
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

Mikoriza merupakan fungi akar yang memiliki peran dan manfaat yang penting 

dalam dunia pertanian, karena mikoriza memiliki kemampuan menunjang 

pertumbuhan tanaman.  Smith dan Read (2008) menyatakan bahwa keberadaan 

mikoriza dapat meningkatkan serapan hara, air, dan daya tahan tanaman.  Dalam 

siklus hidupnya, mikoriza bersimbiosis dengan akar tanaman tingkat tinggi.  

Simbiosis yang terjadi antara mikoriza dan tanaman adalah simbiosis mutualisme, 

mikoriza memperoleh hasil fotosintat tanaman sebagai nutrisi dan tanaman 

mendapat tambahan serapan hara dan air.  

 

Berdasarkan struktur tubuh dan cara infeksi terhadap tanaman inang, mikoriza 

dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu endomikoriza, ektomikoriza, dan 

ektendomikoriza (Hadayanto dan Hairah, 2007).  Fungi mikoriza arbuskular 

merupakan mikoriza yang memiliki struktur hifa menyerupai pohon kecil di 

dalam sel korteks akar tanaman inang.  Struktur hifa tersebut berfungsi sebagai 

tempat pertukaran zat-zat metabolit primer antara fungi dan akar tanaman.  Fungi 

mikoriza arbuskular (FMA) yang tergolong ke dalam kelompok endomikoriza 

merupakan kelompok yang paling banyak diteliti dan dipelajari, karena memiliki 



2 
 

sebaran serta inang yang luas dan mampu berasosiasi dengan 80-90 persen jenis 

tanaman (Smith dan Read, 2008).  

 

Keberadaan FMA di dalam perakaran tanaman dapat membantu meningkatkan 

pertumbuhan tanaman, terutama pada tanah marginal.  Hal ini karena kemampuan 

FMA dalam meningkatkan penyerapan unsur hara makro dan mikro lebih efektif 

(Abbot dan Robson, 1984).  Fungi mikoriza arbuskular juga dapat meningkatkan 

daya tahan tanaman terhadap serangan patogen, meningkatkan ketahanan terhadap 

kekeringan, dan dapat membantu pertumbuhan tanaman pada daerah yang 

tercemar logam berat, serta memperbaiki struktur tanah (Sieverding, 1991). 

 

Di alam, FMA memiliki populasi dan jenis yang sangat beragam.  Menurut 

INVAM (2009), terdapat 7 genus FMA yang telah dikelompokkan, meliputi 

Glomus, Entrophospora, Acaulospora, Gigaspora, Scutellospora, Paraglomus, 

dan Archaeospora.  Keragaman populasi dan jenis FMA pada ekosistem 

dipengaruhi oleh faktor biotik (tanaman inang, jenis FMA, dan mikroorganisme 

lain) dan faktor abiotik (suhu, pH tanah, kelembaban tanah, kdanungan P dan N 

dan konsentrasi logam berat) (Daniels dan Trappe, 1980).  

 

Fungi mikoriza arbuskular dapat ditemukan pada hampir semua ekosistem, 

termasuk pada lahan yang bersifat masam (Kartika, 2006) maupun basa 

(Swasono, 2006).  Keefektifan jenis FMA dipengaruhi oleh jenis tanaman dan 

jenis tanah.  Setiap jenis tanaman memberikan respons yang berbeda-beda 

terhadap jenis FMA.  Menurut Kartika (2012), persentase kolonisasi antara 

spesies FMA dan tanaman inang sering dihubungkan dengan pertumbuhan akar 
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dan kepekaan tanaman, sedangkan faktor jenis tanah dihubungkan dengan pH dan 

tingkat kesuburan tanah. 

 

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memegang 

peranan dan manfaat yang penting di Indonesia.  Hal ini karena kelapa sawit 

memberikan tambahan devisa yang cukup besar kepada negara, mengingat kelapa 

sawit dan produk turunannya (minyak sawit, inti sawit, kosmetik, oleokimia, dan 

pakan ternak) memiliki harga yang baik serta pasar yang luas di dunia.  Selain itu, 

perkebunan kelapa sawit memberikan manfaat sosial bagi masyarakat Indonesia, 

karena mampu menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi 

masyarakat Indonesia. 

