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ABSTRAK
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PENAMBAHAN BAHAN ORGANIK PADA TANAH PASCA GALIAN C

TERHADAP PERTUMBUHAN DAN SERAPAN HARA P
TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.)

Oleh

Ina Febria Ginting

Tanah pasca galian C merupakan tanah yang bermasalah karena rendahnya unsur

hara dan C-organik.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh

inokulasi FMA dan penambahan bahan organik dalam meningkatkan

pertumbuhan dan serapan hara P tanaman jagung pada tanah pasca penambangan

galian C. Perlakuan disusun secara faktorial 3×4 dalam Rancangan Acak

Kelompok (RAK) dengan 3 kelompok. Faktor pertama, inokulasi FMA dengan 3

taraf, yaitu: tanpa FMA (0 spora), 250 spora, dan 500 spora. Faktor kedua,

penambahan bahan organik dengan 4 taraf, yaitu: tanpa bahan organik (0%), 20%,

40%, dan 60% dari volume tanah.  Data diuji dengan analisis ragam kemudian

dilanjutkan dengan uji nilai tengah menggunakan BNT pada α=5%.  Hasil

penelitian menunjukkan bahwa inokulasi FMA meningkatkan infeksi akar dan
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pertumbuhan tanaman jagung melalui volume akar.  Hasil infeksi akar meningkat

setelah diberikan FMA (250 spora dan 500 spora), sedangkan volume akar

tertinggi adalah pada inokulasi dosis 250 spora.  Penambahan bahan organik

meningkatkan infeksi akar dan serapan hara P tanaman jagung.  Hasil infeksi akar

tertinggi pada perlakuan tanpa bahan organik (0%) dan dosis 60% bahan organik.

Sedangkan hasil serapan hara P tertinggi ditunjukkan pada dosis 40% bahan

organik.  Interaksi FMA dan bahan organik terjadi pada tinggi tanaman 2 MST.

Hasil tinggi tanaman terbaik ditunjukkan pada kombinasi FMA 250 spora dengan

tanpa bahan organik yaitu 59,97 cm.

Kata Kunci : Bahan organik, FMA, tanah pasca galian C.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dengan pertanian sebagai sumber mata

pencaharian utama bagi rakyat Indonesia. Lahan pertanian yang semakin banyak

dialihfungsikan menjadi daerah pemukiman dan industri, mengakibatkan

berkurangnya lahan produktif di bidang pertanian, sehingga semakin sempit lahan

yang dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam (Margarettha, 2010). Salah satu

alternatif lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai media tanam salah satunya

adalah lahan penambangan pasca galian C.

Penambangan galian C adalah penambangan hasil bumi berupa pasir, kerikil,

batu, tanah liat, tanah urugan sehingga memiliki kendala bila dijadikan sebagai

lahan pertanian. Hal ini dikarenakan daya serap air yang rendah dan tidak dapat

menahan air dalam waktu yang lama, miskin unsur hara, dan mudah mengalami

erosi. Oleh sebab itu, diperlukan alternatif penambahan inokulum Fungi Mikoriza

Arbuskular (FMA) dan bahan organik yang bertujuan untuk membantu

meningkatkan kualitas tanah, terutama ketersediaan air dan unsur hara bagi

pertumbuhan tanaman.
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Fungi Mikoriza Arbuskular merupakan fungi yang bersimbiosis dengan akar

tanaman. Fungi Mikoriza Arbuskular bersifat obligat simbion sehingga

memerlukan tanaman inang untuk tumbuh dan berkembang. Musfal (2010)

mengatakan bahwa FMA dapat bersimbiosis dengan 97% famili tanaman tingkat

tinggi yang ada di dunia, dan tanaman jagung merupakan salah satu jenis tanaman

yang berpotensi sebagai tanaman inang bagi kehidupan FMA (Hasibuan et al.,

2014). Selain tanaman inang, efektifitas FMA dipengaruhi oleh dosis spora dan

bahan organik (Widiastuti et al., 2003).

Akar tanaman yang terinfeksi FMA mampu menyerap unsur hara makro maupun

mikro lebih baik dibandingkan dengan akar tanaman yang tidak terinfeksi FMA.

Hal ini dikarenakan FMA memiliki hifa eksternal yang mampu memperluas

daerah penyerapan akar sehingga mampu menyerap air hingga ke pori-pori mikro

tanah serta menyerap unsur hara yang terikat misalnya Al-P (Mosse, 1981)

dengan menggunakan enzim fosfatase. Musfal (2008) menyatakan bahwa hifa

FMA menghasilkan enzim fosfatase yang mampu melepaskan P yang terikat di

dalam tanah.

Penambahan bahan organik juga dapat dijadikan alternatif untuk mengatasi

ketidaksuburan pada lahan pasca galian C (Syekhfani, 1993). Bahan organik

merupakan bagian dari tanah yang bersumber dari jaringan-jaringan tanaman

maupun hewan yang telah mengalami perubahan bentuk akibat proses

dekomposisi yang terjadi di dalam tanah. Bahan organik mampu meningkatkan

ketersediaan unsur hara bagi tanaman melalui proses dekomposisi, selain itu, juga

dapat meningkatkan aktivitas mikroba di dalam tanah.
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Tanaman jagung merupakan komoditas tanaman pangan yang penting dan di

perhitungkan karena selain untuk keperluan pangan, jagung juga dimanfaatkan

sebagai pakan ternak, namun dalam proses pembudidayaannya sangat diperlukan

perhatian khusus. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

(2008), untuk membudidayakan tanaman jagung perlu diperhatikan kadar air,

media tanam yang subur untuk memenuhi kebutuhan hara sehingga dapat

bereproduksi dengan baik. Jagung membutuhkan unsur hara nitrogen (N), fosfor

(P), dan kalium (K). Oleh karena itu diharapkan FMA dan pemberian bahan

organik pada lahan bekas tambang galian C dapat memperbaiki kualitas tanah

sehingga pertumbuhan dan serapan hara P tanaman jagung dapat berlangsung

dengan baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dapat

dirumuskan dalam pertanyaan berikut ini:

1. Apakah inokulasi FMA akan mampu meningkatkan pertumbuhan dan serapan

hara P tanaman jagung pada tanah pasca galian C?

