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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mikoriza adalah jamur yang hidup di dalam tanah dan dapat berasosiasi

dengan tumbuhan. Mikoriza yang terbentuk pada tumbuhan dapat dibedakan

berdasar struktur tumbuh dan cara infeksinya pada sistem perakaran inang yang

dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu ektomikoriza (ECM),

endomikoriza (VMA atau FMA) dan ektendomikoriza (Setiadi, 2001). Jika

dibandingkan dengan tumbuhan yang tidak memiliki mikoriza, akar tumbuhan

yang memiliki mikoriza ternyata lebih efisien karena penyerapan air dan hara

dibantu jamur. Benang-benang hifa jamur memiliki akses dan jangkauan lebih

luas dalam mengeksploitasi nutrisi pada suatu area (Smith and Read, 1997).

Mikoriza berpotensi besar sebagai pupuk hayati karena salah satu sumber

mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut dapat memfasilitasi penyerapan hara

dalam tanah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Akan tetapi

adakalanya asosiasi mikoriza tidak selalu menguntungkan tanaman inangnya

tergantung pada faktor lingkungan (Paul and Pang, 1980). Dengan demikian

hanya beberapa atau tidak semua mikoriza bermanfaat bagi tanaman inangnya.

karena terdapat perbedaan kemampuan spesies mikoriza dalam meningkatkan

pertumbuhan tanaman, maka perlu dilakukan identifikasi mikoriza dari beberapa

family tumbuhan yang akan di jadikan sebagai sumber Mikoriza.

Dari berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa

bobot buah tomat (Hasbi, 2005) yang diinokulasikan dengan fungi mikoriza dapat

meningkat masing-masing sebesar 76,1% dan 85% dibandingkan kontrol.
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Beberapa manfaat mikoriza bagi pertumbuhan tanaman antara lain: (1)

meningkatkan penyerapan unsur hara tanaman dari dalam tanah. Hal ini disebabkan

mikoriza secara efektif dapat meningkatkan penyerapan unsur hara makro dan beberapa

unsur hara mikro. Eksplorasi hifa pada media tumbuh juga lebih luas dibandingkan

dengan akar tanaman (Satomura et al. 2009; Santoso at al. 2009); (2) Meningkatkan

ketahanan terhadap kekeringan. Pada akar bermikoriza kerusakan jaringan kortek tidak

akan bersifat permanen. Akar bermikoriza akan cepat pulih, karena hifanya masih mampu

menyerap air pada pori tanah, dan penyebaran hifa yang luas akan dapat menyerap air

lebih banyak (Querejeta et al. 2003), dan (3) Meningkatkan ketahanan terhadap serangan

patogen. Mikoriza dapat berfungsi sebagai pelindung biologi bagi terjadinya

infeksipatogen akar, perlindungan ini terjadi karena adanya lapisan hifa sebagai

pelindung fisik dan antibiotika yang dikeluarkan oleh mikoriza (Whipps 2004) dan (4)

Menghasilkan beberapa zat pengatur tumbuh. Fungi mikoriza dapat menghasilkan

hormon auksin, sitokinin, gibberelin, dan vitamin yang bermanfaat untuk inangnya (Allen

et al, 2003). Auksin dapat berfungsi untuk mencegah atau menghambat proses penuaan

dan suberinasi akar sehingga umur dan fungsi akar dapat diperpanjang. Manfaat lainnya

ialah (5) Beberapa fungi ektomikoriza menghasilkan tubuh buah yang dapat

dimakan/dikonsumsi oleh manusia, sehingga memberikan hasil hutan non kayu yang

bernilai ekonomi dan gizi yang tinggi, dari hasil penelitian ini diharapkan akan ditemukan

beberapa sumber Jamur Mikoriza Vesikular Albuskular dari lahan gambut (Hall et al.

2003).

1.2. Tujuan Penelitian

Untuk mengidentifikasi mikoriza pada beberapa jenis tumbuhan di kebun

percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau, Desa Kualu Nenas, Kabupaten Kampar.



3

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian inibermanfaat untuk menyajikan informasi potensi beberapa

jenis tanaman sebagai sumber jamur mikoriza yang ada di kebun percobaan

Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau dan sebagai sumber pupuk hayati.


