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ABSTRAK 

 

SYAMSUL BAHRI (G11110254) Pengaruh Inokulasi Mikoriza dan Biostimulan 

terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kedelai ( Glycine max L ) (dibimbing oleh 

Abdul Mollah Jaya, S.P., M.Si dan Ir. Asmiaty Sahur. MP). 

 

Kedelai merupakan komoditas tanaman pertanian yang cukup penting, karena 

peranannya sebagai komoditas palawija yang kaya akan kandungan protein nabati 

yang dalam pemanfaatannya memiliki kegunaan yang beragam, terutama sebagai 

bahan baku industri makanan (tempe, tahu, tauco, susu kedelai, minyak makan 

dan tepung kedelai) dan bahan baku industri pakan ternak. Penelitian ini 

dilaksanakan di Green House, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, 

Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berlangsung 

dari  bulan September sampai Desember 2014. Tujuan dilaksanakannya penelitian 

ini adalah untuk mempelajari dan mengetahui pengaruh inokulasi mikoriza dan 

biostimulan LOr-RF terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk percobaan faktorial 2 faktor (F2F) 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) sebagai rancangan lingkungan. 

Faktor pertama adalah mikoriza dengan 4 taraf yaitu tanpa mikoriza, mikoriza 3 

gram, mikoriza 6 gram dan mikoriza 9 gram. Faktor kedua adalah biostimulan 

dengan 4 taraf yaitu tanpa biostimulan, biostimulan LOr-RF 5 ppm, biostimulan 

LOr-RF 10 ppm dan biostimulan LOr-RF 15 ppm. Hasil penelitian menunjukkan 

pengaruh interaksi antara pemberian mikoriza dan biostimulan LOr-RF yang 

memberikan hasil terbaik pada parameter umur berbunga dan jumlah polong. 

Aplikasi mikoriza pada tanaman kedelai berpengaruh nyata terhadap umur 

berbunga, jumlah polong dan volume akar sedangkan biostimulan LOr-RF 

berpengaruh sangat nyata terhadap volume akar. Pemberian mikoriza 3 gram 

pertanaman memperlihatkan hasil terbaik terhadap kecepatan berbunga dan 

jumlah polong, sedangkan pemberian biostimulan LOr-RF dengan dosis 15 ppm 

pertanaman memperlihatkan hasil terbaik terhadap kecepatan berbunga dan 

volume akar. 

Kata kunci : Kedelai, mikoriza, biostimulan LOr-RF 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan yang strategis setelah 

padi dan jagung. Peranan kedelai sebagai komoditas palawija yang kaya akan 

kandungan protein nabati yang dalam pemanfaatannya memiliki kegunaan yang 

beragam, terutama sebagai bahan baku industri makanan (tempe, tahu, tauco, susu 

kedelai, minyak makan dan tepung kedelai) dan bahan baku industri pakan ternak. 

Industri pengolahan tersebut semakin berkembang sejalan dengan perkembangan 

usaha. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan kedelai terus meningkat dari tahun ke 

tahun, namun produksi kedelai domestik tidak dapat mengimbanginya, sehingga 

untuk mencukupinya harus diimpor (Justice dan Bass dalam Irwan, 2013). 

Upaya menuju swasembada kedelai terus dilakukan karena kebutuhan 

kedelai dalam negeri cukup besar. Kebutuhan akan kedelai di Indonesia setiap 

tahunnya meningkat, sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan 

berkembangnya pabrik pakan ternak. Badan Pusat Statistik mencatat impor 

kedelai selama 2011 mencapai 2,08 juta ton, jauh lebih besar dari tahun 

sebelumnya yang hanya sekitar satu juta ton. Kebutuhan kedelai nasional setiap 

tahun sekitar 2,4 juta ton, sementara produksi biji kedelai dalam negeri hanya 

sekitar 600 ribu ton per tahun (Badan Pusat Statistika, 2013). Indonesia dengan 

jumlah penduduk yang cukup besar, dan industri pangan berbahan baku kedelai 

berkembang pesat maka komoditas kedelai perlu mendapat prioritas untuk 

dikembangkan di dalam negeri untuk menekan laju impor (Manurung, 2001). 
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Untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi, langkah 

ekstensifikasi sudah semakin sulit dilakukan karena semakin terbatasnya lahan 

sehingga intensifikasi kedelai menjadi jalan yang lazim ditempuh melalui 

pengelolaan lahan secara intensif dengan menggunakan senyawa kimia seperti 

bzat pengatur tumbuh (ZPT) sintetik, pupuk anorganik dan pestisida yang 

awalnya diharapkan menyuburkan lahan namun dampaknya malah menyebabkan 

terjadinya degradasi lahan dan berujung pada terpaparnya lahan oleh residu bahan 

kimia yang mengancam kesehatan organisme hidup seperti manusia, hewan dan 

bahkan mikroba tanah berguna. Input eksternal sebaiknya dapat menjadi input 

internal dalam lingkungan pertanian dan salah satu input eksternal yang dapat 

berubah menjadi input internal adalah pemanfaatan organisme mikroba melalui 

peranannya yang sangat penting dalam menyediakan elemen-elemen senyawa 

pemacu pertumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. misalnya 

Gibberelin acid, Auksin, dll. yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan tanaman. 

Wilayah pengembangan kedelai di Sulawesi Selatan pada umumnya dibagi 

atas dua sektor yaitu sektor Barat yang terdiri dari Kabupaten Maros, Pangkep, 

Barru, Kota Pare-pare, Kota Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto dan Selayar. 

Sedangkan pada sektor Timur terdiri dari Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, 

Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Sidenreng Rappang, dan Pinrang. Pada sektor Barat 

waktu tanam jatuh pada April-Juli, sedangkan pada sektor Timur waktu tanamnya 

sekitar November-Desember atau pada awal musim kering sesudah padi 

(Djauhari, 2000). Hal tersebut dapat menyebabkan kedelai mengalami cekaman 

kekeringan yang dapat berakibat buruk pada pertumbuhan kedelai. Cekaman 
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kekeringan selama pertumbuhan vegetatif dan generatif dapat menghambat 

pertumbuhan dan hasil (Oemar, at al., 1997). 

Para petani melakukan intensifikasi lahan dengan harapan lahan yang 

digarapnya mampu menghasilkan produksi yang lebih baik dari waktu ke waktu. 

Berbagai perlakuan diberikan guna untuk pertumbuhan dan produktivitas tanaman 

kedelai seperti pemberian mulsa, pemupukan baik anorganik maupun organik, 

pengomposan dan berbagai bahan yang dibeli dipasaran. Diperlukan ada teknologi 

atau perlakuan yang satu sisi dapat memperbaiki kondisi tanah serta tanaman 

dapat tumbuh baik dan berproduktifitas tinggi. 

Aplikasi  mikoriza  pada  tanaman  merupakan  salah  satu  upaya  untuk 

mengatasi  terhambatnya  pertumbuhan  karena  cekaman  kekeringan.  Mikoriza 

merupakan bentuk simbiosis mutualisme antara jamur dan sistem akar tanaman 

tingkat  tinggi.  Prinsip  kerja  mikoriza  adalah  menginfeksi  sistem  perakaran 

tanaman inang, memproduksi jalinan hifa secara intensif sehingga tanaman yang 

mengandung  mikoriza  tersebut  akan  mampu  meningkatkan  kapasitas  dalam 

penyerapan hara (Rungkat, 2009). 

Biostimulan dapat berfungsi didalam menstimulasi pertumbuhan tanaman 

dan didalamnya terkandung senyawa sitokinin, giberellin, IAA, asam amino, 

vitamin dan asam-asam organik seperti humik dan fulval,  dan juga terdapat unsur 

hara makro (N, P, K, Ca, Mg dan S) unsur hara mikro (Bo, Fe, Zn, Cu, Cl, Co dan 

Mo). Manfaat biostimulan adalah untuk merangsang pembentukan daun, 

merangsang sitokinesis sehubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan 
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tanaman, meningkatkan efisiensi pemupukan, merangsang pertumbuhan pucuk 

atau titik tumbuh kearah lateral (Widiyazid, 2003). 

Pengunaan mikoriza dan biostimulan salah satunya untuk menjaga 

keberlanjutan lahan, sebagai nutrisi untuk mengatasi masalah kekurangan hara 

makro dan mikro pada pertanaman, meningkatkan kualitas dan kesehatan tanah 

(soil remediator), serta aplikasi praktis dan ramah lingkungan.  

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian mengenai pengaruh 

inokulasi mikoriza dan biostimulan terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman 

kedelai ( Glycine max L ). 

1.2 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Terdapat interaksi antara pemberian mikoriza dengan biostimulan LOr-RF 

yang tumbuh dan berproduksi dengan baik pada tanaman kedelai. 

2. Terdapat perbedaan pengaruh inokulasi mikoriza yang memberikan hasil 

terbaik pada pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai. 

3. Terdapat perbedaan pengaruh biostimulan LOr-RF yang memberkan hasil 

terbaik pada pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai. 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh 

inokulasi mikoriza dan biostimulan LOr-RF terhadap pertumbuhan dan produksi 

tanaman kedelai. 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan informasi tentang 

pengunaan mikoriza dan biostimulan LOr-RF terhadap pertumbuhan dan produksi 

kedelai. 
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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tanaman Kedelai ( Glycine max L ) 

Kedelai merupakan tanaman asli daratan Cina dan telah dibudidayakan 

oleh manusia sejak 2500 SM. Sejalan dengan makin berkembangnya perdagangan 

antar negara yang terjadi pada awal abadke-19, menyebabkan tanaman kedalai 

juga ikut tersebar ke berbagai negara tujuan perdagangan tersebut, yaitu Jepang, 

Korea, Indonesia, India, Australia, dan Amerika. Kedelai mulai dikenal di 

Indonesia sejak abad ke-16. Awal mula penyebaran dan pembudidayaan kedelai 

yaitu di Pulau Jawa, kemudian berkembang ke Bali, Nusa Tenggara, dan pulau-

pulau lainnya. 

