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Pengantar Redaksi 
Bios Vol.5 No.2, Oktober 2011-Maret 2012 
mengangkat topik utama tentang mikoriza. 
Simbiosis ｭ ｵ ｴ ｵ ｡ ｬ ｩ ｳ ｭ ｾ antara kelompok jamur 
tertentu dengan perakaran tur:nbuhan merupa-
kan suatu fenomena menarik yang telah diamati 
oleh ilmuwan di berbagai negara di dunia sejak 
lama, namun baru tahun 1885, seorang ilmuwan 
Jerman memberikan nama terhadap fenomena 
ini dengan istilah mikoriza. Sejak itu, istilah ini 
digunakan secara lazim dan menjadi pokok 
penelitian yang menarik hingga saat ini. 
Penjelasan tentang distribusi dan variasi, fungsi 
dan peran, evolusi, serta aplikasi mikoriza dalam 
meningkatkan produktivitas tanah dibahas 
dalam majalah ini. Tak lupa juga disajikan sekilas 
informasi tentang A.B.Frank ilmuwan Jerman 
yang berjasa dalam pemberian nama mikoriza. 

Selain artikel tentang mikoriza, disajikan 
juga artikel lepas tentang manajemen sampah 
perkotaan di Kota Dili, Timor Leste. Artikellepas 
lainnya yang dapat dibaca dalam edisi ini adalah 
pigmen alami yang terdapat dalam kelapa sawit 
dan manfaat bagi kesehatan manusia serta 
pemucatan warna pada min yak sa wit mentah. 

Pada bagian flora dan fauna, disajikan 
artikel tentang sembukan dan rayap, sementara 
untuk rubrik biologi di ruang kelas disajikan: 
mitos nama-nama ilmiah makhluk, yang ditulis 
oleh biologiwan Indonesia yang telah lama 
bergumul dalam bidang taksonomi tumbuhan. 

Kami dewan redaksi tetap menunggu 
kontribusi Anda berupa tulisan-tulisan ilmiah 
yang sesuai dengan rubrik-rubrik bacaan dalam 
BioS. 

Selamat membaca. 

Salam, 
Jubhar Mangimbulude 
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Peningkatan produksi tanaman dan 
produktivitas lahan di negara beriklim tropis 
seperti Indonesia harus dilakukan, untuk 
memenuhi kebutuhan pangan bagi populasi 
penduduk yang terus meningkat. Usaha 
dalam meningkatkan produksi pangan dan 
komoditas lain dibatasi oleh berbagai 
kendala, atara lain oleh iklim, kesuburan 
tanah yang rendah, pH tanah masam (pH< 
5,3), kahat akan unsur hara nitrogen (N), 
fosfor (P), dan kalium (K), serta erosi. Pada 
kondisi tanah semacam ini produksi tanaman 
hanya dapat diperbaiki dengan memberikan 
pupuk organik dan anorganik yang cukup 
atau perbaikan tanah yang dikombinasikan 
dengan perbaikan teknologi produksi 
tanaman. 

Pada saat ini perbaikan banyak 
ditujukan pada peningkatan produksi ke 
arah pertanian berkelanjutan, yang 
sebelumnya dengan pertanian konvensional. 
Prinsip pertanian berkelanjutan sangat 
berbeda dengan pertanian konvensional yang 
dilakuk':ln pada saat ini. Pertanian 
konvensional berbasis pada penggunaan 
energi fosil, yaitu pupuk anorganik, pestisida, 
herbisida, dan mesin pertanian. Dengan 
teknologi ini peningkatan produksi sangat 
besar, tetapi berpengaruh merugikan pada 
produktivitas tanah, kualitas lingkungan dan 
masukan kimia pertanian yang berlebihan. 
Untuk mengatasi hal ini perlu 
dipertimbangkan sistem pertanian yang 
aman terhadap lingkungan, yaitu sistem 
pertanian yang berbasis biologi yang 
produktif, menguntungkan, dan 
berkelanjutan untuk masa depan. Pertanian 
berbasis biologi merupakan sistem pertanian 
yang menekankan pada optimasi daripada 
maksimasi, baik pada tanaman monokultur 
atau campuran. Pada sistem ini diusahakan 
agar interaksi biotik maksimum (bukan 
hasil), agroekosistem stabil dan masukan dari 
industri minimum. Pada pertanian 
konvensional yang menggunakan pupuk, 
pestisida dan bahan kimia lain secara 
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Mikoriza di Indonesia 
Siti Kabirun 

berlebihan, dapat menyebabkan peranan 
mikroba yang penting di dalam tanah sangat 
terhambat bahkan mematikan. Oleh karena 
itu penggunaan bahan kimia pertanian perlu 
dikurangi sampai aras ekonomis, tidak 
menimbulkan pencemaran lingkungan dan 
mengganggu kesehatan pengguna dengan 
memanfaatkan mikrob. Salah satu mikrob 
yang berperan penting pada pertanian 
berkelanjutan adalah jamur mikoriza 
arbuskula (JMA). 

