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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research was to investigate the affectivity of different type of organic 

fertilizers and dosage of mycorrhiza to enhance growth and yield of seed potato tubers. An  

experiment, conducted from May to December 2015),  was undertaken in Sembalun Timba Gading 

Village, Sembalun District, East Lombok followed by investigation in the Bioscience and 

Biotechnology Laboratory as well as Microbiology Laboratory, Faculty of Agriculture, University of 

Mataram. The experiment was designed according to Randomized Block Design with Factorial 

comprising of two factors, i.e , kind of organic fertizers and dosage of mycorrhiza. The first factor 

comprised of three type of organic fertilizer designated as p1 = cow manure, p2 = goat manure , and P3 

commerical oragnic fertilizer of Petroganik) . The second factor comprised of different dosage of 

mycorrhiza, that were m0 = 0 g /plant, m1 = 10 g /plant , m2 = 20 g /plant , m3 = 30 g /plant , and m4 = 

40 g /plant. Results of the experiment indicated that types of organic fertilizer and dosage of 

mycorrhiza altered growth and yield of seed potato tubers as well as micorrhiza development, but  they 

did not influence the seed tuber quality. Goat manure was more effective than cow manure and 

commercial organic fertilizer of Pertoganic in influencing growth, yield of seed potato tubers and  

micorrhiza development. Goat manure increased the plant wet biomass by  35.02%, dry biomass by  

38.27%, tuber weight by 21.32 and number of mycorriza by 38,29% compared to those of comercial 

organic fertilizer of Petroganik. In addition, the most effective micorrhiza application was in the 

dosage of 30 g/plant which increased 74.61 % plant dry biomass, 45.94 % tuber weight, 80.45% 

number of mycorrhiza spore, 128.79% percentage of root infection compared to without mycorrhiza 

application. Combination of goat manure and application of 30 g/plant mycorrhiza increased the tuber 

yied by 33.84%.    

 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis pupuk organik dan dosis mikoriza yang efektif 

dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil benih kentang. Penelitian dilakukan di Desa Timba 

Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Laboratotium Bioteknologi Fakultas 

Pertanian, dan Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, pada bulan Mei 

sampai Desember 2015. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok Faktorial. Faktor 

pertama yaitu jenis pupuk organik yang terdiri atas p1= pupuk kandang sapi, p2= pupuk kandang 

kambing, dan p3=pupuk organik komersial Petroganik. Faktor kedua yaitu dosis mikoriza yang terdiri 

atas m0= 0 g/tanaman, m1= 10 g/tanaman, m2= 20 g/tanaman, m3= 30 g/tanaman, dan m4= 40 

g/tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pupuk organik dan dosis mikoriza berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan hasil benih kentang, serta perkembangan mikoriza namun tidak 

berpengaruh terhadap kualitas umbi benih kentang. Pupuk kandang kambing lebih efektif dalam 

meningkatkan pertumbuhan, hasil benih kentang serta perkembangan mikoriza. Pupuk kandang 

kambing meningkatkan bobot berangkasan basah tanaman sebesar 35,02%,  bobot berangkasan kering 

tanaman 38,27%, bobot umbi sebesar 21,32%  dan jumlah spora mikoriza di daerah perakaran kentang 

sebesar 38,29%  bila dibandingkan dengan pupuk Petroganik. Selain itu diketahui pula bahwa dosis 
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mikoriza 30 g/tanaman paling efektif dalam meningkatkan berangkasan kering tanaman (peningkatan 

sebesar 74,61 %, bobot umbi (peningkatan sebesar  46,42 %), jumlah spora mikoriza (meningkat 

80,45%) dan persentase infeksi akar (meningkat 128,79%) dibandingkan dengan tanpa mikorisa (dosis 

0 g/tanaman). Kombinasi pupuk kandang kambing dengan dosis mikoriza 30 g/tanaman dapat 

meningkatkan bobot umbi sebesar 33,84%.     

Key word: pupuk organik, mikoriza, pertumbuhan dan hasil tanaman kentang 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kentang (Solanum tuberosum L.) 

merupakan salah satu produk pertanian yang 

memegang peranan penting dan mendapat 

prioritas utama untuk dikembangkan serta 

mempunyai potensi untuk diversifikasi pangan. 

Kentang banyak mengandung vitamin, seperti 

vitamin B1, B2 dan vitamin C, serta protein 

yang sangat baik bagi tubuh. Selain itu, kentang 

juga mengandung karbohidrat yang tinggi 

sehingga dapat digunakan sebagai salah satu 

bahan pokok di Dunia. Namun di Indonesia 

kentang biasanya dimanfaatkan sebagai sayuran 

(Ratnasari, 2010). 

