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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalahuntukmengetahuirespon tanaman kedelai (Glycine max L.) terhadap serapan fosfor 

dan nitrogen akibatpemberian Mikoriza Vesikular Arbuskular (MVA) dan pupuk kascing. Metodepenelitianini 

menggunakanrancanganacakkelompok faktorial dengan tiga ulangan.  FaktorI adalah MVA dengantaraf 0 g/tanaman 

(M0), 5 g/tanaman (M1), 10g/tanaman (M2) dan15 g/tanaman (M3). Faktor II adalah  pupuk kascing (K)dengantaraf 0 

g/tanaman (K0), 60g/tanaman (K1), 120g/tanaman (K2), 180 g/tanaman (K3). Tiap taraf perlakuanterdiridari3 polybag, 

tiap polybag terdiri dari 1 tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing faktor perlakuan dan interaksi 

kedua perlakuan berpengaruh sangat nyata terhadap kadar nitrogen pada jaringan tanaman, tinggi tanaman dan jumlah 

polongberisi, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap residu fosofor pada tanah dan kandungan fosfor pada jaringan 

tanaman, jumlah daun, bobot kering100 biji. Perlakuan MVA berpengaruh nyata terhadap jumlah nodul, akan tetapi 

pupuk kascing berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah nodul.  

 

Kata kunci: Nitrogen,Fosfor, Mikoriza Vesikularrr Arbuskular (MVA), pupuk kascing,kedelai  (Glycine max L.) 

 

Abstract 

The objective of this research was to investigate the effect of Micoryza Vesicular Arbuscular (MVA) and 

vermicompost fertilizer on nitrogen and phosphorusuptake by soybean (Glycine max L.). The method used was a 

randomized block design with two factors, with three replications. First factor was MVA with levels of 0 g / plant (M0), 

5 g / plant (M1), 10g / plant (M2) and 15 g / plant (M3). The second was vermicompost fertilizer (K) levels of 0 g / plant 

(K0), 60g / plant (K1), 120g / plant (K2), 180 g / plant (K3).  The results showed that each factor and interaction of 

both factors affected significantly the level of nitrogen in the plant tissue, plant height and number of pods, but did not 

significantly affect the levels of soil residual phosphorus and level of phosphorus in plant tissues, number of leaves, dry 

weight of 100 seeds. MVA streatment affected significantly the number of nodules, but not vermicompost fertilizer.  

 

Key words: Nitrogen,phosphorus, Mikoriza Vesikularr Arbuskular (MVA),vermicompost fertilizer, Soy bean  (Glycine 

max (L.) Merrill) 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia kedelai (Glycine max L.) menempati 

urutan ke tiga tanaman pangan setelah padi dan jagung 

dengan kebutuhan total nasional 3 juta ton per tahun [1]. 

Beberapa penggunaan kedelai antara lain 1,30 juta ton 

untuk tempe dan tahu, 0,65 juta ton untuk bahan kecap 

dan susu kedelai, serta 0,05 juta ton untuk benih,  dan 1,0 

juta ton untuk kebutuhan sampingan seperti pakan ternak 

[1]. Disamping sebagai bahan makanan dan minuman, 

kedelai juga menjadi bahan baku pembuatan kosmetik 

serta bahan baku industri lainnya [2]. Kebutuhan kedelai 

di Indonesia setiap tahun selalu meningkat seiring dengan 

pertambahan jumlah penduduk. Oleh karena itu, 

diperlukan suplai kedelai tambahan yang harus diimpor 

sebanyak 1,2 juta ton per tahun karena produksi dalam 

negri yang hanya mencapai 1,8 juta ton per tahun belum 

dapat mencukupi kebutuhan nasional [1]. 

Mikoriza sesuai dengan asal katanya yaitu myces 

dan rhiza, adalah struktur simbiosis mutualisme yang 

dibentuk antara cendawan dan perakaran tanaman. 