2. Apakah pemberian bahan organik akan mampu meningkatkan pertumbuhan

dan serapan hara P tanaman jagung pada tanah pasca galian C?

3. Apakah terdapat interaksi antara FMA dan bahan organik terhadap

pertumbuhan dan serapan hara P tanaman jagung pada tanah pasca

penambangan galian C?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh inokulasi FMA dalam meningkatkan

pertumbuhan dan serapan hara P tanaman jagung pada tanah pasca galian C.

2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan bahan organik dalam meningkatkan

pertumbuhan dan serapan hara P tanaman jagung pada tanah pasca galian C.

3. Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara FMA dan bahan organik

terhadap pertumbuhan dan serapan hara P tanaman jagung pada tanah pasca

penambangan galian C.

1.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, berikut disusun kerangka

pemikiran untuk memberikan penjelasan teoritis terhadap perumusan masalah.

Tanah pasca galian C tergolong tanah yang tidak subur, karena tidak mudah

menyerap air, miskin unsur hara, dan bahan organik akibat terkikisnya humus

pada lapisan teratas tanah (Hasibuan, 2006).

Ketidaksuburan tanah pasca galian C dapat diperbaiki dengan alternatif aplikasi

inokulum FMA dan penambahan bahan organik. Inokulasi FMA pada tanaman

mampu meningkatkan penyerapan unsur hara dan menghidarkan tanaman dari

cekaman kekeringan karena memiliki hifa eksternal yang berfungsi untuk

membantu akar memperluas jangkauan penyerapan hara dan air dari dalam tanah

(Mosse, 1981). Keberadaan FMA dapat meningkatkan serapan P, bobot kering

tanaman dan hasil pipilan tanaman jagung. Hal ini dapat dilihat dari tanaman yang



5

terinfeksi FMA mampu menyerap unsur hara P yang lebih tinggi dibandingkan

tanaman yang tidak terinfeksi (Musfal, 2010). Musfal (2008) menambahkan

bahwa tingginya serapan hara P pada tanaman yang terinfeksi FMA disebabkan

hifa FMA memiliki enzim fosfatase yang mampu melepaskan P yang terikat di

dalam tanah sehingga keberadaannya menjadi tersedia bagi tanaman.  Selain itu,

Lizawati et al. (2014) menyimpulkan bahwa pemberian kombinasi isolat FMA

memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan vegetatif bibit jarak

pagar pada umur 4 bulan setelah tanam.  Hal ini dapat dilihat dari tingginya bobot

kering akar, bobot kering pupus pada pemberian FMA dbandingkan pada tanpa

pemberian FMA.  Berat kering merupakan indikasi keberhasilan pertumbuhan

tanaman, yang merupakan petunjuk adanya kandungan protein dan asam organik

lain yang merupakan hasil fotosintesis yang dapat diendapkan setelah kadar air

dikeringkan.

Fungi Mikoriza Arbuskular merupakan obligat simbion yang memiliki simbiosis

mutualisme dengan tanaman. Tanaman akan menerima hara yang diserap oleh

hifa FMA sedangkan FMA akan menerima karbohidrat cair berupa eksudat akar

dari tanaman (Turjaman, 2013). Hubungan antara FMA dan tanaman dimulai pada

saat hifa eksternal melakukan penetrasi dengan membentuk apresorium sebagai

tempat menempel dan masuknya hifa ke dalam akar tanaman (Gambar 1). Hifa

akan menyebar secara interseluler kemudian akan membentuk vesikel, sedangkan

hifa yang menyebar secara intraseluler akan membentuk arbuskul (Brundrett et

al., 1996). Vesikel berbentuk lonjong dan bulat yang berfungsi sebagai organ

penyimpan makanan berisi cairan dan lemak yang dapat berkembang menjadi

klamidiospora yang berfungsi sebagai organ reproduksi dan sruktur tahan
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(Simanungkalit, 2004). Sedangkan arbuskul merupakan percabangan hifa yang

berfungsi sebagai tempat pertukaran unsur hara tanaman inang dan fungi (Dewi,

2007). Selain hifa internal, adapula hifa eksternal yang menyebar di daerah

perakaran tanaman inang dan membantu memperluas jangkauan penyerapan unsur

hara dan air dari dalam tanah.

Gambar 1.  Akar tanaman yang terinfeksi FMA (Dewi, 2007).

Selain inokulasi FMA, bahan organik yang ditambahkan pada tanah pasca galian

C akan membantu memperbaiki sifat kimia, fisik dan biologi tanah, antara lain

dengan meningkatkan kapasitas tukar kation di dalam tanah sehingga unsur hara

bagi tanaman tersedia, menetralkan pH tanah, meningkatkan aktivitas mikroba

yang berkaitan dengan proses dekomposisi di dalam tanah dan berperan untuk

mentransfer hara-hara tertentu bagi kebutuhan tanaman, dan membantu tanah

untuk menjaga kelembabannya sehingga tidak mudah mengalami kekeringan

(Dermiyati, 2015).

