
 

 

 

III. BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di rumah kaca dan Laboratorium 

Produksi Perkebunan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung 

dari Bulan Juni 2012 sampai dengan Bulan Agustus 2013. 

 
3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah polibag 

ukuran 10 x 15 cm, polibag ukuran 15 x 30 cm, bak plastik, 

cangkul, gembor, sekop, karung plastik, kertas label, autoclave, 

saringan mikro (ukuran 250 μm, 150 μm, dan 63 μm), gelas 

preparat, cawan petri, mikroskop majemuk, mikroskop stereo, 

timbangan elektronik, pinset mikro, nampan plastik, botol film, 

preparat, cover slide, pisau pemotong, penggaris, jangka sorong, 

oven listrik, dan alat tulis.  Sedangkan bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah benih tanaman kelapa sawit, benih 

tanaman jarak pagar, top soil, pasir, bahan organik, kompos, 

basamid, pupuk urea, pupuk TSP, pupuk KCl, larutan KOH 10%, 

glycerol, thrypan blue, HCL 1%, akuades, serta empat jenis FMA 
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yang terdiri dari Entrophospora sp. isolat mv 3, Glomus sp. isolat 

mv 9, Glomus sp. isolat mv 10, dan Glomus sp. isolat mv 15.  

Deskripsi dari keempat jenis FMA tersebut terdapat pada Tabel 4, 

5, 6, dan 7. 

 
Tabel 4.  Deskripsi FMA Entrophospora sp. isolat mv 3. 

No Rincian Keterangan 

1 Spesies Entrophospora sp. 

2 Bentuk Bulat 

3 Ukuran Kecil 

4 Warna Kuning emas 

5 Sporocarp (S) dan Sporiferous 
saccule (SS) 

S: Tidak ada; SS: Ada 

6 Spora di dalam/di luar akar 
atau keduanya 

Ada 

7 Cara subtending hifa melekat  
ke dinding spora 

Tanpa sekat 

8 Bulbose suspensor (BS) dan  
Auxiliary cells (AC) 

BS: Tidak ada;  
AC: Tidak ada 

9 Germination Shield Tidak ada 

10 Reaksi terhadap Melzer Positif 

11 Media Perbanyakan Pasir 

12 Tanaman inang Jagung 

13 Asal Kebun kelapa sawit di 
Simpang Sribawono, 
Lampung 

14 Gambar spora dalam larutan 
Polivinyl Lacto Glicerol (PVLG) dan 
Melzer’s         

 

 

 

PVLG Melzer’s 
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Tabel 5.  Deskripsi FMA Glomus sp. isolat mv 9. 

No Rincian Keterangan 

1 Spesies Glomus sp.  

2 Bentuk Bulat 

3 Ukuran Kecil-sedang 

4 Warna Putih--kekuningan 

5 Sporocarp (S) dan Sporiferous 
saccule (SS) 

S: Tidak ada; SS: Tidak ada 

6 Spora di dalam/di luar akar 
atau keduanya 

Di luar akar 

7 Cara subtending hifa melekat  
ke dinding spora 

Tanpa sekat 

8 Bulbose suspensor (BS) dan  
Auxiliary cells (AC) 

BS: Tidak ada; 
AC: Tidak ada 

9 Germination Shield Tidak ada 

10 Reaksi terhadap Melzer Negatif 

11 Media Perbanyakan Zeolit 

12 Tanaman inang Jagung  

13 Asal Kebun kelapa sawit di 
Sungai Galuh, Riau 

14 Gambar spora dalam larutan 
Polivinyl Lacto Glicerol (PVLG) dan 
Melzer’s         

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

PVLG Melzer’s 
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Tabel 6.  Deskripsi FMA Glomus sp. isolat mv 10. 