Disebut simbiosis mutualisme karena mikoriza yang 

hidup di dalam sel akar mendapatkan sebagian karbon 

hasil fotosintesis tanaman dan tanaman mampu menyerap 

hara lebih [3]. Inokulasi mikoriza sering disebut sebagai 

pupuk hayati  atau “biofertilizion”, yang sering di 

aplikasikan baik untuk tanaman pangan, perkebunan, 

kehutanan maupun tanaman penghijauan [4]. Tanaman 

yang bermikoriza dapat menyerap pupuk P lebih tinggi 

(10-27%) dibandingkan dengan tanaman yang tidak 

bermikoriza (0.4-13%). Penelitian terakhir pada beberapa 

tanaman pertanian dapat menghemat penggunaan pupuk 

nitrogen 50%, pupuk phosfat 27% dan pupuk kalium 20% 

[5]. Referensi [6], menyatakan peningkatan serapan hara 

dengan penggunaan MVA disebabkan oleh meningkatnya 
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daerah penyerapan hara dan disekresikannya enzim yang 

dapat merubah unsur hara yang tidak tersedia menjadi 

bentuk yang dapat diserap akar. 

Keberadaan mikoriza selain berperan dalam 

meningkatkan penyerapan unsur hara juga memperbaiki 

struktur tanah dan memproteksi tanaman dari patogen. 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa mikoriza 

juga mempunyai peranan dalam hal pengendalian  

penyakit tanaman. Referensi [7] menduga bahwa 

mekanisme perlindungan mikoriza terhadap patogen 

berlangsung sebagai berikut: 1) mikoriza memanfaatkan 

sebagian karbohidrat dari akar, sebelum dikeluarkan 

dalam bentuk eksudat akar, sehingga patogen tidak dapat 

berkembang, 2) terbentuknya substansi yang bersifat 

antibiotik yang disekresikan untuk menghambat 

perkembangan patogen, 3)memacu perkembangan 

mikroba saprofitik disekitar perakaran. 

Kascing merupakan  pupuk organik yang dihasilkan 

dari proses pencernaan dalam tubuh cacing dan dibuang 

sebagai kotoran cacing yang telah terfermentasi  [8] 

Menurut Ref. [9], kascing merupakan tanah bekas 

pemeliharaan cacing merupakan produk samping dari 

budidaya cacing tanah yang berupa pupuk organik sangat 

sesuai untuk pertumbuhan tanaman karena dapat 

meningkatkan kesuburan tanah.Kascing mengandung 

berbagai unsur hara N, P, K, Mg dan Ca. Disamping 

kascing megandung undur hara juga  hormon tumbuh 

seperti giberelin, sitokinin, dan auxin serta  Azobacter sp 

yang merupakan penambat N non-simbiotik yang 

membantu memperkaya unsur N yang diperlukan oleh 

tanaman. Referensi [10] menyatakan bahwa pupuk 

kascing mengandung nitrogen 1,1- 4,0%, fosfor 0,3 – 

3,5%, kalium 0,2 – 2,1%, belerang 0,24 – 0,63%, 

magnesium 0,3 – 0,63% dan besi 0,4- 1,6%.  Disamping 

mengandung unsur hara, pupuk kascing juga mengandung 

hormon pengatur tubuh seperti giberallin, sitokinin dan 

hormon auksin. Pupuk kascing mempunyai pH rata-rata 

6.9. Kascing ini memiliki banyak kelebihan jika 

dibandingkan dengan pupuk organik lain, karena kascing 

kaya akan unsur hara makro dan mikro serta mengandung 

hormon tumbuh tanaman seperti  auksin, giberelin dan 

sitokinin  yang mutlak dibutuhkan untuk pertumbuhan 

tanaman. Hormon tersebut akan memacu pertumbuhan 

akar tanaman di dalam tanah, memacu pertunasan baru 

serta memacu pertumbuhan daun [11], [12]. Beberapa 

hasil penelitian menunjukkan bahwa kascing dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman 

