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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai 

terhadap pemberian biochar dan berbagai dosis bioaktivator yang difermentasi dengan jamur saprofit 

Trichoderma harzainum isolat SAPRO-07 dan jamur endofit T. polysporum isolat ENDO-04. Penelitian 

ini dilaksanakan di lahan kering Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat mulai 

bulan Juni sampai Agustus 2015. Penelitian menggunakan Rancangan Petak Terbagi (Split Plot 

Design) yang terdiri dari 2 faktor. Petak utama adalah pemberian biochar yang difermentasi dengan 

jamur Trichoderma spp., yang terdiri dari dua aras yaitu tanpa pemberian biochar dan pemberian 

biochar 10 kg/petak setara 20 ton/ ha. Anak petak adalah dosis bioaktivator yang difermentasi jamur 

Trichoderma spp., yang terdiri dari lima aras yaitu: tanpa bioaktivator, dengan bioaktivator 2 g/lubang 

tanam setara 200 kg/ ha, dengan bioaktivator 3 g/lubang tanam setara 300 kg/ ha, dengan bioaktivator 

4 g/lubang tanam setara 400 kg/ ha, dan dengan bioaktivator 5 g/lubang tanam setara 500 kg/ ha. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemberian biochar sebanyak 20 ton/ha yang difermentasi dengan 

jamur saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 dan jamur endofit T. polysporum isolat ENDO-04 dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di lahan kering. (2) Pemberian bioaktivator 

yang difermentasi dengan jamur saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 dan jamur endofit T. 

polysporum isolat ENDO-04 sebanyak 5 g/tanaman setara 500 kg/ ha dapat meningkatkan pertumbuhan 

dan hasil tanaman kedelai di lahan kering.  
___________________________________________________________ 

Kata Kunci: biochar, bioaktivator, Trichoderma spp., biochar dan kedelai 
 

 

PENDAHULUAN 
 

Tanaman kedelai (Glycine (L.) Merr.) merupakan komoditas pangan utama ketiga setelah 

padi dan jagung serta menjadi salah satu komoditas yang diprioritaskan dalam program 
Revitalisasi Pertanian. Selain mengandung protein nabati yang cukup tinggi yang dibutuhkan 

untuk meningkatkan gizi masyarakat, kedelai juga aman dikonsumsi, dan harganya cenderung 
terjangkau disemua lapisan masyarakat (Arsyad dan Syam, 1998: Direktorat Kacang-kacangan 

dan Umbi-umbian, 2004)  
Di Indonesia, sekitar 60 % tanaman kedelai dibudidayakan di lahan sawah setelah 

tanaman padi dan 40 % di lahan kering. Luas lahan kering di Indonesia mencapai 32,9 juta ha, 

dari total luas tersebut baru 25,2 juta ha (76 %) telah dapat dimanfaatkan, sedangkan sisanya 7,7 
juta ha belum termanfaatkan. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), pengembangan pertanian lahan 

kering merupakan unggulan dan andalan masa depan, karena sebagian besar wilayah NTB yaitu 
84% dari luas wilayah NTB (1,8 juta hektar) merupakan lahan kering yang mempunyai potensi 

dikembangkan menjadi lahan pertanian yang produktif untuk berbagai komoditi pertanian 
tanaman pangan terutama tanaman kedelai (Suwardji et al., 2003).  

Di NTB kedelai merupakan tanaman utama yang ditanam dengan pola tanam kedelai-

kedelai-jagung atau kedela-jagung-kedelai. Produktivitas hasil kedelai di tingkat petani baru 
mencapai 1,0 ton/ha, dan hasil ini masih tergolong rendah karena potensi biologis hasil kedelai 

pada lahan kering di NTB dapat mencapai 3,3 ton/ha, dan hasil penelitian rata-rata telah mencapai 
2,5 ton/ha atau 75 persen dari potensi biologisnya. Hal ini berarti tanaman kedelai berpotensi 

untuk dikembangkan dan ditingkatkan produktivitasnya (Sudantha et al., 1999).  
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Fakta di lapangan menunjukkan bahwa salah satu faktor pembatas utama dalam 

pengembangan tanaman kedelai pada lahan kering adalah kesehatan tanaman kedelai karena 
adanya serangan patogen tular tanah, masalah yang lain adalah ketidak mampuan tanaman kedelai 
beradaptasi pada kondisi cekaman kekeringan terutama pada fase perkecambahan, pertembuhan 
vegetatif dan pembungaan dan kesuburan tanah (Sudantha dan Suwardji, 2013).  

Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan ini perlu adanya penerapan teknologi 

hayati atau teknologi sepadan yang sesuai dengan kondisi lahan kering. Salah satu alternatif untuk 
pemecahan masalah ini adalah memperbaiki kondisi fisik dan biologis tanah menuju pertanian 

yang berkelanjutan berbasis pertanian organik dengan pengelolaan tanaman kedelai secara 
terpadu, yaitu dengan memadukan berbagai komponen teknologi hayati yang memberikan 

pengaruh sinergistik antara lain penggunaan bioaktivator dan biochar, sehingga tanaman kedelai 
mampu menginduksi ketahanan terhadap cekaman kekeringan, sehingga mampu memacu 

pertumbuhan dan pembungaan serta meningkatkan hasil kedelai.  
Bioaktivator yang merupakan inokulan unggul lokal NTB (jamur saprofit T. harzainum 

isolat SAPRO-07 dan jamur endofit T. polysporum isolat ENDO-04) sebagai pemacu 

pertumbuhan dan pembungaan berbagai tanaman (Sudantha, 2010a). Sudantha (2010b) 

melaporkan bahwa percobaan di rumah kaca aplikasi jamur T. koningii isolat ENDO-02 dan T. 
polysporum isolat ENDO-04 lebih memacu pertumbuhan tinggi tanaman kedelai, sedang jamur T. 

harzianum isolat SAPRO-07 dan T. hamtum isolat SAPRO-09 lebih memacu keluarnya bunga 
lebih awal, menambah polong isi dan bobot biji kering kedelai per tanaman.  

Biochar atau arang biologis adalah arang hitam hasil proses pemanasan biomassa organik 
pada keadaan oksigen terbatas (Tunggal, 2009). Hasil penelitian aplikasi biochar limbah arang 
tempurung kelapa yang difermentasi dengan jamur saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 dan 
jamur endofit T. polysporum isolat ENDO-04 pada tanaman jagung yang dilakukan di lahan 
kering pada dosis 20 ton/ha dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil jagung (Sudantha dan 
Suwardji, 2015), namun pengaruhnya terhadap tanaman kedelai di lahan kering belum diketahui.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

respon pertumbuhan dan hasil kedelai terhadap pemberian biochar dan berbagai dosis bioaktivator 

yang difermentasi dengan jamur saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 dan jamur endofit T. 

polysporum isolat ENDO-04 di lahan kering. 
 

BAHAN DAN METODE 
 

Penelitian dilaksanakan di lahan kering tadah hujan yang berpengairan High Level 

Diversion di Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB. Rancangan 
yang digunakan adalah Rancangan Petak Terbagi (Split Plot Design) dengan dua faktor. Sebagai 

petak utama adalah pemberian biochar terdiri atas dua aras, yaitu: tanpa pemberian biochar dan 

pemberian biochar (10 kg/petak setara 20 ton/ha). Sebagai anak petak adalah dosis bioaktivator 
granula tediri atas lima aras, yaitu: tanpa pemberian bioaktivator, dosis 2 g/lubang tanam setara 

200 kg bioaktivator/ha, dosis 3 g/lubang tanam setara 300 kg bioaktivator/ha, dosis 4 g/lubang 
tanam setara 400 kg bioaktivator/ha, dan dosis 5 g/lubang tanam setara 500 kg bioaktivator/ha. 

Perlakuan merupakan kombinasi antara aplikasi biochar dan dosis bioaktivator sehingga terdapat 
30 unit percobaan. 

 

Penyediaan Bioakivator Granula  
Formulasi granula/butiran dibuat dengan mencampur substrat daun kopi dengan tanah 

liat/clay steril masing-masing berukuran 2 mm dengan perbandingan 10:1 (v/v), kemudian 
difermentasi dengan suspensi biomasa konidia jamur saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 dan 
jamur endofit T. polysporum isolat ENDO-04 selanjutnya dimasukkan ke dalam alat pembuatan 
formulasi granula, dan diinkubasikan selama 14 hari. 