Tanaman kedelai umumnya tumbuh tegak, berbentuk semak dan 

merupakan tanaman semusim. Sistem perakaran tanaman kedelai terdiri dari 2 

macam, akar tunggang dan akar sekunder (serabut) yang tumbuh pada akar 

tunggang. Pada kondisi cekaman, contohnya saat kadar air tanah terlalu tinggi, 

kedelai seringkali membentuk akar adventif. Batang kedelai memiliki jumlah 

buku dan cabang yang bervariasi, pada kondisi normal jumlah buku sekitar 13-30 

buku. Daun kedelai pada umumnya bertangkai tiga, bentuknya lancip atau 

membulat dipengaruhi faktor genetik. Daerah yang mempunyai kesuburan tinggi 

sangat cocok dengan kedelai yang berdaun lebar. Bunga kedelai menyerupai 

kupu-kupu (Anonim, 2012). 

Pada awalnya, kedelai dikenal dengan beberapa nama botani, 

yaitu Glycine soja dan Soja max. Namun pada tahun 1948 telah disepakati bahwa 
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nama botani yang dapat diterima dalam istilah ilmiah, yaitu Glycine max (L.) 

Merr. Klasifikasi tanaman kedelai sebagai berikut (Adisarwanto, T. 2005) : 

Kingdom         : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom    : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Divisi               : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Super Divisi    : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Kelas               : Magnoliopsida (Berkeping dua/dikotil) 

Sub Kelas        : Rosidae 

Ordo                : Fabales 

Famili              : Fabaceae (Suku polong-polongan) 

Genus              : Glycine 

Spesies            : Glycine max (L.) Merr. 

2.2  Syarat Tumbuh Tanaman Kedelai ( Glycine max ) 

2.2.1.  Iklim 

Kedelai dapat tumbuh baik ditempat yang berhawa panas, ditempat-tempat 

terbuka dan bercurah hujan 100–400 mm3 per bulan. Pertumbuhan yang optimum 

tanaman kedelai tercapai pada suhu 20-25
o

C. Suhu 12–20
o

C adalah suhu yang 

sesuai bagi sebagian besar proses pertumbuhan tanaman, tetapi dapat menunda 

proses perkecambahan benih dan pemunculan kecambah, serta pembungaan dan 

pertumbuhan biji. Pada suhu yang lebih tinggi yaitu dari 30
o

C, fotorespirasi 

seringkali cenderung mengurangi hasil fotosintesis (Rubatzky dan Yamaguchi, 

1998). 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Fabaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Glycine
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Rata-rata curah hujan tiap tahun yang cocok bagi kedelai adalah kurang 

dari 200 mm dengan jumlah bulan kering 3-6 bulan dan hari hujan berkisar antara 

95-122 hari selama setahun (Ipteknet.com, 2008). Volume air yang terlalu banyak 

tidak menguntungkan, karena akan mengakibatkan akar membusuk. Banyaknya 

curah hujan juga sangat mempengaruhi aktivitas bakteri tanah dalam menyediakan 

nitrogen. Namun ketergantungan ini dapat diatasi, asalkan selama 30–40 hari suhu 

didalam dan permukaan tanah pada musim panas sekitar 350C – 390C. Hasil 

observasi ini menunjukkan bahwa pengaruh curah hujan, temperatur dan 

kelembaban udara terhadap pertumbuhan tanaman kedelai disepanjang musim 

adalah sekitar 60 -70% (Anonim, 20012). 

Varietas kedelai berbiji kecil, sangat cocok ditanam di lahan dengan 

ketinggian 0,5-300 m dpl. Sedangkan varietas kedelai berbiji besar cocok ditanam 

di lahan dengan ketinggian 300-500 mdpl. Kedelai biasanya akan tumbuh baik 

pada ketinggian tidak lebih dari 500 hingga 600 mdpl. Tanaman kedelai sebagian 

besar tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Iklim kering lebih 

disukai tanaman kedelai dibandingkan iklim lembab. Tanaman kedelai dapat 

tumbuh baik di daerah yang memiliki curah hujan sekitar 100-400 mm/bulan. 

Sedangkan untuk mendapatkan hasil optimal, tanaman kedelai membutuhkan 

curah hujan antara 100-200 mm/bulan (Prihatman, 2000). 

2.2.2.  Tanah 

Tanaman ini pada umumnya dapat beradaptasi terhadap berbagai jenis 

tanah dan menyukai tanah yang bertekstur ringan hingga sedang, dan berdrainase 

baik. Tanaman ini peka terhadap kondisi salin (Rubatzky dan Yamaguchi, 1998). 
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Kedelai membutuhkan tanah yang kaya akan humus atau bahan organik. Bahan 

organik yang cukup dalam tanah akan memperbaiki daya olah dan juga 

merupakan sumber makanan bagi jasad renik, yang akhirnya akan membebaskan 

unsur hara untuk pertumbuhan tanaman. Pada dasarnya kedelai menghendaki 

kondisi tanah yang tidak terlalu basah, tetapi air tetap tersedia. 

Kedelai tidak menuntut struktur tanah yang khusus sebagai suatu 

persyaratan tumbuh. Bahkan pada kondisi lahan yang kurang subur dan agak asam 

pun kedelai dapat tumbuh dengan baik, asal tidak tergenang air yang akan 

menyebabkan busuknya akar. Kedelai dapat tumbuh baik pada berbagai jenis 

tanah, asal drainase dan aerasi tanah cukup baik (Prihatman, 2000).  

Toleransi keasaman tanah sebagai syarat tumbuh bagi kedelai adalah pH 

5,8-7,0 tetapi pada pH 4,5 pun kedelai dapat tumbuh. Pada pH kurang dari 5,5 

pertumbuhannya sangat terlambat karena keracunan aluminium. Sehingga 

pertumbuhan bakteri bintil dan proses nitrifikasi (proses oksidasi amoniak 

menjadi nitrit atau proses pembusukan) akan berjalan kurang baik (Prihatman, 

2000). 

Aerasi tanah yang kurang biasanya disebabkan oleh drainase air yang 

kurang baik sehingga tanah menempati pori-pori besar yang jika tidak demikian 

akan memungkinkan pertukaran gas keudara. Pengaruh kejenuhan air kadang-

kadang diperberat oleh perombakan bahan organik seperti sisa-sisa tanaman. 

Dalam situasi-situasi selain dari pada kejenuhan total, pertumbuhan akar kapas 

dan kedelai tampaknya sama sekali tidak peka terhadap kandungan O2 serendah 

kira- kira 5%. Walaupun demikian, periode-periode tanpa oksigen selama hanya 3 
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jam untuk kapas, dan 5 jam untuk kedelai, mematikan ujung-ujung akar 

(Goldsworthy dan Fisher, 1992). 

Aerasi tanah (kandungan O2 dan CO2 didalam tanah) sangat 

mempengaruhi sistem perakaran suatu tanaman. Oksigen merupakan unsur yang 

penting untuk proses-proses metabolisme. Kebutuhan oksigen untuk setiap jenis 

tanaman berbeda-beda. Pada kedelai kebutuhan O2 dan pengambilan nitrogen 

lebih besar pada fase vegetative dibandingkan dengan fase generatif. Apabila 

tanaman ditanam pada tempat yang dijenuhi oleh air (tergenang) maka dalam 

jangka waktu yang relative singkat akan menunjukkan penguningan daun, 

pertumbuhan terhambat dan menyebabkan matinya tanaman. Hal ini disebabkan 

karena pada kondisi yang jenuh air, maka kandungan O2 sedikit dan CO2 

meningkat. Sehingga akan menghambat pertumbuhan akar yang selanjutnya 

berpengaruh pada proses pengisapan air dan unsur hara (Islami dan Utomo,1995). 

2.3  Mikoriza dan Peranannya Terhadap Pertumbuhan Tanaman 

Sebagian besar percobaan telah menunjukkan bahwa Mikoriza mampu 

memperbaiki hubungan air dengan tanaman pada tanaman inangnya. Mekanisme 

toleransi tanaman terinfeksi jamur mikoriza terhadap kekeringan dapat mencakup 

banyak aspek  seperti: (1) Mikoriza meningkatkan sifat-sifat tanah di daerah 

rizosfer; (2) memperbesar daerah jangkauan akar tanaman inang, dan 

meningkatkan efisiensi penyerapan air; (3) meningkatkan penyerapan P dan 

nutrisi mineral lainnya, dan status nutrisi tanarnan inang; (4) mengaktifkan sistem 

pertahanan tanaman inang dengan cepat; (5) melindungi akar tanaman terhadap 
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kerusakan oksidatif yang dihasilkan oleh kekeringan atau (6) mempengaruhi 

ekspresi materi genetik (Song, 2005). 

Simbiosis Jamur Mikoriza meningkatkan pertumbuhan tanaman inang, 

yang telah terbukti dalam tebu, kacang hijau, apel, jeruk, gandum, tomat dan 

jujube liar (Wu dkk, 2007). Ada korelasi besar antara status nutrisi dan ketahanan 

tanaman kekeringan, sedangkan Mikoriza mengubah status nutrisi tanaman 

inangnya. Konsentrasi P sendiri mungkin mempengaruhi keseimbangan air 

tanaman inang, tetapi tidak tersedia bagi tanaman. Fosfatase yang dihasilkan oleh 

Mikoriza memainkan peran penting dalam menerjemahkan kelarutan P larut, yang 

dapat digunakan oleh tanaman. Pada saat yang sama, hifa mempunyai peran 

penting terhadap penyerapan dan pengangkutan P dalam tanah disamping unsur-

unsur nutrisi lain seperti Zn, Cu, Ca, Si, Ni, Co dll (Gong dkk., 2000). 

Pemanfaatan mikroba tanah sangat diperlukan untuk mengoptimalkan 

nutrisi N dan P tanaman. Berbagai aktivitas mikroba tanah secara luas dalam 

rizosfer akar yang terinfeksi oleh berbagai macam mikroba memiliki efek penting 

pada tanaman, pertumbuhan gizi dan kesehatan. Simbiosis mutualistik mikoriza 

yang terbentuk antara akar tanaman yang paling umum adalah jenis Glomus. 