No Rincian Keterangan 

1 Spesies Glomus sp. 

2 Bentuk Bulat 

3 Ukuran Kecil 

4 Warna Putih--kekuningan 

5 Sporocarp (S) dan Sporiferous 
saccule (SS) 

S: Tidak ada; SS: Tidak ada 

6 Spora di dalam/di luar akar 
atau keduanya 

Di luar dan di dalam akar 

7 Cara subtending hifa melekat  
ke dinding spora 

Tanpa sekat 

8 Bulbose suspensor (BS) dan  
Auxiliary cells (AC) 

BS: Tidak ada; 
AC: Tidak ada 

9 Germination Shield Tidak ada 

10 Reaksi terhadap Melzer Negatif 

11 Media Perbanyakan Pasir+zeolit 

12 Tanaman inang PJ  

13 Asal Kebun kelapa sawit di 
Gunung Para, Sumatera 
Utara 

14 Gambar spora dalam larutan 
Polivinyl Lacto Glicerol (PVLG) dan 
Melzer’s         

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

PVLG Melzer’s 
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Tabel 7.  Deskripsi FMA Glomus sp. isolat mv 15. 

No Rincian Keterangan 

1 Spesies Glomus sp. 

2 Bentuk Bulat 

3 Ukuran Kecil--sedang 

4 Warna Putih--kekuningan 

5 Sporocarp (S) dan Sporiferous 
saccule (SS) 

S: Tidak ada; SS: Tidak ada 

6 Spora di dalam/di luar akar 
atau keduanya 

Di luar akar 

7 Cara subtending hifa melekat  
ke dinding spora 

Tanpa sekat 

8 Bulbose suspensor (BS) dan  
Auxiliary cells (AC) 

BS: Tidak ada; 
AC: Tidak ada 

9 Germination Shield Tidak ada 

10 Reaksi terhadap Melzer Negatif 

11 Media Perbanyakan Pasir+zeolit 

12 Tanaman inang Rumput gajah 

13 Asal Kebun kelapa sawit di 
Gunung Para, Sumatera 
Utara 

14 Gambar spora dalam larutan 
Polivinyl Lacto Glicerol (PVLG) dan 
Melzer’s         

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

PVLG Melzer’s 
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3.3 Pelaksanaan Penelitian 1 

 
Pengaruh inokulasi FMA dan dosis pupuk P pada pertumbuhan 

bibit kelapa sawit di pembibitan. 
 

3.3.1 Metode Penelitian 

 
Untuk menjawab rumusan masalah dan untuk menguji hipotesis 

maka percobaan ini disusun dengan menggunakan rancangan 

perlakuan faktorial (5×3) dengan 4 ulangan.  Faktor pertama 

adalah jenis FMA yang terdiri dari m0 (tanpa FMA), m1 

(Entrophospora sp. isolat mv 3), m2 (Glomus sp. isolat mv 9), m3 

(Glomus sp. isolat mv 10), m4 (Glomus sp. isolat mv 15).  Faktor 

kedua adalah dosis pupuk yaitu p1 (23,32 gram TSP/tanaman 

atau sesuai dosis anjuran), P2 (15,55 gram TSP/tanaman atau 2/3 

dosis anjuran), dan P3 (11,66 gram TSP/tanaman atau 1/2 dosis 

anjuran).  Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali 

sehingga diperoleh 60 satuan percobaan.  Setiap perlakuan 

diterapkan ke dalam satuan percobaan menurut rancangan 

kelompok teracak sempurna (RKTS).  Setiap satu satuan 

percobaan diwakili oleh satu tanaman. 