 

Penyediaan Biochar  
Biochar berasal dari sisa-sisa pembuatan arang tempurung kelapa dari Industri Kecil 

Pembuatan Arang di Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Biochar  
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ditumbuk (grinding) sedemikian rupa kemudian diayak dengan ayakan mata saring 1,0 mm. 
Selanjutnya biochar difermentasi dengan jamur konidia jamur saprofit T. harzainum isolat 
SAPRO-07 dan jamur endofit T. polysporum isolat ENDO-04 selama 21 hari. 

 

Penyedian Lahan  
Pengolahan tanah dilakukan dengan cara pencangkulan sebanyak dua kali, 

selanjutnya dibuat petakan berukuran 2 x 2,5 m
2
 sebanyak 30 petak. 

Cara Pemberian Biochar dan Bioaktivator  
Pemberian biochar dengan cara cara dibenamkan ke dalam tanah pada saat pengolahan 

tanah sebanyak 20 ton/ha atau 10 kg/petak. Untuk biaoaktivator diberikan disebelah lubang tanam 
bersamaan dengan penugalan benih sesuai dengan dosis perlakuan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A B 
 

Gambar 1. Bioaktivator granula (A)  dan biochar limbah arang tempurung kelapa  
(B) yang difermentasi dengan jamur saprofit T. harzainum isolat 
SAPRO-07 dan jamur endofit T. polysporum isolat ENDO-04  

 

Penanaman Benih Kedelai 
 

Benih kedelai varietas Anjosmoro ditanam sebanyak tiga biji dengan jarak 40 x 25 cm 
dengan cara dimasukkan ke dalam lubang tanam, dan setelah berumur satu minggu diakukan 
penjarangan dengan menyisakan dua tanaman.  
Pemeliharaan Tanaman  

Pemeliharaan tanaman meliputi pemupukan, pengairan dan penyiangan. Pemupukan 
dengan pemberian pupuk phonska sebanyak 50% dari rokemdasi. Pengairan dilakukan 
dengan sistem pengairan High Level Diversion.  
Pengamatan Parameter  

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah: tinggi tanaman, bobot 
brangkasan basah dan kering tanaman, bobot polong per tanaman, bobot biji per tanaman, 
bobot 100 biji, dan bobot biji kering per ha.  
Analisis Data  

Data dianalisis menggunakan analisis keragaman pada taraf nyata 5%. Selanjutnya 
diuji lanjut menggunakan uji beda nyata jujur (BNJ) pada taraf nyata yang sama. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pengaruh Biochar  

Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa interaksi antara biochar dengan dosis 

bioaktivator yang difermentasi dengan jamur saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 dan jamur 
endofit T. polysporum isolat ENDO-04 tidak berbeda nyata terhadap variabel pertumbuhan, 

sedangkan pemberian biochar dan bioaktivator secara tunggal menunjukkan beda nyata. Hasil uji 
lanjut pengaruh pemberian biochar terhadap pertumbuhan tanaman kedelai (tinggi tanaman, 

berangkasan basah/tanaman dan berangkasan kering/tanaman) dan hasil tanaman kedelai (bobot 
polong kering/tanaman, bobot 100 biji dan bobot biji kering/ha) disajikan pada Tabel 1 dan 2.  
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Tabel 1. Pengaruh pemberian biochar yang difermentasi dengan jamur saprofit T. 

harzainum isolat SAPRO-07 dan jamur endofit T. polysporum isolat ENDO-04 

terhadap tinggi tanaman kedelai pada umur 5 mst, berangkasan basah/tanaman 

dan berangkasan kering/tanaman  
 

Biochar Tinggi tanaman Bobot berangkasan Bobot bereangkasan 

 kedelai  (cm) basah/tanaman (g) kering/tanaman (g) 
    

Tanpa Biochar 26,69 a*) 13,79 a*) 4,89 a*) 
    

Dengan Biochar (20 30,98 b 20,83 b 4,14 b 
ton/ha)    

BNJ 5% 3,29 8,07 4,32 
     
*) Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji 

BNJ 5% 
 

Tabel 2. Pengaruh pemberian biochar yang difermentasi dengan jamur saprofit T. 

harzainum isolat SAPRO-07 dan jamur endofit T. polysporum isolat ENDO-04 

terhadap bobot polong kering/ tanaman, bobot 100 biji dan bobot biji kering/ha   

Biochar Bobot polong kering Bobot 100 Bobot biji Kering 

 panen/tanaman (g) biji kedelai panen/ha (ton) 

  (g)  

Tanpa biochar 13,91 a*) 18,79 a*) 1,26 a*) 

Dengan biochar (20 ton/ha) 14,38 b 21,28 b 2,96 b 

BNJ 5% 2,80 2,58 0,75  
*) Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji 

BNJ 5%. 
 