hortikultura, seperti jagung manis, mentimun, dan melon, 

dan untuk padi [13]. Fenomena ini didukung oleh 

pernyataan Ref. [14] menyatakan bahwa unsur hara yang 

diserap tanaman akan memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan berat  kering tanaman. Berdasarkan hasil 

penelitian Ref. [15] pemberian kascing berbeda dosis 

pada tanaman tomat menyebabkan perbedaan yang nyata 

dalam luas daun dan bobot kering tanaman, dapat 

meningkatkan hasil sampai dosis kascing optimum 250 

gram per kilogram tanah. Hasil penelitian Ref. [16] 

menyatakan bahwa pemberian kascing sampai taraf 300 

gram per tanaman meningkatkan nilai-nilai variabel 

respon komponen hasil jagung.  Hasil penelitian Ref. [17] 

mengemukakan bahwa hasil buncis maksimal dicapai 

dengan pemberian kascing 250 gram tiap kilogram tanah. 

Selanjutnya hasil penelitian pada tanaman pangan, 

kascing dapat meningkatkan serapan hara N, P dan K dan 

hasil kedelai meningkat hingga 100 %. Beberapa 

penelitian juga telah melaporkan bahwa kascing 

berpengaruh nyata terhadap struktur dan kesuburan tanah 

[18]. 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN  

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaan 

Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen 

Medan, Desa Simalingkar A, Kecamatan Medan 

Tuntungan, dariOktober2013- Februari 2014. Kedelai 

varietas Anjasmoro diperoleh dari Unit Penelitian 

Tanaman Pangan Desa Tanjung Selamat, Kabupaten Deli 

Serdang, Sumatera Utara.Cendawan MVA  diperolehdari 

Laboratorium Biologi TanahUniversitas Sumatera Utara, 

Medan.Pupuk kompos Kascing  diperoleh dari Desa Cinta 

Air, Kecamatan Perbaungan. 

 

B. Rancangan Penelitian dan Analisis Data  

Penelitian inimenggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) faktorial dengan 2faktor:faktor 

I:Cendawan MikorizaVesikular Arbuskular (MVA) yang 

terdiri dari 3 taraf, yaitu: 

M0=0g/tanaman,M1=5g/tanaman, 

M2=10g/tanaman,Mз=15g/tanaman. Faktor II, pupuk 

kompos kascing yang terdiri dari 4 taraf, 

yaitu:K0=0ton/ha,K1=60g/tanaman,K2= 120g/tanaman, K3 

=  180 g/tanaman.Aplikasi dosis mikoriza vesikularrr 

arbuskular (MVA) merujuk kepada dosis anjuran 10g/ 

tanaman [19].  Aplikasi dosis pupuk kascing merujuk 

kepada dosis anjuran untuk tanaman kacang-

kacangan5ton/ha [20]. 
Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan 

sidik ragam dengan model linear aditif sebagai berikut:  

Yijk = µ + ρi + αj + βk + (αβ)jk+ εijk 

Dimana: 

 Yijk : Nilai pengamatan pada blok ke-i yang 

mendapat perlakuan cendawan mikoriza taraf ke-j dan 

pupuk kompos Kascing taraf ke-k 

µ:  Nilai tengah populasi yang diamati 

ρi:  Pengaruh blok ke-i 

αj: Pengaruh MVA pada taraf ke-j 

βk:  Pengaruh pupuk kompos Kascingpada taraf ke-k 

(αβ)jk :  Interaksi antara cendawan mikorizataraf ke-j 

dan pemberian pupuk kompos Kascingtarafke-k 

εijk :  Galat faktor cendawan Mikoriza taraf ke-j, 

faktor pupuk kompos Kascing taraf ke-k di kelompok ke-i 

Untuk mengetahui pengaruh dari faktor perlakuan serta 

interaksinya, dilakukananalisis sidik ragam. Faktor 

perlakuan yang berpengaruh nyata dan sangat nyata 

dilanjutkan dengan uji jarak Duncan [21]. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

 Analisis tanah awal dilakukan untuk mengetahui 

informasi awal media tanaman. Hasil analisis adalah 

sebagai berikut: pH (H2O): 4,84; Corganik: 1,71%; N 
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total 0,19 %; P bray I:1,05 ppm;  Kdd me/100g:  0,12; 

KTK (me/100g): 16,56. Tekstur tanah liat berdebu 

komposisi: pasir 18,86%, debu 27,64% dan liat 53,50%.  

