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ABSTRAK

INOKULASI EKTOMIKORIZA Scleroderma sp. DAN Scleroderma
dyctiosporum PADA SEMAI MERBAU (Intsia bijuga)

Oleh

Kurnia Indy Pratama S.

Ektomikoriza merupakan fungi yang dapat membantu tanaman dalam penyerapan

unsur hara dan air.  Merbau (Intsia bijuga) merupakan salah satu tanaman yang

memiliki ketergantungan dengan mikroriza. Salah satu jenis ektomikoriza yang

dapat berasosiasi dengan merbau adalah Scleroderma spp. Penelitian ini bertujuan

untuk mendapatkan persen kolonisasi terbaik pada perakaran merbau, mengetahui

pengaruh inokulasi secara tunggal terhadap pertumbuhan merbau, mengetahui

pengaruh inokulasi secara gabungan terhadap merbau. Penelitian ini menggunakan

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan 3 kali ulangan dan 4 sampel

di setiap ulangan. Data dianalisis menggunakan sidik ragam (anova) dan dilanju-

kan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). Hasil dari penelitian ini menunjukkan

inokulasi secara gabungan mampu membentuk persen kolonisasi yang lebih baik

dibandingkan dengan perlakuan tunggal dan kontrol, pemberian inokulasi secara

tunggal dan gabungan mampu meningkatkan pertumbuhan merbau pada parameter



Kurnia Indy Pratama S.
panjang akar, persen kolonisasi, jumlah daun, luas daun dan tinggi tanaman.

Perlakuan inokulum gabungan memberikan hasil yang lebih baik pada persen

kolonisasi dibandingkan dengan perlakuan inokulum tunggal dan kontrol.

Kata Kunci : Ektomikoriza, Inokulasi, Merbau (Intsia bijuga).



ABSTRACT

THE INOCULATION OF ECTOMYCORRHIZA (Scleroderma sp. and
Scleroderma dyctiosporum) TO MERBAU SEEDS (Intsia bijuga)

by

Kurnia Indy Pratama S.

Ectomycorrhiza helped plants to absorb nutrients and water. Merbau (Intsia bijuga)

was known as the plant that could had the association with ectomycorrihiza.

Scleroderma spp. was known as the ectomycorrhiza that could had association with

merbau. The purpose of this research are to know which kind of Scleroderma spp.

that will have a good association with the merbau’s root and to know the impact of

single inculation and combination inoculation. This research used randomized

complete design with 4 treatments, 3 replicates and 4 sample in each replicates.

Data obtained were analyzed by analysis of variance (anova) and continued with

Least Significant Different (LSD). The result of this research showed that

combination inoculation was better to form a colonization than single inoculation,

single inoculation could affect the high growth of the plant, amount of leaf, percent

colonization, leaf area and the root lenght, combination inoculation showed a better

result on percent colonization.

Keywords : Ectomycorrhiza, Inoculation, Merbau (Intsia bijuga).
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merbau (Intsia bijuga) merupakan jenis kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi

di daerah Asia Tenggara karena kayu merbau merupakan salah satu tanaman

penghasil kayu keras serta memiliki kelas keawetan alami yang baik.  Saat ini,

kayu merbau digunakan sebagai bahan flooring, mebel eksterior, tangga, lemari

dan dek.  Di Indonesia, merbau tersebar secara alami mulai dari Sumatera hingga

Papua. Berdasarkan The IUCN Red List of Threatened Species tahun 2006,

merbau terdaftar sebagai Vulnerable dalam kategori VU A1cd.  Tetapi hal

tersebut belum dilakukan review ulang sejak tahun 1994. Saat ini, keberadaan

jenis merbau cukup mengkhawatirkan dikarenakan kayu merbau menjadi incaran

banyak perusahaan kayu (Dodo dan Mujahidin, 2007). Oleh karena keberadaan

merbau mulai memprihatinkan, maka diperlukan kegiatan pembangunan hutan.

Pembangunan hutan adalah usaha yang dapat dilakukan untuk mengembalikan

struktur dan fungsi hutan. Namun, keberhasilan dari pembangunan hutan ini

dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu kesiapan bibit dari segi

kualitasnya.  Bibit yang akan digunakan dalam pembangunan harus memenuhi

kriteria, di antaranya sehat dan ukuran yang sesuai (tinggi 30 - 50cm), jumlahnya

sesuai dan tepat waktu.
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Persyaratan tersebut akan terpenuhi apabila bibit dipelihara dan diperlakukan

dengan baik (Mansur, 2013).

