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ACARA I

TANAH SEBAGAI HABITAT MAKROFAUNA DAN MIKROBIOTA

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Tanah sebagai penutup terluar bumi yang terdiri dari lapisan-lapisan

bahan yang tersusun longgar berupa bahan organik dan anorganik yang

tersusun secara berbeda-beda tiap tahapnya. Tanah merupakan habitat bagi

berbagai mikrobiota tanah, seperti mikrobia penambat N, pelarut P,

pengoksidasi S, dan pelarut K yang dimana populasinya pada setiap

tutupan lahan berbeda-beda. Untuk mempelajari populasi mikrobia

diperlukan isolasi dengan metode plate count.

Tanah juga merupakan habitat bagi berbagai makrofauna tanah.

Tergantung pada jenisnya, makrofauna ada yang tinggal tetap dalam tanah,

seperti cacing tanah endogeik, dan ada yang tinggal untuk sementara

waktu, misalnya semut, rayap, dll. Berdasarkan pada klasifikasi ekologi,

makrofauna tanah dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

epigeik, anesik, dan endogeik. Epigeik adalah makrofauna tanah yang

tinggal dan aktif di permukaan tanah, seperti kelompk cacing tanah

tertentu. Anesik adalah kelompok makrofauna yang tinggal di dalam di

dalam tanah, namun mencari makan di luar permukaan tanah, misal pada

seresah. Contohnya adalah semut, rayap, dll. Endogeik adalah kelompok

makrofauna yang tinggal dan aktif di dalam tanah, contohnya adalah

cacing tanah kelompok tertentu.

Layanan ekologi yang diberikan oleh makrofauna sangat beragam,

tergantung pada jenis makrofaunanya. Beberapa layanan ekologi yang

dapat diberikan oleh makrofauna antara lain: dekomposer, pencacah

seresah yang berukuran besar menjad kecil (litter transformer), penggali

tanah (soil ecosystem engineers), bioturbator, predator, dan lain-lain.

Aktivitas makrofauna tanah berbeda-beda, ada yang aktif di siang hari,

atau malam hari, atau aktif pada siang maupun malam hari. Oleh karena itu
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untuk mempelajari makrofauna tanah, diperlukan berbagai metode,

tergantung pada jenis makrofauna tanahnya. Beberapa metode untuk

mempeajari makrofauna tanah antara lain: monolit, pitfall trap dan

winkler.

Jumlah dan jenis spesies di suatu komunitas tergantung pada kondisi

suatudaerah misalnya faktor biotik dan abiotik. Kemudian suatu spesies

yang dapatberadaptasi dengan lingkungannya dan berinteraksi dengan

sesamanya akan dapatbertahan di lingkungan tersebut. Faktor- faktor

lingkungan yang mempengaruhi komunitas suatu spesies antara lain

adalah: suhu, kelembaban, pH.

Tujuan dari penanaman pitfall traps adalah untuk menjebak binatang-

binatang permukaan tanah agar jatuh ke dalamnya sehingga bisa

dilakukanidentifikasi atau untuk mengoleksi jenis binatang permukaan

tanah yang beradapada lingkungan perangkap. Metode pitfall traps tidak

dapat digunakan untuk mengukur besarnya populasi namun dari data yang

diperoleh bisa didapatkancerminan komunitas binatang tanah dan indeks

diversitasnya.

2. Tujuan Praktikum

a. Menghitung populasi dan mengidentifikasi makrofauna tanah (anesik,

epigeik, dan endogeik) pada perbedaan jenis lahan (lahan terbuka,

rumput, semak dan pohon) di lingkungan Fakultas Pertanian UNS.

b. Menghitung populasi mikrobia tanah pada perbedaan jenis lahan (lahan

terbuka, rumput, semak dan pohon) di lingkungan Fakultas Pertanian

UNS.

c. Mempelajari pengaruh perbedaan jenis lahan terhadap populasi

makrofauna dan mikrobiota tanah.

B. Tinjauan Pustaka

Tanah merupakan suatu bagian dari ekosistem terrestrial yang di

dalamnya dihuni oleh banyak organisme yang disebut sebagai biodiversitas

tanah. Biodiversitas tanah merupakan diversitas alpha yang sangat berperan

dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan fungsi tanah untuk
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menopang kehidupan di dalam dan di atasnya. Pemahaman tentang

biodiversitas tanah masih sangat terbatas, baik dari segi taksonomi maupun

fungsi ekologinya (Hagvar 1998).

Makrofauna tanah merupakan kelompok fauna bagian dari biodiversitas

tanah yang berukuran 2 mm sampai 20 mm (Gorny dan Leszek 1993).

Makrofauna tanah merupakan bagian dari biodiversitas tanah yang berperan

penting dalam perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah melalui proses

”imobilisasi” dan ”humifikasi”. Dalam dekomposisi bahan organik,

makrofauna tanah lebih banyak berperan dalam proses fragmentasi

(comminusi) serta memberikan fasilitas lingkungan (mikrohabitat) yang lebih

baik bagi proses dekomposisi lebih lanjut yang dilakukan oleh kelompok

mesofauna dan mikrofauna tanah serta berbagai jenis bakteri dan fungi

(Lavelle et al. 1994). Peran makrofauna tanah lainnya adalah dalam

perombakan materi tumbuhan dan hewan yang mati, pengangkutan materi

organik dari permukaan ke dalam tanah, perbaikan struktur tanah, dan proses

pembentukan tanah. Dengan demikian makrofauna tanah berperan aktif untuk

menjaga kesuburan tanah atau kesehatan tanah

(Adianto 1993 ; Foth 1994).

Keanekaragaman makrofauna tanah dan fungsi ekosistem menunjukkan

hubungan yang sangat kompleks dan belum banyak diketahui, serta perhatian

untuk melakukan konservasi terhadap keanekaragaman makrofauna tanah

masih sangat terbatas (Lavelle et al. 1994). Sistem pengelolaan lahan

merupakan faktor kunci dalam konservasi makrofauna tanah.  Alih guna

lahan hutan menjadi area pertanian atau peruntukan lainnya cenderung

menurunkan biodiversitas makrofauna tanah. Oleh karena itu perlu alternatif

sistem penggunaan lahan untuk konservasinya.

C. Metodologi Praktikum

1. Waktu dan Tempat Praktikum

Praktikum acara Tanah Sebagai Habitat Makrofauna Dan Mikrobiota

dilaksanakan pada tanggal 19 April 2013 di Laboratorium Biologi Tanah,

Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
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2. Alat dan Bahan Praktikum

a. Alat

1) Cangkul dan linggis

2) Frame besi untuk monolith

3) Gelas plastik aqua

4) Flakon

5) Sungkup

6) Kuas kecil

7) Ember plastik

8) Petridish

9) Lup/kaca pembesar

10) Pinset

11) Dryglasky

12) Autoklaf

13) Mikropipet

14) Bunsen

b. Bahan

1) Tanah pada berbagai jenis lahan

2) Sampel tanah pada berbagai jenis lahan

3) Formalin 4%

4) Deterjen

5) Alkohol 75%

6) Air/aquadest

7) Media NA dan PDA

3. Cara Kerja

a. Menentukan lokasi pengambilan contoh makrofauna tanah dan sampel

tanah. Lokasi dipilih berdasarkan tutupan vegetasi yaitu pohon, semak,

rumput dan lahan terbuka.

b. Isolasi makrofauna epigeik (pitfall) :

1) Membuat lubang untuk menanam gelas plastik aqua (perangkap

jebak)
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2) Mengisi gelas dengan larutan deterjen sampai 1/4 tinggi tabung

3) Menanam gelas plastik aqua hingga sejajar dengan permukaan tanah,

lalu pada bagian atasnya ditutup dengan sungkup

4) Biarkan satu hari, lalu pada hari berikutnya mengambil gelas

tersebut yang berisi makrofauna untuk melakukan identifikasi di

laboratorium

5) Setelah di laboratorium, mencuci specimen menggunakan air bersih,

lalu memasukkan ke dalam flakon yang berisi alkohol 75%

6) Mengidentifikasi dan menggambar makrofauna yang ditemukan

c. Isolasi makrofauna anesik dan endogeik (monolith) :

1) Meletakkan frame besi berukuran 25 x 25 x 10 cm3 pada titik yang

ditentukan

2) Membuat 3 monolith dengan ukuran 25 x 25 x 30 cm3

3) Mengambil tanah tiap kedalaman 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm dan

memasukkan dalam ember plastik

4) Melakukan handsorting insitu. Memasukkan specimen cacing tanah

ke dalam flakon yang berisi formalin 4%, sedangkan makrofauna

lainnya dimasukkan ke dalam flakon yang berisi alkohol 75%

menggunakan kuas

5) Setelah di laboratorium, membersihkan spesimen menggunakan air

bersih lalu memasukkan kembali ke dalam flakon yang baru

6) Mengidentifikasi dan menggambar makrofauna yang ditemukan

d. Isolasi mikrobia tanah pada media NA dan PDA

1) Mengambil sampel tanah pada setiap penggunaan lahan yang

berbeda .

2) Menyiapkan erlenmeyer 125 atau 250 ml yang berisi 90ml larutan

fisiologis steril. Memasukkan 10 g tanah ke dalam erlenmeyer secara

aseptis menggojog hingga homogen.

3) Buat seri larutan pengenceran sampai 10-7 dan mengambil

menggunakan mikropipet 0,1 ml suspensi tanah tersebut pada setiap

seri pengenceran.
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4) Menyiapkan media NA dan PDA dalam petridish, kemudian

melakukan inokulasi secara plate count menggunakan suspense

tanah pada tiap pengenceran. Meratakan menggunakan drygalski.

Menginkubasi pada suhu kamar selama 2x24 jam.

D. Hasil Pengamatan dan Pembahasan

1. Hasil Pengamatan

Tabel 1.1 Data Rekapan Pengamatan Monolith

Kelompok Perlakuan
Kedalaman

Tanah
(cm)

Jenis
Makrofauna

Ciri-Ciri Gambar

1
Lahan
Terbuka

0-10
Cacing
(1 ekor)

Avertebrata, tubuh
bersegmen, setiap
segmen mempunyai
organ tubuh, alat
reproduksinya
hermaprodit, alat
gerak dengan
chetae, dengan
sepasang alat
eksksresi yang
saling berhubungan
dan terkoordinasi.
Tubuhnya simetris
bilateral, berlapis
kutikula. Sistem
pencernaan
sempurna (Sistem
sarafnya tangga tali,
dan sistem
peredaran darah
tertutup

10-20

a. Telur
rayap
(6 buah)

b. Cacing
(7 ekor)

berbentuk silinder
dengan ukuran
panjang yang
bervariasi antara 1-
1,5 mm. Telur akan
menetas setelah
berumur 8-11 hari.
Berwarna putih.

Avertebrata, tubuh
bersegmen
(metameri), setiap
segmen mempunyai
organ tubuh, alat
reproduksinya
hermaprodit, alat
gerak dengan
chetae, dengan
sepasang alat
eksksresi yang
saling berhubungan
dan terkoordinasi.
Tubuhnya simetris
bilateral, berlapis
kutikula. Sistem
pencernaan
sempurna . Sistem
sarafnya tangga tali,
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dan sistem
peredaran darah
tertutup

20-30

Cacing

(14 ekor)

Avertebrata, tubuh
bersegmen
(metameri), setiap
segmen mempunyai
organ tubuh (sistem
pencernaan, otot,
pembuluh darah,
alat reproduksinya
hermaprodit,
sedangkan alat
gerak dengan
chetae, dengan
sepasang alat
eksksresi
(nefridium) yang
saling berhubungan
dan terkoordinasi.
Tubuhnya simetris
bilateral, berlapis
kutikula. Sistem
pencernaan
sempurna (memiliki
anus). Sistem
sarafnya tangga tali,
dan sistem
peredaran darah
tertutup

2
Di
Bawah
Pohon

0-10

a. Cacing
Bersegmen, setiap
segmen mempunyai
organ tubuh, tidak
memiliki kaki

b.Semut

Bersegmen (terdiri
dari kepala, toraks
dan abdomen),
memiliki antena

c. Tomcat
Bersegmen, bentuk
ekor mirip capit,
kepala berbentuk
segitiga
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d. Kumbang
Bersayap, memiliki
antena, tubuhnya
terbagi atas kepala,
toraks dan abdomen

e. Colembola
Berkaki banyak,
bersegmen banyak

f. Rayap

Tubuh terdiri dari
kepala, toraks,
abdomen, tubuh
ditutupi lapisan
epitikula (lilin)

g. Larva Berwarna Putih,
berkaki enam

h. Kecoa Pipih, bersegmen,
memiliki antena

i. Belalang Bersayap, memiliki
tungkai

10-20
a. Siput

Bercangkang,
bergerak lambat
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b.Telur
Semut

Berwarna Putih

c. Semut

Berwarna Hitam,
Bersegmen (terdiri
dari kepala, toraks
dan abdomen),
memiliki antenna

d.  Tomcat
Tubuh bersegmen,
ekor memiliki
bentuk seperti capit

20-30

a. Siput Bercangkang

b. Laba-laba Berkaki 6, memiliki
antena

c.  Semut
Berwarna Hitam,
bersegmen,
memiliki antena

3
Semak-
semak

0-10

a. Cacing Bersegmen
Bentuk silinder
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b. Uret Kaki di thorax

c. Semut Tubuh berwarna
merah dan hitam

d. Kutu Tubuh berwarna
gelap

e. Kumban
g

Bersayap

f. Kaki
seribu

Bersegmen
Mempunyai banyak
kaki

g. Undur-
undur

Bersegmen
Mempunyai antena
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10-20

20-30

a. Cacing Bersegmen
Bentuk silinder

b. Semut
Tubuh berwarna
merah dan hitam
Mempunyai
sepasang antena

Cacing Bersegmen
Bentuk silinder

4

Di
Bawah
Tegakan
Pohon

0-10
a. Cacing Tubuh bersegmen

b. Kelabang

Mempunyai kaki
yang banyak
Mempunyai dua
antenna

c. Uret

Kaki di thorax
Tubuh berwana
putih
Tubuh lunak

11

10-20

20-30

a. Cacing Bersegmen
Bentuk silinder

b. Semut
Tubuh berwarna
merah dan hitam
Mempunyai
sepasang antena

Cacing Bersegmen
Bentuk silinder

4

Di
Bawah
Tegakan
Pohon

0-10
a. Cacing Tubuh bersegmen

b. Kelabang

Mempunyai kaki
yang banyak
Mempunyai dua
antenna

c. Uret

Kaki di thorax
Tubuh berwana
putih
Tubuh lunak

11

10-20

20-30

a. Cacing Bersegmen
Bentuk silinder

b. Semut
Tubuh berwarna
merah dan hitam
Mempunyai
sepasang antena

Cacing Bersegmen
Bentuk silinder

4

Di
Bawah
Tegakan
Pohon

0-10
a. Cacing Tubuh bersegmen

b. Kelabang

Mempunyai kaki
yang banyak
Mempunyai dua
antenna

c. Uret

Kaki di thorax
Tubuh berwana
putih
Tubuh lunak
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d. Rayap
Kaki di perut
jumlahnya enam
Kepala berwarna
merah

e. Semut
Warna tubuh merah
dan hitam
Memiliki kaki
berjumlah enam

10-20 a. Semut

Warna tubuh merah
dan hitam
Memiliki kaki
berjumlah enam

b. cacing Tubuh bersegmen

20-30 - - -

5
Semak-
semak

0-10

a. Cacing

Bersegmen,
Bertubuh banyak,
Tidak memiliki
kaki, Berlendir

b. Rayap

Memiliki sepasang
antenna, Berkaki
delapan, Memliki
cepalothorax
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c. Orog-
orog

