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ABSTRAK 

Tujuan PPM BOPTN ini adalah: Petani dapat membuat secara mandiri  bioaktivator  

dengan teknologi fermentasi menggunakan  jamur jamur saprofit T. harzianum isolat 

SAPRO-07 dan jamur endofit T. koningii isolat ENDO-02, dan FMA. Petani dapat 

mengaplikasikan  bioaktivator dan FMA yang telah dibuat untuk memperoleh bibit  

bawang merah yang tahan terhadap penyakit layu Fusarium. Target dari PPM BOPTN 

ini adalah:  Menghasilkan produk bioaktivator Trichoderma spp. dan FMA yang dapat 

digunakan oleh petani untuk memperoleh bibit bawang merah bebas penyakit layu 

Fusarium. Menghasilkan metode pembuatan bioaktivator yang dapat digunakan sebagai 

pedoman pembuatan  bioaktivator di tingkat petani. Metode kegiatan yang digunakan 

dalam   program PPM-BOPTN dilaksanakan dengan  metode pelatihan yang 

dilanjutkan dengan  kerja  praktek  di  lapang  dan  kaji  tindak  partisipatif  aktif  

(partisipatory  action research) yang dimulai pada tahap persiapan hingga tahap 

evaluasi. Pemberian materi menggunakan metode penyuluhan melalui ceramah dan 

diskusi yang dilakukan di Kelompok Tani Senteluk II yang berperan sebagai Penangkar 

Bibit Bawang Merah di Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok 

Barat. Kerja praktek lapang dan kaji tindak menggunakan metode pelatihan dan 

pendampingan yang dilakukan di lahan milik anggota kelompok tani. Hasil PPM 

menunjukkan bahwa: 

1. Pengetahuan anggota kelompok tani  Senteluk II   menjadi meningkat (26,25%) 

dalam memahamami teknik pembuatan bioaktivator dan FMA  serta aplikasinya 

pada budidaya tanaman bawang merah di lahan kering.   

2. Keterampilan anggota kelompok tani  Senteluk II meningkat dalam  mengaplikasikan 

pembuatan bioaktivator dan FMA. Sebagai indikatornya adalah peserta pelatihan 

mampu membuat bioaktivator dan FMA secara mandiri.  

3. Hasil bioaktivator  yang diperoleh rata-rata sebanyak 200 kg dari target sebanyak 100 

kg, dan hasil rata-rata FMA rata-rata sebanyak 200  kg dari target 100 kg.  

4. Hasil bibit bawang merah  bebas penyakit Layu Fusarium yang diperoleh rata-rata 

sebanyak  14,00 ton/ha dari target sebanyak 12,0  ton/ha untuk varietas Keta Monca,  

dan 20,00 ton/ha dari target sebanyak 12,0  ton/ha untuk varietas Bali Karet. 

______________________________________________ 

Kata kunci: Bioaktivator, FMA,  Trichoderma spp., bawang merah, layu Fusarium 
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PENDAHULUAN 

 

Desa Senteluk  Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat NTB memiliki 

luas wilayah 3.543 Ha dengan jumlah penduduk 5.088 jiwa  atau 1.508 KK. Jumlah 

penduduk laki-laki 2,464 jiwa dan penduduk perempuan 2.624 jiwa, terbagi menjadi 5 

Dusun  yaitu Senteluk Lauq, Senteluk Daye, Aiq Genit, Karang Telaga dan Penyangget, 

dengan batasan wilayah; Sebelah Utara - Desa Batulayar; Sebelah Selatan - Desa 

Meninting; Sebelah Timur -  Desa Sandik; Sebelah Barat - Selat Lombok. 

Karakteristik lahan, iklim dan keadaan topografi Desa Senteluk yaitu: (1) 

Keadaan tanah: pH tanah seklitar 6 - 7, jenis tanah regosol coklat kekuningan, keadaan 

drainase kategori sedang. (2) Keadaan iklim:  curah hujan rata-rata 3 tahun terakhir 

adalah 130,89 mm, jumlah hari hujan rata-rata 3 tahun terakhir adalah 7,9 hari hujan, 

bulan basah 7 bulan dan bulan kering 5 bulan. (3) Keadaan topografi: dataran 40% dan 

berbukit 60%, ketinggian tempat 3 – 750 m dari permukaan laut, dan kemiringan lahan 

dari 2 – 8% sampai 15 – 39%. 