Inokulasi mikoriza merupakan cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

pertumbuhan tanaman.  Mikoriza merupakan salah satu fungi yang berguna untuk

membantu  pertumbuhan tanaman dan membantu tanaman untuk tahan terhadap

patogen (Sehgal dan Sagar, 2017).  Terdapat 3 jenis mikoriza yaitu ektomikoriza,

endomikoriza dan ektendomikoriza.  Ektomikoriza merupakan salah satu jenis

mikoriza yang berasosiasi dengan akar tanaman kehutanan.

Mikoriza membantu akar tanaman untuk menyerap unsur makro dan mikro

(Santoso dkk., 2007 ; Budi, 2012). Melalui proses enzimatik, unsur yang terikat

kuat dalam ikatan senyawa kimia seperti aluminium (A1) dan besi (Fe) dapat

diuraikan dan dipecahkan dalam bentuk tersedia bagi inang.  Inang berfotosintesis

kemudian memberikan sebagian hasil fotosintat ke bagian akar inang dan

mikoriza di jaringan korteks akar inang mendapatkan aliran energi untuk hidup

dan berkembangbiak di dalam tanah (Santoso dkk., 2007).

Merbau merupakan tanaman yang berasosiasi dengan ektomikoriza.

Berdasarkan hasil penelitian Tedersoo dkk. (2007) merbau dapat berasosiasi

dengan ektomikoriza jenis Scleroderma sp. Namun, belum ada penelitian yang

menunjukkan  jenis Scleroderma sp. mana yang memiliki kompatibilitas terbaik

serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan merbau.  Oleh karena itu, penelitian ini

dilakukan untuk mengetahui jenis Scleroderma sp. yang memiliki kompatibilitas

terbaik dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan merbau untuk mendukung

penyediaan bibit dengan kualitas baik dalam rangka pembangunan hutan.
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B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mendapatkan persen kolonisasi terbaik ektomikoriza Scleroderma sp. dan

Scleroderma dyctiosporum pada akar semai merbau.

2. Mempelajari pengaruh inokulasi Scleroderma sp. dan Scleroderma

dyctiosporum terhadap pertumbuhan semai merbau.

3. Mempelajari pengaruh inokulasi ektomikoriza gabungan Scleroderma sp. dan

Scleroderma dyctiosporum terhadap pertumbuhan semai merbau.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian agar dapat dijadikan referensi pada pembibitan merbau

dengan inokulasi ektomikoriza dengan inokulum Scleroderma spp.

D. Rumusan Masalah

Merbau merupakan tanaman yang tersebar alami di Indonesia.  Saat ini, merbau

berdasarkan IUCN termasuk ke dalam kategori rentan.  Apabila tidak dilakukan

pemeliharaan dan atau regenerasi maka merbau ini dapat punah, karena merbau

merupakan kayu yang bernilai ekonomis tinggi, serta memiliki kualitas kayu yang

baik dan awet.

Ektomikoriza jenis Scleroderma spp. merupakan fungi yang dapat berasosiasi

dengan merbau.  Simbiosis yang terjadi merupakan simbiosis mutualisme.

Mikoriza mampu membantu merbau untuk memenuhi kebutuhannya untuk

dapat tumbuh dan mikoriza mendapatkan makanan dari hasil fotosintesis



4

4

merbau.  Melihat pentingnya mikoriza terhadap penyediaan kebutuhan merbau

untuk bertahan hidup, maka perlu diketahui jenis Scleroderma yang lebih cepat

untuk bersimbiosis dengan merbau, untuk mempercepat pertumbuhannya dan

meningkatkan daya tahan merbau.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan hutan tanaman harus menekankan pada penanaman jenis tanaman

yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk menunjang pendapatan masyarakat di

sekitar hutan pada masa yang akan datang. Merbau merupakan jenis tanaman

yang memiliki nilai ekomomis tinggi yang bersimbiosis dengan ektomikoriza.

