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ABSTRAK 

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memotivasi petani di Dusun Nyiur 
Lembang Utara Desa Nyiur Lembang Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat agar 
mau dan mampu mengaplikasi pupuk hayati mikoriza di lahan miliknya. Upaya ini 
merupakan salah satu alternatif ushatani berkelanjutan dan ramah lingkungan yang 
berorientasi pada azas manfaat ekonomi dan kelestarian sumberdaya alam untuk 
meningkatkan produksi jagung. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode 
penyuluhan yang menjelaskan tentang manfaat mikoriza arbuskular bagi tanaman dan 
demonstrasi plot pemanfaatan pupuk hayati mikoriza untuk meningkatkan hasil tanaman 
jagung. Waktu pelaksanaan dimulai pada bulan Juli hingga Oktober 2015. Hasil kegiatan 
menunjukkan bahwa aplikasi pupuk hayati mikoriza arbuskular dalam upaya meningkatkan 
produksi jagung berhasil dengan baik. Hal ini terlihat dari respon petani yang sangat antusias 
selama mengikuti kegiatan ini. Aplikasi pupuk hayati mikoriza arbuskular mampu 
meningkatkan bobot basah berangkasan per petak, bobot tongkol per petak, derajat infeksi 
dan jumlah spora per 100 g tanah berturut-turut mencapai 150%, 155%, 188% dan 225% 
dibandingkan dengan tanpa aplikasi pupuk hayati mikoriza milik petani. 
 
Kata Kunci: pupuk hayati, mikoriza arbuskular, dan jagung  
 
 

PENDAHULUAN 
 

Desa Nyiur Lembang merupakan 
salah satu desa di Kecamatan Narmada 
Kabupaten Lombok Barat yang kondisi 
tanahnya relatif subur, namun 
pendapatan petaninya masih tergolong 
rendah. Hal tersebut sangat beralasan 
karena skala usaha yang dimiliki petani 
sangat kecil dengan luas pemilikan lahan 
yang sempit yang rata-rata tidak lebih dari 
0,3 ha serta kemampuan permodalan yang 
sangat rendah. Oleh karena kecilnya skala 
usaha tani tersebut, maka pendapatan 

bersih yang diperoleh sangat tidak 
seimbang dengan kebutuhan hidup 
mereka. Sebagai gambaran dapat 
dikemukakan bahwa pendapatan bersih 
per bulan yang diperoleh petani dari 
usaha tani sawah rata-rata hanya sebesar 
Rp 791.728, sedangkan rata-rata per bulan 
kebutuhan hidup mereka mencapai Rp 
2.316.312. Sehingga kalau hanya 
mengandalakan dari usaha tani sawah saja 
ternyata belum mampu meningkatkan 
kesejahtraan petani hidup secara layak. 

 Di sisi lain teknologi pertanian yang 
diterapkan di daerah ini masih 
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konvensional yang menuntut energi tinggi 
berupa pupuk dan pestisida. Ditinjau dari 
segi ekonomi, teknologi tersebut 
membutuhkan biaya yang tinggi, sedang-
kan di pihak lain tingkat permodalan 
petani adalah sangat rendah.  

Selain itu penggunaan pupuk buatan 
dan pestisida yang kurang bijaksana yang 
biasa diterapkan petani setempat per 
satuan luas cenderung selalu meningkat. 
Hal ini ternyata mempunyai dampak 
negatif terhadap lingkungan. Demikian 
pula penggunaan pestisida yang semakin 
bertambah, selain merupakan pemboros-
an juga dapat mengganggu keseimbangan 
lingkungan seperti matinya musuh-musuh 
alami dan jasad bukan sasaran lainnya, 
resurgensi dan resistensi hama dan 
patogen, juga menyebabkan pencemaran 
lingkungan karena adanya residu pestisida 
di dalam tanah, air, tanaman dan 
kemungkinan dalam tubuh manusia 
(Guswono, 1996). 

 Berdasarkan hal tersebut, maka 
perlu konsep baru dalam pengembangan 
pola usahatani yang tidak hanya 
berlandaskan ekonomi, tetapi juga perlu 
berwawasan lingkungan sehingga tercipta 
pola pertanian berkelanjutan (Setiadi, 
1988). 