Pada Tabel 1 terlihat bahwa pengaruh pemberian biochar yang difermentasi dengan jamur 
saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 dan jamur endofit T. polysporum isolat ENDO-04 

berbeda nyata dengan tanpa pemberian biochar terhadap varibel pertumbuhan tanaman (tinggi 

tanaman kedelai pada umur 5 mst, bobot berangkasan basah/tanaman dan bobot berangkasan 
kering/tanaman). Demikian juga pada Tabel 2 terlihat bahwa pengaruh pemberian biochar yang 

difermentasi menunjukkan beda nyata dengan tanpa pemberian biochar terhadap variabel hasil 
tanaman kedelai (bobot polong kering/ tanaman, bobot 100 biji dan bobot biji kering/ha). Untuk 

bobot biji kering panen terjadi peningkatan 57% akibat penggunan biochar yang difermentasi 
dengan jamur Trichoderma spp., yaitu dari 1,26 ton/ha menjadi 2,96 ton/ha. Hal ini berarti bahwa 

pemberian biochar limbah arang tempurung kelapa sebanyak 10 kg/petak setara 20 ton/ha mampu 
meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai mendekati potensi biologisnya.  

Ada dua hal yang menyebabkan meningkatnya pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai 
setelah diberikan biochar yang difermentasi dengan jamur Trichoderma spp., yaitu:  
(1) Jamur saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 dan jamur endofit T. polysporum isolat 

ENDO-04 yang digunakan untuk fermentasi biochar dapat berkolonisasi dengan baik dalam 
biochar yang kemudian diberikan ke dalam tanah. Pada penelitian ini ditemukan populasi 

jamur Trichoderma spp. di biochar dan di daerah perakaaran tanaman kedelai 6,0 x 10
6
 

propagul/g tanah. Hal ini berarti biochar merupkan host yang baik untuk jamur Trichoderma 
spp. Menurut Sudantha (2007) bahwa kedua species jamur ini mempunyai karakter yang 
berbeda, yaitu jamur saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 berkolonisasi di rhizosfer 
tanaman kedelai dan jamur endofit T. polysporum isolat ENDO-04 masuk ke dalam jaringan 
tanaman kedelai. Lebih lanjut Sudantha (2010b) mengatakan bahwa jamur endofit dalam 
jaringan tanaman kedelai lebih berperan dalam memacu pertumbuhan vegetatif dibandingkan 
dengan generatif, dan sebaliknya jamur saprofit lebih berperan dalam memacu pertumbuhan 
generatif dibandingkan dengan vegetatif. Dalam hal peran jamur endofit T. polysporum isolat 
ENDO-04 di dalam jaringan tanaman kedelai menstimulir etilen dalam memacu 
pemanjangan sel sehingga bertambahnya tinggi tanaman, sedangkan jamur saprofit  
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T. harzainum isolat SAPRO-07 di rhizosfer atau daerah perakaran tanaman kedelai 
mengeluarkan etilen yang didifusikan ke tubuh tanaman melalui silem yang berperan 
memacu pertumbuhan generatif.  

(2) Biochar yang telah difermentasi dengan kedua species jamur ini berpengaruh langsung dalam 

memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Dengan demikian sifat fisik, kimia dan 

biologi tanah yang baik dapat meningktkan pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai. Pada 

penelitian ini analisis tanah setelah pemberian biochar menunjukkan bahwa pH tanah 

meningkat dari 6,0 menjadi 6,2; terjadi peningkatan C organik dari 1,93% menjadi 2,09%; 

terjadi peningkatan N total dari 0,16% menjadi 0,44%; terjadi peningkatan P tersedia dari 

0,46 ppm menjadi 43,86 ppm, terjadi peningkatan K tertukar dari 1,28 M% menjadi 2,68 