Penambahan bahan organik pada tanah dapat meningkatkan ketersediaan P karena

dapat meningkatkan populasi mikroba yang dapat melarutkan fosfat karena P di

dalam tanah memiliki sifat slow release. Menetralkan pH tanah sehingga P dapat

apresorium

Hifa interseluler
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korteks

Vakuola

Nukleus
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eksodermis

epidrmis
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terlepas dari ikatannya dan menjadi tersedia bagi tanaman. Unsur hara P sangat

dipengaruhi oleh kemasaman tanah. Pada keadaan tanah masam, P diikat oleh Al

dan Fe, sedangkan pada keadaan tanah yang basa, P diikat oleh Ca. Hal ini

menyebabkan P menjadi tidak tersedia bagi tanaman (Prasetyo dan Suriadikarta,

2006).

Hasil penelitian Fahmi et al. (2009) menunjukkan bahwa pemberian bahan

organik berupa pupuk kandang mengakibatkan pH tanah meningkat dan

kandungan P tinggi. Hal ini diduga karena, hasil dekomposisi bahan organik

menghasilkan CO2 dan asam-asam organik yang akan menghasilkan anion

organik yang bersifat dapat mengikat ion Al, Fe dan Ca dari dalam larutan tanah,

kemudian membentuk senyawa kompleks yang sukar larut.  Hal ini akan

menyebabkan konsentrasi ion-ion Al, Fe dan Ca yang bebas akan kerkurang dari

dalam larutan tanah sehingga diharapkan P menjadi lebih banyak tersedia.

Pemberian FMA dan bahan organik secara bersamaan pada tanah pasca galian-C

diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan serapan hara P pada tanaman

jagung.  Hasil penelitian Suwarniati (2014) menunjukkan bahwa interaksi antara

bahan organik dan FMA berpengaruh nyata terhadap pH H2O, pH KCl, P-tersedia

tanah, serta pertumbuhan tanaman bunga matahari, antara lain: jumlah daun pada

20 dan 40 HST, berat kering brangkasan atas, berat basah brangkasan atas dan

kandungan hara N dan P. Hal ini di duga karena FMA membantu penyerapan

unsur hara yang dihasilkan dari hasil dekomposisi bahan organik di dalam tanah.

Dengan demikian, diharapkan pemberian inokulum FMA dan bahan organik pada
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tanah pasca galian C akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan

serapan hara P tanaman jagung.

1.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun, maka hipotesis yang dapat

diajukan adalah sebagai berikut:

1. Inokulasi FMA meningkatkan pertumbuhan dan serapan P tanaman jagung

dibandingkan tanpa inokulasi FMA.

2. Pemberian bahan organik meningkatkan pertumbuhan dan serapan P tanaman

jagung dibandingkan tanpa bahan organik.

3. Terdapat interaksi antara FMA dan bahan organik terhadap pertumbuhan dan

serapan P tanaman jagung pada tanah pasca penambangan galian C.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanah Pasca Tambang Galian C

Penambangan Galian C merupakan kegiatan penggalian hasil bumi yang bukan

termasuk golongan A (strategis) seperti minyak bumi, maupun golongan B (vital)

seperti bijih emas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pasal 1 Nomor 27 tahun

1980 tentang penggolongan bahan galian C. Bahan yang tergolong ke dalam

galian C adalah pasir, garam, asbes, batu apung, batu granit, batu andesit, tanah

liat dan lain-lain dan tidak mengandung unsur-unsur mineral dari penambangan

golongan A maupun B.

Tanah yang berasal dari galian pasir memiliki sifat fisik yang kasar, tidak lengket

sehingga sulit dibentuk gulungan. Ketidakstabilan struktur tanah galian pasir ini

diakibatkan karena proses penambangan sehingga terjadi pemadatan tanah akibat

penggunaan alat-alat berat. Proses ini menyebabkan pori-pori tanah semakin kecil

dan porositas kecil sehingga aerasi tanah tidak baik dan pada akhirnya

menyulitkan pertumbuhan akar tanaman (Utami, 2009).

Beberapa lahan bekas galian C, memiliki tekstur tanah liat berlumpur yang

mempengaruhi permeabilitas menjadi sangat lambat sehingga sering tergenang,

selain itu kandungan hara seperti N, P dan K serta aktivitas biologi tanah sangat

rendah. Untuk itu diperlukan upaya mengembalikan lahan sesuai fungsinya,
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dengan cara mempertahankan kelestarian sumber-daya alam. Hasil penelitian

Harieni et al. (2013) menunjukkan bahwa penambahan pupuk urea pada residu

perlakuan pupuk kandang dan pupuk anorganik pada tanah sawah pasca galian C,

berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung yang meliputi

tinggi tanaman, berat segar brangkasan, berat kering brangkasan, berat tongkol

dan lingkar tongkol dibandingkan dengan kontrol.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan et al. (2015), hasil analisis

awal tanah bekas galian C menunjukan pH netral dengan nilai 6,85. Kandungan

C-organik rendah dengan nilai 0,35%, kandungan N-total rendah dengan nilai

0,10%, kandungan P-total dan P-tersedia yang tinggi dimana P-totalnya bernilai

156,44 mg 100g-1 tanah dan P-tersedia yang bernilai 15,19 ppm P.

Ketidakseimbangan kandungan unsur hara yang terdapat pada tanah pasca galian

C akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, kandungan P-total

yang tinggi namun tidak didukung dengan unsur hara lain seperti N dan C-organik

menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak optimal.

2.2 Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA)

Fungi Mikoriza Arbukular merupakan bentuk asosiasi atau simbiosis mutualisme

antara fungi dengan akar tanaman. Simbiosis ini bersifat saling menguntungkan

karena fungi memperoleh senyawa organik karbon dari tanaman inang yang

dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi dan sebaliknya fungi membantu akar

tanaman dalam menyerap unsur hara yang tidak mobil di dalam tanah seperti P,

Fe, dan Zn. Fungi Mikoriza Arbuskular dapat ditemukan pada 80% jenis

tumbuhan (Rini dan Indarto, 2004).
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Fungi Mikoriza Arbuskular yang diinokulasikan pada akar tanaman akan

menginfeksi akar. Proses infeksi akar oleh FMA dimulai dengan perkecambahan

spora yang menghasilkan hifa kemudian masuk ke dalam epidermis akar dan

berkembang secara interseluler dan intraseluler. Hifa intraseluler dapat

menembus sel korteks akar dan membentuk arbuskular setelah hifa mengalami

percabangan. Arbuskular berfungsi sebagai tempat terjadinya transfer hara dua

arah antara fungi dan inang (Harley and Smith, 2008). Pembentukan arbuskul ini

dipengaruhi oleh jenis tanaman, umur tanaman, dan morfologi akar tanaman.