 Naungan dibuat dari anyaman daun nipah 

sebagai atap dan bambu sebagai tiang dan rangka 

naungan. Naungan dibuat dari atap nipah dengan tiang 

terbuat dari bambu dengan tinggi menghadap bagian 

timur adalah 2,5 m dan barat 1,85 m.  Lahan 

penelitian terlebih dahulu dibersihkan dari gulma dan 

sampah lainnya. Kemudian dibuat petakan dengan ukuran 

1m x 1m dengan jarak antar petak 40 cm, tinggi petakan 

30 cm dan jarak antar ulangan 60 cm, kelompok dibuat 

dengan arah utara ke selatan dilengkapi parit drainase 

sebagai tempat penampungan air yang berlebihan 

sehingga tidak terjadi genangan.Media tanam yang 

digunakan top soil yang berasal dari kebun percobaan 

Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen. 

Tanah diambil dari kedalaman 0-20 cm dari permukaan 

tanah dan dikering udarakan selama 2 minggu. Tanah 

diayak dengan ayakan 2 mm, dicampur dengan pasir 

dengan perbandingan 5:3 kemudian diaduk sampai 

merata. Untuk tanaman kontrol, tanah dan pasir tersebut 

ditimbang sebanyak 8 kg dimasukkan ke dalam polibag 

ukuran 8 kg, sedangkan untuk perlakuan cendawan 

Mikoriza dan pupuk Kascing, pengisian ke polibag 

dilakukan setelah campuran tanah dan pasir diaduk 

merata sebanyak 3 kg kemudian ditambah dengan MVA 

atau pupuk kascing sesuai dengan taraf 

perlakuan.Sebelum penanaman dilakukan tanah dalam 

polibag disiram terlebih dahulu dengan air hingga basah. 

Lubang tanam dibuat di tengah polibag dengan 

menggunakan kayu sedalam 1,5-3cm.Aplikasi MVA 

dilakukan hanya sekali dan diberikan bersamaan dengan 

penananaman ke lubang tanam sesuai dengan taraf 

perlakuan.Pupuk kascing diaplikasikan hanya sekali yakni 

7 (tujuh) hari sebelum penanaman bibit, dengan 

mencampur pupuk kascing dengan media tanamsebelum 

dimasukan kedalam polibag sesuai sesuai dengan taraf 

perlakuan. Pengaplikasian pupuk Kascing 7 (tujuh) hari 

dilakukan sebelum penanaman agar unsur hara yang ada 

pada pupuk kascing sudah tersedia dalam tanah [22]. 

 

D. Pemeliharaan  

 Penyiraman dilakukan sesuai kebutuhan. 

Penyulaman atau penyisipan dilakukan 4-7 hari setelah 

tanam untuk menggantikan tanaman yang mati akibat 

serangan hama atau kondisi lingkungan.Gulma yang 

tumbuh polibag disiangi secara manual.Apalikasi pupuk 

dasar1 minggu setelah tanam (MST) yaitu pupuk Urea, 

SP-36 dan KCl, masing – masing dengan  dosis 100 kg 

/ha (0,4 g/tanaman), 200 kg/ha (0,8 g/tanaman)dan  250 

kg/ha.(1 g/tanaman).  