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), 

produksi kentang pada tahun 2015 mengalami 

penurunan sebesar 4056 ton dan pada tahun 

2014 sebesar 3358 ton (BPSB TPH NTB, 

2015). Penurunan produksi kentang terjadi 

karena banyak faktor, salah satunya adalah 

ketersediaan bibit yang bermutu. Sebagian 

besar petani menggunakan bibit berupa umbi 

kentang dari generasi sebeliumnya, yaitu hasil 

panen yang telah diseleksi untuk dimanfaatkan 

sebagai umbi bibit pada penanaman berikutnya. 

Kondisi tersebut disebabkan oleh mahalnya 

harga bibit kentang bermutu dan belum cukup 

tersedia di lapangan pada waktu diperlukan oleh 

petani (Pitojo, 2004). 

Salah satu upaya yang dapat ditempuh 

yaitu mendorong pengembangan perbenihan 

kentang. Salah satu daerah yang mempunyai 

potensi sebagai sentra produksi benih kentang 

bermutu secara nasional di NTB adalah dataran 

tinggi Sembalun. Sembalun mempunyai potensi 

untuk produksi benih kentang dan kondisi tanah 

masih terbebas dari NSK atau Nematoda Sista 

Kuning (BPSB TPH  NTB, 2015 ). Salah satu 

faktor yang penting dalam produksi benih 

kentang bermutu adalah kesuburan tanah. 

Untuk mencapai hasil tanaman kentang 

yang optimal dengan mempertahankan 

kesuburan tanah ialah  dengan  pemberian 

pupuk organik. Pada saat ini, petani kentang di 

Sembalun menggunakan pupuk organik 

komersial Petroganik, disisi lain ketersediaan 

pupuk kandang di kalangan petani, terutama 

pupuk kandang sapi dan kambing,  cukup 

melimpah. Seperti pupuk organik Petrogenik, 

pupuk kandang sapi dan pupuk kandang 

kambing mengandung sejumlah unsur hara dan 

bahan organik yang dapat memperbaiki sifat 

fisik, kimia, dan biologi tanah, serta dapat 

menjadi penyangga unsur hara dalam tanah 

sehingga pemupukan menjadi efisien (Sutedjo, 

1995; Marsono dan Sigit, 2001). 

 Perlakuan lain yang dapat meningkatkan 

kesuburan tanah adalah aplikasi mikoriza. 

Mikoriza dapat membantu tanaman dalam 

penyerapan unsur hara dan secara tidak 

langsung dapat meningkatkan kesuburan tanah. 

Menurut Astiko et all. (2012) bahwa aplikasi 

pupuk organik MA (Mikoriza Arbuscular) yang 

dikombinasikan dengan pupuk kandang dapat 

meningkatkan konsentrasi N,P,K dan 

kandungan bahan organik tanah sehingga dapat 

meningkatkan serapan hara, pertumbuhan dan 

hasil tanaman. Mikoriza yang digunakan dalam 

penelitian ini berbentuk powder (tepung), 

koleksi Dr. Ir. Wahyu Astiko, MP dan 

merupakan mikoriza komersial. Hadi (2015) 

menyatakan bahwa pemberian dosis mikoriza 

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil jagung di Lombok Utara. Selain itu,  

belum ada informasi mengenai dosis mikoriza 

pada tanaman kentang.   

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas pupuk organik dan 

mikoriza terhadap pertumbuhan dan hasil  benih 

kentang (Solanum tuberosum L.). 
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METODE  PENELITIAN 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa 

Timba Gading, Kecamatan Sembalun, 

Kabupaten Lombok Timur, Laboratorium 

Biosains dan Bioteknologi Fakultas Pertanian, 

Universitas Mataram dan Laboratorium 

Mikrobiologi Fakultas Pertanian, Universitas 

Mataram dan dilaksanakan pada bulan Mei 

sampai dengan bulan Desember 2015. 

 Alat dan Bahan Penelitian  

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini baik dilapangan maupun di 

laboratorium adalah cangkul, sabit, ember, tali 

rafia, penggaris, meteran, timbangan digital, 

timbangan mikro, oven, magnetik stirrer, 

centrifuge, gelas piala, cawan petri, mikroskop 

dan alat tulis menulis. Sedangkan bahan-bahan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

benih kentang varietas Atlantik (G1, benih 

Unram), pupuk organik komersil (Pentrogenik), 

pupuk kandang sapi, pupuk kandang kambing,  

mikoriza, SP36, NPK Phonska, ZA, Furadan 3 

Gr, pestisida Decis, pestisida Revus, pestisida 

Victory Gliserol, Glukosa, KOH, HCL, dan 

Trypan Blue. 

Rancangan Percobaan 

Rancangan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) Faktorial yang terdiri dari 2 

faktor perlakuan. Faktor pertama yaitu pupuk 

oranik yang terdiri dari 3 aras yaitu : p1 = pupuk 

kandang sapi (3,5 ton/ha), p2 = pupuk kandang 

kambing (3,5 ton/ha), dan p3 = pupuk organik 

komersil (petrogenik 3,5 ton/ha) Faktor kedua 

yaitu mikoriza yang terdiri dari 5 aras yaitu : m0 

= 0 gr/tanaman,m1= 10 gr/tanaman, m2= 20 

gr/tanaman, m3= 30 gr/tanaman, dan m4= 40 

gr/tanaman. terdapat 15 kombinasi perlakuan 

yang diulang sebanyak 3 kali sehingga terdapat 

45 unit percobaan. 

