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RINGKASAN 

 
Wahna Widhianingrum. NIM H0204065. Aktifitas Bakteri Pelarut Fosfat 

pada Pertanaman Wortel (Daucus carota L.) dengan Berbagai Imbangan 
Pupuk Organik dan Pupuk Anorganik di Andisol Tawangmangu. Di bawah 
bimbingan Dr. Ir Supriyadi, MP. Ir. Sri Hartati, MP. dan Ir. Sumani, M.Si. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan pada bulan 
September 2007 sampai dengan Maret 2008 di Desa Blumbang, Kecamatan 
Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Analisis Biologi dilaksanakan di 
Laboratorium Biologi Tanah dan analisis Kimia dilaksanakan di Laboratorium 
Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh perimbangan pupuk 
organik dan pupuk anorganik terhadap populasi bakteri pelarut fosfat, mengetahui 
pengaruh bakteri pelarut fosfat terhadap ketersediaan fosfat, dan mengetahui 
pengaruh bakteri pelarut fosfat serta ketersediaan fosfat akibat  perimbangan 
pupuk organik dan pupuk anorganik terhadap produksi wortel. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) 
faktor tunggal. P1:0% pupuk organik+0% pupuk anorganik; P2:50% pupuk 
anorganik; P3:100% pupuk anorganik; P4:50% pupuk organik; P5:50% pupuk 
organik+50% pupuk anorganik; P6:50% pupuk organik+100% pupuk anorganik; 
P7:100% pupuk organik; P8:100% pupuk organik+50% pupuk anorganik; 
P9:100% pupuk organik+100% pupuk anorganik. Analisis data yang digunakan 
adalah uji F 5% (data normal) atau uji Kruskal Wallis (data tidak normal) untuk 
mengetahui pengaruh perlakuan dan selanjutnya diteruskan dengan uji DMRT 
taraf 5% (data normal) atau uji Mood Median (data tidak normal) yang digunakan 
untuk membandingkan antar perlakuan dan uji korelasi untuk mengetahui 
hubungan antar variabel penelitian.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa imbangan pupuk organik dan pupuk 
anorganik berpengaruh tidak nyata terhadap populasi bakteri pelarut fosfat, 
ketersediaan fosfat, dan berat wortel. Populasi bakteri pelarut fosfat berpengaruh 
tidak nyata terhadap ketersediaan fosfat. Perlakuan pupuk organik 20 ton/ha tanpa 
pupuk anorganik mampu meningkatkan populasi bakteri pelarut fosfat 679% dari 
kontrol (P1), hal ini dipengaruhi oleh nutrisi, pH, dan Kapasitas Pertukaran 
Kation. 
 
Kata Kunci: Bakteri pelarut fosfat, Andisol, Imbangan pupuk organik dan      

anorganik, dan Ketersediaan fosfat. 
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SUMMARY 

 
Wahna Widhianingrum. NIM H0204065. The activity of phosphate 

solubilizing bacteria in carrot (Daucus carota L.) plantation with some kinds 
organic fertilizer and inorganic fertilizer balance on Andisols Tawangmangu. 
Under tuition of  Dr. Ir. Supriyadi, MP., Ir. Sri Hartati, MP. and Ir. Sumani, M.Si. 

This is a field research which has been conducted on September 2007 until 
March 2008 at Blumbang, Tawangmangu District, Karanganyar Regency. The 
Biology analysis has been done at the Soil Biology Laboratory and the Chemistry 
analysis  has been done at the Chemistry and Soil Fertility Laboratory of 
Agriculture Faculty of Sebelas Maret University. 

This research was aim to know organic and inorganic fertilizer balance 
influence to the phosphate solubilizing bacteria population, to know phosphate 
solubilizing bacteria influence to the availability of phosphate, and to know 
phosphate solubilizing bacteria influence and also availability of phosphate effect 
of organic and inorganic fertilizer balance to the carrot weight. 

This research used Randomized Completely Blok Design (RCBD) with 
single factor. P1:0% organic fertilizer +0% inorganic fertilizer; P2:50% inorganic 
fertilizer; P3:100% inorganic fertilizer; P4:50% organic fertilizer; P5:50% organic 
fertilizer +50% inorganic fertilizer; P6:50% organic fertilizer +100% inorganic 
fertilizer; P7:100% organic fertilizer; P8:100% organic fertilizer +50% inorganic 
fertilizer; P9:100% organic fertilizer +100% inorganic fertilizer. The data analysis 
has been used is F 5% test (normal file) or Kruskal Wallis test (abnormal file) for 
to know treatment effect and then continued with test DMRT 5% level (normal 
file) or Mood Median test (abnormal file) it used for comparing between treatment 
and correlation test to know the correlation between research variable. 

The result of this research shows that organic and inorganic fertilizer 
balance have no a significant influence to the phosphate solubilizing bacteria 
population, availability of phosphate, and carrot weight. Phosphate solubilizing 
bacteria population have no a significant influence to the availability of 
phosphate. The organic fertilizer with 20 ton/ha without inorganic fertilizer 
increase the phosphate solubilizing bacteria population 679% compared the 
control (P1), this is influence by nutrition, pH, and Cation Exchange Capacities.  
 
Keyword: Phosphate solubilizing bacteria, Andisols, Organic and inorganic 

fertilizer balance, and Availability of phosphate. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Praktek pertanian intensif dengan penggunaan pupuk anorganik pada 

awalnya memang diakui dapat meningkatkan hasil. Namun perkembangan 

berikutnya menimbulkan ketidakseimbangan hara dalam tanah, menipisnya 

bahan organik, merosotnya produktivitas lahan, serta eksploitasi hama dan 

terganggunya agroekosistem. Pengolahan lahan secara intensif juga 

menyebabkan penurunan makro dan populasi mikroorganisme fungsional 

yang memiliki peran penting di dalam tanah. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan kualitas dan produktivitas lahan perlu adanya sistem pertanian 

organik. Penerapan pertanian organik secara proporsional dilakukan dengan  

perimbangan penggunaan pupuk anorganik dan pupuk organik. 

Andisol merupakan tanah yang berwarna hitam kelam, sangat porous, 

mengandung bahan organik dan liat tipe amorf, terutama alofan serta sedikit 

silika dan alumina atau hidroksida besi (Darmawijaya, 1990). Sehubungan 

dengan hal tersebut, pengelolaan andisol seperti di Tawangmangu sampai saat 

ini digunakan untuk budidaya pertanian tanaman hortikultura misal wortel.  

Unsur fosfat (P) adalah unsur esensial kedua setelah N yang berperan 

penting dalam fotosintesis dan perkembangan akar. Ketersediaan fosfat dalam 

tanah jarang yang melebihi 0,01 % dari total P. Pada tanah masam seperti 

Andisol mempunyai faktor pembatas utama yaitu kekurangan unsur hara P 

yang dijerap oleh alofan (kahat P) dimana P mengalami proses pengikatan 

yang cukup tinggi (Darmawijaya, 1990). Karena itu andisol merupakan tanah 

dengan retensi fosfat yang cukup tinggi oleh alofan. Fosfat akan bersenyawa 

dalam bentuk-bentuk Al-P dan Fe-P. 

Adanya pengikatan-pengikatan tersebut menyebabkan pupuk fosfat yang 

diberikan tidak efisien, sehingga perlu diberikan dalam takaran tinggi. 

Pemberian pupuk fosfat ke dalam tanah, hanya 15 – 20 % yang dapat diserap 

tanaman. Sedangkan sisanya akan terjerap di antara koloid tanah dan tinggal 

sebagai residu dalam tanah ( Buckman and Brady, 1982; Jones, 1982 ). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xii 

Menurut penelitian Winarno, dkk (2006), bahwa permasalahan pokok di 

lahan wortel yaitu disebabkan salah satunya oleh petani dalam menggunakan 

pupuk anorganik melebihi dosis yang diperlukan oleh tanaman wortel. Dilain 

pihak, karena kepemilikan lahan yang sangat sempit (x < 350 m2), maka 

pemberian pupuk anorganik menjadi tidak terkontrol dan umumnya melebihi 

dosis yang diperlukan untuk budidaya tanaman wortel. 

Penambahan pupuk organik ke dalam tanah sebaiknya dilakukan secara 

berkala sesuai dengan jumlah dan potensi sumber bahan organik yang berada 

di sekitar lahannya. Berdasarkan data Dinas Pertanian Karanganyar, produksi 

wortel di kecamatan Tawangmangu dengan luas panen 1.031 Ha, produksi 

191.205 ton, memiliki produktivitas 1.854 Ku/Ha. Sehingga untuk 

memperoleh hasil yang optimal dilakukan perimbangan pupuk organik dan 

pupuk anorganik. 

Pertumbuhan tanaman dan pembentukan umbi tanaman wortel 

memerlukan unsur-unsur N, P, K dalam jumlah banyak yaitu 150 kg pupuk N, 

225 kg P2O5 dan 100 kg K2O per hektar lahan (Cahyono, 2002). Namun, 

jumlah hara yang tersedia di dalam tanah relatif sedikit sehingga perlu 

penambahan unsur-unsur N, P, K dari luar yaitu melalui pemupukan. Pupuk 

kandang dapat menambah tersedianya bahan makanan (unsur hara) bagi 

tanaman dengan menyerap kandungan unsur hara pupuk kandang yang 

lengkap. Rata-rata kandungan unsur hara dalam pupuk kandang adalah 0,5 % 

N; 0,25 % P2O5 dan 0,5 % K2O serta Ca, Mg dan S (Hakim  et. al., 1986). 

Aktivitas mikroorganisme tanah mampu mempengaruhi ketersediaan 

fosfor tanah. Penambahan pupuk organik dalam tanah menurut Musnamar 

(2003) akan menambah unsur hara yang dibutuhkan dalam pertumbuhan 

tanaman dan mikroorganisme tanah. Pada Andisol, penambahan pupuk 

organik diharapkan mampu meningkatkan populasi bakteri pelarut fosfat 

dimana berpengaruh terhadap ketersediaan fosfor tanah. 

Mikrobia yang berperan penting dalam membantu penyediaan unsur hara 

dalam tanah terutama P adalah bakteri pelarut fosfat. Bakteri pelarut fosfat 

mampu membantu pelarutan P menjadi bentuk tersedia karena kemampuannya 
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mengsekresikan sejumlah asam organik seperti asam formiat, asetat, 

propionate, laktat, fumarat dan suksinat. Asam-asam organik tersebut akan 

mengikat Al dan Fe sehingga membebaskan P yang terikat menjadi tersedia 

(Supriyadi dan Sudadi, 2001).  

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dikaji lebih lanjut 

mengenai aktifitas bakteri pelarut fosfat kaitannya dalam membantu 

penyediaan unsur hara dalam tanah terutama P. Sehingga dengan perimbangan 

pupuk organik dan anorganik diharapkan akan mempengaruhi aktifitas bakteri 

pelarut fosfat dalam membantu penyediaan hara P yang dapat diserap secara 

efektif oleh tanaman wortel secara berkelanjutan dan mampu meningkatkan 

produksi wortel. 

 

B. Perumusan Masalah 

Andisol merupakan tanah dengan retensi fosfat yang cukup tinggi oleh 

alofan. Sebagian besar bentuk fosfat terikat oleh koloid tanah sehingga tidak 

tersedia bagi tanaman, fosfat tersebut bersenyawa dalam bentuk-bentuk Al-P 

dan Fe-P. Adanya pengikatan-pengikatan tersebut menyebabkan pupuk fosfat 

yang diberikan tidak efisien, sehingga perlu diberikan dalam takaran tinggi. 

Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi pemupukan fosfat kaitannya 

dengan rendahnya unsur fosfat yang tersedia dalam Andisol yaitu dengan 

memanfaatkan kelompok mikroorganisme pelarut fosfat seperti bakteri pelarut 

fosfat agar dapat melarutkan fosfat tidak tersedia menjadi tersedia sehingga 

dapat diserap oleh tanaman wortel. Berdasarkan permasalahan tersebut maka 

perlu dikaji lebih lanjut mengenai aktifitas bakteri pelarut fosfat dengan 

berbagai imbangan pupuk organik dan pupuk anorganik dalam upaya 

meningkatkan ketersediaan P. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh perimbangan pupuk organik dan pupuk anorganik 

terhadap populasi bakteri pelarut fosfat. 

2. Mengetahui pengaruh bakteri pelarut fosfat terhadap ketersediaan fosfat. 
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3. Mengetahui pengaruh bakteri pelarut fosfat dan ketersediaan fosfat akibat  

perimbangan pupuk organik dan pupuk anorganik terhadap produksi 

wortel. 

