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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tanaman Acacia crassicarpa  

2.1.1. Taksonomi dan Morfologi Acacia crassicarpa 

Klasifikasi Acacia crassicarpa dalam taksonomi tumbuhan yaitu 

Kingdom: Plantae, Divisi: Magnoliophyta, Kelas: Magnoliopsida, Ordo: Fabales, 

Famili: Fabaceae, Genus: Acacia, Spesies: Acacia crassicarpa (Purwani, 2012).  

 Acacia crassicarpa merupakan tumbuhan berukuran sedang dengan rata-

rata 6,25 m dan diameter antara 50-60 cm. Batang gelap dengan alur-alur yang 

cukup dalam, tajuknya bercabang banyak dan menyebar. Secara alami, Acacia 

crassicarpa tumbuh di Papua New Guinea, Irian Jaya, dan Timur Laut 

Queensland Australia. Jenis ini ditemui mulai dari daerah hangat hingga panas 

dan lembab dan sub humid di dataran rendah tropis. Di Australia, ditemui di 

daerah-daerah yang langsung berbatas dengan pantai atau dataran pantai dan kaki 

bukit. Acacia crassicarpa dapat tumbuh pada lahan yang asam (3,5-6) serta 

mempunyai ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang kurang baik. Selain itu, 

dapat tumbuh pada ketinggian 200-700 m diatas permukaan laut, dengan curah 

hujan 1000-2500 mm/thn. Suhu tahunan rata-rata yang dibutuhkan adalah 15
0
C-

22
0
C dan 31

0
C-34

0
C (Buharman dkk., 2011). Menurut Chalim (2010), Acacia 

crassicarpa merupakan pohon tropis tumbuh cepat ini merupakan penghasil pulp 

di Asia Tenggara. Jenis pohon yang dapat membentuk nodul dan merambat 

nitrogen ini mempunyai kemampuan adaptasi yang luas, karena dapat tumbuh 

pada tanah dengan tingkat kesuburan rendah, pada lahan kritis, Podzol Merah 

Kuning (PMK) atau Ultisol. 

 

2.2. Cendawan Mikoriza Arbuskula 

 Proses tumbuh dan berkembang, tumbuhan berinteraksi dengan 

lingkungan biotik dan abiotik. Salah satu contoh lingkungan abiotik adalah 

dengan jamur (cendawan). Hubungan tersebut dapat saling merugikan 

(parasitisme) atau saling menguntungkan (mutualisme). Salah satu contoh 

hubungan mutualisme antara tanaman dengan jamur adalah mikoriza  

(Kartika, 2010). Sesudah spora mikoriza tumbuh maka hifa akan menyerbu 
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rambut akar dan tumbuh di dalam serta di luar akar rambut. Pada bagian ini 

terdapat hifa yang membelit atau struktur hifa yang bercabang terbentuk diantara 

sel-sel akar yang disebut arbuskul. Hifa jamur pada bagian luar akan membantu 

tanaman dalam segi perluasan penetrasi akar, absorbsi air dan unsur hara. Pada 

bagian tertentu terdapat pembengkakan pada hifa yang mengandung minyak yang 

disebut vesikel. Bentuk struktur ini menjadi dasar bahwa endomikoriza sebagai 

mikoriza vesikula arbuskula (Rahmadani, 2007) 

Mikoriza adalah suatu bentuk hubungan mutualistik antara cendawan dan 

perakaran tumbuhan tingkat tinggi. Mikoriza dibagi menjadi tiga jenis 

berdasarkan struktur tubuh dan cara infeksi terhadap tanaman inang yaitu 

endomikoriza, ektomikoriza, dan ektendomikoriza. Cendawan Mikoriza 

Arbuskula (CMA) merupakan salah satu jenis mikoriza yang termasuk ke dalam 

kelompok endomikoriza (Rumondang dan Setiadi, 2011). Jamur ini dapat 

menambah luas permukaan akar sehingga penyerapan unsur hara akan lebih 

tinggi. Dari beberapa penelitian telah dibuktikan bahwa derajat infeksi akar dan 

penyerapan unsur hara terutama unsur P oleh tanaman dapat ditingkatkan dengan 

adanya infeksi mikoriza pada akar tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman secara optimal diawali pada sejauh mana tanaman tersebut tidak 

mengalami gangguan akar. Pertumbuhan dan penyebaran akar tergantung pada 

ketersediaan udara dalam tanah, nutrisi dan varietas tanaman (Fitriyah, 2012). 

Prayudyaningsih dan Sari (2016) menyatakan bahwa fungi mikoriza mampu 

meningkatkan kualitas bibit dengan mempercepat pertumbuhan sehingga bibit 

dapat ditanam tepat pada waktunya dan mudah beradaptasi dengan lingkungan 

penanaman. Selain keberadaan fungi mikoriza, sistem perakaran semai jati juga 

dipengaruhi oleh kualitas fisik dan kimia media tanam. 

