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RINGKASAN 

 Murdan. Kajian Masukan Pupuk Kandang Sapi, Gypsum dan 

Mikoriza Terhadap Nodulasi, Infeksi Mikoriza dan Serapan P Pada Kacang 

Tanah (Arachis hypogaea L.) Di Kecamatan Kediri. Dibimbing oleh Ir. I Putu 

Silawibawa, MP. dan Ir. Ni Wayan Dwiani Dulur, MP. 

 Secara nasional kebutuhan kacang tanah mengalami peningkatan, 

sedangkan produksi kacang tanah mengalami penurunan sebagai akibat dari 

menurunnya luas lahan dan penggunaan pupuk yang kurang tepat, sehingga 

berdampak buruk bagi kesuburan tanah sehingga menyebabkan aktivitas 

mikroorganisme didalam tanah  menjadi berkurang. Oleh sebab itu digunakan 

pupuk kandang sapi, gypsum dan mikoriza sebagai bahan pembenah tanah dan 

penyedia unsur hara yang baik bagi tanaman. 

Penelitian ini dilaksanakan di lahan Dusun Tebu, Desa Ombe Baru 

Kecamatan Kediri Kabaupaten Lombok Barat dan di Laboratorium Kimia dan 

Biologi Tanah serta di Laboratorium Mikrobiologi dimulai pada bulan Mei 

sampai dengan bulan Agustus 2016. Penelitian ini dirancang dengan 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK)  yang terdiri atas tujuh 

perlakuan yaitu: P0 = tanpa perlakuan, P1 = pupuk kandang sapi 10 ton/ha, P2 = 

gypsum 100 kg/ha, P3 = mikoriza indigenous, P4 = pupuk kandang sapi 10 

ton/ha+ mikoriza indigenous, P5 = gypsum 100 kg/ha + mikoriza indigenous dan 

P6 =  pupuk kandang sapi 10 ton/ha + mikoriza indigenous + gypsum 100 kg/ha. 

Perlakuan diulang sebanyak tiga kali ulangan sehingga diperoleh 21 petak 

percobaan. Parameter yang diamati meliputi jumlah bintil akar, bintil akar efektif, 

diameter bintil akar, infeksi mikoriza dan serapan P. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada perlakuan P6 yang diberikan masukan pupuk kandang 

sapi 10 ton/ha + gypsum 100 kg/ha + mikoriza indigenous memberikan pengaruh 

paling tinggi terhadap jumlah bintil akar, bintil akar efektif infeksi mikoriza dan 

serapan P,perlakuan gypsum 100 kg/ha memberikan diameter bintil akar terbesar 
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dengan rata-rata 3,554 mm dan infeksi mikoriza  serta serapan P mempunyai 

hubungan korelasi positif dengan nilai 0,7 
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 BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kacang tanah  (Arachis hypogaea L.) merupakan  palawija terpenting 

kedua setelah kedelai dan dapat meningkatkan pendapatan petani. Kacang tanah 

memiliki banyak kegunaan yaitu sebagai bahan makanan, bahan pakan ternak dan 

sebagai bahan baku industri. Biji kacang tanah mengandung 20-30% protein, 42-

55% lemak dan sedikit mengandung vitamin A  dan B. Dalam 100 g biji kacang 

tanah dapat diperoleh sebesar 540 kalori (Junaidin & Wahyu, 2011). 

Bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan industri yang 

menggunakan bahan baku kacang tanah menyebabkan permintaan terahadap 

produk kacang tanah di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, sedangkan 

peningkatan produksi kacang tanah belum dapat memenuhi permintaan tersebut. 

Untuk memenuhi kebutuhan kacang tanah  Indonesia menginpor dari Negara lain. 

Berdasarkan data tahun 2012 kebutuhan kacang tanah nasional sebesar 831.877 

ton sedangkan produksi kacang tanah di Indonesia hanya sebesar 705.063 ton 

sehingga kacang tanah harus di impor  sebesar 125.636 ton (BPS, 2012). 

Biro Pusat statistik (2015) melaporkan bahwa produksi kacang tanah NTB 

pada tahun 2014 mengalami penurunan di banding dengan tahun 2013. Jika pada 

tahun 2013 produksi kacang tanah sebesar 41.889 ton biji kering, maka pada 

tahun 2014 menjadi 36.237 ton biji kering atau turun sebesar 13,49%. 

Menurunnya produksi kacang tanah tahun 2014 di sebabkan antara lain, 

menurunnya luas lahan panen dari 30.772 ha pada tahun 2013 menjadi 26.870 ha 

pada tahun 2014. 

Menurut Suprapto (2001) bahwa beberapa kendala teknis yang 

mengakibatkan rendahnya produksi kacang tanah antara lain penggunaan pupuk 

kimia yang kurang tepat, pengolahan tanah yang kurang optimal sehingga 

drainasenya buruk dan struktur tanahnya padat, serangan hama dan penyakit, 

penanaman varietas yang berproduksi rendah.  
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Untuk mengembalikan kesuburan tanah dan mengoptimalkan 

pertumbuhan serta hasil  kacang tanah dapat dilakukan dengan memberikan 

masukan bahan organik. Sumber bahan organik salah satunya ialah pupuk 

kandang sapi. Menurut Suardjono (2001) pemberian pupuk kandang sapi dapat 

mempengaruhi pertumbuhan dan hasil kacang tanah, yaitu dapat meningkatkan 

jumlah polong total, polong berisi penuh, berat berangkasan kering tajuk  dan 

berat berangkasan kering akar. Selain itu, pupuk kandang juga berperan penting 

dalam perbaikan sifat fisik, kimia dan biologi tanah sehingga dapat menciptakan 

aerasi tanah menjadi lebih baik. Secara biologi bahan organik merupakan bahan 

yang sangat penting sebagai sumber makanan dan energy bagi mikroorganisme.  

Selain dari masukan bahan organik dapat pula melakukan pemberian 

kapur (Ca) salah satunya dari kapur jenis gypsum. Gypsum adalah batu putih yang 

terbentuk karena pengendapan air laut. Gypsum merupakan mineral terbanyak 

dalam batuan sedimen, lunak bila murni. Pemberian gypsum  merupakan hal yang 

sangat penting pada perkembangan kacang tanah. karena kekurangan Ca dapat 

menghambat pembentukan polong dan terhambatnya perkecambahan dan vigor 

benih. Kekurangan Ca juga dapat mempengaruhi ukuran biji kacang tanah, maka 

perlu perhatian khusus dalam rangka peningkatan produksi kacang tanah (Jain et 

al, 2011). 