M%; dan terjadi peningkatan KTK dari 11,25 Me% menjadi 17,67 Me%. Menurut Sukartono 

dan Utumo (2012) bahwa peningkatan pH tanah pada perlakuan biochar berkaitan dengan 

bahan baku biochar yang di gunakan yaitu tempurung kelapa yang memiliki tingkat alkalin 

yang tinggi. Lebih lanjut Priyono (2005) mengatakan bahwa pH tanah berpengaruh terhadap 

ketersediaan unsur hara karena merupakan salah satu sifat kimia tanah yang penting yang 

dapat menentukan kualitas tanah sebagai media tumbuh tanaman. Lehman et al. (2006) 

mengatakan bahwa peningkatan C-Organik pada perlakuan biochar disebabkan oleh 

kandungan C-organik pada biochar memiliki struktur C aromatik yang lebih tahan terhadap 

dekomposisi, sehingga keberadaan C-Organik pada tanah meningkat bahkan bertahan lama. 

Menurut Islami (2012) bahwa peningkatan C-Organik tanah berimplikasi terhadap 

peningkatan kandungan bahan organik didalam tanah dan selanjutnya akan berpengaruh juga 

terhadap perbaikan kualitas tanah dan keberadaan unsur hara di dalam tanah karena bahan 

organik tanah merupakan salah satu kunci yang menentukan kesuburan dan produktivitas 

tanah. Bahan organik merupakan sumber utama beberapa unsur hara tanaman terutama N, P, 

S dan sebagian besar K. Selanjutnya Priyono (2005) berpendapat bahwa peningkatan nilai 

KTK pada perlakuan biochar menunjukkan terjadi perbaikan sifat tanah setelah aplikasi 
karena nilai KTK suatu tanah mempunyai kaitan erat dengan tingkat kesuburan tanah. 

Selanjutnya Islami (2012) menyatakan peningkatan efisiensi pemupukan terjadi sebagai 

akibat adanya KTK yang tinggi pada perlakuan biochar sehingga mampu menyerap hara 

pada pupuk dan selanjutnya memperkecil kehilangan hara karena pencucian. Sukartono 

(2011) mengatakan bahwa peningkatan kadar N Total pada tanah setelah aplikasi biochar 

berkaitan erat dengan peningkatan C-Organik didalam tanah. Peningkatan C-Organik 

didalam tanah tersebut selanjutnya dapat meningkatkan kandungan bahan organik sehingga 

akan berdampak juga terhadap peningkatan nitrogen di dalam tanah karena salah satu sumber 

utama nitrogen di dalam tanah adalah bahan organik. Nurida dan Rachman (2012) 

mengatakan bahwa peningkatan kadar P Tersedia dan K Tertukar ini berkaitan dengan 

peningkatan pH dan KTK didalam tanah setelah aplikasi biochar tersebut. Nilai KTK tanah 

dapat menjadi indikator kesuburan tanah dalam hal ini mampu menyediakan unsur hara P 

dan K didalam tanah bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 
 

Pengaruh Bioaktivator  
Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa interaksi antara biochar dengan dosis 

bioaktivator yang difermentasi dengan jamur saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 dan jamur 
endofit T. polysporum isolat ENDO-04 tidak berbeda nyata terhadap variabel pertumbuhan dan  
hasil tanaman kedelai, sedangkan pemberian biochar dan bioaktivator secara tunggal 
menunjukkan beda nyata. Hasil uji lanjut pengaruh pemberian dosis bioaktivator terhadap 
pertumbuhan tanaman kedelai (tinggi tanaman kedelai pada umur 5 mst, berangkasan 
basah/tanaman dan berangkasan kering/tanaman) dan hasil tanaman kedelai (bobot polong 
kering/tanaman, bobot 100 biji dan bobot biji kering/ha) disajikan pada Tabel 3 dan 4.  
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Tabel 3. Pengaruh berbagai dosis bioaktivator yang difermentasi dengan jamur saprofit T. 

harzainum isolat SAPRO-07 dan jamur endofit T. polysporum isolat ENDO-

04terhadap tinggi tanaman kedelai pada umur 5 mst, berangkasan basah/tanaman 

dan berangkasan kering/tanaman.   