Menurut Santoso dkk. (2007) dan Wulandari dan Jaenab (2016), tanaman inang

yang bersimbiosis dengan mikoriza akan mendapat sumber makanan yang lebih

banyak dari dalam tanah dengan bantuan mikoriza dibandingkan dengan sistem

perakaran tanpa mikoriza.  Menurut Tedersoo dkk.  (2007), jenis fungi

ektomikoriza yang bersimbiosis dengan merbau adalah jenis Scleroderma spp.

Hasil penelitian Nugroho dkk. (2010) ektomikoriza yang bersimbiosis dengan

merbau cenderung mendekati ciri S. dyctiosporum yang dilihat dari ciri

basidiosporanya.

Bibit tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi dipengaruhi oleh ketersediaan

bibit unggul.  Salah satu faktor untuk membuat bibit unggul dan dapat bertahan

pada kondisi lingkungan krisis hara adalah dengan inokulasi mikoriza.  Menurut

Talanca (2010) kehadiran mikoriza dapat meningkatkan efisiensi air,

meningkatkan nilai tegangan osmotik sel-sel tanaman pada tanah yang kadar

airnya cukup rendah, sehingga tanaman dapat melangsungkan kehidupannya dan
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resisten terhadap serangan patogen. Selain itu, berdasarkan penelitian Husna

(2017) asosiasi mikoriza dengan akar tanaman mempunyai peranan yang penting

dalam mendukung pertumbuhan dan peningkatan status nutrisi di media.  Selain

itu, mikoriza merupakan komponen penting dalam restorasi lahan untuk

revegetasi lahan terdegradasi (Tuheteru dkk., 2017).

Tanaman yang diinokulasikan mikoriza cenderung memiliki pertumbuhan lebih

baik dibandingkan tanaman tanpa inokulasi ektomikoriza (Riniarti, 2010 ;

Handayani dkk., 2018 ; Kusuma, 2017 ; Darwo dan Sugiarti, 2008). Hasil

penelitian Darwo dan Sugiarti (2008) tanaman tusam yang diinokulasikan

ektomikoriza Scleroderma citrinum memiliki pertumbuhan yang lebih baik

dibandingkan dengan tanaman kontrol. Penelitian Riniarti (2010) menunjukkan

pada Pinus merkusii yang diinokulasikan secara tunggal S. columnare dan S.

dyctiosporum menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap penambahan tinggi

dan diameter batang. Selain inokulasi tunggal, terdapat inokulasi gabungan

yang mempunyai respon pertumbuhan tanaman lebih baik dibandingkan dengan

tanaman dengan inokulasi tunggal, maupun tanpa inokulasi.

Berdasarkan hasil penelitian Riniarti (2010) dan Irianto (2009) didapatkan hasil

bahwa inokulasi mikoriza gabungan memiliki hasil yang lebih baik. Pada

penelitian Irianto (2009) bibit Eucalyptus pelita F. yang diinokulasikan Glomus

sp. dan Pisolithus arrhizus memiliki pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan

dengan tanaman kontrol maupun tanaman yang diinokulasikan secara tunggal.

Pada penelitian Riniarti (2010) semai melinjo (Gnetum gnemon) yang

diinokulasikan ektomikoriza gabungan S. columnare dan S. sinnamariense



6

6

menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan

tunggal dan kontrol. Hal ini karena setiap jenis ektomikoriza mempunyai

perannya masing-masing pada tanaman inang.

F. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah

1. Scleroderma dyctiosporum memiliki kemampuan berkolonisasi lebih baik

pada semai merbau dibandingkan dengan Scleroderma sp.

2. Tanaman inang yang berasosiasi dengan ektomikoriza akan memiliki

pertumbuhan yang lebih baik.

3. Tanaman inang yang berasosiasi dengan ektomikoriza gabungan Scleroderma

sp. dan Scleroderma dyctiosporum akan memiliki pertumbuhan yang lebih

baik dibandingkan dengan inokulasi ektomikoriza tunggal.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Merbau Laut

Merbau merupakan tanaman yang tergolong dalam suku polong-polongan.