Memiliki sepasang
antenna, Memiliki
banyak (seperti
cilliata), Cepalo
thorax
Berkaki Banyak,

d. Laba-
laba

Cepalo Thorax
Bersegmen

10-20
a. Cacing

Cepalo Thorax
Bersegmen

b. Kelabang

Bertubuh panjang,
Tidak memiliki
kaki, Berlendir
Berkaki banyak,
Bersegmen,

20-30 Cacing
Bertubuh panjang
Bersegmen, Tidak
memiliki kaki,
Berlendir

6
Di bawah
tegakan
pohon

0-10 cm
a. Orong-

orong

Punya 3 pasang kaki
Terdiri dari 3 bagian
tubuh
Punya sepasang
antena
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b. Kelabang
Berkaki banyak
Tubuh beruas-ruas
Punya sepasang
antena

c. Cacing Tubuh beruas-ruas
Bentuk gilik
Ukuran kecil

10-20 cm
a. Orong-

orong

Punya 3 pasang kaki
Terdiri dari 3 bagian
tubuh
Punya sepasang
antena

b. Rayap
Berwarna coklat
Berkaki 6
Terdiri dari 3 bagian
tubuh

c. Cacing
kecil

Tubuh beruas-ruas
Bentuk gilik
Ukuran kecil

d. Cacing
besar

Tubuh beruas-ruas
Bentuk gilik
Ukuran besar
Warna gelap
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20-30 Cacing
Tubuh beruas-ruas
Bentuk gilik
Ukuran kecil

7

Monolith
Tempat
Terbuka

0-10

a. Cacing
Tubuh beruas-ruas
Bentuk gilik
Tubuh berwarna
coklat kehitaman

b. Semut Berkaki 6
Berwarna hitam
Memiliki anthena

10-20

a. Rayap Berwarna coklat
Berkaki 6

b. Kelabang
Berkaki banyak
Tubuh beruas-ruas
Memiliki sepasang
anthena

20-30 - - -

8
Semak-
semak 0-10

Orong-
Orong

Mempunyai 3
pasang kaki
Tubuh terdiri dari 3
bagian
Mempunyai
sepasang antena
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Kelabang
Berkaki banyak
Tubuh beruas-ruas
Mempunyai
sepasang antena

Cacing
Tubuh beruas-ruas
Berbentuk gilik
Tubuh berwarna
coklat kehitaman

Semut

Memiliki 3 pasang
kaki
Berwarna hitam
Memiliki sepasang
antena

10-20

Orong-orong

Mempunyai 3
pasang kaki
Tubuh terdiri dari 3
bagia
Mempunyai
sepasang antena

Rayap
Memiliki 3 pasang
kaki
Tubuh berwarna
coklat

Cacing
Tubuh beruas-ruas
Berbentuk gilik
Tubuh berwarna
coklat kehitaman

9 Semak 0-10

a. Semut Ada 2 antena, 4 kaki

b. Cacing
Bersegmen,
panjang, warnanya
pucat
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c. lintah Lunak, warna hitam

d. Kecoa Di tengah ada 4
sungut, ada 2 ekor

e. Kepik Kecil, hitam, kulit
keras

10-20

a. Cacing
Bersegmen,
panjang, warnanya
pucat

b. Kepik Kecil, hitam, kulit
keras

20-30 - - -

10 Semak

0-10

a. Cacing
Tanah

Tubuh beruas-ruas
Berwarna coklat
Berlendir

b. Semut
Berkaki 6
Berwarna hitam
Memiliki antena

c. Kelabang
Tubuh beruas-ruas
Memiliki antena
Berkaki banyak

10-20 a. Kelabang
Tubuh beruas-ruas
Memiliki antena
Berkaki banyak
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b. Kecoa
Berkaki 6
Memiliki antena
bersayap

20-30 - - -

11

Di
Bawah
Tegakan
Pohon

0-10

a. Ulat Berbulu
Insekta

b. Cacing
Tanah

Bersegmen
Tubuhnya

c. Kumban
g

Mempunyai
Sepasang Sayap

d. Kaki
Seribu

Berkaki Banyak
Tubuhnya
Bersegmen

e. Semut Mempunyai Antena

10-20

a. CacingTa
nah

Bersegmen
Tubuhnya

b. Laba-
laba

Memiliki kaki 8
Chepalotora
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c. Semut
Mempunyai Antena
Warna Hitam
Tubuh terbagi
menjadi 3

12

Semak-
semak

0-10
a. Cacing

Tanah
Bersegmen

10-20

b. Cacing
Tanah

Bersegmen

c. Kutu Berruas-ruas
Berkaki 4

13

Rumput

0-10

a. Larva
Kumban
g

Bersegmen,
memiliki 3 psg kaki,
warna putih
kekuningan

b. Cacing

Tubuhnya tersusun
atas segmen-segmen
yang berbentuk
cincin, Tubuhnya
simetris bilateral,
berlapis kutikula,
berwarna merah
kecoklatan

c. Kutu
Tanah

Berwarna hitam,
memiliki sepasang
antena, 3 psg kaki

10-20 a. Semut

Memiliki antena,
bagian perut kedua
berhubungan Ag
tungkai membentuk
pinggang sempit,
memiliki
eksoskeleton,
memiliki 6 pasang
kaki

19

c. Semut
Mempunyai Antena
Warna Hitam
Tubuh terbagi
menjadi 3

12

Semak-
semak

0-10
a. Cacing

Tanah
Bersegmen

10-20

b. Cacing
Tanah

Bersegmen

c. Kutu Berruas-ruas
Berkaki 4

13

Rumput

0-10

a. Larva
Kumban
g

Bersegmen,
memiliki 3 psg kaki,
warna putih
kekuningan

b. Cacing

Tubuhnya tersusun
atas segmen-segmen
yang berbentuk
cincin, Tubuhnya
simetris bilateral,
berlapis kutikula,
berwarna merah
kecoklatan

c. Kutu
Tanah

Berwarna hitam,
memiliki sepasang
antena, 3 psg kaki

10-20 a. Semut

Memiliki antena,
bagian perut kedua
berhubungan Ag
tungkai membentuk
pinggang sempit,
memiliki
eksoskeleton,
memiliki 6 pasang
kaki

19

c. Semut
Mempunyai Antena
Warna Hitam
Tubuh terbagi
menjadi 3

12

Semak-
semak

0-10
a. Cacing

Tanah
Bersegmen

10-20

b. Cacing
Tanah

Bersegmen

c. Kutu Berruas-ruas
Berkaki 4

13

Rumput

0-10

a. Larva
Kumban
g

Bersegmen,
memiliki 3 psg kaki,
warna putih
kekuningan

b. Cacing

Tubuhnya tersusun
atas segmen-segmen
yang berbentuk
cincin, Tubuhnya
simetris bilateral,
berlapis kutikula,
berwarna merah
kecoklatan

c. Kutu
Tanah

Berwarna hitam,
memiliki sepasang
antena, 3 psg kaki

10-20 a. Semut

Memiliki antena,
bagian perut kedua
berhubungan Ag
tungkai membentuk
pinggang sempit,
memiliki
eksoskeleton,
memiliki 6 pasang
kaki
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b. Cacing

Tubuhnya tersusun
atas segmen-segmen
yang berbentuk
cincin, Tubuhnya
simetris bilateral,
berlapis kutikula,
berwarna merah
kecoklatan

20-30 Cacing

Tubuhnya tersusun
atas segmen-segmen
yang berbentuk
cincin, Tubuhnya
simetris bilateral,
berlapis kutikula,
berwarna merah
kecoklatan

14
Tanah
Lapang

0-10

a. Semut
Berkaki 6,
1 ps antena,
warna merah
kecoklatan

b. Rayap Ukuran kecil,
warna coklat

10-20

c. Kumban
g

Warna hitam,
ukuran 1 cm,
kulit mengkilap,
keras

a. Semut
Warna merah
kecoklatan,
ukuran 0,5 cm

b. Kutu
Bentuk oval,
badan bersegmen,
warna hitam-coklat
bergaris

c. Rayap Ukuran 0,2 cm,
warna coklat muda

d. Laba -
laba

Ukuran -/+ 1 cm,
berkaki 8, warna
coklat kekuningan

20

b. Cacing

Tubuhnya tersusun
atas segmen-segmen
yang berbentuk
cincin, Tubuhnya
simetris bilateral,
berlapis kutikula,
berwarna merah
kecoklatan

20-30 Cacing

Tubuhnya tersusun
atas segmen-segmen
yang berbentuk
cincin, Tubuhnya
simetris bilateral,
berlapis kutikula,
berwarna merah
kecoklatan

14
Tanah
Lapang

0-10

a. Semut
Berkaki 6,
1 ps antena,
warna merah
kecoklatan

b. Rayap Ukuran kecil,
warna coklat

10-20

c. Kumban
g

Warna hitam,
ukuran 1 cm,
kulit mengkilap,
keras

a. Semut
Warna merah
kecoklatan,
ukuran 0,5 cm

b. Kutu
Bentuk oval,
badan bersegmen,
warna hitam-coklat
bergaris

c. Rayap Ukuran 0,2 cm,
warna coklat muda

d. Laba -
laba

Ukuran -/+ 1 cm,
berkaki 8, warna
coklat kekuningan

20

b. Cacing

Tubuhnya tersusun
atas segmen-segmen
yang berbentuk
cincin, Tubuhnya
simetris bilateral,
berlapis kutikula,
berwarna merah
kecoklatan

20-30 Cacing

Tubuhnya tersusun
atas segmen-segmen
yang berbentuk
cincin, Tubuhnya
simetris bilateral,
berlapis kutikula,
berwarna merah
kecoklatan

14
Tanah
Lapang

0-10

a. Semut
Berkaki 6,
1 ps antena,
warna merah
kecoklatan

b. Rayap Ukuran kecil,
warna coklat

10-20

c. Kumban
g

Warna hitam,
ukuran 1 cm,
kulit mengkilap,
keras

a. Semut
Warna merah
kecoklatan,
ukuran 0,5 cm

b. Kutu
Bentuk oval,
badan bersegmen,
warna hitam-coklat
bergaris

c. Rayap Ukuran 0,2 cm,
warna coklat muda

d. Laba -
laba

Ukuran -/+ 1 cm,
berkaki 8, warna
coklat kekuningan
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20-30

a. Cacing Ukuran 1,5 cm dan
2 cm, warna coklat

b. Keong
Warna putih,
ukuran 0,8 cm,
masih ada isinya
(keong)

c. Semut
Berkaki 6, warna
merah, ukuran 0,3
cm

15
Di
Bawah
Pohon

0-10

a. Semut
Hitam

Berkaki  6
Mempunyai
Antenna
Warna Hitam

b. Semut
Rangrang

Berkaki 6
Berantena  1
Warna Merah

c. Rayap Berwarna Putih
Berkaki 6

d. Kumban
g

Berwarna Hitam
Berkaki 6

e. Tungau
(Comleb
ola)

Berwarna Coklat
Kehitaman
Badannya Berkaki 6
Dan Bersegmen
Buntutnya Lancip

10-20 - - -

20-30

a. Cacing
Badan Bersegmen
Warna Pink
Ukuran Kecil

b. Semut
Hitam

Badan Warna Hitam
Berkaki 6
Berantena 2

c. Laba-
Laba

Berkaki 8
Berwarna Coklat

21

20-30

a. Cacing Ukuran 1,5 cm dan
2 cm, warna coklat

b. Keong
Warna putih,
ukuran 0,8 cm,
masih ada isinya
(keong)

c. Semut
Berkaki 6, warna
merah, ukuran 0,3
cm

15
Di
Bawah
Pohon

0-10

a. Semut
Hitam

Berkaki  6
Mempunyai
Antenna
Warna Hitam

b. Semut
Rangrang

Berkaki 6
Berantena  1
Warna Merah

c. Rayap Berwarna Putih
Berkaki 6

d. Kumban
g

Berwarna Hitam
Berkaki 6

e. Tungau
(Comleb
ola)

Berwarna Coklat
Kehitaman
Badannya Berkaki 6
Dan Bersegmen
Buntutnya Lancip

10-20 - - -

20-30

a. Cacing
Badan Bersegmen
Warna Pink
Ukuran Kecil

b. Semut
Hitam

Badan Warna Hitam
Berkaki 6
Berantena 2

c. Laba-
Laba

Berkaki 8
Berwarna Coklat

21

20-30

a. Cacing Ukuran 1,5 cm dan
2 cm, warna coklat

b. Keong
Warna putih,
ukuran 0,8 cm,
masih ada isinya
(keong)

c. Semut
Berkaki 6, warna
merah, ukuran 0,3
cm

15
Di
Bawah
Pohon

0-10

a. Semut
Hitam

Berkaki  6
Mempunyai
Antenna
Warna Hitam

b. Semut
Rangrang

Berkaki 6
Berantena  1
Warna Merah

c. Rayap Berwarna Putih
Berkaki 6

d. Kumban
g

Berwarna Hitam
Berkaki 6

e. Tungau
(Comleb
ola)

Berwarna Coklat
Kehitaman
Badannya Berkaki 6
Dan Bersegmen
Buntutnya Lancip

10-20 - - -

20-30

a. Cacing
Badan Bersegmen
Warna Pink
Ukuran Kecil

b. Semut
Hitam

Badan Warna Hitam
Berkaki 6
Berantena 2

c. Laba-
Laba

Berkaki 8
Berwarna Coklat
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16 Semak 0-10
a. Laba-

laba

Berkaki 8
Kaki berada di
thorax

b. Cacing Bersegmen
Tidak berkaki

c. Tungau Bersegmen
Berkaki banyak

d. Kecoa
Berkaki 6
Bersayap

10-20 a. Cacing Bersegmen
Tidak berkaki

b. Tungau Bersegmen
Berkaki banyak

20-30 Cacing Bersegme
Tidak berkaki

Sumber: Data Rekapan
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Tabel 1.2 Data Rekapan Pengamatan Pitfall

Kelompok Perlakuan
Jenis

Makrofauna
Ciri - ciri Gambar Jumlah

1
Lahan

Terbuka

Kecoa

Bertubuh
pipih, kepala
“nyungsep” di
bawah
pronotumnya
yang melebar,
berwarna
coklat,
antenanya
panjang, dan
kakinya
ditumbuhi
duri-duri

Semut
Hitam

Tubuh semut
terdiri dari
tiga bagian,
yaitu: Kepala,
dada, dan
perut. Kepala
semut
dilengkapi dua
buah antena,
sepasang
rahang dan
mata semu.
Dada semut
dilengkapi
dengan tiga
kaki yang
kokoh dan
sepasang
sayap unuk
semut jantan.
Bagian ujung
belakang perut
semut
dilaengkapi
dengan sengat
sebagai alat
perlindungan
diri.