 

Saat ini, Indonesia memiliki areal perkebunan kelapa sawit terluas di dunia. 

Sekitar 34,18 persen dari total luas kelapa sawit dunia tersebar luas hampir di 

seluruh pulau di Indonesia (Fauzi et al., 2012), sehingga kelapa sawit menjadi 

komoditas perkebunan yang potensial.  Meskipun begitu, produksi kelapa sawit 

masih terbilang rendah, hal ini disebabkan oleh dua masalah penting dalam 

perkebunan kelapa sawit yaitu penyakit dan kesuburan tanah. 

 

Penyakit penting yang selalu menjadi masalah dalam perkebunan kelapa sawit 

adalah penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh Ganoderma sp.  

Jamur Ganoderma sp. merupakan patogen tular tanah yang mampu menyebabkan 

penurunan produksi kelapa sawit dalam jumlah besar bahkan sampai 

mengakibatkan kematian pada tanaman kelapa sawit.  Menurut Susanto (2002), 

serangan Ganoderma sp. dapat terjadi pada tanaman muda pada perkebunan 



4 
 

kelapa sawit, dan mampu mengakibatkan penurunan produksi atau jumlah 

kematian kelapa sawit hingga 80-90 persen. 

 

Serangan Ganoderma sp. pada tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan 

mengakibatkan tanaman mati 7 -12 bulan setelah munculnya gejala penyakit.  

Namun pada tanaman kelapa sawit yang telah menghasilkan, tanaman akan mati 2 

tahun setelah munculnya gejala penyakit.  Saat gejala pada tajuk muncul, biasanya 

setengah dari jaringan di dalam pangkal batang sudah mati (Semangun, 1990).  

 

Berdasarkan besarnya tingkat kerusakan tanaman yang dihasilkan dari serangan 

Ganoderma sp. maka perlu dilakukan kegiatan eksplorasi FMA pada daerah 

perkebunan kelapa sawit yang terserang dan tidak terserang Ganoderma sp.  Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh serangan Ganoderma sp. terhadap 

populasi, keragaman, serta dominansi FMA.   

 

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dikemukakan maka 

dilaksanakan penelitian untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam 

pertanyaan sebagai berikut : 

 

1. Apakah serangan Ganoderma sp. menurunkan populasi FMA pada tanaman 

kelapa sawit ? 

2. Apakah terdapat perbedaan keragaman FMA pada tanaman kelapa sawit yang 

terserang dan tidak terserang Ganoderma sp. ? 

3. Fungi mikoriza arbuskular manakah yang lebih dominan pada tanaman kelapa 

sawit yang terserang dan tidak terserang Ganoderma sp. ? 
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1.2 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah serangan Ganoderma sp. menurunkan populasi 

FMA. 

2. Untuk mengetahui keragaman FMA pada tanaman kelapa sawit yang 

terserang dan tidak terserang Ganoderma sp. 

3. Untuk mengetahui FMA yang dominan pada tanaman kelapa sawit yang 

terserang dan tidak terserang Ganoderma sp. 

 

1.3 Ldanasan Teori 

 

Dalam rangka menyusun penjelasan teoretis terhadap pertanyaan yang telah 

dikemukakan, digunakan ldanasan teori sebagai berikut. 

 

Pada umumnya lahan kering masam didominasi oleh tanah Ultisols.  Ultisols 

merupakan jenis tanah yang memiliki tingkat kesuburan rendah, yang dicirikan 

oleh kapasitas tukar kation (KTK) dan kemampuan menyimpan air yang rendah, 

tetapi kadar alumunium (Al) tinggi.  Masalah lain tanah Ultisols adalah sedikitnya 

hara fosfor (P) yang dapat diserap oleh tanaman, karena sebagian besar koloid dan 

mineral tanah yang terkdanung dalam tanah Ultisols mempunyai kemampuan 

mengikat P, sehingga hara P tidak tersedia bagi tanaman maupun biota tanah 

(Majid, 2009).  Provinsi Lampung merupakan wilayah yang jenis tanahnya 

didominasi oleh ordo Ultisols yaitu seluas 1.522.336 ha (Direktorat Jenderal 

Perkebunan, 2012). 



