sebagian besar karakter kualitatif pembungaan dari 14 nomor 

genotipe yang diuji tidak jauh berbeda satu sama lain. Pada semua nomor 

genotipe, posisi tangkai bunga saat mekar adalah merunduk (pendant); 
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sudut antara bunga dan tangkai bunga adalah 0º; mahkota bunga, tangkai 

sari dan tangkai putik berwarna putih; kepala putik berwarna kuning hijau; 

posisi putik terhadap benang sari saat bunga mekar penuh adalah menonjol. 

Posisi putik terhadap benang sari saat bunga mekar penuh diamati karena 

posisi putik menentukan keberhasilan proses penyerbukan bunga. Putik 

yang menonjol atau posisinya lebih tinggi dari benang sari akan 

mengakibatkan serbuk sari lebih sulit untuk mencapai putik. 

Kusandriani (1996) menyatakan bahwa di antara kultivar-kultivar 

cabai terdapat perbedaan dalam letak kepala putik terhadap kotak sari yang 

disebut heterostyly. Posisi dan ukuran stigma sangat berpengaruh pada 

terjadinya penyerbukan silang. Pada bunga yang kepala putiknya lebih 

tinggi dari kotak sari (bentuk pin) akan terjadi penyerbukan silang. Pada 

bunga yang letak kepala putiknya lebih rendah dari kotak sari (bentuk 

thrum) akan terjadi penyerbukan sendiri. Hal ini yang menyebabkan 

tanaman cabai pada kultivar tertentu dapat mengadakan penyerbukan sendiri 

dan pada kultivar lainnya terjadi penyerbukan silang. Frekuensi 

penyerbukan silang pada cabai cukup tinggi antara 6-36% (Odland dan 

Portier, 1941; Greenleaf 1986) dalam Kusandriani (1996). 

Perbedaan tampak pada warna kepala sari. Pengamatan warna kepala 

sari dilakukan sebelum serbuk sari pecah. Terdapat tiga kategori warna 

kepala sari yang teramati, yaitu biru pucat, biru dan ungu. 

c. Karakter Kualitatif Buah 

Pengamatan karakter kualitatif buah terdiri dari posisi buah, warna 

buah mentah, warna buah antara, dan warna buah masak. 

Posisi buah biasanya ditentukan oleh sudut dan posisi bunga saat 

mekar. Semua nomor genotipe yang diuji memiliki posisi buah merunduk 

(declining). 

Pengamatan warna buah mentah dilakukan sebelum buah berwarna 

merah, biasanya sekitar ± 75-80 hst. Data menunjukkan bahwa 14 nomor 

genotipe yang diuji memiliki buah mentah berwarna hijau dengan intensitas 

sedang. Hanya DPS 11006 yang memiliki buah mentah berwarna hijau 
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dengan intensitas cerah, sedangkan DPS 11003 dan DPS 11012 memiliki 

buah mentah berwarna hijau dengan intensitas gelap. 

Rata-rata semua nomor genotipe yang diuji memiliki buah dengan 

warna antara coklat. Hanya DPS 11006 dan DPS 110018 yang buahnya 

memiliki warna antara oranye. 

Warna buah masak diamati pada saat warna buah cabai telah merata. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa seluruh nomor genotipe memiliki 

warna buah masak merah dengan intensitas sedang (medium red). 

 

4.2.3 Karakter Komponen Hasil 

Pengamatan komponen hasil terdiri dari jumlah buah/plot, berat 

buah/plot, berat/buah, hasil/tanaman, dan jumlah buah/tanaman. Data 

jumlah buah/plot dan berat buah/plot didapatkan dari total tiga ulangan tiap 

kali panen.  

Hasil pengamatan jumlah buah/plot menunjukkan bahwa DPS 11016 

memiliki jumlah buah paling banyak yakni 1145 buah selama tujuh kali 

panen, sedangkan DPS 11009 memiliki jumlah buah paling sedikit yakni 

345 buah. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan jumlah panen yang 

dilakukan. DPS 11016 telah tujuh kali panen di masing-masing ulangan, 

sedangan DPS 11009 berkisar antara 4-5 kali panen, bahkan di ulangan 

kedua hanya satu kali panen. Diagram hasil pengamatan jumlah buah/plot 

dari 14 nomor genotipe tanaman cabai besar disajikan pada Gambar 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 45. Diagram Jumlah Buah/Plot 14 Nomor Genotipe Tanaman Cabai 
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Dari data komponen hasil  jumlah buah/plot, data tersebut mewakili 

pembentukan buah yang terjadi (fruitset). Dalam penyaringan hibrida 

berikut pengamatan persentase fruitset dengan membandingkan buah yang 

terbentuk dan jumlah bunga total pada tanaman tidak dilakukan.  

Pracaya (2003) menerangkan bahwa tidak semua bunga yang 

terbentuk akan menjadi buah akibat keadaan lingkungan yang tidak 

menguntungkan, misalnya suhu udara, curah hujan, angin dan serangan 

hama penyakit. Ditambahkan Knott dan Deanon (1970) dalam Sumarni 

(1996) bila suhu udara malam hari di bawah 16 ºC  dan siang hari di atas 32 

ºC, proses pembungaan dan pembuahan tanaman cabai merah akan gagal. 

Suhu udara selama kegiatan magang berkisar 10-15 ºC di malam hari dan 

26-30 ºC di siang hari. Suhu malam hari yang begitu rendah dapat 

mengganggu pembungaan dan pembuahan tanaman cabai yang diuji.  

Hasil pengamatan berat buah/plot menunjukkan bahwa DPS 11011 

memiliki total buah paling berat yakni 4469 gram, sedangkan DPS 11012 

memiliki total buah paling ringan yakni 909 gram. Diagram hasil 

pengamatan berat buah/plot dari 14 nomor genotipe tanaman cabai besar 

disajikan pada Gambar 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berat buah/plot menunjukkan total berat buah yang dipanen dari tiga 

ulangan selama tujuh kali panen. Panen yang dilakukan berbeda-beda antar 

nomor genotipe yang diuji, ada nomor genotipe yang dipanen sebanyak 

Gambar 46. Diagram Berat Buah/Plot 14 Nomor Genotipe Tanaman Cabai 
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tujuh kali, ada pula nomor genotipe yang dipanen sebanyak hanya empat 

kali. Hal tersebut dapat terjadi karena faktor genetik dari umur berbunga 

yang berbeda-beda. DPS 11009, DPS 11012, dan DPS 11015 memiliki 

umur berbunga ± 50 hari, lebih lama daripada yang lain, jumlah panen pun 

tidak ada yang tujuh kali, hal tersebut berpengaruh terhadap berat buah 

total/plot. Faktor lingkungan seperti serangan hama dan penyakit pada DPS 

11009 menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman terganggu 

juga mempengaruhi berat buah/plot tersebut.    

Hasil pengamatan berat/buah menunjukkan bahwa DPS 11007 

memiliki berat/buah paling berat yakni 15,6 gram, sedangkan DPS 11012 

memiliki berat/buah paling ringan yakni 4,3 gram. Diagram hasil 

pengamatan berat/buah dari 14 nomor genotipe tanaman cabai besar 

disajikan pada Gambar 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data hasil/tanaman menunjukkan bahwa DPS 110011 memiliki 

hasil/tanaman paling tinggi yakni 447 gram, sedangkan DPS 11012 

memiliki hasil/tanaman paling rendah yakni 91 gram. Diagram hasil 

pengamatan hasil/tanaman dari 14 nomor genotipe tanaman cabai besar 

disajikan pada Gambar 48. 