Mikoriza membantu tanaman menyerap nutrisi mineral dari tanah yang tersedia 

sangat rendah seperti fosfor (P), molibdenum (Mo) dan kobalt (Co). Jamur ini 

juga dilaporkan secara konsisten merangsang penyerapan nutrisi oleh tanarnan 

seperti seng (Zn) tembaga (Cu) dan juga meningkatkan ketahanan tanaman 

terhadap tekanan berbagai seperti air, garam, kekeringan dan toksisitas logam 

berat (Davamani dkk., 2010). 
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Peranan penting Mikoriza dalam pertumbuhan tanaman adalah 

kemampuannya untuk menyerap unsur hara baik makro maupun mikro. Selain itu 

akar yang mempunyai mikoriza dapat menyerap unsur hara dalam bentuk terikat 

dan yang tidak tersedia bagi tanaman. Hifa eksternal pada mikoriza dapat 

menyerap unsur fosfat dari dalam tanah, dan segera diubah menjadi senyawa 

polifosfat. Senyawa polifosfat kemudian dipindahkan ke dalam hifa dan dipecah 

menjadi fosfat organik yang dapat diserap oleh  sel tanaman. Efisiensi pemupukan 

P sangat jelas meningkat dengan penggunaan mikoriza. 

Cendawan ini menginfeksi akar tanaman kemudian memproduksi jalinan 

hifa secara intensif sehingga tanaman yang bermikoriza akan mampu 

meningkatkan kapasitasnya dalam penyerapan  unsur hara. Unsur hara yang 

diserap tanaman yang terinfeksi mikoriza terutama P, karena P diperlukan   

tanaman dalam jumlah relatif banyak, tetapi ketersediaannya terutama pada tanah-

tanah masam menjadi terbatas sehingga seringkali menjadi salah satu faktor 

pembatas dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Selain unsur P unsur mikro 

seperti Cu, Zn dan B dapat ditingkatkan penyerapannya pada tanaman yang  

berasosiasi  dengan  mikoriza (Marschner, 1992 ;  David  dan  Nilsen, 2000).  

 Inokulum bahan yang mengandung mikoriza diberikan pada saat 

persemaian. Lahan yang pernah diinokulasi dengan inokulum mikoriza, pada 

penanaman berikutnya tidak memerlukan inokulasi karena masih dapat bertahan 

untuk periode selanjutnya (Liaku, 2009).  

Penggunaan inokulum yang tepat dapat menggantikan sebagian kebutuhan 

pupuk. Sebagai contoh mikoriza dapat menggantikan kira-kira 50% kebutuhan 
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fosfor, 40%  kebutuhan nitrogen dan 25% kebutuhan kalium untuk tanaman 

lamtoro (Husin dan Marlis, 2002).  

Mikoriza adalah satu mikroba utama tanah yang membentuk asosiasi 

dengan kebanyakan tanaman dan berperan penting terhadap penyerapan Fospor 

(P). Mikoriza dapat mengubah hubungan air dengan tanaman inang yang 

berdampak pada perbaikan morfologi dan metabolisme tanaman inang serta 

meningkatkan adaptasi tanaman terhadap kekeringan. Mikoriza adalah salah satu 

mikroba tanah yang paling penting dan secara signifikan mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman dan mikroorganisme tanah lainnya. Bagian tanah disekitar 

akar tanaman dan hifa mikoriza yang berinteraksi dengan bakteri yang disebut 

‘mycorrhizosphere’. Terdapat berbagai jenis bakteri tanah yang interaktif dengan 

mikoriza di rizosfer dan umumnya betinteraksi sinergis (Thangadurai dkk, 2010). 

 Banyak penelitian yang membuktikan bahwa mikoriza mampu 

meningkatkan serapan hara, baik hara makro maupun hara mikro, sehingga 

penggunaan mikoriza dapat dijadikan sebagai alat biologis untuk mengurangi dan 

mengefesienkan penggunaan pupuk buatan. De La Cruz (1981), membuktikan 

bahwa mikoriza mampu menggantikan kira–kira 50% penggunaan fospat, 40% 

nitrogen dan 25% kalium. Meningkatnya efesien pemupukan dengan adanya 

mikoriza di akar tanaman, karena mikoriza dapat memperpanjang dan 

memperluas jangkauan akar terhadap penyerapan unsur hara, maka serapan hara 

tanamanpun meningkat sehingga hasil tanaman juga meningkat (Husin dan 

Marlis, 2002). Selain itu, menurut Subiksa (2002) pemanfaatan mikoriza juga 

diyakini mampu memperbaiki kondisi tanah. 
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 Mikoriza termasuk fungi divisi Zygomicetes, famili Endogonaceae yang 

terdiri dari Glomus, Entrophospora, Acaulospora, Archaeospora, Paraglomus, 

Gigaspora dan Scutellospora. Faktor penting untuk dipertimbangkan dalam 

mempelajari efektivitas jamur adalah kemampuannya untuk mengambil fosfor 

tidak hanya di tanah dengan kandungan nutrisi rendah tetapi juga pada perubahan 

fosfat dari bentuk tidak tersedia menjadi bentuk tersedia untuk meningkatkan 

efesiensi pemupukan. 

Sebagian besar percobaan telah menunjukan bahwa mikoriza mampu 

memperbaiki hubungan air-tanaman pada tanaman inangnya. Jamur mikoriza 

dilaporkan mampu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan patogen 

akar. Penyelubungan akar oleh mikoriza menyebabkan akar terhindar dari 

serangan hama penyakit serta infeksi patogen akar terhambat. Mikoriza 

menggunakan semua kelebihan karbohidrat dan eksudat akar lainnya, sehingga 

tercipta lingkungan yang tidak cocok bagi patogen. Dilain pihak, cendawan 

mikoriza ada yang dapat menghasilkan antibiotik yang dapat mematikan patogen 

(Anas, 1997). 

2.5  Biostimulan 

Fitohormon atau hormon tanaman adalah zat organik yang dihasilkan oleh 

tanaman dan berperan penting dalam proses regulasi dalam tanaman. Proses 

biokimia dalam tanaman ini tidak terlepas dari peran disintesisnya fitohormon, 

dan setiap tanaman memiliki kemampuan untuk menghasilkan fitohormon itu 

sendiri (sebagai hormon endogen) untuk proses dan kesinambungan pertumbuhan 

tanaman normal. Tapi untuk mempercepat pertumbuhan tanaman diperlukan 
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hormon tambahan (sebagai hormon eksogen). Dengan dasar tersebut, maka untuk 

mempercepat dan meningkatkan produktivitas tanaman, terutama untuk tanaman 

pangan dan hortikultura diperlukan penambahan fitohormon eksogen untuk 

tanaman (Soedjanaatmadja, 2011). 

Melalui kegiatan penelitian multi tahun telah dilakukan pencarian dari 

beberapa sumber fitohormon alami yang potensial sebagai bahan untuk 

perumusan biostimulan yang dapat diterapkan di lapangan pertanian. Selain 

ekstraksi, isolasi dan analisis auksin dari Phaseolis mungo, sitokinin dari aqua 

Cocos nucifera, trans-zeatin dari Zea mays, telah ditemukan juga beberapa sumber 

fitohormon sebagai sumber potensial auksin, sitokinin dan giberelin yang 

digunakan sebagai biostimulan (Soedjanaatmadja, 2011). 

Biostimulan adalah ekstrak organik berkualitas tinggi yang mengandung 

berbagai macam asam-asam amino, asam humik, vitamin dan diperkaya dengan 

senyawa fitohormon dan hara esensil, mikroflora menguntungkan (Penambat N, 

Pelarut fosfat, penghasil hormon)  di perakaran (rhizosfir), daun (filosfir) untuk 

memacu pertumbuhan dan meningkatkan hasil tanaman (pangan, sayuran, buah-

buahan, perkebunan, tanaman hias dan tanaman lainnya) serta meningkatkan 

kualitas dan kesehatan tanah. 

Adapun keunggulan Biostimulan adalah sebagai berikut : 

 Biostimulan pertumbuhan (vegetatif dan generatif) 

 Pupuk daun, pupuk akar, pupuk mikroba dan zat pemacu tumbuh (ZPT) 

untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta 

meningkatkan efisiensi pemupukan. 
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 Nutrisi untuk mengatasi masalah kekurangan hara makro dan mikro pada 

pertanaman dalam waktu cepat. 

 Meningkatkan kualitas dan kesehatan tanah (soil remediator). 

 Meningkatkan kualitas dan kesehatan tanaman pada pembibitan maupun 

pertanaman di lapangan. 

 Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil. 

 Aplikasi praktis dan ramah lingkungan. 

Biostimulan dapat berfungsi dalam menstimulasi pertumbuhan tanaman 

dan didalamnya terkandung senyawa sitokinin, giberellin, IAA, asam amino, 

vitamin dan asam-asam organik seperti humik dan fulval,  dan juga terdapat unsur 

hara makro (N, P, K, Ca, Mg dan S) unsur hara mikro (Bo, Fe, Zn, Cu, Cl, Co dan 

Mo). Manfaat biostimulan adalah untuk merangsang pembentukan daun, 

merangsang sitokinesis sehubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman, meningkatkan efisiensi pemupukan, merangsang pertumbuhan pucuk 

atau titik tumbuh kearah lateral (Widiyazid, 2003). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini berlangsung dari bulan September sampai Desember 2014. 

Penelitian ini dilaksanakan di Green House, Fakultas Pertanian, Universitas 

Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. 

3.2 Bahan dan Alat 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mikoriza dan 

biostimulan LOr-RF serta kedelai varietas wilis. Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah polybag, kertas label, ember, cangkul, gunting,  mistar, 

timbangan, gelas ukur, kamera dan alat tulis menulis. 

3.3 Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk percobaan faktorial 2 faktor 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) sebagai rancangan lingkungan. 