  

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Bakteri pelarut fosfat  

Beberapa bakteri tanah yang hidup di sekitas akar (rizosfer) mampu 

mengsekresikan asam-asam organik seperti asam formiat, asam propionat, 

asam laktat dan asam fumarat serta membentuk khelat dengan ion  Fe2+ dan 

Al3+ sehingga mampu membebaskan ion P terikat menjadi P yang dapat 

diserap oleh tanaman. Kelompok bakteri ini disebut bakteri pelarut fosfat 

(Musnamar, 2003). 

Reaksi pelarutan oleh berbagai enzim pelarut P dapat ditulis sebagai 

berikut:  

Ester fosfat + H2O                                          ROH + fosfat   
                                         fosfatase                            (tersedia)  
  
Firofosfat +  H2O                                            2 ortofosfat    
                                         firofosfatase            (tersedia)  
  
Heksafosfat inositol + 6 H2O                          inositol + 6 fosfat  
                                                      fitase                         (tersedia)  
  
Metafosfat                                           ortofosfat  
                              metafosfate            (tersedia)  

Proses pelarutan P oleh bakteri pelarut fosfat: 

Ca3(PO4)2 + 2 HNO3            2 CaHPO4 + Ca(NO3)2 

Ca3(PO4)2  + 4 HNO3            Ca(H2PO4)2 + 2 Ca(NO3)2 

Ca3(PO4)2  +  H2SO4              2 CaHPO4 + CaSO4 
(Alexander, 1977). 
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Bakteri pelarut fosfat mempunyai beberapa peranan, antara lain : 

1. meningkatkan ketersediaan fosfat, 

2. mengkolonisasi rizosfir dan menghasilkan zat pengatur tumbuh seperti 

asam indol asetat ( IAA ) dan asam giberelin ( GA3 )  

      (Arshad et al., 1993; Patten et al., 1996 cit Simanungkalit et al., 2006). 

3. sebagai biokontrol melalui proteksinya terhadap penyakit dengan 

menghasilkan fitohormon yang turut berperan dalam perkembangan 

tanaman  

( Pietr et al., 1991; De Freitas et al., 1997 cit Simanungkalit et al., 2006). 

Bakteri  pelarut fosfat seperti Bacillus sp dan Pseudomanas sp 

merupakan mikrobia tanah yang mempunyai kemampuan melarutkan P tidak 

tersedia menjadi tersedia. Hal ini terjadi karena bakteri  pelarut fosfat tersebut 

mampu mensekresi asam-asam organik yang dapat membentuk kompleks 

stabil dengan kation-kation pengikat P di dalam tanah dan asam-asam organik 

tersebut akan menurunkan pH dan memecahkan ikatan pada beberapa bentuk 

senyawa P sehingga akan meningkatkan ketersediaan P dalam larutan tanah 

(Rao, 1982). 

Untuk  meningkatkan  efisiensi pemupukan P saat  ini mulai 

dikembangkan kemampuan bakteri dalam mengefektifkan ketersediaan unsur 

P. Dalam tanah banyak bakteri yang mempunyai kemampuan melepas P dari 

ikatan Fe, Al, Ca dan Mg sehingga P yang tidak tersedia menjadi tersedia bagi 

tanaman, salah satunya adalah  Pseudomonas. Bakteri  tersebut  dapat 

digunakan sebagai  Biofertilizer.  Pelarutan P oleh  Pseudomonas didahului 

dengan sekresi  asam-asam organik, diantaranya asam sitrat, glutamat,  

suksinat, laktat, oksalat, glioksilat, malat, fumarat. Hasil sekresi  tersebut akan 

berfungsi sebagai katalisator, pengkelat  dan  memungkinkan  asam-asam 

organik tersebut membentuk  senyawa kompleks dengan kation-kation Ca2+, 

Mg2+, Fe2+, dan Al3+ sehingga terjadi pelarutan P menjadi bentuk tersedia 

yang  dapat diserap oleh tanaman (Wulandari, 2001). 

Secara biologi, pelarutan P terjadi karena adanya enzim fosfatase yang 

dihasilkan bakteri. Enzim tersebut dapat memutuskan fosfat yang terikat oleh 
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senyawa organik, sehingga menjadi bentuk tersedia. Fosfat dalam senyawa 

nucleoprotein akan dilepaskan melalui reaksi defosforilasi yang dikatalis 

enzim nuclease, sedang fosfat dalam senyawa Inositol hexafosfat (asam fitat) 

akan dibebaskan pada reaksi yang dikatalis oleh enzim fitase. Aktifitas enzim 

fosfatase meningkat dengan bertambahnya substrat karbon karena populasi 

bakteri pelarut fosfat bertambah, dengan bertambahnya substrat karbon 

(Supriyadi dan Sudadi, 2001). 

 

2. Andisol 

Andisol adalah tanah yang berkembang dari bahan vulkanik seperti 

abu volkan, batu apung, sinder, lava dan sebagainya, dan atau bahan 

volkaniklastik, yang fraksi koloidnya didominasi oleh mineral short range 

order (alofan, imogolit, ferihidrit) atau kompleks Al–humus. Dalam keadaan 

lingkungan tertentu, pelapukan aluminosilikat primer dalam bahan induk 

nonvulkanik dapat juga menghasilkan mineral short range order; sebagian 

tanah seperti ini juga termasuk dalam Andisol (Hardjowigeno, 1993). 

Andisol di Jawa terjadi di daerah lereng pada ketinggian 700 sampai 

1300 atau 1500 meter di atas permukaan laut, dengan kondisi iklim agak 

dingin dan lebih basah daripada di dataran rendah. Pada tempat yang tinggi, 

keadaan iklim tidak/ kurang cocok untuk terjadinya kristalisasi mineral, oleh 

karena itu pada andisol banyak dijumpai alofan dan bahan-bahan amorf. Curah 

hujan tahunan bervariasi dari 2000mm sampai 7000mm, temperatur tahunan 

bervariasi antara 180C sampai 220C ( Munir, 1996). 

Mineral – mineral liat oksida hidrus Fe dan Al dapat bereaksi cepat 

dengan fosfat membentuk sederetan fosfat hidroksi yang sukar larut. 

OH                                                      OH 

 

Al – OH + H2PO4 ------------------Al - H2PO4 

 

OH                                                       OH 

          tidak larut 
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Andisol bersifat amfoter menyebabkan andisol mempunyai muatan 

bergantung pH (variable charge), sehingga nilai kapsitas pertukarannya 

bergantung pH. Kapasitas pertukaran kation meningkat dengan meningkatnya 

pH tanah. Di samping adanya gugus OH yang terbuka pada alofan maka 

andisol mempunyai afinitas yang kuat terhadap ion fosfat. Karena ion fosfat 

bereaksi cepat dengan octahedral dengan menggantikan gugus OH yang 

terletak pada bidang permukaan mineral. Karena itu budidaya pertanian di 

andisol akan memerlukan pemupukan fosfat yang cukup tinggi sampai 

melebihi penyematan fosfat oleh alofan (Darmawijaya, 1990). 

Dalam proses pedogenesis andisol, bahan organik memegang peranan 

penting. Bahan organik menghasilakan humus yang akan berikatan dengan Al 

dan Fe menjadi Al-humus ataupun Fe-humus yang selanjutnya mengadakan 

polikondensasi dengan bahan-bahan mineral yang amorf. Senyawa-senyawa 

mineral yang amorf tersebut akan menstabilakan bahan-bahan organik dan 

melindunginya terhadap biogradasi jasad-jasad mikro serta memacu terjadinya 

pengakumulasian senyawa-senyawa tersebut dalam profil. Senyawa ini akan 

stabil dan tetap berada setempat sehingga tidak akan mengalami pergerakan di 

dalam tanah. Proses ini disebut dengan melanisasi (Munir, 1996). 

Peran mikroorganisme pelarut fosfat dalam melarutkan senyawa P 

berhubungan erat dengan enzim fosfatase dan fitase serta asam sitrat, laktat, 

glutamat, dan ketoglutarat yang dihasilkan. Meningkatnya aktivitas 

mikroorganisme pelarut fosfat (bakteri pelarut fosfat) akan meningkatkan 

ketersediaan dan penyerapan fosfat oleh tanaman kentang di Andisol 

Pengalengan, Cisarua, Jawa Barat (Anonim, 2008). 

 

3. Pupuk organik 

Pupuk kandang adalah salah satu macam pupuk organik dan 

merupakan hasil samping pertanian yang penting. Istilah pupuk kandang 

digunakan untuk semua kotoran hewan pada pertanian, walaupun pada 

umumnya massa pupuk yang akhirnya diberikan ke tanah berasal dari hewan 
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ternak. Pupuk kandang berasal dari kuda, babi, domba, dan unggas dalam 

jumlah besar ataupun kecil (Buckman and Brady, 1982). 

Pupuk kandang sapi di dalam tanah mempunyai pengaruh yang baik 

terhadap sifat fisik dan kimia tanah. Peruraian-peruraian yang terjadi 

mempertinggi kadar bunga tanah (humus). Humus berpengaruh  baik dalam 

mempertahankan struktur tanah, menjadikan tanah mudah diolah dan terisi 

oksigen yang cukup. Selain itu humus mengandung muatan positif dan muatan 

negatif sehingga saat diberikan pada tanah yang bereaksi basa maka ion-ion 

OH-
  pada larutan tanah tertarik oleh muatan positif sehingga muatan OH- 

dalam tanah berkurang dan pH tanah dapat menurun, sebaliknya bila diberikan 

pada tanah yang bereaksi asam maka muatan negatif pada humus yang 

berperan dalam menarik ion-ion H+ sehingga pH dapat meningkat. Pupuk 

kandang sapi setelah membentuk  humus dapat meningkatkan daya menahan 

air yang banyak dan terbentuk air tanah yang bermanfaat, akan memudahkan 

akar tanaman menyerap zat-zat makanan bagi pertumbuhan dan 

perkembangannya (Sutedjo, 1999). Bahan organik terutama yang telah 

menjadi humus, dengan rasio C/N kurang dari 20 dan kadar karbon 57 % 

mampu meyerap air 2-4 kali lipat dari bobotnya. 

Pupuk organik mempunyai karakteristik umum yaitu kandungan unsur 

hara rendah dan sangat bervariasi, penyediaan hara terjadi secara lambat dan 

menyediakan hara dalam jumlah terbatas. Secara garis besar keuntungan yang 

diperoleh dengan memanfaatkan pupuk organik adalah dapat memperbaiki 

sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Penggunaan pupuk organik juga 

mempunyai kelemahan yaitu diperlukan dalam jumlah yang banyak, hara yang 

dikandung untuk bahan yang sejenis sangat bervariasi, bersifat ruah (bulky) 

baik dalam pengangkutan dan penggunaan di lapangan (Sutanto, 2002). 

Pupuk kandang menambah tersedianya bahan makanan (unsur hara) 

bagi tanaman yang dapat diserapnya dari dalam tanah karena kandungan unsur 

hara dalam pupuk kandang yang lengkap. Rata rata unsur hara yang terdapat 

dalam pupuk kandang adalah unsur makro : 0,5 % N; 0,25 % P2O5 dan 0,5 % 

K2O serta Ca, Mg dan S. Selain itu pupuk kandang termasuk pupuk kandang 
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sapi mempunyai pengaruh positif terhadap kehidupan (perkembangan) jasad 

renik. Pupuk kandang sapi yang termasuk pupuk padat banyak mengandung 

air dan lendir. Pupuk padat yang mempunyai keadaan demikian apabila 

terpengaruh oleh udara akan cepat terjadi pergerakan-pergerakan  sehingga 

keadaan menjadi keras, selanjutnya air tanah dan udara yang akan melapukkan 

pupuk tersebut menjadi sukar menembus/merembes ke dalamnya. Keadaan 

yang demikian pengaruh dari jasad renik untuk mengubah bahan-bahan yang 

terkandung dalam pupuk menjadi zat-zat yang tersedia dalam tanah untuk 

mencukupi keperluan pertumbuhan tanaman mengalami hambatan, perubahan 

tersebut akan berlangsung perlahan-lahan. Pada perubahan-perubahan seperti 

ini kuran sekali terbentuk panas. Keadaan demikian mencirikan bahwa pupuk 

sapi adalah pupuk dingin, sebaliknya pemakaian atau pembenamannya dalam 

tanah dilakukan tiga atau empat minggu sebelum masa tanam (Sutedjo, 1999). 

Menurut Lingga (1994) pupuk kandang sapi yang siap dipakai untuk 

memupuk tanah apabila tidak terjadi lagi peruraian oleh mikrobia. 