6 
 

Menurut Smith dan Read (1997), FMA dapat ditemukan pada hampir semua jenis 

tanah dan seringkali secara nyata memperbaiki pertumbuhan tanaman pada tanah-

tanah yang kurang subur.  Penyebaran FMA dibagi dalam dua bentuk yaitu 

penyebaran aktif dan penyebaran pasif.  Penyebaran aktif miselia terjadi melalui 

tanah.  Hifa FMA berkembang di daerah perakaran pada tanah dan membentuk 

struktur fungi, di antaranya miselium eksternal.  Sedangkan penyebaran pasif 

FMA dapat dilakukan oleh beberapa hewan dan juga angin. 

 

Perbedaan tekstur tanah menyebabkan perbedaan keanekaragaman dan populasi 

FMA.  Lokasi dengan kondisi tanah yang didominasi oleh fraksi lempung (clay) 

merupakan kondisi yang diduga sesuai untuk perkembangan spora Glomus, dan 

untuk tanah yang berpasir, genus Gigaspora ditemukan dalam jumlah tinggi.  

Pada tanah berpasir, pori-pori tanah terbentuk lebih besar dibdaningkan tanah 

lempung dan keadaan ini diduga sesuai untuk perkembangan spora Gigaspora 

yang berukuran lebih besar daripada spora Glomus (Baon,1998). 

 

Sisa perakaran di dalam tanah mempengaruhi ekologi FMA, karena serasah akar 

yang terinfeksi mikoriza merupakan sarana penting untuk mempertahankan 

generasi FMA dari satu tanaman ke tanaman berikutnya.  Serasah akar tersebut 

mengdanung hifa, vesikel, dan spora FMA yang dapat menginfeksi dan sekaligus 

berfungsi sebagai inokulum untuk tanaman berikutnya (Pujianto, 2001).  

 

Kondisi lingkungan tanah yang cocok untuk perkecambahan biji juga cocok untuk 

perkecambahan spora mikoriza.  Demikian pula kondisi edafik yang dapat 

mendorong pertumbuhan akar juga sesuai untuk perkembangan hifa (Pujianto, 

2001).  Menurut Shi et al. (2007), pada kondisi tertekan atau vegetasi sebagai 
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inang terganggu maka FMA cenderung membentuk spora lebih banyak.  Hal ini 

karena FMA merupakan simbion obligat sehingga semua faktor lingkungan yang 

mempengaruhi tanaman inang juga akan mempengaruhi FMA sebagai simbionnya 

(Smith dan Read, 2008). 

 

Pada tingkat pertumbuhan tajuk pohon yang sudah melebar dan rimbun, FMA 

mempunyai kerapatan spora lebih sedikit, karena pada tingkatan ini kdanungan 

bahan organiknya lebih banyak sehingga kelembaban tanah lebih tinggi. 

Banyaknya bahan organik mempengaruhi status kelembaban tanah 

(Hardjowigeno, 2003).  Pada kondisi tanah yang lembab, proses sporulasi FMA 

menjadi lebih rendah sehingga jumlah spora yang terkdanung dalam tanah juga 

sedikit.  Menurut Kivlin et al. (2011), fluktuasi kelembaban tanah dapat 

mempengaruhi pembentukan spora atau sporulasi karena hifa eksternal 

dipengaruhi secara drastis daripada hifa di dalam kortek akar.  

 

Menurut Delvian (2003), cekaman air pada tanaman bermikoriza akan 

menginduksi peluruhan miselia FMA dan akan memacu pembentukan spora lebih 

awal.  Menurut Zarei et al. (2010), populasi spora FMA cenderung menurun 

dengan meningkatnya kelembaban tanah.  Shi et al. (2007) menjelaskan bahwa 

tingginya kolonisasi akar terjadi saat musim hujan dan tingginya jumlah spora 

terjadi pada saat musim kemarau. 

