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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk bahan baku pulp 

khususnya di wilayah Sumatera mengembangkan jenis tanaman  

Acacia crassicarpa. Jenis tanaman ini dikembangkan sebagai bahan pokok pada 

HTI, karena teknik budidayanya telah dikuasai, Pulau Sumatera sebagian 

wilayahnya terdiri atas lahan gambut. Acacia crassicarpa dapat beradaptasi pada 

lahan gambut, sehingga terpilih sebagai tanaman HTI untuk lahan gambut 

(Suhartati dkk. 2014).  

Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk mendorong lahan gambut 

menjadi lahan pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan, memenuhi 

bahan baku industri kertas. Upaya pemanfaatan lahan gambut yang paling 

menonjol saat ini adalah lahan gambut untuk HTI pulp (Widyati, 2011). Menurut 

Djamhuri dkk. (2012) hutan tanaman pada saat ini memfokuskan pengembangan 

jenis tanaman cepat tumbuh dan berdaur pendek. Tujuannya untuk memenuhi 

kebutuhan kayu dalam waktu yang tidak lama dan tersedia sepanjang tahun dalam 

jumlah yang diinginkan. Salah satu jenis yang prospektif untuk dikembangkan di 

hutan tanaman yaitu jenis Acacia crassicarpa. 

Acacia crassicarpa merupakan pohon tropis tumbuh cepat sebagai 

penghasil pulp di Asia Tenggara. Jenis pohon ini dapat membentuk nodul dan 

menambat nitrogen yang mempunyai kemampuan adaptasi yang luas, karena 

dapat tumbuh pada tanah dengan tingkat kesuburan rendah, pada lahan kritis, 

Podzol Merah Kuning (PMK) atau Ultisol (Chalim, 2010). Menurut 

Buharman dkk. (2011) jenis tanaman Acacia crassicarpa ditemui mulai dari 

daerah hangat hingga panas dan lembab di dataran rendah tropis. Tanaman ini 

dapat tumbuh pada lahan yang asam (pH 3,5-6) serta mempunyai ketahanan 

terhadap kondisi lingkungan yang kurang baik. 

Kegagalan tumbuh beradaptasi semai di lapangan merupakan 

permasalahan yang sering dihadapi dalam upaya regetasi lahan terdegradasi. Hal 

ini disebabkan kondisi tanah yang tidak subur. Oleh karena itu diperlukan semai 

yang mampu tumbuh pada tanah yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan 
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(Chalim, 2010). Menurut Kurniaty dkk. (2013) teknik produksi bibit untuk 

menghasilkan mutu bibit yang berkualitas sangat diperlukan untuk mendapatkan 

produktivitas tinggi, termasuk jenis penghasil kayu. Salah satu faktor pembatas 

pertumbuhan bibit dipersemaian adalah unsur hara yang terkandung dalam media 

pembibitan. Unsur Nitrogen (N) dan Fosfor (P) merupakan unsur hara makro yang 

diperlukan tanaman dalam jumlah banyak. Unsur N dapat memacu pertumbuhan 

tanaman secara umum terutama pada fase vegetatif, pembentukan klorofil, asam 

amino, lemak, enzim dan persenyawaan lainnya serta merangsang 

perkembangbiakan mikroorganisme. Unsur P dapat membantu pembentukan 

protein dan mineral yang sangat penting bagi tanaman, bertugas mengedarkan 

energi keseluruh bagian tanaman, merangsang pertumbuhan dan perkembangan 

akar pada masa pembibitan. Penyediaan unsur N dan P pada media pembibitan 

dapat dilakukan dengan bantuan bakteri Rhizobium dan jamur Mikoriza.  

Rhizobium adalah kelompok mikroba yang mampu menambat N2 dari 

udara dan mengubahnya menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman ketika 

bersimbiosis dengan tanaman legum (Widyati, 2007). Menurut Alfiah (2014), 

Rhizobium merupakan salah satu mikroorganisme yang biasa hidup bersimbiosis 

dengan sistem perakaran tanaman legum. Simbiosis ini merupakan suatu sistem 

penambatan N2 melalui pembentukan bintil akar yang berperan penting dalam 

sistem pertanian karena dapat menggantikan sebagian dari penggunaan pupuk N 

buatan. Fuskhah dkk. (2009), adanya bakteri ini menyebabkan terbentuknya 

nodul/bintil akar yang mampu memfiksasi nitrogen bebas dari udara sehingga 

dapat mensuplai kebutuhan tanaman akan unsur N tersedia. Hasil simbiosis ini 

diharapkan mampu meningkatkan produksi hijauan tanaman.  

Pengikatan nitrogen pada legum seringkali mengalami keterbatasan 

terutama pada kondisi agak kering atau pada tanah yang kurang berkualitas karena 

buruknya perkembangan simbiosisnya (Younesi et al., 2013). Pemberian pupuk P 

yang tinggi seringkali menjadi acuan pada saat melakukan pembibitan tanpa 

memperhatikan kelompok mikroorganisme (simbiosis mutualisme) dalam tanah 

yang sebetulnya dapat membantu penyerapan unsur hara untuk memacu 

pertumbuhan tanaman. Secara garis besar simbiosis mutualisme itu berupa 
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penyediaan karbohidrat dari akar untuk cendawan dan unsur hara dari cendawan 

untuk akar tanaman (Nurmayulis dkk., 2014). 

