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III. MATERI DAN METODE 

  

3.1.    Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di Laboraturium Plant Protection Department di 

R&D (Research and Development) PT. Arara Abadi Perawang. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada Bulan Juni s/d Agustus 2017. 

 

3.2.   Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih acacia 

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

jamur endofit, media tanam (Simplot, 3G, Dolomit, TSP),air sumur, air steril, 

alkohol 70%, media kultur (Kentang, Glukosa, Sukrosa, Tepung Agar, Beef 

Powder, Peptone, K2HPO4, Congoret, Manitol, MgSO4; 7H2O, Yeast-extract, 

NaCl).  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, autoclave, 

cawan petridish, timbangan analytics, bitglass,  ember, erlenmeyer, gelas ukur, 

hand sprayer, inkubator, jarum ose, kamera, korek api, lampu bunsen, microwave, 

jangka sorong, mikroskop,  pipet tetes, pinset , spatula, shakker, magnetic stirrer, 

fortex, toples, tabung reaksi, rak tabung reaksi, kain lap, gunting, stiker label, 

label stick, plastik wrap dan pot trial. 

 

3.3.   Metode Penelitian   

  Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 3 ulangan masing-masing ulangan terdiri dari 16 tanaman. Digunakan 

untuk perlakuan Bakteri Endofit, Bakteri Rhizobium, Jamur Trichoderma sp. dan 

Gliocladium sp. sebagai bakteri dan cendawan untuk pertumbuhan  tanaman yang 

diaplikasikan pada media tanam akasia yang  dengan demikian didapati 21 rak Pot 

try  sehingga terdapat  336 benih akasia. 
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Penelitian ini dilakukan dalam bentuk percobaan dengan satu faktor yaitu 

aplikasi Bakteri dan Cendawan Endofit (H) yang terdiri atas tujuh taraf yaitu:  

T0  : Kontrol  

T1 : Trichoderma sp. (Kalimantan Selatan) 

T2 : Gliocladium sp. (Krisan) 

T3  : Rhizobium (Rasau Kuning 5) 

T4 : Rhizobium 14 (Rasau Kuning 14) 

T5 : Bakteri Endofit (003B) 

T6 : Bakteri Endofit (004B)  

 

3.4.    Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Sterilisasi Alat (Nurhayati dkk, 2012) 

Semua alat yang digunakan haruslah dalam keadaan bersih yaitu 

membersihkan dengan air steril setelah itu dikeringkan dengan menggunakan lap, 

untuk yang kaca harus menggunakan lap halus tetapi mengelapnya hanya bagian 

luarnya saja, kemudian sterilisasi alat dilakukan dengan menggunakan autoklaf 

pada suhu 121˚C selama 15 menit. 

 

3.4.2. Pembuatan Media  

A.   Media Tanah (Sinarmas, 2014) 

Media nursery dengan menggabungkan beberapa komposisi diantaranya 

200 gr cocopeat, 1,4 kg simplot, TSP 0,5 kg, dolomite 1,2 kg. Masukkan media 

tanam tersebut ke dalam tube 75 cc, padatkan media tanam agar tidak habis dan 

hilang saat dilakukan penyiraman. 

 

B.   Media Kultur  

Media NA dan NB (Purwandani, 2012) 

 Media NA (Natrium Agar) komposisinya dalam gram per liter diantaranya 

adalah Peptone 5 gram, Meat extract 3 gram, Agar-agar 20 gram, dan Glukosa 2,5 

gram. Cara yang dilakukan untuk pembuatanya adalah dengan melarutkan 

Peptone 5 gram, Meat extract 3 gram, Agar-agar 20 gram, dan Glukosa 2,5 gram 

dalam 1000 ml air steril, kemudian didihkan menggunakan hot plate dan di 
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homogenkan menggunakan magnetic stirrer. Kemudian proses sterilisasi 

menggunakan Autoclave pada suhu 121 ºC selama 15 menit. Media ini digunakan 

untuk perbanyakan (inokulasi) dan penghitungan kerapatan inokulum pada bakteri 

endofit. hanya saja pembuatan  tidak menggunakan agar. 