Sumarmono (2010) menyatakan bahwa kacang tanah sangat membutuhkan 

unsur N, P, K dan Ca dalam jumlah yang cukup dan hal tersebut dapat dipenuhi 

melalui usaha pemupukan  dan pemberian gypsum. Gypsum sebagai bahan 

penyedia kalsium sebagai kation Ca
2+

. Tersedianya Ca menyebabkan 

pertumbuhan generatif menjadi lebih baik, sehingga pengisian polong lebih 

sempurna  dan mengakibatkan hasil menjadi lebih tinggi (Sutarto, 1985). 

  Untuk menambah daya serapan unsur  hara pada tanaman kacang tanah 

maka hal lain yang tidak kalah penting yang di lakukan ialah dengan memberikan 

jamur mikoriza. Mikoriza adalah jamur yang hidup bersimbiosis dengan akar 

tanaman yang dikenal juga dengan jamur tanah karena habitatnya berada di dalam 

tanah dan berada di areal perakaran tanaman (rhizosfir). Tanaman yang 

bermikoriza pertumbuhannya lebih baik dari tanaman yang tidak bermikoriza. 
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Penyebab utama adalah mikoriza secara efektif dapat memperluas jangkauan 

jelajah perakaran sehingga dapat meningkatkan serapan hara di dalam tanah.  

Berdasarkan uraian diatas, maka telah dilakukan penelitian tentang 

“Kajian Masukan Pupuk Kandang Sapi, Gypsum dan Mikoriza Terhadap 

Nodulasi, Infeksi Mikoriza Dan Serapan P Pada Kacang Tanah (Arachis 

hypogaea L.) Di Kecamatan Kediri. 

1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.2.1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh dari 

aplikasi pupuk kandang sapi, gypsum dan mikoriza terhadap jumlah bintil, bintil 

efektif, diameter bintil, infeksi mikoriza dan serapan P pada tanaman kacang 

tanah. (2) untuk mengetahui nilai korelasi antara infeksi mikoriza dengan serapan 

P pada kacang tanah. 

1.2.2. Kegunaan Penelitian 

          Kegunaan penelitian ini adalah sebagai sumber informasi bagi para peneliti 

selanjutnya yang menekuni bidang tanaman kacang tanah yang diberikan 

masukan pupuk kandang sapi, gypsum dan mikoriza yang berkaitan dengan 

nodulasi, infeksi mikoriza dan serapan P 

1.3. Hipotesis 

Untuk mengarahkan jalannya penelitian ini maka diajukan hipotesis bahwa 

pemberian masukan pupuk kandang sapi 10 ton/ha + gypsum 100 kg + Mikoriza 

indigenous dapat memberikan pengaruh terhadap parameter yang di amati. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1.   Klasifikasi dan Morfologi Kacang Tanah 

 Tanaman kacang tanah (Arachis hypogaea L.) diperkirakan masuk ke 

Indonesia antara tahun 1921-1929. Penanaman kacang tanah di Indonesia baru di 

mulai pada awal abad ke-18. Dalam dunia tumbuhan, tanaman kacang tanah di 

klasifikasikan sebagai berikut:  

Kingdom  : Plantae 

Devisi  : Spermatophyta 

Kelas : Dikotiledonae  

Ordo : Leguminales 

Famili : Papilionaceae 

Genus : Arachis 

Spesies : Arachis hypogaea L 

 Menurut marzuki (2007) kacang tanah mempunyai akar tunggang dengan 

batang tidak berkayu dan berbulu halus. Batang kacang tanah ada yang tumbuh 

tegak dan ada yang menjalar. Kacang tanah berdaun majemuk bersirip genap. 

Daunnya terdiri atas empat anak daun dengan tangkai daun agak panjang. Helaian 

anak daun ini bertugas untuk mendapatkan cahaya matahari sebanyak banyaknya. 

 Bunga kacang tanah tunggal, terletak di ketiak daun, mahkota berbentuk 

kupu-kupu dan berwarna kuning. Bunga kacang tanah mulai muncul dari ketiak 

daun pada bagian bawah yang berumur antara 4-5 minggu (Pitojo, 2005). 

 Buah kacang tanah disebut polong. Setelah terjadi pembuahan bakal buah 

tumbuh memanjang dan akan jadi polong. Mula-mula ujung ginofor yang runcing 

mengarah ke atas, kemudian tumbuh mengarah ke bawah selanjutnya masuk ke 

dalam tanah, Pada saat menembus tanah, pertumbuhan memanjang ginofor 

terhenti apabila polong telah terbentuk. Ginofor yang terbentuk di cabang bagian 

atas dan tidak masuk ke dalam tanah akan gagal membentuk polong 

(Suprapto,2006). 
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 Biji kacang tanah terdapat di dalam polong. Kulit luar (testa) bertekstur 

keras, berfungsi untuk melindungi biji yang berada di dalamnya. Biji berbentuk 

bulat dengan ujung agak datar karena behimpitan dengan butir biji yang lain 

selagi di dalam polong (Suhartina, 2005). 

2.2. Fase Petumbuhan Kacang Tanah 

2.2.1. Fase Vegetatif 

 Fase vegetatif adalah pertumbuhan di mulai dari perkecambahann biji 

sampai saat terbentuk primordia bunga. Benih kacang tanah berkecambah pada 

umur 3 hari setelah tanam. Pada saat ini sebagian karbohidrat di hasilkan di 

gunakan untuk pertumbuhan (Somaatmaja, 1987). 

2.2.2. Fase Generatif 

 Fase generatif adalah fase pertumbuhan tanaman yang dimulai sejak 

terbentuknya bunga pertama sampai panen. Pada fase ini sebagian karbohidrat 

yang dihasilakan di simpan di dalam biji. Tanaman kacang tanah selesai berbunga 

penuh pada umur enam minggu setelah tanam, sedangkan umur panen adalah 87 

hari setelah tanam. 

2.3.   Syarat Tumbuh Kacang Tanah 

2.3.1. Ketinggian Tempat  

  Ketinggian yang ideal untuk tanaman kacang tanah adalah pada ketinggian 

di bawah 500 m dpl. Pada ketinggian maksimum 1000 m dpl kacang tanah dapat 

tetap tumbuh, namun semakin tinggi daerah penanaman dari permukaan laut, 

maka produksi kacang tanah cendrung menurun (rendah). Demikian pula pada 

areal pertanaman yang ternaungi, tanaman menjadi kurus dan tinggi, kurang 

produktif berbunga, sehingga hasilnya rendah. Jenis kacang tanah tertentu dapat di 

tanam pada ketinggian tempat tertentu untuk dapat  tumbuh optimal (Tim Bina 

Karya Tani, 2009).  
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3.3.2. Iklim 

  Curah hujan yang cocok untuk tanaman kacang tanah adalah berkisar 

antara 800-1300 mm per tahun dan bulan kering rata rata sekitar 4 bulan per 

tahun. Secara umum, suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman kacang tanah 

berkisar antara 28-32 
o
C dengan kelembaban 65-75% (Suhaeni, 2007). 

