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Karet (termasuk karet alam) merupakan kebutuhan yang vital bagi kehidupan

manusia sehari-hari, hal ini terkait dengan mobilitas manusia dan barang yang

memerlukan komponen yang terbuat dari karet seperti ban kendaraan, conveyor

belt, sabuk transmisi, dock fender, sepatu, sandal karet, dan lain-lain. Salah satu

cara untuk meningkatkan produksi lateks atau getah karet adalah dengan cara

mempersiapkan dan menanam bibit karet yang berkualitas.  Bibit yang berkualitas

dapat dilihat dari penampilan fisik yang baik, umur produksi yang pendek, dan

mampu menghasilkan lateks yang optimal.  Bibit yang berkualitas dapat

dihasilkan dari perbanyakan vegetatif yang baik.  Salah satu perbanyakan

vegetatif yang dilakukan untuk memperbanyak tanaman karet yaitu dengan cara

okulasi atau penempelan mata tunas.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menentukan  apakah pemberian fungi mikoriza

dapat meningkatkan pertumbuhan batang bawah (rootstock) tanaman karet, (2)

untuk mengetahui jenis fungi mikoriza yang menghasilkan pertumbuhan terbaik
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pada batang bawah tanaman karet, (3) untuk mengetahui pengaruh pemberian

fungi mikoriza terhadap hasil okulasi dan pertumbuhan entres tanaman karet, (4)

untuk mengetahui jenis fungi mikoriza yang menghasilkan okulasi terbaik pada

tanaman karet.

Rancangan perlakuan untuk penelitian tahap I disusun dalam rancangan perlakuan

tunggal tidak terstruktur dengan perlakuan adalah jenis mikoriza yang terdiri dari

M0 (tanpa mikoriza), E1 (Entrophospora sp.1), E2 (Entrophospora sp.2), E3

(Entrophospora sp.3), G1 (Glomus sp.1), G2 (Glomus sp.2), G3 (Glomus sp.3),G4

(Glomus sp.4), Gi1 (Gigaspora sp.1), dan Gi2 (Gigaspora sp.2). Selanjutnya

metode penelitian yang digunakan pada penelitian II sama dengan penelitian I,

hanya saja jenis FMA yang digunakan hanya 4 jenis FMA terbaik yang diperoleh

dari penelitian I yaitu E2 (Entrophospora sp.2), E3 (Entrophospora sp.3), G2

(Glomus sp.2), G3 (Glomus sp.3), dan M0 (tanpa mikoriza) sebagai kontrol.

Perlakuan disusun dalam rancangan perlakuan tunggal tidak terstruktur dengan

perlakuan 4 jenis FMA terbaik. Data yang diperoleh diuji dengan uji Bartlett

untuk menguji homogenitas ragam dan uji Tukey untuk sifat kemenambahan.

Setelah asumsi terpenuhi (data homogen dan data bersifat menambah), maka data

dianalisis ragam dan dilanjutkan dengan uji pemisahan nilai tengah dengan uji

beda nyata terkecil (BNT) pada taraf 5%.

Hasil penelitian tahap satu menunjukkan pertumbuhan bibit tanaman karet

mengalami peningkatan pertumbuhan dengan pemberian beberapa jenis FMA,

seperti pada variabel tinggi tanaman, diameter batang, panjang akar tunjang, bobot

basah tajuk, bobot basah akar, volume akar, bobot kering tajuk, dan persentase
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infeksi akar. Hasil penelitian secara nyata menunjukkan bahwa pemberian jenis

FMA yang berbeda memberikan pengaruh berbeda pada persen infeksi akar oleh

mikoriza dengan persen infeksi tertinggi oleh FMA jenis Enthrospora sp.3

sebesar 29,35% Glomus sp.2 sebesar 26,33 %, Entrophospora sp. 2 sebesar

25,45 %, dan Glomus sp.3 sebesar 17,35 %.

Hasil penelitian tahap dua menunjukkan bahwa pada keempat jenis FMA terbaik

dan perlakuan tanpa FMA yang dilakukan okulasi menghasilkan keberhasilan

okulasi yang ditandai dengan munculnya mata tunas, waktu pecah mata tunas,

panjang entres, dan diameter entres yang tidak berbeda.  Hal ini dimungkinkan

karena pada kelima perlakuan tersebut akar telah terinfeksi FMA sehingga tidak

terdapat perbedaan yang sigfinikan antar perlakuan dalam menghasilkan entres

yang terbaik.



EFEKTIVITAS BEBERAPA FUNGI MIKORIZA ARBUSKULAR
PADA PERTUMBUHAN BATANG BAWAH, KEBERHASILAN

OKULASI, DAN PERTUMBUHAN ENTRES
TANAMAN KARET (Hevea brasiliensis [Mull.] Arg.)

Oleh

YUNITA SIWI PALUPI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS

Pada

Program Studi Pascasarjana Magister Agronomi
Fakultas Pertanian Universitas Lampung

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER AGRONOMI
FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2017



Judul Tesis : EFEKTIVITAS BEBERAPA FUNGI
MIKORIZA ARBUSKULAR PADA
PERTUMBUHAN BATANG BAWAH,
KEBERHASILAN OKULASI, DAN
PERTUMBUHAN ENTRES TANAMAN
KARET (Hevea brasiliensis [Mull.] Arg.)

Nama Mahasiswa : Yunita Siwi Palupi

No. Pokok Mahasiswa :  0924011010

Program Studi : Magister Agronomi

Jurusan : Agronomi

Fakultas :  Pertanian

MENYETUJUI :

1. Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Maria Viva Rini, M.Sc. Prof. Dr. Ir. Sri Yusnaini, M.Si.
NIP 19660304 199012 2 001 NIP 19630508 198811 2 001

2. Ketua Jurusan Agronomi

Prof. Dr. Ir. Yusnita, M.Sc.
NIP 19610803 198603 2 002



MENGESAHKAN:

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ir. Maria Viva Rini, M.Sc.

Anggota : Prof. Dr. Ir. Sri Yusnaini, M.Si.

Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Ir. Paul B. Timotiwu, M.S.

2.  Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.
NIP 19611020 198603 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 31 Desember 2014



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya  bahwa tesis saya yang

berjudul “Efektivitas Beberapa Fungi Mikoriza Arbuskular Pada Pertumbuhan

Batang Bawah, Keberhasilan Okulasi, dan Pertumbuhan Entres Tanaman Karet

(Hevea Brasiliensis [Mull.] Arg.)” merupakan hasil karya saya sendiri dan saya

tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain.  Adapun bagian-bagian

pengutipan pada tesis ini terhadap hasil karya penulis lain telah sesuai dengan

norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah dengan menuliskan sumbernya

secara jelas.

Pembimbing dalam penulisan tesis ini berhak mempublikasikan sebagian atau

seluruh isi tesis ini pada jurnal ilmiah dengan mencantumkan nama saya sebagai

salah satu penulisnya dan hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan

sepenuhnya ke Universitas Lampung.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh ataupun sebagian isi tesis ini

bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiarisme, saya bersedia menerima

sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung,  Mei 2017

Pembuat Pernyataan

Yunita Siwi Palupi
NPM 0924011010



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Yunita Siwi Palupi, lahir di Panaragan Jaya pada tanggal

6 Juni 1983, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Kamto dan

dan Ibu Sri Hartami.

Penulis mengawali pendidikan di TK Nusa Indah Tulang Bawang Tengah pada

tahun 1988. Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Pulung Kencana Tulang

Bawang diselesaikan pada tahun 1995.  Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama di SLTP Negeri 4 Pulung Kencana Tulang Bawang diselesaikan tahun

1998. Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di SMU Al-Kautsar Bandar

Lampung diselesaikan tahun 2001 dan Pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas

Lampung diselesaikan pada tahun 2006.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Program Magister Agronomi pada tahun

2009. Penulis menjadi tenaga pengajar di Universitas Megow Pak Tulang

Bawang dari tahun 2009 hingga sekarang.



Fabiayyi alaa i rabbikuma tukadziban
”Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang

kamu dustakan”

(Q.S. Ar-rahman:13)



Puji syukur ke hadirat Allah SWT
yang telah mengijinkanku

mempersembahkan karya kecil ini
kepada keluargaku tersayang;

Bapak, Ibu, Suamiku,
Mas Iwan, Mbak Evi, Adikku Agung

keponakanku Dennes dan Nafis
serta

almamaterku tercinta



SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan

rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis

ini. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada:

1. Dr. Ir. Maria Viva Rini, M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah

memberikan bimbingan, saran dan nasihat-nasihat dalam pembuatan tesis ini.

2. Prof. Dr. Ir. Sri Yusnaini, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah

memberikan bimbingan, saran, dan nasihat-nasihat dalam pembuatan tesis ini.

3. Dr. Ir. Paul B. Timotiwu, M.S., selaku Dosen Pembahas yang telah

memberikan saran dan masukan dalam perbaikan tesis ini.

4. Dr. Ir. Tumiar K. Manik, M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas

bimbingan, saran dan bantuan yang telah diberikan.

5. Prof. Dr.Ir. Yusnita, M.Sc., selaku Ketua Jurusan Agronomi Fakultas

Pertanian Universitas Lampung.

6. Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku Dekan Fakultas Pertanian

Universitas Lampung.

7. Dr. Ir. Dwi Hapsoro, M.Sc., selaku dosen program pascasarjana yang telah

banyak memberikan bimbingan, bantuan, dan motivasi selama penulis

melakukan penelitian.



8. Seluruh dosen program Pasca Sarjana Jurusan Agronomi.

9. “Myco Family” Anggun, Tri, Kak Gary, Pras, Udin, Dian, Retta, dan Novri

atas bantuan, saran, dan motivasi selama penulis menjalankan penelitian.

10. Ibu Dr.Ir. Yusnita, M.Sc., atas bantuan pinjaman alat-alat penelitian.

11. Ony Chrisna P. Pradana S.P., M.Si., atas bantuan dan pembelajaran kepada

penulis

12. Ibu dan Bapak tercinta yang telah membesarkan penulis dengan pengorbanan

tak ternilai dan selalu mendoakan setiap langkah kehidupan penulis.

13. Kakak-kakak penulis: Mas Ichwan Susanto, Mbak Eviana Trisnasari,

keponakan penulis Dennes Zacky Azizan, dan seluruh keluarga penulis yang

selama ini telah mendoakan keberhasilan penulis dengan doa dan kasih

sayang.

14. Suami tercinta Seto Herdiansyah, S.Pd.SD. yang telah memberi dukungan

semangat dan materi kepada penulis.

15. Teman-teman penulis di jurusan Magister Agronomi, Krisnarini, S.P., M.Si.,

Dwi Primayuni, S.P., M.Si., Maulina Widyastuti, S.P., Ronald B. Mayang,

S.P., M.Si., Adriade R. Gusta, S.P., M.Si., Maman Hartaman, S.P., M.Si.