Tumbuhan ini tersebar mulai dari Tanzania dan Madagaskar sampai ke India

Selatan dan Burma, ke arah Malaysia termasuk Indonesia (Dodo dan Mujahidin,

2007). Penyebaran jenis ini di Indonesia meliputi pulau Sumatera, Kalimantan,

Sulawesi, Timor, Maluku, dan Papua. Potensi kayu merbau terbesar di Indonesia

saat ini berada di Papua yang mencakup Propinsi Papua dan Papua Barat yaitu

mencapai 84,4% dari seluruh merbau yang diproduksi (Tong dkk., 2009). Berikut

adalah klasifikasi dari merbau laut (Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Bogor,

2010).

Kingdom : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Ordo : Fabales

Famili : Caesalpiniaceae

Genus : Intsia

Spesies : Intsia bijuga
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Potensi utama dari merbau laut ialah kayunya yang digolongkan ke dalam

kekuatan kayu I-II dan keawetan kayu kelas I-II.  Sehingga, kayu merbau banyak

digunakan untuk bahan bangunan.  Oleh karena kayu merbau mempunyai sifat

kuat dan awet maka kayu ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga

menjadi banyak incaran para perusahaan kayu (Dodo dan Mujahidin, 2007).

B. Ektomikoriza

Ektomikoriza merupakan hasil bentukan cendawan dari golongan Basidiomycetes

yang pada umumnya berbentuk payung atau bola.  Salah satu sifatnya adalah

bersifat spesifik untuk setiap jenis tumbuhan dan dipengaruhi oleh kondisi

tapaknya (Sehgal dan Sagar, 2017).  Ektomikoriza dapat bersimbiosis dengan

beberapa tanaman inang, begitu juga tanaman inang dapat bersimbiosis dengan

beberapa jenis ektomikoriza (Darwo dan Sugiarti, 2008).

Ektomikoriza merupakan jenis fungi yang pada umumnya terdiri atas benang-

benang mikroskopis yang disebut hifa dan secara kolektif membentuk miselium

serta dapat bercabang yang tebalnya antara 0,5 –100 mikron dan panjangnya

berkisar dari beberapa mikron hingga meter. Secara umum akar yang terinfeksi

fungi pembentuk ektomikoriza dicirikan dengan adanya mantel, permukaannya

kasar dan bewarna putih krem (Nugroho dkk., 2010).  Hifa ektomikoriza masuk di

antara sel-sel epidermis dan kortek membentuk jaringan hartig. Fungsi mantel

adalah sebagai alat seleksi dan penyerapan, sedangkan jaringan hartig berfungsi

sebagai tempat pertukaran material antara tanaman inang dengan fungi (Suhardi,

1989).
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C. Inokulasi Ektomikoriza

Inokulasi mikoriza dapat dilakukan dari banyak sumber inokulum, yaitu penggunaan

inokulum tanah yang berasal dari sekitar pohon yang bersimbiosis, penanaman

benih di sekitar pohon induk yang telah bersimbiosis, dan penggunaan spora

yang berasal dari tubuh buah serta dapat juga menggunakan biakan hifa atau

miselium (Mansur, 2013).

Kuswanto (1990) menejelaskan bahwa inokulasi mikoriza dapat dibagi menjadi

tiga macam, yaitu inokulum tanah, inokulum spora dan inokulum miselia.  Teknik

inokulasi dengan menggunakan tanah di bawah tegakan yang bermikoriza masih

banyak digunakan karena mempunyai keuntungan yaitu penyebaran infeksi cepat

merata. Menurut Indriyanto (2008), inokulasi mikoriza dapat dilakukan dengan

dua cara yaitu inokulasi secara alami (inokulasi menggunakan inokulum tanah,

membuat pesemaian di bawah tegakan inang yang bermikoriza, menanam pohon

induk (mother trees) bermikoriza dan inokulasi secara buatan (penggunaan

suspensi spora, penggunaan spora pada sistem irigasi, penggunaan tablet spora,

penggunaan kapsul spora dan inokulasi dengan miselium).