Sumber Daya Alam Desa Senteluk dapat digambarkan sebagai berikut: secara 

umum tata guna lahan bagi usaha pertanian dapat dibagi dalam 2 kategori yakni:  lahan 

sawah  dan lahan non sawah (pekarangan dan kebun).  Lahan sawah dengan pengairan 

½ teknis seluas 70 Ha dan lahan pekarangan dan kebun seluas 285,5 Ha.  Pemanfataan 

lahan sawah untuk budidaya tanaman pangan yakni budidaya tanaman padi pada musim 

tanam I (Musim Hujan) dan Musim Tanam II (Musim Kemarau I) sedangkan budidaya 

kedelai dan budidaya tanaman hortikultura seperti bawang merah pada musim tanam III 

(Musim Kemarau II).  Budidaya Tanaman Pakan (HMT) dilakukan sepanjang musim. 

Pemanfaatan lahan non sawah untuk budidaya tanaman perkebunan (kelapa, mete, 

nangka, mangga, dan melinjo), budidaya tanaman hortikulura (empon-empon). Selain 

itu digunakan untuk pengembangan hijauan pakan ternak juga di jadikan lokasi 

pengembangan ternak sapi, kambing, kuda dan ayam.  Ternak sapi  dengan sistem 

kandang kumpul dan non kandang kumpul. Untuk  pekarangan prioritas pengembangan 

bagi tanaman pekarangan jenis hortikultura dan pengembangan ternak ayam. 

Sebagai pelaksana utama dari kegiatan pertanian di Desa Senteluk dilaksanakan 

oleh sembilan kelompok tani yaitu Aiq Genit (Dusun Aiq Genit) komoditi tanaman 
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pangan, Senteluk Daya Senteluk I (Dusun Senteluk Lauq) komoditi tanaman pangan, 

Senteluk II (Dusun Senteluk Daya) komoditi tanaman pangan, Harapan II (Dusun 

Penyangget) komoditi tanaman pangan, Putra Gembala (Dusun Senteluk Daya) 

komoditi ternak sapi, Pade Girang (Dusun Senteluk Daya) komoditi perkebunan, Karya 

Pertiwi (Dusun Senteluk Lauq) komoditi of farm, Suka Karya (Dusun Senteluk Lauq) 

komoditi of farm, dan Karya Tani (Dusun Senteluk Daya) komoditi ternak sapi. Namun 

dalam kegitan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM)  BOPTN ini hanya dilibatkan satu 

kelompok tani yaitu Senteluk II  sebagai Mitra yang bergerak dibidang  Penangkar 

Bibit Bawang Merah yang akan dilatih dalam pembuatan bioaktivator dan FMA serta 

aplikasinya untuk memperoleh bibit bawang merah bebas penyakit layu Fusarium.      

Persoalan yang Dihadapi Mitra  

Kelompok Tani  Senteluk II merupakan salah satu kelompok tani yang bergerak 

dalam bidang Penangkar Bibit Bawang Merah. Kelompok tani ini diketuai oleh H. 

Abdul Muas dan Sekretaris Fajri, dan jumlah anggota 102 orang dengan luas lahan 

sawah 20 Ha.   

Berdasarkan hasil survey persoalan yang dihadapi oleh Mitra ini adalah: 

a. Produksi benih/ bibit unggul dan bermutu belum optimal 

b. Hasil bawang merah belum optimal 

c. Tanah kurang subur 

d. Serangan jamur Fusarium penyebab penyakit layu. 

 

  
 

Gambar 1. Gejala Penyakit Layu Fusarium pada Bawang Merah 
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Jamur Fusarium oxysporum yang menyebabkan tanaman bawang merah menjadi 

layu dengan cepat, daun menguning, daun terpelintir dan pangkal batang membusuk. 

Penyakit layu Fusarium telah menimbulkan kerusakan dan menurunkan hasil umbi lapis 

hingga 50% (Wiyatiningsih et al., 2009). Penyakit layu Fusarium berkembang di sentra-

sentra penanaman bawang merah di NTB antara lain di Lombok Barat, Lombok Timur, 

Sumbawa, dan Bima yang menyebabkan kerusakan dan menurunkan hasil umbi lapis 

mencapai lebih dari 45% (Sudantha, 2015). 