Penulis selalu berharap semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan rizki-

Nya, serta memberkati mereka atas kebaikan yang diberikan kepada penulis.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Mei 2017

Penulis,

Yunita Siwi Palupi



i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ............................................................................................. iv

DAFTAR GAMBAR......................................................................................... ix

I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1

1.2. Perumusan Masalah......................................................................... 5

1.3. Tujuan Penelitian............................................................................. 5

1.4. Manfaat Penelitian........................................................................... 6

1.5. Landasan Teori ................................................................................ 6

1.6. Kerangka Pemikiran ........................................................................ 11

1.7. Hipotesis ....................................................................................... 13

II TINJAUAN PUSTAKA........................................................................... 15

2.1. Tanaman Karet ................................................................................ 15

2.1.1.  Asal-Usul Tanaman Karet .................................................... 15
2.1.2. Morfologi dan Klasifikasi Tanaman Karet........................... 16
2.1.3. Klon Tanaman Karet ............................................................ 18
2.1.4. Syarat Tumbuh Tanaman Karet ........................................... 20

2.2. Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA)................................................. 21

2.2.1.  Pengertian Mikoriza ............................................................. 21
2.2.2.  Klasifikasi dan Morfologi Mikoriza ..................................... 22
2.2.3.  Taksonomi Fungi Mikoriza Arbuskular................................ 23
2.2.4.  Struktur Umum Fungi Mikoriza Arbukular .......................... 24
2.2.5.  Manfaat Fungi Mikoriza....................................................... 25
2.2.6.  Beberapa Hasil Penelitian Menggunakan Mikoriza ............ 27



ii

III BAHAN DAN METODE PENELITIAN............................................... 29

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian ......................................................... 29

3.2. Alat dan Bahan Penelitian ............................................................... 29

3.3. Pelaksanaan Penelitian I .................................................................. 29

3.3.1. Metode Penelitian................................................................. 30
3.3.2.  Persiapan Media Tanam dan Bahan Tanam ........................ 30
3.3.3.  Pengecambahan/Pre Nursery............................................... 31
3.3.4.  Penyemaian dan Pemberian Mikoriza ................................. 32
3.3.5.  Pemeliharaan........................................................................ 34
3.3.6.  Pengamatan .......................................................................... 34

3.4. Pelaksanaan Penelitian II ................................................................ 36

3.4.1. Metode Penelitian ................................................................ 36
3.4.2.  Persiapan Batang Bawah ..................................................... 37
3.4.3.  Persiapan Batang Atas atau Entres...................................... 37
3.4.4.  Persiapan Mata Tunas.......................................................... 37
3.4.5.  Okulasi.................................................................................. 38
3.4.6.  Waktu Okulasi....................................................................... 42
3.4.7.  Perawatan............................................................................. 42
3.4.8.  Pengamatan ......................................................................... 42

IV HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................ 43

4.1. Hasil Penelitian Tahap I .................................................................. 43

4.1.1.    Tinggi Tanaman.................................................................. 43
4.1.2.    Jumlah Daun....................................................................... 44
4.1.3.    Diamater Batang ............................................................... 45
4.1.4.    Tingkat Hijau Daun ............................................................ 46
4.1.5.    Panjang Akar Tunjang........................................................ 46
4.1.6.    Bobot Basah Tajuk.............................................................. 47
4.1.7.    Bobot Basah Akar ............................................................... 48
4.1.8. Volume Akar ....................................................................... 48
4.1.9. Bobot Kering Tajuk ............................................................ 49
4.1.10. Bobot Kering Akar.............................................................. 50
4.1.11.  Persentase Infeksi Akar ...................................................... 50
4.1.12.  Kadar Hara Fosfor ............................................................. 51

4.2. Hasil Penelitian Tahap II ................................................................. 52

4.2.1. Keberhasilan Okulasi (ditandai dengan pecah mata
tunas) .................................................................................. 52

4.2.2. Waktu Pecah Mata Tunas................................................... 52
4.2.3.    Panjang Entres ................................................................. 53
4.2.4.    Diameter Entres.................................................................. 54

4.3. Pembahasan ..................................................................................... 54



iii

V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................ 60

5.1. Kesimpulan ..................................................................................... 60

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 61

LAMPIRAN ...................................................................................................... 66



iv

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman
1. Ciri-ciri Morfologi Untuk Membedakan Klon Tanaman Karet ............... 19

2. Beberapa hasil Penelitian Mengenai Pengaruh FMA Terhadap
Pertumbuhan Beberapa Jenis Semai Tanaman ....................................... 27

3. Rekapitulasi Hasil Analisis Ragam Data Penelitian ............................... 43

4. Pengaruh FMA pada tinggi bibit tanaman karet umur 4 BST ................ 44

5. Pengaruh FMA pada jumlah daun bibit tanaman karet umur 4 BST ...... 45

6. Pengaruh FMA pada diameter batang bibit tanaman karet umur 4 BST . 45

7. Pengaruh FMA pada tingkat hijau daun bibit tanaman karet umur
4 BST ....................................................................................................... 46

8. Pengaruh FMA pada panjang akar tunjang bibit tanaman karet umur
4 BST ....................................................................................................... 47

9. Pengaruh FMA pada bobot basah tajuk bibit tanaman karet umur
4 BST ....................................................................................................... 47

10. Pengaruh FMA pada bobot basah akar bibit tanaman karet umur
4 BST ....................................................................................................... 48

11. Pengaruh FMA pada volume akar bibit tanaman karet umur 4 BST....... 49

12. Pengaruh FMA pada bobot kering tajuk bibit tanaman karet umur
4 BST ....................................................................................................... 49

13. Pengaruh FMA pada bobot kering akar bibit tanaman karet umur
4 BST ....................................................................................................... 50

14. Pengaruh FMA pada persentase infeksi akar bibit tanaman karet umur
4 BST ....................................................................................................... 51

15. Pengaruh FMA pada kadar hara P dalam tanaman karet umur 4 BST .... 51



v

16. Pengaruh FMA pada mata tunas okulasi bibit tanaman karet umur
4 BST ....................................................................................................... 52

17. Pengaruh FMA pada waktu pecah mata tunas okulasi bibit tanaman karet
umur 4 BST.............................................................................................. 53

18. Pengaruh FMA pada panjang entres okulasi bibit tanaman karet umur
4 BST ....................................................................................................... 53

19. Pengaruh FMA pada diameter entres hasil okulasi bibit tanaman karet
umur 4 BST.............................................................................................. 54

20. Rekapitulasi Homogenitas Ragam antar Perlakuan Penelitian Tahap I... 68

21. Rekapitulasi Homogenitas Ragam antar Perlakuan Penelitian Tahap II . 68

22. Hasil Pengamatan Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular pada
Tinggi Tanaman Karet (cm) Umur 4 Bulan Setelah Transplanting
(BST)........................................................................................................ 69

23. Analisis Ragam untuk Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular
pada Tinggi Tanaman Karet (cm) Umur 4 Bulan Setelah Transplanting
(BST)........................................................................................................ 69

24. Hasil Pengamatan Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular pada
Jumlah Daun Tanaman Karet (helai) Umur 4 Bulan Setelah Transplanting
(BST)........................................................................................................ 70

25. Analisis Ragam untuk Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular
pada Jumlah Daun Tanaman Karet (helai) Umur 4 Bulan Setelah
Transplanting (BST) ................................................................................ 70

26. Hasil Pengamatan Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular pada
Diameter Batang Tanaman Karet (mm) Umur 4 Bulan Setelah
Transplanting (BST) ................................................................................ 71

27. Analisis Ragam untuk Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular
pada Diameter Batang Tanaman Karet (mm) Umur 4 Bulan Setelah
Transplanting (BST) ................................................................................ 71

28. Hasil Pengamatan Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular pada
Tingkat Hijau Daun Tanaman Karet (%) Umur 4 Bulan Setelah
Transplanting (BST) ................................................................................ 72

29. Analisis Ragam untuk Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular
pada Tingkat Hijau Daun Tanaman Karet (%) Umur 4 Bulan Setelah
Transplanting (BST) ................................................................................ 72



vi

30. Hasil Pengamatan Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular pada
Panjang Akar Tunjang Tanaman Karet (cm) Umur 4 Bulan Setelah
Transplanting (BST) ................................................................................ 73

31. Analisis Ragam untuk Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular
pada Panjang Akar Tunjang Tanaman Karet (cm) Umur 4 Bulan Setelah
Transplanting (BST) ................................................................................ 73

32. Hasil Pengamatan Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular pada
Bobot Basah Tajuk Tanaman Karet (gram) Umur 4 Bulan Setelah
Transplanting (BST) ................................................................................ 74

33. Analisis Ragam untuk Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular
pada Bobot Basah Tajuk Tanaman Karet (gram) Umur 4 Bulan Setelah
Transplanting (BST) ................................................................................ 74

34. Hasil Pengamatan Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular pada
Bobot Basah Akar Tanaman Karet (gram) Umur 4 Bulan Setelah
Transplanting (BST) ................................................................................ 75

35. Analisis Ragam untuk Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular
pada Bobot Basah Akar Tanaman Karet (gram) Umur 4 Bulan Setelah
Transplanting (BST) ................................................................................ 75

36. Hasil Pengamatan Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular pada
Volume Akar Tanaman Karet (ml) Umur 4 Bulan Setelah
Transplanting (BST) ................................................................................ 76

37. Analisis Ragam untuk Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular
pada Volume Akar Tanaman Karet (ml) Umur 4 Bulan Setelah
Transplanting (BST) ................................................................................ 76

38. Hasil Pengamatan Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular pada
Bobot Kering Tajuk Tanaman Karet (gram) Umur 4 Bulan Setelah
Transplanting (BST) ................................................................................ 77

39. Analisis Ragam untuk Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular
pada Bobot Kering Tajuk Tanaman Karet (gram) Umur 4 Bulan Setelah
Transplanting (BST) ................................................................................ 77

40. Hasil Pengamatan Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular pada
Bobot Kering Akar Tanaman Karet (gram) Umur 4 Bulan Setelah
Transplanting (BST) ................................................................................ 78

41. Analisis Ragam untuk Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular
pada Bobot Kering Akar Tanaman Karet (gram) Umur 4 Bulan Setelah
Transplanting (BST) ................................................................................ 78



vii

42. Hasil Pengamatan Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular pada
Persentase Infeksi Akar Tanaman Karet (%) Umur 4 Bulan Setelah
Transplanting (BST) ................................................................................ 79

43. Analisis Ragam untuk Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular
pada Persentase Infeksi Akar Tanaman Karet (%) Umur 4 Bulan
Setelah Transplanting (BST) ................................................................... 79

44. Hasil Pengamatan Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular pada
Keberhasilan Okulasi yang Ditandai dengan Munculnya Mata Tunas
Entres Tanaman Karet (buah) Umur 14 hari Setelah Okulasi.................. 80

45. Hasil Pengamatan Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular pada
Keberhasilan Okulasi yang Ditandai dengan Munculnya Mata Tunas
Entres Tanaman Karet (buah) Umur 14 hari Setelah Okulasi Setelah
Ditransformasi ............................................................................. 80

46.   Analisis Ragam untuk Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular
pada Keberhasilan Okulasi yang Ditandai dengan Munculnya Mata
Tunas Entres Tanaman Karet (buah) Umur 14 hari Setelah Okulasi
Setelah Ditransformasi ................................................................ 81

47. Hasil Pengamatan Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular pada
Waktu Pecahnya Mata Tunas Okulasi Tanaman Karet (hari) Umur 14
Hari Setelah Okulasi ............................................................................... 81

48. Hasil Pengamatan Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular pada
Waktu Pecahnya Mata Tunas Okulasi Tanaman Karet (hari) Umur 14
Hari Setelah Okulasi Setelah Ditransformasi .............................. 82