Faktor pertama adalah mikoriza dengan 4 taraf yaitu tanpa mikoriza (m0), 

mikoriza 3 gram (m1), mikoriza 6 gram (m2) dan mikoriza 9 gram (m3). Faktor 

kedua adalah biostimulan dengan 4 taraf yaitu tanpa biostimulan (b0), biostimulan 

LOr-RF 5 ppm/tanaman (b1), biostimulan LOr-RF 10 ppm/tanaman (b2) dan 

biostimulan LOr-RF 15 ppm/tanaman (b3) sehingga terdapat 16 kombinasi 

perlakuan. 
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 m0b0 m0b1 m0b2 m0b3 

m1b0 m1b1 m1b2 m1b3 

 m2b0 m2b1 m2b2 m2b3 

 m3b0 m3b1 m3b2 m3b3 

Setiap Perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga terdapat 48 unit 

percobaan. 

3.4 Pelaksanaan penelitian 

3.4.1.  Persiapan Lahan 

Pertama yang dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang ingin 

digunakan pada penelitian seperti cangkul, polybag dan sebagainya yang dianggap 

perlu. Sebelum penanaman terlebih dahulu menyiapkan media tanam, adapun 

media tanam berupa tanah diambil dari daerah pesisir pantai Desa Popo, Kec. 

Galesong Selatan, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan kemudian tanah dimasukkan 

kedalam polybag yang telah disusun dengan rapih sesuai dengan denah percobaan 

yang telah dibuat di green house. 

3.4.2.  Penanaman 

Benih kedelai yang akan ditanam terlebih dahulu direndam di dalam air 

setelah itu dilakukan penanaman, setiap 1 kombinasi perlakuan terdapat 2 

unit/polybag dan masing-masing diisi sebanyak 1-2 biji. Kemudian membuat 

lubang dengan kedalaman 2-4 cm pada masing-masing polybag yang telah 

disiapkan. 
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3.4.3.  Aplikasi Mikoriza dan Biostimulan LOr-RF 

 Pada saat penanaman dilakukan pengaplikasian mikoriza dengan taraf 

yang telah ditentukan yaitu tanpa mikoriza, mikoriza 3 gram, mikoriza 6 gram dan 

mikoriza 9 gram. Setelah tumbuh dan memasuki fase vegetatif yaitu pada umur 10 

HST maka dilakukan pengaplikasian bistimulan LOr-RF yang disesuaikan dengan 

taraf yang telah ditentukan yaitu tanpa biostimulan LOr-RF, biostimulan LOr-RF 

5 ppm/tanaman, biostimulan LOr-RF 10 ppm/tanaman dan biostimulan LOr-RF 

15 ppm/tanaman. 

3.4.4.  Pemeliharaan 

Pemeliharaan meliputi penyiraman, penyiangan, penyulaman dan 

pengemburan. Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari. Penyiangan 

dilakukan jika terdapat gulma yang tumbuh disekitar tanaman kedelai dengan 

mencabut gulma tersebut. Penyulaman dilakukan 2 minggu setelah benih ditanam, 

hal ini dilakukan untuk mengganti apabila ada tanaman yang mati. Penjarangan 

dilakukan 2 minggu setelah tanam dengan  mencabut tanaman yang tumbuhnya 

kurang baik dengan menyisakan satu tanaman setiap lubang/polybag. 

3.4.5.  Panen 

Panen dilakukan pada tanaman berusia 3 bulan dan telah mencapai matang 

fisiologis. Ditandai apabila sebagian besar daun sudah menguning, buah mulai 

berubah warna dari hijau menjadi kuning kecoklatan dan retak-retak atau polong 

sudah kelihatan tua. Panen dilakukan dengan cara memetik atau memotong 

pangkal batang di atas permukaan tanah dengan menggunakan sabit atau alat 

khusus. 
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3.5 Parameter Pengamatan 

Parameter yang diamati pada percobaan ini adalah sebagai berikut: 

1. Tinggi tanaman (cm), diukur dari pangkal batang sampai titik tumbuh, 

dilakukan setiap 2 minggu setelah tanam sampai minggu ke 10. 

2. Jumlah daun (helai), dilakukan dengan cara menghitung semua jumlah 

daun yang terbentuk dan diamati setiap 2 minggu setelah tanam sampai 

minggu ke 10. 

3. Jumlah cabang, dilakukan dengan cara menghitung semua jumlah cabang 

yang terbentuk dan diamati setiap 2 minggu setelah tanam sampai minggu 

ke 10. 

4. Umur berbunga (HST), dihitung saat bunga pertanaman mencapai 50% 

dalam setiap petak/perlakuan. 

5. Volume Akar (ml), dilakukan dengan cara mengisi air pada gelas ukur 

kemudian mengukur pertambahan volume air yang terjadi. 

6. Jumlah polong/tanaman (buah), diamati pada saat panen dengan cara 

menghitung semua polong yang berisi pada pertanaman. 

7. Berat 100 biji kering (g), dipilih 100 biji secara acak kemudian ditimbang 

pada kadar air 14%. 

8. Bobot biji kering (g), diamati pada akhir percobaan. 

9. Produksi biji kering (ton ha), diperoleh dari hasil konversi bobot biji 

kering. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

4.1.1 Tinggi tanaman 

Rata-rata tinggi tanaman kedelai umur 70 HST (hari setelah tanam) dan 

sidik ragamnya disajikan pada Tabel lampiran 4a dan 4b. Sidik Ragam 

menunjukkan bahwa pengaplikasian mikoriza dan biostimulan serta interaksinya 

berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman.  

 
Gambar 1. Diagram Batang Tinggi Tanaman (cm) 

Gambar 1 Menunjukkan bahwa rata-rata tinggi tanaman yang cenderung 

tinggi terdapat pada perlakuan (m3b1) yaitu pengaplikasian mikoriza 9 gram dan 

biostimulan LOr-RF 5 ppm/tanaman yaitu 108,77 cm sedangkan rata-rata tinggi 

tanaman terendah terdapat pada perlakuan (m1b0) dengan pengaplikasian mikoriza 

3 gram dan tanpa biostimulan LOr-RF yaitu 75,84 cm. 
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4.1.2 Jumlah Daun (Helai) 

Rata-rata jumlah daun tanaman kedelai umur 70 HST (hari setelah tanam ) 

dan sidik ragamnya disajikan pada Tabel lampiran 5a dan 5b. Sidik Ragam 

menunjukkan bahwa pengaplikasian mikoriza dan biostimulan serta interaksinya 

berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah daun. 

 
Gambar 2. Diagram Batang Jumlah Daun (Helai) 

 

Gambar 2 Menunjukkan bahwa rata-rata jumlah daun yang cenderung 

tinggi terdapat pada perlakuan (m1b3) dengan pengaplikasian mikoriza 3 gram dan 

biostimulan LOr-RF 15 ppm/tanaman yaitu sebanyak 62,33 helai sedangkan rata-

rata jumlah daun terendah cenderung terdapat pada perlakuan (m2b3) dengan 

pengaplikasian mikoriza 6 gram dan biostimulan LOr-RF 15 ppm/tanaman yaitu 

47,5 helai. 
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4.1.3 Jumlah Cabang 

Rata-rata jumlah cabang tanaman kedelai umur 70 HST (hari setelah 

tanam ) dan sidik ragam disajikan pada tabel lampiran 6a dan 6b. sidik ragam 

menunjukkan bahwa pengaplikasian mikoriza dan biostimulan serta interaksinya 

berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah cabang. 

 
Gambar 3. Diagram Batang Jumlah Cabang 

Gambar 3 Menunjukkan bahwa rata-rata jumlah cabang yang cenderung 

tinggi terdapat pada perlakuan (m1b3) dengan pengaplikasian mikoriza 3 gram dan 

biostimulan LOr-RF 15 ppm/tanaman yaitu 20,50 jumlah cabang sedangkan rata-

rata jumlah cabang terendah cenderung terdapat pada perlakuan (m2b3) dengan 

pengaplikasian mikoriza 6 gram dan biostimulan LOr-RF 15 ppm/tanaman yaitu 

14,97 jumlah cabang. 
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4.1.4 Umur Berbunga 

Rata-rata umur berbunga tanaman kedelai dan sidik ragam disajikan pada 

tabel lampiran 7a dan 7b. Sidik ragam menunjukkan bahwa pengaplikasian 

mikoriza dan biostimulan berpengaruh nyata sedangkan interaksinya tidak 

berpengeruh nyata terhadap kecepatan umur berbunga tanaman kedelai. 

Tabel 1. Rata-rata umur berbunga pada berbagai pengaplikasian mikoriza dan 

biostimulan tanaman kedelai. 

Perlakuan Rataan Np BNJ 0.05 

m0b0 44.33a 10.74 

m0b1 42.33ab 
 

m0b2 39.00ab 

 
m0b3 38.00ab 

 
m1b0 44.67a 

 
m1b1 39.67ab 

 
m1b2 41.33ab 

 
m1b3 33.33b 

 m2b0 40.00ab 

 m2b1 40.33ab 

 
m2b2 42.00ab 

 
m2b3 43.00ab 

 
m3b0 42.67ab 

 
m3b1 35.00ab 

 
m3b2 44.00ab 

 
m3b3 42.00ab   

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom (a,b) berbeda tidak nyata pada taraf 

kepercayaan 5 % 

Tabel 1 Menunjukkan rata-rata pengaplikasian m1b3 (pengaplikasian 

mikoriza 3 gram dengan biostimulan LOr-RF 15 ppm/tanaman) menunjukkan 

hasil yang berbeda nyata terhadap kombinasi perlakuan m0b0 (pengaplikasian 

tanpa mikoriza dan tanpa biostimulan LOr-RF) dan perlakuan m1b0 
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(pengaplikasian mikoriza 3 gram dan tanpa biostimulan LOr-RF) namun tidak 

berbeda nyata terhadap kombinasi lainnya pada taraf uji BNJ0,05. 

4.1.5 Jumlah Polong/Tanaman (Buah) 

Rata-rata jumlah polong dan sidik ragamnya disajikan pada Tabel 

Lampiran   8a dan 8b. Sidik Ragam menunjukkan bahwa pengaplikasian mikoriza 

dan biostimulan berpengaruh nyata terhadap jumlah polong tanaman kedelai. 

Tabel 2. Rata-rata Jumlah Polong/Tanaman pada berbagai pengaplikasian 

mikoriza dan biostimulan tanaman kedelai. 