 

Kesepakatan dengan Mitra 

             Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Mitra  maka dibuat perumusan 

dan kesepakatan bersama antara Tim Pelaksana PPM dengan Mitra   sebagai berikut: 

Kelompok Tani   Senteluk II  untuk mempelajari dan mempraktekan cara membuat 

bioaktivator Trichoderma spp. dan FMA serta aplikasinya untuk memperoleh bibit 

bawang merah bebas penyakit layu Fusarium.  

 Penggunaan bioaktivator  yang mengandung jamur saprofit T. harzianum isolat 

SAPRO-07 dan  jamur endofit T. koningii isolat ENDO-02 telah terbukti efektif 

mengendalikan penyakit layu Fusarium pada tanaman vanili (Sudantha, 2010), penyakit 

layu Fusarium pada tanaman kedelai (Sudantha 2011), penyakit layu Fusarium pada 

tanaman pisang (Sudantha 2009), penyakit layu Fusarium pada tanaman jagung 

(Sudantha dan Suwardji, 2013), penyakit layu Fusarium pada tanaman kedelai 

(Sudantha dan Suwardji, 2014) dan penyakit layu Fusarium pada tanaman bawang 

merah (Sudantha, 2015). Sudantha,   dan Suwardji (2016) melaporkan  bahwa pada 

percobaan di rumah kaca penggunaan bioaktivator yang mengandung jamur T. 

harzianum isolat Sapro-07 dan T. koningii isolat Endo-02 sebanyak 15 g/pot efektif 

mengendalikan jamur F. oxysporum f.sp. cepae pada tanaman bawang merah mencapai 

42,26%. Sedangkan  penggunaan bioaktivator sebanyak 10 g/pot  mampu meningkatkan 

pertumbuhan tanaman dan hasil tanaman bawang merah. Sudantha et. al. (2017) 

melaporkan bahwa aplikasi bioaktivator tablet dan cairan mengandung jamur 

Trichoderma spp. yang dilakukan di Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Lombok 

Barat dapat menekan penyakit layu Fusarium dan meningkatkan pertumbuhan dan hasil 

bawang merah. 
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FMA merupakan salah satu anasir hayati tanah yang memiliki kemampuan 

tumbuh dan berkembang pada lingkungan yang kurang menguntungkan bagi 

pertumbuhan mikroba tanah lainnya (Sasli, 2004). Beberapa genus FMA yang umum 

dijumpai adalah Glomus, Gigaspora, Acaulospora dan Scutellospora (Brundrett et al., 

1996). FMA dapat menghasilkan antibiotik dan memacu perkembangan mikroba 

saprofitik di sekitar perakaran sehingga patogen tidak berkembang (Liderman,1988). 

Oleh karena itu, FMA memiliki peran dalam pengendalian penyakit tanaman. Selain itu, 

FMA juga dapat meningkatkan kadar N, P, Ca, Mg, Fe dan meningkatkatkan efisiensi 

penggunaan air, transpirasi dan laju fotosintesis (Sasli, 2004). Sudantha et al. (2016) 

melaporkan bahwa pada percobaan di rumah kaca aplikasi kombinasi FMA dan 

bioaktivator yang mengandung jamur T. harzianum isolat Sapro-07 dan T. koningii 

isolat Endo-02 dapat menekan penyakit layu Fusarium dan meningkatkan pertumbuhan 

serta  hasil tanaman bawang merah.  

Bertolak dari uraian di atas, maka perlu  dilakukan PPM-BOPTN tentang “Aplikasi 

Bioaktivator Trichoderma spp.  dan Fungi Mikoriza Arbuskular  (FMA)  untuk Memperoleh Bibit 

Bawang Merah Bebas Penyakit Layu Fusarium”. 

Tujuan PPM-BOPTN ini adalah: 

1. Petani dapat membuat secara mandiri  bioaktivator dan FMA dengan teknologi 

fermentasi menggunakan  jamur saprofit T. harzianum isolat SAPRO-07 dan jamur 

endofit T. koningii isolat ENDO-02.   