 

E.  Pengamatan Parameter 

 Pengukuran tinggi tanaman dilakukan sejak 

tanaman berumur 2 MST sampai 10MST dengan selang 

waktu 2 minggu.Tinggi tanaman diukur dari dasar 

pangkal batang sampai ke ujung titik tumbuh 

tanaman.umlah daun tanaman dihitung setelah tanaman 

berumur 2 MST. Daun yang dihitung adalah daun yang 

telah membuka sempurna. Jumlah daun diamatimulai 

minggu ke 2 MST sampai 10MST.Jumlah polong berisi 

dihitung pada saat panen dengan menghitung semua 

polong yang terisi sempurna dari setiap tanaman 

sampel.Pengamatan bobot 100 biji dilakukan setelah 

panen, biji yang dipanen dari tanaman sampel diambil 

secara acak sejumlah 100 biji yang telah dikeringkan lalu 

ditimbang.Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 3 kali 

kemudian dirata-ratakan. Jumlah nodul dihitung pada 

akhir penelitian dengan mencabut tanaman kedelai. Pada 

akhir penelitian,  tanaman dikumpulkan untuk analisa 

kadar nitrogen dan fosfor pada jaringan tanaman.   

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Tinggi Tanaman 

Rataan tinggi tanaman yang disajikan hanya pada 

akhir pengamatan (10 MST) dan dapat dilihat pada Tabel 

1. Analisis sidik ragam  menunjukkan bahwa perlakuan 

MVA, pupuk kascing dan interaksinya berpengaruh 

sangat nyata terhadap tinggi tanaman pada 10MST. 

Tinggi tanaman kedelai paling tinggi pada perlakuan 

M2K1 (76,52 cm) dan berbeda sangat nyata dari 

kombinasi perlakuan lainnya, kecuali kombinasi 

perlakuan M1 K2 dan M2K2. 
Tabel. 1.Rataan tinggi tanaman kedelai umur 10MST pada 

perlakuan pemberian MVA dan pupuk kascing 

 

MVA 

(g/tanama
n) 

Tinggi Tanaman Kedelai pada 

akhir pengamatan atau 10 MST (cm) 

Rataan Pupuk Kascing (g/tanaman) 

K0 (0) K1 (30) K2 (60) K3 (90) 

M0   ( 0 ) 
66.16   
BCD 

67.31    
CDE 

65.25    
ABC 

67.66    
CDEF 

66.60 

M1   ( 3 ) 
62.32   

A 

62.78    

AB 

73.96   

HI 

72.18    

GH 
67.81 

M2   ( 9 ) 
72.58    

GH 
76.52    

I 

73.92   

HI 

72.44   

GH 
73.87 

M3  ( 15 ) 
70.92    

FGH 

70.53    

EFGH 

69.07    

DEFG 

62.72    

AB 
68.31 

Rataan 
67.995 69.285 70.55 68.75 

 

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada 

kolom atau baris yang sama  berbeda tidak nyata pada taraf α = 

0,01 berdasarkan Uji Duncan. 

 

Hubungan antara dosis cendawan Mikoriza 

Vesikularrr Arbuskular ( MVA )dengan tinggi tanaman 

kedelai pada umur 10 MST dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Hubungan dosis MVA dan tinggi tanaman pada 10 

MST.  

 

Hasil analisis regresi hubungan dosis pupuk Kascing 

dengan tinggi tanaman pada umur 10 MST pada berbagai 

dosis mikoriza vesikularrr arbuskular (MVA) berbentuk 

kubik dan kuadratik, dapat dilihat pada Gambar 

1.Pemberian MVA 3 g/tanaman yang berinteraksi dengan 

pupuk kascing pada saat K1(5 g/tanaman), dapat 

meningkatkan tinggi tanaman hingga mencapai 76.52 cm. 

