
III BAHAN DAN METODE

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di areal perkebunan kelapa sawit PTPN 7 Unit Usaha

Rejosari dan Laboratorium Produksi Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas

Lampung.  Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Oktober 2014

sampai dengan April 2015.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel tanah yang

diambil  dari daerah perakaran tanaman kelapa sawit PTPN 7 Unit Usaha Rejosari

Lampung Selatan yang terserang dan tidak terserang Ganoderma sp. Bahan-

bahan lainnya antara lain pasir, zeolit, benih jagung dan kudzu (Pueraria

javanica), aquades, larutan klorox, larutan PVLG (Polyvinyl alcohol-lactic acid-

glycerol), larutan Melzer, dan pupuk Urea. Alat-alat yang digunakan dalam

penelitian ini adalah mikroskop, timbangan, cangkul, spidol, plastik, polybag,

gelas piala, petridis, alat pengaduk, pinset spora, dan saringan dengan ukuran

( 500 µm, 250 µm, 150 µm, 45 µm).
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3.3 Metode Penelitian

Sampel tanah diambil pada tiga kondisi kebun kelapa sawit yang berbeda

berdasarkan tingkat serangan Ganoderma sp., yaitu 0 persen (K0), 50−75 persen

(K1), >75 persen (K2). Tingkat serangan K0 ditentukan berdasarkan tidak

ditemukannya tanda maupun gejala serangan Ganoderma sp. pada tanaman kelapa

sawit.  Penentuan tingkat serangan K1, didasarkan pada adanya tanda maupun

gejala serangan Ganoderma sp., berupa munculnya badan buah Ganoderma sp.

pada tanaman kelapa sawit.  Penentuan tingkat serangan K2 didasarkan pada

tanda serangan Ganoderma sp. berupa munculnya badan buah Ganoderma sp.

serta bagian pangkal batang berlubang. Data yang dihasilkan diuji

homogenitasnya dengan uji Bartllet, selanjutnya dianalisis dengan sidik ragam

dan dilanjutkan dengan uji BNT pada taraf 5%.

3.3.1 Pengambilan Sampel Tanah

Pengambilan sampel tanah dilakukan di areal perkebunan kelapa sawit PTPN 7,

Unit Usaha Rejosari, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.  Metode

pengambilan sampel tanah untuk isolasi mikoriza dari daerah perakaran kelapa

sawit yang terserang dan tidak terserang Ganoderma (Penyakit Busuk Pangkal

Batang) dilakukan berdasarkan tingkat serangan yaitu tingkat serangan 0 persen

(K0), 50−75 persen (K1), dan ≥75 persen (K2).

Sampel tanah diambil dari masing−masing tingkat serangan pada perkebunan

kelapa sawit di tanaman sampel sebanyak 5 pohon per tingkat serangan, sehingga

jumlah sampel tanah keseluruhan adalah 15 sampel. Sampel tanah di tiap



32

tanaman diambil 2 titik disekitar daerah perakaran.  Kemudian, sampel tanah dari

5 tanaman dengan perlakuan yang sama dikompositkan hingga homogen untuk

mewakili 1 sampel dari masing−masing tingkat serangan. Setelah itu sampel

tanah dimasukkan ke dalam plastik dan diberi label. Untuk sampel tanah dengan

perlakuan K0 diambil pada areal perkebunan kelapa sawit PTPN 7 tahun tanam

2001 dan untuk perlakuan K1 dan K2, sampel tanah diambil pada areal

perkebunan kelapa sawit PTPN 7 tahun tanam 1999.

Sampel tanah yang berasal dari perkebunan kelapa sawit digunakan untuk

menghitung populasi FMA dengan metode wet seiving (penyaringan basah) dan

untuk trapping culture. Kegiatan trapping culture dilakukan untuk

memperbanyak dan mendapatkan spora yang segar dari sampel tanah, sehingga

memudahkan proses identifikasi spora FMA.