Semut
merah

Semut ini
berwarna
kuning terang
sampai coklat
kemerahan,
ukurannya
2,5-3 mm
(pekerja). Ciri
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utama
mempunyai
dua node dan
antena yang
terdiri dari 12
ruas dengan
tiga ruas ujung
menggembung
. Bersifat
omnivor
terutama yang
manis dan
mengandung
protein.

Rayap

Tubuh rayap,
seperti pada
umumnya
tubuh
serangga,
ditutupi oleh
suatu lapisan
tipis epitikula
yang tersusun
dari lilin
(parafin).
Lapisan ini
berfungsi
untuk
mencegah
rayap dari
kekeringan,
menjaga
kelembaban,
dan mencegah
infeksi oleh
organisme
lain. Tubuh
terbagi atas
tiga bagian
yaitu kepala,
dada (toraks),
dan abdomen.
Setiap bagian
memiliki ruas
yang jelas
kecuali pada
bagian kepala.

2
Di Bawah

Pohon
Semut

Berwarna
hitam, berkaki
6, memiliki
antena, tubuh
bersegmen
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Nyamuk
Bersayap,
memiliki
tungkai

3 Semak

Semut
merah

Berwarna
merah

10

Laba-laba Kaki 8
Berwarna
gelap

3

Jangkrik Bersayap
Mempunyai
sepasang
antena 2

Semut
hitam

- Seluruh
tubuh
berwarna
gelap 2

Kumbang - Berkaki 6
- Bersayap

4
Di bawah

Pohon

Semut Berwarna
merah dan
hitam
Mempunyai
sepasang
antenna
Mempunyai
tiga pasang
kaki

28

Laba-Laba Mempunyai
kakidelapan
Berwarna abu-
abu

8
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Jangkrik Mempunyai
sepasang
antena
Mempunyai
sayap
Berwarna
hitam keabu-
abuan

6

Kutu Tanah Mempunyai
sepasang
antena
Tubuh beruas-
ruas
Jumlah kaki
enam

1

5 Semak

Jangkrik

Punya
Tungkai kaki,
Cepalothorax,
Punya dua
sayap, 6
tungkai kaki,
Sepasang
antenna,
Tubuh
bersegmen

Semut

Tubuh
bersegmen,
Dua antenna,
Dua pasang
kaki

Nyamuk

Sepasang
antenna,
sepasang
Tungkai,
sepasang
sayap

6

Di bawah
tegakan
pohon

Semut 1
(besar)

Warna hitam
Ukuran besar
Berkaki 6 (3
pasang)

1
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Semut 2
(kecil)

Warna coklat
Ukuran kecil
Berkaki 6 (3
pasang) 9

Jangkrik Punya antena
Tubuh terdiri
dari 3 bagian
Berkaki 3
pasang 1

7 - - - - -

8 Semak

Semut Memiliki 3
pasang kaki
Berwarna
hitam
Memiliki
sepasang
antena

2

Laba-laba Memiliki 3
pasang kaki
Berwarna
coklat
kehitaman
Tubuh terdiri
dari 3 bagian

1

Kecoa Mempunyai
sayap
Berkaki 4
Berwarna
coklat
kehitaman
Mempunyai
antena

1

Katak Berkaki 4
Hewan amfibi
Berwarna
hijau
kecoklatan

1

9 - - - - -

10 Semak

Semut
hitam

- Warna hitam
- Kaki ada 6

4
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Semut
merah

Berwarna
merah

4

Jangkrik Mempunyai
sepasang
antena
Menpunyai
sepasang
sayap
Berwarna
hitam

3

Ulat Beruas-ruas
Berwarna
coklat
Tidak berbulu

1

Kumbang Berkaki 6
Mempunyai
sayap

1

11

Di atas
Permukaan

Tanah

Tomcat
Mempunyai
Antena
Memiliki
Sayap
Memiliki 3
Pasang Kaki

--- Memiliki
Sayap
Memiliki
Antena
Memiliki 3
Pasang Kaki
Berwarna
Putih

--- Memiliki
Antena dan
Bersayap
Memiliki 3
Pasang Kaki
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12

Semak-
semak

Semut
Merah

Memilik
antena
Berkaki 4
Warna Merah

Semut
Hitam

Warna hitam
Berkaki 4
Tubuh terbagi
menjadi 3

Belalang Bersayap
Kaki 3 pasang
Memiliki
antena
Kaki memiliki
2 warna
berbeda

--- Bersayap tipis
Berkaki 3
pasang

13 Rumput

Semut
hitam

Tubuh semut
terdiri dari
tiga bagian,
yaitu: Kepala,
dada, dan
perut. Kepala
semut
dilengkapi dua
buah antena,
sepasang
rahang dan
mata semu.
Dada semut
dilengkapi
dengan tiga
kaki yang
kokoh dan
sepasang
sayap unuk
semut jantan.
Bagian ujung
belakang perut
semut
dilaengkapi
dengan sengat
sebagai alat
perlindungan
diri.

29

12

Semak-
semak

Semut
Merah

Memilik
antena
Berkaki 4
Warna Merah

Semut
Hitam

Warna hitam
Berkaki 4
Tubuh terbagi
menjadi 3

Belalang Bersayap
Kaki 3 pasang
Memiliki
antena
Kaki memiliki
2 warna
berbeda

--- Bersayap tipis
Berkaki 3
pasang

13 Rumput

Semut
hitam

Tubuh semut
terdiri dari
tiga bagian,
yaitu: Kepala,
dada, dan
perut. Kepala
semut
dilengkapi dua
buah antena,
sepasang
rahang dan
mata semu.
Dada semut
dilengkapi
dengan tiga
kaki yang
kokoh dan
sepasang
sayap unuk
semut jantan.
Bagian ujung
belakang perut
semut
dilaengkapi
dengan sengat
sebagai alat
perlindungan
diri.

29

12

Semak-
semak

Semut
Merah

Memilik
antena
Berkaki 4
Warna Merah

Semut
Hitam

Warna hitam
Berkaki 4
Tubuh terbagi
menjadi 3

Belalang Bersayap
Kaki 3 pasang
Memiliki
antena
Kaki memiliki
2 warna
berbeda

--- Bersayap tipis
Berkaki 3
pasang

13 Rumput

Semut
hitam

Tubuh semut
terdiri dari
tiga bagian,
yaitu: Kepala,
dada, dan
perut. Kepala
semut
dilengkapi dua
buah antena,
sepasang
rahang dan
mata semu.
Dada semut
dilengkapi
dengan tiga
kaki yang
kokoh dan
sepasang
sayap unuk
semut jantan.
Bagian ujung
belakang perut
semut
dilaengkapi
dengan sengat
sebagai alat
perlindungan
diri.
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Semut
merah

Tubuh semut
terdiri dari
tiga bagian,
yaitu: Kepala,
dada, dan
perut. Kepala
semut
dilengkapi dua
buah antena,
sepasang
rahang dan
mata semu.
Dada semut
dilengkapi
dengan tiga
kaki yang
kokoh. Bagian
ujung
belakang perut
semut
dilengkapi
dengan sengat
sebagai alat
perlindungan
diri. Semut ini
berwarna
merah

Kecoa Bertubuh
pipih, kepala
menekuk di
bawah
peonotumnya
yang lebar,
berwarna
cokelat sampai
hitam,
memiliki
antena panjag,
dan kaki yang
berduri

Laba-laba laba-laba
memiliki dua
bagian tubuh.
Segmen
bagian depan
disebut
cephalothorax,
merupakan
gabungan dari
kepala dan
dada (thorax).
Segmen
bagian
belakang
disebut
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abdomen.
Antara
cephalothorax
dan abdomen
terdapat
penghubung
tipis yang
dinamai
pedicle.
Pada
cephalothorax
melekat empat
pasang kaki,
dan satu
sampai empat
pasang mata.
Selain
sepasang
rahang
bertaring besar
(disebut
chelicera),
terdapat pula
sepasang atau
beberapa alat
bantu mulut
serupa tangan
yang disebut
pedipalpus.

14
Tanah
Lapang

Kepiting Berkaki 8
dengan
panjang kaki
1,5 cm, warna
coklat, ada
beberapa bulu
kaki, ukuran
badan 1,2 cm

1

Semut Berkaki 6,
antena 1
pasang,
ukuran tubuh
1 cm dan 0,5
cm, warna
hitam dan
merah
kecoklatan

2

Belatung Warna putih,
ukuran
panjang tubuh
0,5 cm

1

15
Di bawah

Pohon

tungau
(colembola)

berwarna
coklat
kehitaman
berkaki 6

1
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semut
hitam

berkaki 6
berantena
warna hitam

4

kecoa berwarna
hitam
berbadan bulat
telur
berbulu
berkaki 6

2

16 Semak

Tungau
Bersegmen
Berkaki
banyak

1

Semut Berkaki 6 1

Sumber: Data Rekapan

Tabel 1.3 Pengamatan Jamur dan Bakteri  Tanah di Semak-Semak
No. Pengence

ran
Tepian Bentuk Elevasi Warna Jumlah SPC Gambar

10 -4 10-3

1. Lapisan
1
10-3

(Bakteri)
Entire Circular Raised Putih 16 < 3x104

(1,6x104)

10-4

(Jamur)
Entire Circular Raised Kuning

kehita
man

2
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2. Lapisan
2
10-3

(Bakteri)
Entire Circular Flat Putih 5

10-4

(Bakteri)
Lobate Irregular Flat Putih 6 < 3x105

(0,6x105)

3. Lapisan
3
10-3

(Bakteri)
Lobate Sprider Flat Putih TBUD

10-4

(Bakteri)
Lobate Irregular Flat Putih 1

10-4

(Jamur)
Serate Filament

eus
Raised Putih 1 < 3x105

(0,1x105)

Sumber: Laporan Sementara

2. Pembahasan

Identifikasi makrofauna pada praktikum kali ini menggunakan 2

metode, yaitu pitfall dan monolith pada perlakuan dengan 4 tempat yaitu di

bawah tegakan pohon, semak-semak, rumput dan lahan terbuka. Pitfall

merupakan jebakan yang dibuat berupa lubang, kemudian diletakkan gelas

aqua yang berisi larutan detergen. Jebakan ini digunakan untuk menangkap

makrofauna yang hidup di atas permukaan tanah atau epigeik. Larutan

detergen yang digunakan berfungsi sebagai racun agar makrofauna yang

terjebak masuk ke dalam gelas aqua tidak dapat keluar lagi. Pada

perlakuan pitfall ini ada beberapa makrofauna yang terjebak yaitu  laba-

laba, semut, belalang, centypoda, collembola, kecoa dan iber-iber. Metode
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identifikasi Monolith menggunakan alat frame besi dengan cara

membenamkan ke dalam tanah, kemudian diangkat bersama dengan

tanahnya. Tanah hasil pengirisan dilakukan hand sorting untuk

mengidentifikasi makrofauna yang ada dalam tanah tersebut. Pengirisan

tanah dengan frame besi monolith biasanya dilakukan selama tiga kali

yaitu kedalaman 0-10 cm, 10-20 cm dan 20-30 cm. Berdasarkan hasil

pengamatan kelompok 03 yang mengamati makrofauna di semak-semak,

pada kedalaman 0-10 cm diperoleh makrofauna berupa cacing, uret, semut,

kutu, kumbang, kaki seribu dan undur-undur. Kedalaman 11-20 cm

ditemukan adanya makrofauna cacing dan semut sedangkan dikedalaman

21-30 cm hanya ditemukan cacing. Pengamatan praktikum kali ini juga

dilakukan pada mikrofauna dalam tanah yang dipilih. Berdasarkan data

tersebut, diperoleh informasi bahwa keberadaan mikrofauna terbanyak ada

pada lapisan tanah atas serta makrofauna cacing paling banyak ditemukan

pada berbagai lapisan, hal ini dikarenakan cacing tanah termasuk dalam

kelompok Epigeik, Anesik maupun Endogeik. Sehingga keberadaannya di

dalam tanah bisa menyebar sampai kedalaman 30 cm di bawah permukaan

tanah.

Fungsi penggunaan alkohol, formalin dan detergen pada praktikum

acara I ini adalah melemahkan aktivitas dan mengawetkan jasad

makrofauna serta mengetahui banyak tidaknya energi pada makrofauna

terhadap lahan semak. Perbandingan jumlah makrofauna dan mikrobiota

berbeda, mikrobiota jauh lebih banyak karena lahan semak memiliki zona

perakaran (rhizosfer) yang luas, memudahkan mikrobiota mampu

berkembang biak.

Populasi makrofauna didalam tanah pada dasarnya dipengaruhi oleh

berbagai faktor yaitu jenis tanah, kelembaban, vegetasi yang dominan,

serta kerapatan vegetasi di dalamnya. Berdasarkan hasil pengamatan

terlihat bahwa semakin dalam, jumlah dan keragaman makrofauna

semakin kecil. Hal tersebut terjadi karena, seperti halnya dengan makluk

hidup yang lainya, makrofauna tanah membutuhkan oksigen dan bahan
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makanan. Adapun keberadaannya di dalam tanah, semakin dalam

kedalaman suatu tanah maka jumlah oksigen semakin berkurang, juga

tentang bahan makanan karena bahan makanan makrofauna ialah bahan

organik, dimana bahan organik ini terakumulasi didaerah permukaan tanah

yang berasal dari seresah-seresah tanaman. Pengaruh vegetasi, bahwa

semakin beragamnya vegetasi yang ada pada tanah maka semakin banyak

makrofauna yang tinggal di dalamnya karena merupakan sumber bahan

makanan.

Makrofauna dalam tanah sangat berperan penting, antara lain dalam

hal peningkatan porositas tanah dan agregasi tanah serta dapat

meningkatkan kesuburan suatu tanah. Karena aktivitas makrofauna tanah

dapat mengubah struktur tanah yang semula tidak beragregat menjadi

beragregat dengan dikeluarkannya enzim yang dihasilkan oleh aktivitas

makrofauna tanah. Selain itu pergerakan makrofauna tanah juga dapat

meningkatkan porositas tanah. Aktivitas lainnya yang juga dapat

memperbaiki kesuburan tanah adalah dengan mendekomposisi seresah

sebagai penyumbang utama bahan organik tanah.

Berdasarkan hasil data rekapan, Populasi makrofauna paling tinggi

atau paling bagus terdapat pada lokasi semak-semak, dibandingkan dengan

lokasi lain seperti di bawah tegakan pohon, rumput dan lahan terbuka,

lokasi semak-semak biodiversitas makrofaunanya lebih baik hal ini

dikarenakan pada lokasi semak jumlah vegetasi yang menutupi tanah lebih

banyak, dengan vegetasi yang rapat memungkinkan makrofauna dapat

tumbuh lebih optimal. Selain itu keberadaan vegetasi tanaman yang

menutupi lapisan tanah, dapat memperkaya sumber bahan organik bagi

tanah melalui sisa seresah dari tanaman vegetasi dan menjadi sumber

energy dan makanan bagi makrofauna tanah. Pada setiap kedalaman tanah

peroleh jenis makrofauna yang berbeda-beda, hal ini karena adanya

perbedaan sifat makrofauna. Sifat tersebut antara lain epigeik yaitu

makrofauna yang hidup di permukaan tanah, aneksik yaitu makrofauna

yang mencari makan di permukaan tanah kemudian dibawa ke dalam tanah
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dan endogeik yaitu makrofauna yang hidup di dalam tanah. Dengan

demikian, pengamatan pada masing-masing kedalaman yang berbeda akan

menghasilkan makrofauna yang berbeda pula.