J amur mikoriza arbuskula 
Mikoriza berasal dari kata mykes 

Gamur) dan riza (akar), yang dikemukakan 
oleh Frank 1885 (Masse, 1981) untuk 
menggambarkan persatuan antara dua 
organisme yang berbeda, membentuk satu 
organ morfologi. Tanaman memberi hara 
pada jamur dan jamur membantu tanaman 
memperoleh hara. 

Di alam hampir semua tanaman dapat 
melakukan asosiasi dengan JMA, dan hanya 
beberapa suku tertentu yang termasuk 
Brassicaceae, Commelinaceae, Juncaceae, 
Proteaceae, Capparaceae, Cyperaceae, 
Polygonaceae, Resedaceae, Urticaceae, 
Caryophyllaceae, Cruciferae dan 
Chenopodiaceae, jarang atau tidak berasosiasi. 
Mikoriza yang banyak berperan pada 
budidaya pertanian dan perkebunan adalah 
JMA. 

Jamur mikoriza arbuskula termasuk 
filum Glomeromycota, yang selanjutnya 
dikelompokkan berdasarkan morfologi dan 
karakteristik molekulemya menjadi tiga suku 
yaitu: Glomaceae dan Acaulosporaceae 
(keduanya membentuk arbuskula dan 
vesikula) dan Gigasporaceae (hanya 
membentuk arbuskula). Arbuskula berperan 
pada transfer hara, sedangkan vesikula 
berperan sebagai cadangan makanan. 
Adanya arbuskula dan vesikula dalam akar 
tanaman hanya dapat diamati dengan 
mengecat akar dan dilihat dengan 
mikroskop. 

16 



Gambar 1. Acaulospora capsicula 

Sirnbiosis antara JMA dengan 
tanarnan dirnulai dari spora dan propagul 
JMA yang terdapat dalarn tanah. Setelah JMA 
rnenginfeksi dan rnasuk ke dalarn korteks 
akar, JMA rnernbentuk arbuskula dan 
kernudian vesikula. Selanjutnya JMA 
rnernbentuk hifa yang keluar dari akar dan 
rnasuk ke dalarn tanah · yang disebut hifa 
ekstemal. Hifa ini berperan sangat penting 
dalarn rnernbantu penyerapan hara terutarna 
fosfor (P) dan air. Dalarn tanah JMA 
rnernbentuk spora tunggal a tau berkelornpok 
yang disebut sporokarp. Karakteristik spora 
dan sporokarp dapat digunakan untuk 
rnernbantu identifikasi JMA. 

Asosiasi sirnbiosis rnutualistik antara 
JMA dengan tanarnan inangnya bersifat 
obligat, untuk surnber energi diperoleh dari 
fotosintat tanarnan, sedangkan JMA 
rnernbantu tanarnan inang pada penyerapan 
hara terutarna P. Kurang lebih 10-20% 
fotosintat tanarnan inang digunakan oleh 

JMA. 

PeranJMA pada budidaya pertanian 
JMA rnernpunyai kisaran inang yang 

luas dan satu tanarnan dapat diinfeksi oleh 
lebih dari satu jenis JMA. Tiap jenis JMA 
rnenunjukkan infektivitas dan efektivitas 
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yang berbeda. Pengaruh JMA terhadap 
perturnbuhan dan hasil tanarnan sangat 
ditentukan oleh keserasian antara JMA 
dengan tanarnan inangnya, antara lain jenis 
JMA, lingkungan asal JMA, ketergantungan 
inang terhadap asosiasinya dengan JMA, dan 
keharaan tanah. 