Sedangkan perkembangan hifa secara interseluler, hifa akan berkembang menjadi

vesikel yang berisi cairan lemak, sebagai cadangan makanan bagi spora dan

sekaligus sebagai struktur tahan untuk mempertahankan kelangsungan hidup

cendawan. Vesikel biasanya lebih banyak dibentuk di luar jaringan korteks pada

daerah infeksi yang sudah tua (Brundrett, 2004).

2.2.1 Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular

Mikoriza dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok berdasarkan struktur dan cara

menginfeksi akar, yaitu: (1.) Ektomikoriza merupakan fungi yang menginfeksi

tidak masuk ke dalam sel akar tanaman dan hanya berkembang diantara dinding

sel jaringan korteks, akar yang terinfeksi membesar dan bercabang. Selain itu, (2.)

Endomikoriza merupakan fungi yang menginfeksi masuk ke dalam jaringan sel

korteks dan akar yang terinfeksi tidak membesar. Fungi Mikoriza Arbuskula

digolongkan ke dalam kelompok endomikoriza karena memiliki ciri-ciri akar

yang terinfeksi tidak membesar, lapisan hifa pada permukaan akar tipis, hifa

masuk ke dalam individu sel jaringan korteks, dan mempunyai struktur vesikula
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serta arbuskular. (3) Ektendomikoriza memiliki hifa yang menyelimuti akar

dalam jumlah yang sedikit membentuk hartig net dan melakukan penetrasi ke

dalam sel korteks akar (Yusnaini, 2014).

Klasifikasi FMA dibagi ke dalam 9 famili yaitu Glomeraceae dengan 4 genus

yaitu: Funneliformis, Septoglomus, Glomus, Rhizophagus, famili Pacisporaceae,

dengan 1 genus Pacispora, famili Acaulosporaceae dengan 1 genus Acaulospora,

famili Diversisporaceae dengan 2 genus yaitu Diversispora dan Redeckera, famili

Gigasporaceae dengan 5 genus, yaitu: Gigaspora, Cetraspora, Racocetra,

Scutellospora, famili Claroideoglomeraceae dengan 1 genus Claroideoglomus,

famili Paraglomeraceae dengan 1 genus Paraglomus, famili Archaeosporaceae

dengan 1 genus Archaespora, dan famili Ambisporaceae dengan 2 genus

Ambispora dan Geosiphon (INVAM, 2013). Jenis-jenis FMA dapat dibedakan

dari warna, ukuran, bentuk, ada tidaknya ornamen seperti: dudukan hifa

(subtending hyphae), dan ujung hifa yang membesar (saccule) (INVAM, 2008).

2.2.2.Mekanisme Penyerapan P Oleh FMA

Fungi Mikoriza Arbuskular sangat berpengaruh terhadap peningkatan serapan P

pada tanaman. Berikut adalah mekanisme penyerapan unsur hara khususnya P

oleh FMA:

Fosfor merupakan salah satu unsur hara essensial bagi tanaman. Fosfor berfungsi

sebagai katalis reaksi-reaksi biokimia penting dalam tanaman. Tanaman menyerap

P dari tanah dalam bentuk ion fosfat, terutama H2PO4
- dan HPO4 2- yang terdapat

dalam larutan tanah. Bentuk P anorganik ini sebagian besar berkombinasi dengan
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Al, Fe, Ca, dan juga berikatan dengan liat membentuk komplek fosfat liat tidak

larut, sedangkan P organik di dalam tanah sekitar 1% terdapat dalam

mikroorganisme sehingga banyak tidak tersedia bagi tanaman. Tetapi hal ini dapat

diatasi, salah satunya dengan pemberian FMA. Spora FMA memiliki enzim

fosfatase yang dapat meningkatkan ketersediaan P bagi tanaman (Hanafiah, 2007

dan Novriani, 2010).

Menurut Smith dan Read (2008), terdapat tiga mekanisme FMA dalam

meningkatkan serapan P yang akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, yaitu (1)

Fungi Mikoriza Arbuskular memodifikasi kimia akar tanaman karena FMA dapat

mengeluarkan enzim fosfatase dan asam-asam organik. Enzim fosfatase

merupakan suatu enzim yang dapat memacu proses mineralisasi P anorganik

dengan mengkatalis pelepasan P dari kompleks anorganik; (2) FMA memiliki hifa

eksternal yang berfungsi sebagai perluasan akar dan memperpendek jarak difusi

ion-ion fosfat sehingga proses difusi menjadi lebih cepat; dan (3) Hifa FMA

memiliki kemampuan untuk mendistribusikan P ke akar tanaman.

2.2.3.Peranan FMA

Fungi Mikoriza Arbuskular berpengaruh terhadap perbaikan agregat tanah,

Miselium FMA yang dilapisi oleh glomalin dapat menyebabkan partikel tanah

melekat satu dengan yang lainnya. Glomalin merupakan glikoprotein yang dapat

mengikat partikel-partikel tanah yang dikeluarkan oleh hifa FMA. Tanah bekas

galian C yang bersifat mudah tererosi dengan diberikan FMA mampu

meningkatkan stabilitas tanah (Wright and Upadhyaya,1996).
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Pada lahan pasca tambang khususnya areal reklamasi walaupun tergolong

marginal diketahui terdapat FMA. Jenis FMA ini dapat dimanfaatkan sebagai

sumber inokulum untuk rehabilitasi lahan pasca tambang (Setiadi dan Setiawan,

2011).

