
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanah Gambut

Indonesia mempunyai lahan gambut terluas ke-empat di dunia setelah

Canada, Rusia dan Amerika Serikat, oleh karena itu perlu adanya penanganan

pemanfaatan endapan gambut di Indonesia secara terpadu. Endapan gambut

umumnya terkonsentrasi di sekitar wilayah Sumatera dan Kalimantan, sedangkan

diwilayah lainnya sangat minim. Wilayah Sumatera meliputi Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan, dengan

sebaran potensi endapan sekitar 4.587.190 ha. Wilayah Kalimantan Tengah,

Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dengan sebaran potensi endapan gambut

sekitar 2.914.440 ha (Wahyuno et al., 2005)

Lahan gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dibentuk

oleh adanya penimbunan atau akumulasi bahan organik di lantai hutan yang

berasal dari reruntuhan vegetasi di atasnya dalam kurun waktu lama. Akumulasi

ini terjadi karena lambatnya laju dekomposisi dibandingkan dengan laju

penimbunan organik di lantai hutan yang basah atau tergenang. Seperti gambut

tropis lainnya, gambut di Indonesia dibentuk oleh akumulasi residu vegetasi tropis

yang kaya akan kandungan lignin dan nitrogen (Samosir, 2009).

Menurut Chotimah (2009) Gambut terbentuk dari seresah organik yang

terdekomposisi secara anaerobik dimana laju penambahan bahan organik lebih

tinggi daripada laju dekomposisinya. Di dataran rendah dan daerah pantai, mula-

mula terbentuk gambut topogen karena kondisi anaerobik yang dipertahankan

oleh tinggi permukaan air sungai, tetapi kemudian penumpukan seresah tanaman



yang semakin bertambah menghasilkan pembentukan hamparan gambut

ombrogen yang berbentuk kubah (dome). Gambut ombrogen di Indonesia

terbentuk dari seresah vegetasi hutan yang berlangsung selama ribuan tahun,

sehingga status keharaannya rendah dan mempunyai kandungan kayu yang tinggi.

Menurut Sianturi (2007) dan Nasution (2008) aplikasi gambut di lahan

marjinal berpengaruh meningkatkan pertumbuhan tanaman jarak pagar. Namun

demikian pemberian gambut pada pertumbuhan masih menunjukkan hasil yang

jauh lebih rendah dari pupuk kandang dan pupuk kompos. Hal ini karena C/N

yang terdapat pada gambut masih tinggi (> 30%) yang menyebabkan gambut

masih sulit terdekomposisi sehingga proses mineralisasi unsur hara pada tanah

gambut berlansung lambat, selain sifat negatif lainnya yakni tingginya kandungan

asam-asam organik.

2.1.1. Klasifikasi Tanah Gambut

Menurut Buckman & Brady (1982) gambut dapat dikelaskan sesuai bahan

induknya dan secara garis besar menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Gambut endapan yaitu: gambut yang biasanya tertimbun di dalam air yang

relatif dalam, karena itu umumnya terdapat jelas di profil bagian bawah.

Meskipun demikian, kadang-kadang bercampur dengan lain-lain tipe tanah

gambut jika lebih dekat dengan permukaan. Gambut endapan berasal dari bahan

tumbuhan yang agak  mudah seluruhya mengalami humifikasi. Disebabkan oleh

sifat jaringan asal dan tipe lapukan, akan berbentuk bahan yang sangat koloidal

dan berciri kompak dan kenyal. Bahan ini khas dan begitu berbeda dengan tipe

gambut lain yang umumnya terdapat dalam profil yang sangat menarik perhatian

jika dijumpai (Buckman dan Brady, 1982).



Gambut endapan tidak hanya berciri kenyal, tetapi biasanya berwarna

hijau tua jika masih dalam keadaan aslinya. Kalau tidak terlindung, lansung

dipengaruhi udara atmosfer, cepat menjadi kelam, kadang-kadang menjadi hampir

hitam. Karena sifat koloidalnya yang tinggi, kemampuan kelembapannya tinggi,

mungkin empat atau lima kali berat kering. Air imbibisi diikat erat dan karena itu

gambut ini mengering sangat lambat. Bahan koloida endapan gambut sebagian

besar tidak reversibel, yaitu kalau kering gambut ini menyerap air sangat lambat

dan bertahan tetap dalam keadaan keras dan bergumpal (Buckman dan Brady,

1982).

Jadi, gambut endapan sebagai tanah sangat tidak dikehendaki karena sifat

fisiknya yang tidak cocok untuk pertumbuhan tanaman. Bahkan sejumlah kecil

saja terdapat dalam tanah olah sudah mengurangi kegunaan untuk usaha

pertanian. Kerap kali gambut endapan ini terdapat dalam profil  bagian bawah dan

umumnya tidak tampak di atas dasar tanah olah. Karena itu gambut endapan ini

tidak diperhatikan atau diabaikan, kecuali kalau gambut endapan ini mengganggu

penggunaan tanah untuk usaha pertanian (Buckman dan Brady, 1982).