B. Jumlah Daun 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

Mikoriza Vesikularrr Arbuskular (MVA) dan pupuk 

kascing serta interaksi kedua perlakuan tersebut 

berpengaruhtidak nyata terhadap jumlah daun tanaman 

kedelai pada umur 10 MST. Data rataan jumlah daun 

pada umur 10 MST dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rataan jumlah daun tanaman kedelai pada 

umur 10 MST pada perlakuan  Mikoriza 

Vesikularrr Arbuskular ( MVA ) dan pupuk 

Kascing. 

 

MVA 
(g/tanaman) 

Jumlah Daun Kedelai Umur 10 MST 
(helai) 

Rataan Pupuk Kascing (g/tanaman) 

K0 (0) 
K1 

(30) 
K2 (60) K3 (90) 

M0     ( 0 ) 50.33 51.22 49.89 48.00 49.86 

M1     ( 3 ) 42.78 50.22 51.22 51.78 49.00 

M2     ( 9 ) 43.00 42.00 60.89 47.22 48.28 

M3     (15) 44.33 46.56 52.89 43.89 46.92 

Rataan 45.11 47.50 53.72 47.72 TN 

Keterangan: TN = Berbeda tidak nyata pada α = 0,05. 

C. Jumlah Polong Berisi 

Hasil sidik ragam menunjukan bahwa perlakuan 

mikoriza vesikular arbuskular dan pupuk kascing serta 

interaksi kedua perlakuan berpengaruh tidak nyata 

terhadap jumlah polong berisi.Data rataan jumlah polong 

berisi tanaman kedelai akibat aplikasikedua faktor 

perlakuan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Rataan jumlah polong berisi tanaman kedelai akibat 

perlakuan  MVA dan pupuk Kascing. 

 

MVA 

(g/tana

man) 

Jumlah Polong Berisi Tanaman 

Kedelai 

Rataan Pupuk Kascing (g/tanaman) 

K0 (0) K1 (30) K2 (60) K3 (90) 

M0  ( 0 ) 
 

13.78 13.56 13.34 11.23 12.98 

M1 ( 3 ) 

 
11.67 14.00 14.78 12.89 13.34 

M2 ( 9 ) 
 

13.34 15.34 16.23 13.34 14.56 

M3 ( 15 ) 

 
12.78 10.78 12.45 13.23 12.31 

Rataan 
 

12.89 13.42 14.20 12.67 TN 

Keterangan: TN: berbeda tidak nyata pada α = 0,05. 

D. Bobot kering 100 biji 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

mikoriza vesikularrr arbuskular  dan pupuk kascing 

berpengaruh tidak nyata terhadap bobot kering 100 butir 

biji.  Akan tetapi  interaksi kedua faktor perlakuan 

tersebut berpengaruh sangat nyata terhadap bobot kering 

100 butir biji. Data rataan bobot kering 100 butir biji 

tanaman kedelai akibat perlakuan mikoriza vesikularrr 

arbuskular dan pupuk kascing dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Rataan bobot kering 100 butir biji tanaman kedelai 

pada perlakuan mikoriza vesikularrr arbuskular dan 

pupuk kascing. 

 

Mikoriza 

Vesikularrr 
Arbuskular 

(g/tanaman) 

Bobot Kering 100 Butir Biji (g) 

Pupuk Kascing (g/tanaman) 

Rataan 

K0 (0) K1 ( 5 ) K2 (10) K3 (15) 

M0 ( 0 ) 
3.96 

ABCD 

3.89 

ABCD 

3.70 

ABC 

3.98  

ABCD 
3,88 

M1 ( 5 ) 
3.99   

ABCD 

3.56   

ABC 

3.96 

ABCD 

3.44     

A 
3,74 

M2 (10) 
3.66  

ABC 

3.66  

ABC 

3.47    

A 
4.54     

D 
3,83 

M3 (15) 
3.48   

AB 

4.19    

CD 

4.17   

BCD 

3.54   

ABC 
3,85 

Rataan 3,77 3,83 3,83 3,88 
 

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada 

kolom atau baris yang sama  berbeda tidak nyata 

pada taraf α = 0,01 berdasarkan Uji Duncan. 