Fungi Mikoriza Arbuskular memperoleh sumber nutrisi dari eksudat akar dan

tanaman inang akan memperoleh keuntungan berupa :

1. Penyerapan unsur hara khususnya P dan air akan meningkat

2. Tanaman lebih tahan terhadap kekeringan

3. Meningkatkan hormon auksin sehingga memperlambat penuaan akar

4. Terhambatnya infeksi oleh OPT di dalam tanah

Pada masa generatif unsur hara P banyak dialokasikan untuk proses pembentukan

biji atau buah tanaman. Hara P lebih banyak dimanfaatkan pada fase generatif

untuk proses pembungaan dan pembuahan tanaman (Novriani, 2010).

Inokulasi FMA pada tanaman jagung akan mempengaruhi pertumbuhan dan

kenaikan hasil tanaman jagung. Hal ini telah dibuktikan melalui hasil penelitian

Handayani (2009) yang menyatakan bahwa pemberian FMA berpengaruh nyata

terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung yang dilihat dari luas daun,

bobot basak tajuk, bobot kering tajuk dan bobot kering akar dan bobot 100 biji.

Hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan 3 g FMA tanaman-1. Lebih lanjut, hasil

penelitian Khan (1975) menunjukkan bahwa inokulasi FMA pada tanah tidak

steril memperoleh kenaikan hasil tertinggi pada tanpa pemberian pupuk P yaitu

sebesar (221%), sedangkan dengan pemberian pupuk P kenaikan hasil sangat

kecil yaitu (9%). Kenaikan hasil yang tergolong rendah ini berhubungan dengan
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penurunan kolonisasi FMA sebagai akibat dari pemberian pupuk TSP (280 kg

TSP ha-1).

2.3 Bahan Organik

Bahan organik merupakan sumber utama unsur hara makro di dalam tanah serta

unsur hara mikro yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan tanaman. Sebagai

unsur hara yang terdapat dalam bahan organik akan dimineralisasi oleh mikroba

menjadi bentuk anorganik yang dapat diserap tanaman (Hadisumarno, 2009).

Bahan organik dalam tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam

mempengaruhi kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, menyangga air dan

hara, sumber unsur-unsur hara tanaman, dan sumber energi bagi mikroba tanah.

Tanah yang miskin bahan organik akan menyebabkan efisiensi pupuk menurun

karena kemampuan tanah untuk menyangga pupuk menurun karena sebagian

besar telah hilang (Go, 1977). Pemberian bahan organik lebih banyak ditujukan

untuk perbaikan struktur tanah, terutama di lahan kering, karena tanah menjadi

gembur, mudah diolah, infiltrasi air lebih cepat dan daya pegang air dari tanah

lebih besar. Pada lahan kering berlereng, pemberian bahan organik meningkatkan

kestabilan agregat, porositas tanah, dan infiltrasi air, sehingga meningkatkan

ketahanan tanah terhadap erosi (Fagi, 2005).

Menurut Kononova (1961), pemberian bahan organik ke dalam tanah dapat

meningkatkan aktivitas metabolisme organisme tanah serta meningkatkan

kegiatan jasad mikro untuk proses dekomposisi bahan organik. Semakin banyak

bahan organik tanah, maka akan semakin banyak pula populasi jasad mikro atau

fungi dalam tanah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Lubis (2008) bahwa
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jumlah jenis jamur Mucor dipengaruhi oleh keberadaan bahan organik. Pemberian

pupuk kandang pada minggu pertama jamur Mucor menghasilkan jumlah yang

tinggi sekitar 11,64 × 105 g-1 tanah. Hal yang sama juga terlihat pada pemberian

bahan organik ampas tebu, jumlah jamur Mucor pada minggu pertama sangat

tinggi yaitu 18,54 × 105g-1 tanah.

2.3.1 Sumber-Sumber Bahan Organik

Bahan organik tanah dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu seperti

ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sumber Bahan Organik yang Dimanfaatkan sebagai Pupuk Organik

Aspek
Sumber Bahan

Organik
Contoh Bahan Organik

Pertanian Limbah dan
residu tanaman

Jerami dan sekam padi, gulma, daun,
batang dan tongkol jagung, semua
bagian vegetatif tanaman, batang pisang
dan sabut kelapa.

Limbah dan
residu ternak

Kotoran padat, limbah ternak cair,
limbah pakan, ternak, tepung tulang,
cairan proses biogas.

Pupuk hijau turi, lamtoro, centrosoma.

Tanaman air Azola, ganggang biru, rumput laut,
gulma air.

Industri Limbah padat Serbuk gergaji kayu, blotong kertas,
ampas tebu, kelapa sawit, pengalengan
makanan, pemotongan hewan.

Limbah rumah
tangga

Sampah Sampah dapur dan sampah pemukiman

Sumber : Dermiyati, 2015.

Susanto (2002) menyatakan bahwa pupuk kandang merupakan salah satu sumber

bahan organik yang sangat populer di bidang pertanian karena peranannya yang
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sangat penting dan belum tergantikan. Hal ini dikarenakan pupuk kandang

memiliki kandungan unsur hara esensial yang dibutuhkan oleh tanaman untuk

tumbuh dan berkembang. Pupuk kandang mengandung unsur hara makro N

sebesar 35%, P 60%, dan K 70%. Selain itu Dermiyati (2015) menyebutkan

bahwa selain unsur hara makro, pupuk kandang juga mengandung unsur hara

mikro yang berguna untuk menjaga keseimbangan hara dalam tanah.