3.3.2 Trapping Culture

Trapping merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperbanyak spora FMA

yang terdapat pada sampel tanah yang telah diambil. Sampel tanah digunakan

sebagai media tanam untuk tanaman inang jagung dan kudzu.  Pada dasarnya

FMA adalah mikroorganisme yang bersimbiosis dengan akar tanaman, sehingga

melalui kegiatan trapping diharapkan FMA yang terdapat pada sampel tanah dapat

menginfeksi dan berasosiasi dengan akar tanaman jagung dan kudzu dan

memproduksi spora setelah 3−4 bulan.
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3.3.2.1 Persiapan Bahan Tanam

Bahan tanam yang digunakan dalam kegiatan kultur trapping ini adalah benih

jagung dan kudzu yang mana benih tersebut sebelum digunakan sebagai bahan

tanam dilakukan penyemaian terlebih dahulu, dengan tujuan untuk menumbuhkan

akar pada benih, sehingga FMA yang terdapat pada sampel tanah dapat langsung

menginfeksi akar dan membentuk asosiasi.

Penyemaian benih dilakukan dengan cara merendam benih dalam larutan klorox

selama 15 menit kemudian benih dibilas dengan air dan aquades, setelah itu benih

diletakkan di atas kertas merang yang telah dibasahi dan disimpan dalam suhu

ruang selama 3 hari dengan catatan kelembapan pada kertas merang dijaga.

3.3.2.2 Persiapan media tanam

Media tanam lainnya yang digunakan adalah pasir steril dan zeolit.  Pasir

disterilisasikan dengan menggunakan autoclave pada suhu 1210C dengan tekanan

1 atm selama 60 menit, kegiatan sterilisasi pasir diulang sebanyak 2 kali. Pasir

yang telah disterilisasi dicuci dengan air mengalir sebanyak 6−7 kali bilasan.

Setelah itu zeolit yang juga akan digunakan sebagai media tanam dicuci dengan

air mengalir sebanyak 4 kali bilasan. Untuk menyiapkan media tanam, pasir dan

zeolit yang telah dicuci dicampur dengan perbandingan 1:1 (volume:volume).

Sampel tanah yang berasal dari lapang dengan perlakuan yang sama

dikompositkan.  Setelah itu media pasir dan zeolit yang telah dicampur ±

sebanyak 600 g dimasukkan ke dalam polybag ukuran 10 x 15 cm kemudian
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sampel tanah yang telah dikompositkan diambil ± sebanyak 300 g dan

dimasukkan ke dalam polybag.

3.3.2.3 Penanaman

Benih jagung atau kudzu yang telah disemai, ditanam dan ditutup kembali dengan

media pasir dan zeolit yang telah dicampur ± sebanyak 80 g (Gambar 7),

kemudian dilakukan perawatan hingga tanaman berumur 3−4 bulan.  Setelah itu

tanaman inang dipanen dan dilakukan identifikasi terhadap FMA. Setiap sampel

tanah dari masing−masing perlakuan (K0,K1,K2) digunakan sebagai media

trapping untuk dua jenis tanaman inang yaitu jagung dan kudzu.  Masing−masing

tanaman inang diulang sebanyak 7 kali sehingga diperoleh total polybag sebanyak

42 polybag (3 x 2 x 7).  Susunan polybag di rumah kaca dapat dilihat pada

Gambar 8.

Gambar 7. Ilustrasi metode trapping culture fungi mikoriza arbuskular

Benih jagung

Sampel tanah
± 300 g

Pasir : Zeolit
± 80 g

Pasir : Zeolit
± 600 g



35

Perlakuan 1

Perlakuan 2

Perlakuan 3

Gambar 8.  Tata letak percobaan pada kultur trapping.