2.3.3. Keadaan Tanah 

 Kemasaman tanah yang optimum untuk budidaya kacang tanah adalah 

antara 6,0-8,0. Tanah bertekstur ringan (remah) memudahkan ginofor masuk 

kedalam tanah untuk membentuk polong sehingga dapat berkembang dengan 

normal serta memudahkan pemanenan. Tanah yang lembab (berdrainase kurang 

baik) menyebabkan akar dan polong kacang tanah mudah busuk. Sebaliknya, 

tanah yang terlalu kering menyebabkan tanaman tumbuh kerdil dan bahkan gagal 

membentuk polong (Sumarno, 2003). 

2.4.    Pupuk Kandang Sapi 

 Pupuk kandang sapi sebagai sumber bahan organik merupakan bagian 

pnting dari tanah, berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Sifat 

fisik tanah yang sangat di pengaruhi oleh bahan organik adalah daya  memegang 

air. Menurut Suryanto (1981) semakin banyak bahan organik yang di berikan pada 

tanah, akan di ikuti dengan kenaikan kemantapan agregat tanah mengikat air 

sampai batas tertentu. (Stevenson, 1982). 

 Pupuk kandang merupakan salah satu sumber unsur hara makro seperti N, 

P, dan K serta unsur hara mikro seperti Ca, Mg, Al, Fe dan S yang dapat di 

manfaatkan langsung oleh tanaman, sebagian lagi disimpan dalam jangka waktu 

yang lama. Dalam hal ini pupuk kandang memiliki peran yang sangat penting 

karena dapat memberikan ketersediaan unsur hara untuk mendukung pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman itu sendiri (Sumber Tani 1993). 

2.5.   Gypsum 

 Gypsum adalah salah satu contoh mineral dengan kadar kalsium yang 

mendominasi yang terbentuk dari pengendapan air laut (Anonim, 2011). Secara 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalsium
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kimia, gypsum adalah kalsium sulfat dihidrat dengan rumus kimia (CaSO42H2O). 

Ketika di larutkan dalam air, menghasilkan ion kalsium (Ca
2+

) dan ion sulfat 

belerang (SO4)
2-

. Kedua ion ini adalah nutrisi penting untuk pertumbuhann 

tanaman. Selain itu kalsium juga berperan penting dalam pembentukan dan 

menjaga keseimbangan kimia yang baik dalam tanah, air dan tanaman. Gypsum 

mempunyai sifat dan manfaat dalam bidang pertanian seperti dapat menarik 

kembali kesodikan tanah, menetralkan pH tanah, membuat kelebihan Mg tidak 

beracun, meningkatkan struktur tanah, mencegah pengerasan kulit tanah, dapat 

menghentikan limpasan dan erosi, meningkatkan efisiensi penggunaan air, 

membantu cacing tanah untuk berkembang dan meningkatkan kualitas buah dan 

mencegah beberapa penyakit tanaman (Agro Tunas Sarana, 2012).    

2.6. Nodulasi 

 Bakteri menambat N2 dengan akar tanaman disebut rhizobium. Rhizobium 

termasuk dalam suatu famili bakteri yang disebut Rhizobiaceae. Pembentukan 

nodul akar merupakan rangkaian proses dimana rhizobia berinteraaksi dengan 

akar tanaman legum untuk membentuk nodul akar. Rhizobium tertarik ke 

permukaan akar tanaman legum untuk membentuk nodul akar. Rhizobium tertarik 

ke permukaan akar tanaman, kemudian memperbanyak diri, lalu menyerang sel-

sel dengan cara yang spesifik melibatkan interaksi antara makromolekul terdiri 

ataas karbohidrat (gliko-) protein yang disebut dengan lektin yang berada di 

dalam akar tanaman legum. Respon akar terhadap rhizobium menyebabkan akar 

melengkung. Infeksi rhizobium terhadap akar akan berlanjut sampai ke korteks, 

kemudian membelah diri membentuk sel-sel akar. Bentuk batang dari bakteri 

berubah menjadi bentuk “pleomorfik”, yaitu seperti tongkat. 

 Bakteri juga membentuk suatu komplek enzim yang dibutuhkan untuk 

menambat nitrogen. Bentuk bakteri dalam sutu sel akar yang mengandung nodul 

aktif disebut bakteroid. Bakteroid membutuhkan oksigen yang diperlukan untuk 

membentuk energi tingkat tinggi, yaitu ATP yang akan digunakan untuk 

menambat nitrogen bebas dari udara melalui pembentukan enzim nitrogenase. 
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Sejak saat itu mekanisme penambatan nitrogen bebas di udara mulai berlangsung 

dengan melibatkan enzim nitrogenase (Handayanto dan Hairiah, 2007). 

Peranan rhizobium terhadap pertumbuhan tanaman khususnya berkaitan 

dengan masalah ketersediaan nitrogen bagi tanaman inangnya. Pada tanaman 

legum, rhizobium mampu mencukupi 80% kebutuhan nitrogen tanaman legum 

dan meningkatkan produksi antara 10% - 25%. Bakteri rhizobium adalah salah 

satu kelompok bakteri yang berkemampuan sebagai penyedia hara bagi tanaman 

(Hanafi, 2013) 

2.7.   Mikoriza 

 Mikoriza merupakan asosiasi antara jamur tertentu dengan akar tanaman 

yang dapat memberikan manfaat yang sangat baik untuk tanah maupun tanaman 

inang.  Asosiasi mikoriza terjadi dengan menginfeksi sistem perakaran tanaman 

inang kemudian membentuk jalinan hifa secara intensif sehingga tanaman yang 

mengandung mikoriza akan mampu meningkatkan kemampuan dalam menyerap 

unsur hara (syakur, 2007). 

 Brundret (2004) menyebutkan, berdasarkan struktur dan cara cendawan 

menginfeksi akar, mikoriza di kelompokkan ke dalam tiga tipe yaitu:  

1. Ektomikoriza yang ditandai dengan membesarnya akar yang terkena 

infeksi dan hifa tidak masuk ke dalam sel tetapi hanya berkembang di 

antara dinding-dinding sel jaringan korteks. 

