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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Plant Protection Department, 

Divisi Research & Development PT. Arara Abadi Perawang pada bulan Oktober 

2015 sampai Februari 2016 yang berlokasi di Kecamatan Tualang, Kabupaten 

Siak, Provinsi RIAU. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan di Laboratorium adalah cawan petri, autoclave, 

hand sprayer, laminar air flow cabinate, rotary shaker, inkubator, pinset, lampu 

bunsen, mikroskop. Sedangkan alat-alat yang digunakan di lapangan adalah pot 

tray, ember, kamera, penggaris dan alat tulis. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih dan bibit A. 

crassicarpa, biakan murni cendawan endofit (koleksi plant protection lab). Media 

nursery A. crassicarpa sesuai dengan komposisi media dari PT. Arara Abadi, 

aquades, Alkohol 96 %, media PSA, KOH 10%, H2O2 0,5%, Acid Fuchsin dan 

Lactophenol. 

 

3.3. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 

ulangan digunakan untuk perlakuan Trichoderma sp. dan Gliocladium sp. sebagai 

agen antagonis yang diaplikasikan dalam bentuk tunggal dan kombinasi pada 

media tanam A.crassicarpa yang terdiri dari 6 isolat. Dengan demikian didapati 

21 rak Pottray (tiap tray terdapat 96 benih Akasia) sehingga terdapat 2016 benih 

akasia. Setelah bibit berumur 21 hari dilakukan penjarangan 50%, sehingga 

terdapat 48 bibit tiap tray. 

Media tanam A. crassicarpa tanpa perlakuan agen antagonis digunakan 

sebagai kontrol. Perlakuan yang terdiri atas : 

A0 = kontrol (tanpa pemberian cendawan) 

A1 = Gliocladium sp.(3G4) 100 ml 

A2 = Trichoderma sp. (bambu) 100 ml 

A3 = Trichoderma sp. (Kalbar 4) 100 ml 
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A4 = Gliocladium sp. (4 Krisan) 100 ml 

A5 = Trichoderma sp. (Ac lapangan besar) 100 ml 

A6 = Campuran isolat (100 ml): 

 Trichoderma sp. (A. crassicarpa N) 

 Trichoderma sp. (A. mangium N) 

 Trichoderma sp. (bambu 2) 

 Gliocladium sp. (3G 9) 

 Data yang diperoleh dianalisis secara statistika dengan menggunakan sidik 

ragam RAL, uji lanjutan dilakuan dengan uji jarak Duncan (UJD) pada taraf 5%. 

Model RAL menurut Mattjik dan Sumertajaya (2006) adalah: 

Yijk = µ + ai + €ij 

dimana: 

i = 1, 2, 3, ……. t 

j  = 1, 2, 3, ……. r 

Yijk = Hasil pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

µ  = Rataan umum 

ai  = Pengaruh perlakuan ke-i 

€ij  = Pengaruh galat percobaan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

Jika hasil analisis sidik ragam menunjukkan perbedaan yang nyata, 

dilanjutkan dengan uji jarak Duncan (UJD) pada taraf 5%. 

 

3.4. Metode Pelaksanaan 

3.4.1 Sterilisasi Alat dan Bahan 

Sterilisasi alat dan bahan menggunakan autoklaf pada suhu 121
o
C selama 

15 menit. 

 

3.4.2 Pembuatan Media 

a. Media nursery 

Media nursery dibuat dengan mencampurkan tanah gambut 200 g, Simplot 

1,4 kg, TSP 0,5 kg, dolomite 1,2 kg. Dosis aplikasi 1 Liter per 6 pot tray. 

Masukkan campuran media tanam tersebut kedalam tube 75 cc, padatkan media 

tanam agar tidak habis dan hilang saat dilakukan penyiraman. 
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b. Media PSA 

Media PSA dibuat dengan cara melarutkan 20 g Agar dalam 1000 ml 

ekstrak kentang, kemudian ditambahkan 20 g sukrosa. Agar semua komposisi 

dapat tercampur dengan rata gunakan Stirrer dan batang magnet sebagai 

pengaduk. Setelah larutan homogen, tempatkan larutan tersebut ke dalam 

Erlenmeyer dan tutup menggunakan kertas dan plastik kemudian ikat 

menggunakan tali. Masukkan Erlenmeyer berisi media kedalam autoclave selama 

20 menit dengan suhu 121
º
C. 

 

3.4.3 Aplikasi cendawan 

Suspensi cendawan antagonis diaplikasikan dengan menggunakan metode 

semprot. Volume aplikasi spora cendawan adalah 10
6
 spora/liter.  

 

3.5. Parameter Pengamatan 

a. Persentase daya kecambah (Germinasi) 

Pengamatan perkecambahan dilaksanakan pada hari ke 5 sampai 15 

hariditandai dengan munculnya radikel dan plumula.Untuk pengambilan data 

diambil dari seluruh benih uji yaitu sebanyak 96 tube tiap pot tray. 

Penghitungan persentase perkecambahan dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

    
   

   
        

Keterangan: 

PB : Persentase perkecambahan  

JBK : Jumlah total benih yang berkecambah 

JTB : Jumlah total benih yang ditanam (Chamzurni dkk., 2011) 

b. Perhitungan survival (jumlah tanaman yang hidup) 

Pengamatan dilaksanakan setelah penjarangan bibit usia 21 hari. 