Anas dan Santoso (1993) mengatakan bahwa salah satu upaya untuk 

meningkatkan kemampuan penyerapan unsur hara oleh tanaman jarak pagar pada 

lahan bekas tambang batu bara adalah dengan memberikan Cendawan Mikoriza 

Arbuskula (CMA) ke dalam tanah. Menurut Prayudyaningsih dan Sari (2016) 

Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) merupakan mikroba tanah yang 

bersimbiosis dengan akar tanaman. Melalui simbiosis tersebut tanaman akan 

mempunyai daerah penyerapan akar yang lebih luas sehingga proses penyerapan 

unsur hara menjadi lebih efisien. Selain itu keberadaan CMA juga dapat 

meningkatkan ketersediaan unsur hara terutama Fosfat (P) yang ketersediaannya 

sangat rendah pada tanah kapur, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan 

serapan air serta melindungi tanaman dari patogen akar dan unsur toksik. 

Jamur tanah mikoriza atau Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) dikenal 

sebagai mikroba potensial yang dapat digunakan sebagai pupuk hayati. Jamur ini 

dapat berasosiasi dengan lebih dari 80% jenis tanaman kehutanan, hortikultura 

dan perkebunan. Jamur tanah mempunyai karakteristik khusus yakni dapat 

memperluas bidang penyerapan akar dalam hal penyediaan unsur hara khususnya 

Fosfat dan mineral tanah lainnya seperti unsur mikro dan air. Jamur mikoriza 

hidup bersimbiosis dengan berbagai jenis tanaman dengan cara menginfeksi akar 

tanaman dan menembus jaringan tanaman melalui benang halusnya yang dikenal 

dengan hifa. Hifa dari jamur mikoriza mampu tumbuh jauh menembus area yang 

tidak terjangkau oleh perakaran tanaman sehingga mampu mencari sumber hara 

tanaman dan air yang letaknya jauh serta mentranfernya kepada tanaman (Peng et 

al., 2013). 

Menurut hasil penelitian Kurniaty dkk. (2013) bahwa pemberian 

Rhizobium pada tanaman kaliandra dengan dosis 1 ml/tanaman efektif untuk 

meningkatkan tinggi 57%, diameter 12,5% dan berat kering 186% sedangkan 

inokulasi mikoriza dengan dosis 2 g/tanaman infektif (>50%) tetapi tidak efektif 

untuk meningkatkan tinggi, diameter dan berat kering tanaman akan tetapi 

pemberian inokulasi mikoriza digabung dengan rhizobium mempunyai 

pertumbuhan tinggi, diameter dan berat kering lebih tinggi dibanding kontrol. 
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Hasil penelitian Nasaruddin (2012) perlakuan inokulasi Mikoriza Arbuskula 

berpengaruh terhadap tinggi tanaman dan jumlah daun, luas daun dan biomassa 

tanaman serta berat segar dan berat kering akar bibit tanaman kakao. Hasil 

penelitian Irianto (2009) inokulasi Cendawan Mikoriza Arbuskula pada bibit jarak 

pagar dapat meningkatkan secara nyata terhadap pertumbuhan tinggi, diameter, 

dan berat kering bibit dibandingkan dengan kontrol. Hasil penelitian Lizawati 

(2014) menunjukkan bahwa pemberian kombinasi isolat CMA memberikan 

pengaruh nyata terhadap pertumbuhan bibit jarak pagar pada umur 4 bulan setelah 

tanam. Pemberian CMA dapat meningkatkan pertumbuhan tinggi bibit jarak 

pagar. Hal ini disebabkan CMA dengan enzim fosfatnya mampu membebaskan P 

dan unsur lainnya yang tadinya tidak tersedia menjadi tersedia dalam tanah. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis telah melakukan penelitian 

tentang “Pengaruh Penggunaan Cendawan Mikoriza Arbuskula dan Rhizobium sp. 

terhadap Pertumbuhan Semai Acacia crassicarpa”.  

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui:   

1. Pengaruh penggunaan jenis Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) terhadap 

pertumbuhan semai Acacia crassicarpa. 

2. Pengaruh penggunaan Rhizobium sp. terhadap pertumbuhan semai Acacia 

crassicarpa. 

3. Pengaruh interaksi jenis Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) dengan 

Rhizobium sp. dalam pertumbuhan semai Acacia crassicarpa. 

 

1.3. Manfaat Penelitian  

Mengetahui penggunaan jenis Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) dan 

Rhizobium sp. yang terbaik dalam mendukung pertumbuhan Acacia crassicarpa 

dan mendapatkan kombinasi inokulasi yang memberikan pengaruh yang baik 

terhadap pertumbuhan. 
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1.4. Hipotesis Penelitian  

1. Diduga adanya penggunaan jenis Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) 

berpengaruh dalam pertumbuhan semai Acacia crassicarpa.   

2. Diduga adanya penggunaan Rhizobium sp. berpengaruh dalam pertumbuhan 

semai Acacia crassicarpa.  

3. Kombinasi jenis CMA dengan Rhizobium sp. dapat memberikan pengaruh 

terhadap pertumbuhan semai Acacia crassicarpa. 

 




