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Cerita Sampul: 
Sistem perakaran pada Eupatorium riparium yang 
diduga terdapatmikoriza. 
Foto oleh Dhanang Puspita 

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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Anggrekan (Orchidaceae) merupakan 
suku (familia) tumbuhan yang paling besar, 
yang diperkirakan mempunyai 25-35 ribu 
jenis (species) di seluluh dunia. Di antara 
marga (genus) dan jenisnya l.k. 88% adalah 
anggrek epifit dan sisanya 12% adalah 
anggrek tanah (terestrial). Anggrek sangat 
dikenal karena keindahan bunganya, bahkan 
ada negara-negara yang menganggap 
anggrek sebagai bunga nasional, seperti 
Singapura dan Thailand. 

Di antara dunia tumbuhan tidak ada 
suku yang lebih tergantung kepada mikoriza 
daripada suku Anggrekan. Anggrekan 
mempunyai biji seperti debu yang sangat 
halus, setiap tanaman membentuk lebih dari 
satu juta biji. Karena kecilnya, praktis biji 
tidak mempunyai cadangan makanan 
(endosperm), sehingga untuk perkembangan 
lembaganya biji segera memerlukan bantuan 
jamur tertentu, yang akan mensuplai 
karbohidrat kepada lembaga. 

Sejak tahun 1840 H. F. Link dalam 
penelitian anatomisnya melihat adanya 
bentuk seperti jamur pada biji anggrek yang 
berkecambah. Bahkan Charles Darwin, yang 
juga meneliti anggrek, pada tahun 1861 
berspekulasi bahwa biji anggrek tergantung 
pada jamur untuk pertumbuhannya. Pada 
tahun 1899 Noel Bernard di Perancis 
membuktikan adanya kerja sama antara 
anggrek dengan jamur yang membentuk 
mikoriza. Bahkan sejak tahun 1909 jamur 
mikoriza anggrekan sudah berhasil diisolasi 
dan diketahui bahwa terutama terdiri atas 
jenis-jenis marga Rhizoctonia, di antaranya R. 
repens, R.lanuginosa, dan R. mucoroides. 

Mikoriza anggrekan adalah mikoriza 
endotrof, yang jamumya berada di dalam sel
sel akar, tidak membentuk selimut di luar 
jaringan akar. Suatu tanda yang khas pada 
mikoriza anggrekan adalah terbentuknya 
banyak lilitan (bongkol) benang jamur yang 
berada dalam ruang sel akar. Karena sering 
kali berbentuk seperti bola kecil, dengan 
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meminjam bahasa Prancis, lilitan ini diberi 
nama peloton yang berarti "bola kecil". 
Peloton tidak bertahan lama, segera 
mengalami lisis, yang diperkirakan bahwa ini 
terjadi karena dicema oleh sel tumbuhan. 

Seperti yang sudah duraikan di depan, 
jamur mikoriza anggrekan mudah diisolasi 
dan dibiakkan di atas media agar. Ini berbeda 
dengan mikoriza endotrof pada umumnya, 
yang disebut mikoriza vesikula arbuskula 
(vesicular arbuscular mycorrhiza, VAM) yang 
sukar diisolasi dan dibiakkan di atas media 
buatan. 

Di antara marga yang termasuk suku 
Orchidaceae yang mempunyai arti ekonomis 
yang sangat penting di Indonesia adalah 
vanili (Vanilla planifolia, V. fragrans). Dari 
penelitian Kasiamdari (2000), Irawati (2002) 
dan Haryuni (2011) di Universitas Gadjah 
Mada, Yogyakarta, diketahui bahwa jamur 
Rhizoctonia yang membentuk mikoriza 
dengan akar vanili adalah Rhizoctonia yang 
sel-selnya berinti dua, yang disebut sebagai 
Rhizoctonia binukleat (bi-nucleate Rhizoctonia) 
dan dikenal sebagai BNR. Bibit vanili yang 
ditumbuhkan di tanah steril tidak 
membentuk mikoriza, sedang jika tanahnya 
diberi BNR tertentu, bibit vanili akan 
membenhlk mikoriza yang khas anggrekan, 
yang membentuk peloton. 

Dalam peneliti~m Haryuni (2012) 
diketahui bahwa bibit vanili yang 
bermikoriza BNR pertumbuhannya lebih 
subur dan lebih tahan terhadap kekeringan. 
Hasil penelitian ini memberikan harapan 
besar untuk membuat tanaman vanili yang 
tahan kering, yang dapat diusahakan di 
daerah-daerah yang sering dilanda 
kekeringan panjang, sehingga produksi 
vanili alami Indonesia dapat ditingkatkan. 

Haryuni adalah dosen di Fakultas Pertanian 
Universitas Tunas Pembangunan, Surakarta. 
Email: yuni_utp®yahoo.co.id 
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Gambar 1. Bagian Korteks dari akar Gennaria diphylla diisi dengan peloton-peloton intraseluler. 
SEM photo (c) J. Machac (disadur dari http://www.mykorhizy.webpark.cz/morphology.htm) 
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Strain bakteri baru yang menggunakan kafein sebagai sumber makanan berhasil diisolasi 
oleh seorang mahasiswa doktoral di University of Iowa. Bakteri tersebut, Pseudomonas putida 
CBB5, memecah kafein k_e dalam karbon dioksida dan ammonia. Komposisi kafein terdiri dari 
karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen, yang semuanya diperlukan untuk pertumbuhan sel 
bakteri. Dalam molekul kafein tiga struktur yang dikenal sebagai kelompok metil, terdiri dari 
satu atom karbon dan tiga atom hidrogen. Bakteri ini mampu. secara efektif menggunakan 
kelompok metil tesebut dalam proses yang disebut N-demethylization . 

Dalam identifikasi terdapat tiga enzim bertanggung jawab atas proses N-demethylization 
dan gen yang mengkode enzim tersebut. Pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa senyawa 
yang terbentuk selama pemecahan kafein adalah senyawa alami yang dapat digunakan untuk 
mengobati asma, meningkatkan aliran darah, dan menstabilkan detak jan tung (MR). 
Sumber: American Society for Microbiology 
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