Pada tanah yang rnernpunyai pH 
sangat rnasarn (pH <5,3), inokulasi dengan 
JMAhanya berhasil jika digunakan inokulurn 
dari JMA yang berasal dari tanah yang 
rnernpunyai pH rnasarn. Dernikian pula pada 
tanah yang berrnasalah, rnisalnya pada tanah 
salin, tanah basis dan tanah bekas tarnbang. 
Ketergantungan tanarnan inang pada JMA 
ditentukan oleh beberapa sifat tanarnan, 
antara lain: 1) tanarnan yang rnernpunyai 
rarnbut akar sedikit dan tebal, 2) tanarnan 
yang rakus hara, 3) tanarnan yang akamya 
dangkal. Pada tanarnan ketela pohon, jagung, 
dan bawang Bornbai, inokulasi dengan JMA 
dapat rneningkatkan perturnbuhan tanarnan 
berturut-turut 9 kali, 3 kali, dan 5 kali. 

Kandungan unsur hara yang tinggi 
pada tanah terutarna P, sangat rnengharnbat 
asosiasi antara JMA dengan tanarnan 
inangnya. Pada tanah yang ketersediaan P 
rendah pengaruh inokulasi JMA terhadap 
perturnbuhan sangat nyata. Pada tanah 
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masam Podsolik Merah-Kuning yang pH nya 
sangat rendah, kekahatan P dan fiksasi P 
sangat tinggi, menyebabkan hara P 
merupakan faktor pembatas utama bagi 
pertumbuhan dan hasil tanaman serta 
efisiensi pupuk sangat rendah. Pada 
umumnya tanaman mengalami keracunan 
Aluminium (Al) yang menyebabkan rambut 
akar tanaman sedikit dan tebal. Pada tanah 
ini, inokulasi tanaman dengan JMA dapat 
membantu penyerapan P sebesar 80%. Pada 
padi gogo yang rentan terhadap Al, inokulasi 
dengan JMA dapat meningkatkan 
pertumbuhan sebesar 6 kali dan pada 
tanaman jeruk 7 kali. Hasil tanaman ketela 
pohon meningkat 51%. Peningkatan 
pertumbuhan dan hasil, lebih tinggi pada 
pemberian pupuk P yang tidak tersedia 
(batuan fosfat) daripada dengan pupuk yang 
mudah tersedia (TSP). Peningkatan 
penyerapan P pada tanaman yang berasosiasi 
dengan JMA, disebabkan oleh hifa eksternal 
yang berkembang di dalam tanah dapat 
memperluas jangkauan akar untuk 
memperoleh hara terutama P dalam tanah 
atau pupuk P. Jangkauan akar tanaman yang 
berasosiasi dengan JMA meningkat 200-300 
kali lebih luas dibandingkan dengan tanaman 
yang tidak berasosiasi. Asosiasi tanaman 
dengan JMA dapat meningkatkan efisiensi 
pemupukan P, sehingga kebutuhan pupuk P 
tanaman dapat dikurangi. Pada tanaman 
jagung, kedelai, kopi, dan Stylosantes, 
kebutuhan pupuk P dapat dikurangi 
berturut-turut sebesar 41%, 61%, 53%, dan 
97%. Aras P kritis juga dapat dikurangi, 
misalnya pada tanaman ketela pohon yang 
berasosiasi dengan JMA, aras P 15 ppm masih 
dapat diserap tanaman, sedangkan pada 
kontrol pada aras P 190 ppm. 

Asosiasi tripartit antara tanaman 
legum dengan JMA dan bakteri bintil 
akar (misalnya Rhizobium)sangat 
menguntungkan,karena dapat 
meningkatkan pertumbuhan, pembentukan 
bintil akar dan penambatan N. Selain 
meningkatkan serapan hara P, JMA juga 
dapat meningkatkan serapan hara N dan 
tanaman. Pada tanah berkapur, inokulasi 
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dengan JMA dapat meningkatkan serapan 
hara mikro Zn dan Cu. 

Manfaat lain dari asosiasi tanaman 
dengan JMA adalah meningkatkan 
ketahanan tanaman terhadap kekeringan, 
karena hifa eksternal JMA dapat menjangkau 
air yang berada di luar jangkauan akar, 
mengatur pembukaan mulut kulit dan 
transpirasi, perubahan hormonal dan 
akumulasi pro lin. Hal ini sangat penting pada 
tanaman yang tumbuh di daerah tropis. 

Pada budidaya pertanian, JMA dapat 
berperan sebagai mikrob antagonis terhadap 
penyakit terbawa tanah dan nematoda 
dengan menghasilkan antibiotik, 
mempengaruhi sporulasi patogen, bersaing 
untuk mendapatkan tempat infeksi dan 
substrat, membentuk lignin, mendorong 
pembentukan fitoaleksin, menginduksi 
pembentukan kitinase dan mempengaruhi 
siklus hid up nematoda. 