 
Selanjutnya data yang diperoleh diuji dengan uji Bartlett untuk 

menguji homogenitas ragam dan uji Tukey untuk sifat 

kemenambahan data.  Apabila asumsi terpenuhi yaitu ragam 

homogen dan data bersifat menambah, maka data dianalisis 
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ragam dan dilanjutkan dengan uji BNT pada taraf 5%.  Tata letak 

percobaan di lapangan dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Kelompok II  Kelompok I 

m1p1 m0p1 m1p2  m2p2 m2p3 m4p3 

m3p2 m0p2 m0p3  m3p2 m4p2 m1p2 

m2p3 m4p2 m2p1  m1p3 m0p2 m4p1 

m1p3 m3p3 m2p2  m0p1 m3p3 m1p1 

m3p1 m4p1 m4p3  m3p1 m0p3 m2p1 
 

Kelompok IV  Kelompok III 

m0p2 m3p3 m1p1  m3p1 m3p3 m0p2 

m4p1 m3p2 m0p3  m4p3 m0p3 m4p2 

m4p2 m2p2 m1p3  m3p2 m1p1 m1p2 

m1p2 m3p1 m4p3  m4p1 m2p3 m2p2 

m2p1 m0p1 m2p3  m1p3 m0p1 m2p1 

 
Keterangan: 

m0  =  tanpa FMA (kontrol) 
m1  =  Entrophospora sp. isolat mv 3 
m2  =  Glomus sp. isolat mv 9 

m3  =  Glomus sp. isolat mv 10 
m4  =  Glomus sp. isolat mv 15 

p1  =  23,32 gram TSP 
p2  =  15,66 gram TSP 
p3  =  11,66 gram TSP 

 
Gambar 2.  Tata letak percobaan penelitian I. 

 
3.3.2 Persiapan Media Tanam dan Bahan Tanam 

 

Media tanam yang digunakan untuk penyemaian (prenursery) 

benih kelapa sawit adalah campuran topsoil dan pasir dengan 

perbandingan 2:1 dan telah disterilkan dengan autoclave.  

Sedangkan media tanam untuk pembibitan (main nursery) adalah 

campuran topsoil, bahan organik, dan pasir dengan perbandingan 

2:1:1 dan telah disterilkan juga dengan autoclave. 
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Bahan tanam yang digunakan adalah benih kelapa sawit Tenera 

(D×P) yang berasal dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) 

Medan.  Benih tersebut adalah benih yang telah berkecambah 

(germinated seed) 

 
3.3.3 Penyemaian di Prenursery 

 
Benih kelapa sawit yang telah berkecambah disemai dalam polibag 

berukuran 10×15 cm yang telah berisi campuran topsoil dan pasir 

dengan perbandingan 2:1 dan telah disterilkan.  Penyemaian 

dilakukan dengan cara membenamkan benih kelapa sawit ke 

dalam media tanam sampai seluruh permukaan benih tertutup 

tanah.  Kemudian benih disiram setiap hari.  Pemupukan 

dilakukan setelah benih berumur 4 minggu dan diberi pupuk 

setiap dua minggu sekali.  Pupuk yang digunakan adalah pupuk 

urea yang dilarutkan dalam air dengan dosis 2 gram/liter/100 

tanaman.  Hal itu dilakukan terus-menerus sampai dengan 12 

minggu setelah tanam. 

 
3.3.4 Aplikasi Mikoriza dan Pembibitan Main Nursery 

 
Aplikasi FMA dilakukan setelah benih kelapa sawit telah disemai 

selama 12 minggu dan telah tumbuh menjadi tanaman muda 

(bibit).  Aplikasi dilakukan dengan cara mencabut bibit dari 

prenursery (polibag berukuran 10×15 cm) dengan hati-hati 

kemudian memindahkannya ke main nursery, yakni polibag 
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berukuran 15×30 cm yang telah berisi campuran topsoil, bahan 

organik, dan pasir dengan perbandingan 2:1:1, telah disterilkan, 

dan diberi lubang tanam.  Pada saat bibit telah dipindahkan ke 

lubang tanam pada main nursery, daerah sekitar perakaran bibit 

ditaburi inokulan FMA sesuai perlakuan sebanyak ± 500 spora, 

lalu lubang tanam ditimbun tanah agar bibit dapat berdiri tegak.  

Lalu masing-masing polibag diberi label sesuai dengan perlakuan 

yang diberikan.  Kemudian polibag-polibag tersebut disusun di 

dalam rumah kaca sesuai dengan tata letak percobaan. 

Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan cara penyiraman setiap 

hari dan pemupukan seperti yang tertera pada Tabel 8.  Standar 

dosis pemupukan bibit kelapa sawit yang digunakan disesuaikan 

dengan standar dosis pemupukan yang dianjurkan oleh Pusat 

Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). 

 
Tabel 8.  Jadwal pemupukan dan dosis pupuk tanaman kelapa  
 sawit di pembibitan. 

 

Umur 
Bibit 

(minggu) 

p1 p2 p3 

Urea 
(g) 

KCl 
(g) 

TSP 
(g) 

Urea 
(g) 

KCl 
(g) 

TSP 
(g) 

Urea 
(g) 

KCl 
(g) 

TSP 
(g) 

14 7,93 4,42 7,77 7,93 4,42 5,18 7,93 4,42 3,89 

18 7,93 4,42 7,77 7,93 4,42 5,18 7,93 4,42 3,89 

22 7,93 4,42 7,77 7,93 4,42 5,18 7,93 4,42 3,89 
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3.3.5 Pengamatan 

 
Penelitian diakhiri setelah bibit ditanam selama 26 minggu di 

pembibitan.  Untuk menguji kesahihan kerangka pemikiran dan 

hipotesis dilakukan pengamatan terhadap peubah-peubah sebagai 

berikut : 

1.  Tinggi bibit 

Pengamatan dilakukan dengan mengukur tinggi bibit mulai dari 

pangkal batang sampai ujung daun tertinggi. 

2.  Jumlah daun 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung pelepah daun yang 

telah membuka sempurna pada tanaman. 

3.  Bobot basah tajuk 

Pengamatan dilakukan dengan menimbang seluruh tajuk yang 

telah dipisahkan dengan akar. 

4.  Bobot basah akar 

Pengamatan dilakukan dengan menimbang bobot seluruh akar 

yang keluar dari pangkal batang. 

5.  Bobot kering tajuk 

Pengamatan dilakukan dengan menimbang tajuk yang sudah 

dikeringkan dalam oven pada suhu 80oC sampai bobotnya 

konstan. 
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6.  Bobot kering akar 

Pengamatan dilakukan dengan mengeringkan seluruh akar yang 

keluar dari pangkal batang dengan oven pada suhu 80oC sampai 

beratnya konstan, lalu ditimbang. 

7.  Jumlah akar primer 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah akar yang 

keluar dari pangkal batang. 

8. Persentase infeksi akar oleh FMA 

Pengamatan ini dilakukan pada 18 buah akar sekunder yang 

diambil secara acak.  Sampel akar dicuci sampai bersih dan 

dimasukkan ke dalam botol film.  Botol yang sudah berisi sampel 

akar diisi dengan larutan KOH 10% sampai seluruh akar terendam 

dan dikukus selama 30 menit pada suhu 80oC.  Larutan KOH 

selanjutnya dibuang, dan akar dicuci dengan air mengalir sampai 

bersih.  Sampel akar kemudian direndam dalam larutan HCL 1% 

dan dikukus selama 30 menit pada suhu 80oC.  Setelah selesai, 

larutan HCl dibuang dan akar siap untuk diwarnai dengan 

merendamnya dalam larutan Trypan blue 0,05%  ( 0,5 gram 

Trypan blue dalam 450 ml glycerol + 50 ml HCl 1% +  500 ml 

aquades) minimal selama 1 hari.  Akar yang telah diwarnai 

dipotong-potong sepanjang ± 1,5 cm dan disusun sebanyak 3 baris 

pada gelas preparat, dan setiap baris terdiri dari 6 helai akar. 

