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Mikoriza adalah bentuk simbiosis yang saling menguntungkan antara akar

tanaman dengan fungi tertentu. Shorea javanica adalah salah satu tanaman

kehutanan yang bersimbiosis dengan ektomikoriza. Suhu merupakan salah satu

faktor yang mempengaruhi perkembangan ektomikoriza. Peristiwa mengenai

peningkatan suhu pada kawasan hutan umumnya berkaitan dengan kebakaran

hutan. Kebakaran dapat mengubah ekosistem biotik, abiotik hutan dan akan

mempengaruhi keberadaan ektomikoriza di lahan tersebut. Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis dampak pemanasan inokulum tanah terhadap

kemampuan kolonisasi ektomikoriza dan menganalisis pengaruh inokulasi

ektomikoriza terhadap pertumbuhan S. javanica.  Rancangan percobaan

menggunakan Rancangan Acak Lengkap, perlakuan yang diberikan adalah tanpa

pemberian inokulum, inokulum yang tidak dipanaskan, inokulum pemanasan

40oC, inokulum pemanasan 70oC dan pemanasan 100oC selama 24 jam. Data

dianalisis menggunakan anara dan dilanjutkan dengan uji BNT.  Percobaan ini

dilakukan selama empat bulan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa kolonisasi
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ektomikoriza masih terbentuk hingga rentang suhu inokulum tanah 100oC dan

ektomikoriza dapat memengaruhi variabel pertumbuhan, meliputi: tinggi, jumlah

daun, luas daun, panjang akar dan berat kering akar.  Pertumbuhan dan persen

kolonisasi terbaik terdapat pada tanaman dengan pemanasan inokulum 100oC,

diduga hal tersebut terjadi karena pada pemanasan tersebut jumlah jenis

ektomikoriza menurun sehingga hanya jenis ektomikoriza tertentu yang mampu

bertahan hidup dan berkembang tanpa berkompetisi dengan ektomikoriza jenis

lain.

Kata kunci : ektomikoriza, kebakaran hutan, pemanasan inokulum tanah,
Shorea javanica
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ABSTRACT

HEATING IMPACT ON THE ABILITY COLONIZATION
ECTOMYCORRHIZAL AND GROWTH OF Shorea javanica

By

Anggraini Eka Wahyuni

Mycorrhizal is a form of mutual benefit between the roots of plants and fungi.

Shorea javanica was one of forestry plants that could form symbiosis with

ectomycorrhizal. Heating was one of the factors influencing the expansion of

ectomycorrhizal. Most of increasing of temperature in the forest was related to

forest fire. Forest fire could changed the biotic and abiotic ecosystem so it could

been effected ectomycorrhizal. This study aimed to analyze the impact of heating

on the ability of soil inoculum ectomycorrhizal colonization and analyze the effect

of ectomycorrhizal inoculation on the growth of S. javanica. The design of

experiment was randomized complete design, with 4 treatments, which were

without inoculum, unheated inoculum, 40oC, 70oC and 100° C for 24 hours. Data

was analyzed using anova and than LSD test. The experiment was conducted for

four months.  The experimental results showed that colonization ectomycorrhiza

still existed up to 100oC and ectomycorrhiza could affect growth variables,

including: height, leaves number, leaf area, root length and root dry weight. The

best colonization and growth was on 100oC heating, seems the
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number of species was decreasing so that only specific ectomycorrizal species

will be living and growth without competition.

Key word : ectomycorrizae, forest fire, soil inoculum heating, S. javanica
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Simbiotik mutualisme antara tanaman hutan (inang) dan mikroba tanah

merupakan dasar pokok dalam mengembangkan bioteknologi mikoriza.  Inang

dalam pertumbuhan hidupnya mendapatkan sumber makanan lebih banyak dari

dalam tanah dengan bantuan penyerapan dari organ-organ mikoriza pada sistem

perakaran dibandingkan yang diserap oleh rambut akar biasa. Mikoriza menyerap

unsur makro berupa fosfor (P), nitrogen (N), kalium (K) dan unsur mikro seperti

Zn, Cu dan B.  Melalui proses enzimatik, unsur yang terikat kuat dalam ikatan

senyawa kimia seperti aluminium (Al) dan besi (Fe) dapat diuraikan dan

dipecahkan dalam bentuk tersedia bagi inang.  Inang berfotosintesis kemudian

memberikan sebagian hasil fotosintat (berupa karbohidrat cair) yang dimasak

pada daun berklorofil ke bagian akar inang dan mikoriza di jaringan korteks akar

inang mendapatkan aliran energi untuk hidup dan berkembangbiak di dalam tanah

(Santoso dkk, 2007).