JMA berperan penting pada 
pembentukan agregat tanah dengan 
menghasilkan glikoprotein glomalin dan hifa 
eksternal, yang dapat menyatukan 
mikroagregat membentuk makroagregat 
yang stabil. Pembentukan agregat tanah 
sangat penting dalam mengendalikan erosi 
tanah, misalnya pada tanah pasir pantai dan 
tanah bekas tam bang. 

Mikoriza di Indonesia 
Indonesia memiliki iklim tropis yang 

kondisinya dari basah (banyak hujan) 
misalnya di Pulau J awa, Sumatera, 
Kalimantan, dan Papua, sampai kering 
(sedikit hujan) misalnya di Nusa Tenggara 
Timur. Kondisi ini menyebabkan 
terbentuknya keanekaragaman JMA yang 
sangat besar. Sumber JMA yang beraneka 
ragam ini, banyak di antaranya yang 
mempunyai potensi untuk dikembangkan 
sebagai inokulum JMA. 

JMA bersifat obligat simbion, yang 
tidak dapat ditumbuhkan pada medium 
buatan. Untuk memperbanyak JMA harus 
dilakukan menggunakan tanaman inang. Hal 
ini menimbulkan kendala pada perbanyakan 
JMA untuk produksi inokulum dalam 
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jumlah banyak. Untuk menghasilkan 
inokulum secara sederhana digunakan 
kultur pot, dan inokulum yang diperoleh 
merupakan campuran yang terdiri atas 
spora, akar tanaman dan medium tumbuh. 
Tanaman hams ditumbuhkan pada kondisi 
bebas dari kontaminasi patogen, dan selama 
penyimpanan kualitasnya tidak berubah. 

Pada proses perbanyakan yang 
dilakukan selama ini kontaminasi sulit 
dihindari, tidak seperti pada perbanyakan 
inokulum mikrob yang dapat diperbanyak 
pada medium buatan, kualitas inokulum 
bagus dan kerapatan mikrob dapat 109/g, 
Untuk produksi inokulum JMA yang 
kualitasnya bagus, dapat digunakan 
teknologi hidroponik atim aeroponik. 
Dengan cara ini kerapatan inokulum JMA 
hanya mencapai 104/g dan biayanya mahal. Di 
Kolumbia telah berhasil dikembangkan 
produksi inokulum yang dapat dilakukan 
oleh petani (onfarm inoculum) yang biayanya 
relatif murah. Pada cara ini digunakan 
inokulum starter yang diproduksi oleh 
perusahaan agroindustri. Inokulum starter 
ini selanjutnya digunakan oleh petani atau 
pengguna untuk produk~i inokulum yang 
digunakan untuk kebutuhan mereka sendiri 
(Sieverding 1991 ). 

Di Indonesia telah banyak 
diperdagangkan inokulum JMA dari luar 
negeri, tetapi inokulum tersebut belum tentu 
memberikan efek yang sama jika digunakan 
untuk inokulasi di Indonesia karena kondisi 
lingkungan yang berbeda. 

Pada budidaya tanaman semusim 
misalnya tanaman jagung atau kedelai, yang 
ditanam secara langsung pada lahan yang 
luas, inokulum JMA diberikan pada lubang 
tanaman di bawah benih pada saat tanam. 
Kebutuhan JMA pada tanaman semusim 
sangat besar ± 400-800 kg/ hektare, oleh 
karena itu penggunaan JMA pada tanaman 
semusim dari segi ekonomi tidak 

menguntungkan. Penggunaan inokulum 
JMA pada budidaya tanaman tahunan atau 
perkebunan, misalnya kopi, teh, dan kakao 
sangat menguntungkan. Pada tanaman 
dengan sistem pembibitan pada tanaman 
perkebunan, jumlah inokulum yang 
dibutuhkan sekitar 5 g/bibit sehingga 
kebutuhan inokulum tiap satuan luas sedikit. 
Pada pembibitan kondisi lingkungan dapat 
dikuasai, sehingga inokulasi dengan JMA 
dapat dijamin keberhasilannya. Tanaman 
bibit yang telah berasosiasi dengan JMA 
dapat meningkatkan kemampuan bibit 
bertahan hidup setelah dipindah ke 
lapangan. Jumlah tanaman yang berhasil 
hid up dapat mencapai 99%. 