Pelaksanaan Percobaan 

Pelaksanaan percobaan meliputi kegiatan-

kegiatan berikut: 

Pengolahan Tahan .- Tanah di olah dua 

minggu sebelum penanaman, kemudian lahan 

digaru untuk meratakan tanah dan dibuat petak  

dengan ukuran 2,1 × 3 meter kemudian dibuat 

larikan untuk setiap petak perlakuan. 

Pemupukan Dasar.- Setelah pengolahan tanah 

dilakukan pemupukan dasar dengan 

menggunakan pupuk NPK Phonska (15:15:15)  

dengan dosis 300 kg/ha, dan SP36 dengan dosis 

300 kg/ha. Pemberian pupuk dasar dilakukan 

dengan cara dibenamkan pada larikan yang 

telah dibuat.  

Pemberian Pupuk Organik.- Setelah 

pemupukan dasar dilakukan pemupukan dengan 

menggunakan pupuk organik sesuai dengan 

perlakuan  yaitu menggunakan pupuk kandang 

sapi, kambing atau pupuk petrogenik dengan 

dosiS 3,5 ton/ha atau setra dengan 2,2 kg per 

petak perlakuan. Pemberian pupuk organik 

dilakukan dengan cara dibenamkan pada larikan 

yang telah diberi pupuk dasar dan dilakukan 

setelah pemupukan dasar. 

Inokulasi Mikoriza.-Inokulasi mikoriza 

dilakukan pada saat penanaman dengan cara 

diletakkan inokum mikoriza pada larikan yang 

telah diberi pupuk organik dengan dosis yang 

berbeda. sesuai dengan perlakuan, yaitu 0 

g/tanaman, 10 g/tanaman, 20 g/tanaman, 30 

g/tanaman, dan 40 g/tanaman, inokulum 

mikoriza kemudian ditutup dengan tanah 

setebal ±1 cm, kemudian  benih kentang  

ditanam di atas larikan yang telah 

diinokulasikan dengan inokulum mikoriza. 

Mikoriza yang digunakan merupakan koleksi 

Dr. Ir. Wahyu Astiko, MP. yang komposisinya 

terdiri dari inokulum mikoriza Indigenus, rock 

posfat, pupuk kandang sapi, sekam, kompos, 

dan EM4 yang kemudian menjadi produk dalam 

bentuk tepung. Mikoriza ini merupakan produk 

komersil. 

Penanaman.-Penanaman dilakukan dengan 

cara meletakkan umbi bibit kentang kedalam 

larikan yang telah diinokulasi mikoriza dengan 

kedalaman 10 cm dengan posisi tunas umbi 

bibit kentang menghadap ke atas dan larikan 

ditutup kembali dengan tanah. Penanaman 

dilakukukan dengan jarak tanam 70 × 15 cm. 

Umbi bibit kentang yang digunakan telah 

bertunas dan memiliki panjang tunas sekitar 0-2 

cm.  

Tahapan Pemeliharaan 

1. Pengairan 

2. Penyiangan 

3. Pemupukan susulan. 

4. Pembumbunan 

5. Pengendalian hama dan penyakit tanaman 

Parameter Yang Diamati 

1. Tinggi Tanaman  
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2. Berat Brangkasan Basah  

3. Berat Brangkasan Kering  

4. Jumlah Umbi Per Tanaman 

5. Bobot Umbi  Per Tanaman  

6. Persentase Umbi Besar  

7. Persentase Umbi Sedang  

8. Persentase Umbi Kecil  

9. Jumlah spora mikoriza 

10. Persentase infeksi akar  

Analisis data 

Data hasil pengamatan akan dianalisis 

dengan menggunakan analisis keragaman 

(ANOVA)  dan dilanjutkan dengan uji BNJ 

pada taraf nyata 5 %. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis keragaman terhadap 

faktor  pupuk organik dan faktor mikoriza serta 

interaksinya  terhadap semua parameter yang 

diamati dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Rangkuman Hasil Analisis Keragaman Pengaruh Pupuk Organik dan Mikoriza serta 