Salah satu famili yang bersimbiosis dengan fungi ektomikoriza adalah

Dipterocarpaceae.  Menurut Wardah (2005), kawasan hutan Dipterocarpaceae

Krui, Lampung Barat merupakan kawasan hutan damar mata kucing.  Damar mata

kucing pada daerah Krui dapat tumbuh dengan ketinggian 10 hingga 350 m dpl,
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topografi berat dan lereng sedang sampai curam, memiliki tipe iklim A (sangat

basah), curah hujan rata-rata tahunan berkisar antara 2500-3000 mm dengan bulan

basah lebih dari 9 bulan serta memiliki suhu udara minimum dan suhu udara

maksimum rata-rata tahunan 21,2oC dan 33,2oC. Menurut Nuhamara (1987), pada

jenis-jenis Dipterocarpaceae, beberapa jenis fungi ektomikoriza yang berbeda

dapat berasosiasi dengan akar satu jenis pohon. Sebagai contoh, Shorea javanica

berasosiasi dengan fungi Amanita hemibapha, Cantharellus cibarius, Lactarius

spp, Russula spp dan Scleroderma sp.

Pengaruh merugikan yang ditimbulkan kebakaran hutan, meliputi: kerusakan

vegetasi, kerusakan tanah hutan, kerusakan marga satwa, serta kerusakan

ekosistem (OPT) (Sumardi dkk, 2004). Dampak negatif akibat kebakaran hutan

tersebut diperkuat dengan penelitian Donna (2006), bahwa kebakaran hutan

menimbulkan dampak terhadap tanah yang dapat mempengaruhi sifat biologi

tanah yang terdiri dari fauna tanah, bakteri, fungi, akar tanaman dan biji-bijian

(semai).

DeBano dkk. (1998), dikutip oleh Neary dkk. (2005), menyatakan bahwa

kehidupan organisme akan terancam kehidupannya apabila berada pada

temperatur berkisar 50oC-60oC. Kehidupan biota tanah ditemukan hingga

temperatur 200oC. Tidak memungkinkan untuk ditemukannya kehidupan pada

temperatur 400oC. Ektomikoriza merupakan biota tanah yang dapat bertahan

hidup dengan suhu mencapai 200oC.
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Sayuti dkk (2011), menyatakan identifikasi jamur mikoriza pada tanah gambut

bekas terbakar terdapat 5 spesies yaitu: Glomus proliferum, Glomus intrarodices,

Glomus sp. 1, Glomus sp. 2 dan Acaulospora tuberculata. Berdasarkan penelitian

tersebut menunjukkan bahwa pada lahan gambut bekas kebakaran, keberadaan

mikoriza dapat ditemukan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai dampak pemanasan inokulum terhadap kemampuan

kolonisasi ektomikoriza pada damar mata kucing (Shorea javanica) sebagai

berikut:

1. Menganalisis dampak pemanasan inokulum terhadap kemampuan

kolonisasi ektomikoriza

2. Menganalisis pengaruh inokulasi ektomikoriza terhadap pertumbuhan S.

javanica

C. Kerangka Pemikiran

Ektomikoriza dapat bersimbiosis dengan akar tanaman tingkat tinggi. Tanaman

inang mendapatkan hara mineral yang terdapat di dalam tanah dan hanya mampu

diambil oleh hifa mikoriza sedangkan ektomikoriza mendapatkan hasil

fotosintesis dari tanaman inang. Salah satu jenis dari famili Dipterocarpaceae

yang berasosiasi dengan ektomikoriza adalah S. javanica.
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Salah satu faktor yang mempengaruhi kolonisasi ektomikoriza adalah suhu.