2) Gambut berserat yaitu: gambut berserat sering terdapat dalam endapan

rawa yang sama. Semuanya mempunyai kemampuan mengikat air tinggi dan

dapat menunjukkan berbagai derajat dekomposisi. Mereka berbeda satu sama lain

terutama dalam sifat fisik serabut atau seratnya. Lumut dan rumput yang belum

terdekomposisi sudah cukup halus untuk digunakan dalam rumah kaca dan

persemaian, sebagai sumber bahan organik untuk kebun dan taman bunga

(Buckman dan Brady, 1982).



3) Gambut kayuan. Karena pohon merupakan vegetasi dalam banyak

endapan rawa, gambut kayuan biasanya terdapat di permukaan timbunan organik.

Ini tidak selalu demikian, kalau permukaan air naik mungkin dapat mematikan

pohon dan menguntungkan buluh dan rumput, untuk membentuk lapisan bahan

berserat di atas timbunan kayu. Hal ini tidak sangat mengherankan, jika

ditemukan lapisan sub horison gambut kayuan (Buckman dan Brady, 1982).

Gambut kayuan berwarna coklat atau hitam jika basah, sesuai dengan

tingkat humifikasinya yang lepas-lepas dan terbuka kalau kering atau hanya

sedikit lembap dan berciri jelas tidak berserat. Kemampuan mengikat air, gambut

kayuan sedikit lebih rendah daripada kemampuan gambut rumput-rumputan, yang

seterusnya jauh lebih kurang daripada kemampuan gambut lumut. Oleh sebab itu

gambut kayuan kurang sesuai untuk digunakan dalam rumah kaca dan

persemaian, dimana bahan tersebut digunakan untuk usaha pengendalian

kelembapan dan sebagai bahan pengatur kompos. Meskipun demikian sisa-sisa

kayuan menghasilkan tanah lapangan yang sangat baik dan sangat berguna untuk

pertumbuhan sayuran dan hasil bumi lain (Buckman dan Brady, 1982).

Menurut Sani (2011) berdasarkan  lingkungan  tumbuh  dan

pengendapannya  gambut  di  Indonesia  dapat dibagi menjadi dua  jenis yaitu: (1)

gambut Ombrogenous,  dimana kandungan airnya  hanya  berasal  dari  air  hujan.

Gambut jenis ini dibentuk dengan lingkungan  pengendapan  dimana  tumbuhan

pembentuk yang semasa hidupnya hanya tumbuh dari air hujan, sehingga kadar

abunya adalah asli dari tumbuhan itu sendiri. (2) gambut  Topogenous,  dimana

kandungan airnya  hanya  berasal  dari  air  permukaan. Jenis  gambut  ini

diendapkan  dari  sisa tumbuhan  yang  semasa  hidupnya tumbuh dari pengaruh



elemen yang  terbawa oleh air permukaan tersebut. Daerah  gambut  topogenous

lebih bermanfaat  untuk  lahan  pertaniaan dibandingkan dengan gambut

ombrogenous, karena  gambut  topogenous  relatif  lebih banyak mengandung

unsur  hara.

Menurut Chotimah (2011) berdasarkan tingkat kesuburan alami, gambut

dibagi dalam 3 kelompok yakni (1) eutrofik (kandungan mineral tinggi, reaksi

gambut netral atau alkalin), (2) oligotrofik (kandungan mineral, terutama Ca

rendah dan reaksi masam) dan (3) mesotrofik ( terletak diantara keduanya dengan

pH sekitar 5, kandungan basa sedang). Ketebalan atau kedalaman gambut juga

menentukan tingkat kesuburan alami dan potensi kesesuaiannya untuk tanaman.

Gambut  berdasarkan  proses  awal  pembentukannya  sangat ditentukan

oleh unsur dan faktor berikut: (1) jenis  tumbuhan  (evolusi pertumbuhan  flora),

seperti lumut (moss), rumput (herbaceous) dan kayu (wood). (2) proses

humifikasi (suhu/iklim). (3) lingkungan pengendapan (paleogeografi) (Yuleli,

2009).