Dosis bioaktivator formulasi Tinggi tanaman Bobot Bobot 

granula kedelai  (cm) berangkasan berangkasan 

  basah/tanaman kering/tanaman 

  (g) (g) 

0 g/lubang tanam  atau kontrol 25,00 a*) 14,13 a*) 2,85 a*) 
    

2 g/lubang tanam setara 200 26,83 b 16,75 b 4,79 b 
kg/ha    

3 g/lubang tanam setara 300 26,86 b 17,81 b 4,99 b 

kg/ha    

4 g/lubang tanam setara 400 26,90 b 17,85 b 5,13 b 

kg/ha    

5 g/lubang tanam setara 500 28,55 c 19,72 c 6,66 c 
kg/ha    

BNJ 5% 1,63 1,81 1,52 
     
*) Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji 

BNJ 5%. 
 

Tabel 4. Pengaruh pemberian berbagai dosis bioaktivator yang difermentasi dengan jamur 

saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 dan jamur endofit T. polysporum isolat 

ENDO-04 terhadap bobot polong kering/ tanaman 
 

Dosis bioaktivator formulasi granula Bobot polong kering Bobot 100 biji Bobot biji kering 

 panen/ tanaman (g) kedelai (g) panen/ ha (ton) 

0 g/lubang tanam  atau kontrol 12,19 a*) 18,70 a*) 1,35 a*) 

2 g/lubang tanam setara 200 kg/ha 14,74 b 20,53 b 2,43 b 

3 g/lubang tanam setara 300 kg/ha 14,75 b 20,62 b 2,72 b 

4 g/lubang tanam setara 400 kg/ha 15,02 b 20,70 b 2,75 b 

5 g/lubang tanam setara 500 kg/ha 17,59 c 22,85 c 3,25 c 

BNJ 5% 1,60 1,53 0,45  
*) Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada 

uji BNJ 5%. 
 

Pada Tabel 3 terlihat bahwa pengaruh pemberian bioaktivator yang difermentasi dengan 

jamur saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 dan jamur endofit T. polysporum isolat ENDO-04 

berbeda nyata dengan tanpa pemberian bioaktivator terhadap varibel pertumbuhan tanaman 

(tinggi tanaman kedelai pada umur 5 mst, bobot berangkasan basah/tanaman dan bobot 

berangkasan kering/tanaman). Demikian juga pada Tabel 4 terlihat bahwa pengaruh pemberian 

bioaktivator yang difermentasi menunjukkan beda nyata dengan tanpa pemberian bioaktivator 

terhadap variabel hasil tanaman kedelai (bobot polong kering/ tanaman, bobot 100 biji dan bobot 

biji kering/ha). Untuk bobot biji kering panen terjadi peningkatan 58% akibat penggunan 

bioaktivator yang difermentasi dengan jamur Trichoderma spp., yaitu dari 1,35 ton/ha menjadi 

3,25 ton/ha. Hal ini berarti bahwa pemberian bioaktivator yang difermentasi dengan jamur 

Trichoderma spp. mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai mendekati 

potensi biologisnya. Dosis bioaktivator yang terbaik yang dapat meningkatkan variabel 

pertumbuhan tanaman kedelai dan hasil tanaman kedelai adalah 5 g/lubang tanam setara 500 

kg/ha.  
Ada beberapa hal yang menyebabkan meningkatnya pertumbuhan dan hasil tanaman 

kedelai setelah diberikan bioaktivator yang difermentasi dengan jamur Trichoderma spp., yaitu:  
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(1) Jamur saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 dan jamur endofit T. polysporum isolat 
ENDO-04 yang digunakan untuk fermentasi bioaktivator dapat berkolonisasi dengan baik 
dalam bioaktivator formulasi granula yang kemudian diberikan ke dalam tanah. Pada 
penelitian ini ditemukan populasi jamur Trichoderma spp. dalam bioaktivator adalah 20,0 x 

10
6
 propagul/g bahan dan di daerah perakaaran tanaman kedelai 15,0 x 10

6
 propagul/g tanah. 

