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ABSTRACT
Tomato fruitis the vegetable that contain a lot of benefits for health so that the cultivation of tomatoes sufficiently
developed in Indonesia. But the threat of drought to be problem in tomato cultivation. One of the efforts to
overcome drought problem is the addition of mycorrhizal. The purpose of the study to determine the effect of
mycorrhiza on the growth of several varieties of tomatoes, effective types of mycorrhizae in the growth of tomato in
drought conditions and varieties of tomatoes are effective symbiosis with some types of mycorrhizae. This research
used CRD or Completely Randomized Designwith two treatment factors, types of mycorrhizal (without mycorrhizal,
Glomus sp., Acaulospora sp.) and varieties of tomato (Lentana, Tyrana, Betavilla, Berlian and Opal). The results
showed that the addition of the type of mycorrhizal increase levels of green leaf after watering. Application of
Acaulospora sp. increases leaf area, whereas inoculation with Glomus sp. accelerates time flowers appear first.
Five varieties capable of symbiosis with mycorrhizal given.
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PENDAHULUAN

METODE PENELITIAN

Buah tomat merupakan salah satu jenis sayuran
yang mengandung banyak manfaat bagi kesehatan,
karena mengandung vitamin seperti vitamin A dan
vitamin C. Tomat tidak hanya digunakan untuk
konsumsi secara segar atapun diolah namun juga
sering digunakan untuk bahan kosmetik. Banyak
manfaat yang dapat diperoleh dari tomat sehingga
budidaya tomat cukup berkembang di Indonesia.
Banyak kendala yang dihadapi pada budidaya tomat,
salah satunya adalah perubahan iklim yang berdampak
pada pemanasan global yang sekarang terjadi.
Pemanasan global berdampak pada perubahan pola
curah hujan serta intensitas hujan di Indonesia. Selain
itu, perubahan iklim juga akan berdampak pada
penurunan sumberdaya lahan air dan juga infrastuktur
terutama sistem irigasi yang menyebabkan ancaman
kekeringan (Anonimous 2011).
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk
mengatasi masalah kekeringan adalah dengan
penambahan fungi mikoriza. Mikoriza merupakan
simbiosis antara fungi tanah dengan akar tanaman
yang mampu memberikan manfaat di bidang pertanian,
salah satunya meningkatkan ketahanan tanaman
terhadap kekeringan (Auge 2001). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh mikoriza
terhadap pertumbuhan dan hasil beberapa varietas
tomat, jenis mikoriza yang efektif dalam pertumbuhan
dan hasil tomat pada kondisi kekeringan serta varietas
tomat yang efektif bersimbiosis dengan beberapa jenis
mikoriza.

Penelitian dilaksanakan mulai bulan September
2013 sampai dengan bulan Maret 2014 di Rumah Kaca
A, Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, Laboratorium
Ekologi
dan
Manajemen
Produksi
Tanaman,
Laboratorium Kimia Tanah dan Bioteknologi Tanah
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret
Surakarta. Rancangan percobaan yang digunakan
adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2
faktor yaitu jenis mikoriza terdiri atas tanpa mikoriza,
Glomus sp., Acaulospora sp. dan varietas tomat terdiri
atas Lentana, Tyrana, Betavilla, Berlian dan Opal.
Masing-masing faktor diulang sebanyak 4 kali sehingga
diperoleh
15
kombinasi
perlakuan.
Kondisi
kekeringanan diciptakan dengan cara melalukan
penyiraman 8 hari sekali.
Pelaksanaan penelitian terdiri atas persiapan tempat
penelitian, persiapan media tanam, sterilisasi tanah,
perhitungan kapasitas tanah menahan air, pembibitan,
penanaman,
pemeliharaan,
pemanenan,
pembongkaran tanaman dan pengamatan. Variebel
pengamatan yang dilakukan yaitu tinggi tanaman,
jumlah daun, persentase infeksi akar, kandungan
klorofil daun sesudah siram, luas daun, berat basah
tanaman, biomassa tanaman, waktu muncul bunga
pertama, jumlah dan berat total buah per tanaman.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Persentase infeksi mikoriza
Persentase infeksi mikoriza pada akar tanaman
tomat memperlihatkan hasil yang sangat bervariasi.
Berdasarkan analisis ragam diketahui bahwa tidak ada
interaksi antara jenis mikoriza dengan varietas tomat