Menurut Utomo (2008) tanah gambut berdasarkan tingkat kematangannya

ada 3 yaitu:

1. Fibrik (baru mulai mengalami dekomposisi)

Menurut Hidayati dan Riwandi (2011), tanah gambut fibrik adalah tanah

gambut mentah dengan ciri tingginya kandungan kadar serat 2/3 sebelum diremas

atau ¾ setelah diremas, kerapatan lindak (berat volume) rendah (0,06-0,15 ton m-

3), kadar air (850 – 3000 %) berdasarkan berat kering gambut, dan warna gambut

coklat kekuningan–coklat kemerahan (Suryanto, 1996). Oleh karena itu, gambut

Fibrik merupakan jenis gambut yang mengalami subsiden terbesar, karena besar



kecilnya subsiden dipengaruhi oleh tingkat kematangan gambut (Fibrik, hemik,

saprik), umur reklamasi, dan ketebalan lapisan gambut.  Semakin mentah (Fibrik)

gambut,  maka semakin besar laju subsidennya. Subsiden adalah proses

penurunan permukaan gambut yang telah direklamasi atau didrainase, karena

pertukaran suasana gambut dari anaerob ke aerob. Pengetahuan laju  subsiden

sangat penting untuk perencanaan sistem drainase, pendugaan umur bahan

organik tanah, serta penilaian penggunaan lahan gambut secara optimal dalam

rangka  memelihara kelestarian gambut.

2. Hemik (tingkat dekomposisinya sedang)

Tanah gambut yang sudah mengalami perombakan dan bersifat separuh

matang dan volume seratnya 1/3 - 2/3 volume kapasitas mengikat air pada gambut

hemik berkisar antara 4,5 - 8,5 kali berat keringnya (Utami, et al.. 2009).

3. Saprik (tingkat dekomposisinya telah lanjut)

Bahan tanah gambut yang sudah mengalami perombakan lanjut dan

bersifat matang hingga sangat matang dan volume seratnya kurang dari 1/3

volume.  Pada gambut saprik kapasitas mengikat air berkisar <450% dari berat

keringnya (Utami, et al., 2009).

Menurut Najiyati (1997) dan Muslihat (2003) lahan gambut dibagi

menjadi empat tipe berdasarkan kedalamannya, yaitu: (1) lahan gambut dangkal,

yaitu lahan dengan ketebalan gambut 50-100 cm, (2) lahan gambut sedang, yaitu

lahan dengan ketebalan gambut 100-200 cm, (3) lahan gambut dalam, yaitu lahan

dengan ketebalan gambut 200-300 cm dan (4) lahan gambut sangat dalam, yaitu

lahan dengan ketebalan gambut lebih dari 300 cm.



2.1.2. Sifat Biologi Tanah Gambut

Menurut  Waksman  dalam  Andriesse  (1988) cit. Sagiman (2007)

perombakan  bahan  organik  saat pembentukan  gambut  dilakukan  oleh

mikroorganisme  anaerob  dalam  perombakan  ini dihasilkan  gas  methane  dan

sulfida.  Setelah  gambut  didrainase  untuk  tujuan  pertanian maka kondisi

gambut bagian permukaan tanah menjadi  aerob, sehingga memungkinkan fungi

dan  bakteri  berkembang  untuk  merombak  senyawa sellulosa,  hemisellulosa,

dan protein.  Gambut  tropika  umumnya  tersusun  dari  bahan kayu  sehingga

banyak mengandung  lignin,  bakteri yang  banyak  ditemukan  pada  gambut

tropika  adalah Pseudomonas selain  fungi white  mold dan Penicillium

(Suryanto, 1991 cit. Sagiman, 2007). Pseudomonas merupakan bakteri  yang

mampu merombak lignin (Alexander, 1977 cit. Sagiman 2007).

Penelitian tentang dekomposisi  gambut  di  Palangkaraya  menunjukkan

bahwa  dekomposisi  permukaan gambut  terutama  disebabkan  oleh

dekomposisi  aerob  yang  dilaksanakan  oleh  fungi (Moore and shearer, 1997 cit.

Sagiman, 2007). Pada  berapa  penelitian  di  lahan  gambut  Jawai  (Kab  Sambas)

dan  Jangkang  (Kabupaten Pontianak)  dapat  diisolasi  bakteri Bradyrhizobium

japonicum yang  dapat  dipergunakan untuk meningkatkan hasil kedelai di lahan

gambut. Kedelai adalah tanaman yang sangat banyak memerlukan nitrogen, 40 –

80 persen kebutuhan nitrogen kedelai dapat disuplai melalui  simbiosis  kedelai

dan  bakteri  bintil  akar  (B. japonicum ).  Gambut  memiliki ketersediaan  N

yang  rendah.  Inokulasi B  japonicum asal  Jawai  dan  Jangkang  yang efektif

dapat meningkatkan kandungan N dan hasil tanaman kedelai (Sagiman dan Anas.

