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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN   

4.1. Pertumbuhan Tanaman 

Hasil sidik ragam  pengamatan  tinggi tanaman (cm), diameter batang (mm), 

dan jumlah daun menunjukkan aplikasi agen antagonis memberikan pengaruh 

sangat berbeda nyata dan pada jumlah daun menunjukkan pengaruh berbeda 

nyata. Hasil uji lanjut DMRT  pada taraf  5% terhadap parameter tinggi tanaman, 

diameter batang, dan jumlah daun disajikan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Tinggi Tanaman, Diameter Batang, dan Jumlah Daun dengan Aplikasi  

Bakteri dan Cendawan Endofit. Pada bibit akasia (Acacia crassicarpa). 

Perlakuan 

Rata-rata Pertumbuhan Tanaman 

 Tinggi 

Tanaman (cm) 

Diameter 

Batang (mm) 

Jumlah Daun 

(Helai) 

Kontrol  36,57
a
 3,81

a
 5,40

ab
 

Trichoderma sp.  20,88
b
 3,06

dc
 4,98

ab
 

Gliocladium sp.   22,82
b
 2,91

dc
 4,87

ab
 

Bakteri Rhizobium 5  30,69
a
 3,68

ab
 5,79

a
 

Bakteri Rhizobium 14  22,73
b
 3,22

bc
 5,20

ab
 

Bakteri Endofit  003B  16,43
b
 2,47

d
 4,14

bc
 

Bakteri Endofit 004B  21,12
b
 2,51

d
 3,43

c
 

 

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa perlakuan bakteri rhizobium 5 tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan kontrol pada tinggi tanaman, diameter batang, 

dan jumlah daun tetapi berbeda nyata pada perlakuan Trichoderma sp., 

Gliocladium sp., bakteri endofit 003B, dan bakteri endofit 004B terhadap tinggi 

tanaman dan diameter batang. Hal ini diduga pemberian bakteri rhizobium dapat 

bersimbiosis dengan tanaman leguminosa yang mampu menambat N2 yang 

melimpah di udara, hasil tambatan dapat digunakan untuk pertumbuhan tanaman 

(Purwaningsih, 2015). Tersedianya unsur N dalam jumlah yang cukup akan 

memperlancar metabolisme tanaman dan mempengaruhi pertumbuhan organ 

tanaman seperti batang, daun, dan akar tanaman (Anggraini, 2017). 

Yudiarti (2007) Nitrogen adalah hara terpenting bagi sebagian besar 

tanaman. Lingga dan Marsono (2008) menjelaskan bahwa peranan Nitrogen bagi 

tanaman adalah untuk merangsang pertumbuhan secara keseluruhan, khususnya 

cabang, batang, dan daun. Nitrogen berfungsi sebagai pembentuk klorofil, protein 

dan lemak. 
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4.2. Persentase Kejadian Penyakit (Disease) 

Hasil sidik ragam pengamatan kejadian penyakit menunjukkan aplikasi 

agen antagonis tidak berpengaruh nyata. Hasil sidik ragam terhadap parameter 

Persentase Kejadian Penyakit disajikan pada Gambar 4.1. 

 
Gambar 4.1.  Histogram Persentase Kejadian Penyakit pada bibit akasia 

      (Acacia crassicarpa). 

 

 Gambar 4.1. menunjukkan tanaman A. crassicarpa mengalami persentase 

kejadian penyakit yang tertinggi pada kontrol yaitu 2,21 % dan yang mengalami 

persentase kejadian terkecil pada perlakuan Bakteri Rhizobium 5 yaitu 1,31 %. 

Hal ini diduga bakteri Rhizobium yang dapat melakukan pertahanan terhadap 

penyakit dan mengandung agen biokontrol yang dapat menghambat masuknya 

serangan penyakit. Menurut Blakeman dan Fokhema (1982) dalam Sudriman., 

dkk (2011) menyatakan bahwa aktivitas jamur saprofit dalam mengkonsumsi 

nutrisi tergantung ketersediaan nutrisi dalam tanah, yang sangat menentukan 

dalam menekan perkembangan patogen. Penyakit yang sering ditemukan pada 

bibit A. crassicarpa yaitu penyakit bercak daun dan layu fusarium. Penyakit 

bercak daun dan layu fusarium dapat dilihat pada Gambar 4.1.  
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Penyakit bercak daun Xanthomonas 

(Xanthomonas Leaf Spot). 

Penyakit Layu Fusarium 

(Fusarium Wilt) 

 

Gambar 4.2 .  Serangan Penyakit pada bibit akasia (Acacia crassicarpa) 

 

Serangan pada tanaman A. crassicarpa terjadi pada saat bibit sudah berumur 

60 HST, gejala yang ditimbulkan oleh jamur layu fusarium yaitu daun menjadi 

kusam, pertulangan daun menjadi jelas, rontok dan pangkal batang kadangkala 

mengecil dan hitam. Setelah daun rontok pada beberapa tanaman muncul tunas 

baru dan sebagian tanaman dapat tumbuh sehat kembali. Apabila tanaman sudah 

terkena jamur fusarium dan sudah dinyatakan mati maka tanaman yg mati tersebut 

segera dipindahkan dari tanaman yang masih dalam keadaan sehat karena spora  

jamur dapat tersebar melalui angin, air penyiraman, sisa-sisa tanaman yang mati, 

dan peralatan nursery (Indrayadi dan Mardai, 2016). 

