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III. MATERI DAN METODE 

 

  

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Nursery Reseach and Devolepment PT. 

Arara Abadi, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, 

Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2017 sampai Maret 

2018. 

 

3.2. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan adalah benih Acacia crassicarpa, cocopeat, 

Simplot, TSP, inokulum Rhizobium sp, inokulum Mikoriza Arbuskular, larutan 

KOH 10 %, HCl 5 %, H2O2, trypan blue, laktogliserol, media YMEB dan media 

YMEA. Alat yang digunakan alat tulis, shading net, springkle, penggaris, petri 

dish, califer, tabung reaksi, mikropipet, pot tray, tube 75 cc, mikroskop stereo, 

timbangan analitik, tabung reaksi dan oven.   

 

3.3. Rancangan Penelitian 

Data hasil pengamatan perlakuan diolah secara statistik dengan 

menggunakan analisis sidik ragam Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 

faktor. Faktor pertama adalah jenis Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) 

sedangkan Faktor kedua adalah pemberian Rhizobium sp. 

Faktor pertama adalah jenis Cendawan Mikoriza Arbuskula (M) yang terdiri dari 

3 jenis yaitu: 

Mo = Tanpa Cendawan Mikoriza Arbuskula (kontrol) 

M1 = CMA jenis Glomus mix IPB 

M2 = CMA jenis Glomus mosseae  

Faktor kedua adalah pemberian Rhizobium (R) yang terdiri 2 taraf yaitu: 

Ro = Tanpa Rhizobium sp. (kontrol) 

R1 = Dengan Rhizobium sp. 
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Dari rancangan tersebut maka diperoleh 6 kombinasi perlakuan (Tabel 

3.1). Setiap kombinasi perlakuan terdapat 20 bibit dan masing-masing kombinasi 

perlakuan diulang 6 kali sehingga terdapat 720 bibit.  

Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan 

Perlakuan Ro R1 

 
Mo MoRo MoR1 

M1 M1Ro M1R1 

M2 M2Ro M2R1 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Pembuatan media tanam 

Media tanam yang digunakan merupakan media steril, dengan 

mencampurankan perbanyak cocopeat, arang sekam, simplot dan TSP dengan 

SOP (Standar Operasional Pelaksana) di PT. Arara Abadi kemudian media di  

masukkan ke dalam tube. 

 

3.4.2. Penaburan Benih 

Benih Acacia crassicarpa yang digunakan diperoleh dari Research and 

Development PT. Arara Abadi yang telah direndam dengan H2SO4 selama 15 

menit, di cuci dengan alkohol, direndam dengan air biasa selama 24 jam 

selanjutnya di kering anginkan dan benih siap ditabur di media tube.  

 

3.4.3. Pemberian Inokulan Cendawan Mikoriza Arbuskula 

Inokulan jenis Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) yang diperoleh dari 

hasil biakan di Laboratorium Plant Protection Departement PT. Arara Abadi. 

Inokulan CMA diberikan saat bibit sudah berumur 1 bulan dengan cara 

memasukkan kedalam lubang tanam dalam tube sebanyak 2 gram/bibit.  

 

3.4.4. Pemberian Inokulan Rhizobium sp. 

Inokulan Rhizobium sp. diperoleh dari hasil biakan di Laboratorium Plant 

Protection Departement PT. Arara Abadi. Inokulan Rhizobium sp. diberikan saat 
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bibit sudah berumur 1 bulan dengan cara menyiramkan Rhizobium sp. cair 

sebanyak 1 ml/bibit pada akar dan sekitar lubang tanam dalam tube. 

 

3.4.5. Pemeliharaan 

1. Penyiraman 

Penyiraman menggunakan springkle dengan berputar secara otomatis 

setiap hari dengan SOP Research and Development (RND) PT. Arara Abadi.  

2. Pengendalian Gulma 

Pengendalian gulma di dalam tube pada persemaian dilaksanakan satu 

minggu sekali secara manual. Penyiangan dilakukan untuk membuang rumput-

rumput yang ada didalam tube. 

3. Pengendalian hama dan penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit pada persemaian dilaksanakan satu 

minggu sekali secara manual, bila populasi hama dan penyakit banyak dilakukan 

pengendalian dengan penyemprotan insektisida dan fungisida cair dengan dosis 

yang dianjurkan PT. Arara Abadi. 

 

3.5. Parameter Pengamatan  

Pengamatan dilakukan pada umur 6 MST, 8 MST, 10 MST, dan 12 MST. 

Parameter pengamatan yang diambil sebagai data adalah: 

1. Tinggi Bibit (cm) 

Tinggi bibit diukur dari leher akar sampai titik tumbuh tertinggi semai 

pada pucuk batang dengan menggunakan penggaris dilakukan setiap 2 minggu 

sekali. Pengukuran tinggi bibit diambil 10 sampel bibit pada tiap-tiap ulangan. 