 

Bobot kering 100 biji tertinggi yaitu 

4.54gdiperoleh dari perlakuan M2K3 (10 g/tanaman 

MVAdan 15 g/tanaman pupuk kascing), berbeda tidak 

nyata dengan M0K0,  M0K1, M0K3, M1K0, 

M1K2,M3K1dan M3K2. Namun berbeda sangat nyata 

dengan M0K2, M1K1, M1K3, M2K0, M2K1, M2K2, 

M3K0 dan M3K3.Hubungan antara interaksi dosis 
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mikoriza vesikularrrarbuskular dan pupuk kascing 

terhadap bobot 100 butir biji kedelai dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hubungan dosis pupuk kascing denganbobot 

kering 100 biji pada berbagai dosis  MVA. 

 

Hasil analisis regresi hubungan dosis pupuk kascing 

dengan bobot kering 100 biji pada berbagai dosis MVA 

berbentuk kubik dan kuadratik. Pemberian MVA 10 

g/tanaman yang berinteraksi dengan pupuk kascing pada 

K3(15 g/tanaman), dapat meningkatkan bobot kering 100 

biji hingga mencapai 4.54 g. 

E. Jumlah Nodul Akar 

Rataan jumlah nodul akar disajikan pada Tabel 5. 

Analisis sidik ragam  menunjukkan bahwa perlakuan 

MVA berpengaruh nyata terhadap jumlah nodul akar, 

akan tetapi pemberian pupuk kascing berpengaruh tidak 

nyata terhadap jumlah nodul. Interaksi kedua faktor 

perlakuan berpengaruh tidak nyata nyata terhadap jumlah 

nodul akar. Jumlah nodul akar menunjukkan hubungan 

linier positif dengan konsentrasi MVA hingga kadar M3 

dengan r = 0,99. Jumlah nodul akar yang tertinggi pada 

taraf M3 (38,11) berbeda nyata dengan M0 dan M1 tetapi 

berbeda tidak nyata dengan M2. Karena hubungan kadar 

MVA  hingga M3 dengan jumlah nodul akar masih linier 

perlu dilakukan penelitian lanjutan hingga didapatkan 

dosis optimum MVA untuk pembentukan nodul akar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabel 5. Rataan jumlah nodul akar tanaman kedelai akibat 

perlakuan MVA dan pupuk kascing  
 

 

 

MVA 

(g/tanaman) 

Jumlah nodul 

Pupuk Kascing (g/tanaman) 

Rataan  

K0 K1 K2 K3 

 

M0     ( 0 ) 
19.11 22.11 13.66 19.44 18.582 a 

 

M1     ( 5 ) 
23.00 21.33 21.45 25.78 22.890 a 

 

M2     (10) 
27.11 35.44 19.55 28.00 27.527 ab 

 
M3     (15) 

32.11 33.33 32.66 38.11 34.054 b 

 

Rataan 

 

25,33 28,05 21.83 27,8  

Keterangan:   Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang 

sama berbeda tidak nyata. 

 

F. Kadar Nitrogen pada Jaringan Tanaman 

Data rataan kadar nitrogen pada jaringan tanaman 

pada akhir penelitian disajikan pada Tabel 6. Analisis 

sidik ragam  menunjukkan bahwa perlakuan MVA, pupuk 

kascing dan interaksinya berpengaruh sangat nyata 

terhadap kandungan nitrogen jaringan tanaman kedelai. 

Kandungan nitrogen paling tinggi adalah 1,11% terdapat 

pada perlakuan M0K3 dan M1K1 berbeda nyata dengan 

perlakuan lainnya dengan perlakuan  M0K0, M0K2, 

M2K0, dan M3K1.   

 
Tabel 6. Rataan kadar nitrogen (%)  pada jaringan tanaman 

akibat perlakuan MVA dan pupuk kascing. 