 

Keanekaragaman dan penyebaran mikoriza sangat bervariasi, hal ini disebabkan 

oleh kondisi lingkungan yang bervariasi juga.  Setiap jenis FMA memiliki sifat 

morfologi dan fisiologi yang berbeda, oleh karena itu sangat penting untuk 

mengetahui identitasnya (Puspitasari et al., 2012).  Spesies dan strain FMA 
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mempunyai perbedaan dalam meningkatkan penyerapan nutrisi, pertumbuhan 

tanaman, dan ketahanan FMA.  Setiap FMA memiliki keefektifan yang berbeda 

terhadap tanaman inang.  FMA yang paling efektif meningkatkan pertumbuhan 

adalah yang paling cepat dan efektif dalam infeksinya (Suhardi, 1988). 

 

Produksi spora meningkat ketika pertumbuhan akar sudah mulai menurun. 

Sporulasi sangat tergantung pada jenis FMA, tanaman inang, karakteristik tanah 

dan kondisi mikroklimat (Siddiqui et al., 2008).  Hifa dari akar terkolonisasi dapat 

memberikan kontribusi pada kerapatan propagul dan mempertahankan kehidupan 

di alam pada lingkungan ekosistem yang sudah rusak (Siddiqui et al., 2008).  

 

Sebagian besar FMA memiliki interaksi negatif dengan berbagai patogen tanaman 

dan nematoda. Terdapat beberapa laporan yang menyatakan bahwa FMA mampu 

menghambat perkembangan berbagai jamur patogen (Dhane, 1982).  Menurut 

Paulitz dan Linderman (1991), mikroorganisme tanah mampu menghambat 

perkecambahan dan pertumbuhan FMA, hal ini terlihat dari fakta bahwa ada 

penekanan spora FMA dan tanggapan pertumbuhan di beberapa tanah yang tidak 

steril.  Pinochet et al. (1995) menyatakan bahwa nematoda dapat mengurangi 

produksi spora dan vesikula FMA. 

 

Tingkat inokulum juga mempengaruhi keefektifan FMA.  Inokulum dengan 30 

spora/tanaman menghasilkan 38 persen akar terkolonisasi dan ini tidak 

berpengaruh pada nematoda, namun dengan kepadatan 60, 120, dan 240 

spora/tanaman, kolonisasi akar mikoriza meningkat menjadi 55-60 persen dan 

nematoda telur per/tanaman berkurang secara signifikan.  Pada kepadatan 480 



9 
 

spora/tanaman tingkat kolonisasi akar mencapai 87 persen, jumlah telur dan 

kepadatan nematoda sangat ditekan (Saleh dan Sikora, 1984). 

 

Inokulum dan kepadatan patogen di rizosfer yang tinggi dapat membuat 

kemampuan biokontrol FMA tidak efektif (Azcon-Aguilar dan Barea, 1996).  

Kehadiran FMA tidak berpengaruh pada layu fusarium ketika tingkat F. udam di 

dalam tanah tinggi (Reddy et al., 1989). 

 

Dari 172 jenis FMA yang telah diidentifikasi oleh INVAM (2008), diketahui 

bahwa FMA Glomus adalah genus yang paling dominan (52,3 persen), diikuti 

Acaulospora (20,9 persen), Scutellospora (16,9 persen), Gigaspora (4,7 persen), 

Entrophospora (2,3 persen), Archaeospora (1,7 persen), dan Paraglomus  

(1,2 persen). 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

 

Fungi mikoriza arbuskular memiliki daerah sebaran dan keragaman yang luas, 

serta spesifik terhadap tanaman inang.  Selain itu FMA dapat ditemukan hampir 

pada semua jenis tanah dan seringkali secara nyata memperbaiki pertumbuhan 

tanaman pada tanah-tanah yang kurang subur.  Fungi mikoriza arbuskular dapat 

berasosiasi dengan hampir 90 persen jenis tanaman, meskipun tingkat populasi 

dan komposisi jenis FMA sangat beragam.   