2. Endomikoriza yang ditandai dengan akar yang terinfeksi tidak membesar 

dan hifa masuk ke dalam individu sel jaringan korteks, didalam sel 

mikoriza membentuk organ-organ khusus seperti arbuskul, vesikel, hifa 

dan spora. Arbuskul merupakan tempat pertukaran metabolis antara jamur 

dan tanaman. Adanya arbuskul sangat penting untuk mengidentifikasi 

bahwa telah terjadi infeksi pada akar tanaman inang (Suhardi, 1988). 

Vesikel merupakan organ yang membentuk seperti kantong yang berasal 

dari pembengkakan hifa internal dan berisi cadangan makanan dan pada 

kondisi tertentu dapat berperan sebagai spora dan alat untuk 

mempertahankan kehidupan cendawan. Vesikel dapat di jumpai dalam 
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lapisan korteks luar dan dalam (Patimahu, 2004). Spora mikoriza 

terbentuk pada ujung hifa eksternal, dimana hifa ini berperan penting 

dalam penyerapan unsur hara (Mariana, 2004). 

3. Ektendomikoriza yang merupakan bentuk antara kedua mikoriza tersebut. 

Mikoriza mempunyai peran yang baik dalam memacu pertumbuhan 

tanaman terutama pada lahan yang miskin unsur hara (Raharjo, 1990). Mikoriza 

berperan khusus dalam melarutkan unsur P dan membantu penyerapan P oleh 

tanaman. Secara ummum tanaman yang bermikoriza lebih tahan terhadap 

kekeringan (Raharjo, 1990).  

2.8.  P (Fospor)  

2.8.1. Bentuk dan Sumber P Dalam Tanah 

 Fosfor merupakan unsur hara makro yang esensial dibutuhkan oleh 

tanaman. Akan tetapi permasalahan P di tanah yaitu sebagai besar P tersebut 

berada dalam keadaan terikat atau tidak tersedia bagi tanaman. Bentuk 

ketersediaan P dalam tanah sangat tergantung pada pH tanah. Pada pH lebih 

rendah, tanaman banyak menyerap ion ortofosfat primer dan pada pH yang lebih 

tinggi yaitu dalam bentuk ion ortofosfat skunder yang banyak diserap oleh 

tanaman, sedangkan PO4
3-

 lebih sulit diserap oleh tanaman (Hanafiah, 2005).  

 Semakin banyak unsur fosfor yang tersedia pada larutan tanah maka 

semakin banyak pula fosfor yang akan tersedia bagi tanaman. Secara umum 

ketersediaan fosfor di pengaruhi oleh  sifat dan jenis tanah serta pengolahan tanah.          

Jadi selain pH, bahan organik dan proses pelindihan juga akan mempengaruhi 

ketersediaan P dalam tanah. Sumber utama P organik yaitu berasal dari sisa sisa 

tanaman dan bahan organik lainnya. Oleh karena itu untuk menjadi tersedia bagi 

tanaman maka fosfor harus mengalami perubahan menjadi ortofosfat terlebih 

dahulu (Setyamidjaya,1986). 

2.8.2.  Peran P Bagi Tanaman. 

 P merupakan unsur makro yang berfungsi dalam proses fisiologis  

tanaman (respirasi dan fotosintesis). Ketersediaan P yang cukup pada awal 
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pertumbuhann tanaman menjadi sangat penting sebagai dasar yang kuat untuk 

pertumbuhan generatif (Priyono, 2005). P berfungsi untuk merangsang 

pertumbuhan akar khususnya akar, benih dan tanaman muda sehingga tanaman 

akan lebih tahan terhadap kekeringan, memperkuat pertumbuhan tanaman muda 

sehingga tanaman akan lebih tahan terhadap kekeringan, memperkuat 

pertumbuhan tanaman muda menjadi dewasa  secara umum, ketahanan terhadap 

penyakit, berfungsi sebagai bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein 

tertentu, membantu asimilasi dan pernapasan serta mempercepat pembungaan, 

pemasakan biji dan buah (Lingga dan Marson, 2000) 

 Pada proses pembungaan kebutuhan P akan semakin meningkat karena 

kebutuhan energi juga meningkat. Tanaman yang kekurangan P akan mengalami 

pertumbuhan yang tidak normal hal ini terlihat pada daun-daun tua. Kekurangan P 

menyebabkan  pembelahan sel tanaman menjadi terhambat sehingga tanaman 

tumbuh kerdil, daun berwarna hijau lebih tua dari pada warna yang wajar atau 

ujung daun tampak merah kaunguan, tangkai daun tanaman tampak meruncing, 

daun-daun tua kadang-kadang menderita akan tetapi tidak menyebabkan tanaman 

menjadi mati serta pembentukan buah jelek (Setyamidjaja, 1986) 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan di lahan petani Dusun Tebu, Desa Ombe 

Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dan di Laboratorium Kimia dan 

Biologi Tanah serta di Laboratorium Mikrobiologi pada bulan Mei sampai dengan 

bulan Agustus 2016. 

3.2. Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1. Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah benih tanaman kacang 

tanah,  pupuk kandang, gypsum, mikoriza, bahan untuk analisis P, bahan untuk 

menghitung persentase infeksi mikoriza dan tali rafia. 

3.2.2. Alat Penelitian 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah cangkul, tugal, sekop, 

ember, parang, bambu, mikroskop dan perlengkapannya, alat untuk analisis P, alat 

untuk menghitung persentase infeksi mikoriza, pH meter/kertas lakmus, belender, 

hand counter, jangka sorong, kamera dan alat tulis menulis.     

3.3. Rancangan Percobaan 

Rancangan Percobaan yang di gunakan adalah Rancangan Acak 

Kelompok dengan metode Eksperimental Pecobaan di lapangan dan di 

laboratorium dengan perlakuan yaitu:  

P0= Tanpa Perlakuan 

P1=  Pupuk Kandang Sapi 10 ton/ha 

P2=  Gypsum 100 kg/ha 

P3=  Mikoriza Indigenous 

P4=  Mikoriza Indigenous+Pupuk kandang sapi 10 ton/ha  
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P5=   Mikoriza Indigenous+Gypsum 100 kg/ha 

P6= Mikoriza Indigenous+Gypsum 100 kg/ha+Pupuk kandang sapi 10 

ton/ha  

Masing-masing perlakuan di ulang sebanyak 3  kali sehingga di peroleh 21 

petak percobaan (Lampiran 1) 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Persiapan Benih  

Persiapan benih dimaksudkan untuk memperoleh benih tanaman kacang 

tanah yang memiliki pertumbuhan vegetatif yang baik dan berproduksi tinggi. 

Benih yang dipilih yaitu benih yang seragam dari varietas kelinci. 