 
 

MVA 

(g/tana

man) 

 

Kadar nitrogen pada jaringan 

tanaman (%) 

 

 

Rataan 
 

Pupuk Kascing (g/tanaman) 
 

K0 K1 K2 K3 
 

 

 

M0  ( 0 
) 

1,10 F         
0,89 

CDE             

 

1, 05 F 
 

 

0,81AB
CD 

 

0,96 

 

M1  ( 5 
) 

0,9 

cDE        

 

1,11F 
 

0,77         

ABC  

1,01      

EF 

 

0,95 

 

M2  

(10) 

1,10  F 
 

 

0,7  A 

 

0,74 

AB 

 

0,9  

CDE 

 

 

0,95 

 

M3 

(15) 

1,11 F 

 

0,90 

CDE 

 

0,87 

BCD 

 

0,90  

CDE 

 

 

0,95 

Rataan 1,05 0,9 0,86 0,9 
 
 

Keterangan:  Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang 

sama berbeda tidak nyata pada  α = 0,01. 

 

G.  Residu FosforTanah 

Rataan residu fosfor tanah pada akhir penelitian disajikan 

pada Tabel 7. Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan MVA dan pupuk kascing serta interaksinya 
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berpengaruh tidak nyata terhadap residu fosfor pada tanah 

pada akhir penelitian. 
Tabel 7. Rataan residu fosfor tanah pada akhir penelitian akibat 

pemberian MVA dan  pupuk kascing. 

  
 

 

 

MVA 

(g/tanam

an) 

 

Residu fosfor pada tanah pada akhir 

pengamatan (ppm) 

 

 

 
 

 

 
Rataan 

 

 

 

Pupuk Kascing (g/tanaman) 
 

K0 (0) K1(5) K2 (10) K3 (15) 

 

M0  ( 0 ) 
21,93 22,5 26,5 29,4 

25,1 

 

M1  ( 5 ) 
14,3 29,8 18,7       37,3 

25,0 

 

M2  (10) 
25,2 17,5 48,0 27,3 

29,5 

 

M3  (15) 
20,7 19,0 28,6 21,6 

22,5 

Rataan 20,5 22,2 30,5 28,9 
 

TN 

Keterangan:TN:berbeda tidak nyata pada α = 0,05. 

 

H. Kadar Fosfor Jaringan Tanaman 

Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

MVA dan pupuk kascing serta interaksinya  

berpengaruh tidak nyata terhadap kadar fosfor pada 

jaringan tanaman (Tabel 8.) 

 
Tabel 8. Rataan kadar fosfor pada jaringan tanaman akibat 

pemberian MVA dan  pupuk kascing. 
 

MVA 

(g/tanam

an) 

 

Kadar fosfor pada jaringan 

tanaman (%) 

 

 
Rataan 

 

 

Pupuk Kascing (g/tanaman) 

 

K0 (0) K1(5) K2 (10) K3 (15) 

 
M0 ( 0 ) 

0,12 0,11 0,08 0,09 0,10 

 

M1( 5 ) 
0,09 0,09 0,09 0,11 0,10 

 
M2 (10) 

0,15 0,05 0,16 0,08 0,11 

 

M (15) 
0,13 0,08 0,12 0,10 0,11 

Rataan 0,12 0,08 0,11 0,10 TN 

   Keterangan: TN: berbeda tidak nyata pada α = 0,05. 

IV. KESIMPULAN 

1. PemberianMikoriza Vesikular Arbuskular dan pupuk 

kascing berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi 

tanaman kedelai dan bobot kering 100 biji. 

2. Pemberian Mikoriza Vesikular Arbuskular 

meningkatkan jumlah nodul akar tanaman kedelai.  

3. Pemberian pupuk kascing berpengaruh tidak nyata 

terhadap jumlah nodul akar kedelai.  

4. PemberianMikoriza Vesikular Arbuskular dan pupuk 

kascing berpengaruh tidak nyata terhadap  residu  

fosfor tanah, kandungan P dan  N pada jaringan 

tanaman.  
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