Peristiwa yang berkaitan dengan peningkatan suhu kawasan hutan merupakan

kebakaran hutan. Menurut Rasyid (2014), Selama beberapa dekade hutan-hutan

Dipterocarpaceae di Indonesia sering mengalami kebakaran baik yang disengaja

maupun yang tidak disengaja dan dapat berdampak langsung dengan hilangnya

sejumlah spesies flora dan fauna tertentu.

Dampak pemanasan inokulum terhadap kemampuan kolonisasi ektomikoriza

merupakan bentuk manipulasi lingkungan ketika kebakaran terjadi dengan

demikian dilakukan penelitian dengan tanaman S. javanica yang dinokulasikan

dengan inokulum tanah yang berasal dari Repong Damar, Krui. Sehingga dapat

diketahui pengaruh pemanasan terhadap kemampuan kolonisasi dan pengaruh

inokulasi terhadap pertumbuhan S. Javanica.

Akema dkk. (2009), menjelaskan bahwa persebaran ektomikriza setelah setahun

terjadi kebakaran, ektomikoriza masih dapat ditemukan di lapisan terdalam.

Meskipun ektomikoriza masih dapat ditemukan setelah terjadi kebakaran hutan,

diduga terjadi penurunan jumlah spesies. Hal tersebut diperjelas oleh Izzo dkk.

(2006), propagul memiliki tingkat ketahanan yang berbeda untuk bertahan hidup

pada temperatur tinggi seperti pada spesies Rhizopogon olivaceotinctus yang

mendominasi tanaman dengan pemanasan 75oC namun bersifat resesif pada suhu

45oC dan 60oC. Diagram alir kerangka pemikiran dampak pemanasan inokulasi

tanah terhadap kemampuan kolonisasi ektomikoriza pada S. javanica disajikan

pada Gambar 1.
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Ektomikoriza

Pengaruh
kolonisasi

Suhu

Kebakaran

Tanah bermikoriza diambil di bawah tegakan S. javanica
Repong Damar, Krui

Manipulasi kondisi pasca kebakaran dengan memanaskan inokulan tanah
yang diperoleh di bawah tegakan S. javanica Repong Damar, Krui

Ektomikoriza dapat bertahan hidup
dan berasosiasi dengan S. javanica

dilahan pasca kebakaran

Gambar 1. Diagram alir kerangka pemikiran dampak pemanasan inokulasi tanah
terhadap kemampuan kolonisasi ektomikoriza dan pertumbuhan
S. javanica

S. javanica
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D. Hipotesis

1. Terdapat ektomikoriza yang mampu bertahan terhadap pemanasan dan

kolonisasi akar terbentuk dengan S. javanica

2. Ektomikoriza dapat meningkatkan pertumbuhan S. javanica
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebakaran Hutan

Kebakaran merupakan faktor ekologi potensial yang mempengaruhi hampir

seluruh ekosistem daratan, walau hanya terjadi pada frekuensi yang sangat jarang.

Pengaruh api terhadap ekosistem ditentukan oleh frekuensi, intensitas dan tipe

kebakaran yang terjadi serta kondisi lingkungan. Api yang terjadi di dalam hutan

dapat menimbulkan kerusakan yang besar, tetapi dalam kondisi tertentu

pembakaran hutan dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan hutan.

Kebakaran hutan merusak hampir seluruh komponen penyusun hutan sehingga

tujuan pengelolaan dan fungsi hutan tidak tercapai. Asap tebal yang terjadi akibat

kebakaran hutan juga menimbulkan gangguan terhadap kehidupan yang lebih

luas. Luka-luka pada pohon dan pohon-pohon yang lemah akibat kebakaran

memberikan peluang lebih tinggi terhadap penyebab kerusakan lain terutama

hama dan penyakit (Sumardi dan Widyastuti, 2004)

Kebakaran hutan akan menyebabkan kerusakan pada ekosistem serta degradasi

sumberdaya alam dan lingkungan apabila tidak terkendali. Terutama pengaruh

terhadap vegetasi, memburuknya kondisi tanah baik secara fisik maupun kimia,
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tata air serta terjadinya perubahan drastis mikroklimat pada lokasi kebakaran

hutan tersebut (Rahardjo, 2003).