2. Petani dapat mengaplikasikan bioaktivator dan FMA yang telah dibuat untuk 

memperoleh bibit bawang merah bebas penyakit layu Fusarium.  

 

METODE  KEGIATAN 

Kegiatan   program PPM-BOPTN  ini dilkasanakan dengan  metode pelatihan 

yang dilanjutkan dengan  kerja  praktek  di  lapang  dan  kaji  tindak  partisipatif  aktif  

(partisipatory  action research) di lapang secara aktif sejak persiapan hingga 

evaluasi. 

Tahapan-tahapan pelatihan dan kaji tindak  yang   diterapkan sebagai berikut:  

1. Pemberian teori tentang teknik pembuatan  bioaktivator dan FMA serta   aplikasinya 

pada budidaya tanaman bawang merah  yang  akan dilaksanakan di Kelompok Tani 
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Senteluk II  Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat (10 orang 

anggota kelompok sebagai Penangkar Bibit Bawang Merah). 

2. Praktek lapang tentang teknik bioaktivator dan FMA serta   aplikasinya  pada 

budidaya tanaman bawang merah yang menggunakan bibit unggul. 

 

Tahapan-Tahapan pelaksanaan Pembuatan Bioaktivator sebagai berikut: 

a. Persiapan isolat jamur sebagai dekomposer oleh Tim Pelaksana di Laboratorium 

b. Formulasi Bioaktivator  oleh  Tim Pelaksana 

c. Formulasi FMA  oleh  Tim Pelaksana 

 

Tahapan-Tahapan pelaksanaan Pembuatan Bioaktivator oleh Kelompok Tani:  

a. Persiapan 

Bioaktivator ini dibuat dengan bahan dasar substrat/ekstrak daun kopi dan tanah 

liat/clay. Bioaktivator mengandung jamur T. koningii isolat ENDO-02 atau T. 

harzianum isolat SAPRO-07 

b. Formulasi 

Formulasi tablet dibuat dengan cara mencampur substrat daun kopi dengan tanah 

liat/clay steril masing-masing berukuran 2 mm dengan perbandingan 3:1 (v/v), 

kemudian diinokulasi dengan suspensi biomasa konidia jamur T. koningii isolat ENDO-

02  atau T. harzianum isolat SAPRO-07 secara mandiri atau campuran, dimasukkan ke 

dalam alat pembuat tablet (satu tablet berdiameter 10,0 mm dan berat 50,0 mg).  

Formulasi cairan dibuat dengan ekstrak bahan 1 % (campuran ekstrak daun kopi dan 

WA dengan perbandingan 1:9 (v/v) diinokulasi dengan suspensi biomassa konidia 

jamur T. koningii isolat ENDO-02  atau T. harzianum isolat SAPRO-07 secara mandiri 

atau campuran, diinkubasikan dalam alat fermintor.   Formulasi granula/butiran dibuat 

dengan mencampur substrat daun kopi dengan tanah liat/clay steril masing-masing 

berukuran 2 mm dengan perbandingan 10:1 (v/v), kemudian diinokulasi dengan 

suspensi biomasa konidia jamur T. koningii isolat ENDO-02  atau T. harzianum isolat 

SAPRO-07 secara mandiri atau campuran, dimasukkan ke dalam alat pencampur. 
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Tahapan-Tahapan pelaksanaan Pembuatan Bioaktivator oleh Kelompok Tani:  

a. Persiapan Perbanyakan FMA 

Bahan yang perlu dipersiapkan yaitu media tanam (pasir, tanah, arang sekam atau yang 

lain), starter mikoriza (akar yang bermikoriza atau media yang mengandung spora 

FMA), benih jagung, pupuk cair, pot/bak plastik/polibag, dan kantong plastik. Peralatan 

yang dibutuhkan antara lain dandang sabluk, cetok, gunting, hand sprayer, kompor, dll. 