3.4.2 Pengolahan Lahan 

Lahan yang digunakan sebagai tempat penelitian ini ialah lahan bekas 

tanaman padi. Pengolahan dilakukan dengan menggunakan cangkul untuk 

menggemburkan tanah yang semulanya padat menjadi tanah yang gembur yang 

kemudian siap di gunakan sebagai tempat untuk  melakukan penelitian.    

3.4.3    Pembuatan Bedengan 

 Bedengan dibuat sebanyak 21 masing-masing dengan panjang 2 meter dan 

lebar 2 meter dengan tinggi 20 cm, jarak antar bedengan 50 cm serta jarak antar 

blok 1 meter dan membuat parit keliling dengan lebar 50 cm dengan kedalamam 

30 cm. Pada penelitian ini juga dibuat tanaman pinggir yang mengelilingi petak 

percobaan dengan lebar  2 meter dengan tinggi 30 cm. (lampiran 1). 

3.4.4. Pemberian Pupuk Dasar 

 Pupuk dasar yang digunakan yaitu Urea, SP36 dan KCL dengan dosis 

masing masing 100 kg/ha di berikan sehari sebelum tanam dengan cara disebar 

rata diatas bedengan. 
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3.4.5. Pemberian Perlakuan 

Pemberian perlakuan berupa pupuk kandang sapi dan gypsum dilakukan 

sehari sebelum tanam serta pemberian mikoriza dilakukan 14 hst dengan cara 

memasukkan ke lubang tugal yang telah dibuat kemudian ditutup dengan tanah. 

3.4.6. Penanaman  

Jarak tanam kacang tanah yang dibuat ialah 20 x 20 cm. Penanaman di 

lakukan dengan memasukkan benih ke lubang tugal dengan 2 benih per lubang 

tanam kemudian ditutup dengan tanah.  

3.4.7. Pengairan 

Pengairan tidak pernah dilakukan karena kondisi di tempat penelitian 

selalu dalam keadaan tercukupi air.  

3.4.8. Penyulaman 

Penyulaman dilakukan pada umur 10 hst terhadap tanaman yang tidak 

tumbuh dan tanaman yang kurang baik. 

3.4.9. Penyiangan dan Pendangiran 

Penyiangan dilakukan dengan cara manual yaitu dengan cara mencabut 

gulma yang tumbuh di dalam maupun diluar bedengan dan pendangiran dilakukan 

pada saat tanaman kacang tanah akan terbentuk bunga pada umur 27 hst, hal ini 

bertujuan agar bakal buah lebih mudah masuk kedalam tanah untuk membentuk 

polong.  

3.4.10. Pengendalian hama dan penyakit 

Hama dan penyakit yang menyerang kacang tanah di kendalikan dengan 

cara manual dan juga menggunakan fungisida dari merek dagang Dinamix 50 WP 

dan Curaxnil 50 WP. Pengendalian dengan fungisida dilakukan pada saat tanaman 

berumur 42 hst dan 50 hst. 
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3.5. Parameter Yang Di Kaji 

3.5.1. Jumlah Bintil Akar 

Untuk mengamati jumlah bintil akar dilakukan dengan cara manual, 

dengan menghitung jumlah bintil yang terdapat pada akar kacang tanah dengan 

menggunakan hand counter. 

3.5.2. Jumlah Bintil Akar Efektif 

Untuk mengetahui jumlah bintil akar yang efektif pada akar tanaman 

kacang tanah dilakukan dengan memecah bintil akar secara manual dan 

mengamati secara kasat mata warna dari cairan bintil akar, bintil akar yang masih 

efektif di tandai dengan cairan yang berwarna merah dari bintil akar tersebut. 

3.5.3. Diameter Bintil Akar 

Untuk mengetahui besar ukuran dari bintil akar dapat dilakukan dengan 

cara menggunakan alat ukur jangka sorong. 

3.5.4. Persentasi Infeksi Mikoriza 

Pengamatan di lakukan dengan trypan blue 0,05% dalam lacto-glycerol, 

dengan menggunakan prosedur modifikasi (Wangiyana, 2004), yaitu: 

a. Sampel akar dicuci dengan bersih untuk melepaskan kotoran. 

b. Akar kemudian di potong ± 1 cm sebanyak 20 potongan untuk dijadikan 

sebagai sampel. 

c. Hasil potongan akar kemudian di rendam dengan KOH 10% pada suhu 

kamar sampai potongan akar berwarna putih 

d. Sampel akar kemudian di cuci dengan aquades untuk menghilangkan 

KOH yang menempel. 

e. Sampel akar di rendam dalam HCL 2 % selama 2 menit. 

f. HCL dikeluarkan dan menuangkan zat pewarna  Trypan Blue 0,05%  

g. Akar tersebut didiamkan selama 24 jam kemudian di pisahkan dari zat 

pewarna 
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h. Siap untuk diamati di bawah mikorskop compound dengan perbesaran 

100x. 

Persentasi infeksi akar dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut (Giovenneti dan Mosse, 1980). 

% akar terinfeksi= 
                               

                                 
       

3.5.5. Serapan P 

Untuk mengetahui serapan P pada  tanaman di lakukan analisis P jaringan 

dengan  menggunakan metode pengabuan basah dan di ukur dengan alat 

spektrofotometer pada panjang gelombang 693 nm dan serapan P diperoleh 

dengan cara mengalikan berat berangkasan kering dengan persen P jaringan. 

3.6. Analisis Data 

 Data hasil percobaan dianalisis menggunakan analisis sidik ragam 

(Analisis Of Varians / ANOVA) Pada taraf nyata 5 %. Data penelitian yang 

berbeda nyata di uji lanjut dengan menggunakan uji lanjut BNJ pada taraf nyata 

5% 
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil 

 Rangkuman hasil analisis beberapa parameter pengamatan yang diamati 

pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.1.1. 

Tabel 4.1.1. Rangkuman Analisis Keragaman Terhadap Parameter Yang Diamati 

Parameter Pada berbagai perlakuan 

Jumlah bintil akar S 

Jumlah bintil akar efektif S 

Diameter bintil akar S 

Infeksi mikoriza S 

Serapan P S 

Keterangan: S=: Signifikan 

Tabel 4.1.2. Hasil Uji Lanjut Jumlah Bintil Akar, Bintil Akar Efektif dan 

Diameter Bintil Akar 

Perlakuan Jumlah bintil akar 

(buah) 

Bintil akar 

efektif (buah) 

Diameter bintil 

akar (mm) 

P0 174,0 b 163,87 ab 3,246 a 

P1 177,9 c 173,40 ab 3,554 b 

P2 177,9 c 174,07 b 3,553 b 

P3 175,7 c 165,67 ab 3,285 ab 

P4 186,2 c 176,80 b 3,303 ab 

P5 154,3 a 149,87 a 3,211 a 

P6 192,5 d 188,80 c 3,356 ab 

Nilai BNJ 5% 5,47 22,67 0,317 

Keterangan: Angka-angka pada kolom yang diikuti huruf yang sama tidak 

berbeda nyata berdasarkan uji lanjut dengan Beda Nyata Jujur pada 

taraf 5%.  