2005)



2.1.3. Sifat Kimia dan Fisik Tanah Gambut

Menurut Hartatik, et al. (2004) sifat kimia dan fisika tanah gambut

merupakan sifat-sifat tanah gambut yang penting diperhatikan dalam pengelolaan

lahan gambut. Sifat kimia seperti pH, kadar abu, kadar N, P, K, kejenuhan basa

(KB), dan hara mikro merupakan informasi yang perlu diperhatikan dalam

pemupukan di tanah gambut. Sifat fisika gambut yang spesifik yaitu berat isi

(bulk density) yang rendah berimplikasi terhadap daya  menahan beban tanaman

yang rendah. Selain itu agar tanah gambut dapat dipergunakan dalam jangka

waktu yang lama, maka laju subsiden (penurunan permukaan tanah) dan sifat

mengering tidak balik (irreversible drying) perlu dikendalikan agar gambut tidak

cepat habis.

2.2. Fungi

Dalam  dunia  mikrobia,  jamur  termasuk  divisio  Mycota  (fungi).  Mycota

berasal dari  kata  mykes  (bahasa  Yunani),  disebut  juga  fungi (bahasa  Latin).

Ada  beberapa istilah  yang  dikenal  untuk  menyebut  jamur,  (a)  mushroom

yaitu  jamur  yang  dapat menghasilkan badan buah besar, termasuk jamur yang

dapat dimakan, (b) mold yaitu jamur yang berbentuk seperti benang-benang, dan

(c)khamir yaitu jamur bersel satu. Jamur  merupakan  jasad  eukariot,  yang

berbentuk  benang  atau  sel  tunggal, multiseluler  atau  uniseluler.  Sel-sel  jamur

tidak  berklorofil,  dinding  sel  tersusun  dari khitin,  dan  belum  ada  diferensiasi

jaringan.  Jamur  bersifat  khemoorganoheterotrof karena memperoleh energi dari

oksidasi senyawa organik. Jamur memerlukan oksigen untuk hidupnya (bersifat

aerobik). Habitat (tempat hidup) jamur terdapat pada air dan tanah. Cara hidupnya

bebas atau  bersimbiosis,  tumbuh  sebagai  saprofit  atau  parasit  pada  tanaman,



hewan  dan manusia (Sumarsih, 2003). Selulosa, lignin, tepung, getah, maupun

protein dan gula merupakan sumber bahan makanan yang mudah di dekomposisi

dan mudah tersedia bagi fungi untuk hidup dan beraktifitas (Saragih, 2009).

Jamur atau fungi merupakan tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil

sehingga bersifat heterotrof, tipe sel eukarotik. Jamur ada yang uniseluler dan

multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut hifa, hifa dapat

membentuk anyaman bercabang cabang yang disebut miselium. Jamur pada

umumnya multiseluler (bersel banyak). Ciri-ciri jamur berbeda dengan organisme

lainnya dalam hal cara makan, struktur tubuh, pertumbuhan, dan reproduksinya

(Gandjar et al., 1999).

2.2.1. Morfologi Fungi

Bagian vegetatif pada jamur umumnya berupa benang-benang halus

memanjang, bersekat (septa) atau tidak, dinamakan dengan hifa. Kumpulan

benang-benang hifa tersebut dinamakan dengan miselium. Miselium dapat

dibedakan menjadi dua tipe pokok. (1) mempunyai hifa senositik (coenocytic),

yaitu hifa yang mempunyai banyak inti dan tidak mempunyai sekat melintang,

jadi hifa ini berbentuk tabung halus yang mengandung protoplas dengan banyak

inti. Pembelahan intinya tidak dapat diikuti oleh pembelahan sel. (2) mempunyai

hifa seluler (celluler), hifa terdiri dari sel-sel, yang masing-masing mempunyai

satu atau dua inti (Samosir, 2009).

Tubuh atau talus suatu kapang pada dasarnya terdiri dari dua bagian:

miselium dan spora (sel resisten, istirahat atau dorman). Miselium merupakan

kumpulan beberapa filamen yang dinamakan hifa. Setiap hifa lebarnya 5-10 µm,



dibandingkan dengan sel bakteri yang biasanya berdiameter 1 um dan disepanjang

setiap hifa terdapat sitoplasma bersama. Ada tiga macam morfologi hifa yaitu: (1)

Aseptat atau senosit seperti ini tidak mempunyai dinding sekat atau septum. (2)

septat dengan sel-sel uninukleat. Sekat membagi hifa menjadi ruang-ruang atau

sel-sel berisi nucleus tunggal. Pada septum terdapat pori-pori di tengah-tengah

yang memungkinkan perpindahan nucleus dan sitoplasma dari suatu ruang ke

ruang yang lain. Sungguhpun setiap ruang suatu hifa yang bersekat tidak terbatasi

oleh suatu membran sebagaimana halnya pada sel yang khas, setiap ruang itu

biasanya dinamakan sel. (3) septat dengan sel-sel multinukleat. Septum membagi

hifa menjadi sel-sel dengan lebih dari suatu nekleus dalam setiap ruang (Pelczar

dan Chan, 1986).