Hasil pengamatan isolasi mikrobia pada semak-semak dilakukan

dengan metode plate count, isolasi dilakukan dengan mengambil sample

tanah 10 gram tiap masing-masing lapisan tanah. Pada lapisan 1 pada

pengenceran 10-3 didapatkan bakteri dengan bentuk circular dan berwarna

putih, pada pengenceran 10-4 didapatkan jamur berwarna kuning

kehitaman dengan bentuk circular. Pada tanah lapisan ke-2 hasil isolasi

didapatkan bakteri dengan ciri berwarna putih dengan elevasi flat dan

bentuk circular ditemukan juga jamur dengan ciri berwarna putih bentuk

irregularr dengan tepian lobate. Untuk tanah lapisan ke-3 hasil isolasi pada

pengenceran 10-3 ditemukan bakteri berwarna putih, bentuk sprider dan

elevasinya tipe flat, sedangkan pada pengenceran 10-4 didapatkan jamur

dan bakteri. Sehingga keberadaan mikrobia hasil isolasi paling banyak

terdapat pada tanah lapisan ke-3 dengan kedalaman 21-30 cm.
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E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan maka dapat

disimpulkan bahwa:

a. Populasi makrofauna didalam tanah pada dasarnya dipengaruhi oleh

berbagai faktor yaitu jenis tanah, kelembaban, vegetasi yang dominan,

serta kerapatan vegetasi di dalamnya. Berdasarkan hasil pengamatan

terlihat bahwa semakin dalam, jumlah dan keragaman makrofauna

semakin kecil.

b. Berdasarkan hasil pengamatan, pada setiap kedalaman tanah peroleh

jenis makrofauna yang berbeda-beda. Hal ini karena adanya perbedaan

sifat makrofauna.

c. Pada lokasi semak-semak, makrofauna paling banyak ditemukan adalah

cacing tanah. Karena cacing tanah termasuk makrofauna Anesik,

Epigeik dan Endogeik.

d. Berdasarkan data rekapan, lokasi semak-semak tingkat biodiversitas

makrofaunanya lebih tinggi, hal ini dipengaruhi oleh kerapatan vegetasi

pada lokasi itu sendiri.

e. Keberadaan mikrobia hasil isolasi paling banyak terdapat pada tanah

lapisan ke-3 dengan kedalaman 21-30 cm.

2. Saran

Berdasarkan hasil praktikum diatas dapat disarankan yaitu ketika

dalam melakukan pengamatan diperhatikan dengan cara penggunaan alat

yang tepat agar dalam pelaksanaan praktikum selanjutnya lebih efisien.



38

DAFTAR PUSTAKA

Adianto 1993. Biologi Pertanian Pupuk Kandang, Pupuk Organik dan
Insektisida. Penerbit Alumni. Bandung .

Foth H D 1994. Dasar-dasar Ilmu Tanah (diterjemahkan oleh Soenartono Adi
Soemarto). Penerbit Erlangga. Jakarta.

Gorny M and Leszek G 1993. Methods in Soil Zoology. Polish Scientific
Publishers. Warszama.

Hagvar S 1998. The Relevance of the Rio Convention on Biodiversity to
Conserving the Biodiversity of Soil. Appl. Soil ecol 9 : 40 – 45.

Lavelle P, M Dangerfield, C fargoso, V Eschenbremer, D Lopez-haernandes, B
Pashanashi and L Brussard 1994. The Relationship between Soil
Macrofauna and Tropical Soil Fertility. In Woomer, P.L., and N. Swift
(Eds) The Biological Management of Tropical Soil Fertility. John Wiley
and Sons. Chichester. p.237 – 240.



39

ACARA II

PERAN BIOTA TANAH DALAM KETERSEDIAAN UNSUR HARA

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Fauna yang sering ditemukan di dalam atau di atas permukaan tanah

adalah semut, cacing, ular, kumbang, laba-laba, tikus, jangkrik, lipan dan

sebagainya. Di dalam tanah terdapat berbagai jenis biota tanah, antara lain

mikroba (bakteri, fungi, aktinomisetes, mikroflora, dan protozoa) serta

fauna tanah. Masing-masing biota tanah mempunyai fungsi yang khusus.

Dalam kaitannya dengan tanaman,mikroba sangat berperan dalam

membantu pertumbuhan tanaman melalui penyediaan hara (mikroba

penambat N, pelarut P), membantu penyerapan hara (cendawan mikoriza

arbuskula), memacu pertumbuhan tanaman (penghasil hormon), dan

pengendali hama-penyakit (penghasil antibiotik, antipatogen). Demikian

pula fauna tanah, setiap grup fauna mempunyai fungsi ekologis yang

khusus.

Keanekaragaman biota dalam tanah dapat digunakan sebagai indikator

biologis kualitas tanah. Setiap hektar lahan kering umumnya dihuni lebih

dari 20 grup fauna tanah, dan aktivitas setiap grup fauna memberikan

pengaruh yang khas terhadap lingkungan lahan/tanah. Aktivitas beberapa

grup fauna tanah menguntungkan bagi tanaman, tetapi beberapa grup

fauna tanah lainnya dapat merugikan tanaman.

Cacing tanah memiliki peran penting bagi kesuburan tanah, cacing

menghancurkan bahan organik sehingga memperbaiki aerasi dan struktur

tanah. Akibatnya lahan menjadi subur dan penyerapan nutrisi oleh

tanaman menjadi baik. Keberadaan cacing tanah sangat bermanfaat antara

laian meningkatkan infiltrasi, memampatkan agregasi tanah, mengangkut

bahan organik ke bagian tanah yang lebih dalam meningkatkan populasi

mikroba yang menguntungkan tanaman.
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Berbagai aktivitas mikroorganisme tanah, mikroflora dan fauna saling

mendukung keberlangsungan proses siklus hara, membentuk biogenic soil

structure yang mengatur proses fisik, kimia, dan hayati tanah.

Pemanfaatan biota tanah sebagai agens hayati yang menguntungkan, baik

secara langsung maupun tidak langsung, dalam membantu pertumbuhan

tanaman merupakan peluang yang sangat besar dalam melestarikan

kesuburan dan produktivitas tanah. Oleh karena itu, di samping diperlukan

pengetahuan tentang kemampuan dan keunggulan biota tanah dalam

menjalankan fungsi ekologis, juga perlu diciptakan teknologi aplikasi biota

yang tepat dalam pengelolaan lahan, terutama lahan kering.

2. Tujuan Praktikum

a. Mempelajari peran mikrobiota dan makrofauna tanah terhadap

ketersediaan N dan P dalam tanah.

b. Mengetahui populasi bakteri yang berperan dalam penambatan N

(pengoksidasi Amonium dan Nitrat dalam tanah).

c. Mengisolasi, mengidentifikasi dan mengetahui populasi mikrobia

pelarut P

d. Mengetahui pengaruh aktivitas cacing tanah terhadap sifat fisik dan

kimia tanah

B. Tinjauan Pustaka

Tanah dihuni oleh bermacam-macam mikroorganisme, mikroorganisme

tanah seperti bakteri dan jamur sangat mempengaruhi kesuburan tanah, oleh

karena itu mikroorganisme merupakan salah satu aspek penting yang

berperan dalam pembentukan suatu ekosistem. Mikroorganisme tanah juga

bertanggung jawab atas pelapukan bahan organic dan pendauran unsur hara,

dengan demikian mikroorganisme mempunyai pengaruh terhadap sifat kimia

dan fisika tanah (Anas 1989).

Sebagian besar mikrobia tanah berpotensi sebagai biofertilizer, terutama

mikrobia yang hidup pada daerah perakaran (rhizosphere). Salah satu di

antaranya adalah mikrobia pelarut fosfat (aktinomisetes). Mikrobia tersebut

telah terbukti mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan
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produksi tanaman (Widawati et al. 2002). Mekanisme peningkatan ini tidak

diketahui secara pasti, tetapi diduga melibatkan proses yang kompleks

termasuk disolusi senyawa polipeptida, oksidasi, dan reduksi.

Mikroorganisme yang hidup di dalam tanah berperan penting dalam

perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tanah, salah satunya adalah

perubahan bahan organic menjadi substansi yang akan menyediakan nutrient

bagi pohon-pohon dan tumbuhan yang berada di dalam hutan. Tanpa aktivitas

mikroorganisme maka segala kehidupan di bumi ini lambat laun akan

terhambat. Mikroorganisme yang berperan dalam merubah bahan organic

menjadi substansi itu adalah bakteri, cendawan, algae, protozoa dan virus

(Sumarsih 2003).

Fosfor (P) merupakan unsur yang paling penting bagi tanaman di

samping unsur hara lainnya. Dari hasil beberapa penelitian yang telah

dilakukan, bahwa kekurangan P dapat menurunkan produksi. Usaha

peningkatan tersedianya P bagi tanaman dengan pemupukan sudah banyak

dilakukan, tetapi kenyataannya bahwa sejumlah pupuk P yang diberikan

fosfatnya sering diikat atau dijadikan tidak tersedia, terutama pada tanah

mineral bereaksi masam (Buckman dan Brady 1982).

Budidaya organik nyata meningkatkan kandungan karbon tanah. Karbon

merupakan komponen paling besar dalam bahan organik sehingga pemberian

bahan organik akan meningkatkan kandungan karbon tanah. Tingginya

karbon tanah ini akan mempengaruhi sifat tanah menjadi lebih baik, baik

secara fisik, kimia dan biologi. Karbon merupakan sumber makanan

mikroorganisme tanah, sehingga keberadaan unsur ini dalam tanah akan

memacu kegiatan mikroorganisme sehingga meningkatkan proses

dekomposisi tanah dan juga reaksi-reaksi yang memerlukan bantuan

mikroorganisme, misalnya pelarutan P, fiksasi N dan sebagainya

(Utami dan Handayani 2003).

Cacing tanah  mempunyai peranan yang sangat penting dalam ekosistem

tanah dan dalam menjaga kesuburan tanah. Cacing tanah dikenal sebagai

decomposer. Binatang itu berperan dalam menggemburkan tanah dan dalam
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proses dekomposisi bahan-bahan organik pada lahan tempat hidupnya.

Cacing membantu dalam pensiklusan bahan tanaman yang mati dan melapuk

dengan cara memakanya dan ikut membantu mengurainya. Cacing juga dapat

meningkatkan kesuburan tanah melalui perbaikan aerasi tanah dengan

menggali tanah dan membuat liang-liang sehingga tumbuhan dapat dengan

mudah memperoleh unsure hara, udara, air dan melalui kotoran mereka yang

kaya unsur hara (Edwards et al. 2005).

Nitrifikasi adalah suatu proses oksidasi enzimatik yakni perubahan

senyawa ammonium menjadi senyawa nitrat yang dilakukan oleh bakteri-

bakteri tertentu. Proses ini berlangsug dalam dua tahap dan masing-masing

dilakukan oleh grup bakteri yang berbeda. Tahap pertama adalah proses

oksidasi ammonium menjadi nitrit yang dilaksanakan oleh bakteri

Nitrosomonas dan tahap kedua adalah proses oksidasi enzimatik nitrit

menjadi nitrat yang dilaksanakan oleh bakteri Nitrobakter

(Damanik et al. 2011).

C. Metodologi Praktikum

1. Waktu dan Tempat Praktikum

Praktikum acara Peran Biota Tanah Dalam Ketersediaan Unsur Hara

dilaksanakan pada tanggal 26 April 2013 di Laboratorium Biologi Tanah,

Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Alat dan Bahan Praktikum

a. Alat

1) Pipet volume dan pipet drop

2) Penyala bunsen

3) Tabung reaksi

4) Erlenmeyer 100 ml, 250 ml atau 500 ml

5) Petridish steril

6) Autoklaf

7) Haemasitometer

8) Driglasky

9) Kantong plastik kemasan 50 gr/100 gr
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10) Pinset

11) Handcolony

12) Spektrofotometer

13) Polibag

b. Bahan

1) Sampel tanah untuk analisis mikrobia penambat N dan pelarut P

2) Sampel tanah ctka 0,5mm untuk analisis N-total dan P-terlarut air

3) Cacing tanah Ponthoscolex correthrurus

4) Benih kedelai

5) Tanah alfisol

6) Aquadest

7) Garam fisiologis

8) Media Pikovskaya

9) Media Pengoksidasi Ammonium

a) 10 ml larutan induk hara makro

b) 1 ml larutan induk Fe-khelat

c) 1 ml larutan induk hara mikro dalam aquadest 800 ml

d) 10 ml (NH4)SO4

e) 0,02 gram Bromotymol blue

f) Aquqdest sampai 1 liter

10) Media Pengoksidasi Nitrit

a) 10 ml larutan induk hara makro

b) 1 ml larutan induk Fe-khelat

c) 1 ml larutan induk hara mikro dalam aquadest 800 ml

d) 10 ml KNO2

e) 0,02 gram Bromotymol blue

3. Cara Kerja

Tata Laksana Percobaan:

Percobaan dilakukan di rumah kaca dengan menggunakan kedelai

sebagai tanaman indikator yang ditanam pada tanah alfisol. Percobaan ini

akan menggunakan perlakuan pengaplikasian cacing tanah, mikrobia
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pelarut P, mikrobia penambat N. Rancangan  yang digunakan adalah

rancangan acak lengkap (RAL), dengan rancangan sebagai berikut :

Kontrol

C = pengaplikasian cacing tanah Ponthoscolex correthrurus5 ekor

PMR = pengaplikasian mikroba pelarrut phospat +inokulum mikoriza

100 gr + inokulum    Rhizobium106sel/cc

CPMR = pengaplikasian mikroba pelarut phospat + cacing tanah 5 ekor +

inokulum mikoriza 100 gr + inokulum Rhizobium106   sel/cc.

a. Menghitung mikrobia pengoksidasi Ammonium dan nitrat dalam tanah:

1) Menimbang tanah seberat 10 gr dengan kertas minyak untuk

menjaga kontaminasi bakteri dari luar nyalakan bunsen di samping

timbangan

2) Memindahkan sampel tanah ke dalam botol 250 ml yang berisi 90 ml

larutan pendispersi dan menggojognya selama 30 menit pada 50 rpm

pada mechanical shaker

3) Memindahkan sampel tanah ke dalam 1 ml suspensi tanah dan

membuat hingga 10-6 pengenceran

4) Menginokulasi tabung biakan pengoksidasi ammonium dan nitrit

dengan 0,1 ml dari masing-masing seri pengenceran

5) Menutup tabung biakan dan menginokulasikannya selama 4-5

minggu dan mengamati perubahan yang terjadi pada tabung dari

setiap seri

b. Isolasi mikrobia pelarut fosfat

1) Mengambil sampel tanah pada setiap penggunaan lahan yang

berbeda .

2) Menyiapkan erlenmeyer 125 atau 250 ml yang berisi 90ml larutan

fisiologis steril. Memasukkan 10 g tanah ke dalam erlenmeyer secara

aseptis menggojog hingga homogen.