Sifat fisik tanah rusak setelah terbakar dapat ditandai dengan meningkatnya

kepadatan tanah, menurunnya porositas total, penurunan kadar air tersedia dan

penurunan permeabilitas tanah. Sifat kimia tanah seperti reaksi tanah (pH tanah)

sesaat setelah dibakar meningkat sebesar 0,2 menjadi 4,4 dan pada periode 8

bulan setelah dibakar pula meningkat sebesar 0,2 menjadi 4,8 yang disebabkan

oleh penambahan garam-garam antara lain garam karbonat yang berasal dari abu

sisa pembakaran basa-basa total yang tertinggal diatas permukaan tanah. Garam-

garam tersebut memberikan sumbangan ion OH- dan ion H+ (Yudasworo, 2001).

Kadar mineral, kadar kelembaban dan kecepatan angin dapat mempengaruhi

besarnya energi yang terlepas dan pemanasan tanah. Kehidupan organisme akan

terancam kehidupannya apabila berada pada temperatur berkisar 500C-600C.

Sedikit ditemukannya kehidupan biologi tanah pada temperatur 2000C.

Sedangkan pada temperatur 4000C, tidak memungkinkan untuk ditemukannya

kehidupan (DeBano dkk, 1998 dalam Neary dkk, 2005).

Kebakaran hutan menimbulkan dampak terhadap tanah, salah satunya adalah sifat

biota tanah yang terdiri dari fauna tanah, bakteri, fungi, akar tanaman dan biji-

bijian. Akibat dari kebakaran hutan langsung berpengaruh terhadap kehidupan

fauna tanah yang terdapat di permukaan maupun di dalam tanah. Fauna tanah

yang mengalami penurunan atau bahkan habis akibat dampak kebakaran hutan

membutuhkan waktu yang lama untuk dapat kembali seperti semula (Donna,

2006).
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B. Dipterocarpaceae

Jenis-jenis Dipterocarpaceae pada umumnya memiliki bunga berwarna putih,

kuning atau merah. Terkadang terbentuk daun baru dimana ranting-ranting muda

ini memiliki warna lain sehingga dapat disalah tafsir sebagai bunga. Biji-bijinya

pada umumnya bersayap. Pohon-pohon Shorea pada umumnya memiliki banir

yang konkaf (Fajri, 2008).

Kawasan hutan Dipterocarpaceae Krui, Lampung Barat merupakan kawasan hutan

damar mata kucing. Damar mata kucing pada daerah Krui dapat tumbuh dengan

ketinggian 10 hingga 350 m dpl, topografi berat dan lereng sedang sampai curam,

memiliki tipe iklim A (sangat basah), curah hujan rata-rata tahunan berkisar antara

2500-3000 mm dengan bulan basah lebih dari 9 bulan,serta memiliki suhu udara

minimum dan suhu udara maksimum rata-rata tahunan 21,2oC dan 33,2oC

(Wardah, 2005).

C. Ektomikoriza

Simbiotik mutualisme atau sering disebut kerjasama saling menguntungkan antara

tanaman hutan (inang) dan mikroba tanah yang merupakan dasar pokok dalam

mengembangkan bioteknologi mikoriza. Inang, dalam pertumbuhan hidupnya

mendapatkan sumber makanan lebih banyak dari dalam tanah dengan bantuan

penyerapan lebih luas dari organ-organ mikoriza pada sistem perakaran

dibandingkan yang diserap oleh rambut akar biasa. Unsur makro yang diserap

adalah fosfor (P) dan juga termasuk nitrogen (N), kalium (K) dan unsur mikro lain

seperti Zn, Cu dan B. Melalui proses enzimatik, makanan yang terikat kuat dalam
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ikatan senyawa kimia seperti aluminium (Al) dan besi (Fe), dapat diuraikan dan