Jumlah Bintil Akar (buah) 

Dari Tabel 4.1.2 terlihat bahwa pada parameter pengamatan jumlah bintil 

akar kacang tanah pada perlakuan P1, P2, P3 dan P4 tidak saling berbeda nyata 

akan tetapi berbeda nyata dengan perlakuan P0, P5 dan P6, lebih lanjut pada 

Tabel tersebut juga tampak P0 berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. 
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Bintil Akar Efektif (buah) 

Pada parameter pengamatan bintil akar efekif perlakuan P0, P1 dan P3 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan P2, P4 dan P5, akan tetapi berbeda nyata 

dengan perlakuan P6 dan pada perlakuan P2 dan P4 tidak berbeda nyata akan 

tetapi berbeda nyata dengan perlakuan P5 dan P6. 

Diameter Bintil Akar (buah) 

 Pada parameter pengamatan diameter bintil akar terlihat pada perlakuan P0 

dan P5 tidak berbeda nyata akan tetapi berbeda nyata dengan perlakuan P1 dan 

P2.  

Tabel 4.1.3. Hasil Uji Lanjut Persentasi Infeksi Mikoriza Dan Serapan P Tanaman 

Perlakuan Persentasi infeksi 

mikoriza (%) 

Serapan P  

(g/tanaman) 

P0 74,2 b 0,095 a 

P1 79,2 b 0,170 a 

P2 70,0 a 0,127 ab 

P3 81,7 c 0,117 ab 

P4 85,8 c 0,188 ab 

P5 80,8 b 0,127 ab 

P6 94,2 d 0,205 b 

Nilai BNJ 5% 6,10 0,088 

Keterangan: Angka-angka pada kolom yang diikuti huruf yang sama tidak 

berbeda nyata berdasarkan uji lanjut dengan Beda Nyata Jujur pada 

taraf 5%.  

Persentasi Infeksi Mikoriza (%) 

Dari tabel 4.1.3.nampak terlihat bahwa persentasi infeksi mikoriza pada 

perlakuan P0, P1 dan P5 tidak menujukkan perbedaan yang nyata, sama halnya 

dengan perlakuan P3 dan P4 akan tetapi antar perlakuan yang lainnya 

menunjukkan perbedaan yang nyata. 

Serapan P Tanaman (g/tanaman) 

Dari tabel 4.1.3. Nampak terlihat bahwa serapan P tanaman pada 

perlakuan P0 dengan P1 tidak berbeda nyata dan tidak berbeda nyata pula dengan 

perlakuan P2, P3, P4 dan P5 serta perlakuan P6 berbeda nyata dengan perlakuan 

P1 dan P2. 
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4.2. Pembahasan 

 Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa perlakuan P6 yang diberikan masukan 

pupuk kandang sapi 10 ton/ha, gypsum 100 kg/ha dan mikoriza indigenous 

memberikan pengaruh yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan yang lain 

pada parameter pengamatan jumlah bintil akar, bintil akar efektif, infeksi mikoriza 

dan serapan P. 

 

Gambar 4.2.1. Pengaruh Perlakuan Terhadap Jumlah Bintil Akar. 

Dari Gambar 4.2.1 terlihat bahwa jumlah bintil akar terendah terjadi pada 

perlakuan P5 dengan rata-rata 154,3 buah sedangankan rata-rata tertinggi terjadi 

pada perlakuan P6 dengan jumlah 192,5 buah, hal ini menunjukkan bahwa  

pembentukan bintil akar tanaman kacang tanah sangat baik pada perlakuan yang 

diberi pupuk kandang 10 ton/ha, gypsum 100 kg/ha dan mikoriza indigenous, 

karena pemberian pupuk kandang dapat berpengaruh baik pada keberlangsungan 

kehidupan mikroorganisme tanah hususnya bakteri rhizobium dan jamur 

mikoriza. Pupuk kandang merupakan sumber nutrisi yang sangat penting bagi 

mikroorganisme untuk berenergi sehingga populasi mikroorganisme di dalam 

tanah dapat berkembang dengan baik. Selain meningkatkan aktifitas 

mikroorganisme, pupuk kandang juga berperan penting terhadap keadaan 

perbaikan sifat fisik dan kimia tanah sehingga tercipta lingkuga rhizosfir  yang 

nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme di dalam tanah. 

Menurut Buckman dan Brady (1982) mengatakan bahwa pupuk kandang 
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merupakan lapisan yang berada dipermukaan tanah mempunyai sifat yang dapat 

mengikat air permukaan empat sampai enam kali beratnya sendiri dan air 

merupakan kebutuhan yang paling penting untuk melarutkan unsur hara di dalam 

tanah dan dimanfaatkan oleh tanaman. Selain pupuk kandang, gypsum juga 

berpengaruh terhadap pH tanah karena gypsum mengandung unsur hara kalsium 

dan magnesium yang berperan penting dalam meningkatkan pH tanah yang 

masam  menjadi netral sehingga dapat meningkatkan aktifitas mikroorganisme 

tanah hususnya bakteri rhizobium dan jamur mikoriza. pernyataan Fitriana (2015) 

bahwa pertumbuhan bakteri rhizobium tumbuh dengan baik pada pH berkisar 

antara 7,0-7,2. Dengan keadaan lingkungan yang sesuai ini maka bakteri 

rhizobium akan mampu berkembang dengan baik untuk menginfeksi akar 

tanaman sebagai inangnya untuk menambat nitrogen dari udara. Selain bakteri 

rhizobium jamur mikoriza juga tumbuh dengan baik pada pH netral sehingga 

mampu menginfeksi akar lebih banyak dan dapat menyerap P menjadi lebih 

tinggi, sehingga bagian-bagian tanaman dapat tumbuh dengan baik hususnya pada 

sistem perakaran serta infeksi bakteri rhizobium juga akan lebih banyak sehingga 

unsur hara yang diterima tanaman akan tercukupi. 

Pengaruh pemberian pupuk kandang sapi 10 ton/ha, gypsum 100 kg/ha 

dan mikoriza indigenous terhadap kacang tanah besar pengaruhnya terhadap 

jumlah bintil, hal ini sesuai dengan pengamatan dimana jumlah bintil akar efektif 

tertinggi diperoleh pada perlakuan P6 (Gambar 4.2.2.) 