 

 

Gambar 47. Diagram Berat/Buah 14 Nomor Genotipe Tanaman Cabai 
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Dari diagram di atas nomor DPS 11005, DPS 11007, DPS 11011, DPS 

11013, DPS 11014, dan DPS 11016 memiliki rata-rata potensi hasil lebih 

tinggi dibandingkan varietas pembanding dilihat dari karakter berat 

buah/plot, berat/buah dan hasil/tanaman. 

Data jumlah buah/tanaman menunjukkan bahwa DPS 110016 

memiliki jumlah buah/tanaman paling banyak yakni 115 buah, sedangkan 

DPS 11009 memiliki jumlah buah/tanaman paling sedikit yakni 35 buah. 

Diagram hasil/tanaman disajikan pada Gambar 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Karakter Ketahanan 

Organisme Pengganggu Tanaman yang paling banyak ditemukan 

selama pengujian yaitu hama Thrips parvispinus dan Geminivirus. Hama 

Gambar 48. Diagram Hasil/Tanaman 14 Nomor Genotipe TanamanCabai 

 

Gambar 49. Diagram Jumlah Buah/Tanaman 14 Nomor Genotipe Tanaman Cabai 
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Thrips menyukai daun muda. Mula-mula daun yang terserang 

memperlihatkan gejala noda keperakan yang tidak beraturan akibat adanya 

luka dari proses makan hama tersebut. Setelah beberapa waktu, noda 

keperakan tersebut berubah menjadi kecoklatan terutama pada bagian tepi 

tulang daun. Daun-daun mengeriting ke arah atas. Pada musim kemarau 

perkembangannya sangat cepat sehingga populasinya lebih tinggi. 

Penyebarannya sangat terbantu oleh angin, karena Thrips dewasa tidak bisa 

terbang dengan sempurna. Pada musim hujan populasinya relatif rendah 

karena banyak Thrips yang mati tercuci oleh curah hujan (Piay et al., 2010). 

Serangan Thrips yang berat menyebabkan daun, tunas atau pucuk 

menggulung ke dalam dan muncul benjolan seperti tumor, pertumbuhan 

tanaman terhambat dan kerdil bahkan pucuk tanaman menjadi mati 

(Anonymous
c
, 2007). 

Gambar 50 di bawah ini adalah gejala tanaman cabai yang terserang 

oleh Thrips dan intensitas serangan pada 14 nomor genotipe yang diuji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Intensitas serangan Thrips diamati dengan cara memberikan skor 

berdasarkan tingkat keparahan serangan pada tiap populasi nomor genotipe 

yang diuji. DPS 11016 diketahui mengalami intensitas serangan paling 

tinggi, dengan skor 5 (tingkat kerusakan 81-100%); sedangkan DPS 11011 

Gambar 50. Foto tanaman cabai yang terserang Thrips (kiri) ditunjukkan 

dengan arah panah; diagram intensitas serangan Thrips 14 nomor genotipe 

tanaman cabai (kanan) 

Ket : Gejala tanaman terserang Thrips berupa daun mengeriting ke atas, 

terdapat benjolan-benjolan seperti tumor, pertumbuhan pucuk 

terhambat. 
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memiliki intensitas serangan paling rendah, dengan skor 2 (tingkat 

kerusakan 21-40%). Semua nomor genotipe yang diuji terserang oleh 

Thrips, dan skor intensitas serangannya rata-rata adalah 4. Diagram skor 

intensitas serangan Thrips disajikan pada Gambar 51 (kanan). 

Geminivirus yang menyerang cabai juga dapat menyerang tanaman 

lain yang termasuk dalam famili Solanaceae dan Cucurbitaceae. Penyakit 

ditularkan melalui vektor kutu kebul (B. tabaci). Kerusakan yang 

ditimbulkan sangat bervariasi, tergantung kondisi lokasi pertanaman dan 

stadium tanaman saat terinfeksi. Semakin awal tanaman terinfeksi virus, 

semakin besar kehilangan hasil yang dialami. Gejala yang timbul pada 

tanaman cabai berupa daun menguning, daun mengecil dan keriting, 

tanaman menjadi kerdil, dan bunga rontok yang mengakibatkan tanaman 

tidak atau sedikit menghasilkan buah. Gambar 51 di bawah ini adalah gejala 

tanaman cabai yang terserang oleh Geminivirus dan persentase kejadian 

virus 14 nomor genotipe yang diuji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persentase kejadian serangan virus diamati dengan menghitung 

jumlah tanaman yang terserang pada tiap populasi nomor genotipe yang 

diuji, lalu dihitung persentasenya berdasarkan total populasi tiap nomor 

genotipe. Lebih dari 50% nomor genotipe yang diuji terserang virus dengan 

persentase mencapai 100%; sedangkan sisanya di bawah 100%, namun 

Gambar 51.  Foto tanaman cabai yang terserang Geminivirus (kiri) 

ditunjukkan dengan arah panah; diagram persentase kejadian virus 14 nomor 

genotipe tanaman cabai (kanan) 

Ket : Gejala tanaman terserang Geminivirus berupa daun menguning,   

mengecil dan keriting, dan tanaman menjadi kerdil. 
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masih tergolong tinggi yaitu di atas 80%. Nomor genotipe yang paling 

rendah serangannya yaitu DPS 11011 sebesar 83,3%. Diagram kejadian 

serangan virus disajikan pada Gambar 51 (kanan). 

Serangan Thrips yang hebat mengakibatkan pucuk tanaman mati dan 

pertumbuhannya terhambat, sehingga produktivitasnya menjadi rendah. 

Sama halnya dengan serangan Geminivirus yang menyebabkan tanaman 

kerdil dan produksinya terhambat. Hal tersebut menandakan bahwa 

ketahanan nomor-nomor yang diuji masih rendah baik terhadap Thrips 

maupun Geminivirus.  

Pada penyaringan hibrida tanaman cabai, tanaman yang terserang 

dibiarkan tetap hidup untuk mengetahui tingkat keparahan yang terjadi dan 

responnya terhadap tekanan lingkungan yang tinggi. Seleksi positif 

dilakukan pada nomor-nomor genotipe yang masih tetap bertahan dan 

berproduksi lebih tinggi dibanding nomor genotipe yang lainnya. Kombinasi 

baru ini diharapkan akan memberikan hasil yang jauh lebih tinggi saat 

ditanam pada kondisi yang lebih optimal. 

Curah hujan, suhu, dan kelembaban udara selama program 

penyaringan hibrida tanaman cabai dari bulan Agustus sampai November 

2011, ditampilkan pada Lampiran 4. Pada bulan Agustus-Oktober dimana 

suhu udara berkisar 26-30 ºC dan masih tergolong musim kemarau 

menyebabkan perkembangan Thrips sangat cepat sehingga intensitas 

serangan tinggi. Selain itu, dari sejarah penanaman, lahan selalu ditanami 

tanaman cabai terus-menerus menyebabkan meledaknya hama dan penyakit 

karena tidak terputusnya rantai hama dan patogen. 