dipecahkan dalam bentuk tersedia bagi inang. Karena hanya inang yang

berfotosintesa, sebagian hasil fotosintat (berupa karbohidrat cair) yang dimasak

pada daun berklorofil didistribusikan ke bagian akar inang dan mikoriza di

jaringan korteks akar inang mendapatkan aliran energi untuk hidup dan

berkembangbiak di dalam tanah. Dari kegiatan barter antara mikoriza dan inang

maka proses simbiosis mutualisme berlangsung terus menerus dan saling

menguntungkan seumur hidup inang. Ciri-ciri bibit yang telah bermikoriza adalah

bibit yang tampak kuat, sehat, dan daun berwarna hijau. Ciri lain dengan mata

telanjang dapat dilihat organ hifa/miselia cendawan menyelimuti sistem perakaran

dan membentuk koloni dengan warna yang khas tergantung jenis mikoriza

pembentuknya (Santoso dkk, 2007).
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III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di rumah kaca Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.

Penelitian dilakukan selama 4 bulan yang dimulai pada bulan Maret 2016 hingga

Juli 2016.

B. Bahan dan Alat Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit S. javanica yang telah

berumur 4 bulan didapatkan dari persemaian BPDAS HL WSWSsebagai objek

penelitian, inokulum mikoriza berupa inokulum tanah yang didapatkan di bawah

tegakan S. javanica Repong Damar, Krui sebagai inokulan, media tanam berupa

tanah sebagai substrat (tempat tumbuh).

Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa polybag bervolume 1 kg dengan

ukuran 15 cm X 30 cm sebagai kontiner (wadah), oven untuk memanaskan

inokulan dan bibit, caliper untuk mengukur diameter bibit, penggaris untuk

mengukur tinggi bibit dan panjang akar, timbangan untuk menghitung berat (berat

basah dan berat kering) bibit, petridis sebagai wadah akar dalam perhitungan

kolonisasi, leaf area meter untuk mengukur luas daun, hand counter untuk
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menghitung kolonisasi mikoriza dan mikroskop stereo untuk mengamati

kolonisasi mikoriza yang terbentuk dengan akar tanaman.

C. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan lima

perlakuan yang berupa pemanasan inokulum.  Lima pemanasan inokulum, tiga

ulangan serta lima sampel, untuk keseluruhan diperoleh 75 satuan percobaan.

Perlakuan pada penelitian, yaitu: P0= Tidak dilakukan pemberian inokulum,

P1= Dilakukan pemberian inokulum namun inokulum tidak dipanaskan, P2=

Pemanasan inokulum dengan suhu 400C selama 1 X 24 jam,  P3= Pemanasan

inokulum dengan suhu 700C selama 1 X 24 jam dan P4= Pemanasan inokulum

dengan suhu 1000C selama 1 X 24 jam.

Model matematika dari Rancangan Acak Lengkap dampak pemanasan inokulum

terhadap kemampuan kolonisasi dan pertumbuhan S. javanica sebagai berikut:

Ŷ = µ + α + ε

Keterangan: Ŷ = Hasil pengamatan
µ = Nilai tengah umum
α = Pengaruh pemanasan inokulum
ε = Efek galat percobaan

Pelaksanaan penelitian mengenai dampak pemanasan inokulum terhadap

kemampuan kolonisasi S. javanica sebagai berikut:

1. Persiapan media tanam

Tanah sebagai media tanam. Media tanam tersebut dimasukkan ke dalam

polybag yang bervolume 1 kg dengan ukuran 15cm X 30cm.
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2. Pemanasan inokulum tanah

Tanah yang diambil dibawah tegakan S. javanica di Repong Damar, Krui

merupakan tanah yang telah berasosiasi dengan ektomikoriza dengan hifa

yang putih terdapat pada tanah.  Menurut Gusmiaty dan Lestari (2012),

pengambilan inokulum tanah dilakukan dengan sekop/cangkul dengan

kedalaman 10-15 cm. Gambar inokulum tanah yang telah diberi

perlakuan tersaji pada Gambar 2.