Kemudian akar tersebut diletakkan di atas preparat, ditetesi 

dengan larutan glycerol sebanyak 2 sampai 3 tetes, lalu ditutup 
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dengan cover slide dan diberi label.  Selanjutnya preparat akar 

diamati di bawah mikroskop majemuk dengan perbesaran 100 

kali.  Setiap helai akar sekunder yang diamati dibagi menjadi 5— 

6 titik pengamatan.  Perhitungan persentase infeksi akar 

dilakukan dengan menggunakan rumus berikut ini. 

               
                                       

                               
        

 
3.4  Pelaksanaan Penelitian II 

 

Pengaruh inokulasi fungi mikoriza arbuskular dan dosis pupuk P 
pada pertumbuhan bibit jarak pagar di pembibitan. 

 

 
3.4.1  Metode Penelitian 

 
Pada penelitian ini, percobaan disusun dengan menggunakan 

rancangan perlakuan faktorial (5×3) dengan 4 ulangan.  Faktor 

pertama adalah jenis mikoriza yang terdiri dari m0 (tanpa FMA), m1 

(Entrophospora sp. isolat mv 3), m2 (Glomus sp. isolat mv 9), m3 

(Glomus sp. isolat mv 10), m4 (Glomus sp. isolat mv 15).  Faktor 

kedua adalah dosis pupuk yaitu p1 (15,65 gram TSP/tanaman 

atau sesuai dosis anjuran), p2 (10,43 gram TSP/tanaman atau 2/3 

dosis anjuran), p3 (7,83 gram TSP/tanaman atau 1/2 dosis 

anjuran).  Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali 

sehingga diperoleh 60 satuan percobaan.  Setiap perlakuan 

diterapkan ke dalam satuan percobaan menurut rancangan 
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kelompok teracak sempurna (RKTS).  Setiap satu satuan 

percobaan diwakili oleh satu tanaman. 

 

Selanjutnya data yang diperoleh diuji dengan uji Bartlett untuk 

menguji homogenitas ragam dan uji Tukey untuk sifat 

kemenambahan.  Apabila asumsi terpenuhi yaitu ragam homogen 

dan data bersifat menambah, maka data dianalisis ragam dan 

dilanjutkan dengan uji BNT pada taraf 5%.  Tata letak percobaan 

di lapangan dapat dilihat pada Gambar 3. 

Kelompok II  Kelompok I 

m1p1 m0p1 m1p2  m2p2 m2p3 m4p3 

m3p2 m0p2 m0p3  m3p2 m4p2 m1p2 

m2p3 m4p2 m2p1  m1p3 m0p2 m4p1 

m1p3 m3p3 m2p2  m0p1 m3p3 m1p1 

m3p1 m4p1 m4p3  m3p1 m0p3 m2p1 
 

Kelompok IV  Kelompok III 

m0p2 m3p3 m1p1  m3p1 m3p3 m0p2 

m4p1 m3p2 m0p3  m4p3 m0p3 m4p2 

m4p2 m2p2 m1p3  m3p2 m1p1 m1p2 

m1p2 m3p1 m4p3  m4p1 m2p3 m2p2 

m2p1 m0p1 m2p3  m1p3 m0p1 m2p1 

 

Keterangan: 
p1  =  15,65 gram TSP 

p2  =  10,43 gram TSP 
p3  =  7,83 gram TSP 

m0  =  tanpa FMA (kontrol) 

m1  =  Entrophospora sp. isolat mv 3 
m2  =  Glomus sp. isolat mv 9 

m3  =  Glomus sp. isolat mv 10 
m4  =  Glomus sp. isolat mv 15 

 
Gambar 3.  Tata letak percobaan penelitian II. 
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3.4.2  Persiapan Media Tanam dan bahan Tanam 

 
Media tanam yang digunakan untuk penyemaian (prenursery) 

benih jarak pagar adalah pasir yang telah disterilkan dengan 

autoclave.  Sedangkan media tanam untuk pembibitan (main 

nursery) adalah campuran topsoil, kompos, dan pasir dengan 

perbandingan 2:1:1 dan telah disterilkan juga dengan autoclave. 