4.2.5 Uji Kualitas Kering 

Penyaringan benih hibrida ditujukan untuk pasar India dimana petani 

banyak mengusahakan cabai olahan dalam bentuk kering. Siswoputranto 

(1973) menyatakan cabai merah banyak dimanfaatkan dan diperdagangkan 

dalam bentuk kering. Cabai merah kering dapat dibuat dalam bentuk tepung 

(bubuk), yang banyak diperlukan untuk bumbu siap pakai. Cabai kering 
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yang telah dibuat tepung sering digunakan untuk bahan pengganti lada jika 

harga lada terlampau mahal. Cabai kering biasanya dipasarkan untuk diolah 

lebih lanjut menjadi cabai serbuk ataupun oleoresin cabai.   

Siswoputranto (1973) menyatakan cara pembuatan cabai merah kering 

adalah sebagai berikut: Pertama kali dilakukan pemilihan cabai yang 

berwarna merah. Selanjutnya dilakukan sortasi terhadap buah cabai yang 

betul-betul telah masak, berwarna merah dan sehat. Cabai merah kering 

yang berasal dari buah yang kurang tua atau masih kehijauan, di mana 

warna merah pada buah belum mencapai 60%, akan menghasilkan cabai 

kering yang berwarna keputih-putihan, sedangkan buah cabai yang mulai 

membusuk akan menghasilkan cabai kering yang berwarna kehitam-

hitaman. Selanjutnya tangkai dibuang lalu dicuci bersih dan ditiriskan. 

Cabai merah dapat dikeringkan dalam bentuk utuh atau dibelah. Hasil 

penelitian Siswoputranto (1973), menunjukkan bahwa cabai merah yang 

dibelah pengeringannya lebih cepat dibandingkan dengan cabai yang 

dikeringkan utuh. Pengeringan dengan oven pada suhu 60 ºC lebih baik 

daripada dijemur dengan matahari. Untuk mencapai kadar air 5-8%, cabai 

merah utuh membutuhkan waktu pengeringan 20-25 jam, sedangkan cabai 

merah yang dibelah terlebih dahulu membutuhkan waktu 10-25 jam. 

Untuk menjaga agar warna cabai merah kering tetap baik, setelah 

dibelah cabai segera dikeringkan. Cara lain adalah dengan merendam cabai 

sebelum dikeringkan ke dalam larutan sulfit (natrium metabisulfit) 0,2% 

selama 5-6 menit. Hasil cabai merah kering berkisar antara 40-50% dengan 

susut bobot 50-60% dihitung dari berat cabai merah bersih. Cabai merah 

yang telah kering kemudian dapat digiling menjadi cabai merah tepung yang 

dapat dicampur dengan rempah-rempah lainnya dan dapat digunakan 

sebagai bumbu siap pakai.   

Pengujian cabai kering di PT. BISI International, Tbk Farm Pujon 

dilakukan untuk mengetahui kualitas cabai kering masing-masing nomor 

genotipe yang diuji. Kualitas tersebut diperoleh dari penampakan luar 

(warna, ketebalan daging, kelenturan), total rendemen, dan kadar air. Cabai 
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kering yang lebih tebal dengan kadar air lebih rendah diduga memiliki 

kualitas kering yang lebih baik. Total rendemen didapatkan dari proporsi 

berat buah kering dengan berat buah basah dikali 100%, jika total rendemen 

menunjukkan nilai tinggi maka tidak banyak terjadi penyusutan, kualitas 

keringnya pun lebih baik, dan sebaliknya.  

Pengujian cabai kering dilakukan tanpa membelah buah. Cabai ditata 

dalam kantong stimin, diberi label nomor yang diuji dan tanggal 

pengeringan, ditata di atas tray dan dikeringkan di bawah sinar matahari 

dengan dilapisi kasa. Proses pengeringan cabai disajikan pada Gambar 52. 

Hasil foto dari uji kering dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam proses pengeringan membutuhkan waktu yang cukup lama, 

terlebih bulan November curah hujan telah tinggi dan relatif mendung setiap 

hari. Oleh karena itu hasil uji kualitas kering belum bisa didapatkan, hanya 

beberapa nomor genotipe saja yang telah lengkap untuk uji keringnya yaitu 

DPS 11004, DPS 11007, DPS 11011, DPS 11013, dan DPS 11016.  

 

4.3 Kegiatan Penunjang Selama Magang Kerja 

Selain melaksanakan evaluasi penyaringan hibrida di HCRD Farm Pujon, 

kegiatan yang lainnya yang juga turut dilaksanakan ialah produksi benih cabai 

hibrida dengan kegiatan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 52. Foto buah cabai ditata di atas tray untuk pengujian kualitas 

kering (kiri); tray yang telah dilapisi kain kasa (kanan) 
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1. Panen open pollinated (OP) 

Pada kegiatan produksi benih, terdapat dua tetua yakni tetua jantan dan tetua 

betina. Tetua jantan hanya dimanfaatkan bunganya untuk menyerbuki tetua betina. 

Oleh karena itu jika bunga tetua jantan mengalami penyerbukan sendiri dan 

menjadi buah, maka buah tersebut dinamakan OP dan harus dipanen selagi 

berukuran kecil agar asimilat yang dihasilkan dari proses fotosintesis digunakan 

untuk pembentukan bunga. Panen OP dapat dilihat pada Gambar 53. 

 

 

 

   

 

2. Mencari bunga jantan 

Sebelum melakukan polinasi, hal pertama yang dilakukan yaitu mencari 

bunga dari tanaman tetua jantan. Bunga yang dipilih yaitu kriteria bunga telah 

mekar sempurna. Kusandriani (1996) menyatakan bahwa tepung sari diambil dari 

bunga-bunga yang yang kotak sarinya sudah membuka, menandakan tepung sari 

tersebut sudah masak dan siap membuahi. Biasanya tepung sari diambil dari 

bunga yang sudah mekar.  

Bunga tanaman cabai cenderung bersifat protogyny, yaitu kepala putik 

(stigma) telah masak (receptive) sebelum tepung sari keluar dari kotak sari atau 

sebelum anthesis, dan tepung sari keluar dari kotak sari pada saat bunga mekar. 

Tepung sari berbentuk lonjong, terdiri dari tiga segmen, berwarna kuning 

mengkilat. Dalam satu kotak sari berkembang sekitar 11.000 sampai 18.000 butir 

tepung sari (Kusandriani, 1996). 

 Alat-alat yang digunakan untuk mencari bunga jantan yaitu wadah atau 

keranjang plastik yang dilapisi tissue basah agar tepung sari bunga jantan tahan 

lebih lama (Gambar 54). Di PT. BISI International, Tbk dalam produksi benih 

Gambar 53. Foto kegiatan panen buah cabai OP 
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cabai hibrida tidak dilakukan pengumpulan tepung sari sehingga bunga jantan 

hanya dapat disimpan kurang lebih 2 hari untuk polinasi. Kusandriani (1996) 

menyatakan bahwa jika dilakukan penyimpanan tepung sari untuk jangka pendek, 

dapat disimpan di dalam humidifier dengan suhu kamar. Greenleaf (1986) 

menyatakan bahwa tepung sari dapat disimpan selama 10 hari pada tempat 

penyimpanan dengan suhu -5 ºC dan kelembaban 97%. 