49.   Analisis Ragam untuk Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular
pada Waktu Pecahnya Mata Tunas Okulasi Tanaman Karet (hari) Umur
14 hari setelah Okulasi Setelah Ditransformasi .......................... 82

50. Hasil Pengamatan Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular pada
Panjang Entres Okulasi Tanaman Karet (cm) Umur 30 Hari Setelah
Pecah Mata Tunas .................................................................................... 83

51. Hasil Pengamatan Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular pada
Panjang Entres Okulasi Tanaman Karet (cm) Umur 30 Hari Setelah
Pecah Mata Tunas Setelah Ditransformasi .................................. 83

52.   Analisis Ragam untuk Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular
Pada Panjang Entres Okulasi Tanaman Karet (cm) Umur 30 Hari Setelah
Pecah Mata Tunas Setelah Ditransformasi .................................. 84



viii

53. Hasil Pengamatan Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular pada
Diameter Entres Okulasi Tanaman Karet (cm) Umur 14 Hari Setelah
Okulasi ..................................................................................................... 84

54.   Analisis Ragam untuk Efektivitas Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular
pada Diameter Entres Okulasi Tanaman Karet (cm) Umur 14 Hari
Setelah Okulasi......................................................................................... 85

55. Deskripsi FMA MV1 (P 203) yang digunakan dalam penelitian ........... 86

56. Deskripsi FMA MV9 (R 204) yang digunakan dalam penelitian ........... 87

57. Deskripsi FMA MV10 (M 319) yang digunakan dalam penelitian ........ 88

58. Deskripsi FMA MV27 (L 756-10) yang digunakan dalam penelitian .... 89

59. Deskripsi FMA (M 324) yang digunakan dalam penelitian .................... 90

60. Deskripsi FMA MV21 (R 196-3) yang digunakan dalam penelitian ...... 91

61. Deskripsi FMA MV28 (L 774) yang digunakan dalam penelitian ......... 92

62. Deskripsi FMA MV9 MV8 (S 91) yang digunakan dalam penelitian .... 93

63. Deskripsi FMA MV17 (S 84-9) yang digunakan dalam penelitian ........ 94



ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman
1. Filogeni perkembangan dan taksonomi ordo Glomeromycota ................ 24

2. Posisi Perut dan Punggung Biji Karet ...................................................... 32

3. Bibit Karet pada Stadia Pancing dan Jarum............................................. 33

4. Cara Inokulasi Mikoriza pada Saat Transplanting ................................... 33

5. Mata Tunas untuk Okulasi ....................................................................... 38

6. Pembuatan Jendela Okulasi pada Batang Bawah..................................... 39

7. Pelepasan Kayu dari Perisai ..................................................................... 40

8. Cara Menempelkan Perisai dan Membalut Okulasi................................. 41

9.     Cara Memotong Bibir Jendela Okulasi .................................................... 41

10. Akar Tanaman yang Terinfeksi FMA dan yang Tidak Terinfeksi
FMA ......................................................................................................... 56

11. Penampakan akar tanaman karet pada setiap perlakuan pemberian
Jenis FMA yang berbeda dengan keterangan masing-masing yaitu M0

(tanpa mikoriza), E1 (Entrophospora sp.1), E2 (Entrophospora sp.2),
E3 (Entrophospora sp.3), G1 (Glomus sp.1), G2 (Glomus sp.2), G3

(Glomus sp.3),G4 (Glomus sp.4), Gi1 (Gigaspora sp.1), dan Gi2

(Gigaspora sp.2) FMA ............................................................................ 58

12. Tata Letak Percobaan pada Penelitian Tahap I ....................................... 67

13. Tata Letak Percobaan pada Penelitian Tahap II ...................................... 67



1

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini konsumen karet dunia semakin meningkat. Sampai tahun 2005 konsumsi

karet dunia akan naik dari 15 juta ton menjadi 20 juta ton. Selain itu harga karet

dunia menembus 1 dollar AS per kilogram dan diyakini akan terus naik mendekati

1,77 dollar AS per kilogram seperti pada masa kejayaan karet pada tahun 1958.

Dengan asumsi tersebut, maka ke depan prospek komoditas perkebunan yang

06Gpaling menjanjikan adalah karet (Kompas, 5 April 2003).

Indonesia merupakan negara kedua penghasil karet alam di dunia (sekitar 28

persen dari produksi karet dunia di tahun 2010), sedikit di belakang Thailand

(sekitar 30 persen). Pengembangan karet Indonesia dalam kurun waktu 3 dekade

mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dalam kurun waktu lima tahun

terakhir, peningkatan ekspor karet cukup signifikan, dari volume ekspor tahun

2002 sebesar 1.496 ribu ton senilai US$ 1.038 juta meningkat menjadi 2.100 ribu

ton pada tahun 2009 Sedangkan dari aspek penyerapan tenaga kerja, pertanaman

karet mampu menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja, belum termasuk tenaga

kerja yang terserap dalam berbagai sub sistem lainnya (Direktorat Jenderal

Perkebunan, 2012).
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Karet (termasuk karet alam) merupakan kebutuhan yang vital bagi kehidupan

manusia sehari-hari, hal ini terkait dengan mobilitas manusia dan barang yang

memerlukan komponen yang terbuat dari karet seperti ban kendaraan, conveyor

belt, sabuk transmisi, dock fender, sepatu, sandal karet, dan lain-lain. Kebutuhan

karet alam maupun karet sintetik terus meningkat sejalan dengan meningkatnya

standar hidup manusia. Kebutuhan karet sintetik relatif lebih mudah dipenuhi

karena sumber bahan baku relatif tersedia walaupun harganya mahal, akan tetapi

karet alam tidak dikonsumsi sebagai bahan baku industri tetapi diproduksi sebagai

komoditi perkebunan.

Menurut International Rubber Study Group (IRSG), diperkirakan akan terjadi

kekurangan pasokan karet alam pada periode dua dekade ke depan.  Hal ini

menjadi kekhawatiran pihak konsumen, terutama pabrik-pabrik ban seperti

Bridgestone, Goodyear, dan Michellin. Sehingga pada tahun 2004, IRSG

membentuk Task Force Rubber Eco Project (REP) untuk melakukan studi tentang

permintaan dan penawaran karet sampai dengan tahun 2035.

Salah satu cara untuk meningkatkan produksi lateks atau getah karet adalah

dengan cara mempersiapkan dan menanam bibit karet yang berkualitas.  Bibit

yang berkualitas dapat dilihat dari penampilan fisik yang baik, umur produksi

yang pendek, dan mampu menghasilkan lateks yang optimal. Bibit yang

berkualitas dapat dihasilkan dari perbanyakan vegetatif yang baik.  Salah satu

perbanyakan vegetatif yang dilakukan untuk memperbanyak tanaman karet yaitu

dengan cara okulasi atau penempelan mata tunas.  Sebelum dilakukan

penempelan, terlebih dahulu dipersiapkan batang bawah atau rootstock yang akan
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digunakan untuk menempelkan mata tunas dari batang atas atau entres tanaman

karet.

Batang bawah yang akan digunakan dalam penempelan terlebih dahulu

dipersiapkan sebaik mungkin.  Salah satu caranya yaitu dengan memberikan

tambahan fungi mikoriza yang berguna untuk memaksimalkan pertumbuhan

batang bawah tanaman karet tersebut.

Penggunaan fungi mikoriza sebagai alat biologis dalam bidang pertanian dapat

memperbaiki pertumbuhan, produktivitas, dan kualitas tanaman tanpa

menurunkan kualitas ekosistem tanah. Selain itu, aplikasi fungi mikoriza dapat

membantu rehabilitasi lahan kritis dan meningkatkan produktivitas tanaman

pertanian, perkebunan, dan kehutanan pada lahan-lahan marginal (Sinar Tani,

2007).

Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) termasuk kelompok endomikoriza yaitu fungi

tanah yang bersifat simbiotik obligat dengan akar tanaman yang telah diketahui

mempunyai pengaruh yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman.

Kerjasama ini saling menguntungkan karena fungi mempunyai kemampuan untuk

meningkatkan serapan air dan hara dari tanah ke dalam jaringan tanaman,

sebaliknya fungi memperoleh fotosintat tanaman inang untuk pertumbuhannya

(Sinar Tani, 2007).

Fungi Mikoriza Arbuskular dapat berasosiasi dengan hampir 90% jenis tanaman

dan tiap jenis tanaman dapat juga berasosiasi dengan satu atau lebih jenis FMA.

Namun tidak semua jenis tumbuhan dapat memberikan respon pertumbuhan yang
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positif terhadap inokulasi FMA. Konsep ketergantungan tanaman akan FMA

adalah relatif yaitu tanaman tergantung pada keberadaan FMA untuk mencapai

pertumbuhannya. Tanaman yang mempunyai ketergantungan yang tinggi pada

keberadaan FMA biasanya akan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan

terhadap inokulasi FMA, dan sebaliknya tidak dapat tumbuh sempurna tanpa

adanya asosiasi dengan FMA (Setiadi, 2001).

Dari beberapa hasil penelitian pada beberapa tanaman seperti padi, jati, karet, dan

tanaman lainnya, menunjukkan adanya kecocokan tanaman dengan mikoriza yang

menginfeksi akarnya, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman.

Penelitian yang dilakukan pada tanaman padi, inokulasi dengan Entrophospora

colombiana, Gigaspora manihotis dan Glomus sp. yang dipupuk fosfat dapat

meningkatkan pertumbuhan, serapan P, dan hasil padi gogo varietas IR 64.

Spesies E. colombiana paling efektif dalam meningkatkan pertumbuhan, serapan

P dan hasil, diikuti berturut-turut oleh G. manihotis dan Glomus sp. (Kabirun,

2002).

Tanaman Jati merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat berasosiasi dengan

FMA karena pada fase pertumbuhannya, jati membutuhkan unsur hara fosfat yang

cukup banyak (0,222 – 0,108).  Berdasarkan tingkat responnya terhadap

pemberian FMA, tanaman jati dikelompokkan kedalam jenis tanaman yang

responsif tinggi terhadap inokulasi FMA (Husna dkk., 2007).

Simbiosis mikoriza dengan tanaman karet telah terbukti meningkatkan

pertumbuhan tanaman karet, hal ini akan mendukung adaptabilitas tanaman karet
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pada lahan bekas tambang yang merupakan salah satu solusi perbaikan kondisi

tanah dilahan tersebut (Hidayati, 2011).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, percobaan ini dilakukan untuk

menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah fungi mikoriza mampu meningkatkan pertumbuhan batang bawah

(rootstock) tanaman karet?

2. Jenis fungi mikoriza manakah yang paling efektif dalam menghasilkan

batang bawah (rootstock) tanaman karet yang baik untuk okulasi?

3. Apakah hasil okulasi dan pertumbuhan batang atas (entres) dipengaruhi oleh

pemberian fungi mikoriza.

4. Jenis fungi mikoriza manakah yang menghasilkan okulasi terbaik pada

tanaman karet?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan,

maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menentukan apakah pemberian fungi mikoriza dapat meningkatkan

pertumbuhan batang bawah (rootstock) tanaman karet

2. Untuk mengetahui jenis fungi mikoriza yang menghasilkan pertumbuhan

terbaik pada batang bawah tanaman karet.
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3. Untuk mengetahui pengaruh pemberian fungi mikoriza terhadap hasil

okulasi dan pertumbuhan entres tanaman karet.