Keterangan :
K0 : Tingkat serangan 0 persen
K1 : Tingkat serangan 50−75 persen
K2 : Tingkat serangan >75 persen
T1 : Tanaman jagung
T2 : Tanaman kudzu

3.3.2.4 Pemeliharaan Tanaman

Benih jagung dan kudzu yang telah ditanam pada kultur trapping, dipelihara dan

dilakukan penyiangan gulma, penyiraman, pemupukan, pengendalian hama dan

penyakit, dan pemotongan bunga pada tanaman jagung.

Penyiangan gulma dilakukan dengan cara gulma dicabut dan dibuang.

Penyiraman dilakukan setiap hari sampai menjelang panen. Pemupukan

dilakukan setelah tanaman berumur 2 minggu sampai tanaman berumur 6 minggu
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setelah tanam. Pupuk yang digunakan adalah pupuk Urea (2g Urea/l air), yang

diaplikasikan sebanyak 2 kali dalam seminggu, dengan dosis 10 ml/tanaman.

Pemotongan bunga pada tanaman jagung dilakukan secara mekanis dengan

menggunakan gunting/cutter. Hal ini dilakukan agar hasil fotosintat tanaman

tidak digunakan untuk pembentukan buah melainkan untuk kebutuhan produksi

mikoriza.

3.3.2.5 Pemanenan

Panen dilakukan saat tanaman berumur 3 bulan setelah tanam untuk jagung dan 4

bulan setelah tanam untuk kudzu.  Panen dilakukan dengan cara tidak melakukan

penyiraman pada tanaman trapping ± selama 1−2 minggu sampai media tanam

benar−benar kering.  Kemudian batang tanaman jagung dan kudzu dipotong ±

0,5−1cm dari permukaan media tanam. Setelah itu polybag dipotong untuk

memisahkan antara media tanam bagian atas dan bagian bawah (Gambar 9).

Media tanam bagian atas dan bawah dari potongan polybag tersebut dimasukkan

ke dalam plastik yang berbeda, dan diberi label.  Selanjutnya pada media tanam

bagian bawah (campuran zeolit : pasir) diamati untuk menghitung populasi dan

keragaman FMA. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa spora FMA yang

akan diamati benar-benar spora FMA yang baru diproduksi.
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Gambar 9. Ilustrasi proses panen trapping tanaman jagung dan kudzu

3.4 Variabel Pengamatan

Variabel yang diamati pada penelitian ini meliputi populasi, keragaman dan

dominansi FMA.

3.4.1 Populasi FMA

Populasi FMA baik yang berasal dari sampel tanah maupun kultur trapping

dihitung berdasarkan total semua spora yang ditemukan di petridish pada masing-

masing perlakuan tanpa melihat genus, ukuran, bentuk, dan warnanya.

perhitungan populasi FMA pada sampel tanah dari lapang dilakukan sebanyak 10

ulangan.

Isolasi FMA yang terdapat dalam sampel tanah maupun kultur trapping dilakukan

dengan menggunakan teknik wet sieving. Penyaringan dilakukan dengan

menggunakan satu set saringan bertingkat secara berurutan mulai dari 45 µm,

150 µm, 250 µm, sampai dengan 500 µm.

dipotong

Bag. atas
Sampel tanah

Pasir : Zeolit

Pasir : Zeolit

Tanaman Jagung

dipotong

Bag. bawah
(yang diamati)
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Kegiatan isolasi FMA pada masing-masing tingkat serangan dilakukan dengan

cara menimbang sampel tanah atau media trapping bagian bawah yang telah di

homogenkan sebanyak 50 g, setelah itu tanah dimasukkan ke dalam gelas piala,

lalu ditambahkan 500−600 ml air. Kemudian diaduk selama ± 1 menit untuk

sampel tanah hingga butiran tanah hancur atau ± 30 detik untuk media trapping

bagian bawah, setelah itu suspensi media didiamkan beberapa detik hingga

butiran tanah atau pasir mengendap sebelum suspensi dituang kedalam saringan.