Viabilitas tepung sari sangat ditentukan oleh suhu, suhu yang terlalu rendah 

menyebabkan produksi tepung sari rendah, sedangkan suhu yang terlalu tinggi 

menyebabkan viabilitas tepung sari rendah. Suhu yang optimum berkisar 18-25 ºC 

di siang hari dan 15 ºC di malam hari (Tay, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Polinasi tetua betina 

Setelah mendapatkan bunga jantan, lalu dilakukan polinasi, dengan 

menyerbukkan atau menempelkan tepung sari bunga jantan pada kepala putik 

bunga betina. Polinasi dilakukan tanpa melakukan emaskulasi karena tetua betina 

yang digunakan merupakan mandul jantan. Namun galur mandul jantan yang 

digunakan di PT. BISI International, Tbk informasinya tidak dapat dipublikasikan. 

Kendala dari penggunaan mandul jantan sebagai tetua betina yaitu jika 

bunga betina tidak diserbuki maka bunga akan rontok dan mengurangi hasil panen 

untuk produksi benih. Jika bunga banyak yang rontok maka asimilat hasil 

fotosintesis akan digunakan untuk pertumbuhan vegetatif sehingga tanaman akan 

bertambah tinggi dan dapat menyulitkan pekerja dalam melakukan polinasi. 

Kegiatan polinasi dapat dilihat pada Gambar 55. 

Gambar 54. Foto pengumpulan bunga 

jantan yang akan digunakan untuk polinasi 
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Poespodarsono (1988) menyatakan bahwa berikut penggunaan sterilitas 

tepung sari pada pemuliaan tanaman: 

 Sebagai Penghasil Biji Hibrida 

Persilangan dapat dilakukan sebagai berikut : 

 

                   

         ♀                                                        ♂ 

 

Pada persilangan ini tanaman A mempunyai tepung sari steril (tetua 

betina), sehingga tepung sari sepenuhnya berasal dari tanaman B (tetua jantan). 

Tetua dipilih yang dapat menimbulkan heterosis pada F1. Dengan sterilitas ini 

akan dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis, karena tidak banyak 

menggunakan waktu, tenaga dan dana.  

 Sebagai Penghasil Sterilitas Genetik 

Gen pengendali sterilitas dalam keadaan homozigot resesif. Untuk 

memperoleh susunan gen demikian perlu dicari melalui silang balik (backcross) 

sebagai berikut : 

 

 

Gambar 55. Foto kegiatan polinasi tetua betina oleh pekerja 

 

Galur A 

(3 baris tanaman) 

x Galur B 

(1 baris tanaman) 

Hibrida F1 

AB 
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 Dengan demikian heterozigot Msms digunakan untuk mempertahankan 

(maintainer) gen tepung sari steril agar potensi tanaman  sebagai penghasil 

hibrida tidak berubah maka tanaman heterozigot tadi harus dari genotip yang 

sama. Dalam produksi benih keturunan Msms (fertile) harus dimusnahkan 

(roguing) agar tidak terjadi kontaminasi benih pada saat panen, karena tanaman 

tersebut melakukan penyerbukan sendiri bukan dari tetua jantan. Identifikasi dapat 

dilakukan pada saat anthesis. 

 Sebagai Penghasil Sterilitas Plasma Sel 

  Sterilitas plasma sel lebih luas digunakan untuk tujuan komersial, karena 

jauh lebih mudah mempertahankan persediaan sterilitas tepung sari. Terutama 

untuk tanaman menyerbuk sendiri. Sterilitas ini mempunyai arti penting karena 

dimungkinkan terjadi persilangan secara massal untuk memperoleh biji hibrida. 

 Tepung sari steril semacam ini tergantung dari interaksi antara gen dengan 

plasma sel, yang kemungkinannya adalah sebagai berikut: 

 

 

ms ms 

♀ 
x 

Ms Ms 

♂ 

F1 Ms ms 

Ms Ms 

25 % 

Ms ms 

50 % 

ms ms 

25 % 
F2 

fertil fertil steril 
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50 % 

fertil 
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Untuk menghasilkan tanaman steril perlu menyilangkan tanaman steril sebagai 

betina dan tanaman fertil sebagai jantan, seperti berikut: 

 

 

 

 

Sterilitas dengan cms hampir sepenuhnya dikendalikan oleh kegiatan 

plasma sel, sehingga sama sekali tidak menyangkut faktor genetik, kecuali bila 

sesuatu gen mempunyai pengaruh pada perubahan kegiatan plasma sel, misalnya 
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perubahan suhu. Ketika suhu menurun drastis (dibawah 25 ºC pada siang hari dan 

17 ºC pada malam hari), kesuburan tepung sari pulih (Kubisova and Haslbachova, 

1991; Ledo et al., 1992; Peterson, 1958; Shifriss and Guri, 1979; Verma et al., 

1993; Yoo, 1985) dalam Shifriss (1996). Peterson (1958) menyatakan bahwa suhu 

yang hangat merupakan lingkungan yang paling kritis untuk ekspresi sterilitas 

pada cabai. Ketidakstabilan ekspresi tersebut disebabkan interaksi antara suhu dan 

gen pembentuk sterilitas. 

 

4. Panen 

Panen cabai produksi dilakukan setiap hari Senin dan Kamis. Buah yang 

dipanen yaitu buah yang minimal 80% berwarna merah. Sebelum panen, dihitung 

jumlah tanaman yang siap panen. Hasil panen dikumpulkan dalam kantong plastik 

yang berisi label. Informasi dalam label meliputi waktu panen, lokasi panen, 

varietas, jumlah tanaman panen, jumlah buah, dan berat buah untuk mengetahui 

informasi genetik dan potensi produksinya. Kegiatan panen dapat dilihat pada 

gambar 56. 

  

 

 

 

 

 

 

5. Proses pemetikan tangkai buah 

Setelah di panen dan dikumpulkan bersama dari berbagai greenhouse, untuk 

proses produksi selanjutnya yaitu pemetikan tangkai buah cabai untuk 

mempermudah proses penggilingan. Tangkai buah memiliki tekstur yang keras 

dan mengakibatkan proses penggilingan menjadi lebih lama dan berat. Cabai lalu 

dikumpulkan dalam krat-krat plastik atau karung sebelum digiling untuk diambil 

benihnya. Kegiatan pemetikan tangkai cabai dapat dilihat pada gambar 57. 

 

Gambar 56. Foto kegiatan panen buah cabai untuk produksi benih hibrida 
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6. Ekstraksi benih 

 Setelah tangkai dibuang, lalu cabai digiling dengan mesin penggiling khusus 

(Gambar 58) untuk memudahkan proses ekstraksi. Cabai yang telah digiling lalu 

dipisahkan benih dan bagian-bagian buah yang lain dengan cara ekstraksi basah, 

benih dibilas dengan air beberapa kali (Gambar 59). Benih yang baik akan 

tenggelam sedangkan benih yang jelek dan limbah akan mengapung. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pengeringan benih cabai 

Benih yang telah diekstraksi, lalu dimasukkan dalam kantong strimin diberi 

label untuk menjaga kemurnian benih. Kemudian diperas dengan mesin sentrifuse 

untuk mengurangi air, lalu dikeringanginkan di atas amrak dengan menggunakan 

kipas angin yang diletakkan di pinggir rak. Setelah benih tidak basah atau 

setengah kering baru kemudian dimasukkan ke dalam dryer untuk menurunkan 

kadar air benih hingga ±7% selama 3-4 hari dengan suhu 38 ºC. Pengeringan 

benih cabai dapat dilipat pada Gambar 60 dan 61. 