Pengaruh pupuk organik dalam meningkatkan kesuburan dan produksi 

tanaman adalah dengan (1) menekan pertumbuhan patogen tanah, (2) 

mempercepat dekomposisi limbah dan sampah organik (3) meningkatkan 

ketersediaan nutrisi dan senyawa organik pada tanaman, (4) meningkatkan 

aktivitas mikroorganisme indigen yang menguntungkan, misalnya 

Mycorrhiza, Rhizobium, dan Bakteri Pelarut Fosfat, (5) memfiksasi nitrogen, 

dan (6) mengurangi kebutuhan pupuk dan pestisida kimia (Anonim, 2008). 

 

4. Pupuk anorganik 

Pupuk anorganik atau pupuk buatan merupakan pupuk hasil industri 

atau hasil pabrik yang mengandung unusur hara yang dibutuhkan tanaman 

dengan kadar yang tinggi, praktis dalam pemakaian. Kelebihan pemakaian 

pupuk ini antara lain dapat disesuaikan dengan perhitungan hasil penyelidikan 

akan defisiensi unsur hara yang tersedia dalam tanah, meringankan ongkos 

angkut, mudah didapat, dapat disimpan lama, dan konsentrasi yang tinggi 
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menyebabkan pupuk ini cepat tersedia bagi tanaman. Pupuk ini biasanya 

mengandung sedikit unsur hara mikro atau bahkan tidak ada (Sutedjo, 2002). 

Urea CO(NH2)2 adalah pupuk yang mengandung 46 % N, persentase N 

yang paling tinggi diantara semua pupuk. Pemberian pupuk Urea sangatlah 

diperlukan untuk mencukupi kebutuhan nitrogen bagi tanaman. Urea sangat 

mudah larut dalam air dan bereaksi cepat, juga mudah diubah menjadi ion 

amonium (NH4
+) yang dapat diserap oleh tanaman (Novizan, 2003). 

Pemupukan Urea rentan pada kehilangan N melalui pencucian, erosi dan 

penguapan. Dosis dan waktu pemberian yang tepat akan mampu menekan 

kehilangan N dan penyediaan untuk tanaman. Nitrogen tersedia akan 

berpengaruh pada produksi dan kualitas tanaman (Engelstad, 1997). 

Pupuk SP-36 adalah pupuk yang mengandung 36 % P dalam bentuk 

P2O5. Pupuk ini terbuat dari phosphat alam dan sulfat. Berbentuk butiran dan 

berwarna abu-abu. Pemupukan phospor dapat merangsang pertumbuhan awal 

bibit tanaman. Phospor merangsang pembentukan bunga, buah dan biji, 

bahkan mampu mempercepat pemasakan buah dan membuat biji menjadi 

bernas. Tanaman yang kekurangan phospor akan menunjukkan gejala 

pertumbuhan yang lambat dan kerdil, pematangan buah terhambat dan biji 

berkembang tidak normal (Novizan, 2003). 

Pupuk KCl mengandung 45 % K2O dan klor, bereaksi asam dan 

bersifat higroskopis. Pupuk ini berupa butiran kecil-kecil dengan warna 

kemerah-merahan. Kalium berperan dalam proses fotosintesis dan respirasi, 

selain itu juga berfungsi untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap 

serangan hama dan penyakit. Tanaman yang kekurangan kalium menjadi 

mudah rebah dan muncul warna kuning di pinggir atau di ujung daun yang 

sudah tua yang akhirnya mengering dan rontok. Pemberian pupuk kalium 

dalam jumlah yang banyak, sebaiknya diberikan dengan cara penyebaran 

(Novizan, 2003). 

Pemakaian pupuk anorganik dan pestisida sintetis dapat membunuh 

mikroorganisme oksidatif, fermentatife, dan sintetik yang pada akhirnya hanya 

memacu perkembangan mikroorganisme pembusuk. Pemakaian pupuk 
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anorganik yang terlalu banyak terutama nitrogendengan segera mempercepat 

pembusukan atau pelapukan bahan organik sehingga menyebabkan mikroflora 

di dalam tanah menjadi semakin rusak. Akibat penguaraian menjadi 

pembusukan selalu menjadi dominan yang memungkinkan peningkatan 

populasi mikroorganisme patogen. Penggunaan pestisida sintetik 

menyebabkan penurunan populasi mikroorganisme di tanah, baik yang 

merugikan maupun yang bermanfaat bagi tanaman ( Russel,1973; Rao, 1994 ). 

5. Tanaman wortel 

Wortel (Daucus carota L.) adalah tumbuhan jenis sayuran umbi yang 

biasanya berwarna jingga atau putih dengan tekstur serupa kayu. Bagian yang 

dapat dimakan dari wortel adalah bagian umbi atau akarnya. Wortel adalah 

tumbuhan biennial (siklus hidup 12 - 24 bulan) yang menyimpan karbohidrat 

dalam jumlah besar untuk tumbuhan tersebut berbunga pada tahun kedua. 

Batang bunga tumbuh setinggi sekitar 1 m, dengan bunga berwarna putih 

(Anonim, 2007). 

Wortel (Daucus carota L.) adalah tumbuhan sayur yang ditanam 

sepanjang tahun. Terutama di daerah pegunungan yang memiliki suhu udara 

dingin dan lembab, kurang lebih pada ketinggian 1200 meter di atas 

permukaan laut. Tumbuhan wortel mernbutuhkan sinar matahari dan dapat 

turnbuh pada semua musim. Wortel mempunyai batang daun basah yang 

berupa sekumpulan pelepah (tangkai daun) yang muncul dari pangkal buah 

bagian atas (umbi akar), mirip daun seledri. Wortel menyukai tanah yang 

gembur dan subur (Anonim, 2007). 

Tanaman wortel (Daucus carota L.), merupakan tanaman semusim dan 

masuk dalam kelompok tanaman sayuran umbi. Tanaman ini berbentuk semak 

yang tumbuh tegak dengan tinggi tanaman 50-100 cm, tergantung pada 

varietasnya. Adapun klasifikasi tanaman wortel yaitu : 

Divisi : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Subdivisi : Angiospermae (biji berada dalam buah) 

Kelas : Dicotyledonae (biji berkeping dua atau biji belah) 

Ordo : Umbelliferales 
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Famili : Umbelliferae/Apiaceae/Ammiaceae 

Genus  : Daucus 

Spesies : Daucus carota L. (Pitoyo, 2006) 

Varietas-varietas tersebut dibagi dalam tiga kelompok yang didasarkan 

pada bentuk umbi, yaitu : 

1. Tipe Imperator memiliki umbi berbentuk bulat panjang dengan ujung 

runcing (menyerupai kerucut), panjang umbi 20-30 cm, dan rasanya 

kurang manis sehingga kurang disukai oleh konsumen. 

2. Tipe Chantenay memiliki umbi berbentuk bulat panjang dengan ujung 

tumpul, panjang antara 15-20 cm, dan rasa yang manis sehingga disukai 

konsumen. 

3. Tipe Nantes memiliki umbi berbentuk peralihan antara tipe Imperator 

dan Chantenay, yaitu berbentuk bulat pendek dengan ukuran panjang 5-6 

cm atau bulat agak panjang dengan ukuran panjang 10-15 cm. 

(Cahyono, 2002). 

Indonesia mempunyai keadaan agroklimatologis yang cocok untuk 

Wortel ( Daucus carota L. ) dimana ditanam di dataran tinggi dengan 

ketinggian 1.000 – 1.200 mdpl dan suhu udara antara 15,60 – 21,10 C. Keadaan 

tanah yang subur, gembur, banyak mengandung bahan organik, tata udara dan 

tata air baik, pH antara 5,5 – 6,5 ( Rukmana, 1995 ). 
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Tanah Andisol 

Kahat P 

 

 

 

 

 

B. Kerangka Berfikir 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hipotesis 

Pemberian pupuk dengan kombinasi 50 % organik dan 50 % anorganik 

berpengaruh nyata terhadap populasi BPF dan ketersediaan P dalam 

meningkatkan produksi wortel. 

Produksi 
Wortel ( Daucus carota L. ) 

BPF 
(Bakteri Pelarut Fosfat) 

Pupuk Organik 

Ketersediaan P 

Pupuk Anorganik 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada lahan percobaan di Desa Blumbang 

Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Analisis Biologi 

dilaksanakan di Laboratorium Biologi Tanah dan analisis Kimia dilaksanakan 

di Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 

2007 sampai dengan Maret 2008. 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

1.  Bahan  

a. pupuk organik (pupuk kandang) 

b. pupuk anorganik (urea, SP36 dan KCl) 

c. benih wortel  

d. media Pikovskaya  

e. NaCl  

f. Aquadest 

g. khemikalia untuk analisis laboratorium 

2.  Alat  

a. Alat-alat  pengolah lahan  

b. Alat-alat  pemeliharaan wortel 

c. Alat-alat  penanganan pasca panen 

d. Alat-alat pengambilan sample tanah untuk analisis bakteri pelarut 

fosfat seperti cool box, cetok, alkohol, lampu Bunsen, plastik, dan 

kertas label. 

e. Alat-alat di laboratorium untuk analisis bakteri pelarut fosfat seperti 

petridish, erlenmeyer, tabung reaksi, pipet, alkohol, lampu Bunsen, 

kertas, kapas, dan kertas label. 

f. Alat-alat di laboratorium untuk analisis fisika tanah dan kimia tanah 

maupun hasil. 

g. Kamera 
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C. Perancangan Percobaan 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian eksperimen. Rancangan yang 

digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) faktor 

tunggal. Jenis pupuk yang digunakan : 

a. Pupuk organik (pupuk kandang) 

b. Pupuk anorganik : Urea, SP36, KCl 

Dari dua jenis pupuk tersebut dibuat 9 perlakuan seperti berikut : 

P1 : 0 % pupuk organik + 0 % pupuk anorganik ( Kontrol ) 

P2 : 50 % pupuk anorganik 

P3 : 100 % pupuk anorganik 

P4 : 50 % pupuk organik  

P5 : 50 % pupuk organik + 50 % pupuk anorganik 

P6 : 50 % pupuk organik + 100 % pupuk anorganik 

P7 : 100 % pupuk organik  

P8 : 100 % pupuk organik + 50 % pupuk anorganik 

P9 : 100 % pupuk organik + 100 % pupuk anorganik 

      * 100 % pupuk organik = 20 ton/ha setara dengan 3000 gram/m2 

         100 % pupuk anorganik  

o Urea = 150 kg/ha setara dengan 22,5 gram/m2 

o SP36  = 200 kg/ha setara dengan 30 gram/m2 

o KCl = 100 kg/ha setara dengan 15 gram/m2 

Dari 9 perlakuan tersebut, masing-masing perlakuan dilaksanakan 

dengan 3 ulangan sehingga diperoleh 27 perlakuan.  
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D. Variabel Penelitian  

Variabel – variabel yang diukur pada penelitian ini disajikan pada tabel : 

Variabel Metode 

Populasi bakteri pelarut fosfat  Plate count  
P Total HCl 25% 
P Tersedia Bray I 
pH H2O Elektrometrik 
pH NaF Elektrometrik 
Kapasitas Pertukaran Kation NH4OAc pH 7 
C organik Walkey and Black 
Suhu Tanah Pengukuran dengan Termometer 
BV (Bulk Density) Core 
BJ (Bulk Gravity) Pengukuran dengan Piknometer 
Porositas Pendekatan BV / BJ 
Intensitas cahaya matahari Pengukuran dengan Solarimeter 

       Berat wortel Gravimetrik 
Brangkasan tanaman Gravimetrik 

 

E. Tata Laksana Penelitian 

Tata laksana penelitian ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut : 

1. Pengambilan sampel tanah  

Pengambilan sampel tanah untuk analisis bakteri pelarut fosfat 

dilakukan dengan metode acak karena lahan homogen. Sampel tanah 

diambil pada kedalaman 20 cm dengan menggunakan alat yang sudah 

disteril dengan menggunakan alkohol. Sampel tanah yang diambil dari 

beberapa cuplikan tiap plot kemudian dikomposit. 

Pengambilan sampel tanah dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu : 

a. Awal 

      Pengambilan sampel tanah awal dilakukan sebelum tanah mengalami 

pengolahan dan perlakuan. 

b. Tengah 

      Pengambilan sampel tanah tengah dilakukan pada 90 HST. 

c. Akhir  

Pengambilan sampel tanah akhir dilakukan pada 100 HST. 
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Analisis laboratorium untuk bakteri pelarut fosfat disajikan dalam 

lampiran. 

2. Pengolahan tanah dan pembuatan petak 

Tanah dicangkul dengan kedalaman 15-20 cm, digemburkan dan 

diratakan serta dibersihkan dari sisa-sisa tanaman penganggu kemudian 

dibuat bedengan. Bedengan di bagi menjadi 3 blok dengan jarak antar 

blok 50 cm. Tiap blok terdiri dari 9 petak yang berukuran 1 m x 1,5 m 

dengan jarak antar blok 30 cm. Blok dibuat dengan mengikuti garis kontur 

dan tegak lurus terhadap arah kesuburan. 