Kemudian larutan dituang ke dalam satu set saringan bertingkat dengan ukuran

saringan 500 µm, 250 µm, 150 µm, 45 µm secara berurutan dari ukuran saringan

terkecil dibagian bawah hingga yang terbesar dibagian atas.  Kegiatan ini diulang

sebanyak 5 kali (sampel tanah) untuk memastikan spora telah terbebas dari

partikel tanah atau 3 kali untuk media trapping bagian bawah.  Setelah itu hasil

saringan dicuci pada air mengalir dan ditempatkan di petridis untuk diamati

dibawah mikroskop stereo dan dihitung jumlah FMA yang ditemukan.

Perhitungan spora untuk mengetahui populasi FMA dilakukan secara manual

dengan bantuan mikroskop stereo dan counter.

3.4.2 Keragaman FMA

Keragaman FMA dihitung dari hasil kultur trapping.  Keragaman FMA yang

ditemukan ditentukan dengan mengelompokkan spora berdasarkan warna, bentuk,

ukuran, dan ornament spora.  Pengelompokkan spora yang ditemukan pada hasil

saringan dilakukan dengan cara spora diambil dengan menggunakan pinset spora.

Masing-masing spora dengan karakteristik yang berbeda berdasarkan warna,

bentuk, ukuran, dan ornament spora (saccule, bulbose, dan germination shield)



39

ditempatkan di gelas arloji yang berbeda yang telah diberi sedikit aquades,

kemudian dihitung jumlahnya. Setelah itu dilakukan kegiatan identifikasi untuk

mengetahui genus FMA dominan yang ditemukan. Kegiatan identifikasi spora

FMA dilakukan dengan menggunakan larutan PVLG dan Melzer.

Identifikasi dilakukan dengan cara, spora FMA dominan diambil sebanyak lima

spora dengan menggunakan pinset spora dan diletakkan di atas gelas preparat

yang telah diberi larutan PVLG di satu sisi dan Melzer di sisi yang lain.

Kemudian preparat ditutup dengan cover glass dan ditekan dengan menggunakan

jari untuk memecahkan spora FMA dan dilakukan pengamatan di bawah

mikroskop untuk melihat perubahan yang terjadi pada FMA setelah diberi larutan

PVLG dan Melzer. Lalu FMA diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri yang tampak

(warna, ornamen dinding spora, jumlah dinding spora dan ornamen spora),

dengan bantuan mikroskop majemuk dengan perbesaran hingga 1000 x.

Kemudian dilakukan perhitungan menggunakan rumus Shannon-Wiener meliputi

indeks keragaman, persentase kelimpahan dan indeks keseragaman, untuk

mengetahui tingkat keragaman FMA.

1. Indeks keragaman

Perhitungan indeks keragaman menggunakan rumus Shannon-Wiener dilakukan

untuk mengetahui tingkat keragaman FMA pada masing-masing perlakuan.

Rumus perhitungan Indeks Keragaman Shannon-Wiener
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H = (ρi) ln ρi)
ρi = ∑ ni/N
Keterangan :
H : Indeks Keragaman Shannon-Wienerρi : Jumlah individu suatu spesies/jumlah total seluruh spesies
ni : Jumlah individu spesies ke-i
N : Jumlah total individu

2. Persentase kemelimpahan

Perhitungan persentase kelimpahan digunakan untuk mengetahui persentase jenis

FMA pada masing-masing perlakuan.

Persentase kemelimpahan (%) = x 100 %
Dimana :
ni = Jumlah individu FMA yang teramati
N = Jumlah total individu FMA yang ditemukan

3.4.3 Dominansi FMA

Dominansi FMA merupakan persentase keberadaan masing-masing spesies FMA

pada setiap sampel yang diamati. Dominansi FMA dihitung berdasarkan rumus

dominansi Simpson

D =∑( )2

Keterangan :
D = Indeks dominansi simpson
ni = Jumlah individu tiap spesies
N = Jumlah individu seluruh spesies