b. Produksi FMA 

Umumnya produksi FMA yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan metode 

pot kultur, yaitu menanam benih jagung dalam pot-pot atau bak-bak plastik. Tahap 

produksi FMA diawali dengan sterilisasi media. Media perbanyakan FMA yang berupa 

pasir/tanah/arang sekam dipanaskan dengan menggunakan dandang sabluk selama 1 – 2 

jam. Tahap selanjutnya adalah memasukkan starter mikoriza yang berupa akar yang 

bermikoriza/spora FMA di sekitar perakaran sebanyak 0,5 – 1 gram. Starter FMA yang 

dicampurkan minimal mengandung 10-20 spora. 

c. Pemeliharaan 

Tahap pemeliharaan dilakukan sampai inang berumur ±2 bulan. Tanaman jagung 

diletakkan pada suatu tempat yang cukup mendapatkan sinar matahari sambil sesekali 

dilakukan penyiraman dan pemupukan. Penyiraman tidak perlu dilakukan secara teratur, 

cukup dengan menjaga kelembapan media tanam. Pemeliharaan tanaman yang telah 

tumbuh juga meliputi pengamatan terhadap serangan hama dan penyakit. Tanaman yang 

tampak terserang hama dan penyakit atau tumbuh abnormal segera dicabut dan diganti 

dengan benih yang baru. 

d. Stressing 

Tahap stressing adalah suatu tahapan yang berupa usaha untuk menghambat atau 

menekan pertumbuhan tanaman inang dengan kondisi tertentu. Tujuannya yaitu untuk  

memacu FMA membentuk struktur tahan berupa spora. Spora inilah nantinya yang 

dapat dipanen dan menjadi sumber inokulum (starter mikoriza). 
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Tahapan-tahapan pelaksanaan budidaya bawang merah oleh Kelompok Tani: 

Rangkaian kegiatan terdiri dari pembersihan lahan, pengolahan tanah, pemupukan 

dasar, pembuatan bedengan, penanaman, pemeliharaan dan panen sebagai berikut: 

a. Pembersihan Lahan dan Mengolah Tanah 

Pembersihan lahan yakni membersihkan lahan dari sisa tanaman yang tidak 

akan termanfaatkan dengan baik seperti gulma–gulma. Mengolah lahan dengan cara 

membajak sebanyak dua kali agar didapatkan lahan yang gembur, kemudian setelah 

itu diratakan. Setelah lahan diratakan selanjutnlya dibuatkan bedengan setinggi 50 

cm dengan lebar 125 cm dan panjang bedengan sesuai dengan kondisi lahan.  Di atas 

bedengan diberikan pupuk dasar Biokompos sebanyak 5 ton/ha dan NPK (Phonska; 

15: 15: 15) dengan rincian 100 /Ha (50% dari rekomendasi) 

b. Penanaman  

  Benih bawang direndam dengan Bioaktivator selama ± 5 menit, kemudian di 

tanam pada bedengan dengan jarak tanam 20 cm x 20 cm dan 15 cm x 20 cm dan 

selanjutnya diberikan mulsa jerami. 

c. Penutupan dengan Mulsa Jerami dan Pengairan 

Setelah  benih selesai di tanam bedengan diberikan mulsa jerami tipis di atas 

benih, selanjutnya disiram dengan cara di leb sampai semua tersiram dengan cukup . 

d. Pemeliharaan: Pengendalian Hama dan Penyakit dan Penyiraman 

Pengendalian penyakit layu Fusarium menggunakan Bioaktivator formulasi 

cair dengan cara penyemprotan pada tanaman, sedangkan untuk hama ulat grayak 

menggunakan insektisida nabati. 

Cuaca yang lembab terus menerus dapat mendorong berkembang hama dan 

penyakit pada umur 36 – 40 HST. Selain hujan kelembaban tinggi diakibatkan oleh 

embun pagi yang  kerap kali turun. Petani dapat melakukan pembersihan embun 

yang mengenai daun bawang secepatnya dan embun tersebut akan kering pada 

tanaman /sebelum matahari panas.  

e. Panen  
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Penyiraman dihentikan supaya tanaman lebih cepat kering dan tanaman 

tidak memanfaatkan air lagi untuk proses pertumbuhan. Umbi tanaman lebih 

optimal terisi dan ukurannya rata-rata cukup  besar. Menguningnya daun akibat 

proses pertumbuhan terhenti pada daun karena mengalami fase pematangan 

sehingga unsur hara untuk mengoptimalkan umbi. Gulma tidak lagi dibersihkan 

mengingat pengaruhnya terhadap perkembangan tanaman.  