3. Penanaman 

Penanaman dilakukan dengan menyebar benih pada tiap-tiap petak. 

Tiap petak disebar benih secara merata pada alur atau garitan sebanyak 15 

benih kemudian ditutup tanah tipis sedalam 0,5-1 cm. 

4. Penjarangan 

Penjarangan tanaman dilakukan setelah tanaman berumur 1 bulan 

setelah tanam. Penjarangan memilih tanaman yang baik dan seragam 

kondisinya dan mengatur jarak tanaman 10 cm x 20 cm. Setelah 

penjarangan pada setiap petak terdapat ±  60 tanaman wortel. 

5. Pemupukan 

Pupuk organik (kandang) diberikan 3 hari sebelum tanam dengan 

cara disebar dan diolah untuk percampuran per petak yaitu 0 ton/ha, 10 

ton/ha, 20 ton/ha. Sedangkan untuk pupuk anorganik (Urea,SP 36, dan 

KCl) diberikan 2 kali.  

Urea sebanyak 1/3 dosis diberikan pada saat tanam dan 2/3 dosis 

sisanya diberikan pada saat umur 1-1,5 bulan secara alur atau garitan-

garitan disamping tanaman. Sedangkan SP36 sebanyak 1 dosis (seluruh) 

diberikan pada saat tanam. Dan pupuk KCl diberikan sama seperti 

pemupukan urea yaitu 1/3 dosis pada saat tanam dan 2/3 dosis sisanya 

diberikan pada saat umur 1-1,5 bulan secara alur atau garitan-garitan 

disamping tanaman. 
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6. Pemeliharaan 

a. Penyiraman  

Penyiraman dilakukan setiap pagi atau sore hari agar tanaman 

wortel mendapatkan cukup air serta menjaga kelembaban tanah agar 

tanah tetap dalam keadaan kapasitas lapangan.  

b. Penyiangan  

Penyiangan dilakukan untuk membersihkan tanah dari gulma 

yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Penyiangan dilakukan pada 

umur 1 bulan, bersamaan dengan penjarangan dan pemupukan susulan 

c. Pemberantasan hama dan penyakit 

Pemberantasan hama dan penyakit dilakukan untuk menjaga 

pertumbuhan tanaman agar tetap sehat dan meminimalkan terjadinya 

serangan hama dan penyakit pada tanaman. Pemberantasan hama 

menggunakan Furadan 3G atau Indofuran 3G dan pemberantasan 

penyakit tanaman dengan menggunakan fungisida yaitu Dithane M-45. 

7. Pengukuran tinggi tanaman 

Pengukuran tinggi tanaman setelah penjarangan. Tiap petak 

terdapat 3 sampel tanaman yang diukur tinggi tanaman dipilih secara acak 

dan seragam. Pengukuran diukur dari pangkal batang sampai ujung daun 

tertinggi. Pengukuran dilakukan setiap minggu hingga saat panen (kurang 

lebih 12 minggu). 

8. Pemanenan 

Pemanenan dilakukan setelah tanaman berumur kurang lebih 100 

hari setelah tanam. Pemanenan dilakukan jika sebagian tangkai daun 

sudah berwarna kekuningan dan tanaman belum berbunga,  ukuran umbi 

telah maksimal, dan tidak terlalu tua. 

9. Pengukuran produksi wortel 

Pengukuran berat wortel baik berat bersih maupun berat kotor 

dilakukan dengan metode gravimetrik pada tiap-tiap perlakuan. 
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10. Analisis laboratorium 

Analisis kimia tanah, analisis fisika tanah, analisis pupuk organik 

(kandang) dan pupuk anorganik. 

 

F. Analisis Data 

Data sebelum dianalisis diuji kenormalan data dengan menggunakan 

uji Normalitas. Data dianalisis dengan menggunakan uji F 5% (data normal) 

atau uji Kruskal Wallis (data tidak normal) untuk mengetahui pengaruh 

perlakuan dan selanjutnya diteruskan dengan uji DMRT taraf 5% (data 

normal) atau uji Mood Median (data tidak normal) yang digunakan untuk 

membandingkan antar perlakuan. Untuk mengetahui hubungan antar variabel 

pengamatan data dianalisis dengan menggunakan uji korelasi.  

 

 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Sifat Tanah Andisol  

Andisol pada umumnya terletak pada topografi yang bergelombang 

sampai bergunung dengan kelembaban tinggi, sehingga jika Andisol dalam 

keadaan terbuka/tanpa vegetasi maka tanah akan mudah terbawa oleh air 

hujan ke tempat yang lebih rendah. Demikian pula pada kondisi kering, karena 

berat isi tanahnya yang ringan maka tanah tersebut juga mudah terbawa oleh 

angin. Karena itu tanah-tanah tersebut harus selalu tertutup vegetasi baik 

berupa hutan maupun rumput. Jika untuk usaha pertanian maka harus 

diupayakan pola tanam tumpang sari. 

Sifat Andisol yang meretensi air sangat tinggi dan bersifat irreversibel 

drying maka Andisol harus selalu dalam keadaan lembab. Sifat tersebut yang 

menyebabkan tanah sulit dibasahi kembali jika kering dan berakibat 

pengikatan unsur hara secara kuat sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Untuk 
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itu usaha konservasi tanah dan air senantiasa perlu diperhatikan, jangan 

sampai kondisi air tanah berada di bawah titik kritis tanah menyediakan air 

untuk tanaman. Tanah Andisol pada umumnya tersusun dari bahan-bahan atau 

partikel lepas, sehingga Andisol mempunyai permeabilitas dan aerasi cukup 

tinggi, dan ketahanan penetrasinya cukup rendah. 

Andisol pada hakikatnya merupakan tanah subur karena mempunyai 

aerasi dan porositas tinggi sehingga tanaman mudah berpenetrasi ke dalam 

tanah dan unsur-unsur hara berupa kation-kation basa dan nitrogen cukup 

tersedia bagi tanaman. Dengan demikian Andisol pada hakikatnya cukup baik 

dikembangkan untuk usaha pertanian.  

Andisol merupakan tanah yang mengandung bahan organik cukup tinggi 

sehingga tanah tersebut cukup baik dalam penyediaan nitrogen bagi tanaman. 

Fraksi koloid tanah Andisol didominasi oleh mineral alofan dan sedikit silika 

alumina. Alofan bersifat amfoter menyebabkan Andisol mempunyai muatan 

bergantung pH (variable charge), sehingga nilai kapasitas pertukaran kation 

meningkat dengan meningkatnya pH tanah.  

Adanya gugus OH yang terbuka pada alofan maka Andisol mempunyai 

ikatan yang kuat terhadap ion fosfat. Karena ion fosfat bereaksi cepat dengan 

Al oktahedral dengan menggantikan gugus OH yang terletak pada bidang 

permukaan mineral. Karena itu budidaya pertanian di Andisol akan 

memerlukan pemupukan fosfat yang cukup tinggi sampai melebihi kapasitas 

penyematan fosfat oleh alofan.  

Karakteristik Tanah Andisol yang digunakan disajikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 1. Hasil analisis unsur P Andisol 

Variabel pengamatan Satuan Nilai Pengharkatan *) 

P total % 0,347 - 
P tersedia ppm P2O5 13,409 rendah 

Sumber:  Analisis tanah Andisol 
*) Pengharkatan menurut PPT (1983) 

Kandungan P total pada Andisol dapat diartikan jumlah keseluruhan P 

yang ada didalam tanah, baik tersedia maupun yang tidak tersedia bagi 
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tanaman. P tersedia pada Andisol rendah namun P totalnya tinggi karena P 

pada Andisol banyak yang terjerap. Menurut Santoso (1985) kadar P dalam 

Andisol yang rendah terjadi karena adanya fiksasi yang kuat oleh bahan alofan 

dan lambatnya proses mineralisasi fosfat dari bahan organik. 

Andisol merupakan tanah yang berwarna hitam kelam, sangat berpori, 

mengandung bahan organik dan lempung tipe amorf terutama alofan dan 

sedikit silika alumina. Tanah Andisol yang didominasi oleh mineral lempung 

alofan mempunyai permasalahan yang mendasar yaitu mengenai ketersediaan 

P dalam tanah. Pada tanah yang bersifat masam sampai agak masam, beberapa 

besi, alumunium dan mangan dapat larut yang kemudian akan bereaksi dengan 

ion H2PO4
-, yang mengubah fosfor menjadi tidak dapat larut, dan juga tidak 

tersedia bagi pertumbuhan tanaman (Buckman and Brady, 1982). 

Berdasar pada Tabel 1. dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa pada 

tanah masam seperti Andisol mempunyai faktor pembatas utama yaitu 

kekurangan unsur hara P yang dijerap oleh alofan (kahat P) dimana P 

mengalami proses pengikatan yang cukup tinggi (Darmawijaya, 1990). Lebih 

lanjut Tan (1982) menjelaskan, Andisol mempunyai jerapan P sangat tinggi 

karena kandungan lempungnya didominasi oleh mineral amorf (Fe dan Al 

yang amorf) yang tinggi disamping hidroksi Al dan Alofan. Kemampuan 

menjerap yang sangat tinggi terhadap fosfat menyebabkan P tersedia di 

Andisol menjadi rendah. 

Kandungan alofan dalam Andisol menyebabkan tanah tersebut 

mempunyai muatan bergantung pada pH tanah. Sehingga ketersediaan unsur-

unsur hara terutama fosfor dipengaruhi oleh pH tanah, kapasitas pertukaran 

kation, kandungan C organik, dan kegiatan mikroorganisme seperti bakteri 

pelarut fosfat serta sifat fisik tanah. Untuk itu perlu mengetahui bagaimana 

kondisi dan sifat tanah awal sebelum dilakukan perimbangan.  

 

B. Sifat Tanah Awal  

Ketersediaan fosfor dalam tanah juga dipengaruhi oleh pH tanah, jumlah 

dan dekomposisi bahan organik dan kegiatan mikroorganisme. 
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Mikroorganisme tanah yang berperan pada proses ketersediaan fosfor salah 

satunya adalah bakteri pelarut fosfat. Sifat tanah awal sebelum perlakuan 

disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 2. Hasil analisis tanah awal 

Variabel pengamatan Satuan Nilai Pengharkatan *) 

Populasi BPF spk/gram tanah 343.833 - 
pH H2O - 6,519 agak masam 
pH NaF - 10 tinggi 
KPK me/100 gram  23,203 sedang 
C organik % 3,655 tinggi 
BV gram/cm3 0,78 - 
BJ gram/cm3 1,82 - 
Porositas % 43,5 - 

Sumber:  Analisis awal  
*) Pengharkatan menurut PPT (1983) 

Pada kondisi kering, karena berat isi tanahnya yang ringan maka tanah 

tersebut juga mudah terbawa oleh angin. Karena itu tanah-tanah tersebut harus 

selalu tertutup vegetasi baik berupa hutan maupun rumput. Jika untuk usaha 

pertanian maka harus diupayakan pola tanam tumpang sari. 

Pada hasil analisis tahap awal diperoleh populasi bakteri pelarut fosfat 

sebesar 343.833 spk/gram tanah. Menurut Alexander (1977) umumnya  

populasi bakteri pelarut fosfat secara alami dapat mencapai 100.000 sampai 

10.000.000 spk/gram tanah. Pertumbuhan bakteri pelarut fosfat optimum pada 

pH tanah sekitar 5,5 - 7. Secara umum bakteri pelarut fosfat hidup dalam tanah 

dengan kandungan C organik 3,74 – 4,36%. Dari analisis tahap awal diperoleh 

pH sebesar 6,519 (pertumbuhan bakteri optimum) dan kandungan C organik 

sebesar 3,655 % (dibawah kisaran syarat pertumbuhan bakteri) maka 

pertumbuhan bakteri pelarut fosfat masih terbatas dan karena pada kondisi 

tersebut hanya mikroorganisme yang toleran terhadap asam yang mampu 

bertahan hidup.  

Kandungan C organik sebesar 3,655 % yang tergolong tinggi 

dikarenakan kandungan alofan yang tinggi dengan ditunjukkan nilai pH NaF 

sebesar 10. Hal ini sesuai dengan Soepardi (1983) menyatakan apabila pH 

NaF lebih dari 9 menandakan bahwa kandungan alofan dalam tanah tinggi. 
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Lanjut Supriyadi dan Purwanto (2003) menyatakan bahwa terdapatnya  

mineral amorf (alofan) pada lapisan atas yang dapat membentuk senyawa 

kompleks dengan C organik dan melindungi bahan organik dari proses 

dekomposisi maka C organik lapisan atas lebih tinggi daripada lapisan bawah. 