Interaksinya pada Semua Parameter Pengamatan 

Paramater pengamatan Sumber Keragamana 

 Pupuk Organik Mikoriza Interaksi 

Tinggi Tanaman 14 hst S NS NS 

Tinggi Tanaman 28 hst S NS NS 

Tinggi Tanaman 42 hst  S NS NS 

Bobot Berangkasan Basah 45 hst S NS NS 

Bobot Berangkasan Kering 45 hst S S NS 

Jumlah Umbi 100 hst S NS NS 

Bobot Umbi 100 hst S S NS 

Persentase Umbi Besar NS NS NS 

Persentase Umbi Sedang NS NS NS 

Persentase Umbi Kecil NS NS NS 

Jumlah Spora Mikoriza 45 hst NS NS NS 

Persentase Infeksi Akar 45 hst NS S NS 

Jumlah Spora Mikoriza 100 hst S S NS 

Persentase Infeksi Akar 100 hst NS S NS 

Keterangan; S=Signifikan, NS=Non-Signifikan 

Pada Tabel 1 dapt dilihat bahwa  pupuk 

organik memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap semua parameter pertumbuhan dan 

hasil kentang serta jumlah spora mikoriza 100 

hst (hari setelah tanam), namun tidak 

berpengaruh signifikan terhadap parameter 

persentase umbi besar, persentase umbi sedang, 

persentase umbi kecil, jumlah spora mikoriza 

dan persentase infeksi akar 45 hst, dan 

persentase infeksi akar 100 hst. Dosis mikoriza 

tidak berpengaruh signifikan terhadap sebagian 

besar parameter pertumbuhan dan hasil, kecuali 

parameter bobot berangkasan kering dan bobot 

umbi 100 hst. Dosis mikoriza berpengaruh 

signifikan terhadap  persentase infeksi akar 45 

hst, jumlah spora dan persentase infeksi akar 

100 hst. Meskipun demikian, interaksi antara 

pupuk organik dan mikoriza berpengaruh secara 

tidak signifikan terhadap semua parameter 

pengamatan. 

Analisis pupuk organik 

Jenis pupuk organik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pupuk kandang sapi, 

pupuk kandang kambing, dan pupuk 

Petroganik. Masing-masing jenis pupuk organik 

dianalisis di Laboraturium Ilmu Tanah, Fakultas 

Pertanian Uinversitas Mataram. Hasil analisis 

pupuk organik sebelum penanaman disajikan 

pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Hasil Analisis Pupuk Organik Sebelum Penanaman. 

Kode sampel 
*)

 Parameter 

 Kadar air (%) C-organik 

(%) 

N-total (%) C/N ratio (%) P-total (%) K-total (%) 
**)

 

       

p1 6,40  0,87 R  0,68 T 1,29 0,41  SR 1,03 SR 

p2 18,81 3,90  ST 2,12 ST 1,46 0,56 SR 1,31 SR 

p3 13,75 1,58 T 1,22 ST 1,29 2,46 SR 1,33 SR 
 Sumber: Balai penelitian tanah (2005).  
 *)

 p1=pupuk kandang sapi, p2= pupuk kandang kambing, p3=pupuk Petroganik 
**)

 R=Rendah, SR= Sangat Rendah S=Sedang, T=Tinggi, ST= Sangat Tinggi. 

 Tabel 2 menunjukkan bahwa masing-

masing jenis pupuk organik mengandung kadar 

air, C-organik, N-total, C/N rasio, P-total dan 

K-total  yang bervariasi. Pupuk p2 mempunyai 

kandungan kadar air, C-organik, N-total dan 

C/N ratio paling tinggi, namun P-total dan K-

total lebih rendah dari p3. Pupuk Petroganik 

mempunyai kandungan P-total dan K-total yang 

paling tinggi, namun dibandingkan jenis pupuk 

organik lainnya. Pupuk p1 mempunyai 

kandungan kadar air, C-organik, N-total, C/N 

rasio, P-total dan K-total yang paling rendah 

dibandingkan p2 dan p3. Hasil analisis 

menunjukkan masing-masing jenis pupuk 

organik mengandung C/N ratio yang sangat 

rendah dan dibawah 20 %.  

Pengaruh Jenis Pupuk Organik Terhadap 

Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kentang 

Hasil analisis keragaman menunjukkan 

bahwa pupuk organik memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap pertumbuhan 

tanaman kentang. Perlakuan p2 berpengaruh 

yang berbeda nyata dengan p1 dan p3, sedangkan 

p1 dan p3 berpengaruh tidak berbeda nyata 

terhadap tinggi tanaman. Rata-rata tinggi 

tanaman, bobot berangkasan basah dan bobot 

berangkasan kering pada jenis pupuk organik 

terhadap pertumbuhan tanaman kentang 

disajikan dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Pengaruh Jenis Pupuk Organik Terhadap Pertumbuhan Tanaman  Kentang  

Perlakuan
 *)

 Tinggi Tanaman Kentang (cm) BB  

(g) 

BK  

(g) 

 14 hst 28 hst 42 hst   

 p1 1,49a 13,59a 17,34a 67,11a 26,57a 

 p2 3,37b 19,68b 23,29b 122,11b 56,73c 

 p3 0,75a 10,05a 17,83a 90,44a 41,03b 

BNJ 5% 1,35 4,82 3,55 26,77 13,26 

Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji lanjut BNJ 5%. 
*)

 p1=pupuk kandang sapi, p2= pupuk kandang kambing, p3=pupuk Petroganik. 
**)

 BB= bobot berangkasan basah, BK=Bobot berangkasan kering 

Pada Tabel di atas terlihat bahwa tinggi 

tanaman meningkat seiring dengan 

meningkatnya umur tanaman. Perlakuan p2 

menghasilkan tanaman yang lebih tinggi 

dibandingkan p1 dan p3, yaitu 3,4 cm pada 14 

hst, 19,7 cm pada 28 hst, dan 23,3 cm pada 42 

hst. Hal ini disebabkan karena pupuk kandang 

kambing memiliki unsur hara N, P, dan K. 