Gambar 57. Foto kegiatan pemetikan tangkai buah cabai 

 

Gambar 58. Foto mesin penggiling 

 

Gambar 59. Foto kegiatan ekstraksi basah 
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8. Penyimpanan dan Kendali Mutu 

Benih siap disimpan jika kadar air benih mencapai ± 7%. Benih hasil 

produksi PT. BISI International Tbk Farm Pujon, sementara disimpan di cool 

room (Gambar 61) dengan suhu 20-23 ºC dan kelembaban 30-40%, selanjutnya 

dikirim ke Kencong untuk dikemas dan dipasarkan. Namun sebelum dikemas, 

benih mengalami pegujian kendali mutu oleh tim Quality Control (QC) untuk 

menjaga kualitas benih baik dari segi genetik maupun produksinya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Departemen produksi juga berperan aktif dalam pengawasan produksi benih 

mulai persiapan benih induk, lahan penanaman, pengujian kadar air, daya tumbuh 

dan vigor tanaman, sampai benih siap dikemas dan dipasarkan. Dengan demikian 

benih tanaman yang diproduksi dapat memenuhi standar kualitas yang telah 

ditetapkan berdasarkan standarisasi perbenihan yang berlaku.  

 

 

Gambar 60. Foto benih ditata di atas tray  

siap untuk dikeringkan 

 

Gambar 62. Foto ruang penyimpanan benih cabai 

 

Gambar 61. Foto pekerja sedang 

memasukkan benih ke dalam mesin 

pengering (dryer) 
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4.4 Evaluasi Pelaksanaan 

 Evaluasi pelaksanaan kegiatan magang kerja terdiri dari evaluasi terhadap kegiatan budidaya tanaman cabai untuk breeding dan 

produksi, peenggunaan plastik mulsa hitam perak, pengendalian OPT dengan penyemprotan pestisida, pengujian kualitas benih dari segi 

genetik, fisiologik dan fisik, rangkaian kegiatan pemuliaan tanaman, evaluasi penyaringan hibrida tanaman cabai, serta kegiatan magang 

kerja secara keseluruhan yang dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini. 

Tabel 9. Evaluasi Pelaksanaan Magang Kerja di PT. BISI International, Tbk Farm Pujon 

No. Kegiatan 
Praktek di PT. BISI International, Tbk  

HCRD Farm Pujon 
Evaluasi Hasil 

1. Budidaya tanaman 

cabai untuk  

breeding dan 

produksi 

Budidaya tanaman cabai di HCRD Farm Pujon terdiri dari 

penyiapan media semai, pemeraman benih, persemaian, 

persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pengendalian 

hama dan penyakit, pemeliharaan buah dan panen.  

Budidaya tanaman cabai untuk produksi benih tidak 

dilakukan isolasi jarak dengan aturan khusus dengan 

asumsi tanaman cabai merupakan tanaman menyerbuk 

sendiri. Bentuk isolasi yang dilakukan yaitu dengan 

penggunaan greenhouse atau screenhouse dan 

penggunaan sekat sebagai penghalang antar tanaman 

produksi maupun breeding. 

Penerapan teknik budidaya tanaman cabai di HCRD Farm 

Pujon baik untuk kegiatan breeding maupun produksi benih 

sudah memadai sesuai dengan SOP Cabai Merah yang 

terdiri dari penyediaan benih, persiapan lahan, penanaman, 

pemasangan ajir, pemeliharaan meliputi perempelan, 

pengairan, pemupukan, pengendalian OPT, panen, dan 

pasca panen. 

Sebaiknya tetap diadakan isolasi jarak dan waktu dalam 

budidaya tanaman cabai untuk produksi benih dikarenakan 

walaupun tanaman cabai tergolong tanaman menyerbuk 

sendiri, namun tetap ada kemungkinan melakukan 
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penyerbukan silang dengan bantuan serangga atupun angin 

sehingga dikhawatirkan dapat terjadi kontaminasi serbuk 

sari dan mempengaruhi kualitas genetik benih tanaman 

cabai. 

2. Penggunaan Mulsa 

Plastik Hitam 

Perak  

Di HCRD Farm Pujon, setelah kegiatan persiapan lahan 

dilakukan penutupan permukaan atas bedengan 

menggunakan Mulsa Plastik Hitam Perak. 

Penggunaan Mulsa Plastik Hitam Perak pada budidaya 

tanaman cabai memiliki keunggulan dapat mempertahankan 

struktur tanah tetap gembur, memelihara kelembaban dan 

suhu tanah, mengurangi kehilangan unsur hara, serta 

menekan pertumbuhan gulma (Sumarni, 1996). 

Ditambahkan dalam SOP Cabai Merah, mulsa plastik 

bermanfaat untuk merangsang perkembangan akar, 

mencegah erosi tanah, meningkatkan proses fotosintesa, 

dan mengurangi penguapan air dan pupuk.  

Penggunaan Mulsa Plastik Hitam Perak dapat terus 

dilakukan pada budidaya tanaman cabai di HCRD Farm 

Pujon. 

3. Pengendalian OPT 

dengan 

penyemprotan 

pestisida 

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman cabai di 

HCRD Farm Pujon dilakukan dengan penyemprotan 

pestisida secara berkala setiap dua kali seminggu. 

Penggunaan pestisida secara rutin dua kali dalam seminggu 

yang diterapkan pada HCRD Farm Pujon sebagai 

pencegahan (preventif) dan pengendalian (kuratif) OPT 

sebaiknya dikaji ulang dalam pelaksanaannya. Lakitan 
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(1995) menyatakan bahwa dampak negatif dari aplikasi 

pestisida akan mempengaruhi populasi suatu organisme, 

interaksi antara organisme tersebut dengan organisme 

lainnya dalam suatu ekosistem, sehingga dapat mengganggu 

stabilitas dan keseimbangan ekosistem, hama menjadi 

resisten terhadap pestisida dan dapat menyebabkan ledakan 

hama sekunder; keragaman spesies musuh alami berkurang; 

serta mencemari lingkungan fisik termasuk tanah dan air 

apalagi pestisida yang telah masuk ke dalam tanah dapat 

bersifat persisten dan tidak dapat diuraikan dalam jangka 

waktu tertentu. 

Cara pengendalian OPT di HCRD Farm Pujon dapat 

dilakukan secara kultur teknis seperti mulsa plastik yang 

dikombinasikan dengan tanaman perangkap, sanitasi dan 

pemusnahan bagian tanaman yang terserang, rotasi 

tanaman serta tidak menanam tanaman inang (Famili 

Solanaceae). Secara fisik mekanis dengan penggunaan 

perangkap likat warna biru atau putih sebanyak 40 buah 

per ha atau 2 buah per 500 m
2
. Secara hayati dengan 

memanfaatkan musuh alami potensial. Jika kerusakan 
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tanaman telah mecapai ambang pengendalian (serangan 

mencapai 15% per tanaman contoh), pengendalian dapat 

dilakukan secara kimiawi menggunakan pestisida. 