3) Memuat seri larutan pengenceran sampai 10-7 dan mengambil

menggunakan mikropipet 0,1 ml suspensi tanah tersebut pada setiap

seri pengenceran.
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4) Menyiapkan media pikovskaya dalam petridish, kemudian

melakukan inokulasi secara plate count menggunakan suspense

tanah pada tiap pengenceran. Meratakan menggunakan drygalski.

Menginkubasi pada suhu kamar selama 2x24 jam.

c. Analisis N-total tanah

1) Menginokulasi 0,5 g tanah ke dalam medium amonifikasi dan

nitrifikasi. Menyiapkan juga tabung yang tidak diinokulasi.

2) Menginkubasi pada suhu kamar.

3) Pada tiap minggu, melakukan pengamatan dengan cara :

a) Amonifikasi :

Mengambil beberapa tetes medium, kemudian meletakkan di

tabung reaksi, kemudian menambah reagen Nessler. Bila

terbentuk warna kuning kecoklatan, menunjukkan adanya amonia.

b) Nitrifikasi :

Mengambil beberapa tetes medium, meletakkan di tabung reaksi,

kemudian menambahkan reagen Griess Ilosvay (larutan A dan B

dengan perbandingan 1:1). Bila terbentuk warna merah,

menunjukkan adanya nitrit.

Apabila tidak berubah menjadi warna merah, melakukan uji

nitrat, yaitu dengan menambahkan reagen diphenilamin

(homogenkan), kemudian meneteskan asam sulfat pekat.

Terbentuknya warna biru menunjukkan adanya nitrat.

d. Analisis P-terlarut air

Menimbang teliti 0,2500 g contoh pupuk yang telah dihaluskan ke

dalam labu takar

volume 100 ml. Tambahkan 50 ml air bebas ion dengan dispenser atau

pipet volume 50 ml. Tutup dan mengkocok dengan mesin kocok

kecepatan 200 goyangan menit-1. Menambahkan lagi air bebas ion

hingga tanda tera 100 ml. Kocok bolak-balik dengan tangan hingga

homogen, saring dengan kertas saring agar didapat cairan jernih.
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Pengukuran P :  Pipet 1 ml filtrat dan deret standar P masing-masing ke

dalam tabung kimia. Menambahkan masing-masing 9 ml pereaksi

campuran, kocok hingga homogen dengan vortex. Diukur dengan

spektrophotometer pada panjang gelombang 466 nm dengan deret

standar P sebagai pembanding.

e. Analisis Kemantapan agregrat

1) Agregrat tanah yang dibentuk oleh jamur memiliki morfologi yang

tidak teratur (irregular), tahan terhadap pemecahan dan memiliki

diameter partikel 4-6 mm.

2) Agregrat yang dibentuk oleh bakteri umumnya kecil, kompak dan

angular, partikel berukuran relatif kecil (0,5 mm) dengan tepi dan

permukaan yang halus, serta cenderung mudah pecah.

3) Agregrat yang dibentuk Streptomises lebih mudah dipecah, tidak

beraturan, kompak dengan diameter 2-3 mm.

4) Menguji kekuatan agregrasi dengan cara mengambil 1-2 g tanah dari

masing-masing perlakuan, kemudian menambahkan aquades

sebanyak 10-30 ml dengan pipet secara perlahan-lahan (jangan

digojok). Mengamati perbedaan tingkat kekeruhan.
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D. Hasil Pengamatan dan Pembahasan

1. Hasil Pengamatan

Tabel 2.1 Isolasi Mikroba Pelarut Phospat
Media Perlakuan Tepian Bentuk Elevasi Jumlah SPC Zona

bening
Gambar

Y
em

a

PMR
(bakteri)

Entire Circular Raised 45 4,5x104 -

Cacing
(bakteri)

Entire Circular Raised 10 1x104 -

CPMR
(bakteri)

Spider Flat Cobate 3 3x103 -

Kontrol Entire Circular Raised 19 1,9x104 -

pi
ko

vs
ka

ya

Cacing
(Bakteri)

Entire Circular Flat 15 1,5x104 < 0,1

PMR
(jamur)

Entire Filamen
teus

Flat 1 1x103 1,86

CPMR
(Bakteri)

Entire Circular Flat 4 4x103 <0,1
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Kontrol
(Bakteri)

Entire Circular Raised 8 8x103 <0,1

Sumber: Laporan sementara

Analisis data :

Zona bening PMR jamur

Diameter luar = ( . . . . )
=

.
= 2.28

Diameter dalam = ( . . . . . )
= 2.15
= 0.42

Zona bening = Diameter dalam – diameter luar
= 2,28 – 0,42
= 1,86

Tabel 2.2 Hasil Pengamatan Nitrifikasi

Perlakuan
Combination
of Positive

MPN Index
per g (ml)

95% Confidence Limits Foto
Lower Upper

Cacing

Kontrol

1-1-1

1-1-1

11

11

3,6

3,6

38

38
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CPMR

PMR

1-1-1

1-1-1

11

11

3,6

3,6

38

38

Sumber: Laporan Sementara

Tabel 2.3 Hasil Pengamatan Amonifikasi

Perlakuan
Combination
of Positive

MPN Index
per g (ml)

95% Confidence Limits Foto
Lower Upper

Cacing

Kontrol

CPMR

PMR

1-1-0

1-1-0

1-1-1

1-1-1

7,4

7,4

11

11

1,3

1,3

3,6

3,6

20

20

38

38

Sumber: Laporan Sementara
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Tabel 2.4 Analisis P terlarut
Perlakuan Hasil Tembakan P Ppm Kurva P terlarut (%)

Cacing 0,0814 0.006977 0.616191
PMR 0,0907 0.007088 0.626047
CPMR 0,0662 0.006794 0.600081
Kontrol 0,0928 0.007114 0.628273

Sumber: Laporan sementara

Y = 0,012 X + 0,006
R2 = 0,0998

x y
0 0.0077

1,25 0.022
2,5 0.0363
5 0.0675

7,5 0.0959
10 0.1318

y = 0,0123x + 0,0064
R² = 0,9986

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0 2 4 6 8 10 12

y

y

Linear (y)
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Tabel 2.5 Kemantapan Agregat

Perlakuan Jumlah Tetes
Tingkat

Kekeruhan
Gambar

Kontrol 124 Keruh

C 57 Agak keruh

PMR 135 Keruh

CPMR 143 Keruh

Sumber: Laporan Sementara

2. Pembahasan

Pada praktikum kali ini, menunjukkan bahwa isolasi bakteri pelarut

phospat pada media pikovskaya yang terbanyak adalah pada perlakuan

PMR yaitu jumlah koloninya adalah 45 cfu log/cc, tetapi secara umum

seharusnya yang terbanyak adalah CPMR. Hal ini dimungkinkan bahwa

bakteri yang telah dihitung kemungkinan adalah hasil dari kontaminasi.

Begitu juga dengan isolasi mikoriza, pada media pikovskaya, bahwa

hasilnya mikoriza tidak dapat diisolasi dari perlakuan PMR dan CPMR.

Hal ini menunjukkan bahwa pada perlakuan tersebut telah terinfeksi jamur

dan bakteri.

Pada identifikasi Media Cair Amonifikasi, yang terbaik adalah CPMR

dan PMR karena memiliki combination of positive 1-1-1  dan 95%
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confidence lower & upper 3,6 dan 38, hal tersebut akan memudahkan

amonifikasi lebih cepat dan lebih baik. Sedangkan pada identifikasi media

cair nitrifikasi semua perlakuan memiliki combination of positive yang

tinggi, berarti semua perlakuan baik untuk proses nitrifikasi. Pada analisis

P terlarut, didapatkan semua perlakuan hamper menunjukkan hasil yang

sama, tetapi pada perlakuan control yang menunjukkan P terlarut paling

tinggi dengan 0.628273%.

Analisa zona bening PMR jamur diperoleh diameter luar setelah

dilakukan isolasi 2,28 dan diameter dalamnya 0,42 sehingga diperoleh

zona bening sebesar diameter dalam dikurangi diameter luar sebesar 1,86.

Zona bening (clear zone) yang merupakan petunjuk adanya respon

penghambatan pertumbuhan bakteri oleh suatu senyawa antibakteri dalam

ekstrak. Kemampuan mikroba pelarut fosfat dalam melarutkan fosfat yang

terikat dapat diketahui dengan membiakkan biakan murni-nya pada media

agar Pikovskaya atau media agar ekstrak tanah yang berwarna putih keruh

karena mengandung P tidak terlarut seperti kalsium fosfat (Ca3(PO4)2).

Pertumbuhan mikroba pelarut fosfat dicirikan dengan adanya zona bening

di sekitar koloni mikroba yang tumbuh, sedangkan mikroba yang lain tidak

menunjukkan ciri tersebut. Fosfat merupakan nutrient essensial yang

diperlukan oleh tanaman dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Selain proses diatas biota juga berperan untuk mengubah kondisi

struktur tanah menjadi lebih menjadi meningkat. Dalam praktikum kali ini

biota yang digunakan adalah cacing tanah, dimana dalam hasil praktikum

yang menunjukkan jumlah tetes pemberian air yang paling sedikit dan

tidak berkeruh. Hasil menunjukkan pada pengaplikasian cacing tanah

tanah ditetesi air sejumlah 57 tetes dan menunjukkan agak keruh hal ini

dapat menjelaskan bahwa cacing tanah dapat meningkatkan struktur

dibanding dengan pengaplikasian lain. Dimana menunjukkan jumlah tetes

yang lebih banyak dan tanahnya sangat keruh.
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E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan di atas dapat ditarik

kesimpulan bahwa:

a. Isolasi bakteri pelarut phospat pada media pikovskaya yang terbanyak

adalah pada perlakuan PMR yaitu jumlah koloninya adalah 45 cfu

log/cc.

b. Pada identifikasi Media Cair Amonifikasi, yang terbaik adalah CPMR

dan PMR karena memiliki combination of positive 1-1-1  dan 95%

confidence lower & upper 3,6 dan 38.

c. Pada identifikasi media cair nitrifikasi semua perlakuan memiliki

combination of positive yang tinggi, berarti semua perlakuan baik untuk

proses nitrifikasi.

d. Pada analisis P terlarut perlakuan control yang menunjukkan P terlarut

paling tinggi dengan 0.628273%.

e. Analisa zona bening PMR jamur diperoleh diameter luar setelah

dilakukan isolasi 2,28 dan diameter dalamnya 0,42 sehingga diperoleh

zona bening sebesar diameter dalam dikurangi diameter luar sebesar

1,86.

2. Saran

Berdasarkan praktikum yang sudah dijalani maka dapat disarankan

yaitu ketika melakukan isolasi harus dijaga kesterilan agar hasil

pengamatan dapat lebih baik dan memudahkan dalam pengamatan.
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ACARA III

PERAN MIKROBIOTA TANAH SEBAGAI SIMBION SPESIFIK

TANAMAN

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Masing-masing mikrobiota tanah mempunyai fungsi yang khusus.

Beberapa mikrobia mampu menyediakan unsur-unsur yang dibutuhkan

bagi tanaman misalnya penambat N simbiotik (misalnya Rhizobium dan

Anabaena azollae), mikoriza sebagai bentuk asosiasi simbiotik dari

cendawan dan tanaman yang membantu penyediaan hara terutama P.

Nitrogen merupakan unsur penyusun asam amino, protein, asam nukleat.

Ketersediaan Nitrogen dalam tanah sangat dipengaruhi oleh biota tanah.

Pada pertanaman legume banyak terdapat bakteri rhizobim yang berfungsi

sebagai penambat N simbiotik yang berasosiasi dengan tanam legume dan

membentuk bintil akar. Fiksasi nitrogen terjadi di dekat pusat bintil akar

tanaman. Dalam interaksi ini, sel Rhizobium akan berubah manjadi bentuk

bakteroid, sedangkan di bagian tengah bintil akar yang mengandung

bakteroid tersebut akan membentuk pigmen merah yang disebut

leghemoglobin.

Mikrobiota yang mampu membantu penyerapan P bagi tanaman

adalah mikoriza. Mikoriza (Mycorrhiza; jamak: zae atau zas) adalah

asosiasi simbiotik antara tanaman dan fungi (cendawan) yang tinggal pada

jaringan kortek akar tumbuhan tingkat tinggi. Hifa mikoriza mampu

menjangkau tempat-tempat yang tidak mampu dijangkau oleh akar

tanaman, sehingga sangat bermanfaat dalam menyerap P dan air bagi

tanaman.
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2. Tujuan Praktikum

a. Mempelajari efektivitas dan infeksi Rhizobium dalam menambat N

pada tanaman legume

b. Mempelajari efektivitas dan infeksi Mikoriza dalam melarutkan P pada

tanaman legume

B. Tinjauan Pustaka

Mikoriza adalah kelompok jamur  tanah yang hidupnya lebih memilih

untuk bekerjasama dengan akar tanaman atau pohon, agar jamur ini mendapat

pasokan gula cair dari tanaman, dan sebaliknya jamur ini menukarkannya

dalam bentuk air dan unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman

(Turjaman 2004).

Asosiasi mikoriza vesikular arbuskular (MVA), yang juga disebut dengan

mikoriza arbuskular (MA) atau mikoriza glomeromikota, merupakan asosiasi

akar dengan  cendawan yang paling umum dijumpai dan penyebarannya

paling luas. Asosiasi ektomikoriza (EKM) juga tidak kalah pentingnya

sekalipun hanya dijumpai pada beberapa famili tanaman tertentu .  Tipe

mikoriza lainnya hanya dijumpai pada Orchidaceae atau Ericales, sedangkan

beberapa famili angiospermeae tidak memiliki akar bermikoriza (NM) sama

sekali (Brundrett 2004).

Menurut Puryono (1997) secara umum peranan mikoriza terhadap

pertumbuhan tanaman adalah sebagai berikut : (1)  Adanya mikoriza sangat

penting  bagi persediaan unsur hara dan pertumbuhan tanaman. (2) Adanya

simbiose mikoriza pada akar tanaman akan dapat membantu dalam mengatasi

kekurangan unsur hara terutama Phospor (P) yang tersedia dalam tanah.  Hal

ini disebabkan mikoriza  mampu melepaskan ikatan Aluminiumfospat

(AlPO4) dan Besifospat (FePO4) pada tanah-tanah yang asam. (3)  Mikoriza

dapat meningkatkan unsur hara dengan jalan memperkecil jarak  antara akar

dengan unsur hara tersebut. Hal ini terjadi melalui pembentukan hypa pada

pemukaan akar yang befungsi sebagai perpanjangan akar. (4)  Dengan

perluasan hypanya, mikoriza akan meningkatkan daya serap dari elemen-

elemen yang imobil dalam tanah, misalnya : P, Cu, Zn. (5)  Mikoriza dapat
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membantu memperbaiki dan meningkatkan sifat-sifat struktur agregat tanah.

(6)  Mikoriza dapat membantu memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan

tanaman terutama di daerah yang kondisinya sangat miskin hara, pH rendah,

dan kurang air. (7)  Simbiosis antar jamur dan akar tanaman dapat melindungi

tanaman inangnya terhadap serangan jamur patogen dengan cara

mengeluarkan zat antibiotik. (8)  CMA  juga dapat menghasilkan hormon

tumbuh auxin, cytokinin, giberelin dan vitamin yang dapat merangsang

pertumbuhan tanaman inang.