2.3.2 Peranan Bahan Organik

Bahan organik tanah berpengaruh terhadap sifat-sifat kimia, fisik, maupun biologi

tanah. Fungsi bahan organik di dalam tanah sangat banyak, baik terhadap sifat

fisik, kimia maupun biologi tanah, antara lain sebagai berikut (Stevenson, 1994):

1. Berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan hara.

Bahan organik secara langsung merupakan sumber hara N, P, S, unsur mikro

maupun unsur hara esensial lainnya. Secara tidak langsung bahan organik

membantu menyediakan unsur hara N melalui fiksasi N2 dengan cara

menyediakan energi bagi bakteri penambat N2, membebaskan fosfat yang

difiksasi secara kimiawi maupun biologi dan menyebabkan pengkhelatan unsur

mikro sehingga tidak mudah hilang dari zona perakaran.

2. Membentuk agregat tanah yang lebih baik dan memantapkan agregat yang telah

terbentuk sehingga aerasi, permeabilitas dan infiltrasi menjadi lebih baik.

Akibatnya adalah daya tahan tanah terhadap erosi akan meningkat.

3. Meningkatkan retensi air yang dibutuhkan bagi pertumbuhan tanaman.

4. Meningkatkan retensi unsur hara melalui peningkatan muatan di dalam tanah.
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5. Mengimmobilisasi senyawa antropogenik maupun logam berat yang masuk ke

dalam tanah

6. Meningkatkan kapasitas sangga tanah

7. Meningkatkan suhu tanah

8. Mensuplai energi bagi organisme tanah

9. Meningkatkan organisme saprofit dan menekan organisme parasit bagi tanaman

2.4 Tanaman Jagung

Tanaman jagung merupakan tanaman semusim. Untuk siklus hidupnya, tanaman

jagung dibagi menjadi 2 fase, yaitu vegetatif optimum terhitung mulai tanaman

jagung berusia 15 HST hingga usia 60 HST. Pada fase ini, tanaman jagung sangat

riskan terhadap kekurangan air. Sedangkan untuk fase generatif, dimulai saat

tanaman jagung berumur 61 HST hingga 100 HST. Pada fase ini peyerapan unsur

hara sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil produksi biji jagung yang

berkualitas (BPPP, 2008).

Sebagai syarat tumbuh, Prabowo (2007) mengatakan bahwa tanaman jagung

memerlukan unsur hara dalam jumlah yang besar dan kelengasan air yang cukup

untuk menunjang pertumbuhan tanaman jagung khsusnya pada saat fase generatif

atau pengisian bulir jagung. Selain itu, jagung ditanam pada awal musim hujan

atau menjelang musim kemarau. Untuk penyinaran, jagung sangat membutuhkan

cahaya matahari yang intesif, tanaman yang ternaungi akan menghambat

pertumbuhan tanaman jagung dan memberikan hasil biji yang tidak optimum.

Prabowo juga menambahkan bahwa suhu optimum yang baik untuk tanaman

jagung adalah bekisar 230C hingga 300C, pH tanah antara 5,6-7,5.
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Akar tanaman yang serabut dan menyebar dangkal dan kurang toleran terhadap

kandungan air yang berlebihan mengharuskan tanaman jagung ditanam pada

kondisi tanah yang halus di lapisan permukaannya (Suprapto, 1990). Akar

tanaman jagung dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila ditanam pada

kondisi tanah yang subur dan gembur, sehingga akan diperoleh akar serabut yang

baik dan lebat. Sedangkan pada tanah yang kurang sesuai dapat mempengaruhi

pertumbuhan jumlah akar tanaman jagung. Hal ini juga akan berpengaruh pada

proses penyerapan unsur hara bagi tanaman (Warisno, 1998).

Jagung hibrida P27 merupakan jagung yang dikeluarkan oleh perusahaan Pioneer

Indonesia milik PT DuPont. Jagung ini memiliki keunggulan berupa potensi hasil

± 11 ton ha-1, pertumbuhan tanaman seragam dan memiliki sistem perakaran yang

kokoh. Perakaran yang baik akan membantu tanaman mendapatkan suplai

makanan yang maksimal sehingga mampu memeperoleh hasil yang tinggi. Selain

itu, jagung varietas P27 ini mampu tumbuh baik pada keadaan tanah yang tidak

subur dan tahan terhadap penyakit tanaman jagung seperti karat dan busuk

tongkol jagung (Pioneer Indonesia, 2017).



III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di rumah kaca Fakultas Pertanian Universitas

Lampung, Laboratorium Ilmu Tanah Universitas Lampung, dan Laboratorium

Produksi Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada Juli 2016

sampai Desember 2016.

3.2 Alat dan Bahan

Bahan-bahan yang digunakan adalah benih jagung (Zea mays L.) varietas Pioneer

27, inokulum FMA campuran (Glomus sp., Gigaspora sp., Enthropospora sp.,

dan Acaulospora sp.), bahan organik dari pupuk kandang kotoran sapi dengan

C/N ratio 19,0, tanah pasca pertambangan galian C mengandung kadar air 5,11%,

Tryphan blue, KOH 10%, HCl 1 N, pupuk urea, TSP, KCl, amonium molibdat,

asam askorbat, HNO3, HClO4.