Penghitungan survival dilakukan tiga kali yaitu umur bibit 21, 45 dan 75hari 

setelah tanam. Tanaman yang dijadikan sampel pengamatan ditentukan sebanyak 

16 tanaman yang diambil secara diagonal setelah dilakukan penjarangan. 

persentase tanaman yang bertahan hidup dihitung dengan rumus: 
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Keterangan: 

S : Persentase tanaman yang hidup 

JTB : Jumlah tanaman yang bertahan hidup 

JTT : Jumlah total tanaman uji (Chamzurni dkk., 2011) 

c. Tinggi tanaman (cm) 

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan tiga kali, yaitu pada umur bibit 23, 

47 dan 77 hari.Tinggi tanaman diukur dari pangkal batang yang diberi tanda 

batas 5 cm dari pangkal batang sampai ke ujung titik tumbuh tertinggi. 

d. Diameter batang (mm) 

Diameter batang diukur diatas 5 cm dari pangkal batang dan pengamatan 

dilakukan pada umur bibit 23, 47 dan 77 hari dengan alat pengukur diameter 

batang. 

e. Jumlah daun (helai) 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung seluruh jumlah daun dari benih 

yang tumbuh. Pengamatan jumlah daun per tanaman dilakukan pada hari ke 23, 

47 dan 77 dengan menghitung jumlah daun dari benih yang tumbuh. 

f. Persentase kejadian penyakit Layu Fusarium 

Pengamatan Penyakit Layu Fusarium dilakukan pada hari ke 21, 45 dan 75. 

Tanda-tanda yang ditimbulkan oleh bibit akasia yang menyebabkan penyakit layu 

Fusarium ditandai dengan penguningan pada daun-daun dan tanaman menjadi 

layu. 

Kejadian penyakit ditentukan dengan rumus: 

KP  
 

 
 × 100 % 

Keterangan: 

KP : persentase kejadian penyakit 

  : Jumlah tanaman yang terserang 

N : Jumlah tanaman uji (Yuspida dan Rustam, 2013). 
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g. Pengujian Kolonisasi Cendawan Endofit dalam Jaringan 

Jaringan akar tanaman Acacia crassicarpa sebagai uji kolonisasi 

cendawan endofit diambil dari jaringan akar muda dan sehat. Akar tanaman akasia 

yang berumur 77 hari di nursery dibersihkan dari tanah dan dicuci dengan aquades 

sebanyak 2 kali. Selanjutnya akar tersebut dipotong-potong kecil kurang lebih 2 

cm lalu rendam akar dalam larutan KOH 10%  lalu masukkan ke dalam autoclave 

selama 15 menit pada suhu 121
o
C. Setelah keluar dari autoclave, Akar direndam 

dalam larutan H2O2 0,5% selama 24 jam. Akar dibilas dengan aquades 3 kali. 

Akar direndam dalam pewarna Acid fuchsin Lactophenol 0,01% selama 1 hari. 

Sebanyak 10 potongan akar tersebut dipilih secara acak dari tiap tanaman dalam 

setiap perlakuan dan diletakkan pada kaca obyek. Akar diamati dibawah 

mikroskop untuk melihat kolonisasi dari cendawan endofit (Brundrett et al, 1996). 

 

3.6. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

perlakuan  penyemprotan Trichoderma sp. dan Gliocladium sp. yang terdiri dari 7 

perlakuan yaitu: A1, A2, A3, A4, A5 dan A6 dan A0 (tanpa pemberian 

cendawan). Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali dengan masing-masing 

perlakuan dalam tiap ulangan terdiri dari 96 benih tanaman. Rancangan yang 

digunakan dalam percobaan ini adalah rancangan acak lengkap (RAL). 

Model RAL menurut mattjik dan Sumertajaya (2006) adalah:  

Yijk = µ + ai + €ij 

dimana: 

i = 1, 2, 3, ……. t 

j  = 1, 2, 3, ……. r 

Yijk = Hasil pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

µ  = Rataan umum 

ai  = Pengaruh perlakuan ke-i 

€ij  = Pengaruh galat percobaan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

Data hasil pengamatan dari masing-masing perlakuan diolah secara 

statistik dengan menggunakan Analisis Sidik Ragam RAL, seperti pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Analisis Sidik Ragam 

Sumber 

Keragaman 

(SK) 

Derajat 

Bebas 

(DB) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung 
F Tabel 

0,05 0,01 

P 

Galat 

t-1 

t (r-1) 

JKP 

JKG 

JKP/V1 

JKG/V2 

KTP/KTG 

- 

F (V1, 

- 

V2) 

- 

Total tr - 1 JKT - - - - 

Keterangan: 

Faktor koreksi (FK)   = 
    

   
 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)   = T (Yij)
2 
– FK 

     = (Y10
2
 + Y11

2
 + …+ Yij

2 
+..+..Yn

2
) − FK 

Jumlah Kuadrat Faktor P (JKP)  =  
   

 
 
 
− FK 

= 
                             

 
 − FK 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG)  = JK Total – JK Perlakuan 

Uji lanjut yang akan dilanjutkan adalah Uji Jarak Duncan (UJD) taraf 5% adalah 

sebagai berikut: 

UJD a = R a (p, DB Galat) x √            

a = Taraf Uji Nyata  

p  = Banyaknya Perlakuan 

R = Nilai dari Tabel Uji Jarak Duncan 

KTG = Kuadrat Tengah Galat 