2.2.2. Reproduksi Fungi

Menurut Pelczar & Chan (1986) secara alamiah cendawan berkembang

biak dengan berbagai cara, baik secara aseksual dengan pembelahan,

penguncupan atau pembentukan spora dan dapat pula secara seksual dengan

peleburan nucleus dari dua sel induknya. Pada pembelahan, suatu sel membagi

diri untuk membentuk dua sel anak yang serupa. Pada penguncupan, suatu sel

anak tumbuh dari penonjolan kecil pada sel inangnya.

Spora aseksual, yang berfungsi untuk menyebarkan spesies dibentuk

dalam jumlah besar. Ada banyak macam spora aseksual dan disini akan dibahas 5

macam spora aseksual saja saja yaitu:

1. Konidiospora atau konidium. Konodium yang kecil dan bersel satu disebut

mikrokonidium. Konidium yang besar lagi bersel banyak dinamakan

makrokonidium. Konidium dibentuk di ujung atau di sisi suatu hifa



2. Sporangiospora. Spora bersel satu ini terbentuk di dalam kantung yang

disebut sporangium di ujung hifa khusus (sporangiosfor). Aplanospora

ialah sporangiospora nonmotil. Zoospora ialah sporangiospora yang motil,

motilitasnya disebabkan oleh flagellum.

3. Oidium ata artrospora. Spora bersel satu ini terbentuk karena terputusnya

sel-sel hifa.

4. Klamidospora. Spora bersel satu yang berdinding tebal ini sangat resisten

terhadap keadaan yang buruk. Terbentuk dari sel-sel hifa somatik.

5. Blastospora. Tunas atau kuncup pada sel-sel khamir disebut blastospora.

Spora seksual, yang dihasilkan dari peleburan dua nucleus. Terbentuk

lebih jarang, lebih kemudian dan dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan

dengan spora aseksual. Juga hanya terbentuk dalam keadaan tertentu. Ada empat

tipe spora seksual, yaitu sebagai berikut:

1. Askospora. Spora bersel satu ini terbentuk di dalam pundi atau kantung

yang dinamakan askus. Biasanya terdapat delapan askospora dalam setiap

askus.

2. Basidiospora. Spora bersel satu ini terbentuk di atas struktur berbentuk gada

yang dinamakan basidium.

3. Zigospora. Spora besar berdinding tebal yang terbentuk apabila ujung-ujung

dua hifa yang secara seksual serasi, disebut juga gametangia, pada beberapa

cendawan melebur.

4. Oospora. Spora ini terbentuk di dalam struktur betina khusus yang disebut

ooginium. Pembuahan telur atau oosfer, oleh gamet jantan yang terbentuk di



dalam anteredium menghasilkan oospora. Dalam setiap oogonium dapat ada

satu atau beberapa oosfer (Pelczar & Chan, 1986).

Reproduksi jamur di alam berlansung dengan cara membentuk spora.

Produksi jamur dapat terjadi secara aseksual maupun seksual, tetapi keduanya

tidak selalu berlansung secara bersamaan. Reproduksi aseksual lebih berperan

bagi kolonisasi spesies. Spora seksual dibentuk melalui empat proses yaitu: (1)

plasmogami, (2) kariogami, (3) meiosis dan (4) pembentukan spora (oospora,

zigospora, askospora atau basidiospora). Sedangkan spora aseksual dibentuk

melalui empat tahapan sebagai berikut: (1) fragmentasi soma, (2) pemisahan sel

somatik menjadi sel anak, (3) perkecambahan sel somatik atau spora dan (4)

produksi spora mitotik (arthospora, klamidospora, sporangiospora atau

konidiospora).

Menurut Pelczar & Chan (1986) kelas cendawan Phycomucetes,

Ascomycetes, Basidiomycetes dan Deutoromycetes ini tingkat reproduksinya

imperfect juga atau seksualnya belum ditemukan. Namun demikian, untuk

memudahkan dan karena tingkat konidiumnya begitu jelas dan tidak asing lagi,

banyak spesies masih dianggap tergolong ke dalam kelas ini meskipun tingkat

seksualnya sekarang telah diketahui dengan baik. Kapang yang tergolong genus

Penicilium dan Aspergillus diklasifikasikan sebagai Deuteromycetes meskipun

tingkat pembentukan askosporanya telah ditemukan pada beberapa spesies.

Sebagian cendawan yang patogenik pada manusia adalah Deuteromycetes.

Mereka sering kali membentuk spora aseksual beberapa macam di dalam spesies

yang sama, sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasinya di laboratorium.