4. Untuk mengetahui jenis fungi mikoriza yang menghasilkan okulasi terbaik

pada tanaman karet.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti, petani, dan masyarakat

umum dalam menghasilkan tanaman karet yang baik dan berkualitas, sehingga

dapat meningkatkan produksi lateks atau getah karet.

1.5. Landasan Teori

Dalam rangka menyusun penjelasan teoretis terhadap pertanyaan yang telah

dikemukakan, penulis menggunakan landasan teori sebagai berikut:

Hal yang paling penting dalam penanaman karet adalah bibit/bahan tanam, dalam

hal ini bahan tanam yang baik adalah yang berasal dari tanaman karet okulasi.

Persiapan bahan tanam dilakukan paling tidak 1,5 tahun sebelum penanaman.

Dalam hal bahan tanam, ada tiga komponen yang perlu disiapkanyaitu: batang

bawah (rootstock), entres/batang atas (budwood), dan okulasi (grafting).

Persiapan batang bawah merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh bahan

tanam yang mempunyai perakaran kuat dan daya serap hara yang baik.  Untuk

mencapai kondisi tersebut, diperlukan pembangunan pembibitan batang bawah

yang baik bagi kegiatan okulasi (Anwar, 2001).
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Untuk mendapatkan bahan tanam hasil okulasi yang baik diperlukan entres yang

baik. Mata entres okulasi dapat diambil dari dua sumber, yaitu berupa entres

cabang dari kebun produksi atau entres dari kebun entres. Dari dua macam

sumber mata okulasi ini sebaiknya dipilih entres dari kebun entres murni, karena

entres cabang akan menghasilkan tanaman yang pertumbuhannya tidak seragam

dan keberhasilan okulasinya rendah (Anwar, 2001).

Untuk meningkatkan keberhasilan hasil okulasi, selain penggunaan entres yang

baik perlu diadakan perbaikan pertumbuhan bibit batang bawah tanaman karet.

Salah satu cara untuk memperbaiki pertumbuhan yaitu dengan pemberian fungi

mikoriza.  Fungi mikoriza yang banyak digunakan adalah Fungi Mikoriza

Arbuskular (FMA).

Fungi Mikoriza Arbuskular merupakan asosiasi antara fungi tertentu dengan akar

tanaman dengan membentuk jalinan interaksi yang kompleks.Mikoriza berasal

dari kata miko (mykes= fungi) dan rhiza yang berarti akar.  Mikoriza dikenal

dengan fungi tanah karena habitatnya berada di dalam tanah dan berada di area

perakaran tanaman (rizosfer).  Selain disebut sebagai fungi tanah juga biasa

dikatakan sebagai fungi akar.  Keistimewaan dari fungi ini adalah kemampuannya

dalam membantu tanaman untuk menyerap unsur hara terutama unsur hara fosfat

(Syib’li, 2008).

Mikoriza merupakan suatu bentuk hubungan simbiosis mutualistik antar fungi

dengan akar tanaman. Baik fungi maupun tanaman sama-sama memperoleh

keuntungan dari asosiasi ini. Manfaat tersebut antaralain berupa pengambilan

unsur hara dan adaptasi tanaman terhadap lingkungan yang lebih baik. Selain itu,
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fungi pun dapat memenuhi keperluan hidupnya (karbohidrat dan keperluan

tumbuh lainnya) dari tanaman inang (Anas, 1989 yang dikutip oleh Oktavitani,

1997).

Struktur utama FMA adalah arbuskula, vesikula, hifa eksternal, dan spora.

Arbuskula adalah struktur hifa yang bercabang-cabang seperti pohon-pohon kecil

yang mirip haustorium (membentuk pola dikotom), berfungsi sebagai tempat

pertukaran nutrisi antara tanaman inang dengan jamur. Struktur ini mulai

terbentuk 2-3 hari setelah infeksi, diawali dengan penetrasi cabang hifa lateral

yang dibentuk oleh hifa intraseluler ke dalam dinding sel inang (Smith and Smith,

1995 yang dikutip oleh Dewi, 2007). Vesikel merupakan struktur fungi yang

berasal dari pembengkakan hifa internal secara terminal dan interkalar,

kebanyakan berbentuk bulat telur, dan berisi banyak senyawa lemak sehingga

merupakan organ penyimpanan cadangan makanan dan pada kondisi tertentu

dapat berperan sebagai spora atau alat untuk mempertahankan kehidupan fungi.

Tipe FMA vesikel memiliki fungsi yang paling menonjol dari tipe fungi mikoriza

lainnya. Hal ini dimungkinkan karena kemampuannya dalam berasosiasi dengan

hampir 90 % jenis tanaman, sehingga dapat digunakan secara luas untuk

meningkatkan produktivitas tanaman (Pattimahu, 2004)

Hifa eksternal merupakan struktur lain dari FMA yang berkembang di luar akar.

Hifa ini berfungsi menyerap hara dan air di dalam tanah. Adanya hifa eksternal

yang berasosiasi dengan tanaman akan berperan penting dalam perluasan bidang

adsorpsi akar sehingga memungkinkan akar menyerap hara dan air dalam

jangkauan yang lebih jauh (Mosse, 1981 yang dikutip oleh Dewi, 2007).   Spora
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merupakan propagul yang bertahan hidup lebih lama dibandingkan dengan hifa

yang ada di dalam akar dan tanah. Spora terdapat pada ujung hifa eksternal dan

dapat hidup selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Perkecambahan

spora bergantung pada lingkungan seperti pH, temperatur, dan kelembaban tanah

serta kadar bahan organik (Jolocoeur dkk., 1998 yang dikutip oleh Dewi, 2007).

Menurut Salisbury dan Ross (1995), keuntungan mikoriza pada tumbuhan adalah

meningkatkan penyerapan hara fosfat, meskipun penyerapan hara lainnya dan air

akan meningkat juga.  Manfaat mikoriza yang paling besar adalah dalam

membantu penyerapan ion yang biasanya berdifusi secara lambat menuju akar

atau yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, terutama fosfat, NH4
+, K+, dan NO3

-.

Tanaman yang bermikoriza umumnya tumbuh lebih baik dari tanaman tanpa

mikoriza. Penyebab utama adalah mikoriza secara efektif dapat meningkatkan

penyerapan unsur hara baik unsur hara makro maupun mikro. Selain daripada itu,

akar yang bermikoriza dapat menyerap unsur hara dalam bentuk terikat dan yang

tidak tersedia bagi tanaman (Anas, 1997).

Hifa eksternal mikoriza berfungsi untuk menyerap unsur hara terutama fosfor dari

dalam tanah. Fosfor yang telah diserap oleh hifa ekternal, akan segera dirubah

manjadi senyawa polifosfat. Senyawa polifosfat ini kemudian dipindahkan ke

dalam hifa internal dan arbuskul.Di dalam arbuskul, senyawa polifosfat dipecah

menjadi fosfat organik yang kemudian dilepaskan ke sel tanaman inang. Dengan

adanya hifa eksternal ini, penyerapan hara terutama fosfor menjadi lebih besar

dibandingkan dengan tanaman yang tidak terinfeksi oleh mikoriza (Anas, 1997).
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Hasil penelitian Irianto (2009), menunjukkan bahwa inokulasi Glomus sp1. dan

Glomus sp2. pada bibit jarak pagar dapat meningkatkan pertumbuhan tinggi,

diameter, dan berat kering bibit umur tiga bulan berturut-turut sebesar 19%, 27%;

31%, 18%; 153%, 173% dibandingkan dengan kontrol. Tingkat ketergantungan

bibit jarak pagar terhadap Glomus sp1. dan Glomus sp2. antara 60% dan 63%.

Sedangkan hasil penelitian Widiastuti dkk. (2003) menunjukkan bahwa

pemanfaatan FMA pada tanaman kelapa sawit menghasilkan arsitektur perakaran

bibit kelapa sawit yang lebih baik dibandingkan dengan bibit yang tidak

diinokulasi. Perbaikan perakaran bibit kelapa sawit menghasilkan simbiosis yang

fungsional dalam hal ini terjadi peningkatan serapan P dan pertumbuhan tanaman.

Walaupun demikian, simbiosis yang fungsional terjadi setelah inokulasi yang

cukup lama yaitu 26 minggu. Peningkatan sistem perakaran merupakan salah satu

mekanisme bibit kelapa sawit bermikoriza dalam meningkatkan serapan P dan

pertumbuhan tanaman.

Penelitian yang dilakukan oleh Sibarani (2010), menunjukkan bahwa jenis fungi

mikoriza arbuskular (FMA) yang terdapat pada tegakan tanaman karet pada lahan

gambut adalah Glomus spp. dan Acaulospora spp. dengan rata-rata kepadatan

spora sebesar 25/10 gram tanah.

Hasil penelitian Susanto (1994), menunjukkan bahwa  inokulasi mikoriza dapat

mengefisienkan penggunaan pupuk P dari 50 % sampai 150 % dan dapat

mengurangi waktu pembibitan sampai matang okulasi hingga 5,5 bulan lebih

awal. Inokulasi mikoriza juga dapat membantu bibit karet untuk beradaptasi di

lapang terutama pada kondisi kekurangan unsur hara P dan mikoriza juga mampu
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meningkatkan pertumbuhan bibit karet pada masing-masing interval pemberian

air yang sama .

1.6. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan, berikut ini disusun kerangka

pemikiran untuk memberikan penjelasan teoretis terhadap perumusan masalah.

Pertumbuhan awal suatu tanaman akan mempengaruhi hasil dan produksi dari

suatu tanaman.  Tanaman yang memiliki pertumbuhan awal yang baik akan

menghasilkan produksi tanaman yang baik pula. Dalam pertumbuhan dan

perkembangannya tersebut tanaman memerlukan unsur hara baik unsur hara

makro maupun unsur hara mikro yang optimal.  Penyerapan unsur hara oleh

tanaman salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan akar tanaman. Akar tanaman

yang sehat mampu membantu penyerapan hara secara optimal bagi tumbuhan.

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan penyerapan unsur hara tersebut adalah

dengan pemberian Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA).

Pada saat FMA berupa spora diberikan pada tanaman melalui tanah, spora FMA

akan berkecambah lalu menginfeksi sistem perakaran tanaman karet dan masuk ke

dalam sel akar. Mikoriza kemudian akan memproduksi jalinan hifa secara intensif

baik di dalam jaringan korteks akar maupun di luar akar (di dalam tanah/hifa

eksternal) dan jalinan hifa tersebut akan berfungsi sebagai akar untuk tanaman.

Jalinan hifa ini memiliki jangkauan yang jauh lebih luas daripada jangkauan akar

tanaman karet yang selanjutnya berperan dalam menyerap air dan hara dari dalam

tanah.
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Jalinan hifa yang diproduksi secara intensif oleh mikoriza akan berkembang dan

membantu perakaran tanaman dalam meningkatkan penyerapan unsur hara dalam

tanah, terutama unsur hara fosfor (P) yang umumnya bersifat tidak mobile di

dalam tanah.  Selain itu perkembangan jalinan hifa mampu menghasilkan enzim

fosfatase yaitu enzim yang mampu melarutkan unsur P tak tersedia menjadi unsur

P tersedia yang dapat diserap oleh hifa dan akar tanaman.