Unsur hara N pada tanaman berfungi untuk 

memacu perpanjngan sel tanaman sehingga 

dapat meningkatkan tinggi tanaman. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian Afif et 

all. (2014) yang menunjukkan bahwa 

penambahan pupuk kandang kambing mampu 

meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman 

kacang hijau.  

Perlakuan p2 (pupuk kandang kambing)  

menghasilkan bobot berangkasan basah yang 

lebih tinggi dibandingkan p1 dan p3, diduga 

disebabkan karena p2 mengandung kadar air 

yang lebih tinggi dibandingkan p1 dan p3. 

Berangkasan basah tanaman dapat dipengaruhi 

oleh kadar air pada jaringan tanaman. 

Tingginya kadar air pada pupuk kandang 
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kambing menyebabkan ketersediaan air dalam 

tanah semakin tinggi sehingga penyerapan air 

oleh tanaman semakin tinggi dan dapat 

meningkatkan bobot berangkasan basah 

tanaman 

Dalam hal bobot berangkasan kering 

terlihat bahwa adanya perbedaan hasil disetiap 

perlakuan satu dengan yang lain terhadap bobot 

kering tanaman. Perlakuan p2 (pupuk kandang 

kambing) menunjukan bobot berangkasan 

kering tanaman yang lebih tinggi yaitu 56,73 

dibandingkan perlakuan p3= 41,03 g dan p1= 

26,57 g yang memiliki nilai berturut-turut 

terendah. Hal ini diduga disebabkan karena 

unsur hara N dapat merangsang pertumbuhan 

vegetatif tanaman. Selain unsur hara N, 

tanaman kentang membutuhkan unsur hara P 

dan K dalam proses pertumbuhannya. Unsur 

hara P digunakan sebagai bahan penyusun 

dalam pembentukan ATP sehingga proses 

transfer  energi semakin tinggi. Unsur hara K 

digunakan tanaman dalam memacu translokasi 

hasil fotosintesis keseluruh bagian tanaman. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

Putra et all. (2015), menunjukkan bahwa 

aplikasi pupuk kandang kambing berpengaruh 

nyata mempengaruhi pertambahan bobot kering 

tanaman.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang berbeda nyata antara p2 

dan p1, namun p3 tidak berbeda nyata antara p2 

dan p1 terhadap jumlah umbi dan bobot umbi 

kentang. Rata-rata jumlah umbi (JU) dan bobot 

umbi (BU) tanaman kentang 100 hst disajikan 

dalam Tabel 4.  

Tabel 4. Pengaruh Pupuk Organik Terhadap Jumlah Umbi (JU) dan Bobot Umbi (BU) Pada Tanaman 

Kentang 100 hst. 

Perlakuan *) JU BU (g) 

 p1 6,00a 271,44a 

 p2 8,00b 418,71b 

 p3 7,00ab 345,15ab 

BNJ 5% 1,35 85,87 

Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji lanjut BNJ 5%. 

 
*)

 p1= pupuk kandang sapi, p2= pupuk kandang kambing, p3= pupuk petroganik.

Pada Tabel 4. terlihat bahwa perlakuan 

p2 menghasilkan jumlah umbi dan bobot umbi 

kentang yang lebih tinggi di bandingkan p1 dan 

p3. Hasil ini menunjukkan bahwa unsur hara 

yang ada pada pupuk kandang kambing mampu 

mempengaruhi hasil tanaman kentang, terutama 

unsur hara N, P dan K yang sangat dibutuh akan 

tanaman kentang dalam pembentukan umbi.  

Umbi kentang merupakan tempat 

penyimpanan fotosintat yang dihasilkan dari 

proses fotosintesis. Besarnya fotosintat yang 

ditranslokasikan ke umbi berhubungan dengan 

meningkatnya pertumbuhan tanaman. 

Pertumbuhan tanaman yang baik menghasilkan 

fotonsitat yang optimal sehingga jumlah umbi 

dan bobot umbi kentang yang dihasilkan 

semakin tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa 

p2 menghasilkan pertumbuhan tanaman yang 

lebih baik sehingga fotosintesis optimal dan 

menghasilkan hasil tanaman yang lebih tinggi 

dibandingkan p1 dan p3.  