2.2.3. Fisiologi Fungi

Menurut Pelczar & Chan (1986) cendawan dapat lebih bertahan dalam

keadaan alam sekitar yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan jasad-jasad

renik lainnya. Sebagai contoh, khamir dan kapang dapat tumbuh dalam suatu

substrata atau medium berisikan konsentrasi gula yang dapat menghambat

pertumbuhan kebanyakan bakteri; inilah sebabnya mengapa selai, dan manisan

dapat dirusak oleh kapang tidak oleh bakteri. Demikian pula, khamir dan kapang

umumnya dapat bertahan terhadap keadaan yang lebih asam daripada kebanyakan

mikroba lainnya.

Cendawan dapat tumbuh dalam kisaran suhu yang luas, dengan suhu

optimum bagi kebanyakan spesies saprofitik dari 22-30oC; spesies patogenik

mempunyai suhu optimum lebih tinggi, biasanya 30-37oC. Beberapa cendawan

akan tumbuh pada atau mendekati 0oC dan dengan demikian dapat menyebabkan

kerusakan pada daging atau sayur-mayur dalam penyimpanan dingin.

Cendawan mampu memanfaatkan berbagai macam bahan untuk gizinya.

Sekalipun demikian, mereka itu heterotrof. Berbeda dengan bakteri, mereka itu

tidak dapat menggunakan senyawa karbon anorganik, seperti misalnya karbon

dioksida. Karbon harus berasal dari sumber organik, misalnya glukosa. Beberapa

spesies dapat menggunakan nitrogen, itulah sebabnya mengapa medium biakan

untuk cendawan biasanya berisikan pepton. Suatu produk  protein yang

terhidrolisis.  Adapun perbedaan ciri-ciri fisiologi cendawan dan bakteri, dapat

dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut :



Tabel 2.1. Fisiologi Komparatif untuk Cendawan dan Bakteri

Ciri Cendawan Bakteri

pH optimum 3,8-5,6 6,5-7,5
Suhu optimum 22-30oC (saprofit)

30-37oC (parasit)
20-37oC (mesofit)

Gas Aerobik obligat
(kapang)
Fakultatif (khamir)

Aerobic
Anaerobik

Cahaya(untuk
tumbuh)

Tiada Beberapakelompok
fotosintetik

Kadar gula
dalam medium
laboratoris

4 – 5% 0,5 – 1%

Karbon Organik Anorganik dan/atau
organik

Komponen
struktura
dinding sel

Kitin, selulose atau
glukan

Peptidoglikan

Kerentanan
terhadap
antibiotic

Resisten terhadap
penisilin,
tetrasiklin,kloramfeni
kol; peka terhadap
griseofulvin

Resisten terhadap
griseofulvin; peka
terhadap penisilin,
tetrasiklin,kloramfe
nikol

Sumber: Pelczar & Chan, 1986

2.2.4. Fungi pada Tanah

1. Cendawan Pelapuk Selulosa

Penambahan selulosa kedalam tanah ternyata membantu pengembangan

cendawan lebih luas, kebanyakan dari padanya mempunyai kemampuan yang

sangat kuat untuk melapukkan selulosa. Termasuk ke dalam golongan jamur ini

beberapa spesies dari: Penicillium, Aspergillus, Trichoderma, Sporotichum,

Fusarium, Chaetomium, dan beberapa bentuk lainnya (Sutedjo et al., 1991).

Menurut Sutedjo et al., (1991) cendawan-cendawan Verticillium cellulose,

Verticillum glauca, Sporotrichum, fusaria, monosporia, dan beberapa macam dari

pengembangan sporotricha, fusaria, monosporiaalternariae dan monolinae.



Cendawan-cendawan yang paling potensial dalam melapukkan selulosa. Sutedjo

(1991) menyimpulkan bahwa Hyphomycetes memainkan peranannya lebih

banyak pada bagian-bagian penting pelapukan selulosa di dalam tanah jika

dibandingkan dengan bakteria, selain itu warna humus sebenarnya serupa pada

misellium dan spora-spora cendawan. Gula dan alkohol dibentuk sebagai produk-

produk perantara.

2. Cendawan Mycorrizha

Cendawan ini bersama kelompoknya merupakan suatu golongan oranisma

khusus, berkemampuan menyerang organ-organ tanaman di awah tanah, hidup

bertahan dengan unsur-unsur organiknya. Namun, walaupun adanya kenyataan

ini, bagaimanapun juga sel-sel tanaman akan pulih kembali dan pada gilirannya

akan mempersingkat misellium cendawan. Dalam hubungan ini, bagian-bagian

tanaman yang ada di bawah tanah dan misellium cendawan seakan-akan

membentuk suatu asosiasi, yang seringkali menguntungkan kedua pihak,

hubungan demikian ini dikenal sebagai mycorrizha atau cendawan akar (Sutedjo

et al., 1991).