 

 

Petani dapat melakukan pemanenan dengan tepat yaitu pada saat daun 

tanaman telah menguning  lebih dari 70% dan tanah dalam keadaan kering (Gambar 

11). Persiapan sarana panen yang diperlukan antara lain ; tempat penyimpanan 

sementara (tenda anti hujan )/terpal, tali bambu, bak atau karung,  tenaga kerja dan 

lain-lain. 

 
Pengambilan tanaman sampel dilakukan di beberapa lokasi tanam, jumlah 

tanaman per meter yang akan diamati 25 rumpun, selanjutnya tanaman sampel 

tersebut di timbang per ikat. 

 

f. Pasca Panen 

 

Tujuan penangan pasca panen antara lain: 

1. Mempertahankan mutu hasil produksi. 

2. Mengendalikan harga bawang   merah 

3. Membuat produk turunan/bawang goreng. 

4. Menciptakan peluang pasar.  

 

Evaluasi untuk mengukur keberhasilan kegiatan PPM-BOPTN 

a.  Respon peserta pada saat penyampaian teori, penilaian  dilakukan dengan cara 

pemberian pre-test dan post-test tertulis pada saat sebelum pemberian teori dan 

setelah pemberian teori.  

b. Respon peserta pada saat pelaksanaan praktek pembuatan bioaktivator dan FMA serta 

aplikasinya  pada budidaya tanaman bawang merah. 

c. Pengamatan bobot komponen hasil dan brangkasan segar bawang merah 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pemberian Materi Pelatihan 

Pemberian materi pelatihan tentang teknik pembuatan bioaktivator  dan FMA 

serta teknik aplikasinya pada budidaya tanaman bawang merah dilaksanakan selama 

satu  hari, yaitu: Hari Sabtu, 25 Agustus  2018 pemberian materi pelatihan di Kantor 

Desa Senteluk Kecamatan Batu layar Kabupaten Lombok  Barat  yang dihadiri oleh 

anggota kelompok tani Senteluk II  sebanyak 10 orang petani. Nama-nama anggota 

kelompok tani yang ikut pelatihan dan nilai Pre-test dan Pos-test terdapat pada Tabel 1, 

sedang hasil kegiatan pada saat pemberian materi disajikan pada Gambar 1. 

 

  

Gambar 1. Pemberian materi teknik pembuatan bioaktivator dan FMA serta aplikasinya 

pada budidaya tanaman bawang merah  di Kantor Desa Senteluk Kecamatan 

Batu Layar Kabupaten Lombok Barat 

 

Tabel 1. Nama-nama anggota Kelompok Tani Senteluk II yang mengikuti kegiatan 

PPM  dan Nilai Pre-test dan Post-test 

 

No. Nama Alamat Nilai 

Pre-test Pos-test 

1. Ahmad Syaifudin Kelompok Tani Senteluk 56 76 

2. Agusafi Manan Kelompok Tani Senteluk 55 78 

3. H. Abdul Muas Kelompok Tani Senteluk 56 80 

4. Mudham Kelompok Tani Senteluk 59 76 

5. Rusli Kelompok Tani Senteluk 58 78 

6. Usman Kelompok Tani Senteluk 56 77 

7. Amin Kelompok Tani Senteluk 60 78 

8. Munasik Kelompok Tani Senteluk 60 80 

9. Fajri Kelompok Tani Senteluk 60 80 

10. M. Junaidi Kelompok Tani Senteluk 56 78 

  RATA-RATA NILAI 57,60 78,10 

  PENAMBAHAN NILAI 26,25% 
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Pada Tabel 1 terlihat bahwa rata-rata nilai Pre-test peserta pelatihan pada 

Kelompok Tani  Senteluk II   adalah 57,60 dan nilai Post-test adalah 78,10 artinya ada 

penambahan nilai sebesar 26,25%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadi 

peningkatan pengetahuan petani peserta tentang teknik pembuatan bioaktivator dan  

FMA teknik aplikasinya pada budidaya tanaman bawang merah. 