Oleh karena itu dalam upaya 
menjamin keberlanjutan (sustainability) 
sistem pertanian, maka berbagai strategi 
bertani yang berorientasi pada upaya 
membenahi kesuburan tanah dan 
mengatasi kendala cekaman kekeringan 
menjadi alternatif yang menjanjikan. 
Keberlanjutan sistem pertanian sangat 
ditentukan oleh berbagai faktor yang 
berkaitan dengan anasir biologi, iklim, 
ekonomi dan sosial budaya. Dalam kaitan 
ini maka diperlukan upaya perbaikan 
sistem pertanian dengan managemen 

terintegrasi yang dapat mengaktualisasi 
pencapaian produksi tanaman, 
pemeliharaan kesuburan tanah serta 
perbaikan pendapatan petani. Untuk 
mencapai sasaran tersebut, paling tidak 
ada dua pendekatan yang harus digunakan 
secara bersama-sama. Pertama, pemilihan 
komoditas berdasarkan kesesuaiannya 
terhadap sifat tanah dan iklim, kelayakan 
ekonomi dan kepentingan nasional dan 
daerah. Dalam hal ini komoditas unggulan 
yang dipilih ialah tanaman jagung. Kedua, 
penerapan manajemen kesuburan 
berkelanjutan . 

Disis lain inokulasi MA pada 
tanaman di tanah juga terbukti dapat 
meningkatkan serapan P dan hasil 
tanaman yang berbeda nyata dengan 
kontrol. Peningkatan serapan terjadi 
sebagai akibat dari aktivitas MA dalam 
meningkatkan ketersediaan hara dan 
perbaikan proliferasi akar. Hal ini 
menyebabkan berat tongkol kering jemur 
dan berat pipilan kering jagung yang 
diinokulasi mikoriza jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan tanpa mikoriza 
(Sastrahidayat, 2010) .  

 Pemilihan tanaman jagung 
terutama disebabkan karena tanaman ini 
sangat cocok dengan iklim setempat dan 
harga jualnya menguntungkan. Tanaman 
jagung juga merupakan tanaman inang 
yang disukai oleh MA yang dapat memacu 
sporulasi mikoriza. Hal ini menyebabkan 
terjadinya pengkayaan kandungan MA di 
dalam tanah yang sangat menguntungkan 
untuk tanaman lain pada siklus tanam 
berikutnya (Astiko, 2015).  
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METODE KEGIATAN 
 

1. Pemilihan Khalayak Sasaran 
Khalayak sasaran adalah kelompok 

tani di Dusun Nyiur Lembang Utara Desa 
Nyiur Lembang Kecamatan Narmada 
Kabupaten Lombok Barat yang 
beranggotakan 15 orang. Petani anggota 
dipilih secara purposif dengan ketentuan : 
luas lahan pemilikan 10 are, lahan usaha 
tani anggota harus berada dalam satu 
lokasi yang bertetangga. Kegiatan 
pengabdian masyarakat ini dilakukan pada 
bulan Juli hingga Oktober 2015 

2. Metode Kegiatan 
 Metode penerapan Ipteks 

dirancang sesederhana mungkin namun 
efektif dalam upaya transfer teknologi 
kepada khalayak sasaran. Metode yang 
dimaksud adalah sebagai berikut: 
a. Tahap inisiasi 

Tahap inisiasi yang kegiatannya 
meliputi : diskusi dengan kelompok tani 
sasaran untuk pematangan rencana 
kegiatan yang akan dilaksanakan. 
Selanjutnya tim pelaksana melakukan 
pengurusan ijin kepada aparat Desa 
untuk melaksanakan kegiatan 
penerapan ipteks. 

b. Penyuluhan di kelas 
Tim pelaksana menjelaskan secara 
singkat dan sederhana beberapa materi 
yang berkaitan dengan pemanfaatan 
mikoriza arbuskular dengan materi 
penyuluhan sebagai berikut:  
 Keterlibatan mikoriza dalam 

kihidupan tanaman  
 Simbiosis mikoriza dengan 

mikroorganisme tanah  
 Efektivitas inokulasi mikoriza  
 Teknik inokulasi dan perbanyakan 

massa inokulum mikoriza. 
 

c. Demonstrasi Plot 
Demonstrasi plot oleh tim pelaksana 

dilakukan dengan melibatkan secara aktif 
kelompok tani sasaran. Tujuannya adalah 
agae terjadi transfer teknologi 
pemanfaatan mikoriza arbuskular kepada 
petani di daerah tersebut. Dengan transfer 
teknologi tersebut kelompok tani sasaran 
dapat trampil melaksanakan penerapan 
pemanfaatan teknologi mikoriza di lahan 
miliknya. Demonstrasi plot ini berupa 
petak berukuran 7 x 5 m.  

Benih ditanam pada plot bersanaan 
dengan inokulasi mikoriza isolat MAA01 

yang membentuk suatu lapisan di bawah 
benih dengan tinggi bedengan 30 cm dan 
lebar saluran air 50 cm untuk tiap plot. 
Penanaman benih dilakukan dengan 
membenamkan benih 2-3 benih per 
lubang, dengan jarak tanam 60 x 40 cm. 
Setelah mencapai umur 7 - 14 hari setelah 
tanam, dilakukan penjarangan dengan 
menyisakan dua tanaman per lubang. 
Tanaman dipupuk dengan menggunakan 
50% dari dosis rekomendasi 250 kg Urea 
dan 100 kg SP 36 ha-1.  