Pengamatan persentase ukuran umbi 

dilakukan saat panen (100 hst) dengan tiga  

ukuran umbi yaitu umbi besar  ≥ 50 g, sedang 

≥30-50 g, dan kecil ≥0-30 g. Hasil analisis 

keragaman menunjukkan bahwa jenis pupuk 

organik dan dosis mikoriza memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 

persentase ukuran umbi ≥ 50 g, ukuran umbi 

≥30-50 g, dan ukuran umbi ≥0-30 g. Rata-rata 

persentase ukuran umbi kentang pada jenis 

pupuk organik dan dosis mikoriza dapat dilihat 

pada tabel 5 

mikoriza memberikan pengaruh yang 

tidak berbeda nyata terhadap persentase ukuran 

umbi ≥ 50 g, ukuran umbi ≥30-50 g, dan ukuran 

umbi ≥0-30 g. Rata-rata persentase ukuran 

umbi kentang pada jenis pupuk organik dan 

dosis mikoriza dapat dilihat pada tabel 5. 
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Tabel 5. Rata-rata persentase ukuran umbi kentang pada jenis pupuk organik dan dosis mikoriza. 

Perlakuan 
*)

 Ukuran umbi ≥ 50 g (%) Ukuran umbi ≥30-50 g (%) Ukuran umbi ≥ 0-30 g 

(%) 

 p1 36,27 35,07 27,00 

 p2 40,67 27,13 29,53 

 p3 45,20 31,13 22,07 

BNJ 5%  - -  - 

 
*)

 p1= pupuk kandang sapi, p2= pupuk kandang kambing, p3= pupuk petroganik. 

Pada Tabel di atas terlihat bahwa 

meskipun jenis pupuk kandang tidak 

berpengaruh secara nyata terhadap ukuran 

umbi namun rata-rata  persentase umbi besar 

yang cenderung lebih tinggi  terdapat pada 

perlakuan p3  yaitu 45,20 % dan terendah pada 

perlakuan p1 yaitu 36,27 %, persentase umbi 

sedang yang cenderung tertinggi pada 

perlakuan p1 yaitu 35,07 % dan  terendah pada 

perlakuan p3 yaitu 31,13%. Pada persentase  

umbi kecil yang cenderung tertinggi terdapat 

pada perlakuan p2 yaitu 29,53 % dan terendah 

terdapat pada perlakuan  p3 22,07%.  

Ukuran umbi kentang sedang (≥ 30-50 

g/umbi kentang) banyak digunaknan petani 

sebagai umbi bibit. Hal ini didukung oleh 

Hartus (2001) menyatakan bahwa umbi yang 

besar dengan ukuran ≥ 50 g dijual sebagai 

bahan konsumsi. Selanjutnya Rukmana (1997) 

menyatakan bahwa ukuran bibit yang ideal 

adalah 30-60 g, selain produksinya bagus, 

penggunaan bibit dengan ukuran 30-60 g juga 

dapat menghemat biaya produksi. Setiadi dan 

Surya (2000  dalam Bukit, 2008) menyatakan 

bahwa umbi kentang yang baik berukuran 30-

45 g dan 50-60 g dan memiliki jumlah tunas 3-

5. Hasil ini menunjukkan bahwa p1 (pupuk 

kandang sapi) dan p3 (pupuk Petroganik) 

cenderung menghasilkan benih umbi kentang 

yang lebih baik dibandingkan p2.  

Pengaruh Dosis Mikoriza Terhadap 

Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Kentang  

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

dosis mikoriza m3 berpengaruh berbeda nyata 

dengan m0, namun m3 berpengaruh tidak 

berbeda nyata dengan m1, m2, dan m4 terhadap 

bobot berangkasan kering tanaman. Dosis 

mikoriza m3 menghasilkan bobot berangkasan 

kering tanaman yang lebih tinggi dibandingkan 

m1, m2, dan m4. Bobot berangkasan kering 

tanaman terendah terdapat pada perlakuan 

dosis mikoriza m0.   

 

 

Gambar 1. Pengaruh dosis mikoriza terhadap bobot 

berangkasan kering (g) tanaman. 

Dosis mikoriza m3 menunjukkan 

pertumbuhan tanaman yang lebih baik 

dibandingkan menghasilkan bobot berangkasan 

kering tanaman yang lebih tinggi dibandingkan 

m0, m1, m2, dan m4. Hal ini kemungkinan 

disebabkan karena pada perlakuan m3 (30 

g/tanaman) lebih efektif dibandingkan m0 (0 

g/tanaman) dalam penyerapan unsur hara dan 

air yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh 

secara optimal. Hasil ini menunjukkan bahwa 

dosis mikoriza yang efektif dalam untuk 

diaplikasikan untuk tanaman kentang 

meningkatkan pertumbuhan tanaman kentang 

ialah 30 gr/tanaman. 

Adanya pengaruh mikoriza terhadap 

bobot berangkasan kering tanaman, karena 

tanaman yang bermikoriza mampu 

merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman. 