Alat-alat yang digunakan adalah polybag ukuran 17 cm × 34,5 cm, cangkul,

karung, mikroskop stereo, mikroskop majemuk dengan 4 perbesaran, saringan

mikro bertingkat dengan 4 ukuran (500 µm, 250 µm, 150 µm, 45 µm), coverglass,

pinset, water bath, gunting, cawan petri, timbangan digital, oven, timbangan, alat

pengayak tanah ukuran 0,5cm , gelas ukur, labu ukur, dan Spektrofotometer.
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3.3 Metode

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang disusun

secara faktorial 3 × 4 dengan 3 kelompok. Faktor pertama adalah dosis aplikasi

FMA yang diinokulasi pada akar tanaman jagung, yaitu M0 (Tanpa inokulasi), M1

= (250 spora), dan M2 = (500 spora) dan faktor kedua adalah dosis bahan organik

yang terdiri dari B0 = (tanpa bahan organik), B1 = (20% bahan organik), B2 =

(40% bahan organik), dan B3 = (60% bahan organik). Pengelompokan dilakukan

berdasarkan intensitas cahaya. Homogenitas ragam diuji dengan Uji Bartlett dan

kemenambahan data diuji dengan Uji Tukey. Data yang homogen dan aditif

selanjutnya diuji menggunakan BNT dengan taraf 5%. Tata letak percobaan di

rumah kaca sebagai berikut (Gambar 2).

Keterangan:
M: Spora FMA B: Bahan organik
M0 = Tanpa FMA (kontrol) B0 = Tanpa bahan organik (kontrol)
M1 = 250 spora B1 = 20% bahan organik
M2 = 500 spora B2 = 40% bahan organik

B3 = 60% bahan organik

Gambar 2. Tata letak percobaan di rumah kaca.

U
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3.4 Pelaksanaan Penelitian

3.4.1 Persiapan Media Tanam dan Penambahan Bahan Organik

Media tanam untuk penelitian ini adalah tanah pasca pertambangan galian C.

Tanah diambil dari pertambangan batu dan kerikil di Jalan Soekarno Hatta,

Panjang, Bandar Lampung. Tanah dibawa ke rumah kaca Fakultas Pertanian

Universitas Lampung kemudian dihaluskan dan diayak menggunakan ayakan

berukuran 0,5 cm. Sebelum digunakan, tanah awal diberi bahan organik untuk

meningkatkan bahan organik yang terlalu rendah sebanyak 54g 360kg-1 tanah.

Media tanam disiapkan dengan mencampurkan tanah lolos ayakan dan perlakuan

pupuk kandang kotoran sapi dengan perbandingan volume bahan organik masing-

masing dosis yaitu 0%, 20%, 40% dan 60%.

Persiapan media tanam 0% (tanpa bahan organik) hanya menggunakan 100%

tanah pasca galian C.  Sedangkan,untuk persiapan media tanam dengan

penambahan dosis bahan organik sebanyak 20% memiliki perbandingan tanah dan

bahan organik 4 : 1. Tanah diambil sebanyak 4 ember kemudian ditambahkan

dengan 1 ember pupuk kandang kotoran sapi kemudian dicampur hingga rata.

Ember yang digunakan memiliki ukuran volume 20 L. Setelah itu, media tanam

dimasukkan ke dalam polybag berukuran 17 cm × 34,5 cm sebanyak 10 kg bobot

kering udara pada setiap polybag. Hal yang sama juga dilakukan untuk media

tanam dengan penambahan bahan organik 40% (3:2) dan 60% (2:3). Kemudian

media tanam dibiarkan selama seminggu dan disiram setiap hari sebanyak 500 ml

untuk mempertahankan kelembaban tanah agar mempermudah proses

perkecambahan benih jagung.
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3.4.2 Penanaman Benih Jagung dan Inokulasi Fungi Mikoriza Arbuskula
(FMA)

Inokulasi FMA menggunakan dosis 0 spora (tanpa spora), 250 spora (12,5 g) dan

500 spora (25 g) dengan media pembawanya adalah pasir. Inokulum FMA

sebanyak ± 1/3 dari dosis perlakuan dimasukkan ke dalam lubang tanam,

kemudian 2 benih jagung, selanjutnya ± 2/3 inokulum FMA dari dosis perlakuan

dimasukkan menutupi benih jagung, kemudian ditutup dengan tanah (Gambar 3.)

3.4.3 Pemeliharaan

3.4.3.1 Penjarangan dan pemupukan

Setelah tanaman memasuki usia 2 minggu setelah tanam (2MST), dilakukan

penjarangan menggunakan gunting dan disisakan 1 tanaman jagung yang paling

baik per polybag, setelah itu dilakukan pemupukan. Pemupukan menggunakan

pupuk tunggal Urea dengan dosis anjuran 400 kg ha-1, TSP dengan dosis 150 kg

ha-1, dan KCl dengan dosis 100 kg ha-1. Adapun dosis pupuk anorganik per

polybag dan waktu pemberian seperti yang tertera pada Tabel 2.

Benih jagung

Inokulum FMA

Lubang Tanam

Tanah
Galian C

Gambar 3. Cara pengaplikasian inokulum FMA pada tanaman
jagung.
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Tabel 2. Dosis dan waktu pemberian pupuk tunggal Urea, TSP, KCl pada tanaman
jagung.

Waktu Pemberian
(HST)

Urea
(g polybag-1)

TSP
(g polybag-1)

KCl
(g polybag-1)

0-7 0,6 0,6 0,4

30-35 0,8 - -

45-50 0,6 - -

Keterangan : HST = Hari Setelah Tanam

3.4.3.2 Penyiraman

Setelah benih ditanam dilakukan penyiraman sebanyak satu kali dalam sehari

menggunakan teko berukuran 1,5 L.

3.4.3.3 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Pengendalian gulma dilakukan dengan cara mekanis atau manual. Gulma yang

tumbuh di sekitar tanaman jagung dicabut dan dibuang, dan pengendalian

terhadap hama ditangkap kemudian dimusnahkan.