Pada Tabel 2. diketahui bahwa BV tanah tergolong rendah untuk ukuran 

tanah mineral 0,78 gram/cm3. Nilai BV yang rendah disebabkan oleh 

tingginya kandungan C organik dan banyaknya ruang pori mineral alofan 

(Supriyadi dan Purwanto, 2003).  

Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi pemupukan fosfat kaitannya 

dengan rendahnya unsur fosfat yang tersedia dalam Andisol yaitu dengan 

memanfaatkan bakteri pelarut fosfat agar dapat melarutkan fosfat tidak 

tersedia menjadi tersedia sehingga dapat diserap oleh tanaman wortel. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu diketahui secara mendalam 

aktivitas bakteri pelarut fosfat dalam upaya meningkatkan ketersediaan P bagi 

tanaman dan juga pengaruhnya terhadap sifat-sifat tanah pada berbagai 

imbangan pupuk organik dan pupuk anorganik. 

C. Perubahan Populasi BPF, Sifat Kimia, Sifat Fisika dan Variabel 

Tanaman Setelah Pemberian Pupuk Organik dan Pupuk Anorganik  

Penambahan pupuk organik dalam tanah menambah unsur hara yang 

dibutuhkan dalam pertumbuhan tanaman dan mikroorganisme tanah. Pada 

Andisol, penambahan pupuk organik diharapkan mampu meningkatkan 

populasi bakteri pelarut fosfat dimana berpengaruh terhadap ketersediaan 

fosfor tanah. Selain itu dengan perimbangan pupuk dapat memberikan 

perubahan terhadap sifat kimia tanah (P total, P tersedia, pH, KPK dan C 

organik), sifat fisika tanah (suhu tanah, BV, BJ dan porositas) dan variabel 

tanaman (berat wortel, berat brangkasan basah dan kering). Oleh karena itu, 

untuk memperoleh hasil yang optimal perlu dilakukan perimbangan pupuk 

organik dan pupuk anorganik. Adapun hasil analisis pupuk organik disajikan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 3. Hasil Analisis Pupuk Organik 
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Variabel pengamatan Nilai 

N total 1,86 
P total 1,14 
K total 0,18 
C organik 27,14 
C/N rasio 14,59 

Sumber:  Analisis Pupuk Organik 

1. Populasi BPF  

Penambahan bahan organik dalam tanah sebagai sumber C tanah 

berpengaruh secara menyolok atas jumlah berbagai mikroorganisme dan 

aktifitas biologi tanah. Hal ini dikarenakan bahan organik menyajikan nutrisi-

nutrisi bagi bakteri dan mikroorganisme lainnya. Sehingga perkembangan 

suatu jenis mikroorganisme tertentu akan turut mempengaruhi pertumbuhan 

mikroorganisme yang lainnya. 

Berdasar uji pengaruh perlakuan diketahui bahwa pemberian imbangan 

pupuk berpengaruh tidak nyata terhadap 90 HST (P = 0,091). Hal ini juga 

terjadi pada populasi bakteri pelarut fosfat 100 HST (P = 0,258). Menurut 

hasil analisis two sample T diketahui bahwa populasi bakteri pelarut fosfat 

pada 90 HST berbeda nyata (P = 0,024) terhadap populasi bakteri pelarut 

fosfat 100 HST. 

Populasi BPF 90 HST dan 100 HST
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Gambar 1. Grafik populasi BPF pada 90 HST dan 100 HST 
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Berdasar Gambar 1. terlihat bahwa populasi bakteri pelarut fosfat 

tertinggi pada perlakuan P7 (3,6.106 spk/gram) dengan pemberian bokhasi 20 

ton/ha tanpa pupuk anorganik, menunjukkan peningkatan populasi sebesar 

679% dibandingkan kontrol (perlakuan P1) dan meningkat sebesar 104,96% 

dibandingkan kondisi awal tanah. Hal ini dikarenakan penambahan pupuk 

organik ke dalam tanah mampu menyediakan nutrisi bagi bakteri. Selain itu 

tingkat dekomposisi bahan organik yang lanjut menandakan bahwa 

kemungkinan unsur hara yang tersedia lebih banyak, yang digunakan sebagai 

sumber energi bagi mikroorganisme tanah. Sementara kondisi pH yang naik 

mendekati netral sangat cocok bagi kisaran hidup bakteri pelarut fosfat yaitu 

pH 5,5 – 7. Dengan meningkatnya nilai kapasitas pertukaran kation tanah ini 

berarti kebutuhan unsur hara bakteri pelarut fosfat dapat tercukupi. Saat 

kebutuhan hidupnya tercukupi, aktifitas bakteri pelarut fosfat akan tinggi yang 

ditandai dengan meningkatnya populasi bakteri pelarut fosfat.   

Berdasar Gambar 1. juga terlihat bahwa dari 90 HST ke 100 HST 

populasi bakteri pelarut fosfat menurun. Hal ini dikarenakan tidak adanya 

penambahan kembali bahan organik sedangkan pemenuhan unsur hara hanya 

ditopang oleh kandungan bahan organik tanah itu sendiri. Meskipun 

kandungan bahan organik tanah tinggi tetapi jika tingkat dekomposisinya 

masih belum sempurna, maka bahan organik belum mampu menyediakan 

kebutuhan unsur hara bakteri pelarut fosfat. Selain itu adanya persaingan 

memperebutkan bahan organik dengan jasad renik lain juga akan menghambat 

bakteri pelarut fosfat memperoleh unsur hara dari bahan organik. Karena 

kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi maka aktifitas akan terhambat dan 

sebagai akibatnya populasi bakteri pelarut fosfat akan turun.  

Reaksi pelarutan oleh berbagai enzim pelarut P dapat ditulis sebagai 

berikut:  

Ester fosfat + H2O                                          ROH + fosfat   
                                         fosfatase                            (tersedia)  
  
Firofosfat +  H2O                                            2 ortofosfat    
                                         firofosfatase            (tersedia)  
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Heksafosfat inositol + 6 H2O                          inositol + 6 fosfat  
                                                      fitase                         (tersedia)  
  
Metafosfat                                           ortofosfat  
                              metafosfate            (tersedia)  
(Alexander, 1977). 

Aktifitas bakteri pelarut fosfat yang mampu mempengaruhi ketersediaan 

fosfor tanah Andisol bagi tanaman dan juga pengaruhnya terhadap sifat kimia 

dan fisika tanah. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tersebut akan 

dibahas lebih lanjut dalam pembahasan berikut. 

2. Sifat kimia 

Fosfor merupakan unsur hara makro esensial dalam pertumbuhan 

tanaman, yaitu mempengaruhi pembelahan sel, perkembangan dan 

pematangan buah, perkembangan akar, dan kekebalan terhadap penyakit 

tertentu. Oleh karena itu ketersediaan fosfor dalam tanah harus dalam jumlah 

yang mencukupi untuk pertumbuhan tanaman. Fosfor dalam tanah terdapat 

dalam bentuk organik dan anorganik. Pada tanah Andisol, ketersediaan fosfor 

sangat rendah dikarenakan jerapan ion Al dan Fe sehingga ion P terikat dan 

menjadi bentuk tidak tersedia. 

Hasil analisis F menunjukkan bahwa perlakuan dengan pemberian 

imbangan pupuk berpengaruh tidak nyata terhadap kandungan P total (P = 

0,304) dan P tersedia (P = 0,061). Tetapi apabila dilihat dari rerata P total dan 

P tersedia ternyata mengalami peningkatan setelah pemberian imbangan 

antara bokhasi dan pupuk anorganik.  
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Gambar 2. Histogram pengaruh perlakuan terhadap P total tanah 

Keterangan:  Angka-angka yang diikuti huruf sama menunjukkan berbeda  

tidak nyata pada uji DMR taraf 5% 

Berdasar Gambar 2. terlihat bahwa perlakuan P9 (bokhasi 20 ton/ha + 

Urea 150 kg/ha; SP36 200 kg/ha; KCl 100 kg/ha) memberikan rerata P total 

tertinggi dengan peningkatan sebesar 167% dari kondisi tanah awal dan lebih 

tinggi 130% dibanding dengan kontrol (perlakuan P1). Kandungan P total 

pada Andisol dapat diartikan jumlah keseluruhan P yang ada didalam tanah, 

baik tersedia maupun yang tidak tersedia bagi tanaman. P tersedia pada 

Andisol rendah namun P totalnya tinggi karena P pada Andisol banyak yang 

terjerap.  

Peningkatan P total tanah juga mampu meningkatkan populasi bakteri 

pelarut fosfat. Hal ini dikarenakan kebutuhan bakteri pelarut fosfat akan P 

menjadi lebih terpenuhi, tidak peduli apakah bentuk P berada dalam bentuk 

tersedia atau terjerap. Hal ini dikarenakan bakteri pelarut fosfat mempunyai 

kemampuan untuk melarutkan P. Dengan demikian kegiatan hidupnya akan 

berjalan dengan baik yang akan ditunjukkan dengan meningkatnya populasi 

bakteri pelarut fosfat dalam tanah (Sylvia et. al., 1999). 
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Gambar 3. Histogram pengaruh perlakuan terhadap P tersedia tanah 

Keterangan:  Angka-angka yang diikuti huruf sama menunjukkan berbeda 

tidak nyata pada uji DMR taraf 5% 

Berdasar Gambar 3. terlihat bahwa perlakuan P8 (bokhasi 20 ton/ha + 

Urea 75 kg/ha; SP36 100 kg/ha; KCl 50 kg/ha) memberikan sumbangan P 

tersedia terbesar dengan peningkatan sebesar 115% dibanding kontrol 

(perlakuan P1). Hal ini karena pada perlakuan tersebut merupakan dosis bahan 

organik tertinggi dalam produksi asam organik oleh bakteri pelarut fosfat dari 

hasil dekomposisi bahan organik.  

Dekomposisi bahan organik menghasilkan asam-asam organik dan CO2. 

Asam-asam organik ini akan menghasilkan anion organik yang bersifat dapat 

mengikat ion Al, Fe, dan Ca dari  dalam larutan tanah kemudian membentuk 

senyawa komplek yang sukar larut. Dengan demikian konsentrasi Al, Fe, dan 

Ca yang bebas dalam larutan akan berkurang sehingga diharapkan fosfat yang 

tersedia akan lebih banyak. Rao (1994) menambahkan bakteri pelarut fosfat 

memegang peranan penting dalam memperbaiki tanaman yang mengalami 

defisiensi P. Jasad renik yang mungkin membebaskan P anorganik yang dapat 

larut (H2PO4
-, HPO4

2-) ke dalam tanah melalui proses dekomposisi senyawa 

organik yang kaya P. Menurut Musnamar (2003) bakteri pelarut fosfat yang 

hidup di sekitar akar juga akan mampu mengekskresikan asam-asam organik 
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seperti asam propionat, asam laktat dan asam fumarat serta membentuk khelat 

dengan Fe3
+ dan Al3 

+ sehingga mampu membebaskan ion fosfat terikat 

menjadi fosfat yang diserap tanaman. Lanjut Supriyadi et. al. (2004) 

menjelaskan bahwa bakteri pelarut fosfat melepaskan fosfat dari bentuk P 

organik dan P anorganik yang sukar tersedia menjadi bentuk P yang lebih 

tersedia. Secara kimia asam organik yang dilepas selama proses dekomposisi 

dan asam dari metabolisme bakteri pelarut fosfat membentuk ikatan stabil 

dengan bahan pengikat P seperti Fe dan Al. Secara biologis, pelarutan P 

terjadi karena adanya enzim fosfatase yang dihasilkan oleh bakteri. 