Perlakuan Rataan Np BNJ 0.05 

m0b0 54.17ab 39.48 

m0b1 58.83ab 
 

m0b2 55.17ab 

 
m0b3 65.67ab 

 
m1b0 44.17a 

 
m1b1 52.00ab 

 
m1b2 76.33ab 

 
m1b3 76.50ab 

 m2b0 46.00ab 

 m2b1 61.67ab 

 
m2b2 56.33ab 

 
m2b3 46.33ab 

 
m3b0 59.50ab 

 
m3b1 54.17ab 

 
m3b2 52.00ab 

 
m3b3 83.67a   

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom (a,b) berbeda tidak nyata pada taraf 

kepercayaan 5 % 

 

Tabel 2 Menunjukkan rata-rata pengaplikasian m3b3 (pengaplikasian 

mikoriza 9 gram dengan biostimulan LOr-RF 15 ppm/tanaman) menunjukkan 
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hasil yang tertinggi dan berbeda nyata dengan kombinasi perlakuan m1b0 

(pengaplikasian mikoriza 3 gram dan tanpa biostimulan LOr-RF) namun tidak 

berbeda nyata terhadap kombinasi perlakuan lainnya pada taraf uji BNJ0,05. 

4.1.6 Volume Akar (ml) 

Rata-rata volume akar dan sidik ragamnya disajikan pada Tabel Lampiran   

9a dan 9b. Sidik Ragam menunjukkan bahwa pengaplikasian mikoriza dan 

biostimulan berpengaruh nyata terhadap volume akar tanaman kedelai. 

Tabel 3. Rata-rata volume akar pada berbagai pengaplikasian mikoriza dan 

biostimulan tanaman kedelai. 

Perlakuan Rataan Np BNJ 0.05 

m0b0 5.42ab 5.82 

m0b1 7.42ab 
 

m0b2 6.25ab 

 
m0b3 5.25ab 

 
m1b0 5.42ab 

 
m1b1 8.25ab 

 
m1b2 9.75a 

 
m1b3 9.08ab 

 m2b0 4.33ab 

 m2b1 7.33ab 

 
m2b2 7.68ab 

 
m2b3 8.5ab 

 
m3b0 5.25ab 

 
m3b1 4.83ab 

 
m3b2 6.08ab 

 
m3b3 3.58b   

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom (a,b) berbeda tidak nyata pada taraf 

kepercayaan 5 % 
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Tabel 3 Menunjukkan rata-rata pengaplikasian m1b2 (pengaplikasian 

mikoriza 3 gram dengan biostimulan LOr-RF 10 ppm/tanaman) menunjukkan 

hasil yang tertinggi dan berbeda nyata kombinasi perlakuan m3b3 (pengaplikasian 

mikoriza 9 gram dan biostimulan LOr-RF 15 ppm/tanaman) namun tidak berbeda 

nyata terhadap kombinasi perlakuan lainnya pada taraf uji BNJ0,05. 

4.1.7 Berat 100 Biji (g) 

Rata-rata berat 100 biji dan sidik ragamnya disajikan pada Tabel Lampiran 

10a dan 10b. Sidik Ragam menunjukkan bahwa pengaplikasian mikoriza dan 

biostimulan berpengaruh tidak nyata terhadap berat 100 biji tanaman kedelai. 

 

Gambar 4. Diagram Batang Bobot 100 biji 

Gambar 4 Menunjukkan bahwa perlakuan (m2b3) dengan pengaplikasian 

mikoriza 6 gram dan biostimulan LOr-RF 15 ppm/tanaman menghasilkan berat 

100 biji yang cenderung tertinggi sebanyak 9,33 gram sedangkan pada perlakuan 
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(m2b1) dengan pengaplikasian mikoriza 6 gram dan biostimulan LOr-RF 5 

ppm/tanaman menghasilkan berat 100 biji yang cenderung terendah yaitu 7.97 

gram. 

4.1.8 Bobot Biji Kering (g) 

Rata-rata bobot biji kering dan sidik ragamnya disajikan pada Tabel 

Lampiran 11a dan 11b. Sidik Ragam menunjukkan bahwa pengaplikasian 

mikoriza dan biostimulan berpengaruh tidak nyata terhadap bobot biji kering 

tanaman kedelai. 

 

Gambar 5. Diagram Batang Bobot Biji Kering (g) 

Gambar 5 Menunjukkan bahwa perlakuan (m2b3) dengan pengaplikasian 

mikoriza 6 gram dan biostimulan LOr-RF 15 ppm/tanaman menghasilkan bobot 

biji kering cenderung tertinggi sebanyak 21,53 gram sedangkan pada perlakuan 

(m2b1) dengan pengaplikasian mikoriza 6 gram dan biostimulan LOr-RF 5 
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ppm/tanaman menghasilkan bobot biji kering cenderung terendah yaitu 11.27 

gram. 

4.1.9 Produksi biji kering/tanaman (ton ha) 

Rata-rata produksi biji kering/tanaman dan sidik ragamnya disajikan pada 

Tabel Lampiran 12a dan 12b. Sidik Ragam menunjukkan bahwa pengaplikasian 

mikoriza dan biostimulan berpengaruh tidak nyata terhadap produksi biji 

kering/hektar tanaman kedelai. 

 
Gambar 6. Diagram Batang Produksi biji kering/tanaman (ton ha) 

Gambar 6 Menunjukkan bahwa perlakuan (m2b3) dengan pengaplikasian 

mikoriza 6 gram dan biostimulan LOr-RF 15 ppm/tanaman menghasilkan 

produksi biji kering/tanaman cenderung tertinggi sebanyak 2,48 ton ha sedangkan 

pada perlakuan (m2b1) dengan pengaplikasian mikoriza 6 gram dan biostimulan 

LOr-RF 5 ppm/tanaman menghasilkan produksi biji kering/tanaman cenderung 

terendah yaitu 1.30 ton ha . 
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4.2 Pembahasan  

4.2.1  Mikoriza 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan mikoriza 

berpengaruh nyata terhadap umur berbunga, jumlah polong dan volume akar 

namun berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah 

cabang, berat 100 biji, bobot biji per petak dan produksi biji per hektar. Perlakuan 

aplikasi mikoriza dengan dosis 3 gram memberikan nilai tertinggi pada jumlah 

daun, jumlah cabang, kecepatan berbunga dan volume akar. Perlakuan aplikasi 

mikoriza dengan dosis 6 gram memberikan nilai tertinggi pada berat 100 biji, 

bobot kering dan produksi biji. Sedangkan perlakuan dengan aplikasi mikoriza 

dengan 9 gram memberikan nilai tertinggi pada parameter tinggi tanaman dan 

jumlah polong. Diduga hal ini disebabkan karena mikoriza dapat menyuplai unsur 

hara P kepada akar tanaman melalui simbiosis mutualisme dimana mikoriza akan 

membebaskan P yang terikat didalam tanah menjadi P tersedia yang dimanfaatkan 

akar tanaman. Adanya P yang tersedia didalam tanah yang dimanfaatkan tanaman 

untuk melakukan proses fisiologis dan metabolisme dalam tubuh tanaman. 

Mikoriza dapat memperbaiki struktur tanah akibat ruang yang diberikan mikoriza 

pada saat melakukan proses penyerapan air dan pembebasan unsur hara P dalam 

tanah. Akibat adanya pergerakan mikoriza dalam tanah dapat menyebabkan tanah 

karena ruang pori udara dalam tanah lebih terbuka hingga pergerakan akar akan 

lebih luas (Sutedjo, 2008). 

Pada inokulasi mikoriza ini dapat dipelajari bahwa dosis tertentu 

pemberian mikoriza terhadap tanaman sangat memberikan pertumbuhan yang 



 

31 
 

baik bagi tanaman, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Iskandar, (2002) 

Menyatakan bahwa asosiasi antara akar tanaman dengan mikoriza ini memberikan 

manfaat yang sangat baik bagi tanah dan tanaman inang yang merupakan tempat 

jamur tersebut tumbuh dan berkembang biak. Prisnsip kerja dari mikoriza ini 

adalah menginfeksi sistem perakaran inang, memproduksi jalinan hifa secara 

intensif sehingga tanaman mengandung mikoriza tersebut akan mampu 

meningkatkan kapasitas dalam penyerapa unsur hara. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Muddar (2014), bahwa peningkatan dosis 

inokulasi mikoriza mengakibatkan terjadinya rasio pupus terhadap akar. Hasil 

penelitian  menunjukkan bahwa tingkat infeksi akar oleh Mikoriza meningkat 

seirama dengan dengan peningkatan dosis mikoriza. 

Pemberian inokulan mikoriza pada tanaman juga berpengaruh positif 

terhadap ketersediaan air hingga proses penyerapan air oleh akar tanaman 

sebagaimana air sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam proses fisiologi tanaman. 

Dengan adanya pori-pori yang lebih terbuka akibat adanya perkembangan 

mikoriza dalam tanah menyebabkan tersedianya tempat penyimpanan air menjadi 

lebih besar, mikoriza dapat berfungsi dengan baik dengan cara mikoriza dapat 

memperluas bidang serapan air malalui hifa eksternal yang dimiliki oleh mikoriza. 

Hifa eksternal yang berupa bulu-bulu halus akan membentuk spora dan 

memperluas bidang penyerapan air disaat akan tanaman tidak lagi mampu 

menyerap air maka hifa tersebut membantu penyerapan air. Hal ini sesuai dengan 

pendapat (Setiadi, 1989) bahwa ganguan terhadap perakaran akibat cekaman 

lingkungan pengaruhnya tidak akan permanen pada akar-akar yang bermikoriza. 
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Akar yang bermikoriza akan cepat kembali pulih setelah periode kekeringan 

berlalu. Peranan langsung mikoriza adalah membantu akar dalam meningkatkan 

penyerapan air, karna hifa cendawan mikoriza masih mampu meyerap air dari 

pori-pori tanah pada saat akar tanaman sudah mengalami kesulitan mengabsorsi 

air. Hal ini sesuai dengan pendapat Daniel dan Trappe, (1980) yang menyatakan 

bahwa kelebihan air akan mendesak oksigen keluar dari dalam spora, yang 

kemudian oksigen merupakan unsur penting diperlukan dalam perkecambahan 

jadi tidak tersedia, yang mengakibatkan spora tidak berkecambah. Sebaliknya 

kekurangan air mengakibatkan tidak berlangsung proses perkecambahan karna air 

selain merupakan komponen dasar pembentukan zat makanan, air juga berfungsi 

membantu mengedarkan nutrisi kebagian jaringan yang aktif membelah dan 

sebagai media berlangsungnya reaksi enzimatik proses perkecambahan spora. 