3.5 Pengamatan

Analisis tanah awal dilakukan untuk mengetahui sifat kimia tanah yang dilakukan

di Laboratorium Ilmu Tanah. Pengamatan pertumbuhan tanaman jagung

dilakukan hingga fase vegetatif maksimum pada usia 64 hari setelah tanam yang

ditandai dengan munculnya bunga jantan pada tanaman jagung. Variabel utama

yang diamati meliputi tinggi tanaman, volume akar, bobot kering brangkasan,

infeksi akar, kandungan dan serapan hara P tanaman jagung, dan variabel

pendukung berupa pH tanah dan C-organik tanah diamati pada fase vegetatif

akhir.
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3.5.1 Analsis Tanah Awal

Analisis tanah awal dilakukan untuk mengetahui sifat kimia tanah awal. Sifat

kimia tanah yang dianalisis meliputi pH tanah dengan menggunakan metode

elektrometrik, N total dengan metode Kjeldhal, P tersedia (Bray II), P total tanah

dengan metode destruksi, Kalium dapat ditukar (K-dd) dengan menggunakan

metode ekstraksi, C-organik menggunakan metode Walkley & Black serta kadar

air tanah dengan metode oven.

3.5.2 Tinggi Tanaman (cm)

Tinggi tanaman diukur dari pangkal batang sampai ujung daun terpanjang dengan

menggunakan meteran dalam satuan cm. Pengukuran tinggi tanaman mulai

dilakukan pada saat tanaman memasuki umur 2 MST dan dilakukan setiap

minggu hingga tanaman mencapai fase vegetatif maksimum.

3.5.3 Volume akar (ml)

Volume akar diukur pada saat panen brangkasan (8 MST). Alat yang digunakan

adalah gelas ukur bervolume 1000 ml. Air dimasukkan sebanyak 500 ml,

kemudian akar dimasukkan ke dalam gelas ukur. Volume akar adalah selisih

antara volume akhir dengan volume awal.

3.5.4 Bobot Brangkasan Kering (g)

Tanaman jagung dibagi menjadi 2 bagian, bagian brangkasan tajuk dan bagian

brangkasan akar. Brangkasan atas dipotong-potong rata sekitar 5 cm, kemudian

dimasukkan ke dalam amplop coklat. Hal yang sama dilakukan untuk brangkasan
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akar tanaman jagung. Masing-masing brangkasan dimasukkan ke dalam oven

dengan suhu 800 C selama 4 hari hingga bobotnya konstan, kemudian ditimbang.

3.5.5 Infeksi Akar (%)

Persen infeksi akar diamati dengan menggunakan metode pewarnaan. Sampel

akar diambil secara acak sebanyak ±2 g dari setiap tanaman. Setelah itu, akar

direndam dalam larutan KOH 10% kemudian dikukus di dalam water bath dengan

suhu 800 C selama 10 menit. Akar dibersihkan dan direndam dalam larutan HCl 1

N dan kembali dikukus pada suhu 800C selama 5 menit. Selanjutnya, akar

diwarnai dengan Tryphan Blue dan dikukus lagi pada suhu 800 C selama 5 menit.

Akar yang telah diwarnai disusun pada gelas objek dan dipotong sepanjang 2 cm

sebanyak 15 buah, kemudian ditetesi glycerol, ditutup dengan coverglass dan

selanjutnya diamati di bawah mikroskop majemuk dan dihitung persentase

infeksinya.

Rumus untuk menghitung persentase infeksi akar adalah

Infeksi akar (%) =
∑∑ × 100%

3.5.6 Serapan Hara P (g tanaman-1)

Brangkasan tanaman jagung yang sudah kering kemudian digiling hingga halus

menggunakan hammer mill, selanjutnya ditimbang sebanyak 1 gram dan

dimasukkan ke dalam cawan porselen kemudian dimasukkan ke dalam alat

pengabuan. Proses pengabuan dilakukan pada suhu 3000 C selama 2 jam,

kemudian suhu dinaikkan hingga 5000 C selama 4 jam. Setelah itu, abu dibiarkan

semalaman hingga mencapai suhu ruangan. Abu yang sudah dingin kemudian
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direndam dengan larutan HCl 1 N dan dididihkan. Larutan disaring ke dalam labu

ukur 100 ml kemudian diencerkan hingga 100 ml. Kandungan hara P tanaman

diukur dengan menggunakan spektofotometer, dengan mengukur absorban ekstrak

ditambah dengan pereaksi amonium molibdat pada panjang gelombang 800 nm.

Berdasarkan kandungan P dalam tanaman, serapan hara P dapat dihitung dengan

menggunakan rumus berikut

Serapan hara P (g tanaman-1) = % P dalam jaringan tanaman × bobot berangkasan
kering (g).

3.5.7 Analisis Tanah Akhir

Analisis tanah akhir dilakukan untuk mengetahui pH H2O tanah dengan metode

elektrometrik dan kandungan C-organik tanah dengan metode Walkley & Black.

Tanah yang dianalisis diambil secara komposit. Tanah dengan perlakuan yang

sama dalam setiap ulangan dicampurkan hingga homogen kemudian diambil

untuk dianalisis di Laboratorium Ilmu Tanah.



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Volume akar meningkat pada pemberian FMA 250 spora, sedangkan spora

infeksi akar meningkat pada pemberian FMA 500 spora.

2. Tinggi tanaman, serapan hara P dan persen infeksi akar dipengaruhi oleh bahan

organik.  Pemberian bahan organik 40% memberikan hasil lebih tinggi

terhadap pertumbuhan tanaman jagung, sedangkan tanpa pemberian bahan

organik dan pemberian bahan organik 60% memberikan hasil lebih tinggi

terhadap persen infeksi akar.

3. Interaksi antara FMA dan bahan organik meningkatkan tinggi tanaman pada

usia 2 MST pada kombinasi perlakuan FMA tanpa bahan organik dan bahan

organik tanpa FMA.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penggunaan bahan organik 40%

meningkatkan pertumbuhan, hara P tanaman jagung, dan pH tanah sehingga tidak

perlu dilakukan pengapuran pada tanah pasca penambangan galian C.
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