2. Diameter Bibit (mm) 

Diameter bibit diukur dengan menggunakan kalifer pada ketinggian 1 cm 

dari leher akar. Pengukuran dilakukan setiap 2 minggu sekali. Pengukuran 

diameter bibit diambil 10 sampel bibit dari tiap-tiap ulangan. 

3. Jumlah Daun (helai) 

Data diambil dengan menghitung jumlah daun yang telah membuka 

dengan sempurna setiap 2 minggu sekali. Penghitungan jumlah daun bibit diambil 

10 sampel bibit dari tiap-tiap ulangan. 
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4. Berat Basah Bibit (g) 

Berat basah bibit ditimbang pada saat bibit berumur 12 MST setelah 

pembibitan dengan menggunakan timbangan analitik. Berat basah bibit diambil 10 

sampel bibit dari tiap-tiap ulangan. 

5. Berat Kering Bibit (g) 

Berat kering bibit ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik 

setelah dilakukan pengovenan 24-48 jam pada suhu 60
o
-70

o
. Berat kering bibit 

diambil 10 sampel bibit dari tiap-tiap ulangan. 

6. Jumlah Bintil Akar  

Akar bibit terlebih dahulu dibersihkan dari tanah-tanah yang masih nempel 

pada akar bibit. Jumlah bintil akar dihitung setelah selesai pembibitan berumur 12 

MST. Penghitungan jumlah bintil akar diambil 10 sampel bibit dari tiap-tiap 

ulangan. 

7. Infeksi Akar Oleh Rhizobium 

Infeksi akar oleh rhizobium dilaksanakan saat selesai pembibitan berumur 

12 MST yang diambil 10 sampel bibit tiap ulangan. Cuci akar dengan air mengalir 

dan selanjutnya diamatin bibit yang terinfeksi oleh rhizobium. Presentase infeksi 

Rhizobium dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Presentase kolonisasi = ∑ akar bibit yang terinfeksi x 100% 

        ∑ total sampel akar bibit 

 

8. Infeksi Akar Oleh Mikoriza 

Infeksi akar oleh Mikoriza dilaksanakan saat selesai pembibitan berumur 

12 MST yang diambil 5 sampel bibit tiap ulangan. Cuci bersih akar bibit, pilih 

akar yang halus secara acak, potong-potong dan pindahkan ke tabung reaksi. 

Rendam dalam KOH 10% untuk menjernihkan akar, biarkan selama 60-90 menit 

pada suhu 80
o
C, rendam dalam larutan H2O2 selama 5 menit,  dan rendam dalam 

larutan HCl 5 % selanjutnya akar diwarnai dengan trypan blue 0,05% selama 

semalaman, rendam dengan larutan laktogliserol selama 10 menit, akar 

dipindahkan ke petri dish dan diamati di bawah mikroskop stereo. Presentase 

infeksi akar dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Presentase kolonisasi = ∑ akar yang terinfeksi x 100% 

        ∑ total sampel akar 
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3.6. Analisis Data  

Data hasil penelitian dianalisis dengan sidik ragam Rancangan Acak 

Lengkap faktorial menurut Sulistyaningsih (2010),  

Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + εijk  

Yijk     = Hasil pengamatan pada faktor M pada taraf ke-i dan faktor R pada taraf 

ke-j dan pada ulangan ke-k 

µ         = Rataan nilai tengah 

αi          = Pengaruh faktor M pada taraf ke-i 

βj         = Pengaruh faktor R pada taraf ke-j 

(αβ)ij   = Pengaruh interaksi dari faktor M pada taraf ke-i dan faktor R pada taraf                     

ke-j 

εijk     = Pengaruh galat dari faktor M pada taraf ke-I dan faktor R pada taraf ke-j 

dan pada ulangan ke-k 

 

Data hasil pengamatan dari masing-masing perlakuan diolah secara 

statistik dengan menggunakan analisis sidik ragam Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) faktorial. Tabel 3.2 

Tabel 3.2. Sidik Ragam 

Sumber 

Keragaman 

(SK) 

Derajat 

Bebas (db) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung F Tabel 

0,05 0,01 

M m-1 JKM KTM KTM/KTG - - 

R r-1 JKR KTR KTR/KTG - - 

M x R (m-1)(r-1) JK(MR) KT(MR) KT(MR)/KTG - - 

Galat (mr)(r-1) JKG KTG - - - 

Total r mr-1 JKT - - - - 

 

Apabila terdapat perbedaan diantara perlakuan (F hitung > tabel), maka 

analisis dilanjutkan dengan menggunakan Duncan Multiple Range Test (DMRT), 

untuk mengetahui perlakuan mana yang berbeda nyata. 

 