Pemupukan diberikan pada saat 
tanam dengan menugalkannya 5 cm di 
luar lubang tanam sedalam 7 cm dengan 
memberikan semua dosis pupuk, kecuali 
pupuk Urea diberikan dua kali, yaitu 75 kg 
pada saat tanam, sedang sisanya diberikan 
pada umur 21 hari setelah tanam. Sebagai 
pembanding dilakukan pada satu plot 
yang tidak diinokulasi mikoriza. 

 
d. Evaluasi 

Untuk melihat hasil dari pengabdian 
pada masyarakat ini diperlukan evaluasi 
yang kemudian dibanding-kan dengan 
petani pembanding, evaluasi tersebut 
meliputi: 1) tang-gapan petani, 2) hasil 
brangkasan basah tanaman per petak, 3) 
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hasil tongkol per petak, 4) derajat infeksi 
pada akar, 5) jumlah spora di dalam tanah.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Tanggapan Petani 

Tanggapan petani peserta kegiatan 
ini terlihat sangat antusias terhadap 
penyampaian materi penyuluhan dan 
kemampuan peserta dalam memahami 
materi penyuluhan (Gambar 1). 
Pemahaman peserta terhadap materi 
yang diberikan dapat dilihat dari 
banyaknya peserta yang bertanya dan 
relevansi pertanyaan yang diajukan 
peserta dengan materi yang disampaikan.  

Hal ini tercermin dari kegiatan 
diskusi pada saat penyuluhan. Beberapa 
pertanyaan keritis diajukan petani yang 
terkait dengan materi yang disampaikan 
oleh masing-masing tim penyuluh. 
Pertanyaan tersebut diantaranya: dimana 
kita dapat memperoleh mikoriza, untuk 
tanaman apa saja mikoriza bisa digunakan, 
seberapa besar peningkatan hasil yang 
bisa diperoleh, apa saja keuntungan yang 
bisa diperoleh dari pupuk hayati mikoriza 
dan bagaimana cara membuatnya.  

Di samping mengajukan pertanyaan-
pertanyaan, peserta kegiatann penyu-
luhan juga mengemukakan permasalahan-
permasalahan yang dihadapi di lapangan 
sehubungan dengan kondisi tanah 
pertaniannya.  

   
Gambar 1. Peserta pada saat penyuluhan  

 
B. Hasil Demplot Jagung  

Pelaksanaan demplot dari mulai 
plotting lahan, penanaman, pemeliharaan 
sampai dengan panen dapat dilihat pada 
Gambar 2. Pada pelaksanaan demplot 
upaya peningkatan produksi jagung 
dengan memanfaatkan pupuk hayati 
mikoriza diamati pula hasil penerepan 
teknologi konvensional milik petani 
sebagai pembanding. 

 

  

Gambar 2. Pelaksanaan demplot jagung 
dengan memanfaatkan pupuk hayati 
mikoriza arbuskular 

 
Hasil pengamatan komponen hasil 

dan aktivitas mikoriza dalam upaya 
peningkatan produksi jagung dengan 
memanfaatkan pupuk hayati mikoriza  
meliputi: bobot basah per tanaman, bobot 
tongkol per tanaman, derajat infeksi pada 
akar, jumlah spora dari sekitar rizosfer 
tanaman yang diperoleh dari petak 
dengan aplikasi pupuk hayati mikoriza dan 
tanpa aplikasi pupuk hayati mikoriza (milik 
petani) di lapangan  

Berdasarkan kenyataan di lapangan 
diketahu bahwa upaya peningkatan 
produksi jagung dengan memanfaatkan 
pupuk hayati mikoriza arbuskular pada 
tanaman jagung memberi hasil yang jauh 
lebih tinggi dan berbeda nyata 
dibandingkan dengan aplikasi teknologi 
konvensional yang tidak menggunakan 
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pupuk hayati mikoriza milik petani. Hal ini 
dapat dilihat dari semua parameter hasil 
yang diamati yang menunjukkan 
perbedaan yang nyata menurut uji t P 
0,05.  

Upaya peningkatan produksi jagung 
dan aktivitas mikoriza dengan aplikasi 
pupuk hayati mikoriza arbuskular mampu 
meningkatkan bobot basah berangkasan 
per petak, bobot tongkol per petak, 
derajat infeksi dan jumlah spora per 100 g 
tanah berturut-turut mencapai 150, 155, 
188 dan 225% dibandingkan dengan tanpa 
aplikasi pupuk hayati mikoriza milik 
petani. 