Akar tanaman yang terinfeksi mikoriza 

mempunyai bobot berangkasan  kering yang 

lebih besar. Media tanam yang diinokulasikan 

dengan mikoriza dapat mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman dibandingkan dengan 

tanpa mikoriza. indikasi ini dibuktikan oleh 

Astiko (2009), bahwa aplikasi pupuk organik 

dengan penambahan inokulasi MA dan pupuk 

kandang dapat meningkatkan serapan hara, 

pertumbuhan dan hasil tanaman 

Hasil analisis analisis menunjukkan 

dosis mikoriza m3 berpengaruh berbeda nyata 
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dengan m0, namun berpengaruh tidak nyata 

dengan m1, m2 dan m4 terhadap bobot umbi 

kentang. Bobot umbi tanaman kentang yang 

tertinggi terdapat perlakuan pada dosis 

mikoriza m3 dan terendah pada m0.  

 

Gambar 2. Pengaruh dosis mikoriza terhadap bobot 

umbi (g) 100 hst. 

Gambar di atas menunjukkan bahwa 

dosis mikoriza m3 menghasilkan hasil tanaman 

kentang yang lebih tinggi dibandingkan m0, 

m1, m2 dan m4. Hal ini diduga disebabkan 

karena pada dosis mikoriza m3 lebih efektif 

dalam penyerapan unsur hara dan air yang 

dibutuhkan tanaman kentang dalam 

meningkatkan bobot umbi tanaman kentang 

dibandingkan m0. Meningkatnya bobot umbi 

disebabkan karena mikoriza berperan dalam 

meningkatkan penyerapan air dan unsur hara 

bagi tanamna. 

Tanaman yang diinokulasi MA akan 

lebih baik pertumbuhan dan biomassanya 

karena dapat memfasilitasi perbaikan unsur 

hara tanaman sehingga tanaman mampu 

tumbuh lebih baik dari pada tanaman tanpa 

bermikoriza (Danu et all., 2012 dalam Salim, 

2015). Pertumbuhan vegetatif tanaman erat 

kaitannya dengan jumlah dan bobot umbi 

kentang yang dihasilkan. Semakin tinggi 

pertumbuhan vegetatif tanaman, maka semakin 

tinggi pula fotosintat yang dihasilkan tanaman 

dalam proses fotosintesis. Fotosintat yang 

dihasilkan pada pertumbuhan vegetatif 

tanaman dapat meningkatkan jumlah dan 

biomassa umbi tanaman kentang.  

Jumlah Spora dan Persentase Infeksi 

Mikoriza 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

pupuk organik memberikan memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 

jumlah spora mikoriza 45 hst, persentase 

infeksi umbi 45 HST, dan persentase infeksi 

akar 100 hst. Jenis pupuk organik berpengaruh 

terhadap jumlah spora mikoriza 100 hst. 

Jumlah spora mikoriza pada perlakuan 

P2 berbeda nyata dengan perlakuan P3 dan P1, 

serta menunjukkan jumlah spora mikoriza pada 

rhizofer tanaman kentang yang lebih banyak 

dibandingkan P3 dan P1. Ini menunjukkan 

jumlah spora mikoriza pada rhizofer tanaman 

kentang yang diberi pupuk kandang kambing 

(p2) dibandingkan p3 dan p1. Hal ini diduga 

disebabkan karena p2 memiliki kadar C-

organik yang lebih tinggi dibandingkan p1 dan 

p3. 

 

 

Tabel 6. Pengaruh pupuk organik terhadap jumlah spora dan persentase infeksi pada akar tanaman 

kentang. 

Umur Tanaman Perlakuan *) Jumlah Spora (Spora/100 g 

Tanah) 

Persentase Infeksi Akar 

(%) 

45 hst p1 432,00 35,58 

 p2 503,00 42,47 

  p3 398,00 32,56 

  BNJ 5% - - 

90 hst p1 560,07a 45,79 

 p2 779,67b 50,36 

 p3 563,8a 43,85 

  BNJ 5% 147,99 - 

 Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji lanjut BNJ 5%. 
*)

 p1= pupuk kandang sapi, p2= pupuk kandang kambing, p3= pupuk petroganik. 

Tingginya C-organik pada p2 dapat 

memacu sporulasi yang dapat meningkatkan 

jumlah spora mikoriza per 100 g tanah. Astiko 

et all (2013) menyatakan bahwa aplikasi pupuk 

kandang dengan inokulasi MA dan penambahan 

pupuk kandang dapat meningkatkan kinerja 

MA yang ditunjukkan oleh variabel jumlah 

spora per 100 g tanah dan persentase infeksi 

pada akar. 
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Pupuk organik mengandung bahan 

organik yang dapat menyediakan karbon untuk 

perkembangan mikoriza dan organisme lainnya. 

Bahan organik tanah mempunyai hubungan 

dengan pertumbuhan MA di dalam tanah dan di 

dalam jaringan akar tanaman. Bahan organik 

berfungsi sebagai sumber energi bagi MA di 

dalam tanah. Jumlah maksimum spora 

ditemukan  pada tanah-tanah yang mengandung 

bahan organik 1-2%, sedangkan pada tanah-

tanah berbahan organik kurang dari 0,5% 

kandungan spora sangat rendah (Anas, 1997 

dalam Astiko, 2015).  