Sutedjo et al., (1991) membagi mycorrizha ke dalam dua golongan: (1)

Ectotrophic mycorrizha, dalam bentuk ini cendawan-cendawan menghasilkan

suatu investment eksternal pada akar dalam bentuk suatu puncak (mahkota)

hyphae, tanpa penetrasi ke dalam sel-sel, terdapat suatu pengembangan

intercellular yang ekstensif di antara sel-sel cortis pada akar, terutama merupakan

karakteristik dari tumbuhan-tumbuhan hutan. (2) Endotrophic mycorrizha, dalam

bentuk ini hyphae cendawan melakukan penetrasi ke bagian yang lebih dalam dari

akar, ke dalam lapisan-lapisan akar tertentu dan ke dalam sel-sel, dan hanya



sedikit hubungannya dengan misellium di dalam tanah. Hal demikian yaitu pada

tanaman-tanaman Orchidaceae, Ericaceae, dan Eparidaceae, tetapi kemudian

diketahui pula pada banyak tanaman lainnya. Rambut-rambut akar seringkali tidak

terdapat pada Ectotrophic mycorrizha dan diganti dengan hiphae pada cendawan.

3. Fungi Penicillium sp.

Menurut Utomo (2008), secara umum habitat Penicillium sp. terdapat pada

tanah hutan dan juga terdapat pada benih. Fungi ini dapat disebarkan melalui

angin. Pada tanah, fungi ini berperan dalam proses dekomposisi terutama

mendekomposisikan serasah. Dengan demikian fungi ini juga dapat meningkatkan

pertumbuhan tanaman.

Herman & Goenadi (1999) menyebutkan bahwa mikroorganisme seperti

Aspergillus sp. dan Penicillium sp. mampu menghasilkan polisakarida yang

berguna dalam perekat partikel tanah. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan

tanaman perekatan partikel tanah akan mendorong terbentuknya agregat-agregat

tanah yang mantap sehingga permeabilitas dan aerasi tanah lebih baik. Sehingga

dapat dijelaskan bahwa keberadaan Penicillium sp. di tanah gambut adalah

membantu menyediakan unsur hara bagi tanaman dengan cara

mendekomposisikan sisa-sisa bahan organik, kemudian diubah menjadi unsur

yang dimanfaatkan oleh tanaman.

4. Fungi Fusarium sp.

Merupakan fungi yang bersifat saprofit tanah tetapi dapat bersifat patogen

terhadap banyak tumbuhan. Fungi ini juga dapat menyebabkan pembusukan akar

pada tanaman dan juga berperan pada proses dekomposisi. Hasil ini sesuai dengan

Yulianti (2004) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa diketahui 5 spesies



fungi dekomposer dominan dari perkebunan kopi Sumberjaya, Lampung Barat

yaitu: Fusarium sp., Aspergillus ochraceus, Monascus rube, Aspergillus niger dan

Trichoderma sp.

5. Fungi Aspergillus sp.

Peran pentingnya adalah dalam proses dekomposisi bahan organik tanah

dan membantu pertumbuhan tanaman. Seperti diketahui bahwa sisa-sisa tanaman

memiliki kandungan selulosa dan lignin yang tinggi yang merupakan sumber

makanan bagi sebagian fungi termasuk didalamnya Aspergillus sp. hal ini sesuai

dengan pernyataan Rao (1994) yang menyebutkan bahwa beberapa mikroba

seperti Trichoderma, Aspergillus dan Penicillium mampu merombak selulosa

menjadi bahan senyawa-senyawa monosakarida, alkohol, dan asam-asam organik

lainnya dengan dikeluarkannya enzim selulase (Utomo, 2008).

6. Fungi Culvulariasp.

Menurut Saragih (2009) hanya terdapat pada tanah gambut hemik, fungi

ini juga kurang diketahui peranannya dalam proses dekomposisi. Namun diduga

dari habitatnya fungi ini mempunyai peranan dalm mendekomposisi bahan

organik, dimana habitat fungi ini banyak sekali di daerah tropis, diisolasi dari

tanah dan ada juga di serasah. Sebagai tambahan bahwa menurut Gandjar et al.

(1999) fungi ini dapat mengoksidasi aneka garam Mn, menghasilkan pigmen

merah (cynodotin) dan menghidroksilasi progesterone. Disamping itu, Culvularia

sp. memiliki pertumbuhan koloni yang cepat rata-rata pertumbuhannya adalah 1,1

cm per hari. Ini menunjukkan fungi Culvularia sp. dalam berkompetisi untuk

memperoleh nutrisi atau unsur lain jauh lebih baik dibandingkan jenis fungi

lainnya.