Gambar 2. Inokulum tanah yang telah diberi perlakuan (A): inokulum
tanah yang tidak dilakukan pemanasan, (B): Inokulum tanah
yang dilakukan pemanasan 40oC, (C): Inokulum tanah yang
dilakukan pemanasan 70oC dan (D): Inokulum tanah yang
dilakukan pemanasan 100oC.

A B

C D
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3. Penyapihan

Bibit yang telah disemai dipindahkan ke polybag.  Bibit S. javanica yang

telah disapih dipadatkan tanahnya. Polybag diisi dengan perbandingan

10% inokulum tanah dari keseluruhan tanah yang terdapat di polybag

(Riniarti, 2005) sesuai dengan perlakuan. Polybag yang telah ditanami

dengan bibit S. javanica disusun sesuai bagan percobaan. Tata letak

setiap unit percobaan dalam Rancangan Acak Lengkap pada penelitian

dampak pemanasan inokulum tanah terhadap kemampuan kolonisasi

ektomikoriza pada damar mata kucing (S. javanica) disajikan pada

Gambar 3.

P23 P42 P01

P11 P21 P13

P03 P32 P12

P22 P02 P43

P33 P31 P41

Gambar 3. Tata letak setiap unit percobaan dalam RAL.

Keterangan: P0 : media tidak dilakukan pemanasan dan tidak diberikan
inokulasi ektomikoriza

P1 : media yang tidak dilakukan pemanasan namun
dilakukan pemberian inokulasi

P2 : Pemanasan inokulum dengan suhu 40oC
P3 : Pemanasan inokulum dengan suhu 70oC
P4 : Pemanasan inokulum dengan suhu 100oC

4. Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman meliputi: penyiraman dan pengendalian gulma.

Penyiraman dilakukan setiap hari serta pengendalian gulma dilakukan

secara manual dengan cara mencabut gulma yang tumbuh di dalam dan

di luar polybag.
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D. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan mengamati peubah dalam penelitian.  Peubah yang

diamati adalah:

1. Pertambahan tinggi batang bibit (cm)

Tinggi batang bibit diukur dari kolet hingga nodus tertinggi. Tinggi

batang bibit diukur pada bulan pertama dan bulan keempat menggunakan

penggaris.

2. Pertambahan diameter batang bibit (mm)

Diameter batang bibit diukur pada kolet dengan menggunakan caliper

yang dilaksanakan pada bulan pertama dan bulan keempat.

3. Jumlah daun (helai)

Jumlah daun dihitung berdasarkan banyak daun yang tumbuh pada bibit.

Jumlah daun dihitung setiap bulan.

4. Luas Daun (cm2)

Luas daun dihitung menggunakan leaf area meter yang dilakukan pada

akhir penelitian. Gambar penggunaan leaf area meter disajikan pada

Gambar 4.
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Gambar 4. Leaf Area Meter.

5. Berat kering total, berat kering akar dan berat kering pucuk (gram)

Menurut Riniarti (2010), berat kering tanaman diperoleh setelah tanaman

dipanen.  Bagian pucuk dan akar dipisahkan dengan cara memotong

tanaman pada tempat kotiledon, setelah dibersihkan tanaman ditimbang

berat basahnya dan dikeringkan dalam oven pada suhu 80oC hingga

diperoleh berat yang konstan.  Berat kering total diperoleh dengan

menjumlahkan berat kering bagian tajuk dan akar tanaman. Berat kering

total, berat kering akar dan berat kering pucuk diukur pada akhir

penelitian.

6. Kolonisasi ektomikoriza (%)

Menurut Riniarti (2010), sebelum dilakukan penghitungan akar tanaman

dicuci bersih dengan air mengalir secara perlahan-lahan, jumlah akar

yang berektomikoriza dihitung secara langsung di bawah mikroskop

stereo dengan perbesaran 32X dengan metode the gridline intersection.

Menghitung persentase kolonisasi, sebagai berikut:
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∑akar terinfeksi ektomikoriza
Persentase akar terinfeksi = x100 %

∑seluruh akar yang diamati

Perhitungan kolonisasi dilaksanakan diakhir penelitian. Gambar

mikroskop stereo disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5. Pengamatan persen kolonisasi menggunakan mikroskop
stereo.

