
 

 

 

V. KESIMPULAN 

 

5.1 Simpulan 

 

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Glomus sp. isolat mv 15 merupakan jenis FMA yang paling 

cocok bersimbiosis dengan bibit kelapa sawit dibandingkan 

jenis FMA lainnya.  Sedangkan pada bibit jarak pagar, 

Entrophospora sp. isolat mv 3 merupakan jenis FMA yang 

paling cocok bersimbiosis dengan tanaman tersebut. 

2. Semua dosis pupuk P yang diuji memberikan hasil yang sama 

pada pertumbuhan tanaman kelapa sawit dan jarak pagar.  

Oleh karena itu tidak ada dosis pupuk P yang menghasilkan 

pertumbuhan terbaik untuk kedua tanaman tersebut. 

3. Respons pertumbuhan tanaman kelapa sawit terhadap 

inokulasi FMA di pembibitan tidak dipengaruhi oleh dosis 

pupuk P yang diberikan.  Sedangkan respons pertumbuhan 

tanaman jarak pagar terhadap inokulasi FMA di pembibitan 

dipengaruhi oleh dosis pupuk P yang ditunjukkan oleh variabel 

persentase infeksi akar dan diameter batang. 
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4. Semua dosis pupuk P yang diuji memberikan hasil yang sama 

pada pertumbuhan tanaman kelapa sawit dan jarak pagar 

yang diinokulasi oleh FMA maupun yang tidak diinokulasi oleh 

FMA (kontrol).  Oleh karena itu tidak ada dosis pupuk P yang 

menghasilkan pertumbuhan terbaik untuk kedua tanaman 

tersebut baik yang diinokulasi oleh FMA maupun yang tidak 

diinokulasi oleh FMA. 

 
5.2 Saran 

 

Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa Glomus sp. isolat mv 15 

terbukti menghasilkan pertumbuhan terbaik pada tanaman kelapa 

sawit dibandingkan dengan jenis FMA lainnya.  Sedangkan 

Entrophospora sp. isolat mv 3 terbukti menghasilkan pertumbuhan 

terbaik pada tanaman jarak pagar dibandingkan dengan jenis FMA 

lainnya.  Namun efektivitas dari kedua jenis FMA ini jika 

bersimbiosis dengan jenis tanaman lainnya masih belum 

diketahui.  Oleh karena itu sebaiknya dilakukan penelitian lebih 

lanjut untuk menguji efektivitas dari kedua jenis FMA ini pada 

jenis tanaman yang lain. 

 

Selain itu pada penelitian ini juga dapat diketahui bahwa 

persentase naungan yang tinggi menyebabkan simbiosis antara 

FMA dengan akar tanaman menjadi tidak efektif.  Oleh karena itu 

pada penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan dahulu 

pengukuran intensitas cahaya pada lokasi penelitian agar 

tanaman mendapatkan intensitas cahaya yang cukup. 