Mikoriza yang bersimbiosis dengan akar tanaman akan terus berkembang dan

selama simbiosis tersebut berlangsung, maka mikoriza akan terus membantu

tanaman dalam menyerap unsur hara terutama unsur hara yang tak tersedia seperti

P. Semakin banyak populasi mikoriza di dalam tanah, maka semakin banyak pula

unsur hara terutama P yang diserap tanaman yang bermanfaat bagi pertumbuhan

dan perkembangan tanaman.

Kefektifan simbiosis mutualisme antara mikoriza dengan akar tanaman juga

ditentukan oleh jenis mikoriza yang sesuai dengan tanama inang. Jenis mikoriza

yang sesuai untuk tanaman karet akan membantu pula dalam menghasilkan

jalinan hifa yang banyak dan berguna untuk membantu penyerapan unsur hara

oleh tanaman bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman lebih lanjut.

Banyaknya jumlah spora dan jenis mikoriza yang sesuai untuk tanaman inang

menyebabkan infeksi dan simbiosis FMA dengan akar tanaman semakin baik,

sehingga perakaran tanaman karet semakin baik pula. Apabila tanaman karet

telah memiliki sistem perakaran yang baik maka penyerapan hara juga akan

berjalan dengan baik.  Unsur hara yang diserap baik oleh akar tanaman maupun
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hifa FMA selanjutnya akan digunakan oleh tanaman untuk pertumbuhannya,

sehingga tanaman karet akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan batang

bawah yang kokoh dan baik pula bagi kelanjutan proses okulasi.

Selanjutnya proses okulasi dengan menggunakan batang bawah tersebut akan

mempengaruhi aktivitas batang atas (entres) yang berakibat pada meningkatnya

pertumbuhan batang atas dan bentuk serta ukuran tajuk. Selanjutnya dari hasil

okulasi tersebut akan menghasilkan tanaman karet dewasa yang memiliki getah

karet yang baik dan dalam jumlah yang banyak sehingga hasil sadapan getah karet

pun meningkat.

Dari hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa jenis FMA yang paling banyak

berada pada perakaran tanaman karet adalah Glomus spp.dan Acaulospora spp.,

oleh karena itu pada penelitian ini, diharapkan jenis FMA Glomus spp yang

digunakan mampu menghasilkan pertumbuhan batang bawah dan entres tanaman

karet yang terbaik.

1.7. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan,

maka hipotesis yang diajukan adalah:

1. Pemberian FMA akan meningkatkan pertumbuhan batang bawah tanaman

karet.

2. Pemberian FMA jenis Glomus sp. memberikan hasil pertumbuhan terbaik

pada batang bawah tanaman karet
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3. Pemberian FMA mempengaruhi keberhasilan dan pertumbuhan batang atas

(entres) tanaman karet

4. Pemberian FMA jenis Glomus sp. memberikan hasil okulasi tanaman karet

yang terbaik.



15

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanaman Karet

2.1.1. Asal-usul Tanaman Karet

Karet merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Latin, khususnya Brasil.

Sebelum dipopulerkan sebagai tanaman budidaya yang dikebunkan secara besar-

besaran, penduduk asli di Amerika Selatan, Afrika, dan Asia sebenarnya telah

memanfaatkan beberapa jenis tanaman penghasil getah. Di Argentina, masyarakat

setempat memanfaatkan pohon guayale (Parthenium argentatum), di Afrika

orang-orang menggunakan tanaman Funtumia elastica, dan bangsa India

menyadap Ficus elastica, yang ketiganya menghasilkan sejenis lateks yang

difungsikan sebagai karet.  Akan tetapi setelah tanaman karet Hevea brasiliensis

dikembangkan secara besar-besaran, ketiga jenis tanaman penghasil getah tersebut

menjadi tersingkir, sehingga akhirnya setiap pembahasan tentang karet yang

dimaksud adalah tanaman Hevea brasiliensis (Setiawan dan Andoko, 2005).

Terdapat dua jenis karet, yaitu karet alam dan karet sintesis.  Setiap jenis karet ini

memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga keberadaannya saling melengkapi.

Kelemahan karet alam bisa diperbaiki oleh karet sintetis dan sebaliknya, sehingga

kedua jenis karet tersebut tetap dibutuhkan. Karet alam berasal dari alam, yaitu
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terbuat dari getah tanaman karet, baik species Ficus elastica maupun Hevea

brasiliensis (Setiawan dan Andoko, 2005).

2.1.2. Morfologi dan Klasifikasi Tanaman Karet

Tanaman karet merupakan pohon yang tumbuh tinggi dan berbatang cukup besar.

Tinggi pohon dewasa mencapai mencapai 15-25 m. Batang tanaman biasanya

tumbuh lurus dan memiliki percabangan yang tinggi di atas.  Batang tanaman ini

mengandung getah yang dikenal dengan nama lateks. Daun karet berwarna hijau

dan bila akan rontok berubah warna menjadi kuning atau merah. Biasanya

tanaman karet memiliki ”jadwal” kerontokan daun pada setiap musim kemarau.

Daun karet terdiri dari tangkai daun utama dan tangkai anak daun.  Panjang

tangkai daun utama adalah 3-20 cm sedangkan panjang tangkai anak daun antara

3-10 cm dan pada ujungnya terdapat kelenjar.  Biasanya ada tiga anak daun yang

terdapat pada 1 tangkai daun karet.  Anak daun berbentuk eliptis, memanjang

dengan ujung meruncing, tepinya rata, gundul, dan tidak tajam (Tim Penulis

Penebar Swadaya, 2009).

Karet termasuk tanaman berbunga sempurna karena memiliki bunga jantan dan

betina dalam satu pohon dan terdapat dalam malai payung yang jarang.  Pangkal

tenda bunga berbentuk lonceng dan di ujungnya terdapat lima taju yang sempit.

Bunga  betina berambut vilt dengan ukuran sedikit lebih besar dibandingkan

dengan jantannya dan mengandung bakal buah yang beruang tiga. Kepala putik

merupakan organ kelamin betina dalam posisi duduk berjumlah tiga buah.Organ

kelamin jantan berbentuk tiang yang merupakan gabungan dari 10 benang sari.
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Kepala sari terbagi menjadi dua ruangan, yang satu letaknya lebih tinggi dari yang

lainnya (Setiawan dan Andoko, 2005).

Buah karet memiliki pembagian ruang yang jelas.Masing-masing ruang berbentuk

setengah bola dengan jumlah ruang biasanya tiga hingga enam ruang.Garis tengah

atau diameter buah karet umumnya berukuran 3-5 cm.  Apabila buah sudah

masak, maka akan pecah dengan sendirinya dan pemecahan terjadi dengan kuat

menurut ruang-ruangnya (Tim Penulis Penebar Swadaya, 2009).

Akar pohon karet berupa akar tunggang yang mampu menopang batang tanaman

yang tumbuh tinggi ke atas. Dengan akar seperti itu pohon karet dapat berdiri

kokoh, meskipun tingginya bisa mencapai 25 meter (Setiawan dan Andoko,

2005).

Dalam kerajaan tanaman atau sistem klasifikasi, tanaman karet mempunyai

klasifikasi tanaman sebagai berikut:

Divisi :  Spermatophyta

Subdivisi :  Angiospermae

Kelas :  Dycotyledonae

Ordo :  Euphorbiales

Famili :  Euphorbiaceae

Genus :  Hevea

Spesies : Hevea brasiliensis (Setiawan dan Andoko, 2005).
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2.1.3. Klon Tanaman Karet

Klon adalah “keturunan” yang diperoleh dengan cara perbanyakan vegetatif suatu

tanaman sehingga sifat dari tanaman tersebut sama dengan tanaman induknya.

Ciri-ciri suatu tanaman (klon) kadang-kadang berubah. Perubahan ini disebabkan

oleh pengaruh keadaan lingkungan tempat tanaman itu tumbuh, seperti jenis

tanah, kesuburan tanah, tinggi tempat, iklim, kekurangan unsur hara tertentu,

lindungan dan lain sebagainya. Pengenalan klon-klon karet dengan mengetahui

ciri-cirinya sangat penting dalam menentukan mutu tanaman karet yang unggul

untuk dibudidayakan (Tim Redaksi Bina UKM, 2010).

Untuk mendapatkan pertanaman karet yang seragam diperlukan bahan tanam

okulasi yang baik. Bibit yang baik diperoleh dari semaian batang bawah yang

dianjurkan dan menggunakan mata okulasi dari kebun entres yang baik dan murni.

Pemurnian kebun entres dilakukan dengan melihat ciri-ciri yang dimiliki oleh

masing-masing klon oleh tenaga yang terlatih dan terampil.  Pengamatan

dilakukan secara visual dengan memperhatikan ciri-ciri yang khas pada masing-

masing klon. Dengan teknik ini diperlukan kemampuan pengenalan ciri yang

khas melalui latihan yang intensif. Ciri-ciri morfologiyang diamati dapat dilihat

pada Tabel 1 berikut ini:
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Tabel 1. Ciri-Ciri Morfologi untuk Membedakan Klon Karet

No. Bagian Tanaman Karet Ciri-ciri Morfologi yang Diamati

1. Batang (umur 10 – 18 bulan)
Keadaan pertumbuhan, ketegakan
batang, dan bentuk batang.

2.
Kulit Batang (telah berwarna
coklat)

Corak kulit gabus, warna kulit gabus dan
lenti sel.

3. Mata (bakal tunas)
Letak mata, dan bekas pangkal tangkai
daun.

4.
Payung (kelompok daun)
termuda

Bentuk payung, ukuran payung,
kerapatan payung, dan jarak antar
payung.

5.
Tangkai Daun (payung ke
dua dari atas)

Posisi dan bentuk tangkai daun, ukuran
besar, ukuran panjang, dan bentuk kaki.

6.
Anak Tangkai Daun (pada
payung yang telah tumbuh
sempurna)

Posisi, bentuk, ukuran besar, ukuran
panjang, dan sudut anak tangkai daun.

7. Helai Daun

Warna daun, kilauan, bentuk, tepi helai
daun, penampang memanjang,
penampang melintang, letak helai daun
dan posisi daun tengah, kedudukan
simetri helaian daun pinggir, ukuran
daun, dan ekor daun.

8. Ciri-ciri Khusus
Pada dasarnya klon-klon karet tertentu
kadang-kadang mempunyai ciri khusus,
misalnya helaian daun tengah terpuntir.

Sumber: (Tim Redaksi Bina UKM, 2010).

Kegiatan pemuliaan karet di Indonesia telah banyak menghasilkan klon-klon karet

unggul sebagai penghasil lateks dan penghasil kayu.Pada Lokakarya Nasional

Pemuliaan Tanaman Karet 2005, telah direkomendasikan klon-klon unggul baru

generasi-4 untuk periode tahun 2006 – 2010, yaitu klon: IRR 5, IRR 32, IRR 39,

IRR 42, IRR 104, IRR 112, dan IRR 118. Klon IRR 42 dan IRR 112 akan

diajukan pelepasannya sedangkan klon IRR lainnya sudah dilepas secara resmi.