Menurut Alexander 1977, proses pelarutan P oleh bakteri pelarut fosfat: 

Ca3(PO4)2 + 2 HNO3            2 CaHPO4 + Ca(NO3)2 

Ca3(PO4)2  + 4 HNO3            Ca(H2PO4)2 + 2 Ca(NO3)2 

Ca3(PO4)2  +  H2SO4              2 CaHPO4 + CaSO4 

Menurut uji korelasi diketahui bahwa P tersedia berpengaruh nyata 

terhadap berat brangkasan kering ditunjukkan dengan nilai P = 0,020; r = 

0,444. Selain itu P tersedia juga berpengaruh sangat nyata terhadap berat 

brangkasan basah dengan nilai P = 0,005; r = 0,521. Apabila P tersedia dalam 

tanah meningkat maka pertumbuhan dan perkembangan tanaman menjadi 

lebih baik dan akhirnya mampu menyerap unsur hara P. Tingginya 

ketersediaan P menyebabkan fotosintesis berjalan cepat sehingga karbohidrat 

yang dihasilkan tinggi, respirasi bertambah selanjutnya energi juga bertambah 

dan serapan dapat berjalan dengan baik. Hasil penelitian Toro et.al. (1996) cit 

Pujiyanto (2001) menyatakan bahwa secara umum simbiosis antara tanaman 

dan bakteri pelarut fosfat dapat meningkatkan pertumbuhan serta serapan 

nutrisi oleh tanaman terutama P. Soepardi (1986) menambahkan bahwa besar 

kecilnya serapan P oleh tanaman dipengaruhi ketersediaan P didalam tanah, 

karena P lebih banyak diserap melalui akar. Lanjut Rosmarkam (2002) bahwa 

fosfor yang diserap tanaman dalam bentuk ion anorganik cepat berubah 

menjadi senyawa fosfor organik. Fosfor ini mobil atau mudah bergerak antar 

jaringan tanaman. Kadar optimal fosfor dalam tanaman pada saat 

pertumbuhan vegetatif adalah 0,3% - 0,5% dari berat kering tanaman. 
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Sifat kemasaman tanah dinyatakan dengan nilai pH. Berdasar hasil uji F 

diketahui bahwa dengan pemberian imbangan pupuk berpengaruh tidak nyata 

terhadap pH H2O, hal ini ditunjukkan dengan nilai P = 0,105. Begitu juga pada 

pH NaF, pemberian imbangan berpengaruh secara tidak nyata (P = 0,228). 
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Gambar 4. Histogram pengaruh perlakuan terhadap pH H2O 

Keterangan:  Angka-angka yang diikuti huruf sama menunjukkan berbeda 

tidak nyata pada uji DMR taraf 5% 

Berdasar Gambar 4. terlihat bahwa pH H2O pada tiap perlakuan 

mengalami perubahan baik peningkatan maupun penurunan pH tanah. Hal 

tersebut sesuai dengan Suntoro (2003) penambahan bahan organik ke tanah 

dapat meningkatkan atau menurunkan pH tanah. Penambahan bahan organik 

yang belum masak atau bahan organik yang masih mengalami proses 

dekomposisi, dapat menurunkan pH tanah, karena selama proses dekomposisi 

akan melepaskan asam-asam organik yang menyebabkan menurunnnya pH 

tanah. Namun apabila diberikan pada tanah masam dengan kandungan Al 

tertukar tinggi, akan meningkatkan pH tanah, karena asam-asam organik hasil 

dekomposisi akan mengikat Al membentuk senyawa komplek (khelat), 

sehingga Al tidak terhidrolisis. Suntoro (2003) menambahkan peningkatan pH 

tanah juga akan terjadi apabila bahan organik yang ditambahkan telah 

terdekomposisi lanjut (matang), karena bahan organik yang telah 
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termineralisasi akan melepaskan mineralnya, berupa kation-kation basa yang 

merupakan sumber basa yang mampu meningkatkan pH tanah. 

Berdasar uji korelasi diketahui bahwa pH H2O berpengaruh sangat nyata 

terhadap populasi bakteri pelarut fosfat 100 HST (P = 0,000;r = 0,631) dan 

suhu tanah dipengaruhi secara nyata oleh  pH H2O (P = 0,018;r = -0,453). 

Sedang untuk pH NaF berpengaruh nyata terhadap P total dengan nilap P = 

0,034; r = -0,410. 

Tanah dengan kapasitas pertukaran kation tinggi mampu menyerap dan 

meyediakan unsur hara lebih baik daripada tanah yang mempunyai kapasitas 

pertukaran kation rendah, karena unsur hara terdapat dalam kompleks jerapan 

koloid maka unsur hara tersebut tidak mudah hilanh tercuci oleh air. 

Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa kapasitas pertukaran kation 

dipengaruhi sangat nyata (P = 0,000) oleh imbangan pupuk organik dan pupuk 

anorganik. Begitu pula apabila dilihat dari rerata, kapasitas pertukaran kation 

mengalami perubahan dari kondisi sebelum perlakuan.  
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Gambar 5. Histogram pengaruh perlakuan terhadap Kapasitas Pertukaran 

Kation  

Keterangan:  Angka-angka yang diikuti huruf sama menunjukkan berbeda  

tidak nyata pada uji DMR taraf 5% 
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Berdasar Gambar 5. terlihat bahwa pada perlakuan P9 (bokhasi 20 ton/ha 

+ Urea 150 kg/ha; SP36 200 kg/ha; KCl 100 kg/ha) menunjukkan kapasitas 

pertukaran kation tertinggi dengan peningkatan sebesar 121% dibanding 

dengan kontrol (perlakuan P1). Hal ini karena penambahan pupuk organik 

menyebabkan tingginya basa-basa yang dapat dijerap koloid tanah untuk 

kemudian ditukarkan dengan basa-basa yang terdapat dalam larutan tanah. 

Basa-basa yang ditukarkan ini merupakan unsur hara yang penting untuk 

kehidupan bakteri pelarut fosfat. Menurut Tan (1991) ion H+ dalam larutan 

tanah mempunyai kecenderungan lebih mudah diikat. Sehingga semakin 

banyak ion H+ dalam larutan tanah maka kemungkinan kation tertukar akan 

makin kecil. Sebaliknya bila pH meningkat, ion H+ dalam larutan makin kecil 

sehingga memungkinkan kation tertukar akan lebih besar. Hakim, et.al. (1986) 

menambahkan pada kebanyakan tanah, kapasitas pertukaran kation berubah 

dengan berubahnya pH tanah. Pada pH rendah terdapat muatan permanen liat 

dan sebagian koloid organik memgang ion yang dapat digantikan melalui 

pertukaran kation. Dan pada kebanyakan tempat, koloid organik mengikat 

dengan kuat ion H dan hidroksi Al sehingga sukar dipertukarkan. Dengan 

meningkatnya pH, ion H+ dapat berionisasi sehingga dapat tergantikan dan ion 

hidroksi Al akan dilepaskan membentuk Al(OH)3.  Dengan demikian akan 

tercipta tapak-tapak pertukaran baru pada koloid liat. Beriringan dengan 

perubahan-perubahan itu kapasitas pertukaran kation akan meningkat. 

Menurut uji korelasi diketahui bahwa kapasitas pertukaran kation 

berpengaruh sangat nyata terhadap populasi bakteri pelarut fosfat 100 HST 

dan P tersedia dengan nilai berturut-turut P = 0,004; r = 0,538 dan P = 0,009; r 

= 0,491. Dari uji tersebut terlihat bahwa kapasitas pertukaran kation 

berkorelasi positif dengan populasi bakteri pelarut fosfat 100 HST. Hal ini 

karena basa-basa yang ditukarkan ini merupakan unsur hara yang penting 

untuk kehidupan bakteri pelarut fosfat. Dengan meningkatnya nilai kapasitas 

pertukaran kation tanah ini berarti kebutuhan unsur hara bakteri pelarut fosfat 

dapat tercukupi. Saat kebutuhan hidupnya tercukupi, aktifitas bakteri pelarut 
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fosfat akan tinggi yang ditandai dengan meningkatnya populasi bakteri pelarut 

fosfat. 

Bahan organik penting ketersediaanya dalam tanah karena 

mempengaruhi sifat fisika dan kimia tanah. Salah satu sumber bahan organik 

tanah adalah kotoran hewan atau berupa pupuk kandang dalam penelitian ini 

bokhasi. Kotoran hewan menyediakan sejumlah besar sisa-sisa organik yang 

akan didekomposisi mikroorganisme tanah menjadi unsur tersedia. 

Hasil-hasil dekomposisi digunakan mikroorganisme tanah sebagai 

sumber energi. Bila unsur hara melimpah, maka populasi mikroorganisme 

tanah tinggi. Mikroorganisme tanah juga merupakan sumber C organik tanah. 

Oleh karenanya makin tinggi populasi mikroorganisme maka makin besar pula 

kandungan C organik tanah.  

Berdasar uji F menunjukkan bahwa pemberian imbangan pupuk organik 

dan pupuk anorganik berpengaruh tidak nyata (P = 0,210) terhadap kandungan 

C organik dalam tanah. 
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Gambar 6. Histogram pengaruh perlakuan terhadap kandungan C organik  

Keterangan:  Angka-angka yang diikuti huruf sama menunjukkan berbeda  

tidak nyata pada uji DMR taraf 5% 
Berdasar Gambar 6. terlihat bahwa kandungan C organik semakin 

menurun dibanding dengan kondisi tanah awal. Pada perlakuan P8 (bokhasi 
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20 ton/ha + Urea 75 kg/ha; SP36 100 kg/ha; KCl 50 kg/ha) kandungan C 

organik paling kecil dan menurun sebesar 132% dibanding kondisi tanah awal, 

hal ini dikarenakan pertumbuhan tanaman dan mikrobia membutuhkan karbon 

sebagai sumber energi. Perkembangan tanaman dan mikroorganisme tanah 

akan terhambat diikuti dengan kandungan C organik dalam tanah berkurang. 

Walaupun kandungan C organik masih tergolong tinggi, namun bila pada 

masa tanam berikutnya, tidak terjadi penambahan unsur hara maka pada tanah 

akan terjadi defisiensi hara. Dekomposisi pupuk bokhasi masuk tahap akhir 

yaitu setelah panen mengalami penurunan sehingga tidak terjadi penambahan 

unsur hara, sehingga aktivitas mikrobia dan tumbuhan terhambat oleh 

karenanya kandungan C organik menjadi turun. 

Menurut uji korelasi diketahui bahwa kandungan C organik berpengaruh 

nyata terhadap suhu tanah dan kapasitas pertukaran kation. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai secara berurutan P = 0,031; r = 0,416 dan P = 0,010; r = 0,486.  

Tingkat kematangan bahan organik sangat menentukan bagi pemenuhan 

kebutuhan unsur hara jasad renik. Tingkat kematangan yang rendah 

menunjukkan bahan organik belum terdekomposisi secara lanjut sehingga 

bahan organik belum dapat menyediakan unsur hara bagi jasad renik, 

demikian sebaliknya. Meskipun kandungan bahan organik tanah tinggi tetapi 

jika tingkat dekomposisinya masih belum sempurna, maka bahan organik 

belum mampu menyediakan kebutuhan unsur hara bakteri pelarut fosfat.   

3. Sifat fisika 

Tabel 4. Hasil analisis F terhadap sifat fisika tanah 

Variabel pengamatan  P - value 
Suhu tanah (0C) 0,975 ns 
BV (gram/cm3) 0,027 * 
BJ (gram/cm3) 0,701 ns 
Porositas (%) 0,026 * 

Keterangan: ns : berpengaruh tidak nyata 

*  : berpengaruh nyata 

Berdasar Tabel 4. terlihat bahwa dengan pemberian imbangan pupuk 

organik dan pupuk anorganik berpengaruh tidak nyata terhadap suhu tanah 
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dengan ditunjukkan nilai P = 0,0975. Hal ini dikarenakan suhu tanah 

merupakan faktor iklim yang dipengaruhi oleh jumlah serapan  radiasi 

matahari oleh permukaan bumi (Lakitan, 1996) maka suhu tanah tidak 

dipengaruhi oleh perlakuan yang dilakukan. 

Berdasar pada Tabel 4. menunjukkan bahwa dengan pemberian 

imbangan pupuk organik dan pupuk anorganik berpengaruh nyata terhadap 

berat isi (BV) tanah (P = 0,027) dan porositas tanah (P = 0,026) tetapi berat 

jenis (BJ) tanah dipengaruhi tidak nyata oleh pemberian imbangan pupuk 

dengan P = 0,701. 
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Gambar 7. Grafik korelasi antara BV, BJ dan porositas tanah 

Menurut grafik korelasi diatas terlihat bahwa porositas tanah merupakan 

perbandingan dari besarnya BV tanah terhadap BJ tanah. Hal ini sesuai 

menurut uji korelasi terhadap ketiganya bahwa porositas tanah berpengaruh 

sangat nyata terhadap berat isi tanah (BV) dengan P = 0,006;r = -0,511. Begitu 

pula pada berat jenis tanah (BJ) dipengaruhi secara nyata oleh porositas 

dengan ditunjukkan P = 0,044;r = 0,391.  

Pengolahan tanah bertujuan memperbaiki keadaan fisik tanah, antara lain 

berat isi (BV) dan porositas tanah. Berat isi (BV) tanah yang diolah akan lebih 

kecil daripada tanah tanpa olah. Hal ini berarti pori aerasinya lebih banyak 

sehingga dapat memperbaiki keadaan tata air dan udara di dalam tanah. 
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Perbaikan itu dapat meningkatkan aktifitas biologi dan kandungan air tersedia 

di dalam tanah serta meningkatkan ketersediaan hara (Sarief, 1989). 