Bercak bergaris (Xanthomonas campestris pv.acaciae) serangan patogen ini 

juga ditemukan pada pengamatan A. crassicarpa berumur 60 HST. Gejala 

ditandaiya bercak bergaris adalah pada awalnya bercak memanjang (garis) 

kebasahan melebar dan kemudian mengering, serangan dapat berkembang dengan 

cepat pada musim hujan atau pada tanaman tanpa naungan (open area). 

Penyebaran patogen ini diduga karena propagul bakteri menyebar melalui 

penyiraman air, peralatan, kontak saat penjarangan, kontak dengan tanaman yang 

sakit, dan terbawa bennih (Indrayadi dan Mardai, 2016).      

Menurut Supriadi, (2006) dalam Gusnawaty, dkk (2014) mengatakan bahwa 

Agen antagonis  meliputi setiap organisme yang meliputi spesies, varietas, semua 

jenis serangga, nematoda, protozoa, cendawan (fungi), bakteri, virus, mikoplasma, 
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serta organisme lainnya dalam semua tahap perkembangannya dipergunakan 

untuk keperluan pengendalian hama penyakit atau organisme pengganggu dalam 

proses produksi, pengolahan hasil pertanian, dan berbagai keperluan lainnya.  

 

4.3. Jumlah Bintil Akar (Nodule) 

Hasil sidik ragam pengamatan jumlah bintil akar menunjukkan aplikasi agen 

antagonis tidak berpengaruh nyata. Hasil sidik ragam terhadap jumlah bintil akar 

disajikan pada Gambar 4.3.  

Gambar  4.3. Histogram  Jumlah Bintil Akar (Nodule) 

 

Gambar 4.3.  menunjukkan bahwa perlakuan cendawan Gliocladium sp. 

dan bakteri Rhizobium 5 merupakan jumlah bintil akar tertinggi yaitu 6,86 % dan 

perlakuan terendah pada perlakuan bakteri 004B yaitu 3,93 %. Hal ini diduga 

pembentukan bintil akar akasia tidak dipengaruhi faktor pemberian bakteri dan 

cendawan endofit tetapi dipengaruhi faktor genetik akasia itu sendiri karena 

rhizobium akar membentuk bintil akar pada tanaman-tanaman leguminosa sejalan 

dengan penelitian Intan dan Ricky dkk, (2006) mengatakan bahwa pada tanaman 

kedelai jumlah bintil akar tertinggi diperoleh pada pemberian Rhizobium mampu 

memberikan hasil yang berbeda nyata terhadap jumlah bintil akar.    

Menurut  penelitian Sari dkk, (2015) bahwa Rhizobium adalah salah satu  

jasad mikro yang hidup besimbiosis dengan tanaman leguminosa hal ini 
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dikarenakan kelompok bakteri ini akan menginfeksi akar tanaman dan 

membentuk bintil akar didalamnya. Hal ini diduga karena Rhizobium salah satu 

jenis jasad mikro yang hidup bersimbiosis dengan tanaman leguminosa dan 

berfungsi menambat nitrogen secara hayati, bersifat heterotrof dan dapat tumbuh 

pada temperature 25
o
 C sampai temperature 30

o
 C 

 

Bintil akar bibit akasia keadaan baik Bintil akar bibit akasia keadaan mati 

(membusuk) 

Gambar 4.4. Kondisi bintil akar bibit akasia (Acacia crassicarpa) 

 

Kondisi bintil akar dalam keadaan baik dan tidak baik dapat dilihat pada 

Gambar 4.4. Pada tanaman A. crassicarpa jenis penyakit yang ditemukan pada 

saat penelitian adalah Penyakit layu fusarium dan bercak daun. Hal ini diduga 

banyaknya tanaman  yang mati oleh serangan penyakit layu fusarium sehingga 

bintil akar pada perakaran yang sudah mati sudah mengalami pembusukan 

sehingga bintil akar yang sudah membusuk tidak dapat dihitung karena kondisi 

bintil akar sudah menghitam  sewarna dengan media tanam dan bertekstur lunak. 

Pada penelitian ini pemberian Rhizobium pada bibit A. crassicarpa dapat 

membantu dalam pembentukan bintil akar pada bibit A. crassicarpa menjadi lebih 

banyak. Semakin banyak bintil akar, maka akan membantu dalam menyediakan 

unsur hara nitrogen. Unsur hara nitrogen sangat dibutuhkan oleh ganaman karena 

membantu proses pertumbuhan akar, batang dan daun (Sari dkk., 2015). 

 

 