4. Pengujian kualitas 

benih dari segi 

genetik, fisiologik 

dan fisik 

Untuk menjamin kualitas benih produksi PT. BISI 

International, Tbk HCRD Farm Pujon dari segi mutu 

genetik dilakukan dengan menyertakan label dalam setiap 

kegiatan baik breeding maupun produksi sehingga 

informasi genetik terjaga, melakukan rouging, dan jika 

pada kegiatan sortasi benih terjatuh maka tidak diambil 

karena dapat terjadi kontaminasi atau percampuran 

dengan benih lain. Label  berisi waktu persilangan, kode 

tanaman yang disilangkan, lokasi persilangan untuk 

program breeding, berisi waktu panen, lokasi panen, 

varietas, jumlah tanaman panen, jumlah buah, dan berat 

buah untuk program produksi. Dari segi mutu fisiologik, 

selalu dilakukan pengujian viabilitas atau uji 

perkecambahan dengan mengambil sampel dari benih 

produksi. Uji persentase perkecambahan yang lolos tidak 

kurang dari 70%. Dari segi mutu fisik, dilakukan kegiatan 

sortasi untuk memisahkan benih murni dan kotoran benih. 

Soetopo (2004) menyatakan bahwa kualitas benih terdiri 

dari mutu genetik, fisiologik dan fisik; mutu genetik adalah 

penampilan benih murni dari spesies atau varietas tertentu 

yang menunjukkan identitas genetik dari tanaman induknya 

(benih murni); mutu fisiologik menampilkan kemampuan 

daya hidup atau viabilitas benih yang mencakup daya 

kecambah dan kekuatan tumbuh benih; sedangkan mutu 

fisik merupakan penampilan benih secara prima bila dilihat 

secara fisik, antara lain: ukuran homogen, bernas, bersih, 

serta kemasan yang baik. 

Pengujian kualitas benih produksi PT. BISI International, 

Tbk HCRD Farm Pujon sudah sesuai dengan literatur. 
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5. Rangkaian 

kegiatan 

pemuliaan 

tanaman 

Kegiatan pemuliaan tanaman (breeding) cabai di HCRD 

Farm Pujon dari aspek lingkungan, sudah diupayakan 

semaksimal mungkin homogen sehingga fenotip yang 

muncul diakibatkan pengaruh genetik tanaman. Rangkaian 

kegiatan pemuliaan tanaman cabai pada PT. BISI 

International, Tbk HCRD Farm Pujon terdiri dari koleksi 

benih, pengembangan galur, kombinasi persilangan, 

evaluasi F1, uji multilokasi, pelepasan varietas, Breeder 

seed , dan benih sampel F1. 

Allard (1960) menyatakan bahwa kegiatan pemuliaan 

tanaman merupakan serangkaian kegiatan yang saling 

berkaitan, diawali dengan koleksi plasma nutfah, evaluasi 

plasma nutfah, penerapan metode pemuliaan dan seleksi 

terhadap populasi yang terbentuk diikuti evaluasi terhadap 

hasil pemuliaan. 

Rangkaian kegiatan pemuliaan tanaman cabai pada PT. 

BISI International, Tbk HCRD HCRD Farm Pujon sudah 

sesuai dengan literatur. 

6. Evaluasi 

penyaringan 

hibrida tanaman 

cabai 

Evaluasi terdiri dari karakterisasi baik karakter kuantitatif 

maupun kualitatif, pengamatan komponen hasil, 

ketahanan terhadap hama Thrips dan Geminivirus, serta 

uji kualitas kering. 

Dari hasil evaluasi penyaringan hibrida tanaman cabai 

diperoleh informasi mengenai daya gabung umum hasil 

persilangan sebelumnya. Tidak semua nomor genotipe 

mempunyai daya gabung umum yang baik terlihat dari 

munculnya tanaman steril baik steril penuh maupun 

sebagian walaupun sterilitas tersebut juga dipengaruhi gen 

male sterility. Poehlman dan Sleeper (1990) menyatakan 

bahwa daya gabung umum adalah kemampuan individu 

tetua untuk menghasilkan keturunan yang unggul untuk 

suatu karakter tertentu yang disilangkan dengan sejumlah 

tetua lainnya. Ditambahkan Baihaki (2000) pengujian daya 
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gabung dapat dilakukan dengan analisis silang dialel. 

Analisis ini juga berguna dalam menduga ragam genetik 

dan heritabilitas serta memberikan informasi mengenai aksi 

gen yang terdapat dalam suatu populasi.  

Pengamatan kemampuan daya gabung umum tidak 

dilakukan perhitungan parameter genetik namun hanya 

dari segi morfologi atau fenotipe tanaman.  DPS 11005, 

DPS 11007, DPS 11011, DPS 11013, DPS 11014, dan DPS 

11016 memiliki rata-rata potensi hasil lebih tinggi 

dibandingkan varietas pembanding dilihat dari karakter 

berat buah/plot, berat/buah dan hasil/tanaman. Ketahanan 

DPS 11011 terhadap Thrips paling rendah dengan 

intensitas serangan 2 (tingkat kerusakan 21-40%) dan 

kejadian Geminivirus paling rendah dengan persentase 

83,3% . Dari segi kualitas kering belum dapat disimpulkan 

nomor-nomor genotipe yang memiliki kualitas kering lebih 

baik dikarenakan lamanya proses pengeringan. Data  yang 

diperoleh dari hasil penyaringan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam program pemuliaan tanaman 

cabai selanjutnya yaitu kegiatan Retest.  
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7. Kegiatan magang 

kerja secara 

keseluruhan 

Kegiatan magang kerja yang dilakukan sangat terfokus 

pada komoditas cabai sehingga kesulitan untuk 

mempelajari komoditas lain dalam satu perusahaan.  

 

 

Kegiatan magang kerja bertujuan untuk menambah 

wawasan dalam bidang pertanian. Kegiatan magang kerja 

sebaiknya tidak terlalu dibatasi pada komoditas tertentu 

sehingga peserta magang dapat memiliki wawasan yang 

lebih luas tentang berbagai komoditas. Adanya batasan hal-

hal yang dapat dipelajari ataupun tidak oleh peserta Magang 

memang tergantung dari Perusahaan dan Breeder.  

8. Manfaat yang bisa 

diperoleh  

(Best Practices) 

Manfaat yang dapat diperoleh selama magang yaitu : 

1. Mengetahui dan mempraktekkan secara langsung rangkaian kegiatan budidaya tanaman cabai. 

2. Mengetahui dan mengikuti secara langsung beberapa tahapan pemuliaan tanaman cabai yang tidak bisa  didapat di 

perkuliahan. 

3. Mengetahui dan memahami cara melakukan evaluasi penyaringan hibrida tanaman cabai. 

4. Mendapatkan pengalaman dunia kerja. 

5. Mendapatkan wawasan luas tentang terapan Pemuliaan Tanaman khususnya dalam merakit varietas unggul tanaman 

cabai baik memlaui praktek maupun diskusi.  