 

Pembuatan  Bioaktivator dan FMA 

 

Pembuatan demplot bioaktivator dan FMA dengan teknologi fermentasi 

menggunakan jamur T. koningii isolat Endo-02  dan jamur T. harzianum isolat Sapro-07 

dilaksanakan mulai hari Sabtu  22 September s.d. Mingu 7 Oktober  2018 bertempat di  

Kelompok Tani Senteluk II  di Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten 

Lombok Barat. Tahapan-tahapan pembuatan tablet bioaktivator    sebagai berikut: 

a. Peserta pelatihan melakukan penghancuran dan pengayakan daun kopi sampai 

menjadi serbuk sebanyak 200 kg, kemudian ditambahkan tanah liat dengan 

perbandingan 3:1 (Gambar 2). 

b.  Formulasi bioaktivator dalam bentuk tablet menggunakan mesin formulasi tablet, 

selanjutnya diinokulasi dengan jamur  T. koningii isolat Endo-02  dan jamur T. 

harzianum isolat Sapro-07. Satu tablet berdiameter 2 cm dan tebal 2 cm serta berat 

5 g  (Gambar 3). 

 

 
 

Gambar 2. Serbuk daun kopi dan tanah liat untuk formulasi bioaktivator tablet 
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Gambar 3. Tablet bioaktivator mengandung jamur Trichoderma spp. 

 

Tahap-tahap pembuatan tablet FMA sebagai berikut: 

a. Starter mikoriza yang berupa akar yang bermikoriza/spora FMA di sekitar 

perakaran sebanyak 0,5 – 1 gram dicampur dengan kompos.  Starter FMA yang 

dicampurkan minimal mengandung 10-20 spora. 

b. Starter FMA yang telah dicampur dengan kompos selanjutnya dimasukkan ke 

dalam kantong plastic berukuran 1 kg (Gambar 4). 

 

  
Gambar 4. FMA Glomus Butiran dalam kantong plastik 
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Tabel 2. Target,  Realisasi dan Potensi Pengembangan Bioaktivator  di Kelompok Tani 

Senteluk II 

No. Pembuatan Bioaktivator Produksi (kg) 

1. Target 100,0 

2. Realisasi 200,0 

3. Potensi Pengembangan 400,0 

 

Pada Tabel 2 terlihat bahwa target produksi bioaktivator  pada Kelompok Tani 

Senteluk II yaitu sebanyak 100,0 kg, namun realisasi produksi bioaktivator oleh peserta 

pelatihan sebanyak 200,0 kg dan produksi bioaktivator  ini masih dapat dikembangkan 

hingga 400 kg. 

Tabel 3. Target,  Realisasi dan Potensi Pengembangan Bioaktivator  di Kelompok Tani 

Senteluk II 

No. Pembuatan FMA Produksi (kg) 

1. Target 100,0 

2. Realisasi 200,0 

3. Potensi Pengembangan 400,0 

 

Pada Tabel 3 terlihat bahwa target produksi FMA  pada Kelompok Tani Senteluk II 

yaitu sebanyak 100,0 kg, namun realisasi produksi bioaktivator oleh peserta pelatihan 

sebanyak 200,0 kg dan produksi bioaktivator  ini masih dapat dikembangkan hingga 

400 kg. 

 

Aplikasi Bioaktivator dan FMA  pada Petak Demplot Budidaya Bawang Merah 

 

Simulasi aplikasi bioaktivator dan FMA pada petak demplot budidaya tanaman 

bawang merah  dilaksanakan pada Sabtu  13 Oktober 2018 bertempat di petak  demplot 

yang telah dipersiapkan di lahan kering  Desa Senteluk  Kecamatan Batu Layar 

Kabupaten Lombok Barat. Tahapan-tahapan simulasi aplikasi bioaktivator dan FMA  

pada budidaya tanaman bawang merah  sebagai berikut: 

1. Peserta pelatihan mengikuti cara membuat petak-petak perlakuan bioaktivator dan 

FMA pada lahan kering  untuk budidaya tanaman  bawang merah  berukuran lebar 

1,20 m dan panjang 20 m, selanjutnya ditutup dengan mulsa plastik dan dibuatkan 

lubang tanam dengan jarak tanam 20x 20 cm  (Gambar 5).  
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Gambar 5. Pengolahan tanah, ploting dan pelubangan mulsa plastik 

 

2. Aplikasi bioaktivator dan FMA  dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam 

lubang tanam sebanyak 1 tablet (5 gram) dan FMA sebanyak 5 gram (Gambar 6).  