7. Panjang akar (cm)

Panjang akar diukur menggunakan tali rapia sejalan lekuk akar yang

kemudian disejajarkan dengan penggaris. Pengukuran panjang akar

dimulai dari akar teratas pada batang hingga akar terbawah yang

dilaksanakan pada akhir penelitian.
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E. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan analisis ragam untuk menguji hipotesis.

Sebelum dilakukan analisis ragam, data yang tersedia diuji dengan uji

homogenitas. Menurut Hanafiah (2011), metode uji yang umum digunakan untuk

menguji homogenitas keragaman (homogenity of variance) di kenal sebagai “Uji

Bartlett” dengan prosedur sebagai berikut:

Tahap 1, menghitung keragaman antar ulangan atau kelompok pada

masing-masing perlakuan, dengan rumus sebagai berikut:

JKp
Sp2 =

v

(Tp)2

JKp = Tp2 _

r

Keterangan: v = ulangan _ 1
r = banyaknya ulangan

Tahap 2, mentransformasi keragaman ke bentuk logaritma

Jika diperlukan sebelum ditransformasikan ke bentuk log, data keragaman

dikalikan dengan suatu nilai konstanta, agar tidak diperoleh logaritma

negatif tanpa mengubah hasil pengujian.

Tahap 3, menghitung Chi-kuadrat murni, sebagai berikut:

Χ2 empirik
Χ2

murni =
C

Jika X2 hitung > X2 tabel, maka data yang diperoleh tidak homogen sehingga

perlu dilakukan transformasi data, salah satu transformasi data yang lazim
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digunakan yaitu transformasi akar. Jika X2 hitung < X2 tabel, maka ragam

homogen dapat dilanjutkan dengan analisis ragam.

Analisis ragam dilakukan untuk menguji hipotesis tentang faktor perlakuan

pemanasan inokulum terhadap keragaman data hasil percobaan serta untuk

melihat pengaruh perlakuan pemanasan inokulum terhadap kemampuan

kolonisasi ektomikoriza pada pertumbuhan S. javanica.

Analisis ragam dampak pemanasan inokulum tanah terhadap kemampuan

kolonisasi ektomikoriza pada S. javanica dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis ragam dampak pemanasan inokulum tanah terhadap
kemampuan kolonisasi ektomikoriza dan pertumbuhan (S. javanica)

SK DK JK KNT Fhitung
Ftabel
0.05

Perlakuan p-1 JKP JKP/DK KNTP/KNTG
Galat (up-1)-(p-1) JKG JKG/DK
Total up-1 JKT

Keterangan:     SK : Sumber Keragaman
DK : Derajat Kebebasan
JK : Jumlah Kuadrat
JKP : Jumlah Kuadrat Perlakuan
JKG : Jumlah Kuadrat Galat
JKT : Jumlah Kuadrat Total
KNT : Kuadrat Nilai Tengah
KNTP : Kuadrat Nilai Tengah Perlakuan
KNTG : Kuadrat Nilai Tengah Galat
p : jumlah perlakuan yang terdapat pada penelitian
u : jumlah ulangan yang terdapat pada penelitian

Setelah mengetahui hasil perhitungan analisis ragam, nilai tengah perlakuan akan

diuji lanjut dengan menggunakan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) untuk

mengetahui pengaruh pemanasan inokulum terhadap kemampuan kolonisasi
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ektomikoriza. Semua perhitungan dilakukan pada taraf nyata 5%.  Rumus yang

digunakan adalah sebagai berikut.

BNT = tα/2(v).Sd
Sd  = 2 /

Keterangan  :
tα/2(v) = nilai baku student pada taraf uji α dan derajat bebas galat



V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh simpulan sebagai

berikut.

1. Kolonisasi ektomikoriza masih terbentuk hingga rentang suhu inokulum

tanah 100oC

2. Tanaman dengan perlakuan inokulasi ektomikoriza lebih baik

pertumbuhannya dibandingkan dengan tanaman tanpa pemberian inokulasi

yang menandakan bahwa ektomikoriza dapat mempengaruhi pertumbuhan

S. javanica
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