6. Dapat mempraktekkan budidaya tanaman cabai untuk produksi benih yang dipelajari di PT. BISI International, Tbk 

dalam perkuliahan khususnya untuk Mata Kuliah Teknologi Produksi Benih. 
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5.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Teknik budidaya tanaman cabai yang dilakukan di HCRD Farm Pujon 

sudah memadai dengan tahapan yang sangat teratur mulai penyiapan 

media semai, pemeraman benih, persemaian, persiapan lahan, 

penanaman, pemeliharaan, pengendalian hama dan penyakit, 

pemeliharaan buah dan panen.  

2. Tahapan pemuliaan tanaman cabai di PT. BISI International, Tbk terdiri 

dari koleksi benih, pengembangan galur, kombinasi persilangan, evaluasi 

F1, uji multilokasi, pelepasan varietas, Breeder seed , dan benih sampel 

F1. 

3. Dari penyaringan 14 nomor yang diuji dan 6 varietas pembanding, 

terdapat beberapa nomor yang steril sehingga tidak diamati, nomor 

genotipe tersebut yaitu DPS 11002, DPS 11008, DPS 11010, DPS 11017, 

DPS 11019, dan DPS 11020. 

4. Terdapat beberapa karakter yang menjadikan pembeda dasar antara 14 

nomor cabai besar. Dari karakter kuantitatif vegetatif perbedaan tersebut 

tampak pada umur berbunga dan tinggi tanaman, karakter kuantitatif 

buah tampak pada panjang buah, karakter komponen hasil tampak pada 

berat buah/plot, berat/buah, dan hasil/tanaman. Sedangkan dari karakter 

kualitatif vegetatif perbedaan tersebut tampak pada warna batang dan 

warna buku pada batang, karakter kualitatif perbungaan tampak pada 

warna kepala sari. 

5. Rata-rata kejadian virus (Geminivirus) yang menyerang selama pengujian 

mencapai 100% pada setiap nomor genotipe. Sedangkan untuk serangan 

hama Thrips parvispinus rata-rata tingkat serangan mencapai 80-100%.  

6. Dari segi potensi hasil, nomor genotipe DPS 11005, DPS 11007, DPS 

11011, DPS 11013, DPS 11014, dan DPS 11016 memiliki rata-rata 
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potensi hasil lebih tinggi dibandingkan varietas pembanding dilihat dari 

karakter berat buah/plot, berat/buah dan hasil/tanaman. 

7. Ketahanan nomor genotipe DPS 11011 terhadap Thrips dan Geminivirus 

lebih baik dari nomor-nomor yang lain, diduga memiliki daun yang lebih 

tebal sehingga tahan terhadap Thrips. Dari segi kualitas kering belum 

dapat disimpulkan nomor-nomor yang memiliki kualitas kering lebih 

baik dikarenakan lamanya proses pengeringan. 

 

5.2 Saran 

 Sebaiknya tetap diadakan isolasi jarak dan waktu dalam budidaya tanaman 

cabai untuk produksi benih dikarenakan walaupun tanaman cabai tergolong 

tanaman menyerbuk sendiri, namun tetap ada kemungkinan melakukan 

penyerbukan silang dengan bantuan serangga atupun angin sehingga 

dikhawatirkan dapat terjadi kontaminasi serbuk sari dan mempengaruhi 

kualitas genetik benih tanaman cabai. 

 Tingkat serangan hama maupun penyakit utama yang tergolong tinggi 

ditanggulangi sebaik mungkin baik dengan pengendalian secara kultur teknis, 

fisik mekanis, agen hayati, dan kimiawi yang sudah dijabarkan pada sub bab 

evaluasi pelaksanaan. Dalam pengendalian kimiawi janganlah berlebihan 

karena dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan. 

 Evaluasi penyaringan (screening) hibrida tanaman cabai dengan karakter 

utama produksi dan kualitas kering yang baik, sebaiknya diikuti oleh 

perbaikan sifat ketahanan terhadap hama penyakit utama mengingat serangan 

hama dan penyakit yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas 

produksi tanaman cabai. 

 Dalam melakukan seleksi maupun evaluasi tanaman cabai hasil persilangan 

dapat ditunjang dengan perhitungan parameter genetik seperti heritabilitas, 

kemajuan genetik harapan ataupun kemampuan daya gabung umum karena 

untuk memberikan hasil yang lebih memuaskan dalam pelaksanaan seleksi 

dan mengetahui pengaruh genetik terhadap fenotipe tanaman. 
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 LAMPIRAN 1 

 

 RAPAT UMUM 

PEMEGANG SAHAM 

DEWAN 

KOMISARIS 

DIREKSI 
KOMITE  

AUDIT 

AUDIT 

INTERNAL 

HUMAN 

RESOURCES 

DEVELOPMENT 

MARKETING SEED 

PROCESSING 

FIELD CROP 

PROD. & GA 

SEED QUALITY 

CONTROL 

RESEARCH & 

DEVELOPMENT 

NEW PROJECT 

DEVELOPMENT 

FINANCE & 

ACCOUNTING 

STRUKTUR ORGANISASI 

PT. BISI International Tbk 
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LAMPIRAN 2 

STRUKTUR ORGANISASI 

PT. BISI International Tbk 

HCRD Farm Pujon 

GENERAL MANAGER 

HCRD 
Mulyantoro 

MANAGER OPERASIONAL 

RD FARM PUJON 

Danang Widhiarso 

STAFF 

ADM & OPERASIONAL 

Hari Pujiono 

STAFF 

PENELITI 

Sulastriningsih 

STAFF 

PENELITI 

Agung Adriansyah 

STAFF 

PENELITI 

M. Fuad 

STAFF 

KOORDINATOR OPERASIONAL 

Hariadi 

TENAGA HARIAN 

75 orang 

TENAGA HARIAN 

11 orang 

TENAGA HARIAN 

33 orang 

TENAGA HARIAN 
OPERASIONAL FARM 
/ KEAMANAN FARM 

30 orang 
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LAMPIRAN 3 

FOTO PENYARINGAN HIBRIDA TANAMAN CABAI BESAR 

1. Penampakan tanaman menjelang panen 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPS 11001 DPS 11003 DPS 11004 

DPS 11005 DPS 11006 DPS 11007 
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2. 