Klon-klon tersebut menunjukkan produktivitas dan kinerja yang baik pada

berbagai lokasi, tetapi memiliki variasi karakter agronomi dan sifat-sifat sekunder



20

lainnya. Oleh karena itu, pengguna harus memilih dengan cermat klon-klon yang

sesuai agroekologi wilayah pengembangan dan jenis-jenis produk karet yang akan

digunakan dan dikembangkan (Setiawan dan Andoko, 2005).

2.1.4. Syarat Tumbuh Tanaman Karet

Sebagai tanaman yang berasal dari wilayah Amerika tropis, karet dapat tumbuh di

Indonesia yang juga beriklim tropis.  Meskipun demikian, agar berproduksi secara

maksimal, tanaman karet membutuhkan kondisi-kondisi tertentu yang merupakan

syarat hidupnya.

Syarat tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman karet adalah harus gembur,

kedalamannnya antara 1-2 meter, tidak bercadas, pH tanah antara 3,5-7,0,

ketinggian tempat antara 0-400 meter, paling baik pada ketinggian 0 – 200 meter,

setiap kenaikan 200 meter matang sadap terlambat 6 bulan.

Iklim yang baik untuk pertumbuhan tanaman karet adalah curah hujan minimum

1.500 mm pertahun, jumlah hari hujan 100-50 hari, curah hujan optimum 2.500-

4.000 mm.  Hujan selain bermanfaat bagi pertumbuhan karet, ada hubungannya

dengan pemungutan hasil, terutama jumlah hari hujan sering turun pada pagi hari.

Sedangkan unsur angin berpengaruh terhadap kerusakan tanaman akibat angin

kencang, kelembaban sekitar tanaman yang akan berpengaruh pada produksi (Tim

Penulis Disbun Jabar, 2008).
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2.2. Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA)

2.2.1. Pengertian Mikoriza

Mikoriza merupakan fungi yang hidup secara bersimbiosis dengan sistem

perakaran tanaman tingkat tinggi. Walau ada juga yang bersimbiosis dengan

rizoid (akar semu) tanaman. Mikoriza merupakan simbion obligat dan

memerlukan akar tanaman untuk melengkapi daur hidupnya. Sebaliknya,

beberapa tumbuhan bahkan ada yang tergantung pertumbuhannya dengan

mikoriza. Beberapa jenis tumbuhan tidak tumbuh atau terhambat

pertumbuhannya tanpa kehadiran mikoriza di akarnya. Sebagai misalnya,

semaian pinus biasanya gagal tumbuh setelah pemindahan apabila tidak terbentuk

jaringan mikoriza di sekitar akarnya (Mikoriza, 2010).

Turjaman (2004), menyatakan bahwa mikoriza merupakan kelompok fungi tanah

yang hidupnya lebih memilih untuk bekerjasama dengan akar tanaman atau

pohon, agar fungi ini mendapat pasokan gula cair dari tanaman, dan sebaliknya

fungi ini menukarkannya dalam bentuk air dan unsur hara yang diperlukan untuk

pertumbuhan tanaman. Sedangkan menurut Bundrett (2004), mikoriza adalah

asosiasi simbiotik yang esensial untuk satu atau kedua mitra, antara fungi

(khususnya yang hidup dalam tanah dan tanaman) dengan akar (atau organ lain

yang bersentuhan dengan substrat) dari tanaman hidup, terutama berperan untuk

memindahkan hara.

Mikoriza merupakan suatu bentuk hubungan simbiosis mutualistik antar fungi

dengan akar tanaman. Baik fungi maupun tanaman sama-sama memperoleh
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keuntungan dari asosiasi ini. Manfaat fungi ini antara lain berupa pengambilan

unsur hara dan adaptasi tanaman yang lebih baik. Dilain pihak, fungi pun dapat

memenuhi keperluan hidupnya (karbohidrat dan keperluan tumbuh lainnya) dari

tanaman inang (Anas, 1989 yang dikutip oleh Oktavitani, 1997).

Menurut Smith dan Read (2008), mikoriza merupakan bentuk simbiosis

mutualisme antara fungi dan sistem perakaran tumbuhan. Peran mikoriza adalah

membantu penyerapan unsur hara tanaman, peningkatan pertumbuhan dan hasil

produk tanaman. Sebaliknya, fungi memperoleh energi hasil asimilasi dari

tumbuhan. Walaupun simbiosis FMA dengan tumbuhan pada lahan subur tidak

banyak berpengaruh positif, namun pada kondisi ekstrim mampu meningkatkan

sebagian besar pertumbuhan tanaman.

Suatu simbiosis terjadi apabila fungi masuk ke dalam akar atau melakukan

infeksi. Proses infeksi dimulai dengan perkecambahan spora di dalam tanah.

Hifa yang tumbuh melakukan penetrasi ke dalam akar dan berkembang di dalam

sel korteks. Pada akar yang terinfeksi akan terbentuk arbuskul, vesikel

intraseluler, hifa internal di antara sel-sel korteks, dan hifa eksternal. Penetrasi

hifa dan perkembangannya biasanya terjadi pada bagian yang masih mengalami

proses diferensiasi dan proses pertumbuhan. Hifa berkembang tanpa merusak sel

(Anas, 1989 yang dikutip oleh Oktavitani, 1997).

2.2.2. Klasifikasi dan Morfologi Mikoriza

Bundrett (2004) menyatakan bahwa pada dasarnya cendawan mikoriza dapat

dikelompokkan berdasarkan struktur morfologi dan anatomi struktur spesifiknya
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Berdasarkan hal tersebut cendawan mikoriza dapat dibagi menjadi tiga yaitu fungi

ektomikoriza, endomikoriza, dan ektendomikoriza. Dari ketiga jenis tersebut

FMA yang merupakan salah satu jenis endomikoriza merupakan kelompok fungi

mikoriza yang paling sering diteliti dan dimanfaatkan untuk kepentingan

peningkatan pertumbuhan dan produksi tanaman.

Ektomikoriza mempunyai sifat antara lain akar yang kena infeksi membesar,

bercabang, rambut-rambut akar tidak ada, hifa menjorok ke luar dan berfungsi

sebagi alat yang efektif dalam menyerap unsur hara dan air.  Hifa tidak masuk ke

dalam sel tetapi hanya berkembang diantara dinding-dinding sel jaringan korteks

membentuk struktur seperti pada jaringan hartiq. Ektendomikoriza merupakan

bentuk antara (intermediet) kedua mikoriza yang lain. Ciri-cirinya antara

lain adanya selubung akar yang tipis berupa jaringan Hartiq, hifa dapat

menginfeksi dinding sel korteks dan juga sel-sel korteknya. Penyebarannya

terbatas dalam tanah-tanah hutan sehingga pengetahuan tentang mikoriza tipe ini

sangat terbatas. Endomikoriza mempunyai sifat-sifat antaralain, akar yang kena

infeksi tidak membesar, lapisan hifa pada permukaan akar tipis, hifa masuk ke

dalam individu sel jaringan korteks, adanya bentuk khusus yang berbentuk oval

yang disebut vesikel dan sistem percabangan hifa yang dikotomus disebut

arbuskul (Brundrett, 2004).

2.2.3. Taksonomi Fungi Mikoriza Arbuskular

Secara taksonomi fungi mikoriza arbuskular termasuk ke dalam ordo

Glomeromycota yang terdiri dari 2 sub ordo yaitu Glomineae dan Gigasporineae.

Glomineae terdiri atas beberapa famili antaralain Glomaceae, Acaulosporaceae,
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Archaeosporaceae, dan Paraglomaceae, sedangkan Gigasporineae hanya terdiri

dari satu famili yaitu Gigasporaceae. Glomaceae memiliki satu genus yaitu

Glomus, Acaulosporaceae terdiri dari dua genus yaitu Acaulosporae dan

Entrophospora. Archaeosporaceae dan Paraglomaceae masing-masing memiliki

satu genus berturut-turut yaitu Archaeospora dan Paraglomus, sedangkan

Gigasporaceae terdiri dari dua genus yaitu Gigaspora dan Scutellospora.

Morfologi dan taksonomi spora FMA dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:

Gambar 1. Filogeni perkembangan dan taksonomi ordo Glomeromycota
(INVAM, 2005)

2.2.4. Struktur Umum Fungi Mikoriza Arbuskular

Imas et.al.(1989) menyatakan bahwa hifa dari FMA tidak bersekat dan bercabang-

cabang di dalam dan di antara sel-sel korteks akar. Di dalam sel-sel yang

terinfeksi terbentuk gelung-gelung hifa atau cabang-cabang hifa kompleks yang

dinamakan arbuskula. Arbuskula ini diduga berperan sebagai pemindah unsur
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hara diantara simbion-simbion. Sedangkan struktur-struktur menggelembung yang

dibentuk secara apikal yang seringkali dijumpai pada hifa-hifa utama, struktur ini

dinamakan vesikula. Vesikula mengandung banyak lemak dan terutama berfungsi

sebagai organ simpan.

FMA dicirikan oleh hifa yang intraseluler, yaitu hifa menembus ke dalam sel-sel

korteks dan dari sel yang satu ke sel yang lain. Jarang sekali fungi dapat

menembus sel-sel endodermis ke silinder pusat (stele). Di dalam sel-sel tersebut

dapat dibedakan adanya pembengkakan-pembengkakan miselia (vesikula dan

arbuskula) yang pada akhirnya lenyap sebagian atau seluruhnya karena dicerna

oleh sel-sel yang dimasukinya. Di sini tidak terdapat mantel fungi dan

pembengkakan akar, meskipun kadang-kadang sel-sel yang mengalami invasi

yang sangat berat menunjukkan gejala-gejala pembengkakan. Akar rambut pun

berkembang secara normal, jadi tidak terdapat modifikasi bentuk luas akar

(Manan, 1994).

2.2.5. Manfaat Fungi Mikoriza

Fungi mikoriza arbuskular yang bersimbiosis dengan akar tanaman memiliki

banyak manfaat bagi tanaman inang seperti, membantu meningkatkan penyerapan

unsur-unsur hara dan nutrisi yang penting bagi tanaman (Satter et al., 2006),

meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan kelembaban yang

ekstrim (Cho et al., 2006), membantu mengakumulasi zat-zat atau unsur-unsur

yang beracun bagi tanaman, memproteksi dari serangan pathogen penyebab

penyakit, membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman, pertumbuhan daun

serta pertumbuhan dan kualitas buah (Subramanian et al., 2006).
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Menurut Suhardi (1989), manfaat FMA bagi tanaman inang adalah menambah

penyerapan nutrisi terutama fosfat dan pengaruh yang bersifat non nutrisi seperti

pertumbuhan. Sementara Puryono (1997) menyatakan bahwa, secara umum

peranan mikoriza terhadap pertumbuhan tanaman adalah sebagai berikut:

1) Adanya mikoriza sangat penting bagi persediaan unsur hara dan pertumbuhan

tanaman.

2) Adanya simbiosis mikoriza pada akar tanaman akan dapat membantu dalam

mengatasi kekurangan unsur hara terutama Phospor (P) yang tersedia dalam

tanah. Hal ini disebabkan mikoriza mampu melepaskan ikatan Aluminium

fosfat (AlPO4) dan besi fosfat (FePO4) pada tanah-tanah yang asam.

3) Mikoriza dapat meningkatkan serapan unsur hara dengan jalan memperkecil

jarak antara akar dengan unsur hara tersebut. Hal ini terjadi melalui

pembentukan hifa pada pemukaan akar yang befungsi sebagai perpanjangan

akar.