Sesungguhnya potensi penggunaan 
JMA di Indonesia sangat besar mengingat 
luasnya lahan yang miskin hara, bekas 
tam bang yang rusak parah dan lahan tererosi 
berat yang perlu direhabilitasi, tetapi masalah 
produksi masal inokulum JMA belum dapat 
diatasi. Pada saat ini percobaan skala pot 
dengan inokulasi JMA pada berbagai macam 
tanah telah banyak dilakukan pada tanaman 
semusim dan tanaman perkebunan. 
Penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
pertumbuhan dan hasil, ketahanan terhadap 
penyakit dan ketahanan terhadap 
kekeringan. Aplikasi JMA skala lapangan 
menunggu keberhasilan produksi masal 
inokulum JMA. 

Untuk inokulasi JMA di lapangan 
hams diperhatikan: 1) kualitas inokulum 
dan murah, 2) dipilih tanaman yang tanggap 
baik terhadap inokulasi JMA, 3) digunakan 
dalam pembibitan, dan 4) kondisi cekaman 
pada iklim dan tanah. 

Siti Kabirun adalah Guru Besar di Fakultas 
Pertanian UGM dengan bidang keahlian 
Mikrobiologi Tanah. 
Email : shartadi®yahoo.com 

Massa jenis es lebih ringan 89% daripada massa jenis air. Akibatnya 11% bongkahan es 
berada di atas permukaan air. Kenyataan terse but membuat gunung es yang mengapung di atas 
laut sangat membahayakan, khususnya untuk kapal-kapal yang sedang berlayar (MR). 
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ALBERT BERNHARD FRANK 

Albert Bernhard Frank, lahir pada tangga117 
Januari 1839 di Dresden, Jerman, dan wafat tanggal 
27 September 1900 di Berlin. Frank adalah pakar 
botani dan mikologi pertama yang memperkenalkan 
istilah mikoriza pada tahun 1885. Bermula ketika 
Menteri Pertanian, Wilayah dan Kehutanan Kerajaan 
Prusia ketika itu, menugaskan A.B. Frank 
membentuk komisi untuk mengembangkan sejenis 
jamur yang enak dimakan. Jamur ini mirip kentang 
berkulit kasar dan berkembang di dalam tanah. 
Jamur ini termasuk suku Tuberaceae. Ia mengamati 
dimana saja jamur tersebut dapat ditemukan. 

Temyata jamur yang dimaksud senantiasa ditemukan di sekitar pohon-pohon tertentu seperti 
pohon beech (Fagus sp.), pohon hornbeam (Carpinus betulus), dan pohon oak (Quercus sp.). 
Pohon-pohon tersebut semuanya dijumpai sebagai pohon-pohon yang masih hidup, 
bahkan tampak tumbuh sehat. Parasitisme, itulah dugaan awal Frank ketika itu. 

Frank terkesan ketika mencermati hubungan antara miselium dan akar-akar hara 
tersebut yang menurutnya unik, karena akar-akar hara ini tampak montok-montok dan 
terkesan segar dan sehat. Fakta itu yang membuat Frank membayangkan bahwa jamur 
yang sedang dipelajarinya itu adalah parasit yang menguntungkan inangnya. Muncullah 
hipotesis, apakah jamur yang sedang dipelajarinya itulah yang membuat pohon-pohon 
tersebut tumbuh sehat? Pertanyaan Frank ini kemudian semakin terjawab oleh dua ilmuwan 
dari Amerika Serikat {Went dan Stark 1968). Mereka mendapati fakta, bahwa hutan 
Amazon di Brazil yang pohon-pohonnya tumbuh subur, berdasarkan hasil analisis status 
kesuburan tanah di laboratorium - tanah di bawah tegakan pohon-pohan tersebut 
tergolong miskin hara. Ketika itu ilmuwan tersebut menulis, 'perhaps this is because of 
mycorrhizae'. Temuan tersebut kemudian dikenal dengan 'direct nutrient cycling theory'. 
Em pat tahun kemudian pakar Ekologi, E. P. Odum {1972), menulis bahwa mikorizalah yang 
berperan terhadap begitu efisiennya siklus hara, khususnya di daerah tropik. Temuan fosil 
terbaru menunjukan mikoriza adalah wujud koevolusi tumbuhan dan jamur untuk beralih 
dari cara hid up di air ke cara hid up di darat. Penyerapan unsur hara tumbuhan tidak hanya 
dilakukan oleh rambut akar sebagaimana telah diketahui tetapi juga dibantu oleh mikoriza 
{Taka). 
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