 

2.2.1. Infeksi Cendawan Mikoriza Arbuskula 

Infeksi akar merupakan bagian utama dalam proses inokulasi mikoriza. 

Inokulasi CMA pada tanaman mempengaruhi presentase bobot kering tanam dan 

fosfor (Rumondang dan Setiadi, 2011). Salah satu cara untuk mengetahui adanya 

pengaruh pemberian mikoriza terhadap akar tanaman adalah melalui pengamatan 

infeksi akar. Mikoriza yang mampu melakukan fiksasi dengan akar mampu 
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membantu akar dalam penyerapan unsur hara dari dalam tanah. Semakin tinggi 

tingkat infeksi maka semakin banyak akar yang mengandung mikoriza 

(Permanasari dkk., 2016). Menurut Sukiman (2015), presentase infeksi akar lebih 

jelas terlihat pada akar yang masih muda, presentasi akar terlihat lebih tinggi 

dibandingkan dengan pengamatan diakar yang sudah tua. 

Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) merupakan simbiosis obligat 

mutualistik di dalam akar tanaman yang masih hidup. Bentuk hubungan 

mutualistik ini terlihat dari tanaman inang yang akan menerima unsur hara 

sedangkan fungi mikoriza menerima sebagian hasil fotosintesis dalam bentuk 

karbon. Simbiosis antara mikoriza dengan tanaman dapat diketahui dengan 

adanya tingkat infeksi CMA pada akar tanaman. Walaupun, tingginya tingkat 

infeksi CMA tidak berhubungan dengan peningkatan pertumbuhan tanaman. 

Tingginya persentase kolonisasi CMA tidak selalu diikuti dengan semakin 

tingginya respon pertumbuhan tanaman jati. Namun, tidak adanya kolonisasi 

CMA pada akar tanaman memberikan respon pertumbuhan yang lebih rendah 

(Prayudyaningsih dan Sari, 2016). Hasil penelitian Lizawati dkk. (2014), infeksi 

akar oleh CMA menunjukkan bahwa CMA mampu menginfeksi semua akar bibit 

jarak pagar yang diberi perlakuan kombinasi isolat CMA. 

 

2.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Infeksi CMA 

Menurut Suhardi (1989), faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai 

berikut: 

1. Tanaman Inang 

Tanaman ini seharusnya (1) dapat beradaptasi dengan kondisi tanaman 

tersebut ditanam; (2) “compatible” dengan jenis CMA; (3) tumbuh cepat dan 

menghasilkan banyak akar; (4) tidak banyak mempunyai patogen terbawa tanah. 

2. Media Tumbuh  

Tekstur yang kasar, berpasir dengan kapasitas pertukaran kation (KTK) 

yang tinggi yang mempunyai kemampuan mengurangi tersedianya P. Tanah 

berlempung yang kurang baik strukturnya kurang baik dipakai. 

 

 



9 

 

3. Pemupukan  

Terlalu banyak P tersedia menyebabkan kolonisasi CMA menurun. 

Penambahan P dengan “rock phosphate” lebih baik dibandingkan dengan TSP 

karena rock phosphate melepaskan P sedikit lebih lambat dibandingkan TSP.  

Pemberian lebih dari 100 ppm N (campuran NO3- dan NH4+) menghambat 

kolonisasi CMA. Amonia lebih bersifat toxic dibandingkan dengan NO3- untuk 

perkembangan CMA.  

4. Aerasi 

Kondisi yang terlalu kering atau terlalu basah tidak disukai.  Pada kondisi 

jenuh koloni CMA turun hingga 50%. Kurangnya O2 ternyata menghambat 

perkembangan spora dan kolonisasi akar.   

5. pH 

Banyak CMA yang dapat menyesuaikan diri terhadap kisaran pH yang 

luas misalnya Glomus fasciculatum bisa bertahan dari pH 5,5 - 9,5.  

6. Sinar dan Fotoperiode 

Intensitas dan lama penyinaran yang tinggi nampaknya meningkatkan 

pembentukan mikoriza, karena meningkatnya hasil fotosintesis sehingga 

memperbanyak eksudat pada akar. Lama penyinaran lebih berperan meningkatkan 

pembentukan CMA dibandingkan dengan intensitas sinar.   

7. Suhu 

Kolonisasi CMA semakin baik dengan semakin meningkatnya suhu, 

sampai tingkat pertumbuhan tanaman inang terganggu.  Suhu 15
0
-30

0
 C ternyata 

baik untuk produksi spora Glomus fasciculatum pada tanaman sorgum. Suhu 

tanah lebih penting dibandingkan dengan suhu udara terhadap infeksi CMA. 