 

Media PSA (Ahmad dan Sari, 2009) 

 Cara membuat media padat potato sucrose agar (PSA) adalah sebagai 

berikut, kentang 200 gram yang telah diiris menjadi sebesar potongan dadu 

direbus dengan 1000 ml aquades sampai kentang lunak. Air rebusan tersebut 

disaring dan ditambahkan sukrosa 20 gram  lalu panaskan hingga mendidih. 

Setelah itu dituang ke dalam erlenmeyer sebanyak 1000 ml hingga dingin, lalu 

ditambahkan agar-agar 200 gram ke erlenmeyer, kemudian ditutup menggunakan 

plastik dan kertas. Media kemudian di sterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 

121˚C, tekanan 1 atm selama 20 menit. Media ini digunakan untuk perbanyakan 

(inokulasi) pada jamur Trichoderma sp. dan Gliocladium sp. 

 

Media PGA (Ahmad dan Sari, 2009) 

 Media padat potato glucose agar (PGA) Merupakan hasil modifikasi dari 

PDA (Potato Dextrose Agar) yaitu sebagai berikut, kentang 200 g yang telah 

diiris menjadi sebesar potongan dadu direbus dengan 1000 ml aquades sampai 

kentang lunak. Air rebusan tersebut disaring dan ditambahkan Glukosa 20 g dan 

aquades 1 l  lalu panaskan hingga mendidih. Setelah itu dituangkan ke dalam 

erlenmeyer sebanyak 1000 ml hingga dingin, lalu ditambahkan agar-agar 2 g per 

erlenmeyer. Media kemudian disterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 

121˚C, tekanan 1 atm selama 20 menit. Pada pembuatan media PGB sama hal nya 

dengan pembuatan PGA. Media ini sebagai media untuk  penghitungan kerapatan 

spora pada cendawan Trichoderma sp. dan Gliocladium sp.  
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Media YMA (Yeast-Monitol Agar) (Hoben, 1994) 

 Cara membuat media padat Yeast-Monitol Broth (YMB) adalah sebagai 

berikut pertama, campurkan 250 mg Congoret ke dalam erlenmeyer yang berisi 

air steril 100 ml. Kedua, campurkan Manitol 10 g, K2HPO4 0,5 g, MgSO4,7H2O 

0,2 g, NaCL 0,1 g, Yeast extrac, air steril 1000 ml kemudian panaskan ke dalam 

Microwave selama 2 menit. Setelah larutan larut, tuang ke dalam erlenmeyer, 

yang sudah berisi 20 g tepung agar. selanjutnya campurkan larutan pertama dan 

kedua.  Media kemudian di sterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 121˚C 

tekanan 1 atm selama 20 menit. Media ini digunakan untuk perbanyak (Inokulasi) 

bakteri Rhizobium dan juga sebagai media untuk penghitungan kerapatan spora 

pada Rhizobium. 

  

3.4.3. Pemberian Bakteri dan Cendawan Endofit 

Pemberian agen antagonis mengikuti metode Surtiningsih (2012) yang di 

modifikasai bahwa aplikasi agen antagonis diberikan pada masing-masing pot 

tryal benih sebanyak 5 ml di media tanah, pengaplikasian mengunakan pipet tetes 

ukuran 5 ml. Aplikasi agen antagonis dimulai pada saat 7 hari setelah tanam 

dengan interval waktu 7 hari sampai 56 hari. 