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

dosis mikoriza tidak berpengaruh  nyata 

terhadap jumlah spora mikoriza pada  umur 

tanaman 45 hst, namun memberikan pengaruh 

yang  nyata pada umur tanaman 100 hst . 

Sedangkan Dosis mikoriza memberikan 

pengaruh yang berbeda-beda terhadap 

persentase derajat infeksi akar pada umur 

tanaman 45 hst dan  100 hst. .   

Tabel 7. Pengaruh Dosis Mikoriza Terhadap Jumlah Spora dan Persentase Infeksi Akar Tanaman 

Kentang. 

Umur Tanaman Perlakuan *) Jumlah Spora 

(Spora/ 100 g Tanah) 

Persentase Infeksi Akar 

(%) 

45 hst m0 275,00 21,19a 

 m1 394,00 28,21a 

 m2 445,00 36,70ab 

 m3 519,00 41,29b 

  m4 590,00 57,80b 

 BNJ 5% - 17,32 

100 hst m0 445,00a 28,76a 

 m1 554,00ab 36,27ab 

 m2 633,00ab 47,33ab 

 m3 737,00ab 55,18ab 

  m4 803,00b 65,80b 

  BNJ 5% 224,45 18,67 
 Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji lanjut BNJ 5%. 
*)

 m0= 0 g/tanaman, m1= 10 g/tanaman, m2= 20 g/tanaman, m3= 30g/tanaman, dan m4= 40 g/tanaman.  

Tabel di atas menunjukkan Jumlah 

spora mikoriza dan persentase infeksi akar 

meningkat seiring dengan meningkatnya dosis 

inokulasi mikoriza. Jumlah spora tertinggi 

terdapat pada dosis mikoriza m4 dan terendah 

m0. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian Hadi (2015) yang menyatakan bahwa 

jumlah spora mikoriza terendah pada tanaman 

tanpa mikoriza, namun terdapat spora mikoriza 

pada  tanaman tanpa yang inokulasi mikoriza 

diduga merupakan jenia spesies glomus sp. 

Ditemukannya sejumlah mikoriza disertai 

dengan adanya infeksi akar pada perlakuan 

kontrol, mengindikasikan bahwa pada tanah 

percobaan terdapat MA indigenus yang mampu 

bersimbiosis dengan akar tanaman, namun 

aktivitas MA tersebut masih rendah sehingga 

ketika MAA01 diintroduksi ke dalam tanah terjadi 

peningkatan jumlah spora  dan jumlah akar 

yang terinfeksi yang sangat nyata baik (Astiko, 

2015). 

Persentase infeksi mikoriza yang tinggi 

biasanya berhubungan dengan kemampuan dari 

mikoriza dalam menyerap unsur hara di dalam 

tanah terutama fosfor. 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 tinggi dan bobot tanaman 

(Rossiana, 2003).  

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pupuk kandang kambing meningkatkan tinggi 

tanaman mencapai 30,62%, bobot berangkasan 

basah tanaman 35,02%, dan berangkasan bobot 

kering tanaman 38,27%.  

2. Pemberian pupuk kandang kambing mampu 

meningkatkan jumlah umbi dan bobot umbi 

mencapai 14,29% dan 21,32% dibandingkan 

dengan pupuk Petroganik. 

3. Pemberian mikoriza dengan dosis 30 

g/tanaman mampu meningkatkan bobot 

berangkasan kering pada 45 hst dan bobot umbi 
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kentang 100 hst, masing-masing sebesar 

74,61% dan 46,42% dibandingkan kontrol. 

4. Jumlah spora mikoriza dengan dosis 40 

g/tanaman meningkat 80,44% pada 100 hst 

dibandingkan dengan kontrol, sedangkan 

persentase infeksi dengan dosis 40 g/tanaman 

pada 45 hst dan 100 hst masing-masing 

meningkat 172,77% dan 128,79% diban           

dingkan dengan kontrol.  

Saran  

dosis pupuk anorganik yang tinggi 

dapat menghambat aktivitas mikoriza, sehingga 

penggunaan dosis pupuk organik dapat 

dikurangi untuk meningkatkan aktivitas 

mikoriza dalam meningkatkan pertumbuhan 

dan hasil tanaman. diperlukan pengujian lebih 

lanjut  terhadap dosis pupuk kandang kambing,   

dosis mikoriza yang sesuai disertai dengan 

penurunan dosis pupuk npk pada budidaya 

tanaman kentang sehingga lebih 

mengefisiensikan penggunaan pupuk anorganik 

budidaya tanaman kentang sehingga dapat 

mengurangi biaya produksi serta mendukung 

usaha budidaya kentang yang lebih ramah 

lingkungan 
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