4.2.2 Biostimulan LOr-RF 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan biostimulan LOr-RF 

berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang, 

umur berbunga, jumlah polong, berat 100 biji, bobot biji per petak dan produksi 

biji per hektar dan hanya berpengaruh sangat nyata terhadap volume akar.  

Pada parameter pengamatan vegetatif seluruhnya berpengaruh tidak nyata. 

Hail ini diduga karena ketersediaan bahan organik dalam tanah menjadi unsur 

yang tersedia yang bisa diserap oleh perakaran tanaman untuk ditranslokasikan 

kebagian tanaman yang aktif belum optimal. Menurut Novizan (2007), tanah yang 

sangat miskin bahan organik seperti tanah atau liat, pemakain bakteri dekomposer 

tidak akan efektif. Mikoriza yang ditebarkan kedalam tanah akan mencari 
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makanan berupa bahan organik yang belum terurai. Jika bahan organik berkurang 

maka populasi bakteri akan berkurang. Lebih lanjut Adisarwanto (2005), 

mengemukakan bahwa tinggi rendahnya kadar hara didalam tanaman sangat 

dipengaruhi oleh kandungan bahan organik dalam tanah dan kemanpuan tanaman 

menyerap hara. 

Pada parameter generatif perlakuan yang diberikan menunjukkan pengaruh 

sangat nyata terhadap volume akar. Hal ini diduga karena semakin meningkatnya 

populasi dan aktivitas mikroorganisme dalam tanah dengan cara menginfeksi 

tanaman inangnya lebih besar, sehingga membantu perakaran dalam penyerapan 

unsur hara, hal ini didukung oleh adanya kemanpuan yang dimiki oleh setiap 

tanaman dalam menyerap unsur hara. Secara umum perbedaan yang terjadi di 

dalam pertumbuhan tanaman kedelai disebabkan oleh faktor genetik dan faktor 

lingkungan. Genotipe yang berbeda akan menunjukkan penampilan yang berbeda 

setelah berinteraksi dengan lingkungan tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Syafrullah (1995), setiap varietas tanaman mempunyai karakteristik yang berbeda 

yang ditentukan oleh interaksi antara sifat genetik dengan lingkungan tumbuhnya. 

Perlakuan aplikasi biostimulan LOr-RF dengan dosis 5 ppm memberikan 

nilai tertinggi pada parameter tinggi tanaman. Perlakuan aplikasi biostimulan 

LOr-RF dengan dosis 10 ppm memberikan nilai tertinggi pada pada parameter 

volume akar. Pada perlakuan biostimulan LOr-RF dengan dosis 15 ppm 

memberikan masing-masing nilai tertinggi pada jumlah daun, jumlah cabang, 

kecepatan berbunga, berat 100 biji, bobot kering, produksi biji. Pada perlakuan 

tanpa biostimulan LOr-RF masing-masing nilai terendah yaitu pada parameter 
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tinggi tanaman, umur berbunga terlama dan pada jumlah polong. Hal ini diduga 

karena pada masa vegetatif tanaman kedelai mengalami cekaman kekeringan 

sehingga mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangannya. Hal ini 

sesuai dengan yang dikemukakan oleh Siradz dan Kabirun (2004), yang 

menyatakan bahwa pada  fase pertumbuhan vegetatif tanaman merupakan fase 

yang kritis terhadap kondisi ekstrim lingkungan sehingga tanaman yang 

mengalami cekaman lingkungan pada fase tersebut tidak dapat memberikan 

pertumbuhan yang optimal. Lebih lanjut oleh Oemar, et. al. (1997), menyatakan 

bahwa cekaman lingkungan yang terjadi pada fase vegetatif tanaman dapat 

mengakibatkan pembentukan bunga terhambat, gugurnya bunga dan polong 

muda, disamping itu cekaman menyebabkan tidak sempurnanya proses pengisian 

polong sehingga bobot biji menurun. Salisbury dan Ross (1995), menambahkan 

penurunan bobot biji disebabkan karena berkurangnya fotosintat yang 

ditranslokasikan untuk pembentukan polong dan biji, hal tersebut merupakan 

akibat dari adanya peningkatan laju respirasi  yang tidak seimbang dengan 

peningkatan laju fotosintesis sehingga banyak pati dan bahan organik lain 

dirombak untuk menyeimbangkan potensial osmotik di dalam dan di luar jaringan 

akibat pengaruh lingkungan. 

4.2.3 Interaksi Antara Mikoriza dan Biostimulan LOr-RF 

 Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa adanya interaksi antara 

pemberian mikoriza dan biostimulan LOr-RF berpengaruh nyata pada parameter 

umur berbunga dan jumlah polong. Hal ini disebabkan karena pada saat tanaman 

kedelai telah memasuki fase generatif sudah mampu beradaptasi dengan cekaman 
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kekeringan, lingkungan, maupun ketersediaan unsur hara dalam tanah. Menurut 

Adisarwanto (2006), selain dipengaruhi oleh faktor genetik, produktifitas tanaman 

kedelai juga sangat dipengaruhi oleh unsur hara yang tersedia didalam tanah. 

Lebih lanjut menurut Iskandar (2002), menyatakan bahwa prinsip kerja dari 

mikoriza adalah menginfeksi sistem perakaran tanaman inang, memproduksi 

jalinan hifa secara intensif sehingga tanaman yang mengandung mikoriza tersebut 

akan mampu meningkatkan kapasitas dalam penyerapan unsur hara. Selain itu, 

menurut Subiksa (2002) pemanfaatan mikoriza juga diyakini mampu 

memperbaiki kondisi tanah. 

Pemberian biostimulan pada fase vegetatif bukan sebagai faktor penentu 

terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai yang lebih baik, salah satu 

faktor yang perlu diperhatikan adalah penetuan rasio biostimulan karena ini 

merupakan salah satu faktor penting untuk mengoptimalkan proses pertumbuhan 

yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soedjanaatmadja 

(2011), bahwa sistem metabolisme dan pola pertumbuhan tanaman diregulasi oleh 

fitohormon, baik itu oleh hormon endogen (yang disentesis oleh tanaman itu 

sendiri) maupun hormon eksogen (yang ditambahkan dari luar). Lebih lanjut 

menyatakan bahwa keberadaan fitohormon pada tingkat konsentrasi tertentu akan 

menyebabkan efek fisiologis yang berbeda terhadap pertumbuhan akar, tunas dan 

batang, khususnya pada fase vegetatif. Dengan demikian, keberadaan fitohormon, 

baik itu hormon endogen maupun eksogen tidak boleh melebihi ambang batas 

yang diperlukan, karena bilamana melebihi ambang batas, akan memiliki efek 

fisiologis dan berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhannya. Demikian 
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pula adanya kenyataan bahwa semua fitohormon yang terdapat dalam tanaman 

(Auksin, Sitokinin, Giberellin, serta Asam abisat dan etilen), masing-masing akan 

bekerja saling mempengaruhi, baik itu secara sinergis ataupun antagonis, oleh 

karena itu, keberadaan fitohormon dengan kandungan rasio yang tepat, merupakan 

suatu hal yang sangat penting untuk mengoptimalkan proses pertumbuhan yang 

lebih baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aplikasi mikoriza pada tanaman kedelai (Glycine Max L) berpengaruh 

nyata terhadap umur berbunga, jumlah polong dan volume akar sedangkan 

biostimulan LOr-RF berpengaruh sangat nyata terhadap volume akar. 

2. Pemberian mikoriza 3 gram/tanaman memperlihatkan pengaruh nyata pada 

umur berbunga dan jumlah polong, sedangkan pemberian biostimulan 

LOr-RF dengan dosis 15 ppm memperlihatkan pengaruh nyata terhadap 

umur berbunga dan volume akar. 

3. Terdapat interaksi antara pemberian mikoriza dan biostimulan LOr-RF. 

Interaksi terlihat pada parameter umur berbunga dan jumlah polong. 

5.2 Saran 

 Sebaiknya sebelum melakukan penelitian atau penanaman kedelai agar 

melakukan perbaikan kondisi tanah dengan pemberian bahan organik dan 

sekirannya dilakukan penelitian lanjutan dilahan agar diketahui hasil produksi 

yang lebih representatif. 
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LAMPIRAN 

Tabel Lampiran 1. Deskripsi tanaman kedelai varietas Wilis 

Nama Varietas : Wilis 

SK : TP 240/519/Kpts/7/1983 tanggal 21 Juli 1983 

Tahun : 1983 

Tetua : Seleksi keturunan persilangan Orba x No. 1682 

Potensi Hasil : 1,6-2.4 ton ha-1 biji kering 

Pemulia : Sumarno, Darman M. Arsyad, Rodiah, Ono Sutrisno 

Nomor induk : B 3034 

Warna hipokotil : Ungu 

Warna batang : Hijau 

Warna daun : Hijau tua 

Warna bulu : Coklat tua 

Warna bunga : Ungu 

Warna polong tua : Coklat tua 

Warna kulit biji : Kuning 

Warna hilum : Coklat tua 

Tipe tumbuh : Determinit 

Umur berbunga : Kurang lebih 39 hari 

Umur matang : Kurang lebih 88 hari 

Tinggi tanaman : 50 – 110 cm 

Bentuk biji : Oval, agak pipih 

Bobot 100 biji : Kurang lebih 10 g 

Kadar protein : 37% 

Kadar lemak : 18% 

Sifat-sifat lain : Tahan rebah 

Ketahanan terhadap penyakit : Agak tahan penyakit karat dan virus 

Sumber : Balai penelitian tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian, Malang, 

2007.  
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Lampiran 2. Denah Percobaan 

                            Kelompok  

             I                     II               III 

    

  U 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m1b1 
 

30cm  
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m3b3 
 

m1b3 

 

m3b1 
 

m0b0 
 

m3b0 
 

m2b3 
 

Keterangan : 

m0 : Tanpa Mikoriza 

m1 : Mikoriza 3 gram 

m2 : Mikoriza 6 gram 

m3 : Mikoriza 9 gram 

b0 : Tanpa Biostimulan 

b1 : Biostimulan 5ppm 

b2 : Biostimulan 10ppm 

b3 : Biostimulan 15ppm 

 

Keterangan: 

M = Mikoriza 

B  = Biostimulan 
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Lampiran 3. Hasil Analisis Tanah Lokasi Lahan Pesisir Desa Popo, Kec. 