 

1.5. Parameter Pengamatan  

1.5.1.   Pengamatan Pertumbuhan Tanaman 

A.    Pengamatan Tinggi Tanaman (cm) 

  Pengukuran tinggi tanaman dilakukan pada umur tanaman dan 75 hari 

setelah aplikasi. Tinggi tanaman diukur dari pangkal batang yang diberi tanda 

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

menggunakan penggaris 

B.    Pengamatan Diameter Tanaman (cm) 

Pengamatan diameter dilakukan dengan menggunakan alat jangka sorong 

digital (caliper) pengukuran dimulai dari  permukaaan media tanah pengamatan 

dilakukan pada umur bibit dan 75 HST. Pengamatan dimeter  dilakukan dengan 

menggunakan jangka sorong digital. 
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C.    Pengamatan Jumlah Daun (helai) 

 Pengamatan jumlah daun dilakukan pada dan 75 HST dengan menghitung 

secara manual di  masing-masing tanaman percobaan kemudian hasil dari 

penghitungan jumlah daun dirata-ratakan. 

 

1.5.2. Pengamatan Kejadian Penyakit 

Pengamatan kejadian penyakit dilakukan pada 16 sampel percobaan, 

tanda-tanda yang ditimbulkan oleh bibit akasia yaitu menguningnya pangkal daun 

hingga perakaran untuk penyakit layu fusarium sedangkan penyakit bercak 

bergaris ditandai dengan garis menguning kecoklatan yang terdapat pada daun 

bibit A. crassicarpa.  . 

Intensitas serangan penyakit layu fusarium dihitung dengan cara melihat 

bobot serangannya, yang dihitung mulai awal perlakuan atau inokulasi sampai 

muncul serangan, penghitungan tingkat kerusakan tanaman dengan menggunakan 

rumus: 

P = 
 

 
       

Keterangan : 

P  : Tingkat kerusakan tanaman (%) 

A : Jumlah tanaman terserang 

N  : Jumlah tanaman yang diamati 
(Sumber : Budi dkk., 2010) 

 

1.5.3.  Pengamatan Bintil Akar 

 Pengamatan bintil akar dilakukan pada pengamatan terakhir (75 HST). 

Pengamatan dilaskanakan dengan pengambilan  16 tabung sampel bibit. Dengan 

cara membongkar tanaman dari tabung, dan menghitung bintil akar yang tumbuh. 

Selain itu pengamatan yang dilakukan  bertujuan  menentukan  bintil akar yang 

aktif dan tidak. 

 

1.6.     Analisis Data Pengamatan 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

perlakuan penyemprotan Agen antagonis yanng terdiri dari tujuh taraf yaitu : T0, 

T1, T2, T3, T4, T5, dan T6. Setiap perlakuan diulang sebanyak tiga kali dengan 



17 
 

masing-masing perlakuan dilakukan pengambilan sampel sebanyak 16 plot bibit 

Akasia.  

Data dianalisis menggunakan sidik ragam model RAL. Menurut Mattjik 

dan Sumertajaya (2006), model linier RAL nonfaktorial, yaitu: 

Yij = μ + Ti + εij  

 

Keterangan :   

Yij : Hasil pengamatan  

µ : Nilai tengah umum 

Ti : Pengaruh perlakuan jenis kemasan ke-i  

εij : Pengaruh galat percobaan jenis perlakuan ke-i, pada ulangan ke-j 

 

Tabel 3.1. Sidik Ragam 

Sumber 

Keragaman 

(SK) 

Derajat 

Bebas (db) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F hitung F tabel 

5% 1% 

Perlakuan t-1 JKP JKP/JKT KTP/KTG - - 

Galat t(r-1) JKG JKG/JKT KTP/KTG - - 

Total tr-1 JKT JKG/JKT  - - 

Faktor Koreksi (FK) = Y..
2
/ tr 

JKT  = ∑ Yij
2
 – FK 

JKP  = (∑ Yi.
2
/ r) – FK 

JKG  = JKT – JKP 

 

Jika hasil analisis sidik ragam terdapat perbedaan yang nyata maka akan 

dianalisis lanjut dengan Uji Jarak Duncan (UJD) pada taraf 5%. Model Uji Jarak 

Duncan yaitu: 

UJDα =  α(          )   √             

Keterangan:  

R : Nilai dari tabel uji jarak duncan (UJD) 

α : Taraf uji nyata  

p : Banyaknya perlakuan  

KTG : Kuadrat tengah galat 
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