DPS 11009 DPS 11011 DPS 11012 

DPS 110013 DPS 11014 DPS 11015 

DPS 11016 DPS 11018 
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2. Penampakan bentuk serta perbedaan warna buah masak dan mentah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 

3. Penampakan bentuk cabai kering 
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LAMPIRAN 4 

DATA SUHU, KELEMBABAN DAN CURAH HUJAN 

DI KEBUN PERCOBAAN PUJON 

BULAN AGUSTUS 2011 

 

No Tanggal 

Lahan Terbuka 

Suhu Kelembaban Curah 
Hujan 
(mm) Min Max Min Max 

1 01-Agust-11 9 23 54 50 
 

2 02-Agust-11 8 25 55 58 
 

3 03-Agust-11 13 24 69 60 
 

4 04-Agust-11 13 5 49 
  

5 05-Agust-11 9 27 56 60 37 

6 06-Agust-11 10 29 59 39 22 

7 07-Agust-11 
     

8 08-Agust-11 8 30 50 58 
 

9 09-Agust-11 8 28 59 50 
 

10 10-Agust-11 10 29 60 62 
 

11 11-Agust-11 10 29 56 52 24 

12 12-Agust-11 12 28 52 50 22 

13 13-Agust-11 10 29 53 52 
 

14 14-Agust-11 
     

15 15-Agust-11 9 30 58 56 
 

16 16-Agust-11 8 21 70 60 
 

17 17-Agust-11 
     

18 18-Agust-11 11 28 66 46 
 

19 19-Agust-11 9 23 56 50 
 

20 20-Agust-11 9 23 52 50 16 

21 21-Agust-11 
     

22 22-Agust-11 11 30 58 56 50 

23 23-Agust-11 10 28 57 58 
 

24 24-Agust-11 10 29 55 48 
 

25 25-Agust-11 8 28 54 53 
 

26 26-Agust-11 8 25 54 58 18 

27 27-Agust-11 9 23 50 48 
 

28 28-Agust-11 
     

29 29-Agust-11 
     

30 30-Agust-11 
     

31 31-Agust-11 
     

Total 222 594 1302 1174 189 

Rata-rata 10 26 57 53 27 

Rata-rata/hari 18 55 6,10 
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DATA SUHU, KELEMBABAN DAN CURAH HUJAN 

DI KEBUN PERCOBAAN PUJON 

BULAN SEPTEMBER 2011 

 

No Tanggal 

Lahan Terbuka 

Suhu Kelembaban Curah Hujan 
(mm) Min Max Min Max 

1 01-Sep-11           

2 02-Sep-11           

3 03-Sep-11 11 29 60 54 24 

4 04-Sep-11           

5 05-Sep-11 10 27 44 62   

6 06-Sep-11 15 29 54 60   

7 07-Sep-11 10 31 58 40   

8 08-Sep-11 10 30 50 60   

9 09-Sep-11 11 29 52 64   

10 10-Sep-11 12 22 52 60   

11 11-Sep-11           

12 12-Sep-11 10 30 54 60   

13 13-Sep-11 12 31 54 56   

14 14-Sep-11 16 30 66 72 62 

15 15-Sep-11 13 29 60 58   

16 16-Sep-11 12 29 44 58 68 

17 17-Sep-11 12 28 62 64   

18 18-Sep-11           

19 19-Sep-11 12 31 52 60   

20 20-Sep-11 11 30 50 56   

21 21-Sep-11 12 29 52 50   

22 22-Sep-11 11 32 48 44   

23 23-Sep-11 11 29 38 52   

24 24-Sep-11 11 29 48 44   

25 25-Sep-11           

26 26-Sep-11 10 29 44 58   

27 27-Sep-11 10 28 54 48   

28 28-Sep-11 12 26 50 62   

29 29-Sep-11 10 30 52 50   

30 30-Sep-11 11 29 54 58   

31             

Total 275 696 1252 1350 154 

Rata-rata 11 29 52 56 51 

Rata-rata/hari 20 54 4,97 
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DATA SUHU, KELEMBABAN DAN CURAH HUJAN 

DI KEBUN PERCOBAAN PUJON 

BULAN OKTOBER 2011 

 

No Tanggal 

Lahan Terbuka 

Suhu Kelembaban Curah Hujan 
(mm) Min Max Min Max 

1 01-Okt-11 13 29 50 52   

2 02-Okt-11           

3 03-Okt-11 15 27 50 46   

4 04-Okt-11 14 27 52 54   

5 05-Okt-11 10 30 52 56   

6 06-Okt-11 16 28 50 56   

7 07-Okt-11 12 32 60 52   

8 08-Okt-11 12 30 56 58   

9 09-Okt-11           

10 10-Okt-11 13 30 62 66   

11 11-Okt-11 13 32 50 48 2 

12 12-Okt-11 12 29 56 56   

13 13-Okt-11 14 30 52 44   

14 14-Okt-11 13 29 52 60   

15 15-Okt-11 13 29 44 58   

16 16-Okt-11           

17 17-Okt-11           

18 18-Okt-11 12 33 64 46   

19 19-Okt-11 13 32 44 60   

20 20-Okt-11 13 29 50 72 160 

21 21-Okt-11 15 32 62 62 2 

22 22-Okt-11 13 29 54 52   

23 23-Okt-11           

24 24-Okt-11 14 32 42 64   

25 25-Okt-11 15 33 50 60   

26 26-Okt-11 14 33 56 64   

27 27-Okt-11 15 33 50 62   

28 28-Okt-11 14 32 50 70 184 

29 29-Okt-11 15 30 52 70 44 

30 30-Okt-11           

31 31-Okt-11 15 32 54 62 550 

Total 338 762 1314 1450 942 

Rata-rata 14 30 53 58 157 

Rata-rata/hari 22 55 30,39 

 



105 

 

 

 

 

DATA SUHU, KELEMBABAN DAN CURAH HUJAN 

DI KEBUN PERCOBAAN PUJON 

BULAN NOVEMBER 2011 

 

No Tanggal 

Lahan Terbuka 

Suhu Kelembaban Curah Hujan 
(mm) Min Max Min Max 

1 01-Nop-11 14 32 52 50 12 

2 02-Nop-11 15 31 52 60 242 

3 03-Nop-11 17 29 66 74 102 

4 04-Nop-11 14 30 56 72 52 

5 05-Nop-11 15 29 56 60 110 

6 06-Nop-11           

7 07-Nop-11 15 28 62 74 118 

8 08-Nop-11 15 27 68 70 128 

9 09-Nop-11 14 28 76 50 128 

10 10-Nop-11 15 29 54 70 100 

11 11-Nop-11 13 30 50 60 116 

12 12-Nop-11 15 32 66 52   

13 13-Nop-11           

14 14-Nop-11 13 30 52 74 116 

15 15-Nop-11 15 30 54 64 126 

16 16-Nop-11 15 29 48 56 130 

17 17-Nop-11 14 30 74 54   

18 18-Nop-11 16 28 60 71   

19 19-Nop-11 14   56   66 

20 20-Nop-11           

21 21-Nop-11           

22 22-Nop-11           

23 23-Nop-11           

24 24-Nop-11           

25 25-Nop-11           

26 26-Nop-11           

27 27-Nop-11           

28 28-Nop-11           

29 29-Nop-11           

30 30-Nop-11           

31             

Total 249 472 1002 1011 1546 

Rata-rata 15 30 59 63 110 

Rata-rata/hari 22 61 49,87 
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LAMPIRAN 5 

Denah Lokasi Magang Kerja 

PT. BISI International Tbk Farm Pujon  

Jl. Brigjen. Abdulmanan Wijaya No. 426 

Desa Ngroto, Kec. Pujon Kab. Malang  

Pembimbing Lapang : Danang Widhiarso, SP  
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Dari Malang 

Kantor Polisi 

Pasar Pujon 

Masjid 

Lokasi Magang Kerja, PT.BISI 

International Tbk. Farm Pujon,  Desa 

Ngroto, Kecamatan Pujon Kab. Malang  

(0341) 524185 



107 

 

 

 

 

Lampiran 6 
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