 

Gambar 4.2.2. Pengaruh Perlakuan Terhadap Jumlah Bintil Akar Efektif 

 Keberadaan pupuk kandang menyebabkan tanah menjadi lebih subur 

sehingga mampu menciptakan aerasi tanah menjadi lebih baik sehingga mampu 
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menunjang kebutuhan air dan udara bagi aktivitas bakteri rhizobium. hal ini sesuai 

dengan pernyataan Buckman dan Brady (1982) menyebutkan bahwa aerasi  tanah 

merupakan faktor sifat fisik tanah yang cukup penting dalam mempengaruhi 

aktifitas bakteri  rhizobium dalam membentuk bintil dan fiksasi nitrogen, karena 

bakteri tersebut tidak dapat beraktivitas dengan baik apabila tidak ada oksigen. 

Aerasi tanah yang baik menyebabkan aktifitas bakteri rhizobium menjadi 

maksimal sehingga bintil yang terbentuk semakin banyak dan nitrogen yang 

terfiksasi meningkat. Bakteri rhizobium pada bintil efektif yang terbentuk mampu 

menyumbangkan nitrogen bagi tanaman, sehingga nitrogen tersebut dapat 

dimanfaatkan oleh tanaman untuk menunjang pertumbuhann dan perkembangan 

tanaman. Menurut Sutedjo (2002) tanaman kacang tanah mampu bersimbiosis 

dengan bakteri rhizobium dalam memfiksasi nitrogen bebas dari udara, sehingga 

kebutuhan hara N pada tanaman akan tercukupi. Pada hasil pengamatan diameter 

bintil akar perlakuan P6 tidak memberikan hasil tertinggi dan perlakuan yang 

memberikan hasil tertinggi adalah P1 dengan besar rata-rata 3,554 mm akan tetapi 

pada kedeua perlakuan ini tidak menunjukkan perbedaan yang nyata, dapat dilihat 

pada tebel 4.1.2.  

Infeksi Mikoriza dan Serapan P Tanaman 

Mikoriza dapat bersimbiosis dengan tanaman apabila ada eksudat yang 

dikeluarkann oleh akar tanaman. Eksudat akar tanaman merupakan senyawa 

organik berupa karbohidrat (glukosa) bagi mikoriza dalam mendukung proses 

metabolisme di dalam tubuhnya. Hal ini didukung oleh Novriani dan Madjid 

(2012) menyebutkan bahwa untuk dapat tumbuh dan berkembang, jamur mikoriza 

membutuhkan sember makanan (karbohidrat) dalam bentuk glukosa yang berasal 

dari eksudat akar tanaman. Sebaliknya mikoriza memberikan manfaat bagi 

tanaman inang dengan membantu menyerap air dan unsur hara salah satunya 

adalah P. P yang di serap tanaman mempunyai peran penting dalam proses 

fotosintesis yag di lakukan tanaman. Menurut Torus (2012) dalam Khususiah 

menyebutkan unsur P berperan dalam proses fotosintesis, pembelahann sel, 
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perkebangan jaringan meristematik, transfer dan penyimpanan energi yang pada 

akhirnya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

Dari hasil uji lanjut menunjukkan bahwa infeksi mikriza pada perlakuan  

P6 berbeda nyata dengan perlakuan lainnya dan pada P6 juga menunjukkan hasil 

infeksi tertinggi yaitu dengan sebesar 94,2%. (Gambar 4.2.3) 

 

Gambar. 4.2.3. Pengaruh Perlakuan Terhadap Infeksi Mikoriza. 

Penambahan pupuk kandang sapi dapat meningkatkan aktifitas 

mikroorganisme tanah hususnya dari golongan jamur karena pupuk kandang 

merupakan sumber nutrisi bagi mikroorganisme  untuk berenergi dan berkembang 

lebih banyak,  hal ini ditunjukkan pada perlakuan P6 dengan nilai infeksi mikoriza 

dan serapan P tertinggi dibandingkan dengan perlakuan tanpa pupuk kandang 

sapi. Selain pupuk kandang penambahan gypsum  juga berpengaruh terhadap pH 

tanah  dan aktifitas mikroorganisme. Tanah yang bersifat masam aktivitas atau 

populasi mikoriza akan lebih sedikit dibandingkan dengan populasi mikoriza pada 

tanah yang mempunyai pH netral. Selain pupuk kandang sapi dan gypsum pada 

perlakuan P6 ini juga di tambahkan mikoriza indigenous dari spesies glomus sp 

yang didapatkan dari rhizosfir kacang tanah yang ada di lombok utara, sehingga 

populasi dan infeksi mikoriza pada perlakuan P6 lebih tinggi dari pada perlakuan 

lainnya. Infeksi mikoriza dapat dilihat pada Gambar 4.2.4. 
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       Vesikular 

 

    Arbuskular 

Gambar.4.2.4. Vesikular dan Arbuskular Mikoriza Indigenous Pada Akar 

Tanaman Kacang Tanah  

 

Persentasi infeksi mikoriza yang tinggi biasanya berhubungan dengan 

kemampuan dari mikoriza dalam menyerap unsur hara di dalam tanah terutama 

unsur P. Mikoriza yang menginfeksi sistem perakaran tanaman inang akan 

mampu meningkatkan kapasitasnya dalam menyerap air dan unsur hara, dengan 

demikian sel tumbuhan akan cepat tumbuh dan berkembang, sehingga dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman (Rossiana 2003). Dari hasil 

perhitungan nilai korelasi antara infeksi mikoriza dan serapan P didapatkan hasil 

hubungan korelasi positif dengan nilai 0,7 Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan 

infeksi mikoriza dengan serapan P, dimana infeksi mikoriza dan serapan P sama-

sama tertinggi pada perlakuan P6. Nilai serapan P dapat dilihat pada Gambar  

4.2.5. 

 

Gambar 4.2.5. Pengaruh Perlakuan Terhadap Nilai Serapan P. 

 Dari Tabel 4.2.6. terlihat bahwa serapan P pada tanaman kacang tanah 

paling tinggi pada perlakuan P6 dengan nilai 0,204 g/tanaman dan terendah pada 

perlakuan P0 dengan nilai 0,095 g/tanaman. Hal ini disebabkan adanya hifa 
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eksternal mikoriza yang panjang sehingga dapat memperluas jangkauan serapan 

air dan unsur hara. Mikoriza yang menghasilkan eksudat berupa enzim fosfatase 

yang mampu melepas P yang terjerap didalam tanah menjadi P tersedia, hifa 

mikoriza dengan cepat akan menyerap P kemudian ditransfer ke tanaman inang. 