Bakteri Rhizobium adalah salah satu contoh kelompok bakteri yang

berkemampuan sebagai penyedia hara bagi tanaman. Bila bersimbiosis

dengan tanaman legume, kelompok bakteri ini akan menginfeksi akar

tanaman dan membentuk bintil akar dari mitra legumnya. Peranan Rhizobium

terhadap pertumbuhan tanaman khususnya berkaitan dengan masalah

ketersediaan nitrogen bagi tanaman inangnya. Suatu pigmen merah yang

disebut leghemeglobin dijumpai dalam bintil akar antara bakteroid dan

selubung membrane yang mengelilinginya. Jumlah leghemeglobin di dalam

bintil akar memiliki hubungan langsung dengan jumlah nitrogen yang

difiksasi (Rao 1994).

Efisiensi dan efektivitas dari suatu strain Rhizobium pada bintil akar

dapat diamati dari warna kemerahan yang tampak pada bintil akar yang dapat

difiksasi oleh tanaman legum sangat bervariasi, tergantung pada jenis

tanaman legum, kultivar, jenis bakteri dan tempat tumbuh bakteri tersebut dan

terutama pH tanah. Pigmen merah ini disebut Leghaemoglobin (LHb),

dijumpai pada bintil akar antara bakteroid dan selubung membran yang

mengelilinginya. Jumlah LHb dalam bintil akar memiliki hubungan langsung

dengan jumlah nitrogen yang difiksasi. Pada bintil akar yang sudah tua,

aktivitas nitrogenasenya sudah berkurang karena kehilangan bakteroid.

Keadaan ini biasanya ditandai oleh warna bintil yang berwarna kuning

sampai coklat, menandakan dimulainya proses penuaan. Leghaemoglobin

hanya ditemukan pada bintil akar yang sehat, sedangkan tanaman yang tidak

sehat mempunyai bintil akar berwarna putih karena tidak mempunyai LHb
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sehingga penambatan nitrogen tidak dapat terjadi pada bintil akar tersebut

(Yuwono 2006).

Rhizobium yang berasosiasi dengan tanaman legume mampu menfiksasi

100-300 kg N/ha dalam satu musim tanam dan meninggalkan sejumlah N

untuk tanaman berikutnya. Permasalahan yang perlu diperhatikan adalah

efisiensi inokulan Rhizobium untuk jenis tanaman tertentu. Rhizobium

mampu mencukupi 80% kebutuhan nitrogen tanaman legume dan

meningkatkan produksi antara 10%-25%. Tanggapan tanaman sangat

bervariasi tergantung pada kondisi tanah dan efektifitas populasi asli

(Sutanto 2002).

C. Metodologi Praktikum

1. Waktu dan Tempat Praktikum

Praktikum acara Peran Mikrobiota Tanah Sebagai Simbion Spesifik

Tanaman dilaksanakan pada tanggal 19 April 2013 di Laboratorium

Biologi Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Alat dan Bahan Praktikum

a. Alat

1) Tabung reaksi

2) Petridish

3) Preparat

4) Mikroskop

5) Panci

6) Pemanas/kompor

7) Kantong plastik kemasan 50 gr/100 gr

8) Pinset

9) Silet atau pisau

10) Penggaris

11) Polibag

12) Gelas ukur
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b. Bahan

1) Bintil akar kedelai

2) Akar tanaman kedelai

3) Benih kedelai

4) Tanah alfisol

5) Aquadest

6) Garam fisiologis

7) Inokulum mikoriza

8) Inokulum Rhizobium (legin)

9) Larutan alkohol 50%

10) Larutan KOH 10%

11) Larutan HCl 1 N

12) Tryplanblue 0,05%

3. Cara Kerja

Tata Laksana Percobaan:

Percobaan dilakukan di rumah kaca dengan menggunakan kedelai

sebagai tanaman indikator yang ditanam pada tanah alfisol. Percobaan ini

akan menggunakan perlakuan pengaplikasian inokulum mikoriza dan

inokulum rhizobium. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak

lengkap (RAL), dengan rancangan sebagai berikut :

Kontrol

M = pengaplikasian inokulum mikoriza 100 gr

R = pengaplikasian inokulum Rhizobium 106 sel/cc

MR = pengaplikasian inokulum mikoriza 100 gr + inokulum

Rhizobium 106 sel/cc

a. Pengecatan akar

1) Mencuci bersih akar tanaman kedelai dari polibag (terutama akar-

akar yang halus atau rambut akar). Kemudian merendam dalam

larutan alkohol 50% selama 3-4 jam

2) Mengambil potongan akar yang tersimpan pada larutana alkohol dan

mencuci bersih, lalu memotong dengan ukuran 1 cm
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3) Memanaskan air atau pasir dalam panci (waterbath)

4) Menyiapkan larutan KOH 10% ( 20 ml), kemudian memasukkan

potongan akar tadi kedalam larutan KOH dan memanaskan di dalam

panci pada suhu 900C selama 5-10 menit tergantung pada ketebalan

akar atau sampai akar tanaman layu

5) Menuci akar menggunakan aquadest

6) Merendam akar di dalam HCl 1 N sampai berwarna putih

7) Mencuci kembali akar menggunakan aquadest

8) Meletakkan akar dalam cawan petri dan tambahkan cat tryplan blue

0,05% kemudian diamkan selama  2-24 jam agar cat tryplan blue

masuk dalam sel atau panaskan kembali  5 menit

9) Mengamati infeksi mikoriza di bawah mikroskop ( 5 potong akar)

b. Pengamatan bintil akar

1) Mencuci bersih akar tanaman dari tanah rhizozfer dan meniriskan

dengan tisu.

2) Mengamati kedudukan bintil (eksogen/endogen ), ukuran bintil,

sebaran bintil dan jumlah bintil

3) Memisahkan bintil dari akarnya kemudian belah tepat di tengah dan

mengamati efektivitas asosiasinya berdasarkan merahnya

leghemoglobin.
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D. Hasil Pengamatan dan Pembahasan

1. Hasil Pengamatan

Tabel 3.1 Infeksi Rhizobium pada Perlakuan yang Berbeda
Pengamatan
/Perlakuan

CPMR PMR Kontrol Cacing tanah

a. Tinggi Tanaman
b. Jumlah Cabang
c. Jumlah Bintil
d. Leghemoglobin
e. Letak bintil

f. Berat
Brangkasan
- Berat Segar
- Berat Kering

105,4 cm
5 cabang

48
Merah Muda
Endogen : 8
Eksogen : 40

21,886 gram
1,681 gram

83 cm
4 cabang

22
Merah Tua

Endogen : 14
Eksogen : 8

23,718 gram
2,061 gram

73 cm
6 cabang

19
Pucat

Endogen : 7
Eksogen : 12

28,087 gram
2,383 gram

114,5 cm
7 cabang

26
Merah

Endogen : 19
Eksogen : 7

32,096 gram
3,031

Sumber: Laporan sementara

Gambar 3.1 Tanaman (cacing) Gambar 3.2 Tanaman (CPMR)

Gambar 3.3 Tanaman (PMR) Gambar 3.4 Tanaman (kontrol)
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Gambar 3.5
Bintil akar
(cacing)

Gambar 3.6
Bintil akar
(CPMR)

Gambar 3.7
Bintil akar

(PMR)

Gambar 3.8
Bintil akar
(kontrol)

Analisis Perhitungan Infeksi Akar

Rumus : ℎℎ 100%
a. MPR = 310 100% = 30%

b. CMPR = 210 100% = 20%

c. Cacing Tanah = 010 100% = 0%

d. Kontrol = 010 100% = 0%

2. Pembahasan

Pada praktikum kali ini, dari perlakuan cacing tanah, PMR, CPMR

serta control terhadap tanaman kedelai. Pertumbuhan tanaman paling baik

ditunjukkan oleh perlakuan pemberian cacing tanah dengan tinggi tanaman

114,5 cm dan jumlah cabangnya 7 cabang, dengan berat brangkasan segar

32, 096 gram dan berat brangkasan kering 3,031 gram. Sedangkan pada

pengamatan akar tanaman kedelai Rhizobium paling banyak menginfeksi

akar tanaman kedelai dengan perlakuan CPMR, hal ini ditandai pada

perlakuan CPMR jumlah bintilnya paling banyak dengan jumlah sebanyak

48 bintil. Pada perlakuan kontrol diketahui tanaman kedelai tidak sehat

karena leghemoglobinnya berwarna pucat.

Analisis perhitungan infeksi akar, infeksi akar dari mikoriza paling

banyak terdapat pada perlakuan MPR dengan infeksi mencapai 30% dan

pada perlakuan CMPR infeksi akar mencapai 20%, sedangkan pada
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perlakuan kontrol dan cacing tanah tidak terjadi infeksi mikoriza pada akar

tanaman kedelai.

Bakteri Rhizobium hanya dapat bersimbiosis dengan tumbuhan legum

dengan menginfeksi akarnya dan membentuk bintil akar di dalamnya.

Simbiosis Rhizobium dengan tanaman legum dicirikan oleh pembentukan

bintil akar pada tanaman inang. Pembentukan bintil akar diawali dengan

sekresi produk metabolisme tanaman ke daerah perakaran (nod factors)

yang menstimulasi pertumbuhan bakteri, berupa liposakarida. Eksudat

akar yang dihasilkan tanaman legum tersebut memberikan efek yang

menguntungkan untuk pembelahan Rhizobium di tanah.

Faktor yang mempengaruhi infeksi dari rhizobium dan mikoriza

terhadap tanaman adalah adanya kesesuaian yang spesifik antar simbion.

Seperti pada rhizobium yang hanya bisa menginfeksi pada tanaman

legume. Selain itu juga adanya faktor lingkungan yang mendukung untuk

proses penginfeksian.

Pada ketersediaan hara akan mempengaruhi adanya tingkat

pertumbuhan dari tanaman. Dalam hal ini jika hara akan optimal maka

pertumbuhan akan semakin optimal dan berat biomassa akan tinggi.

Sehingga kedepannya jika unsur hara baik maka berat brangkasannya akan

semakin tinggi pula.
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E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasrkan hasil pengamatan dan pembahasan di atas Kesimpulan

yang dapat diambil adalah:

a. Pertumbuhan tanaman paling baik ditunjukkan oleh perlakuan

pemberian cacing tanah dengan tinggi tanaman 114,5 cm dan jumlah

cabangnya 7 cabang.

b. Rhizobium paling banyak menginfeksi akar tanaman kedelai dengan

perlakuan CPMR, hal ini ditandai pada perlakuan CPMR jumlah

bintilnya paling banyak dengan jumlah sebanyak 48 bintil.

c. Infeksi akar dari mikoriza paling banyak terdapat pada perlakuan MPR

dengan infeksi mencapai 30% dan pada perlakuan CMPR infeksi akar

mencapai 20%.

2. Saran

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan dapat disarankan

yaitu ketika melakukan pengamatan pada pengecatan akar, harus teliti

dalam menemukan infeksi mikoriza.



65

DAFTAR PUSTAKA

Brundrett M 2004. Diversity and Classification of Mycorrhizal Associati ons.
Botanical Review. 79(3):473-495.

Puryono S K S 1997.  Perlunya Label Bibit Bermikoriza. Majalah Kehutanan
Indonesia. Ed 2 Th. 1997/1998.

Rao N S S 1994. Soil Microorganisms and Plant Growth. Oxford and IBM
Publishing Co. (Terjemahan II. Susilo. Mikroorganisme Tanah dan
Pertumbuhan Tanaman. Universitas Indonesia Press.).

Sutanto R 2002. Penerapan Pertanian Organik. Kanisius. Yogyakarta.

Turjaman  M 2004. Mikoriza: Inovasi Teknologi Akar Sehat, Kunci Su kses
Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Majalah Kehutanan Indonesia. 20-22/I,
Jakarta.

Yuwono T 2006. Agricultural Biotechnology. Gadjah Mada University Press.
Yogyakarta



66

ACARA IV

PERAN BIOTA DALAM PEROMBAKAN BAHAN ORGANIK

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Tanah merupakan bagian dari tubuh alam yang menutupi bumi dengan

lapisan tipis, disintesis dalam bentuk profil dari pelapukan batu dan

mineral, dan mendekomposisi bahan organik yang kemudian menyediakan

air dan unsur hara yang berguna untuk pertumbuhan tanaman. Yang

membuat tanah itu subur diantaranya pelapukan lanjut, bahan mineralogi,

kapasitas pertukaran kation yang tinggi, kelembaban air dan pH netral.

Biota tanah berperan penting dalam proses perombakan bahan organik

sehingga menjamin keberlanjutan fungsi tanah sebagai tempat tumbuh

tanaman. Konsorsium mikrobiota berperan penting sebagai dekomposer,

sedangkan makrofauna mencacah sisa organik berukuran besar menjadi

berukuran lebih kecil (litter transformer). Ukuran seresah yang kecil

semakin memperluas area permukaan bagi bagi aktivitas mikrobiota,

sehingga aktivitas makrobfauna akan meningkatkan aktivitas mikrobiota

tanah.

Kompos merupakan pupuk organik, hasil dekomposisi berbagai sisa

organik oleh konsorsium mikro dan makrobiota. Bahan baku kompos

dapat berupa seresah atau pangkasan tanaman, jerami, limbah rumah

tangga, potongan rumput, kotoran ternak, serbuk gergaji, sisa onggok, dll.

Kesukaan (preferensi) biota terhadap sisa organik adalah berbeda-beda,

tergantung pada jenis biotanya dan tergantung pada jenis sisa organiknya.

Kesukaan terhadap sumber makanan ini akan mempengaruhi kecepatan

proses pengomposan, maupun kualitas kompos yang dihasilkan. Kompos

yang matang dicirikan oleh nisbah C/N ratio sekitar 10. Kompos

mengandung berbagai unsur hara yang diperlukan oleh tanaman.

Pemberian kompos ke dalam tanah dapat memperbaiki sifat fisik, kimia,

dan biologi tanah.
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Komposisasi adalah proses pembentukan kompos dari  suatu bahan

organik.  Pada kondisi alamiah bahan organik mengalami dekomposisi

secara terus menerus menjadi bahan yang salah satunya adalah kompos

dengan kandungan unsur hara tinggi.

Vermikompos adalah kompos yang dihasilkan dari bahan organik

dengan bantuan cacing (vermis). Keuntungan vermikompos adalah

prosesnya cepat dan kompos yang dihasilkan (kascing = bekas cacing)

mengandung unsur hara tinggi. Sementara komposisasi dengan cara

konvensional membutuhkan waktu yang relatif lama dengan kandungan

unsur hara yang lebih rendah.

Pengukuran aktivitas biota tanah dapat didekati dengan pengukuran

CO2 yang dilepaskannya. CO2 yang tertangkap merupakan hasil respirasi

dari mikrobiota, makrobiota, maupun akar tanaman. Dengan demikian

karbondioksida yang dilepaskan dari tanah diasumsikan sebagai hasil

metabolisme bersih dari aktivitas mikrobiota dan makrofauna yang ada di

dalam tanah.