Hal ini berarti bioaktivator dengan bahan dasar daun kopi dengan tanah liat/clay merupkan 
host yang baik untuk jamur Trichoderma spp. Substrat daun kopi dan tanah liat yang 
digunakan mengandung bahan organik yang berperan sebagai stater untuk pembiakan massal 
kedua jamur ini di dalam tanah. Menurut Sudantha (2010b) bahwa peran jamur endofit T. 
polysporum isolat ENDO-04 di dalam jaringan tanaman kedelai menstimulir etilen dapat 
memacu pemanjangan sel sehingga bertambahnya tinggi tanaman, sedangkan jamur saprofit 
T. harzainum isolat SAPRO-07 di rhizosfer atau daerah perakaran tanaman kedelai 
mengeluarkan etilen yang didifusikan ke tubuh tanaman melalui silem yang berperan 
memacu pertumbuhan generatif.  

(2) Peran jamur endofit dan saprofit Trichoderma spp. dalam memacu pertumbuhan vegetatif 

dan generatif tanaman pernah dilaporkan oleh beberapa peneliti terdahulu. Windham et al. 
(1986) melaporkan bahwa jamur T. harzianum dapat meningkatkan perkecambahan benih 

dan pertumbuhan tanaman. Tronsmo dan Dennis (1977 dalam Cook dan Baker, 1983) 
melaporkan bahwa penyemprotan konidia jamur T. viride dan T. koningii untuk melindungi 

tanaman strawberi dari penyakit busuk ternyata dapat memacu pembungaan lebih awal. 
Salisbury dan Ross (1995) mengatakan bahwa dari empat macam auxin yaitu geberelin, 

sitokinin, asam absisat dan etilen, diduga etilen merupakan hormon yang dihasilkan oleh  
jamur  Trichoderma  spp.  yang  dapat  memacu  pembungaan  pada  tanaman.  Lebih  lanjut 

 

Salisbury dan Ross (1995) mengungkapkan bahwa beberapa jenis jamur yang hidup di tanah 
dapat menghasilkan etilen. Diduga etilen yang dilepaskan oleh jamur tersebut  
membantu mendorong perkecambahan biji, mengendalikan pertumbuhan kecambah, 

memperlambat serangan organisme patogen tular tanah, dan memacu pembentukan bunga. 

Pada tumbuhan berbiji semua bagian tumbuhan menghasilkan etilen, baik pada akar, batang, 

daun dan bunga. Etilen merupakan hormon yang mudah menguap sehingga mudah berpindah 

dari satu organ tanaman ke organ lainnya. Pengaruh etilen dalam jaringan dapat 

meningkatkan sintesis enzim, jenis enzimnya bergantung pada jaringan sasaran. Saat etilen 

memacu gugur daun, sellulase dan enzim pengurai dinding sel lainnya muncul di lapisan 

absisi. Jika sel terluka, fenilalanin amonialiase muncul, enzim ini penting dalam 

pembentukan senyawa fenol yang berperan dalam pemulihan luka. Jika jamur patogenik 

tertentu menyerang sel, etilen menginduksi tanaman untuk membentuk dua macam enzim 

yang menguraikan dinding sel jamur tersebut, yaitu β-(1,3) glucanase dan chitinase (Boller, 

1988 dalam Salisbury dan Ross, 1995). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pemberian biochar yang difermentasi dengan jamur saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 
dan jamur endofit T. polysporum isolat ENDO-04 sebanyak 10 kg/petak setara 20 ton/ha  
dapat  meningkatkan  pertumbuhan dan  hasil  tanaman  kedelai  di  lahan kering. Terjadi 

peningkatan hasil bobot biji kedelai  kering panen mencapai 57% yaitu dari  1,26 ton/ha 

menjadi 2,96 ton/ha.     

2.  Pemberian  bioaktivator formulasi granula  yang  difermentasi  dengan jamur  saprofit 

Trichoderma harzainum isolat SAPRO-07 dan jamur endofit T. polysporum isolat ENDO-04  
sebanyak 5 g/tanaman setara 500 kg/ ha dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman 
kedelai di lahan kering. Terjadi peningkatan hasil bobot biji kedelai kering panen mencapai 
58% yaitu dari 1,35 ton/ha menjadi 3,25 ton/ha.  
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Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka disarankan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut tentang cara dan waktu aplikasi biochar dan bioaktivator yang difermentasi jamur 
saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 dan jamur endofit T. polysporum isolat ENDO-04 
pada tanaman kedelai di lahan kering sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan potensi 
biologis tanaman kedelai apabila ditanaman di lahan kering.. 
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