4) Dengan perluasan hifanya, mikoriza akan meningkatkan daya serap dari

elemen-elemen yang imobil dalam tanah, seperti : P, Cu, Zn.

5) Mikoriza dapat membantu memperbaiki dan meningkatkan sifat-sifat struktur

agregat tanah.

6) Mikoriza dapat membantu memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan

tanaman terutama di daerah yang kondisinya sangat miskin hara, pH rendah,

dan kurang air.

7) Simbiosis antar fungi dan akar tanaman dapat melindungi tanaman inangnya

terhadap serangan jamur patogen dengan cara mengeluarkan zat antibiotik.
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8) FMA juga dapat menghasilkan hormon tumbuh auxin, cytokinin, giberelin,

dan vitamin yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman inang.

2.2.6. Beberapa Hasil Penelitian Menggunakan Fungi Mikoriza Arbuskular

Pada tabel 2 di bawah berikut ini disajikan beberapa hasil penelitian pada

beberapa jenis tanaman yang menggunakan Fungi Mikoriza Arbuskular untuk

meningkatkan pertumbuhannya.

Tabel 2. Beberapa hasil penelitian mengenai pengaruh FMA terhadap
pertumbuhan beberapa jenis semai tanaman

Tahun Peneliti Judul Hasil

2002 Abimanyu
D. Nusantara

Tanggap semai sengon
[Paraserianthes
falcataria (l) nielsen]
terhadap inokulasi ganda
cendawan mikoriza
arbuskular dan rhizobium
sp.

Inokulasi ganda CMA +
Rhizobium memberikan
pengaruh lebih baik
terhadap pertumbuhan
semai sengon daripada
inokulasi tunggal.

2004 P. D. M. H.
Karti

Pengaruh Pemberian
Cendawan Mikoriza
Arbuskula terhadap
Pertumbuhan dan
Produksi Rumput Setaria
splendida Stapf yang
Mengalami Cekaman
Kekeringan

Pemberian CMA
meningkatkan
pertumbuhan
dan produksi rumput Setaria
splendida. Pertumbuhan dan
produksi semakin rendah
dengan semakin
menurunnya kadar air.

2006 Yuyun
Saepul Uyun

Penggunaan cendawan
mikoriza arbuscular
(CMA) untuk
meningkatkan
pertumbuhan semai
Jati (Tectona grandis
linn. F) pada limbah
media
Tumbuh jamur tiram
(pleurotus sp.)

Bibit jati tumbuh lebih
baik pada media tanah
dibandingkan dengan pada
media yang diberikan
perlakuan pemberian
limbah media jamur. Hal
ini dapat disebabkan oleh:
a) unsur hara yang terdapat

pada media limbah
jamur digunakan oleh
CMA sebagai energi
untuk
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mendekomposisikan
serbuk gergaji yang
belum terdekomposisi,
sehingga CMA masih
belum bisa memberikan
pengaruhnya terhadap
semai jati secara optimal

b) terjadi kompetisi antara
jamur dan tanaman
untuk mendapatkan
unsur hara.

2008 Musfal Efektivitas cendawan
mikoriza arbuskular
(CMA) terhadap
pemberian pupuk
spesifik lokasi tanaman
jagung pada tanah
inceptisol

Pemberian CMA dan
pupuk meningkatkan N, P
dan K tanah serta Bobot
kering tanaman, serapan
hara N, P, K, derajat
infeksi CMA dan hasil
pipilan kering pada
tanaman jagung
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III. BAHAN DAN METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan dan Laboratorium Produksi

Perkebunan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung dari bulan Mei 2012

sampai dengan bulan Februari 2013.

3.2. Alat dan Bahan Penelitian

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah polibag ukuran 15 x 20 cm,

cangkul, kertas label, saringan mikro ukuran 250 μm, 150 μm, dan 63 μm, gelas

preparat, cawan petri, mikroskop majemuk, mikroskop stereo, timbangan elektrik,

pinset mikro, nampan plastik, botol film, gembor, meteran, oven listrik, dan alat

tulis.  Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih

tanaman karet, bibit tanaman karet berumur 4 bulan, entres tanaman karet, top

soil, pasir, humus, basamid, 9 jenis mikoriza, air, larutan KOH 10%, glycerol,

trypan blue, HCl 1%, dan akuades.

3.3. Pelaksanaan Penelitian I

Penelitian I: Efektivitas Beberapa Fungi Mikoriza Arbuskular pada Pertumbuhan
Batang Bawah Tanaman Karet
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3.3.1 Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah dan untuk menguji

hipotesis yang diajukan, maka perlakuan disusun dalam rancangan perlakuan

tunggal tidak terstruktur dengan perlakuan adalah jenis mikoriza yang terdiri dari

M0 (tanpa mikoriza), E1 (Entrophospora sp.1), E2 (Entrophospora sp.2), E3

(Entrophospora sp.3), G1 (Glomus sp.1), G2 (Glomus sp.2), G3 (Glomus sp.3),G4

(Glomus sp.4), Gi1 (Gigaspora sp.1), dan Gi2 (Gigaspora sp.2). Setiap perlakuan

diulang sebanyak 5 kali sehingga diperoleh 50 satuan percobaan. Setiap perlakuan

diterapkan ke dalam satuan percobaan menurut rancangan kelompok teracak

sempurna (RKTS). Setiap satu satuan percobaan diwakili oleh 2 tanaman.

Data yang diperoleh diuji dengan uji Bartlett untuk menguji homogenitas ragam

dan uji Tukey untuk sifat kemenambahan. Setelah asumsi terpenuhi (data

homogen dan data bersifat menambah), maka data dianalisis ragam dan

dilanjutkan dengan uji pemisahan nilai tengah dengan uji beda nyata terkecil

(BNT) pada taraf 5%.  Tata letak percobaan di lapangan dapat dilihat pada

Gambar 12 (lampiran)

3.3.2 Persiapan Media Tanam dan Bahan Tanam

A. Media Tanam

Media yang digunakan untuk mengecambahkan biji karet adalah pasir yang telah

disterilkan dengan waktu pengecambahan selama 14 hari, sedangkan media yang

digunakan untuk persemaian adalah campuran tanah top soil dan pasir dengan

perbandingan 4:1.  Kedua media tanam untuk persemaian tersebut dicampur



31

hingga merata lalu distrerilkan dengan menggunakan Basamid selama 1 bulan,

yaitu dengan cara mencampurkan basamid sebanyak 100 gram/1000 kg media

campuran. Setelah itu media tanam yang telah distrerilkan dibiarkan terbuka

selama 2 minggu supaya sisa basamid yang ada di dalam media menguap

seluruhnya dan media tanam siap digunakan.

B. Bahan Tanam

Bahan tanam yang dipilih berupa biji karet dengan klon yang sama yaitu PB 260

yang berasal dari Perkebunan Rakyat sebanyak 200 biji yang sebelumnya sudah

diseleksi.  Seleksi dilakukan berdasarkan ukuran biji, daya lenting, posisi saat

direndam, dan warna kulit biji. Berdasarkan ukurannya, secara umum biji karet

ukuran besar memiliki daya kecambah paling baik dibandingkan dengan biji karet

ukuran sedang dan kecil. Sementara itu, berdasarkan daya lentingnya, biji yang

dijatuhkan ke ubin dan memantul menunjukkan keadaannya cukup baik dan

sebaliknya.

3.3.3 Pengecambahan/Pre Nursery

Biji-biji yang telah diseleksi berdasarkan kemurnian klon dan daya kecambah

kemudian dikecambahkan. Pengecambahan biji yang telah diseleksi dilakukan

pada tray berisi media pasir yang telah disterilkan. Cara pengecambahan yaitu

setelah biji diseleksi, biji-biji tersebut diletakkan di atas pasir dengan cara ditekan

sedalam 3/4 ukuran biji dengan posisi perut biji karet terletak di bagian bawah

agar tumbuhnya akar bisa lurus.  Jika letaknya terbalik maka akar yang keluar

akan tumbuh melingkar. Biji yang dikecambahkan akan mulai berkecambah
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setelah berumur kurang lebih 7 hari atau pada hari ke-7. Posisi perut dan

punggung biji karet seperti terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Posisi Perut dan Punggung Biji Karet.

Jarak antar biji dalam barisan pada persemaian adalah 0,5 cm, sedangkan jarak

biji antarbarisan adalah 1 cm.

3.3.4 Penyemaian dan Pemberian Mikoriza

Setelah biji berkecambah dan menjadi bibit, kegiatan selanjutnya adalah

memindahkannya pada pembibitan utama (main nursery) dalam polibag

berukuran 25 x 56 cm yang telah diisi dengan media tanam berupa campuran

tanah top soil dan pasir dengan perbandingan 4:1. Pemindahan bibit ke tempat

persemaian dilakukan saat bibit berumur 14 hari setelah semai yaitu pada saat

bibit belum berdaun atau pada stadium pancing/jarum (Gambar 3) dan perlakuan

mikoriza diterapkan pada saat pindah tanam (transplanting) tersebut.
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Gambar 3. Bibit Karet pada Stadia Pancing dan Jarum

Mikoriza diberikan berupa inoculum dengan pembawa campuran pasir dan zeolite

yang mengandung 300 spora per tanaman.  Cara inokulasi FMA adalah dengan

cara menempatkan inokulum di sekitar akar tanaman yang akan di tanam dalam

polybag.  Inokulum dalam campuran pasir dan zeolite ditaburkan pada akar

tanaman. Setelah itu akar yang telah tertutup pasir dan zeolite yang mengandung

inokulum mikoriza ditutup kembali dengan tanah dan sedikit ditekan dan

dipadatkan (Gambar 4).

Gambar 4. Cara Inokulasi Mikoriza pada Saat Transplanting
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3.3.5 Pemeliharaan

Kegiatan setelah transplanting ke pembibitan utama adalah pemeliharaan yang

meliputi pemupukan, penyiangan gulma, dan penyiraman. Pemupukan dilakukan

dengan cara memberikan pupuk tunggal yaitu pupuk SP-36.  Pemupukan

dilakukan selama 4 bulan dengan interval pemupukan satu bulan sekali sebanyak

5 gram per tanaman dengan cara dilarik.  Penyiangan dilakukan setiap ada gulma

yang muncul di sekitar tanaman, sedangkan penyiraman dilakukan setiap hari.

3.3.6 Pengamatan

Pengamatan dilakukan pada bibit berumur 5 bulan setelah perlakuan mikoriza

diterapkan.  Pengamatan dilakukan terhadap peubah-peubah berikut ini:

1. Tinggi tanaman. Pengukuran dilakukan dengan cara mengukur tinggi

tanaman dari permukaan tanah hingga bagian teratas ujung daun tertinggi

dengan menggunakan meteran.

2. Jumlah daun. Daun yang dihitung adalah daun yang telah membuka secara

sempurna.

3. Diameter batang.  Pengukuran dilakukan dengan cara mengukur diameter

pada ketinggian 5 cm dari permukaan tanah menggunakan jangka sorong.

4. Tingkat hijau daun. Tingkat hijau daun dihitung dengan cara mengukur 9

(sembilan) sampel daun yang diambil dari 3 cabang daun dengan

menggunakan klorofil meter.