Kesehatan tanah itu sendiri dapat didefinisikan secara umum sebagai

kemampuan berkelanjutan dari suatu tanah untuk berfungsi sebagai suatu

sistem kehidupan yang penting didalam batas – batas ekosistem dan tata

guna lahannya, untuk menyokong produktivitas hayati, meningkatkan

kualitas udara dan lingkungan perairan, serta memelihara kesehatan

tanaman, hewan dan manusia. Kualitas tanah itu sendiri dapat

didefinisikan secara umum sebagai kemampuan tanah untuk menghasilkan

produk tanaman yang bergizi dan aman secara berkelanjutan, serta

meningkatkan kesehatan manusia dan ternak, tanpa menimbulkan dampak

negatif terhadap sumberdaya dan lingkungan.

2. Tujuan Praktikum

a. Mahasiswa mampu membuat kompos secara konvensional dan kompos

melalui proses vermikomposting

b. Mampu membndingkan kualitas produk hasil vermikompos dn

pengomposan konvensional
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c. Menentukan tingkat aktivitas mikrobiota dalam proses

vermikomposting

B. Tinjauan Pustaka

Bahan organik merupakan sumber energi bagi makro dan mikro-fauna

tanah. Penambahan bahan organik dalam tanah akan menyebabkan aktivitas

dan populasi mikrobiologi dalam tanah meningkat, terutama yang berkaitan

dengan aktivitas dekomposisi dan mineralisasi bahan organik. Beberapa

mikroorganisme yang beperan dalam dekomposisi bahan organik adalah

fungi, bakteri dan aktinomisetes. Di samping mikroorganisme tanah, fauna

tanah juga berperan dalam dekomposi bahan organik antara lain yang

tergolong dalam protozoa, nematoda,  Collembola, dan cacing tanah. Fauna

tanah ini berperan dalam proses humifikasi dan mineralisasi atau pelepasan

hara, bahkan ikut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan struktur tanah

(Tian S. 2004). Mikro flora dan fauna tanah ini saling berinteraksi dengan

kebutuhannya akan bahan organik, kerena bahan organik menyediakan energi

untuk tumbuh dan bahan organik memberikan karbon sebagai sumber energi.

Pengaruh positip yang lain dari penambahan bahan organik adalah

pengaruhnya pada pertumbuhan tanaman. Terdapat senyawa yang

mempunyai pengaruh terhadap aktivitas biologis yang ditemukan di dalam

tanah adalah senyawa perangsang tumbuh (auxin), dan vitamin

(Stevenson 1982). Senyawa-senyawa ini di dalam tanah berasal dari eksudat

tanaman, pupuk kandang, kompos, sisa tanaman dan juga berasal dari hasil

aktivitas mikrobia dalam tanah. Di samping itu, diindikasikan asam organik

dengan berat molekul rendah, terutama bikarbonat (seperti  suksinat,

ciannamat,  fumarat) hasil dekomposisi bahan organik, dalam konsentrasi

rendah dapat mempunyai sifat seperti senyawa perangsang tumbuh, sehingga

berpengaruh positip terhadap pertumbuhan tanaman.

Pupuk kandang merupakan campuran kotoran padat, air kencing, dan sisa

makanan (tanaman). Dengan demikian susunan kimianya tergantung dari: (1)

jenis ternak, (2) umur dan keadaan hewan, (3) sifat dan jumlah amparan, dan

(4) cara penyimpanan pupuk sebelum dipakai. Hewan hanya menggunakan
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setengah dari bahan organik yang dimakan, dan selebihnya dikeluarkan

sebagai kotoran. Sebagian dari padatan yang terdapat dalam pupuk kandang

terdiri dari senyawa organik serupa dengan bahan makanannya, antara lain

selulosa, pati dan gula, hemiselulosa dan lignin seperti yang kita jumpai

dalam humus ligno-protein. Penyusun pupuk kandang yang paling penting

adalah komponen hidup, yaitu organisme tanah, pada sapi perah seperempat

hingga setengah bagian kotoran hewan merupakan jaringan mikrobia

(Brady 1990).

Pupuk kandang telah mengalami proses praperombakkan di dalam rumen

(perut besar). Chesson (1997) menjelaskan, di dalam rumen proses

perombakan bahan organik berlangsung secara efisien karena mikrobia dapat

bekerja secara optimal. Hal ini ditunjang oleh rumen merupakan habitat yang

ideal bagi berlangsungnya perombakan, antara lain karena: (1) keadaan yang

selalu terkontrol, (2) tidak terdapat faktor pembatas dalam suplai hara N dan

P, (3) keadaan anaerob penuh, (4) jumlah dan macam   17 mikroorganisme

yang adaptif dalam rumen tinggi, (5) tersedia cukup air (aqueous) pada

lingkungan rumen, dan (6) banyak bahan hijauan yang termakan. Laju

perombakan dalam rumen lebih cepat dibanding di tanah, waktu yang

diperlukan untuk merombak dinding sel dalam rumen hanya sehari, namun

bila di tanah perlu waktu mingguan.

Kompos adalah hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari campuran

bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi

berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab,

dan aerobik atau anaerobik. Pengomposan adalah proses dimana bahan

organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-

mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Membuat

kompos adalah mengatur dan mengontrol proses alami tersebut agar kompos

dapat terbentuk lebih cepat. Proses ini meliputi membuat campuran bahan

yang seimbang, pemberian air yang cukup, mengaturan aerasi, dan

penambahan aktivator pengomposan (Isroi 2008).
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Vermicomposting diartikan sebagai proses pembuatan kompos melalui

budidaya cacing. Budidaya tersebut diperoleh dua produk yaitu biomassa

cacing dan casting (kascing). Pada awalnya teknologi vermicomposting

digunakan untuk menangani limbah padat organik yang berasal dari

peternakan. Limbah padat peternakan khususnya kotoran ternak cocok untuk

budidaya cacing karena strukturnya relatif halus, dan kaya akan nutrisi.

Melalui perkembangannya, vermicomposting tidak hanya terbatas untuk

menangani limbah peternakan, tetapi juga untuk menangani sampah organik

rumah tangga dan sampah kota (Talkah 2009).

Evolusi CO2 terjadi pada tanah kondisi-kondisi lembab dan temperatur

yang menguntungkan atau yang baik. Kurun waktu 24 jam, ternyata 1

kilogram tanah dapat mengeluarkan atau membebaskan sekitar 5 – 30

miligram karbon sebagai CO2. Ketika tidak ada tambahan yang konstan dari

residu-residu tanaman, binatang, dan mikrobia kepada tanah, maka  jumlah

CO yang didapat dari sumber-sumber diatas segera akan menjadi suatu faktor

pembatas bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Waksman 2001).

C. Metodologi Praktikum

1. Waktu dan Tempat Praktikum

Praktikum acara Peran Biota Dalam Perombakan Bahan Organik

dilaksanakan pada tanggal 12 April 2013 di Laboratorium Biologi Tanah,

Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Alat dan Bahan Praktikum

a. Alat

1) Vermikomposting

a) Cetok

b) Ember

c) Saringan

d) Karung goni

e) Bak semen atau terpal

f) Selang air

g) Termometer
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2) Pengomposan secara konvensional

a) Sekop

b) Tempat pembuatan kompos

c) Ember

d) Penutup plastik/ mulsa

e) Termometer

f) Erlenmeyer 100 ml, 250 ml atau 500 ml

g) Skalpel dan spatel

h) Pisau

i) Sealer kantong plastik

j) Shaker, vortex

k) Petridish steril

l) Tabung reaksi

m)(mikro) pipet 1 ml

n) Driglasky

o) Autoklaf

p) Jarum ose

q) Bunsen

r) Baki/nampan plastik

s) Kantong plastik kemasan 50 gr atau 100 gr

3) Evolusi CO2

a) Alat penginkubasi (sungkup)

b) Flakon

c) Karet

d) Plastik transparan

e) Pipet

f) Alat penyuntik

b. Bahan

1) Vermikomposting

a) Cacing tanah (Pontoscolex corethurus)

b) Jerami
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c) Kotoran sapi

2) Pengomposan secara konvensional

a) Jerami kering yang dicacah sebagai bahan kompos

b) Pembawa (carrier) yang mengandung gambut, lempung, gambut

+ lempung dan dedak

c) Kompos jerami

3) Evolusi CO2

a) Areal lahan

b) KOH

c) HCl

d) BaCl2

e) Aquadest

f) Indicator PP

g) Indicator MO

3. Cara Kerja

a. Vermikomposting

1) Menyiapkan media tumbuh cacing tanah berupa kotoran ternak dan

jerami setengah matang (telah direndam selama 1 bulan) .

2) Mencampur bahan-bahan diatas hingga bahan tercampur rata dan

memasukkan campuran tersebut ke dalam wadah, lalu membiarkan

hingga suhunya mulai turun atau hingga 14 hari.

3) Setelah dingin, memasukkan cacing tanah sebanyak 100 gram

4) Memelihara cacing tanah dengan memberi makan. Cacing tanah

diberi pakan sehari semalam sebanyak berat cacing tanah yang

ditanam yaitu berupa semua kotoran hewan, kecuali kotoran yang

hanya dipakai sebagai media. Hal yang harus diperhatikan dalam

pemberian pakan pada cacing tanah antara lain:

a) Pakan yang diberikan harus dijadikan bubuk atau bubur dengan

cara diblender.
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b) Menaburkan bubur pakan rata di atas media, tetapi tidak menutupi

seluruh permukaan media, sekitar 2-3 dari peti wadah tidak

ditaburi pakan.

c) Menuutup pakan dengan plastik, karung, atau bahan lain yang

tidak tembus cahaya.

d) Pemberian pakan berikutnya, apabila masih tersisa pakan

terdahulu, harus diaduk dan jumlah pakan yang diberikan

dikurangi.

e) Bubur pakan yang akan diberikan pada cacing tanah mempunyai

perbandingan air 1:1.

5) Jika media terlalu kering, melakukan penyiraman hingga media

lembab kembali.

6) Lakukan pemanenan jika dalam media sudah nampak butiran

kotoran cacing atau medianya sudah lebih halus dan warnanya lebih

gelap. Panen dilakukan dengan cara memisahkan cacing tanah

dengan media. Kascing yang dihasilkan siap digunakan sebagai

pupuk organik.

7) Membandingkan kualitas (proporsi halus dan kasar, bau, warna,

penyusutan berat) produk dengan pengomposan secara konvesional)

b. Pengomposan secara konvensional

1) Mengambil jerami setengah matang (telah di rendam selama 2

minggu) dan dicacah menjadi ukuran yang lebih kecil (2-3cm)

2) Membasahi jerami tadi dengan air kemudian ditumpuk dengan

ketinggian + 0.5 m

3) Menutup tumpukan jerami tadi dengan mulsa plastik dan

membiarkan selam 1 minggu

4) Membandingkan kualitas (prporsi halus dan kasar, bau, warna,

penyusutan berat) produk dengan pengomposan dengan

vermikompos).
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c. Evolusi CO2

1) Memasang alat semacam kurungan dari besi (sungkup) yang sudah

ditutup plastik transparan dan di dalamnya dipasang flakon berisi

KOH atau NaOH di areal lahan dan biarkan alat tersebut selama

semalam.

2) Menyuntik BaCl2 ke dalam flakon berisi KOH atau NaOH kemudian

menutupnya rapat-rapat.

3) Menetesi larutan KOH dengan indicator PP sehingga warnanya

berubah menjadi merah muda.

4) Menetesi larutan KOH + indicator PP dengan HCl sampai warnanya

berubah menjadi putih keruh.

5) Menetesi larutan KOH dengan MO sehingga warnanya menjadi

orange.

6) Menetesi larutan KOH + indicator PP dengan HCl sampai warnanya

berubah menjadi putih keruh.

7) Mencatat volume HCl yang diperlukan untuk titrasi dengan

menggunakan rumus sebagai berikut :

 
2

100022,0..

rVNaOH

nHClab
r







Keterangan:

r : diameter tabung jebakan

a : ml HCl baku

b : ml HCl blanko

n HCl : Normalitas HCl : 0,1N

V : volume KOH
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D. Hasil Pengamatan dan Pembahasan

1. Hasil Pengamatan

a. Pengomposan dan Vermikompos

Tabel 4.1 Hasil Pengamatan Vermikompos dan Pengomposan
Keterangan Kompos Vermikompos

Cacing Tidak ada Tidak ada
Tekstur Sedang Kasar
Warna Coklat Coklat gelap
Bau Berbau asam Tidak berbau
Mikroorganisme Semut > 20

Laba-laba < 10
Kutu > 20

Semut > 10

Sumber : Laporan Sementara

Tabel 4.2 Berat Awal dan Akhir Cacing Tanah
Berat Jumlah

Awal (gram) Akhir (gram) Awal (gram) Akhir (gram)
72 0 5 0

Sumber: Laporan Sementara

b. Evolusi CO2

Tabel 4.3 Pengamatan Evolusi CO2 pada medium PP dan MO
Perlakuan r

(cm)
a

(ml)
b (ml) n HCl V NaOH

(ml)
Vermikompos 1,75 54,5 47 0,1 5
Konvensional 1,8 31,5 47 0,1 5

Sumber : Laporan Sementara
Keterangan :

a : volume titrasi

b : blanko

r : jari-jari

Analisis Data :

a. Vermikompos
Mo : 16,4

PP : 3,7

rMo =
( , ) , , , ( , )

= , 98,33
= 13,17
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rPP =
( , ) , , , ( , )

=
, 98,33

= 14,4

b. Kompos Konvensional
PP : 11,5 ml

Mo : 15,2 ml

r flakon : 1,75 cm

rMo =
( , ) , , , ( , )

=
, 103,95

=20,7

rPP =
( , ) , , , ( , )

=
, 103,95

= 11,66

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa pada hasil vermikompos

hasilnya tidak berbau, dengan warna coklat gelap dan tekstur kasar.

Sedangkan pada kompos konvensional dengan hasil berbau asam

menyengat, berwarna coklat dan tekstur sedang. Pada hasil dekomposis

dari keduanya dapat dilihat bahwa pada vermikompos lebih cepat dan

matang dibanding dengan konvensional yang lebih lama dan sedikit

matang. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya tingkat tekstur pada

vermikompos yang halus. Cacing yang digunakan dalam vermikompos

adalah spesies Pontoscolex corethurus karena spesies ini mudah didapat

selain itu juga spesies ini mempunyai kemampuan dekomposisi yang lebih

baik dibandingkan cacing spesies lain, cacing spesies Pontoscolex

corethurus mampu mendekomposisi berbagai jenis seresah tanpa pilih-
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pilih. Pada akhir pengamatan vermikompos diketahui vermikompos tidak

berhasil dan tidak terjadi dekomposisi lebih lanjut hal ini dikarenakan

cacing tanah yang diaplikasikan untuk membantu dekomposisi ternyata

mati, hal ini disebabkan karena cacing tanah kekurangan air dan

kelelmbaban pada kompos tidak terjaga dengan baik.

Hasil evolusi CO2 pada perlakuan vermikomposting menggunakan

indikator MO menunjukkan nilai sebesar 16,4. Sedangkan dengan

indicator PP menunjukkan nilai sebesar 3,7. Dalam hal ini diindikasikan

terdapat aktivitas organisme dalam proses vermikompos sehingga

diperoleh CO2. Di dalam titrasi digunakan larutan berupa KOH dan HCl.