Pemberian bahan organik mampu meningkatkan kemampuan mengisap 

air sampai beberapa kali berat keringnya dan juga memiliki porositas yang 

tinggi. Dengan makin rendahnya BV tanah maka jumlah persentase pori-pori 

aerasi akan makin besar dan difusi udara yang cukup untuk pori sehingga 

dapat meningkatkan aktifitas mikroorganisme tanah (Sarief, 1989). 

4. Variabel tanaman  

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman ditentukan oleh berbagai 

faktor tanah, iklim, serta faktor-faktor yang terdapat dalam tanah, tak 

terkecuali mikroorganisme tanah. 

Menurut hasil uji F, perlakuan yang berupa imbangan pupuk 

berpengaruh tidak nyata terhadap berat wortel (P = 0,108). Perolehan yang 

tidak nyata ini dapat dikarenakan bahwa kebutuhan unsur hara yang diberikan 

dengan perimbangan belum terlalu memenuhi. Oleh karenanya berat wortel 

secara gravimetrik akan terlihat hampir sama pada semua perlakuan.   
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Gambar 8. Histogram pengaruh perlakuan terhadap berat wortel  

Keterangan:  Angka-angka yang diikuti huruf sama menunjukkan berbeda  

tidak nyata pada uji DMR taraf 5% 
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Berdasar Gambar 8. terlihat bahwa perlakuan yang paling berpengaruh 

ditunjukkan dengan berat wortel paling tinggi adalah pada perlakuan P9 

(bokhasi 20 ton/ha + Urea 150 kg/ha; SP36 200 kg/ha; KCl 100 kg/ha) dengan 

peningkatan sebesar 158 % dibandingkan kontrol (perlakuan P1). Hal ini 

karena pada perlakuan P9 tersebut merupakan dosis dengan kandungan unsur 

hara baik secara organik maupun anorganik paling banyak sehingga 

pemenuhan kebutuhan untuk perkembangan umbi wortel dapat terpenuhi 

secara maksimal. 

Berdasarkan uji F, berat brangkasan basah sangat nyata (P = 0,006) 

dipengaruhi oleh perlakuan. Begitu pula berat brangkasan kering secara nyata 

(P = 0,011) dipengaruhi oleh imbangan pupuk yang diberikan. Hal ini selaras 

dengan penelitian Gaur dan Rana (Cahyani, 1996) dimana dengan keberadaan 

bakteri pelarut fosfat mampu  menaikkan berat kering tanaman. Lanjut Lakitan 

(1996) berat kering brangkasan tanaman menunjukkan status hara dalam 

tanaman dan sangat tergantung dari laju fotosintesis dan respirasi. Status hara 

dalam tanaman menggambarkan besarnya unsur hara yang diserap oleh 

tanaman. Serapan hara yang tinggi menjadikan berat kering brangkasan juga 

tinggi. 

Intensitas cahaya matahari baik di atas maupun bawah tajuk merupakan 

data pendukung. Hal tersebut dikarenakan penyinaran sinar matahari pada 

tanaman yang merupakan faktor iklim tidak berhubungan langsung terhadap 

perlakuan yang diberikan pada tanaman. Lakitan (1996) menambahkan 

tergantung pada ukuran dan kerapatan sistem tajuk tanaman, energi radiasi 

matahari yang diserap oleh sistem tajuk tanaman dapat mencapai 90% dari 

total yang diterimanya. Energi yang diserap oleh tanaman ini sebagian akan 

digunakan untuk fotosintesis, tetapi lebih banyak yang digunakan dalam 

proses transpirasi, yakni untuk menguapkan air dari jaringan tanaman tersebut. 

Berdasar uji korelasi diketahui bahwa suhu tanah berpengaruh nyata 

terhadap intensitas cahaya matahari pada bawah tajuk tanaman (P = 0,035;r = 

0,407). Karena intensitas yang diterima di bawah tajuk secara langsung 

besarnya sama dengan yang diserap oleh tanah, sehingga apabila intensitas 
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cahaya matahari bawah tajuk tinggi maka suhu tanah mengalami kenaikan. 

Begitu pula sebaliknya rendahnya intensitas cahaya yang diterima di bawah 

tajuk mengakibatkan suhu tanah turun. 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Imbangan pupuk organik dan pupuk anorganik berpengaruh tidak nyata 

terhadap populasi bakteri pelarut fosfat. 

2. Populasi bakteri pelarut fosfat berpengaruh tidak nyata terhadap 

ketersediaan fosfat.  

3. Perimbangan pupuk organik dan pupuk anorganik berpengaruh tidak nyata 

terhadap ketersediaan fosfat. 

4. Perimbangan pupuk organik dan pupuk anorganik berpengaruh tidak nyata 

terhadap berat wortel. 

5. Populasi bakteri pelarut fosfat, ketersediaan P, dan berat wortel berkorelasi 

negatif. 

 

B. SARAN 

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai variasi dosis pupuk organik 

(pupuk kandang) dan pupuk anorganik agar memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap produksi tanaman. 

2. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai interaksi bakteri pelarut fosfat 

dengan mikroorganisme lain dalam tanah untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruhnya terhadap ketersediaan P tanah dan pengaruhnya pada 

sifat-sifat tanah yang lain. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Hasil Uji Kruskal Wallis dan Uji Mood Median BPF 90 HST 
Kruskal-Wallis Test: BPF 90 HST versus Perlakuan 
H = 13.65  DF = 8  P = 0.091 
H = 13.68  DF = 8  P = 0.090 (adjusted for ties) 
Mood Median Test: BPF 90 HST versus Perlakuan 
Mood median test for BPF 90 HST  
Chi-Square = 13.65   DF = 8   P = 0.091                                     
Perlakua   N<=    N>   Median      
1            2     1   530000 a     
2            2     1   530000 a       
3            0     3   720000 a           
4            3     0   390000 a       
5            2     1   470000 a       
6            1     2   760000 a       
7            0     3  3600000  b                                      
8            3     0   425000 a        
9            1     2   630000 a                                               
Overall median = 580000 
 
Lampiran 2. Hasil Uji F dan Uji DMRT BPF 100 HST 
General Linear Model: BPF 100 HST versus Perlakuan  
Source     DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
Perlakua    8 2.5192E+11 2.5192E+11 3.1491E+10    1.41  0.258 
Error      18 4.0197E+11 4.0197E+11 2.2331E+10 
Total      26 6.5389E+11   
ANOM for BPF 100 HST by Perlakuan                                    
Perlakuan  N    Mean     
1         3   510000 ab   
2         3   430000 ab   
3         3   526667 ab   
4         3   340000 a    
5         3   493333 ab    
6         3   660000  bc  
7         3   331667 a    
8         3   426667 ab    
9         3   525000 abc   
All      27   471481    

 
Lampiran 3. Hasil Uji F dan Uji DMRT Suhu Tanah 
General Linear Model: Suhu Tanah versus Perlakuan  
Source     DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
Perlakua    8    0.10793    0.10793    0.01349    0.25  0.975 
Error      18    0.97656    0.97656    0.05425 
Total      26    1.08449   
ANOM for Suhu Tanah by Perlakuan  
Perlakuan  N    Mean     
 
1         3   20.042 ab    
2         3   20.104 ab    
3         3   20.042 ab    
4         3   20.042 ab    
5         3   20.146 ab    
6         3   20.083 ab    
7         3   19.917 a    
8         3   19.979 a    
9         3   20.042 ab    
All      27   20.044     
 
Lampiran 4. Hasil Uji F dan Uji DMRT Berat Brangkasan Basah 
General Linear Model: BBB versus Perlakuan  
Source     DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
Perlakua    8     4777.7     4777.7      597.2    4.06  0.006 
Error      18     2646.2     2646.2      147.0 
Total      26     7423.8   
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ANOM for BBB by Perlakuan  
Perlakuan  N    Mean       
1         3   29.075 a    
2         3   33.930 a    
3         3   46.058 ab   
4         3   36.533 a    
5         3   63.500  bc   
6         3   53.643 abc    
7         3   42.059 ab   
8         3   71.729  bcd  
9         3   53.578 abc   
All      27   47.789    

 
Lampiran 5. Hasil Uji F dan Uji DMRT Berat Brangkasan Kering 
General Linear Model: BBK versus Perlakuan  
Source     DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
Perlakua    8     3.2174     3.2174     0.4022    3.66  0.011 
Error      18     1.9798     1.9798     0.1100 
Total      26     5.1972  
ANOM for BBK by Perlakuan  
Perlakuan  N     Mean       
1         3   1.4906 a   
2         3   1.7203 ab   
3         3   2.0265 ab   
4         3   1.9738 ab   
5         3   2.2519  bc  
6         3   2.1017 abc   
7         3   1.9595 ab   
8         3   2.7743   cd 
9         3   2.3170  bc  
All      27   2.0684    

 
Lampiran 6. Hasil Uji F dan Uji DMRT Berat Wortel 
General Linear Model: Berat Wortel versus Perlakuan  
Source     DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
Perlakua    8   14402053   14402053    1800257    1.99  0.108 
Error      18   16290401   16290401     905022 
Total      26   30692454   
ANOM for Berat Wortel by Perlakuan  
Perlakuan  N    Mean     
1         3   4810.2 a   
2         3   6149.5 ab    
3         3   6250.7 ab   
4         3   6149.5 ab   
5         3   6718.9 abc   
6         3   6788.5 abc    
7         3   6991.0 abc    
8         3   6808.7 abc   
9         3   7584.9  bc   
All      27   6472.4    

 
Lampiran 7. Hasil Uji F dan Uji DMRT P total 
General Linear Model: P total versus Perlakuan 
Source     DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
Perlakua    8   0.051653   0.051653   0.006457    1.30  0.304 
Error      18   0.089307   0.089307   0.004962 
Total      26   0.140961   
ANOM for P total by Perlakuan 
Perlakuan  N    Mean     
3  0.44033 a  
3  0.43767 a  
3  0.49000 a  
3  0.42333 a  
3  0.49400 a  
3  0.49833 a  
3  0.49700 a  
3  0.47200 a  
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3  0.57833 ab  
All      27  0.48122 

 
Lampiran 8. Hasil Uji F dan Uji DMRT  P tersedia 
General Linear Model: P tersedia versus Perlakuan 
Source     DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
Perlakua    8     43.974     43.974      5.497    2.37  0.061 
Error      18     41.788     41.788      2.322 
Total      26     85.762   
ANOM for P tersedia by Perlakuan 
Perlakuan  N    Mean      
1         3   15.537 ab    
2         3   15.107 a    
3         3   16.245 ab    
4         3   14.562 a    
5         3   15.952 ab    
6         3   17.229 ab   
7         3   14.263 a    
8         3   17.973 ab    
9         3   17.773 ab   
All      27   16.071   

 
Lampiran 9. Hasil Uji F dan Uji DMRT  pH H2O 
General Linear Model: pH H2O versus Perlakuan 
Source     DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
Perlakua    8   0.107959   0.107959   0.013495    2.00  0.105 
Error      18   0.121182   0.121182   0.006732 
Total      26   0.229141 
ANOM for pH H2O by Perlakuan 
Perlakuan  N    Mean     
1         3   6.3363 a   
2         3   6.4217 ab   
3         3   6.3910 ab   
4         3   6.4673 ab   
5         3   6.3287 a   
6         3   6.3640 a   
7         3   6.4773 ab 
8         3   6.5010 abc   
9         3   6.4877 ab   
All      27   6.4194  

 
Lampiran 10. Hasil Uji Kruskal Wallis dan Uji Mood Median pH NaF 
Kruskal-Wallis Test: pH NaF versus Perlakuan 
Kruskal-Wallis Test on pH NaF total 
H = 10.56  DF = 8  P = 0.228 
H = 10.56  DF = 8  P = 0.228 (adjusted for ties) 
Mood Median Test: pH NaF versus Perlakuan 
Mood median test for pH NaF total  
Chi-Square = 8.31   DF = 8   P = 0.404 
Perlakua   N<=    N>   Median     
1            1     2    9.967 a    
2            1     2    9.963 a    
3            3     0    9.847 a    
4            1     2    9.941 a    
5            2     1    9.880 a    
6            3     0    9.832 a    
7            1     2   10.011 ab    
8            1     2    9.940 a    
9            1     2    9.945 a    
Overall median = 9.933 

 
Lampiran 11. Hasil Uji F dan Uji DMRT KPK 
General Linear Model: KPK versus Perlakuan 
Source     DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
Perlakua    8    125.641    125.641     15.705    7.96  0.000 
Error      18     35.511     35.511      1.973 
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Total      26    161.152 
ANOM for pH H2O by Perlakuan 
Perlakuan N    Mean     
1         3   23.215 a    
2         3   25.107 ab    
3         3   27.763  bc   
4         3   22.459 a    
5         3   26.178 abc    
6         3   27.847  bc   
7         3   22.408 a    
8         3   25.592 ab   
9         3   28.084  bc   
All      27   25.406  