 

Bahan tanam yang digunakan adalah benih jarak pagar yang 

berasal dari perkebunan rakyat. 

 
3.4.3  Penyemaian 

 

Benih jarak pagar disemai dalam bak plastik yang telah berisi 

pasir yang telah disterilkan.  Penyemaian dilakukan dengan cara 

membenamkan benih jarak pagar ke dalam media tanam sampai 

seluruh permukaan benih tertutup tanah.  Kemudian benih 

disiram setiap hari.  Hal itu dilakukan terus-menerus sampai 

dengan 7 hari setelah tanam.  Pada tahap ini, pemupukan tidak 

perlu dilakukan karena benih masih memanfaatkan cadangan 

makanan yang terdapat pada endospermanya. 

 
3.4.4  Aplikasi Mikoriza dan Pembibitan Main Nursery 

 
Aplikasi mikoriza dilakukan pada saat benih jarak pagar telah 

disemai selama 7 hari dan telah tumbuh menjadi tanaman muda 

(bibit).  Aplikasi dilakukan dengan cara mencabut bibit dari 
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prenursery (polibag berukuran 10×15 cm) dengan hati-hati 

kemudian memindahkannya ke main nursery, yakni polibag 

berukuran 15×30 cm yang telah berisi campuran topsoil, kompos, 

dan pasir dengan perbandingan 2:1:1, telah disterilkan, dan diberi 

lubang tanam.  Pada saat bibit telah dipindahkan ke lubang tanam 

pada main nursery, daerah sekitar perakaran bibit ditaburi 

inokulan FMA sesuai perlakuan sebanyak ± 500 spora, lalu lubang 

tanam ditimbun tanah agar bibit dapat berdiri tegak.  Lalu 

masing-masing polibag diberi label sesuai dengan perlakuan yang 

diberikan.  Kemudian polibag-polibag tersebut disusun di dalam 

rumah kaca sesuai dengan tata letak percobaan. 

 
Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan cara penyiraman setiap 

hari dan pemupukan seperti yang tertera pada Tabel 9.  Standar 

dosis pemupukan bibit jarak pagar yang digunakan disesuaikan 

dengan standar dosis pemupukan yang dilaporkan oleh Salim 

(2010). 
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Tabel 9.  Jadwal pemupukan dan dosis pupuk tanaman jarak  
 pagar di pembibitan (Salim, 2010). 

 

Umur 
Bibit 

(minggu) 

p1 p2 p3 

Urea 
(g) 

KCl 
(g) 

TSP 
(g) 

Urea 
(g) 

KCl 
(g) 

TSP 
(g) 

Urea 
(g) 

KCl 
(g) 

TSP 
(g) 

1 6,67 3,33 5,22 6,67 3,33 3,48 6,67 3,33 2,61 

2 6,67 3,33 5,22 6,67 3,33 3,48 6,67 3,33 2,61 

3 6,67 3,33 5,22 6,67 3,33 3,48 6,67 3,33 2,61 

4 5 0 0 5 0 0 5 0 0 

5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 

6 5 0 0 5 0 0 5 0 0 

7 5 0 0 5 0 0 5 0 0 

 

3.4.5  Pengamatan 

 
Penelitian ini diakhiri setelah bibit ditanam selama 18 minggu di 

pembibitan.  Untuk menguji kesahihan kerangka pemikiran dan 

hipotesis dilakukan pengamatan terhadap peubah-peubah sebagai 

berikut : 

1.  Tinggi bibit 

Pengamatan dilakukan dengan mengukur tinggi bibit mulai dari 

pangkal batang sampai ujung daun tertinggi. 

2.  Jumlah daun 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung helai daun yang telah 

membuka sempurna pada tanaman. 
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3.  Bobot basah tajuk 

Pengamatan dilakukan dengan menimbang bobot basah tajuk 

setelah dipisahkan dari akar. 

4.  Bobot basah akar 

Pengamatan dilakukan dengan menimbang bobot seluruh akar 

yang keluar dari pangkal batang. 