D. Manfaat Mikoriza pada Tanaman

Penambahan mikoriza pada tanaman memberikan banyak manfaat untuk tanaman

inang.  Manfaat pemberian mikoriza di antaranya adalah meningkatkan serapan

fospor (P) dari batuan posfat dan dan juga hifa mikoriza dapat mengkonservasi

unsur hara yang ada di dalam tanah agar tidak mudah hilang dari ekosistem akibat

pencucian (Mansur, 2013). Mikoriza juga dapat meningkatkan penyerapan air
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karena dapat menjangkau pori-pori mikro tanah yang tidak bisa dijangkau oleh

rambut-rambut akar, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan,

patogen akar, pencemaran logam berat dan tingkat salinitas, selain itu fungi ini

juga menghasilakan zat pengatur tumbuh (Husna dkk., 2007). Selain itu,

penelitian Kurniaty (2017) menunjukkan bahwa mikoriza Glomus sp. juga dapat

membantu rhizobium membentuk kolonisasi akar lebih banyak dibandingkan

dengan yang tidak diinokulasikan mikoriza pada bibit saga (Adenanthera

pavonina).

Pada tanah yang memiliki unsur P sedikit, salah satu dari mekanisme penyerapan

hara oleh ektomikoriza dapat menghasilkan enzim phosphatase yang dapat

membantu mengubah P tidak tersedia menjadi P tersedia bagi tanaman. Phosporous

adalah salah satu unsur esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman

yang berfungsi untuk membentuk perkembangan akar dan penyerapan hara secara

aktif dari dalam tanah (Budi, 2012).

E. Faktor yang Mempengaruhi Proses Inokulasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kolonisasi ektomikoriza,

baik itu faktor alamiah maupun secara buatan.  Hasil penelitian McCormark dkk

(2017) menunjukkan bahwa penggunaan pupuk N dapat menurunkan tingkat

kolonisasi dari ektomikoriza.  Selain itu, tingkat kedalaman juga dapat

mempengaruhi.  Penelitan McCormark dkk. (2017), menunjukkan bahwa

kedalaman tanah 0-16 cm memiliki kolonisasi yang lebih baik dibandingkan

dengan kedalaman 17-32 cm. Berdasarkan hasil penelitian Budi (2012), sterilisasi
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merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kolonisasi mikoriza di akar

tanaman.  Pada media yang disterilisasi, persen kolonisasi pada perakaran Shorea

selanica lebih tinggi dibandingkan dengan media yang tidak dilakukan sterilisasi.

Hal ini dikarenakan pada media yang disterilisasi tidak terdapat mikroorganisme

yang dapat menghambat proses inokulasi.
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Februari sampai dengan Juni 2018 di Rumah

Kaca Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.

B. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit tanaman merbau laut,

inokulum spora Scleroderma sp. yang berasal dari bawah tegakan mangium

(Acacia mangium) dan inokulum spora Scleroderma dyctiosporum berasal dari

bawah tegakan Shorea leprosula dan pasir sebagai media tumbuh.

Alat yang digunakan adalah mikroskop stereo, shaker rotator, haemocytometer,

Leaf Area Meter, tabung erlenmeyer, timbangan digital, kamera, caliper digital,

petridis, oven, speth ukuran 20 cc/ml, pipet tetes, gunting, dan mistar.

C. Rancangan Percobaan

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan  4 perlakuan.

Perlakuan yang diberikan yaitu (1) pemberian inokulum Scleroderma sp., (2)

pemberian inokulum Scleroderma dyctiosporum, (3) pemberian inokulum

gabungan Scleroderma sp. dan S. dyctiosporum dan (4) tanpa pemberian
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inokulum (kontrol).  Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali dan

menggunakan 4 sampel tanaman. Sehingga, jumlah tanaman yang digunakan

sebanyak 48 tanaman

Tata letak setiap unit percobaan dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) dapat

dilihat pada Gambar 1.

Kontrol P11 P23

P21 Kontrol P32

P13 P33 Kontrol

P31 P12 P22

Gambar 1. Pola penelitian dengan metode RAL

Keterangan :
P11 : Perlakuan P1 (Inokulum Scleroderma sp.) pada ulangan ke – 1
P12 : Perlakuan P1 (Inokulum Scleroderma sp.) pada ulangan ke – 2
P13 : Perlakuan P1 (Inokulum Scleroderma sp.) pada ulangan ke – 3
P21 : Perlakuan P2 (Inokulum S. dyctiosporum) pada ulangan ke – 1
P22 : Perlakuan P2 (Inokulum S. dyctiosporum) pada ulangan ke – 2
P23 : Perlakuan P2 (Inokulum S. dyctiosporum) pada ulangan ke – 3
P31 : Perlakuan P3 (Inokulum Gabungan) pada ulangan ke – 1
P32 : Perlakuan P3 (Inokulum Gabungan) pada ulangan ke – 2
P33 : Perlakuan P3 (Inokulum Gabungan) pada ulangan ke – 3

D. Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental, dengan prosedur penelitian

sebagai berikut :



14

14

1. Penyiapan media tumbuh

Media pengecambahan yang digunakan pada penelitian ini berupa zeolit.