 

Keragaman populasi dan komposisi FMA dipengaruhi oleh faktor biotik dan 

abiotik, dimana faktor biotik meliputi tanaman, FMA dan juga mikroorganisme 

lain sedangkan faktor abiotik meliputi suhu, pH tanah, kelembaban tanah, 

kdanungan P dan N, serta konsentrasi logam berat.  Lebih jauh terdapat beberapa 



10 
 

hal yang menyebabkan jumlah spora atau populasi FMA di dalam tanah 

meningkat, yaitu saat pertumbuhan akar sudah mulai menurun, cekaman air, dan 

kondisi tanaman inang terganggu.  

 

Serangan Ganoderma sp. pada tingkat tertentu mengakibatkan kondisi akar rusak 

dan pangkal batang tanaman berlubang serta jaringan tanaman mati.  Keadaan ini 

mengakibatkan terganggunya proses translokasi air, hara dan hasil fotosintat 

tanaman, sehingga jumlah karbon atau sumber nutrisi yang diterima FMA 

berkurang.  Hal ini memicu FMA untuk bersporulasi, untuk mempertahankan 

keberadaannya, sehingga populasi FMA pada tanaman kelapa sawit yang 

terserang Ganoderma sp. lebih tinggi dibdaningkan dengan tanaman kelapa sawit 

yang tidak terserang Ganoderma sp. 

  

Namun tingginya populasi FMA di dalam tanah tidak bertahan lama  Hal ini 

karena FMA merupakan simbion obligat yang membutuhkan tanaman inang 

untuk meneruskan siklus hidupnya.  Semakin lama serangan Ganoderma sp. pada 

tanaman kelapa sawit menyebabkan jaringan akar rusak atau mati.  Kondisi ini 

membuat FMA tidak dapat berasosiasi kembali dengan tanaman dan 

menyebabkan populasi FMA pada tanaman kelapa sawit mengalami dorman.  

Pada kodisi lingkungan yang sesuai spora FMA dapat berkecambah, sehingga 

populasi FMA pada tanaman kelapa sawit yang terserang Ganoderma sp. menjadi 

rendah. 

 

Beberapa jenis FMA memiliki waktu yang berbeda untuk bersporulasi.  

Perbedaan waktu sporulasi ini yang mengakibatkan keragaman FMA pada 

tanaman kelapa sawit yang terserang dan tidak terserang Ganoderma sp. berbeda.  
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Hal ini karena kondisi tanaman inang yang tidak terganggu membuat FMA yang 

memiliki waktu sporulasi lebih cepat dapat ditemukan, sedangkan FMA yang 

memliki waktu sporulasi lebih lama tidak ditemukan.  Pada kondisi tanaman inang 

terganggu semua FMA yang menginfeksi akar tanaman kelapa sawit dipaksa 

bersporulasi untuk mempertahankan hidupnya, sehingga FMA yang ditemukan 

lebih beragam. 

 

Provinsi Lampung merupakan wilayah yang jenis tanahnya di dominansi oleh 

ordo Ultisols.  Ordo Ultisols diketahui memiliki tekstur lempung berpasir, liat, 

lempung berliat, dan lempung.  Kondisi tanah yang didominansi oleh fraksi 

lempung diduga sesuai untuk perkembangan spora Glomus.  Selain itu Glomus 

merupakan genus FMA yang paling dominan, tercatat dari 172 jenis FMA yang 

telah diidentifikasi FMA dengan genus Glomus merupakan genus yang paling 

dominan yaitu 52, 3 persen. 

1.5 Hipotesis 

 

Dari kerangka pemikiran yang telah dikemukakan dapat disusun hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Serangan Ganoderma sp. mampu menurunkan populasi FMA pada 

tanaman kelapa sawit. 

2. Keragaman FMA pada tanaman kelapa sawit yang terserang lebih tinggi 

dari pada tanaman kelapa sawit yang tidak terserang Ganoderma sp. 

3. Fungi mikoriza arbuskular yang terdapat pada perkebunan kelapa sawit 

yang terserang dan tidak terserang Ganoderma sp. didominasi oleh FMA 

genus Glomus. 