Galesong Selatan, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Jurusan Ilmu Tanah Fakultas 

Pertanian Universitas Hasanuddin, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Jurusan Ilmu Tanah Fakultas 

Pertanian Universitas Hasanuddin, 2015. 

 

 

 

 

 

Hasil Analisis Tanah Sebelum Penelitian (25 Agustus 2014) 

No Jenis Analisis Nilai 

1 Tekstur  

 - Pasir (%) - 

 - Debu (%) - 

 - Liat (%) - 

2 C – Organik (%) 1.98 

3 N (%) 0.17 

4 C/N 12 

5 K (cmol (+) kg-1) 0.09 

6 P2O5 (ppm) 12.6 

7 Daya Hantar Listrik (DHL) (mmhos cm-1) 2.5 

Hasil Analisis Tanah Setelah Penelitian (2 Januari 2015) 

No Jenis Analisis Nilai 

1 Tekstur  

 - Pasir (%) 13 

 - Debu (%) 31 

 - Liat (%) 56 

2 C – Organik (%) 2.15 

3 N (%) 0.24 

4 C/N 9 

5 K (cmol (+) kg-1) 0.36 

6 P2O5 (ppm) 18.4 

7 Daya Hantar Listrik (DHL) (mmhos cm-1) 2.4 
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LAMPIRAN TABEL 

Tabel Lampiran 4a. Rata-Rata Tinggi Tanaman (cm) 70 hst 

Perlakuan  Kelompok  Total Rata-Rata 

     I         II     III 

m0b0 140.05 106.20 73.29 319.54 106.51 

m0b1 116.15 91.23 94.36 301.74 100.58 

m0b2 95.70 90.45 83.88 270.03 90.01 

m0b3 117.25 92.97 86.11 296.33 98.78 

m1b0 59.95 82.28 85.28 227.51 75.84 

m1b1 127.45 82.21 72.54 282.20 94.07 

m1b2 126.25 62.15 88.06 276.46 92.15 

m1b3 147.65 80.35 86.35 314.35 104.78 

m2b0 157.90 66.43 62.56 286.89 95.63 

m2b1 97.40 68.70 71.33 237.43 79.14 

m2b2 149.75 65.31 92.74 307.80 102.60 

m2b3 138.85 74.78 87.05 300.68 100.23 

m3b0 158.85 88.57 72.27 319.69 106.56 

m3b1 141.85 92.68 91.77 326.30 108.77 

m3b2 114.45 86.98 83.14 284.57 94.86 

m3b3 135.60 81.95 90.79 308.34 102.78 

TOTAL 2025.1 1313.24 1321.52 4659.86 1553.29 

Tabel Lampiran 4b. Sidik ragam tinggi tanaman 

SK DB JK KT F.HIT 
F. Tabel 

0.05 0.01 

KELOMPOK 2 20871.63 10435.81 32.11** 3.32 5.39 

PERLAKUAN 15 3978.65 265.24 0.82 tn 2.01 2.70 

FAK A 3 342.08 114.03 0.35 tn 2.92 4.51 

FAK.B 3 930.69 310.23 0.95 tn 2.92 4.51 

INTERAKSI 9 2705.88 300.65 0.92 tn 2.21 3.07 

GALAT 30 9751.37 325.05       

TOTAL 47 34602         

       
Kk = 18.57 % 

Keterangan :  ** = Sangat nyata, tn = Tidak nyata 
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Tabel Lampiran 5a. Rata-Rata Jumlah Daun (helai) 70 hst 

Perlakuan  Kelompok  Total Rata-Rata 

          I            II        III 

m0b0 48.4 48.8 59.6 156.8 52.27 

m0b1 53.7 53.1 61.7 168.5 56.17 

m0b2 49.0 51.3 68.5 168.8 56.27 

m0b3 61.6 60.8 54.3 176.7 58.90 

m1b0 40.2 52.16 57.2 149.56 49.85 

m1b1 
68.3 53.1 63.8 185.2 61.73 

m1b2 47.2 63 50.2 160.4 53.47 

m1b3 59.8 64.1 63.1 187 62.33 

m2b0 46.5 57.9 54.5 158.9 52.97 

m2b1 47.8 49.3 60.8 157.9 52.63 

m2b2 51.3 58.3 64.6 174.2 58.07 

m2b3 60.8 33.1 45.6 139.5 46.50 

m3b0 42.5 55.8 65.9 164.2 54.73 

m3b1 47.6 54.4 62.2 164.2 54.73 

m3b2 47.8 53.2 64.0 165.0 55.00 

m3b3 49.9 63.6 59.2 172.7 57.57 

TOTAL 822.4 871.96 955.2 2649.56 883.19 

Tabel Lampiran 5b. Sidik ragam jumlah daun 

SK DB JK KT F.HIT 
F. Tabel 

0.05 0.01 

KELOMPOK 2 562.94 281.47 5.60** 3.32 5.39 

PERLAKUAN 15 753.26 50.22 1.00 tn 2.01 2.70 

FAK A 3 123.57 41.19 0.82 tn 2.92 4.51 

FAK.B 3 124.36 41.45 0.82 tn 2.92 4.51 

INTERAKSI 9 505.33 56.15 1.12 tn 2.21 3.07 

GALAT 30 1507.69 50.26       

TOTAL 47 2824         

       
Kk = 12.84 % 

Keterangan :  ** = Sangat nyata, tn = Tidak nyata 
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Tabel Lampiran 6a. Rata-Rata Jumlah cabang 70 hst 

Perlakuan  Kelompok  Total Rata-Rata 

          I             II       III 

m0b0 16.4 16 19.6 52.0 17.33 

m0b1 17.2 17.6 20.6 55.4 18.47 

m0b2 16.5 17.9 21.4 55.8 18.60 

m0b3 20.3 19.9 17.9 58.1 19.37 

m1b0 13.4 17.0 18.9 49.3 16.43 

m1b1 
22.4 17.1 20.5 60.0 20.00 

m1b2 15.8 21.1 16.7 53.6 17.87 

m1b3 20.0 20.5 21.0 61.5 20.50 

m2b0 15.5 19.1 17.9 52.5 17.50 

m2b1 15.5 16.5 19.8 51.8 17.27 

m2b2 16.5 18.1 21.3 55.9 18.63 

m2b3 17.9 11.5 15.5 44.9 14.97 

m3b0 14.2 18.8 21.9 54.9 18.30 

m3b1 14.7 17.9 20.3 52.9 17.63 

m3b2 15.9 18.0 21.1 55.0 18.33 

m3b3 15.9 20.2 21.3 57.4 19.13 

TOTAL 268.1 287.2 315.7 871 290.33 

Tabel Lampiran 6b. Sidik ragam jumlah cabang 

SK DB JK KT F.HIT 
F. Tabel 

0.05 0.01 

KELOMPOK 2 71.73 35.86 8.21** 3.32 5.39 

PERLAKUAN 15 81.85 5.46 1.25 tn 2.01 2.70 

FAK A 3 9.26 3.09 0.71 tn 2.92 4.51 

FAK.B 3 18.57 6.19 1.42 tn 2.92 4.51 

INTERAKSI 9 54.01 6.00 1.37 tn 2.21 3.07 

GALAT 30 131.11 4.37       

TOTAL 47 285         

       
Kk = 11.52 % 

Keterangan :  ** = Sangat nyata, tn = Tidak nyata 
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Tabel Lampiran 7a. Umur Berbunga (HST) 

Perlakuan  Kelompok  Total Rata-Rata 

             I                II          III 

m0b0 44 45 44 133 44.33 

m0b1 42 43 42 127 42.33 

m0b2 39 39 39 117 39.00 

m0b3 38 38 38 114 38.00 

m1b0 48 46 40 134 44.67 

m1b1 
40 40 39 119 39.67 

m1b2 35 40 49 124 41.33 

m1b3 34 32 34 100 33.33 

m2b0 40 40 40 120 40.00 

m2b1 37 35 49 121 40.33 

m2b2 42 42 42 126 42.00 

m2b3 45 35 49 129 43.00 

m3b0 37 46 45 128 42.67 

m3b1 35 35 35 105 35.00 

m3b2 44 44 44 132 44.00 

m3b3 41 43 42 126 42.00 

TOTAL 641 643 671 1955 651.67 

Tabel Lampiran 7b. Sidik ragam Umur Berbunga 

SK DB JK KT F.HIT 
F. Tabel 

0.05 0.01 

KELOMPOK 2 35.17 17.58 1.41tn 3.32 5.39 

PERLAKUAN 15 462.15 30.81 2.47* 2.01 2.70 

FAK A 3 122.06 40.69 3.26* 2.92 4.51 

FAK.B 3 16.73 5.58 0.45tn 2.92 4.51 

INTERAKSI 9 323.35 35.93 2.88* 2.21 3.07 

GALAT 30 374.17 12.47       

TOTAL 47 871         

       
Kk = 8.69 % 

Keterangan :  * = nyata, tn = Tidak nyata 
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Tabel Lampiran 8a. Jumlah Polong (buah) 