KOH berfungsi dalam pengangkapan CO2 sedangkan H2O berfungsi untuk

menjaga kelembaban udara sehingga aktivitas mikroorganisme terus

berjalan. Titrasi HCl setelah penambahan indikator PP mengakibatkan

warna berubah dari pink menjadi bening. Setelah penambahan indikator

MO pada KOH berwarna orange dan berubah menjadi pink setelah dititrasi

dengan HCl 0.1 N. Jumlah HCl yang digunakan pada titrasi kedua

berhubungan langsung dengan jumlah fiksasi CO2. Semakin besar HCl

yang digunakan maka semakin besar pula CO2 yang dihasilkan. Semakin

banyak r yang dihasilkan makin banyak CO2 yang dihasilkan tanah

tersebut. Penurun besarnya nilai r juga dapat terjadi karena adanya

persaingan antar mikrobia untuk mendapatkan makanan yang semakin

sedikit. Sehingga banyak mikrobia yang mati dan aktivitas berkurang

sehingga CO2 juga berkurang. Sedangkan pada kompos konvensional hasil

menunjukkan dengan indikator MO maupun PP bahwa hasilnya lebih kecil

dibanding dengan vermikompos, karena dalam konvensional ini tidaka

adanya aktvitas organisme lebih sedikit.
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E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan diatas maka dapat

ditarik kesimpulan, yaitu:

a. Hasil proses dekomposisi dari keduanya dapat dilihat bahwa pada

vermikompos lebih cepat dan matang dibanding dengan konvensional

yang agak lama dan sedikit matang. Hal ini dapat ditunjukkan dengan

adanya tingkat tekstur pada vermikompos yang halus.

b. Hasil evolusi CO2 pada perlakuan vermikomposting menggunakan

indikator MO menunjukkan nilai sebesar 16,4. Sedangkan dengan

indicator PP menunjukkan nilai sebesar 3,7.

c. Pada kompos konvensional hasil menunjukkan dengan indikator MO

maupun PP bahwa hasilnya lebih kecil dibanding dengan vermikompos,

karena dalam konvensional ini tidak adanya aktvitas organisme lebih

sedikit.

d. Penggunaan cacing tanah spesies Pontoscolex corethurus, karena lebih

mampu mendekomposisi berbagai jenis seresah tanpa pilih-pilih.

e. Kegagalan vermikompos disebabkan cacing tanah yang diaplikasikan

mati akibat kondisi lingkungan yang kurang air.

2. Saran

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disarankan

yaitu ketika melakukan vermikompos harus dijaga mengenai kandungan

air dan kelembaban bahan. Hal ini dikarenakan dekomposisi tidak berjalan

sempurna kalau tanpa adanya air yang cukup.
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ACARA V

PERAN BIOTA TANAH PADA KESUPRESIFAN TANAH TERHADAP

PATOGEN TULAR TANAH

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Tanah supresif merupakan tanah yang terbebas dari patogen penyebab

penyakit pada tanah atau jika ada patogen tersebut tidak menyebabkan

gangguan yang berarti. Berkebalikan dengan tanah supresif, tanah kondusif

merupakan tanah yang memungkinkan sebagai tempat berkembangnya

patogen tanah. Tanah supresif harus dikondisikan sedemikian rupa agar bisa

berubah menjadi tanah supresif yang mendukung pertumbuhan tanaman

secara optimal.

Tanah supresif biasanya memiliki ketahanan yang dihasilkan dari

adanya peran dari kompleks biota tanah yang bersifat antagonis terhadap

patogen tular tanah. Peran antagonis ini sebagai penekan perkembangan

patogen atau menghambat infeksi pada tanaman. Perlu dilakukan penelitian

lebih lanjut tentang macam antagonis ini dan kecocokannya pada patogen-

patogen tertentu pada tanah.

Secara fitopatologi tanah sehat adalah tanah yang ketika ditanami

tanaman terbebas dari gangguan pathogen penyebab penyakit tular tanah

sehingga tanaman dapat tumbuh secara optimal sesuai. Tanah yang terbebas

gangguan pathogen tersebut dapat disebabkan oleh ketidakhadiran pathogen

dalam tanah atau pathogen ada namun tidak dapat berkembang sehingga

tidak menimbulkan penyakit yang merugikan secaraberarti. Tanah yang

terakhir inidisebut juga tanah supresif.

Kerusakan tanaman karena patogen tular tanah dapat diperkecil dengan

memanipulasi satu atau lebih komponen yang terlibat dalam timbulnya

suatu penyakit, yaitu patogen, tanaman inang, dan mikroorganisme tanah.

Faktor yang paling penting dalam pengelolaan penyakit yang disebabkan
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oleh patogen tular tanah ini adalah mengurangi tingkat inokulumnya di

bawah ambang ekonomi sebelum tanaman yang peka di tanam.

2. Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu menganalisis hubungan keragaman dan populasi

biota tanah pada kesupresifan tanah terhadap patogen tular tanah.

B. Tinjauan Pustaka

Patogen tular tanah (soil-borne pathogens) merupakan kelompok

mikroorganisme yangsebagian besar siklus hidupnya berada di dalamtanah dan

memiliki kemampuan untukmenginfeksi perakaran atau pangkal

batang,sehingga dapat menyebabkan infeksi dankematian bagi tanaman. Ciri-

ciriutama dari patogen tular tanah adalahmempunyai stadia pemencaran dan

masa bertahan yang terbatas di dalam tanah, walaupunbeberapa patogen tular

tanah ini dapatmenghasilkan spora udara sehingga dapatmemencar ke areal

yang lebih luas (Chauhan et al. 2006).

Tanah supresif adalah tanah yang kaya akan mikroba tanah, sehingga

kondusif untuk pertumbuhan tanaman dan dapat menekan perkembangan

mikroba patogen (Van 2000). Tanah supresif diperlukan pada pertanian untuk

menghasilkan pertumbuhan tanaman yang optimal. Tanah supresif yang

dimaksud dengan kaya akan mikroba tanah adalah mikroba tanah yang bersifat

benefit atau menguntungkan dan mendukung pertumbuhan tanaman.

Tanah yang mengalami kondisi kondusif terhadap patogen tular tanah

biasanya mengalami beberapa defisiensi hara. Contohnya kondisi tanah yang

mengalami liat tinggi serta kondusif patogen akan mengalami defisiensi unsur

hara K (Hidayah dan Djajadi 2009). Dimaksud dengan tanah kondusif adalah

memungkinkan untuk pertumbuhan dan perkembangan patogen penyebab

penyakit tular tanah.

Jamur patogen tular tanah yaitu jamur yang bersumber dari dalam tanah.

Jamur ini umumnya menyebabkan akar tanaman atau umbi menjadi busuk

sehingga tanaman mati (Suwahyono 2010). Contoh jamur patogen tular tanah

adalah Erwinia cartovora subsp. Cartovora dan Fusarium oxysporum.

Sedangkan contoh bakteri tular tanah seperti Pseudomonas solanacearumi.
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Solarisasi tanah merupakan suatu metode disinfestasi tanah alternatif yang

sederhana, aman, efektif, tidak meninggalkan residu, dapat dengan mudah

diaplikasikan pada skala kecil atau skala luas, dan dapat dikombinasikan

dengan metode pengendalian yang lain seperti aplikasi pestisida dosis rendah,

aplikasi pupuk (pupuk hijau, pupuk organik, atau pupuk buatan), dan agens

hayati, serta mempunyai efek pengendalian jangka panjang. Efektif mengontrol

patogen-patogen tanaman tular tanah (nematoda parasit, cendawan, dan

beberapa bakteri) dan gulma, memperbaiki kesuburan tanah, meningkatkan

pertumbuhan tanaman meningkatkan ketersediaan nutrisi esensial di dalam

tanah dan menstimulir pertumbuhan mikroflora tanah. Efektivitas pengendalian

yang dapat dicapai dipengaruhi oleh lokasi; cuaca; karakteristik tanah seperti

warna, struktur, kelembaban, dan kedalaman tanah; persiapan tanah dan

orientasi bedengan; dan kombinasi dari waktu pelaksanaan, lamanya proses

solarisasi berlangsung, temperatur tinggi yang dihasilkan, dan kepekaan spesies

patogen, hama dan gulma yang akan dikendalikan (Blok et al. 2000).

C. Metodologi Praktikum

1. Waktu dan Tempat Praktikum

Praktikum acara Peran Biota pada Kesupresifan Tanah terhadap

Patogen Tular Tanah dilaksanakan pada tanggal 26 April 2013 di

Laboratorium Biologi Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

2. Alat dan Bahan Praktikum

a. Alat

1) Cawan petri

2) Tabung reaksi

3) Tabung erlenmeyer 250 ml

4) Pipet steril

b. Bahan

1) Lahan supresif dan kondusif terhadap penyakit busuk pangkal bawang

putih yang disebabkkan oleh Fusarium oxysporum f.sp. cepae

2) Medium NA
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3) Medium PDA

3. Cara Kerja

a. Lahan masing-masing seluas minimal 200 m2 supresif dan kodusif busuk

pangkal bawang putih yang berturut-turut dengan insidens penyakit

kurang dari 5% dan 30% . mengambil masing-masing lahan sebagai 3

luasan untuk ulangan.

b. Mengambil contoh tanah secara sistemik sampling dengan pola “X” dan

mengambil tanah masing-masing sebanyak satu genggam tanah pada 5

titik pola tersebut.

c. Mencampurkan secara homogen tanah dari kelima titik tersebut

menjadikannya sebagai tanah contoh komposit.

d. Mengeringanginkan tanah dan kemudian menyaringnya dengan saringan

tanah 9 pore.

e. Menimbang tanah 10 g dan memasukkannya ke dalam gelas erlenmeyer

berkapasitas 250 ml berisi 90 ml air steril danmenggojoknya sampai

homogen.

f. Memindahkan 1 ml pada tabung reaksi yang telah berisi 9 ml air steril

dan seterusnya sedemikian rupa pengenceran sampai 10-10.

g. Mengambil 0,1 ml dengan pipet dan meratakan pada permukaan media

NA dan PDA yang sudah membeku.

h. Mengamati populasi bakteri dan jamur berturut-turut pada hari ketiga dan

kelima setelah menginkubasinya.

i. Mencatat masing-masing jenis dengan kode B1, B2, B3, dan seterusnya

untuk bakteri dan kode J1, J2, J3 dan seterusnya untuk jamur.

j. Membandingkan populasi total, keragaman bakteri dan jamur antara

tanah supresif dan kondusif tersebut.
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D. Hasil Pengamatan dan Pembahasan

1. Hasil Pengamatan

Tabel 5.1 Identifikasi Tanah Sakit dan Tanah Sehat Tawangmangu
Kelompok Media Bentuk Elevasi MArgin Jumlah SPC Foto
3
(Sehat)

NA(- 4) Lobate Irregular Flat
>300
(TBUD)

>3x105

NA(- 5) Lobate Irregular Flat
>300
(TBUD)

>3x105

PDA(- 2)
Serate
Undulate

Circular
Irregular

Flat 8 <3x105

PDA (- 3) Kontaminasi - - - -

4
(Sakit)

NA(- 4) Irregular Flat Lobate > 300(TBUD) > 3 x
105

NA(- 5) Irregular Flat Lobate > 300(TBUD)

PDA(- 2) Kontaminasi - - - -
PDA (- 3) Kontaminasi - - - -

Sumber: Laporan Sementara

2. Pembahasan

Tanah supresif adalah tanah yang kaya akan mikroba tanah, sehingga

kondusif untuk pertumbsuhan tanaman dan perkembangan mikroba

pathogen. Kondisi tanah supresif memungkinkan dimana penyakit tertentu

dihalangi karena adanya mikroorganisme dalam tanah yang melawan

patogen.

Di setiap tempat seperti dalam tanah, udara maupun air selalu

dijumpai mikroba. Umumnya jumlah mikroba dalam tanah lebih banyak

daripada dalam air ataupun udara. Umumnya bahan organik dan senyawa

anorganik lebih tinggi dalam tanah sehingga cocok untuk pertumbuhan

mikroba heterotrof maupun autotrof. Keberadaan mikroba di dalam tanah

terutama dipengaruhi oleh sifat kimia dan fisika tanah. Komponen
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penyusun tanah yang terdiri atas pasir, debu, lempung dan bahan organik

maupun bahan penyemen lain akan membentuk struktur tanah. Struktur

tanah akan menentukan keberadaan oksigen dan lengas dalam tanah.

Dalam hal ini akan terbentuk lingkungan mikro dalam suatu struktur tanah.

Mikroba akan membentuk mikrokoloni dalam struktur tanah tersebut,

dengan tempat pertumbuhan yang sesuai dengan sifat mikroba dan

lingkungan yang diperlukan. Dalam suatu struktur tanah dapat dijumpai

berbagai mikrokoloni seperti mikroba heterotrof pengguna bahan organik

maupun bakteri autotrof,dan bakteri aerob maupun anaerob.

Untukkehidupannya, setiap jenis mikroba mempunyai kemampuan untuk

merubah satu senyawa menjadi senyawa lain dalam rangka mendapatkan

energi dan nutrien.

Banyaknya bahan organik berarti tanah ter-sebut dapat dikatakan

sehat, tanah yang sehat berarti kehidupan mikro-organisme tanahnya juga

baik. Mikroorganisme tanah seperti cacing sangat membantu proses

kesuburan tanah. Tanah Tawangmangu sehat pada media NA memiliki

bentuk lobate, elevasi Irregular dan margin flat, dan total jumlah >300

dengan SPC >3x105. Pada media PDA bentuk serate undulate, elevasi

circullar irregular dan margin flat sedangkan jumlah total hanya 8 dengan

SPC >3x105. Sedangkan pada tanah Tawangmangu sakit pada media NA

memiliki bentuk irregular, elevasi flat dan margin lobate, dan total jumlah

>300 TBUD dengan SPC >3x105. Pada media PDA terjadi kontaminasi.

kondisi tanah yang banyak sakit, karena terus-menerus terkuras akibat

produksi padi yang selalu digenjot. Ia menemukan bahwa tanah yang

subur semakin langka, daya produksi pangan semakin mundur, tanah-tanah

semakin terkuras khususnya humus karena irigasi dan pupuk pabrik,

sehingga tanah memadat dan keras pada musim hujan dan becek di musim

air berkelimpahan. Tanaman kahat air di musim kemarau dan kahat udara

segar di musim becek, dan manfaat pupuk pabrik menurun drastis.
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E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan dapat disimpulkan

bahwa:

a. Keadaan tanah supresif dipengaruhi banyak sedikitnya patogen tular

tanah.

b. Pada tanah kondusif, patogen tular tanah mampu menghancurkan

bagian tanaman.

c. Kerusakan tanaman karena patogen tular tanah dapat diperkecil dengan

memanipulasi satu atau lebih komponen yang terlibat dalam timbulnya

suatu penyakit, yaitu patogen, tanaman inang, dan mikroorganisme

tanah.

d. Analisis hubungan keragaman dan populasi biota tanah pada

kesupresifan tanah terhadap patogen tular tanah sangat berkaitan.

e. Pada isolasi tanah Tawangmangu sehat jumlah patogen 608 dan pada

isolasi Bantul sakit sejumlah 600, ini berbanding lurus dengan kondisi

tanah yang sehat dan sakit.

2. Saran

Diharapkan agar praktikum selanjutnya lebih tertata dan terjadwal

dengan baik, keahlian co-ass dalam menguasai alat-alat laboratorium harus

ditingkatkan.
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