5.  Bobot kering tajuk 

Pengamatan dilakukan dengan menimbang bobot tajuk yang 

sudah dikeringkan dalam oven dengan suhu 800C sampai 

bobotnya konstan. 

6.  Bobot kering akar 

Pengamatan dilakukan dengan mengeringkan seluruh akar yang 

keluar dari pangkal batang dengan oven pada suhu 80oC sampai 

beratnya konstan, lalu ditimbang. 

7.  Jumlah akar lateral primer 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah akar yang 

keluar dari akar tunggang. 

8. Persentase infeksi akar oleh FMA 

Pengamatan ini dilakukan pada 18 buah akar sekunder yang 

diambil secara acak.  Pengamatan ini dilakukan pada 18 helai 

akar sekunder yang diambil secara acak.  Sampel akar dicuci 

sampai bersih dan dimasukkan ke dalam botol film.  Botol yang 

sudah berisi sampel akar diisi dengan larutan KOH 10% sampai 

seluruh akar terendam dan dikukus selama 30 menit pada suhu 
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80oC.  Larutan KOH selanjutnya dibuang, dan akar dicuci dengan 

air mengalir sampai bersih.  Sampel akar kemudian direndam 

dalam larutan HCL 1% dan dikukus selama 30 menit pada suhu 

80oC.  Setelah selesai, larutan HCl dibuang dan akar siap untuk 

diwarnai dengan merendamnya dalam larutan Trypan blue 0,05%  

( 0,5 gram Trypan blue dalam 450 ml glycerol + 50 ml HCl 1% +  

500 ml aquades) minimal selama 1 hari.  Akar yang telah diwarnai 

dipotong-potong sepanjang ± 1,5 cm dan disusun sebanyak 3 baris 

pada gelas preparat, dan setiap baris terdiri dari 6 helai akar. 

Kemudian akar tersebut diletakkan di atas preparat, ditetesi 

dengan larutan glycerol sebanyak 2 sampai 3 tetes, lalu ditutup 

dengan cover slide dan diberi label.  Selanjutnya preparat akar 

diamati di bawah mikroskop majemuk dengan perbesaran 100 

kali.  Setiap helai akar sekunder yang diamati dibagi menjadi 5— 

6 titik pengamatan.  Perhitungan persentase infeksi akar 

dilakukan dengan menggunakan rumus berikut ini. 

               
                                       

                               
        

9. Diameter batang 

Pengamatan dilakukan dengan mengukur diameter pangkal 

batang dengan menggunakan jangka sorong. 

10. Jumlah cabang 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah cabang yang 

keluar dari batang utama. 
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11. Kadar air relatif pada daun 

Pengamatan ini dilakukan dengan cara mengambil sampel daun 

segar lalu ditimbang (BS).  Kemudian sampel daun segar tersebut 

direndam dengan air selama 24 jam.  Setelah sampel daun 

direndam selama 24 jam dan jenuh oleh air, sampel daun tersebut 

dikeringkan dengan menggunakan tissue kemudian ditimbang 

(BT).  Selanjutnya sampel daun tersebut dikeringkan dengan 

menggunakan oven pada suhu 80oC sampai bobotnya konstan, 

lalu ditimbang (BK).  Penghitungan kadar air relatif dapat 

dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut ini: 

                  
     

     
       

Keterangan: 

BS:  Bobot segar sampel daun 
BT:  Bobot sampel daun yang berada dalam keadaan turgor penuh 

BK:  Bobot kering sampel daun 
 

12. Serapan hara P pada tanaman 

Pengamatan dilakukan dengan mengambil sampel daun pada 

masing-masing satuan percobaan lalu dikirim ke laboratorium 

ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung untuk diukur 

kadar fosfatnya dengan menggunakan metode spektrofotometri.  

Serapan hara P pada tanaman dihitung dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut: 

                                                                

 

 