Efektivitas berbagai jenis mikoriza terhadap pertumbuhan beberapa varietas tomat pada kondisi
kekeringan (Veti VMS, Amalia TS, Muji Rahayu)
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terhadap persentase infeksi mikoriza. Pemberian
berbagai jenis mikoriza berpengaruh nyata terhadap
persentase infeksi mikoriza, namun varietas tomat tidak
berpengaruh nyata pada persentase infeksi mikoriza.
Terjadinya infeksi mikoriza pada akar tanaman tomat
menunjukkan bahwa mikoriza mampu bersimbiosis
dengan tanaman tomat. Hal ini juga disampaikan oleh
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Syah et al. (2005) menyatakan bahwa reaksi
kompatibilitas,
inkompatibilitas,
infeksivitas
dan
efektivitas mikoriza sangat dipengaruhi oleh beberapa
hal misalnya lingkungan, jenis mikoriza dan juga jenis
tanaman.Selain itu menurut Akond et al. (2008) spesies
tanaman memiliki peran penting dalam kolonisasi
jaringan akar oleh jamur mikoriza.

Tabel 1 Pengaruh jenis mikoriza terhadap persentase infeksi mikoriza (%)
Jenis mikoriza
Tanpa mikoriza
Glomus sp.
Acaulospora sp.
Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata pada DMRT 5 %.
Berdasarkan tabel 1 kedua jenis mikoriza mampu
bersimbiosis dengan tanaman tomat, meskipun
persentase infeksi yang terjadi kurang dari 70%.
Disampaikan oleh Bundrett (1996) bahwa standart
persen infeksi mikoriza yang dapat meningkatkan
pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah
diatas 70%. Dari tabel 1 terlihat bahwa perlakuan tanpa
mikoriza menunjukkan adanya infeksi mikoriza, hal ini
duduga terjadi karena sterilisasi tanah yang dilakukan

Rata-rata
a
15
b
43
b
47

tidak berjalan efektif. Sebagian besar efek penggunaan
fungisida dapat merusak mikoriza, tapi beberapa ada
yang cukup kompatibel dengan jamur mikoriza VA(Turk
et al. 2006), hal ini juga diperkuat pernyataan Harton
dan Thomas (2001) bahwa penambahan spora
mikoriza atau inokulum miselium jarang menghasilkan
kolonisasi dibawah konsisi yang tidak steril. Selain itu
kolonisasi akar dan kepadatan spora dipengaruhi oleh
faktor edafis (Sharda 2008).

Tinggi tanaman dan jumlah daun majemuk
Tabel 2 Pengaruh varietas tomat terhadap rata-rata tinggi tanaman (cm) dan jumlah daun (tangkai)
Rata-rata
Varietas Tomat
Tinggi tanaman
a
Lentana
74,37
c
Tyrana
107,60
b
Betavilla
84,50
b
Berlian
87,05
b
Opal
84,47
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata pada DMRT 5 %.
Pertumbuhan adalah suatu proses bagi tanaman
untuk bertahan hidup yang menyebabkan perubahan
hasil dan ukuran tanaman (Sitompul dan Guritno 1995).
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak terjadi
interaksi antara pemberian jenis mikoriza dan verietas
tomat terhadap tinggi tanaman dan juga jumlah daun,
namun varietas tomat berpengaruh nyata terhadap
tinggi tanaman ataupun jumlah daun.
Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata tinggi
tanaman paling tinggi terlihat pada tomat varietas
Tyrana yaitu 107,60 cm. Sedangkan tinggi tanaman
dan jumlah daun paling sedikit dihasilkan pada varietas
Lentana yaitu sebesar 74,37 cm dan 29,07 daun