Tanaman yang diinokulasi mikoriza mampu menyerap P lebih banyak 

dibandingkan dengan tanaman yang tidak diinokulasi mikoriza. Selain penyerapan 

P lebih banyak mikoriza juga meningkatkan daya tahan tanaman terhadap stres 

hara dan air serta mengurangi penyakit yang menyerang melalui akar tanaman 

(Zulaikha dan Gunawan, 2006) 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, terbatas pada 

lingkup penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pemberian pupuk kandang sapi, gypsum dan mikoriza memberikan pengaruh 

nyata terhadap jumlah bintil akar, bintil akar efektif, diameter bintil akar 

infeksi mikoriza dan serapan P. 

2. Kombinasi pemberian pupuk kandang sapi 10 ton/ha, gypsum100 kg/ha, 

mikoriza indigenous memberikan pengaruh yang paling tinggi terhadap 

jumlah bintil akar, bintil akar efektif, infeksi mikoriza dan serapan P. 

3. Perlakuan gypsum 100 kg/ha memberikan diameter bintil akar terbesar 

dengan rata rata 3,554 mm. 

4. Infeksi mikoriza dan serapan P mempunyai hubungan korelasi positif dengan 

nilai 0,7  

5.2. Saran 

Dari hasil dan pembahasan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut dengan penggunaan pupuk kandang sapi 10 ton/ha, gypsum 100 kg/ha dan 

mikoriza indegenous dalam meningkatkan nodulasi, infeksi mikoriza dan serapan 

P pada tanaman kacang tanah. 
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Lampiran 1. Denah Petak Percobaan  

        U 

                                                                 

                                        B                                            T 

                                                                                      

                                                               S 
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 1 meter 
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                                                                     20 meter 
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Lampir 2. Bedengan Percobaan Beserta Panjang, Lebar, Jarak Tanam Dan  

Letak Tanaman Sampel 

                                           2 meter  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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Lampiran 3. Nilai Rata-Rata dan Anova Setiap Parameter Pengamatan. 

Jumlah Bintil Akar (buah). 

perlakuan 

Ulangan 

rata-rata 1 2 3 

P0 173 174 175 174,0 

P1 178 176 179 177,8 

P2 176 180 177 177,9 

P3 178 172 177 175,7 

P4 186 187 186 186,2 

P5 152 154 157 154,3 

P6 192 194 192 192,5 

 

Anova 

Sk Db Jk Kt F hitung F tabel 

Blok 2 3,96 1,98 0,54 0,597 

Perlakuan 6 2564,38 427,40 116,52 0.000 

Galat 12 44,02 3,67 

 

 

Total 20 2612,36    

BNJ 5%= Qa (P,db galat)√
  

 
 

      7,12 √
    

 
= 5,47 

Jumlah Bintil Akar Efektif  (buah). 

Perlakuan 

Ulangan 

rata-rata 1 2 3 

P0 168 152 172 163,87 

P1 174 171 176 173,40 

P2 173 176 173 174,07 

P3 154 169 174 165,67 

P4 183 185 163 176,80 

P5 149 149 152 149,87 

P6 187 190 189 188,80 

Anova 

Sk Db Jk Kt F hitung F tabel 

Blok 2 5,15 2,57 0,04 0,960 

Perlakuan 6 26665,97 444,33 7,06 0,002 

Galat 12 755,44 62,95 

 

 

Total 20 3426,55    
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BNJ 5%= Qa (P,db galat)√
  

 
 

      7,12 √
     

 
= 22,67 

Diameter Bintil Akar (mm) 

Perlakuan 

Ulangan 

rata rata 1 2 3 

P0 3,16 3,13 3,45 3,246 

P1 3,69 3,54 3,43 3,554 

P2 3,54 3,63 3,49 3,553 

P3 3,25 3,34 3,26 3,285 

P4 3,28 3,29 3,34 3,303 

P5 3,33 3,14 3,16 3,211 

P6 3,26 3,40 3,41 3,356 

 

Anova 

Sk Db Jk Kt F hitung F tabel 

Blok 2 0,00031 0,00016 0,01 0,987 

Perlakuan 6 0,35702 0,05950 4,82 0,010 

Galat 12 0,14825 0,01235 

 

 

Total 20 0,50558    

BNJ 5%= Qa (P,db galat)√
  

 
 

      7,12 √
       

 
= 0,317 

Infeksi Mikoriza (%) 

Perlakuan 

Ulangan 

rata rata 1 2 3 

P0 72,5 75 75 74,2 

P1 75 82,5 80 79,2 

P2 72,5 67,5 70 70,0 

P3 80 82,5 82,5 81,7 

P4 87,5 85 85 85,8 

P5 80 80 82,5 80,8 

P6 92,5 95 95 94,2 

 

 



33 
 

Anova 

Sk Db Jk Kt F hitung F tabel 

Blok 2 7,74 3,87 0,85 0,452 

Perlakuan 6 1104,17 184,03 40,33 0,000 

Galat 12 54,76 4,56 

 

 

Total 10 1166,67    

BNJ 5%= Qa (P,db galat)√
  

 
 

      7,12 √
    

 
= 6,10 

Serapan P (g/tanaman) 

Perlakuan 

Ulangan 

rata rata 1 2 3 

P0 72,5 75 75 74,2 

P1 75 82,5 80 79,2 

P2 72,5 67,5 70 70,0 

P3 80 82,5 82,5 81,7 

P4 87,5 85 85 85,8 

P5 80 80 82,5 80,8 

P6 92,5 95 95 94,2 

 

Anova 

Sk Db Jk Kt F hitung F tabel 

Blok 2 0,09276 0,04638 0,48 0,629 

Perlakuan 6 2,97546 0,49591 5,16 0.008 

Galat 12 1,15279 0,09607 

 

 

Total 10 4,22102    

BNJ 5%= Qa (P,db galat)√
  

 
 

      7,12 √
       

 
= 0,885 
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Lampiran 4. Rumus Menghitung Kebutuhan Pupuk 

 

Dosis menghitung kebutuhan pupuk kandang per petak 

Dosis 10 ton/ha 

          

               
             

           

         
                          

Dosis menghitung kebutuhan gypsum, Pupuk urea, SP36 dan KCL per petak  

Dosis 100 kg/ha 
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Lampiran 4. Gambar Penelitian 

 
Pengolahan tanah 

 
Pembuatan petak dan saluran air 

 
                                                                Penanaman                                                                                 

 

 
Pengukuran diameter bintil akar 

 

 
Perhitungan jumlah bintil akar efektif dan 

tidak efektif 
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Pengamatan infeksi mikoriza 

 
Gambar Infeksi  mikoriza 

 
Penimbangan sampel  

 
Destruksi  
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