 

  
Gambar 6. Aplikasi Bioaktivator dan FMA dan Penanaman Bibit Bawang Merah 

 

 

3. Pengamatan pertumbuhan pada fase vegetatif  dan generatif dilakukan mulai umur 

dua minggu setelah tanam sampai pada fase vegetatif dan pengamatan pertumbuhan 

pada fase generatif dilakukan pada saat pembentukan pembentukan anakan/ umbi 

bawang merah. Pada saat pengamatan tidak dijumpai tanaman bawang merah yang 

menunjukkan gejala Penyakit Layu Fusarium  (Gambar 7). 
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Gambar 7. Pengamatan Pertumbuhan Vegetatif Tanaman 

 

4. Panen bawang merah dilakukan setelah tanaman  berumur 75 hari yang dicirikan 

dengan  daun bawang sudah menguning  dan umbi bawang membesar  (Gambar 8). 

 

 
 

Gambar 8. Panen Bawang Merah dengan Hasil Rata-Rata 20,0  ton/ha, sedangkan di 

Tingkat Petani 7,5 ton/ha. 
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Tabel 4. Target,  Realisasi dan Potensi Pengembangan Tanaman Bawang Merah di 

Kelompok Tani  Senteluk II 

No. Budidaya Tanaman Bawang 

Merah 

Hasil/ha  (ton) 

Varietas Keta Monca 

Bima 

Varietas Bali 

Karet 

1. Target 12,0 12,0 

2. Realisasi 14,0 20,0 

3. Potensi Pengembangan 15,0 25,0 

 

Pada Tabel 4 terlihat bahwa target hasil bibit bawang merah  pada Kelompok Tani 

Senteluk II yaitu sebanyak 12 ton/ha, namun realisasi hasil oleh peserta pelatihan 

mencapai  14,0 ton/ha untuk varietas Keta Monca dan 20 ton/ha untuk varietas Bali 

Karet dan hasil bibit bawang merah  ini masih dapat dikembangkan hingga 15 ton/ha 

untuk varietas Keta Monca dan 25 ton/ha untuk varietas Bali Karet. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan PPM yang telah dilaksanakan  maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pengetahuan anggota kelompok tani  Senteluk II   menjadi meningkat (26,25%) 

dalam memahamami teknik pembuatan bioaktivator dan FMA  serta aplikasinya 

pada budidaya tanaman bawang merah di lahan kering.   

2. Keterampilan anggota kelompok tani  Senteluk II meningkat dalam  mengaplikasikan 

pembuatan bioaktivator dan FMA. Sebagai indikatornya adalah peserta pelatihan 

mampu membuat bioaktivator dan FMA secara mandiri.  

3. Hasil bioaktivator  yang diperoleh rata-rata sebanyak 200 kg dari target sebanyak 100 

kg, dan hasil rata-rata FMA rata-rata sebanyak 200  kg dari target 100 kg.  

4. Hasil bibit bawang merah  bebas penyakit Layu Fusarium yang diperoleh rata-rata 

sebanyak  14,00 ton/ha dari target sebanyak 12,0  ton/ha untuk varietas Keta Monca,  

dan 20,00 ton/ha dari target sebanyak 12,0  ton/ha untuk varietas Bali Karet. 
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Saran 

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, maka dapat disarankan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan pembinaan dan evaluasi lapangan secara intensif dan 

berkesinambungan terhadap Kelompok Tani Senteluk II,  sehingga pengetahuan 

dan keterampilan yang telah diperoleh dapat meningkatkan produktivitas 

usahataninya.   

2.  Perlu dipertimbangkan pembuatan bioaktivator dan FMA  secara  komersial dalam 

skala industri rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan Kelompok Tani 

Ternak  Senteluk II dapat mengaplikasikan bioaktivator dan FMA pada budidaya 

tanaman  bawang merah  di lahan kering sehingga dapat meningkatkan hasil 

bawang merah.  
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