Perlakuan  Kelompok  Total Rata-Rata 

            I          II        III 

m0b0 71.0 35.5 56.0 162.5 54.17 

m0b1 65.0 43.0 68.5 176.5 58.83 

m0b2 78.0 41.0 46.5 165.5 55.17 

m0b3 66.0 47.0 84.0 197.0 65.67 

m1b0 57.5 28.0 47.0 132.5 44.17 

m1b1 
73.0 40.0 43.0 156.0 52.00 

m1b2 69.0 93.5 66.5 229.0 76.33 

m1b3 89.5 56.0 84.0 229.5 76.50 

m2b0 50.5 42.0 45.5 138.0 46.00 

m2b1 65.0 49.5 70.5 185.0 61.67 

m2b2 72.0 45.0 52.0 169.0 56.33 

m2b3 60.0 27.5 51.5 139.0 46.33 

m3b0 70.5 35.0 73.0 178.5 59.50 

m3b1 56.0 27.0 79.5 162.5 54.17 

m3b2 48.0 39.0 69.0 156.0 52.00 

m3b3 68.0 84.5 98.5 251.0 83.67 

TOTAL 1059 733.5 1035 2827.5 942.50 

Tabel Lampiran 8b. Sidik ragam Jumlah Polong 

SK DB JK KT F.HIT 
F. Tabel 

0.05 0.01 

KELOMPOK 2 4113.09 2056.55 12.21** 3.32 5.39 

PERLAKUAN 15 5948.49 396.57 2.36* 2.01 2.70 

FAK A 3 1832.97 610.99 3.63* 2.92 4.51 

FAK.B 3 757.27 252.42 1.50 tn 2.92 4.51 

INTERAKSI 9 3358.26 373.14 2.22* 2.21 3.07 

GALAT 30 5051.24 168.37       

TOTAL 47 15113         

       
Kk = 22.66 % 

Keterangan :  * = nyata, **= sangat nyata, tn = Tidak nyata 
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Tabel Lampiran 9a. Volume Akar (ml) 

Perlakuan  Kelompok  Total Rata-Rata 

        I           II       III 

m0b0 5.25 5.75 5.25 16.25 5.42 

m0b1 7.75 7.25 7.25 22.25 7.42 

m0b2 5.75 6.25 6.75 18.75 6.25 

m0b3 3.75 4.25 7.75 15.75 5.25 

m1b0 7.50 3.00 5.75 16.25 5.42 

m1b1 
10.25 7.25 7.25 24.75 8.25 

m1b2 9.75 10.75 8.75 29.25 9.75 

m1b3 9.00 10.75 7.50 27.25 9.08 

m2b0 6.25 3.75 3.00 13.00 4.33 

m2b1 3.75 7.75 10.50 22.00 7.33 

m2b2 4.25 10.30 8.50 23.05 7.68 

m2b3 7.25 8.50 9.75 25.50 8.50 

m3b0 6.50 6.25 3.00 15.75 5.25 

m3b1 3.75 5.25 5.50 14.50 4.83 

m3b2 7.75 7.75 2.75 18.25 6.08 

m3b3 3.75 3.75 3.25 10.75 3.58 

TOTAL 102.25 108.55 102.5 313.3 104.43 

Tabel Lampiran 9b. Sidik ragam Volume Akar 

SK DB JK KT F.HIT 
F. Tabel 

0.05 0.01 

KELOMPOK 2 1.59 0.80 0.22 tn 3.32 5.39 

PERLAKUAN 15 146.73 9.78 2.67* 2.01 2.70 

FAK A 3 36.64 12.21 3.34* 2.92 4.51 

FAK.B 3 65.60 21.87 5.97** 2.92 4.51 

INTERAKSI 9 44.49 4.94 1.35 tn 2.21 3.07 

GALAT 30 109.84 3.66       

TOTAL 47 258         

       
Kk = 28.46 % 

Keterangan :  * = nyata, **= sangat nyata, tn = Tidak nyata 
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Tabel Lampiran 10a. Berat 100 biji (g) 

Perlakuan  Kelompok  Total Rata-Rata 

            I              II         III 

m0b0 7.7 8.9 9.8 26.4 8.80 

m0b1 8.2 8.7 9.1 26.0 8.67 

m0b2 8.9 8.3 9.4 26.6 8.87 

m0b3 7.9 7.8 8.8 24.5 8.17 

m1b0 8.8 8.6 8.1 25.5 8.50 

m1b1 
8.3 8.5 8.8 25.6 8.53 

m1b2 8.6 8.6 9.5 26.7 8.90 

m1b3 8.5 8.3 7.6 24.4 8.13 

m2b0 8.6 8.8 7.5 24.9 8.30 

m2b1 7.7 8.9 7.3 23.9 7.97 

m2b2 8.3 8.6 9.3 26.2 8.73 

m2b3 9.2 9.5 9.3 28.0 9.33 

m3b0 9.1 9.3 9.2 27.6 9.20 

m3b1 8.3 8.9 8.1 25.3 8.43 

m3b2 8.2 8.8 8.7 25.7 8.57 

m3b3 8.8 7.9 9.2 25.9 8.63 

TOTAL 135.1 138.4 139.7 413.2 137.73 

Tabel Lampiran 10b. Sidik ragam Berat 100 biji 

SK DB JK KT F.HIT 
F. Tabel 

0.05 0.01 

KELOMPOK 2 0.70 0.35 1.18 tn 3.32 5.39 

PERLAKUAN 15 6.18 0.41 1.39 tn 2.01 2.70 

FAK A 3 0.94 0.31 1.06 tn 2.92 4.51 

FAK.B 3 0.23 0.08 0.26 tn 2.92 4.51 

INTERAKSI 9 5.01 0.56 1.87 tn 2.21 3.07 

GALAT 30 8.91 0.30       

TOTAL 47 16         

       
Kk = 6.33 % 

Keterangan : tn = Tidak nyata 
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Tabel Lampiran 11a. Bobot Kering (g) 

Perlakuan  Kelompok  Total Rata-Rata 

            I             II         III 

m0b0 14.4 20.3 19.7 54.4 18.13 

m0b1 17.5 23.1 20.3 60.9 20.30 

m0b2 16.1 11.6 12.5 40.2 13.40 

m0b3 13.4 22.7 20.6 56.7 18.90 

m1b0 13.3 20.3 11.9 45.5 15.17 

m1b1 
17.2 11.8 11.3 40.3 13.43 

m1b2 22.8 22.3 14.8 59.9 19.97 

m1b3 14.5 23.1 12.5 50.1 16.70 

m2b0 14.7 22.5 11.9 49.1 16.37 

m2b1 12.3 10.2 11.3 33.8 11.27 

m2b2 16.8 14.7 22.3 53.8 17.93 

m2b3 19.0 22.7 22.9 64.6 21.53 

m3b0 23.6 11.3 21.3 56.2 18.73 

m3b1 17.2 15.8 20.2 53.2 17.73 

m3b2 22.3 20.5 11.4 54.2 18.07 

m3b3 11.5 14.4 16.7 42.6 14.20 

TOTAL 266.6 287.3 261.6 815.5 271.83 

Tabel Lampiran 11b. Sidik ragam Bobot Kering 

SK DB JK KT F.HIT 
F. Tabel 

0.05 0.01 

KELOMPOK 2 23.21 11.60 0.67 tn 3.32 5.39 

PERLAKUAN 15 362.79 24.19 1.40 tn 2.01 2.70 

FAK A 3 30.65 10.22 0.59 tn 2.92 4.51 

FAK.B 3 12.21 4.07 0.24 tn 2.92 4.51 

INTERAKSI 9 319.93 35.55 2.06 tn 2.21 3.07 

GALAT 30 518.51 17.28       

TOTAL 47 905         

       
Kk = 24.21 % 

Keterangan : tn = Tidak nyata 
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Tabel Lampiran 12a. Produksi per tanaman (ton ha) 

Perlakuan  Kelompok  Total Rata-Rata 

            I             II         III 

m0b0 1.66 2.34 2.27 6.26 2.09 

m0b1 2.02 2.66 2.34 7.01 2.34 

m0b2 1.85 1.34 1.44 4.63 1.54 

m0b3 1.54 2.62 2.37 6.53 2.18 

m1b0 1.53 2.34 1.37 5.24 1.75 

m1b1 
1.98 1.36 1.30 4.64 1.55 

m1b2 2.63 2.57 1.70 6.90 2.30 

m1b3 1.67 2.66 1.44 5.77 1.92 

m2b0 1.69 2.59 1.37 5.65 1.89 

m2b1 1.42 1.18 1.30 3.89 1.30 

m2b2 1.94 1.69 2.57 6.19 2.07 

m2b3 2.19 2.62 2.64 7.44 2.48 

m3b0 2.72 1.30 2.45 6.47 2.16 

m3b1 1.98 1.82 2.33 6.12 2.04 

m3b2 2.57 2.36 1.31 6.24 2.08 

m3b3 1.32 1.66 1.92 4.90 1.64 

TOTAL 30.71232 33.09696 30.13632 93.9456 31.32 

Tabel Lampiran 12b. Sidik ragam Produksi per tanaman 

SK DB JK KT F.HIT 
F. Tabel 

0.05 0.01 

KELOMPOK 2 0.31 0.15 0.67 tn 3.32 5.39 

PERLAKUAN 15 4.81 0.32 1.40 tn 2.01 2.70 

FAK A 3 0.41 0.14 0.59 tn 2.92 4.51 

FAK.B 3 0.16 0.05 0.24 tn 2.92 4.51 

INTERAKSI 9 4.25 0.47 2.06 tn 2.21 3.07 

GALAT 30 6.88 0.23       

TOTAL 47 12         

       
Kk = 24.21 % 

Keterangan : tn = Tidak nyata 
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LAMPIRAN GAMBAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)                                                                  (B) 

Gambar Lampiran 1 : Kondisis pertanaman kedelai di green house (A) dan 

Pengamatan pada pertanaman kedelai di green house (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)                                                                (B) 

Gambar Lampiran 2 : Kondisi pertanaman kedelai umur 2 MST (A) dan 6 MST 

(B) 
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(A)                                                                       (B) 

Gambar Lampiran 3 : Kondisi pertanaman pada fese berbunga (A), dan 

Pengamatan volume akar tanaman kedelai setelah panen 

(B)  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

(A)        (B) 

Gambar Lampiran 4 : Penimbangan berat 100 biji kering (A), dan penimbangan 

produksi tiap petak (B) 

 