Media tumbuh semai setelah disapih yang digunakan yaitu pasir. Menurut

hasil penelitian Febriani dkk. (2017), pasir merupakan media tumbuh semai

yang paling baik apabila dibandingkan dengan cocopeat, tanah dan arang

sekam padi. Pasir yang sudah disterilkan, dimasukkan ke dalam polybag

putih transparan kemudian dilapis dengan polybag hitam. Tujuannya, agar

mempermudah untuk mengamati kolonisasi mikoriza pada akar. Sebelum

diinokulasi dengan fungi ektomikoriza, media tumbuh semai dibuat jenuh

oleh air terlebih dahulu dan selama tiga hari setelah inokulasi bibit tidak

disiram untuk mencegah tercucinya inokulum (Riniarti, 2010).

2. Penyiapan semai

Semai yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semai hasil perkecambahan

yang dilakukan oleh peneliti di Rumah Kaca Fakultas Pertanian Universitas

Lampung.  Benih merbau didapatkan dari penyedia benih. Sebelum

dikecambahkan, benih diskarifikasi terlebih dahulu untuk mematahkan masa

dormansi benih.  Skarifikasi yang digunakan adalah tipe skarifikasi secara

fisik, yaitu dengan merendam benih merbau pada air panas dan mengamplas

kulit bagian luar benih merbau.

Dalam proses perkecambahan, media tumbuh kecambah yang digunakan

adalah zeolit. Sebelum digunakan, media disterilisasikan terlebih dahulu

menggunakan air panas. Tujuan dari sterilisasi media ini adalah untuk

meminimalisir gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh mikroorganisme
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lain.  Pemeliharaan yang dilakukan pada saat proses perkecambahan adalah

penyiraman dan mengambil benih merbau yang busuk akibat serangan jamur

secara manual.

Semai yang digunakan dalam penelitian ini berumur 1-2 bulan. Pemeliharaan

lanjutan setelah tanaman disapih adalah :

1) penyiraman setiap hari (conditional).

2) pengendalian gulma dilakukan secara manual.

3. Penyiapan inokulum ektomikoriza

Inokulum yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk spora yang berasal

dari tubuh buah Scleroderma sp. dan Scleroderma dyctiosporum. Sumber

inokulum spora diperoleh dari tubuh buah yang sudah tua. Tubuh buah

dipilih kemudian dibersihkan dan dikeringanginkan, lalu tubuh buah dibelah

dan dikerok bagian dalamnya untuk mendapatkan spora. Tubuh buah

Scleroderma sp. yang didapatkan di bawah tegakan mangium dapat dilihat

pada Gambar 2.

Gambar 2. Tubuh buah Scleroderma sp. yang berasal dari tegakan mangium.
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4. Persiapan suspensi spora Scleroderma sp. dan Scleroderma dyctiosporum

Inokulum spora ektomikoriza yang digunakan berupa suspensi yang

diperoleh dengan mencampurkan 5 gram spora ke dalam 1.000 ml aquades

dan ditambahkan 6 tetes larutan tween 80 dalam tabung erlenmeyer 1.000 ml.

Kemudian tabung erlenmeyer yang berisi campuran spora, aquades, dan

larutan tween 80 diaduk menggunakan Shaker rotator selama ±2 jam.  Hasil

akhirnya didapatkan suspensi spora ektomikoriza Setelah itu dilakukan

perhitungan kepadatan spora ektomikoriza dengan haemacytometer.

Perhitungan jumlah spora/ml menggunakan preparat dengan volume 0,004

mm3. Setiap 1.000 ml suspensi dilakukan 3 kali pengulangan dan setiap

ulangan terdiri dari 5 sampel percobaan kemudian dirata-ratakan. Kepadatan

spora Scleroderma dyctiosporum adalah 1,5 x 106 spora/ml. Selain itu,

kepadatan spora Scleroderma sp. adalah 2,2 x 106 spora/ml. Bentuk spora

sebelum dan sesudah dicampurkan dengan aquades dapat dilihat pada

Gambar 3.