Jumlah daun
a
29,07
c
43,67
b
37,64
cd
46,83
d
49,45

majemuk. Tidak berpengaruhnya mikoriza terhadap
tinggi tanaman dan jumlah daun ini diduga kerena tidak
semua jenis mikoriza mampu meningkatkan tinggi
tanaman dan jumlah daun, sesuai dengan pernyataan
Muas (2003) bahwa tidak semua spesies mikoriza
mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Pada
dasarnya ada atau tidaknya mikoriza tidak berpengaruh
terhadap jumlah daun karena perkembangan daun
lebih dipengaruhi oleh kemampuan akar menyerap
unsur hara N, hal ini sesuai dengan pernyataan Lakitan
(2004) dalam bahwa unsur hara yang paling
berpengaruh
terhadap
pertumbuhan
dan
perkembangan
daun
adalah
unsur
N.

Luas daun
Pengukuran luas daun adalah salah satu parameter
penting untuk menganalisis pertumbuhan tanaman.
Parameter seperti indeks luas daun, laju tumbuh relatif,
dan laju fotosintesis sangat terkait dengan luas daun
(Bambang dan Hariyadi 2008). Berdasarkan analisis
ragam tidak terjadi interaksi antara pemberian jenis

mikoriza dan varietas tomat, namun dari pemberian
jenis mikoriza dengan varietas tomat berpengaruh
terhadap luas daun tomat. Pengaruh jenis mikoriza dan
varietas tomat terhadap luas daun dapat dilihat pada
tabel 3.
2

Tabel 3 Pengaruh jenis mikoriza dan varietas tomat terhadap luas daun tomat (cm )
Varietas
Jenis mikoriza
Lentana
Tyrana
Betavilla
Berlian
Opal
Tanpa mikoriza
602,19
955,97
1337,83
1778,50 1156,96

Rata-rata
a

1166,29
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Varietas
Lentana
Tyrana
Betavilla
Berlian
Opal
Glomus sp.
723,40
1092,77
640,42
1181,19
776,41
Acaulospora sp.
1446,10
1513,10
1699,47
2064,23 1242,63
a
a
ab
b
a
Rata-rata
923,90
1187,28
1225,91
1674,64 1058,67
Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata pada DMRT 5 %.
Jenis mikoriza

Pada tabel 3 rata-rata luas daun tomat varietas Berlian
2
cenderung lebih tinggi yaitu sebesar 1674,64 cm hasil
ini tidak berbeda nyata dengan tomat varietas Betavilla.
Untuk jenis mikoriza terlihat bahwa pemberian
Acaulospora sp.menghasilkan luas daun terbesar yaitu
2
1593,11 cm . Meningkatnya luas daun yang
dipengaruhi mikoriza juga diperkuat pernyataan
Zulaikha dan Gunawan (2005) bahwa inokulasi

Rata-rata
a

882,84
b
1593,11
(-)

mikoriza pada tanaman kapas meningkatkan luas daun.
Selain itu secara umum ada beberapa faktor yang
mengatur kolonisasi mikoriza sehingga dapat optimal
dalam meningkatkan luas daun misalnya status nutrisi
pada rhizosfer, hal ini sesuai dengan pernyataan Smith
dan Baca (1997) dalam Lie et al.(2009) secara umum
banyak faktor seperti kepadatan akar, eksudat akar dan
status nutrisi rhizosfer.

Waktu muncul bunga pertama
Waktu muncul bunga pertama erat kaitannya dengan
umur panen tanaman. Perbedaan waktu muncul bunga
pertamaterkadang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan,
misalnya suhu, cahaya, air dan juga angin. Analisis
ragam diketahui terjadi interaksi antara jenis mikoriza

dengan varietas tomat. Pemberian jenis mikoriza dan
varietas tomat berpengaruh terhadap waktu muncul
bunga pertama, interaksi kedua perlakuan tersebut
disajikan pada tabel 4.