 

2.3 Bakteri Rhizobium  

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 (Alfiah, 2014). Bakteri Rhizobium hanya mampu 

bersimbiosis dengan legume, dengan menginfeksi akarnya dan membentuk bintil 
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akar di dalamnya (Setyawan dkk., 2015). Menurut Kurniaty dkk. (2013), saat 

rhizobium menginfeksi akar tanaman legum, mereka akan membentuk nodul 

(bintil akar). Rhizobium hanya dapat menambat nitrogen bebas dari udara dan 

mengubahnya menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman ketika berada dalam 

nodul akar. Pada simbiosis ini rhizobium mendapatkan energi dari tanaman 

inangnya. Menurut Novriani (2011), Rhizobium merupakan kelompok bakteri 

berkemampuan sebagai penyedia hara bagi tanaman kedelai. Bila bersimbiosis 

dengan tanaman legum, kelompok bakteri ini mampu menginfeksi akar tanaman 

dan membentuk bintil akar. Bintil akar berfungsi mengambil nitrogen di atmosfer 

dan menyalurkannya sebagai unsur hara yang diperlukan tanaman inang. 

Surtiningsih dkk. (2009) menjelaskan karakteristik bakteri Rhizobium 

secara makroskopis adalah warna koloni putih susu, tidak transparan, bentuk 

koloni sirkuler, konveks, semitranslusen, diameter 2-4 mm dalam waktu 3-5 hari 

pada agar khamir-manitol-garam mineral. Secara mikroskopis sel bakteri 

Rhizobium berbentuk batang, aerobik, Gram negatif dengan ukuran 0,5-0,9 x 1,2-

3 μm, bersifat motil pada media cair, umumnya memiliki satu flagella polar atau 

subpolar. Pertumbuhan optimum dibutuhkan temperatur 25-30°C dan pH 6-7.  

 

2.3.1. Mekanisme Penambatan Nitrogen oleh Rhizobium pada Tanaman 

Mikroorganisme penambat N2 yaitu Rhizobium pada tanaman legum, 

langkah awal adalah pembentukan koloni Rhizobium pada akar legum sebagai 

pengenalan terhadap inangnya. Spesies Rhizobium yang berbeda, berbeda pula 

inangnya. Proses infeksi dimulai dengan cara penetrasi bakteri ke dalam sel 

rambut akar. Infeksi dimulai dari rambut akar menyebabkan pertumbuhan rambut 

akar yang keriting akibat dari adanya auksin yang dihasilkan oleh bakteri. Benang 

infeksi terus berkembang sampai di kortek dan mengadakan percabangan. 

Percabangan ini menyebabkan jaringan kortek membesar yang dapat dilihat 

sebaga bintil akar. Sampai proses ini infeksi bakteri sensitif terhadap lingkungan 

yang tidak menguntungkan, misal kemasaman atau kegaraman (salinitas) 

(Novriani, 2011). 

Bintil akar tidak selalu tumbuh di pangkal akar, ada juga yang tumbuh di 

ujung-ujung akar. Tidak selalu bintil akar dihuni oleh bakteri Rhizobium yang 
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tepat dan efektif. Ciri bintil akar yang efektif adalah bila dibelah melintang akan 

memperlihatkan warna merah muda hingga kecoklatan di bagian tengahnya. 

Pigmen merah leghemeglobin ini yang paling berperan dalam memfiksasi N. 

Pigmen itu dijumpai dalam bintil akar antara bakteroid dan selubung membran 

yang mengelilinginya. Jumlah leghemeglobin di dalam bintil akar memiliki 

hubungan langsung dengan jumlah nitrogen yang difiksasi (Novriani, 2011). 

 

2.3.2. Peranan Rhizobium Sebagai Bakteri Penambat 

 Fiksasi (penambatan) nitrogen merupakan proses biokimiawi di dalam 

tanah yang memainkan salah satu peranan paling penting, yaitu mengubah 

nitrogen atmosfer N2 menjadi nitrogen dalam persenyawaan/nitrogen tertambat 

(Nasikah, 2007). Novriani (2011) menyatakan bahwa Rhizobium merupakan 

kelompok penambat nitrogen yang bersimbiosis dengan tanaman kacang-

kacangan. Kemampuan penambatan pada simbiosis Rhizobium ini dapat 

mencapai 80 kg N2/ha/thn atau lebih. Ada beberapa jenis Rhizobium yang mampu 

bersimbiosis dengan tanaman tertentu, karena tidak semua Rhizobium mampu 

bersimbiosis dengan tanaman. Tabel 2.1 (Adnyana, 2012). 

Tabel 2.1 Kesesuaian Inang dengan Spesies Rhizobium 

Kelompok Inokulasi Spesies Rhizobium Generasi Tanaman Anggota 

Kelompok 

Alfafa R. Mililoti Medicago, Mililotus, Trigonella 

Semanggi R. Trifolii Trifolium sp. 