Gambar 3. Bentuk spora Scleroderma dyctiosporum A) saat penimbangan, B)
suspensi spora yang telah diaduk dengan shaker rotator selama
kurang lebih 2 jam.
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5. Aplikasi suspensi spora Scleroderma sp. dan Scleroderma dyctiosporum

Inokulasi dilakukan pada sore hari setelah tanaman merbau tidak disiram

selama kurang lebih 3 hari.  Inokulasi dilakukan menggunakan speth 20 cc /ml.

6. Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan tanaman yang dilakukan adalah penyiraman sesuai kapasitas

lapang tanah dan penyiangan gulma.

E.  Variabel Pengamatan

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah

1. Tinggi tanaman

Tinggi semai diukur mulai dari kolet hingga nodus teratas.  Pengukuran

dimulai dari awal penelitian sampai dengan akhir penelitian. Pengukuran

tinggi merbau pada akhir penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4.  Pengukuran tinggi tanaman merbau.
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2. Pertambahan diameter batang

Diameter batang diamati pada bulan pertama dan di akhir penelitian

menggunakan caliper. Pengukuran diameter batang di akhir pengamatan

dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5.  Pengukuran diameter batang merbau.

3. Panjang akar

Panjang akar diukur dengan tali rafia yang disejajarkan dengan panjang akar.

Setelah itu, tali rafia diukur panjangnya menggunakan penggaris. Pengukuran

panjang akar dapat dilihat pada Gambar 6.
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Gambar 6.  Pengukuran panjang akar merbau.

4. Persentase akar berektomikoriza

Sebelum dilakukan penghitungan, akar tanaman dicuci bersih dengan air

mengalir secara perlahan-lahan. Akar tanaman yang telah bersih, dipotong

sepanjang kira-kira 1 cm. Perhitungan jumlah akar berektomikoriza dilakukan

secara langsung di bawah mikroskop dengan menggunakan the gridline

intersection method yang di bawahnya terdapat kertas yang telah diberi garis

selebar 1 cm x 1 cm secara vertikal dan horisontal. Total jumlah akar yang

berektomikoriza didapatkan dari penjumlahan bidang vertikal dan bidang

horisontal pada petridis yang dilalui oleh akar yang berektomikoriza. Bentuk

akar berkolonisasi mikoriza dan yang tidak berkolonisasi dapat dilihat pada

Gambar 7. Klasifikasi persentase akar berkolonisasi disajikan pada Tabel 1.

Persentase akar berektomikoriza dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

Persentase akar terkolonisasi : x 100%
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Tabel 1. Kriteria kolonisasi akar berektomikoriza

Kelas Kriteria
1 0-5 % (sangat rendah)
2 6-26% (rendah)
3 26-50% (sedang)
4 51-75% (tinggi)
5 76-100% (sangat tinggi)

Sumber : Setiadi (1992) dalam Suswati dkk. (2015).

Gambar 7. Bentuk akar merbau A) terkolonisasi ektomikoriza, B) tidak
terkolonisasi ektomikoriza.

5. Luas daun

Pengukuran luas daun dilaksanakan di Laboratorium Lapang Terpadu

Universitas Lampung dengan menggunakan Leaf Area Meter.  Pengukuran

dilakukan setelah akhir penelitian. Daun dipotong terlebih dahulu dari

tangkainya kemudian dimasukkan ke alat Leaf Area Meter satu per satu

dengan satu tanaman satu kali pengukuran. Proses pengukuran luas daun

dengan Leaf Area Meter dapat dilihat pada Gambar 8.
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Gambar 8. Pengukuran luas area daun dengan Leaf Area Meter.

6. Berat kering total

Berat kering bibit diperoleh setelah tanaman dipanen. Berat kering total

diketahui dengan cara menjumlahkan berat kering akar dan berat kering

tajuk.

Berat Kering Total = Berat Kering Tajuk + Berat Kering Akar.

F. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan setelah data didapatkan adalah sebagai berikut :

1. Analisis ragam

Sebelum dilakukan analisis ragam, terlebih dahulu dilakukan uji homogenitas

ragam.  Menurut Gaspersz (1994), homogenitas ragam didapatkan dengan

menggunakan Uji Bartlett dengan prosedur sebagai berikut :
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A. Varian gabungan dari seluruh sampel  (S2)

Si
2P1 =

S2 =

B. Harga satuan (B)

B =   (log S12) ∑ (ni – 1)

X2 = (ln 10) {B – ( ∑ (ni – 1) log S1
2)}

C. Faktor koreksi (K)

K = 1 + ( ) {∑ − ∑( }
X2 hitung terkoreksi  =

X2 tabel  =  X2 ( 1- α ) ( k – 1)

Keterangan :
S2 : ragam gabungan
Si2 : ragam masing-masing perlakuan
X2 : khi kuadrat
ln 10 : 2,306
t : banyaknya perlakuan
n : banyaknya ulangan

Kriteria pengujian dalam penelitian ini adalah jika X2
hitung> X2

tabel maka data yang

diperoleh tidak homogen, sehingga perlu dilakukan transformasi data.

Transformasi data yang lazim dilakukan yaitu transformasi akar.  Transformasi

yang digunakan adalah √Y+1.  Jika X2
hitung < X2

tabel maka data yang diperoleh

sudah homogen dan dapat dilakukan analisis ragam.

∑{(ni – 1) Si2∑ (ni – 1)
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Analisis ragam dilakukan untuk menguji hipotesis tentang faktor perlakuan

terhadap keragaman data hasil percobaan. Menurut Hanafiah (2011), analisis

ragam dapat dicari menggunakan rumus di bawah ini :

FK :

JKP : −
JKT : T (Yij

2) – FK

JKG : JKT – JKP

Keterangan
SK : Sumber Keragaman
DB : Derajat Bebas
JK : Jumlah Kuadrat
JKP : Jumlah Kuadrat Perlakuan
JKG : Jumlah Kuadrat Galat
JKT : Jumlah Kuadrat Total
KT : Kuadrat Tengah
KTP : Kuadrat Tengah Perlakuan
KTG : Kuadrat Tengah Galat
t : Jumlah perlakuan yang terdapat pada penelitian
r : Jumlah ulangan yang terdapat pada penelitian
TA : Total hasil pengamatan perlakuan seluruh perlakuan
Yij : Hasil pengamatan perlakuan ke-i dan ulangan ke-j.

Jika Fhitung > Ftabel, maka terdapat pengaruh nyata dari perlakuan yang diberikan,

maka akan dilanjutkan ke uji lanjut. Namun jika Fhitung < Ftabel maka tidak ada

pengaruh nyata dari perlakuan yang diberikan, sehingga tidak perlu dilakukan

uji lanjut.

2. Uji Beda Nyata Terkecil (BNT)

Analisis data untuk menunjukkan perbedaan masing-masing perlakuan atau beda

nyata antarperlakuan dilakukan uji lanjutan menggunakan uji Beda Nyata Terkecil
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(BNT). Perhitungan dilakukan pada taraf nyata 5%. Rumus yang digunakan

adalah sebagai berikut :

BNT = tα/2(v).Sd

Keterangan :
tα/2(v).: Nilai baku student pada taraf α dan derajat bebas galat.
Sd : √2KTG/r
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil simpulan bahwa

1. Gabungan inokulum Scleroderma sp dan Scleroderma dyctiosporum

membentuk persen kolonisasi terbaik yaitu 3,50% dibandingkan dengan

perlakuan lainnya.

2. Perlakuan inokulasi ektomikoriza secara tunggal memberikan hasil yang

lebih baik pada pertumbuhan semai merbau pada parameter tinggi tanaman,

jumlah daun, luas daun, panjang akar dan persen kolonisasi dibandingkan

dengan tanaman kontrol.

3. Pada perlakuan inokulasi mikoriza secara gabungan mampu membentuk

persen kolonisasi yang paling baik dibandingkan dengan perlakuan lainnya.

B.  Saran

Berdasarkan simpulan yang didapat dari penelitian ini maka dapat disarankan

untuk penelitian selanjutnya meneliti lebih lanjut jenis Scleroderma spp. atau

jenis mikoriza yang dapat membentuk asosiasi paling baik dengan perakaran

merbau.
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