7. Fungi Mucor sp.

Menurut Utomo (2008) fungi Mucor sp. merupakan spesies kosmopolit

yaitu spesies yang memiliki daerah penyebarannya sangat luas. Hasil identifikasi

yang diperoleh menunjukkan bahwa Mucor sp. terdapat pada tingkat kematangan

fibrik dan hemik. Hampir sama dengan Culvularia sp. Disamping itu, Mucor sp.

memiliki pertumbuhan koloni yang cepat dengan rata-rata pertumbuhan adalah 2

cm per hari. Fungi ini menunjukkan kemampuan bersaing memperoleh nutrisi

lebih baik dari fungi yang lainnya. Buckman & Brady (1982) menyatakan ada

empat fungi  yang paling terkenal yaitu Penisillium, Mucor, Trichoderma dan

Aspergillus. Fungi ini berkembang hebat di tanah-tanah, asam, netral atau alkali,

beberapa diantaranya menyukai pH rendah. Fungi Mucor sp,. dapat tumbuh pada

suhu 5-20oC.

2.2.5. Peranan Fungi terhadap Kesuburan tanah

Fungi mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan tanah karena

ternyata berbagai jenis fungi dapat melapukkan atau mempunyai daya lapuk yang

kuat terhadap sisa-sisa tanaman yang mengandung karbohidrat, dan ternyata tidak

mudah dilapukkan atau dihancurkan oleh bakteri. Bagi berbagai jenis fungi

walaupun secara agak lambat bahan-bahan seperti sellulosa atau lignin akan dapat

dilapukkan dan dimanfaatkannya. Apabila fungi-fungi itu telah sampai pada siklus

hidupnya terakhir maka bahan-bahan yang dikandungnya akan sangat bermanfaat

dalam memperkaya tanah dengan bahan-bahan organik (Kartasapoetra & Sutedjo,

2005 cit. ardi 2009). Anas (1989) cit. Ardi (2009) menyatakan bahwa fungi

didalam tanah aktif pada tahap pertama proses dekomposisi bahan organik,



berperan penting dalam agregasi tanah dan sejumlah fungi juga menyebabkan

penyakit.

Di dalam tanah, hifa  jamur mempunyai peranan dalam mengikat partikel-

partikel tanah sehingga tanah menjadi solid dan mampu menyerap air lebih

banyak. Pengolahan tanah yang tidak tepat akan menyebabkan berkurangnya

populasi bahkan kematian pada jasad renik yang ada di dalam tanah.

Menurut Saragih (2009) sebagian mikroorganisme tanah memiliki peranan

yang menguntungkan yaitu berperan dalam menghancurkan limbah organik,

siklus hara tanaman, fiksasi nitrogen, pelarut posfat, merangsang pertumbuhan,

biokontrol patogen dan membantu penyerapan unsur hara. Buckman dan Brady

(1982) menyatakan bahwa organisme tanah berperan penting dalam mepercepat

penyediaan hara dan juga sebagai sumber bahan organik tanah. Mikroorganisme

tanah sangat nyata perannya dalam hal dekomposisi sisa tumbuhan dihancurkan

atau dirombak menjadi unsur yang dapat digunakan tanaman untuk tumbuh.

Tingginya bahan organik pada tanah gambut merupakan karakteristik yang

dimiliki oleh tanah gambut. Isroi (2008) cit. Saragih (2009) menyatakan bahwa

tanah sangat kaya akan mikroorganisme salah satunya fungi. Tanah yang subur

mengandung lebih dari 100 juta mikroorganisme/g tanah. Produktivitas dan daya

dukung tanah tergantung pada aktivitas mikroorganisme tersebut.

Mikroorganisme perombak bahan organik  ini terdiri dari fungi dan

bakteri. pada kondisi aerob, mikroorganisme perombak bahan organik terdiri atas

fungi, sedangkan bakteri terdapat pada kondisi anaerob (Noor, 2004). Fungi

berperan penting dalam proses dekomposisi bahan organik untuk semua jenis

tanah. Fungi toleran pada kondisi tanah yang asam, yang membuatnya penting



pada tanah-tanah hutan masam. Sisa-sisa pohon di hutan merupakan sumber

bahan makanan yang berlimpah bagi fungi tertentu mempunyai peran dalam

perombakan lignin (Foth, 1991 cit. Saragih, 2009). Anas (1989) cit. Utami (2009)

menyatakan bahwa jumlah total mikroorganisme yang terdapat didalam tanah

digunakan sebagai indeks kesuburan tanah (fertility indeks), tanpa

mempertimbangkan hal-hal lain. Tanah yang subur mengandung sejumlah

mikroorganisme.