Tabel 4 Pengaruh jenis mikoriza dan varietas tomat terhadap waktu muncul bunga pertama (hari setalah pindah
tanam (HSPT)
Varietas
Jenis mikoriza
Rata-rata
Lentana
Tyrana
Betavilla
Berlian
Opal
cd
ab
d
abc
bc
Tanpa mikoriza
49,18
36,43
47,81
39,93
38,93
42,46
ab
a
ab
ab
ab
Glomus sp.
36,68
33,93
37,12
35,37
35,12
35,65
ab
bc
ab
bc
ab
Acaulospora sp.
36,81
40,75
36,62
39
37,56
38,15
Rata-rata
40,89
37,04
40,52
38,10
37,20
(+)
Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata pada DMRT 5 %.
Tabel 4 diketahui waktu muncul bunga pertama
terpendek terdapat pada perlakuan jenis mikoriza
Glomus sp.dengan varietas Tyranayaitu sebesar 33,93
HSPT. Untuk waktu muncul bunga pertama cenderung
lebih lama adalah perlakuan tanpa mikoriza dengan
varietas Lentana sebesar 49,18HSPT. Pemberian
mikoriza berpengaruh terhadap waktu muncul berbunga
pertama karena mikoriza dapat mempercepat fase
fisiologis definitif, hal ini sesuai dengan pernyataan

Hanafiah (2003) bahwa mikoriza mampu mempercepat
fase fisiologis definitif, sehingga waktu berbunga dan
panen dipercepat, serta meningkatkan daya survival
tanaman pada awal pertanaman. Selain itu meskipun
efektivitas dari masing-masing inokulum yang diberikan
tidak konsisten terhadap hasil tiap variabel, namun
pemberian mikoriza selalu lebih baik daripada yang
tidak diinokulasi mikoriza (Ortas 2010).

Kadar hijau daun
Klorofil merupakan komponen kloroplas yang utama
dan kandungan klorofil relatif berkolerasi positif dengan
laju fotosintesis (Li et al. 2006). Berdasarkan analisis
ragam diketahui bahwa terjadi interaksi antara jenis
mikoriza dengan varietas tomat pada kadar hijau daun

sesudah di siram. Untuk varietas tomat berpengaruh
nyata terhadap kadar hijau daun sesudah di siram,
begitu pula untuk jenis mikoriza. Pengaruh nyata jenis
mikoriza dan varietas tomat dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 Pengaruh jenis mikoriza dan varietas tomat terhadap kadar hijau daun sesudah siram (unit)
Varietas
Jenis mikoriza
Rata-rata
Lentana
Tyrana
Betavilla
Berlian
Opal
bc
a
abc
a
ab
Tanpa mikoriza
44,72
37,33
41,44
37,92
38,86
40,05
ab
a
abc
c
abc
Glomus sp.
38,46
37,40
41,46
46,50
41,63
41,09
ab
ab
abc
a
ab
Acaulospora sp.
38,11
39,40
42,38
36,92
38,69
39,10
Rata-rata
40,43
38,04
41,76
40,45
39,73
(+)
Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata pada DMRT 5 %.
Pada tabel 5 terlihat bahwa rata-rata kadar hijau
daun paling tinggi terdapat pada varietas Berlian yang
diaplikasi Glomus sp. sebesar 46,50 unit, sedangkan

rata-rata kadar hijau daun sesudah siram paling rendah
yaitu perlakuan varietas Tyrana tanpa mikoriza sebesar
37,33 unit. Pada dasarnya kadar hijau lebih dipengaruhi
78
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oleh cahaya matahari dan temperatur. Sesuai pendapat
Dwidjoseputro (1980) dan Salisbury dan Ros (1990)
menyatakan bahwa sintesis klorofil lebih banyak
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat
disimpulkan bahwa mikoriza jenis Acaulospora sp.
mampu meningkatkan luas daun, Glomus sp. mampu
mempercepat
waktu
muncul
bunga
pertama,
sedangkan kandungan klorofil daun sesudah siram
mampu ditingkatkan oleh kedua jenis mikoriza, semua
varietas tomat mampu bersimbiosis dengan kedua jenis
mikoriza yang diberikan.
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