 
Lampiran 12. Hasil Uji F dan Uji DMRT C organik 
General Linear Model: C organik versus Perlakuan 
Source     DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
Perlakua    8    0.80938    0.80938    0.10117    1.55  0.210 
Error      18    1.17703    1.17703    0.06539 
Total      26    1.98641 
ANOM for C organik by Perlakuan 
Perlakuan  N    Mean     
1         3   4.0657  bc  
2         3   4.2303 abc   
3         3   4.2060 abc  
4         3   3.8400 a   
5         3   3.8330 a   
6         3   4.0790  bc  
7         3   3.8057 a   
8         3   3.7497 a   
9         3   4.1033 bc   
All      27   3.9903   

 
Lampiran 13. Hasil Uji F dan Uji DMRT BV 
General Linear Model: BV versus Perlakuan 
Source     DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
Perlakua    8    0.64527    0.64527    0.08066    2.95  0.027 
Error      18    0.49200    0.49200    0.02733 
Total      26    1.13727 
ANOM for BV by Perlakuan 
Perlakuan  N    Mean     
1         3   0.7800 a   
2         3   0.7667 a   
3         3   1.0667 ab   
4         3   0.7667 a   
5         3   1.2000  bc  
6         3   0.9733 ab   
7         3   0.9667 ab   
8         3   0.8000 a   
9         3   0.7333 a   
All      27   0.8948    

 
Lampiran 14. Hasil Uji F dan Uji DMRT BJ 
General Linear Model: BJ versus Perlakuan 
Source     DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
Perlakua    8     0.7267     0.7267     0.0908    0.68  0.701 
Error      18     2.3933     2.3933     0.1330 
Total      26     3.1200 
ANOM for BJ by Perlakuan 
Perlakuan  N    Mean     
1         3   1.8333 ab   
2         3   1.8667 ab   
3         3   1.6000 ab   
4         3   1.7667 ab   
5         3   1.9333 ab   
6         3   1.6667 ab   
7         3   1.4667 a   
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8         3   1.7333 ab   
9         3   2.0333 abc   
All      27   1.7667    

 
Lampiran 15. Hasil Uji F dan Uji DMRT Porositas 
General Linear Model: Porositas versus Perlakuan 
Source     DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
Perlakua    8     3518.5     3518.5      439.8    2.97  0.026 
Error      18     2669.6     2669.6      148.3 
Total      26     6188.1   
ANOM for Porositas by Perlakuan 
Perlakuan  N    Mean     
1         3   57.214 ab    
2         3   57.088 ab    
3         3   31.213 a   
4         3   56.085 ab    
5         3   36.549 a    
6         3   40.730 a   
7         3   33.631 a   
8         3   52.241 ab   
9         3   63.844 ab    
All      27   47.622 

 
Lampiran 16. Hasil Analisis Pengaruh Perlakuan (Uji F dan Uji Kruskal Wallis) 

Variabel Pengamatan P - value 
Populasi BPF 90 HST 0,091 ns 
Populasi BPF 100 HST 0,258 ns 
P total 0,304 ns 
P tersedia 0,061 ns 
pH H2O 0,105 ns 
pH NaF 0,228 ns 
Kapasitas Pertukaran kation 0,000 ** 
C organik 0,210 ns 
Suhu Tanah 0,975 ns 
BV   0,027 * 
BJ 0,701 ns 
Porositas   0,026 * 
Berat Wortel  0,108 ns 
Berat Brangkasan Basah 0,006 ** 
Berat Brangkasan Kering   0,011 * 

 
Lampiran 17. Hasil Uji Two-Sample T  
Two-Sample T-Test and CI: BPF 90HST, BPF 100HST 
Two-sample T for BPF 90HST vs BPF 100HST 
           N      Mean     StDev   SE Mean 
BPF 90HS  27    919815    991315    190779 
BPF 100H  27    471481    158586     30520 
 
Difference = mu BPF 90HST - mu BPF 100HST 
Estimate for difference:  448333 
95% CI for difference: (60640, 836026) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value=2.32  P-Value=0.024  DF=52 
Both use Pooled StDev =  70987 
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Lampiran 18. Hasil Uji Korelasi 
          90HST  100HST   Suhu Tnh   BBB     BBK    Berat     P tot    P tsd 
 
BPF 100H -0.146 
          0.468 
 
Suhu Tan -0.155   0.352 
          0.441   0.072 
 
BBB      -0.079   0.280    0.147 
          0.697   0.157    0.463 
 
BBK      -0.097   0.016    0.047    0.779 
          0.632   0.937    0.816    0.000 
 
Berat Wo  0.187  -0.179   -0.289    0.331    0.182 
          0.350   0.372    0.143    0.091    0.365 
 
P total   0.081   0.117   -0.041    0.166    0.068    0.255 
          0.688   0.562    0.840    0.407    0.738    0.199 
 
P tersed -0.295   0.356    0.157    0.521    0.444    0.183    0.222 
          0.136   0.069    0.435    0.005    0.020    0.362    0.265 
 
pH H2O    0.129   0.631   -0.453   -0.028    0.204    0.341    0.158   -0.206 
          0.523   0.000    0.018    0.889    0.308    0.081    0.432    0.303 
 
pH NaF   -0.214  -0.293   -0.119   -0.100   -0.015   -0.023   -0.410   -0.211 
          0.283   0.138    0.554    0.621    0.939    0.909    0.034    0.292 
 
KPK      -0.306   0.538    0.314    0.484    0.386    0.165    0.345    0.491 
          0.121   0.004    0.110    0.010    0.047    0.412    0.078    0.009 
 
C organi -0.173   0.248    0.416   -0.123   -0.202   -0.338    0.085    0.176 
          0.388   0.212    0.031    0.542    0.311    0.085    0.674    0.379 
 
BV        0.125   0.007    0.248    0.264    0.232    0.157   -0.004    0.019 
          0.535   0.973    0.213    0.184    0.245    0.433    0.985    0.927 
 
BJ       -0.317  -0.034    0.222    0.037    0.001    0.167    0.092    0.200 
          0.107   0.865    0.266    0.854    0.996    0.406    0.648    0.318 
 
Porosita -0.394  -0.098   -0.125   -0.339   -0.258    0.025    0.115    0.155 
          0.042   0.628    0.535    0.083    0.194    0.900    0.569    0.441 
 
         pH H2O   pH NaF    KPK    C org      BV       BJ 
pH NaF    0.097 
          0.632 
 
KPK      -0.223  -0.172 
          0.263   0.390 
 
C organi -0.319  -0.082    0.486 
          0.104   0.685    0.010 
 
BV       -0.259  -0.055    0.200   -0.136 
          0.193   0.785    0.318    0.500 
 
BJ        0.013   0.194    0.023    0.039    0.097 
          0.950   0.332    0.908    0.846    0.629 
 
Porosita  0.207   0.078    0.025    0.240   -0.511    0.391 
          0.300   0.698    0.900    0.228    0.006    0.044 
 
Cell Contents: Pearson correlation 
               P-Value 
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Lampiran 19. Analisis Laboratorium (Bakteri Pelarut Fosfat) 
Analisis BPF dilakukan dengan mengisolasi BPF yaitu dengan penumbuhan 

bakteri pada media spesifik (Pikovskaya). Analisis ini berdasarkan jumlah koloni 

(plate count) yaitu dengan membuat suatu seri pengenceran bahan dengan 

kelipatan 10, dari masing-masing penegenceran diambil 1 cc dan dibuat taburan 

dalam petridish (cour plate) dengan medium agar.  

Untuk isolasi BPF diperlukan 10 gram contoh tanah komposit yang 

diencerkan ke dalam NaCl fisiologis.  Pengenceran untuk analisis awal dibuat 

mulai dari 10-2 sampai 10-9 dan untuk analisis tengah dan akhir pengenceran 

dibuat mulai 10-3 sampai 10-6. Pengenceran dilakukan dengan mengambil 1 ml 

dari tiap tabung reaksi kemudian dimasukkan ke tabung yang lain untuk 

diencerkan kembali. Selanjutnya dilakukan isolasi BPF dengan menumbuhkan 

bakteri pada media spesifik dan kemudian dilakukan inkubasi.   

Masa inkubasi selama 3 – 4 hari setelah penumbuhan bakteri pada cawan 

petri (petridish). Kemudian pengamatan pada setiap media spesifik (Pikovskaya) 

berupa koloni BPF dan dilakukan penghitungan koloni per gram tanah. Setelah 

diinkubasi dihitung jumlah koloni tiap petridish dari masing-masing pengenceran. 

Dari jumlah koloni tiap petridish dapat ditentukan jumlah bakteri tiap cc atau 

gram bahan, yaitu dengan  

 

 
 

Misal :  

1 : 10.000 terdapat 45 koloni maka tiap cc atau gram bahan mengandung 450.000 

bakteri. 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah koloni x kebalikan pengenceran 
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Lampiran 20. Data Suhu Tanah 
perlakuan blok rata-rata (0C) 

P1 1 20.1875 
 2 20.125 
 3 19.8125 

P2 1 20.4375 
 2 20.0625 
 3 19.8125 

P3 1 20.25 
 2 20 
 3 19.875 

P4 1 20.25 
 2 20.125 
 3 19.75 

P5 1 20.125 
 2 20.25 
 3 20.0625 

P6 1 20.0625 
 2 20.25 
 3 19.9375 

P7 1 20.125 
 2 19.9375 
 3 19.6875 

P8 1 20.0625 
 2 20.1875 
 3 19.6875 

P9 1 20.25 
 2 20.1875 
 3 19.6875 
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Lampiran 21. Intensitas Cahaya Matahari di Atas Tajuk 

intensitas cahaya matahari 
(W/m2) perlakuan blok 

1 2 

rata-rata 

P1 1 345.4545 252.7273 299.0909 
  2 307.2727 172.7273 240 
  3 290.9091 183.6364 237.2728 

P2 1 290.9091 195.4545 243.1818 
  2 259.0909 588.1818 423.6364 
  3 281.8182 164.5455 223.1819 

P3 1 294.5455 201.8182 248.1819 
  2 313.6364 171.8182 242.7273 
  3 275.4545 140 207.7273 

P4 1 476.3636 231.8182 354.0909 
  2 297.2727 200.9091 249.0909 
  3 295.4545 429.0909 362.2727 

P5 1 430 194.5455 312.2728 
  2 322.7273 280.9091 301.8182 
  3 274.5455 219.0909 246.8182 

P6 1 626.3636 182.7273 404.5455 
  2 356.3636 219.0909 287.7273 
  3 307.2727 258.1818 282.7273 

P7 1 417.2727 181.8182 299.5455 
  2 320 181.8182 250.9091 
  3 280 144.5455 212.2728 

P8 1 432.7273 191.8182 312.2728 
  2 307.2727 158.1818 232.7273 
  3 279.0909 269.0909 274.0909 

P9 1 297.2727 192.7273 245 
  2 384.5455 186.3636 285.4546 
  3 352.7273 505.4545 429.0909 
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Lampiran 22. Intensitas Cahaya Matahari di Bawah Tajuk 

intensitas cahaya matahari 
(W/m2) perlakuan blok 

1 2 

rata-rata 

P1 1 254.5455 100 177.2728 
  2 200 163.6364 181.8182 
  3 100 118.1818 109.0909 

P2 1 190.9091 181.8182 186.3637 
  2 236.3636 109.0909 172.7273 
  3 154.5455 109.0909 131.8182 

P3 1 200 263.6364 231.8182 
  2 163.6364 100 131.8182 
  3 90.90909 90.90909 90.90909 

P4 1 209.0909 127.2727 168.1818 
  2 90.90909 109.0909 100 
  3 200 118.1818 159.0909 

P5 1 209.0909 127.2727 168.1818 
  2 145.4545 100 122.7273 
  3 163.6364 90.90909 127.2727 

P6 1 163.6364 145.4545 154.5455 
  2 127.2727 136.3636 131.8182 
  3 227.2727 90.90909 159.0909 

P7 1 218.1818 136.3636 177.2727 
  2 209.0909 136.3636 172.7273 
  3 200 127.2727 163.6364 

P8 1 227.2727 100 163.6364 
  2 190.9091 109.0909 150 
  3 200 109.0909 154.5455 

P9 1 163.6364 218.1818 190.9091 
  2 263.6364 163.6364 213.6364 
  3 127.2727 118.1818 122.7273 
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Lampiran 23. Gambar Kenampakan Bakteri Pelarut Fosfat 

       
 
Lampiran 24. Gambar Kenampakan Zona Bening Pada Koloni BPF 

  
 
Lampiran 25. Foto Penelitian 
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