Polong-polong R. leguminosarum Pisum, Vicia, Lathyrus, Lens 

Kacang  R. Phaseoli Phaseolus 

Lupini R. Lupine Lupinus, Ornithopus 

Kedelai R. japonicum Glycine 

Kacang tunggak  Rhizobium sp. Cassia, Arachis, Acasia, 

Cyamopsis, Cajanus, Canavalia. 

 

Rhizobium yang diinokulasikan memberikan hasil pertumbuhan yang 

bervariasi, tetapi apabila dibandingkan dengan tanaman yang tidak diinokulasi 

dan tanpa pupuk N terjadi kenaikan pertumbuhan. Hal ini berarti bahwa ada 

kecocokan/keserasian antara biak yang diinokulasikan dengan tanaman inang 

(Purwaningsih, 2015). Hasil penelitian Purwaningsih dkk. (2012) menunjukkan 

bahwa inokulasi Rhizobium tidak selalu mampu meningkatkan hasil, apabila biak 
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yang diinokulasikan cocok akan terjadi simbiosis yang optimal yang 

mengakibatkan peningkatan hasil.  

  

2.3.3. Infeksi Bakteri Rhizobium  

 Bintil akar terbentuk mulai dari masuknya bakteri kedalam rambut-rambut 

akar yang masih muda dengan jalan mencari bagian-bagian yang lunak, bagian 

yang mudah dimasuki, terutama pada jaringan kulit luar yang telah rusak. Namun 

ada kalanya bakteri dapat menembus jaringan kulit luar yang masih utuh. Setelah 

berada dalam akar, bakteri kemudian menginfeksi akar tanaman, dan membentuk 

bintil-bintil akar (Silalahi, 2009). Rhizobium pada tanaman kedelai hitam ini 

membantu dalam pembentukan bintil akar sehingga bintil akar pada tanaman 

kedelai hitam menjadi lebih banyak. Semakin banyak bintil akar, maka akan 

membantu dalam menyediakan unsur hara nitrogen. Unsur hara nitrogen sangat 

dibutuhkan oleh tanaman karena membantu proses pertumbuhan pada akar, 

batang dan daun (Sari dkk., 2015). 

Waktu antara infeksi sampai dengan bakteri mampu memfiksasi N2 sekitar 

3-5 minggu. Selama periode tersebut kebutuhan karbohidrat, nutrien mineral dan 

asam amino disediakan oleh inang tanpa memperoleh keuntungan (bersifat 

parasit). Bakteri membentuk suatu komplek enzim yang dibutuhkan untuk 

menambat nitrogen. Bentuk bakteri (rhizobia) dalam satu sel akar yang 

mengandung nodul aktif (bila dibelah melintang akan terlihat warna merah muda 

hingga kecoklatan dibagian tengahnya) disebut bakteroid (Novriani, 2011). 

Rhizobium mempunyai kemampuan simbiosis yang berbeda. biak yang 

efektif mampu menginfeksi akar tanaman secara optimal, sehingga diperoleh 

penambatan nitrogen secara efektif yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman 

lebih baik, sedangkan biak yang kurang efektif kurang mampu menambat 

nitrogen, yang mengakibatkan pertumbuhan kurang baik (Purwaningsih, 2015). 

Presentase keefektifan sangat tergantung pada keefektifan dari masing-masing 

biak yang diinokulasikan dan kecocokan pada tanaman inang. Apabila terjadi 

kecocokan antara biak dengan tanaman inang, maka akan terjadi simbiosis yang 

efektif (Surtiningsih, 2009). 
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2.3.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inokulasi Rhizobium 

Menurut Silalahi (2009), inokulasi dapat berhasil dengan baik maka perlu 

diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi inokulasi sebagai berikut: 

1. pH 

 Rhizobium tumbuh optimal pada pH tanah antara 5,5-7,0, maka pada tanah 

yang berpH rendah perlu dilakukan pengapuran. 

2. Suhu 

Suhu untuk pertumbuhan bakteri berkisar antara 50
0
C dengan suhu 

optimal berkisar antara 18
0
C-20

0
C. 

3. Sinar Matahari 

Apabila cuaca berawan terus menerus selama pertumbuhan tanaman atau 

tanaman kedelai terlindungi, maka proses fotosintesis pada tanaman akan 

terganggu. Gangguan fotosintesis dapat menggangu efektifitas fiksasi N oleh 

bakteri. 

4. Unsur Hara 

Ketersediaan unsur hara P, Ca, Mg dan Mo di dalam tanah sangat 

mempengaruhi aktivitas Rhizobium. 

5. Persesuaian Antara Tanaman dan Rhizobium 

Untuk berhasilnya inokulasi perlu adanya persesuaian antara spesies 

tanaman dan strain bakteri yang akan dipergunakan sebagai inokulasi.  

 

 