Hal ini beralasan karena tanaman 
jagung merupakan tanaman inang yang 
disukai oleh mikoriza sehingga dapat 
memicu infeksi dan sporulasi mikoriza. 
Dengan meningkatnya sporulasi maka juga 
akan terjadi pengkayaan populasi mikoriza 
di dalam tanah. Fakta diatas sesuai 
dengan hasil penelitian Astiko (2009) yang 
melakukan evaluasi kontribusi MA 
indigenus yang dikombinasikan dengan 
pupuk kandang untuk meningkatkan hasil 
jagung di tanah berpasir Lombok Utara. 
Paket pemupukan MA yang dikombi-
nasikan dengan pupuk kandang pada 
tanaman jagung juga memberikan 
kontribusi yang nyata terhadap 
konsentrasi hara tanah terutama N, P, K 
dan C-organik.  

Selain itu tanaman jagung 
merupakan tanaman yang memiliki 
perakaran yang kasar dengan rambut akar 
yang sedikit, tipe perakaran magnoloid 
(kasar dan berbulu akar sedikit atau 
bahkan tidak berbulu akar) sehingga lebih 
peka dan tanggap terhadap infeksi 
mikoriza yang mengakibatkan kepada 
meningkatnya populasi mikoriza. Hal ini 
mengakibatkan peranan mikoriza dalam 

membantu tanaman dalam penyerapan 
unsur hara dan air menjadi lebih baik. 
Akibatnya terlihat pada bobot basah, 
bobot kering dan bobot tongkol tanaman 
jagung yang diinokulasi MA lebih tinggi 
dibandingkan dengan tanaman tanpa 
inokulasi MA milik petani.  

Inokulum MA yang digunakan dalam 
demplot ini adalah MA indigenus yang 
merupakan MA asli pribumi dan sudah 
lama beradaptasi dengan kondisi “in situ” 
sehingga mudah menyesuaikan diri 
dengan kondisi lingkungan setempat 
sehingga mempunya efektivitas yang baik. 
Lebih lanjut, Astiko, (2012) yang 
memfokuskan kajiannya pada peman-
faatan pupuk hayati berbasis MA untuk 
meningkatkan hasil kedelai di daerah semi 
arid tropis Lombok Utara juga 
memberikan hasil serupa. 

Aplikasi pupuk hayati MA indigenus 
plus pupuk kandang mampu mening-
katkan kinerja biologis MA yang pada 
ahirnya dapat meningkatkan hasil 
tanaman kedelai. Status kesuburan tanah 
dan penampilan tanaman kedelai juga 
lebih baik pada aplikasai pupuk hayati MA 
plus pupuk kandang.  

Sebaliknya paket teknologi yang 
diterapkan petani dengan masukan pupuk 
yang tinggi dan aplikasi penyemprotan 
pestisida yang intensif menyebabkan 
peranan mikoriza menjadi tidak maksimal. 
Indikasi ini terlihat dara parameter derajat 
infeksi dan jumlah spora yang jauh lebih 
rendah dibandingkan dengan aplikasi 
teknologi ramah lingkungan dengan 
memanfaatkan pupuk hayati mikoriza. 
Fakta ini juga dikemukakan oleh Smith dan 
Read (2008), bahwa peningkatan jumlah 
spora dan persentase infeksi MA 
dipengaruhi oleh faktor pemupukan dan 
aplikasi pestisida. 
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KESIMPULAN 

 
Kegiatan penyuluhan dan demplot 

pertanian dalam upaya memasyarakatkan 
pemanfaatan pupuk hayati mikoriza 
arbuskular sangat berhasil dan disambut 
dengan antusias oleh petani. Hal ini 
ditunjang dengan adanya peningkatan 
produksi jagung dan aktivitas mikoriza 
arbuskular yang mampu meningkatkan 
bobot basah berangkasan per petak, 
bobot tongkol per petak, derajat infeksi 
dan jumlah spora per 100 g tanah 
berturut-turut mencapai 150, 155, 188,  
dan 225% dibandingkan dengan tanpa 
aplikasi pupuk hayati mikoriza milik 
petani. 

Menyimak respon yang positif dari 
semua petani peserta kegiatan ini, maka 
tim penyuluh yakin bahwa pola ini dapat 
dijadikan contoh model usaha tani 
berkelanjutan di Desa Nyiur Lembang 
Kecamatan Narmada yang berorientasi 
pada azas manfaat ekonomi dan 
kelestarian sumberdaya alam dalam upaya 
meningkatkan produksi jagung. 
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