5. Panjang akar tunjang. Panjang akar tunjang diukur dari akar yang keluar dari

pangkal batang hingga ujung akar.
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6. Bobot basah tajuk. Masing-masing bobot basah tajuk dihitung dengan cara

menimbang seluruh batang dan daun yang segar dengan menggunakan

timbangan elektrik.

7. Bobot basah akar. Masing-masing bobot basah akar dihitung dengan cara

menimbang seluruh akar tunjang dan akar lateral yang segar dengan

menggunakan timbangan elektrik.

8. Volume akar. Volume akar dihitung dengan cara memasukkan bagian akar

ke dalam gelas ukur yang berisi air 50 ml lalu dihitung penambahan volume

airnya.

9. Bobot kering akar. Masing-masing bobot kering akar dihitung dengan cara

mengeringkan akar tunjang dan akar lateral dalam oven yang bersuhu 700C

sampai bobotnya konstan kemudian ditimbang.

10. Bobot kering tajuk. Masing-masing bobot kering tajuk dihitung dengan cara

mengeringkan seluruh batang dan daun dalam oven yang bersuhu 700C

sampai bobotnya konstan kemudian ditimbang.

11. Persentase Infeksi Akar. Persen infeksi dihitung dengan cara menghitung

persentase FMA yang menginfeksi akar dengan menggunakan mikroskop.

Sampel akar sekunder diambil secara acak ± 20 helai, kemudian dicuci

sampai bersih dan dimasukkan ke dalam botol film. Botol yang telah terisi

dengan sampel akar diisi dengan larutan KOH 10% sampai seluruh akar

terendam, kemudian dikukus dalam water bath dengan suhu ± 800C selama ±

20 menit untuk membersihkan sel dari sitoplasma. Larutan KOH 10%

kemudian dibuang dan akar dicuci bersih dengan air. Sampel akar kemudian

direndam dalam larutan HCl 1%, dikukus kembali dalam water bath dengan
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suhu ± 800C selama ± 15 menit. Selanjutnya, larutan HCl dibuang dan akar

direndam dengan trypan blue 0,05% (0,5 g trypan blue + 450 ml glycerol +

500 ml akuades + 50 ml HCl 1%) selama satu hari. Akar yang sudah diwarnai

dipotong sepanjang ± 2 cm, kemudian diletakkan di atas preparat untuk

diamati di bawah mikroskop majemuk dengan perbesaran 100 kali. Rumus

yang digunakan untuk menghitung persen infeksi akar oleh FMA adalah :

jumlah pengamatan yang positif terinfeksi FMA
% Infeksi akar = x 100%

total pengamatan

3.4. Pelaksanaan Penelitian II

Penelitian II: Efektivitas Beberapa Fungi Mikoriza Arbuskular pada Keberhasilan
Okulasi dan Pertumbuhan Entres Tanaman Karet

3.4.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian II sama dengan penelitian I,

hanya saja jenis FMA yang digunakan hanya 4 jenis FMA terbaik yang diperoleh

dari penelitian I yaitu E2 (Entrophospora sp.2), E3 (Entrophospora sp.3), G2

(Glomus sp.2), G3 (Glomus sp.3), dan M0 (tanpa mikoriza) sebagai kontrol.

Perlakuan disusun dalam rancangan perlakuan tunggal tidak terstruktur dengan

perlakuan 4 jenis FMA terbaik, yang masing-masing jenis diulang sebanyak 5 kali

sehingga diperoleh 20 satuan percobaan. Setiap perlakuan diterapkan ke dalam

satuan percobaan menurut rancangan kelompok teracak sempurna (RKTS).

Setiap satu satuan percobaan diwakili oleh 2 tanaman.
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Data yang diperoleh diuji dengan uji Bartlett untuk menguji homogenitas ragam

dan uji Tukey untuk sifat kemenambahan.  Apabila asumsi terpenuhi, data

dianalisis ragam dan dilanjutkan dengan uji BNT pada taraf 5%.  Tata letak

percobaan di lapangan dapat dilihat pada Gambar 13 (lampiran).

3.4.2 Persiapan Batang Bawah

Batang bawah yang digunakan adalah bibit tanaman karet berumur 5 bulan yang

berasal dari penelitian tahap I, yaitu yang diberi perlakuan pemberian FMA jenis

Entrophosporasp.2, Entrophosporasp.3, Glomussp.2, dan Glomus sp.3.

3.4.3 Persiapan Batang Atas atau Entres

Batang atas atau entres diperoleh dari pohon induk pada kebun pembibitan.

Batang atas atau entres berumur 5-6 bulan diambil dari perkebunan rakyat yaitu

klon RRIM. Untuk mendapatkan kayu okulasi dari pohon induk dalam jumlah

besar dapat dilakukan dengan cara memotong ranting-ranting tanaman karet

seukuran pergelangan tangan.

3.4.4 Persiapan Mata Tunas

Mata tunas adalah bagian tanaman batang atas yang akan diokulasikan dengan

batang bawah.  Ada tiga jenis mata tunas pada tanaman karet, yaitu mata daun,

mata sisik, dan mata bunga.  Mata daun dan mata sisik akan tumbuh menjadi

batang tanaman karet, sedangkan mata bunga akan menjadi bunga.  Karenanya,

yang dapat dipakai sebagai mata tunas hanya mata daun dan mata sisik.   Karena

okulasi yang digunakan adalah okulasi hijau maka entres atau mata tunas
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diperoleh dari cabang dengan 2 payung berumur 5-6 bulan dengan payung

berwarna hijau tua segar. Contoh mata tunas dan perisai yang biasa digunakan

pada okulasi dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Mata Tunas untuk Okulasi

3.4.5 Okulasi

Jenis okulasi yang digunakan pada percobaan ini adalah okulasi hijau, yaitu

okulasi berdasarkan umur, warna batang bawah dan batang atas, dan diameter

batang bawah, yang dilakukan saat batang bawah berumur 5-8 bulan di

pembibitan sehingga masih berwarna hijau dengan diameter batang 1-1,5 cm,

sedangkan batang atasnya berumur 1-3 bulan setelah pemangkasan dan berwarna

hijau.  Tahap-tahap atau cara okulasi tanaman karet adalah sebagai berikut:

Tahap Pertama:

1. Membuat jendela okulasi pada batang bawah dengan cara mengiris kulit

batang.  Tinggi sisi kanan dan kiri jendela teratas adalah 10 cm dari tanah

sedang tinggi sisi kanan dan kiri jendela terbawah adalah 4 cm dari tanah,

sehingga panjang jendela okulasi adalah 6 cm, sedangkan lebarnya dibuat 1/3

dari lingkaran batang (Gambar 6).
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2. Pembuatan jendela okulasi pada batang bawah dilakukan dengan cara bukaan

atas. Setelah itu ditunggu hingga getahnya mengering.

Gambar 6. Pembuatan Jendela Okulasi pada Batang Bawah

Tahap Kedua:

1. Tahap ini adalah tahap persiapan mata tunas.  Mata tunas diiris dari batang

atas (entres) yang telah diambil dari kebun entres.

2. Pengirisan mata tunas dilakukan dengan cara mengirisnya dengan disertai

perisainya dari kayu entres. Ukuran perisai lebih kecil dibandingkan ukuran

jendela pada batang bawah.

3. Pada pengirisan ini harus disertakan sedikit lapisan kayu pada penutup jiwa.

Jiwa atau bakal tunas jangan sampai rusak.

4. Kemudian lapisan kayu pada perisai dikeluarkan atau dibuang denga hati-hati

agar mata tunas tidak ikut terbuang (Gambar 7)
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Gambar 7. Pelepasan kayu dari perisa

Tahap Ketiga:

1. Apabila perisai  dan jendela telah siap, maka tahap selanjutnya adalah

penempelan mata tunas pada jendela batang bawah.

2. Bibir jendela dibuka ke arah bawah lalu perisai dtempelkan ke jendela

okulasi. Perisai ditempelkan dengan posisi bekas kaki daun letaknya dibawah

mata tunas.

3. Setelah saling menempel, perisai dijaga jangan sampai bergeser karena akan

merusak lapisan kambium pada jendela okulasi dan bakal tunas akan lepas

(Gambar 8a).

4. Setelah ditempelkan, bibir jendela okulasi ditutupkan tepat dipunggung

perisai dan dibalut dengan tali raffia.

5. Arah balutan dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah dan seterusnya

agar balutan menjadi rapat, sehingga dapat menghindari terjadinya ruang

kosong (Gambar 8b).
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a b

Gambar 8. Cara Menempelkan Perisai dan Membalut Okulasi

6. Setelah okulasi berumur 14 hari, balutan dilepas dengan menggunakan pisau.

7. Hasil okulasi diperiksa dengan cara menoreh perisai dengan halus.  Apabila

torehannya berwarna hijau berarti okulasi tersebut jadi atau berhasil,

sedangkan bila berwarna cokelat berarti mati.

8. Setelah diperiksa, bibir jendela batang bawah dipotong karena keadaannya

sudah mati (Gambar 9).

9. Hasil okulasi diperiksa kembali setelah 2 minggu dari pemeriksaan pertama.

Gambar 9.  Cara Memotong Bibir Jendela Okulasi.
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3.4.6 Waktu Okulasi

Okulasi dilakukan pada pukul jam 06.00-10.00 pagi karena pada saat itu

kelembaban cukup tinggi.

3.4.7 Perawatan

Setelah okulasi dilaksanakan, dilanjutkan dengan perawatan yang meliputi

pemupukan, penyiangan dan penyiraman hingga okulasi menjadi tanaman karet

yang utuh. Pemupukan dilakukan dengan cara memberikan pupuk majemuk NPK

mutiara (15:15:15) sebanyak 3 gram per tanaman dengan interval 1 bulan sekali.

Penyiangan gulma dilakukan setiap kali ada gulma yang muncul, sedangkan

penyiraman dilakukan dilakukan 2 kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari.

3.4.8 Pengamatan

Pengamatan dilakukan pada bibit yang telah diokulasi selama 14 hari dan pada 3

bulan setelah okulasi.  Pengamatan dilakukan terhadap peubah-peubah berikut ini:

1. Keberhasilan Okulasi. Keberhasilan okulasi dihitung atau ditandai dengan

pecahnya mata tunas.

2. Pecah Mata Tunas. Pecah mata tunas diukur dari kemampuan mata tunas

untuk pecah atau melentis setelah 14-21 hari setelah okulasi.

3. Tinggi entres. Pengukuran dilakukan dengan cara mengukur tinggi atau

panjang entres dari mata okulasi hingga bagian teratas pangkal entres dengan

menggunakan meteran.

4. Diameter entres. Diamater entres diukur dengan cara mengukur pada

ketinggian 2 cm dari pangkal entres menggunakan jangka sorong.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Pemberian FMA mampu meningkatkan pertumbuhan batang bawah tanaman

karet dibandingkan dengan tanpa FMA.

2. Glomus sp. dan Enthropospora sp. secara umum merupakan jenis FMA yang

mampu meningkatkan pertumbuhan bibit tanaman karet dibandingkan

dengan jenis FMA Gigaspora sp.

3. Pemberian FMA belum mampu meningkatkan keberhasilan dan pertumbuhan

batang atas (entres) tanaman karet.

4. Tidak terdapat jenis FMA terbaik untuk pertumbuhan entres pada okulasi

bibit tanaman karet.
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