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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon tanaman kedelai terhadap asosiasi fungi mikoriza
Arbuskuler. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan, dimana jenis datanya merupakan data
sekunder yang ditelaah berdasarkan atas kajian pustaka ( liberary research) yang dapat diambil dari literatur
(buku-buku, jurnal, laporan dan internet), kemudian dijelaskan secara deskriptif
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 1). Tanaman kedelai pada lahan kering yang
diinokulasi mikoriza membrikan respon yang menguntungkan baik pada fase vegetatif maupun pada fase
generative, 2). Respon yang utama dengan inokulasi mikoriza adalah pada akar tanaman kedelai, yaitu
terbentuknya hifa mikoriza sehingga dapat memperluas bidang serapan air dan menyerap unsur - unsur hara
makro maupun mikro lainnya di dalam tanah dengan baik.
Kata kunci : tanaman kedelai, Mikrorisa arbuskular

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kedelai bagi industri pengolahan pangan banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan tahu, tempe
dan kecap, dan lainnya. Jenis industri ini tergolong industri skala kecil dan menengah, tetapi dalam jumlah
sangat banyak menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan konsumsi kedelai yang mencapai lebih dari 2,24 juta
ton setiap tahunnya. Padahal pada kenyataannya produktifitas hasil kedelai ditingkat petani baru mencapai
1,0 – 1,5 ton/ha , hasil ini masih tergolong rendah karena potensi biologis dapat mencapai 3,3 ton/ha dan hasil
penelitian rata-rata telah mencapai 2,5 ton/ha atau 75% dari potensi biologisnya (Sudantha et al., 1997).
Kebijakan Impor kedelai merupakan jalan pintas untuk memasok kekurangan dalam negeri, karena dalam
beberapa hal harganya bisa lebih murah dan kualitas lebih baik serta cepat untuk disuplai ke pasar-pasar.
Namun kebijakan impor kedelai sangat tidak menguntungkan dalam pengembangan produktivitas kedelai di
Indonesia, karena harga kedelai lokal yang jauh lebih murah dari kedelai impor menjadikan petani kurang
gairah menanam kedelai dan menjadikan tanaman kedelai sebagai tanaman ke dua (sampingan). Di samping
itu kedelai lokal juga dianggap tidak memberi keuntungan yang lebih kompetitif dibanding komoditi yang
lain. Kondisi tersebut disadari Pemerintah. Oleh karena itu berbagai program pendekatan kebijakan telah
dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan produksi kedelai seperti: Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan (RPPK) Tahun 2005, Renstra Departemen Pertanian 2005 – 2009, Renstra Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan 2005 – 2009, Instruksi Presiden (Juni 2006) : Percepatan Swasembada Kedela (Direktorat
Jendral Tanaman Pangan, 2007). Salah satu kebijakan dalam mencapai swasembada kedelai terserbut adalah
melalui perluasan areal dan perbaikan varietas kedelai.
Inokulasi Fungi mikoriza arbuskular (FMA) merupakan salah satu solusi yang dapat diaplikasikan pada
lahan marjinal seperti di lahan kering, karena karakteristik asosiasi mikorisa ini memungkinkan tanaman untuk
memperoleh air dan hara dalam kondisi lingkungan yang kering dan miskin unsur hara. Jaringan hipa ekternal
dari mikoriza akan memperluas bidang serapan air dan hara. Ukuran hifa yang lebih halus dari bulu-bulu akar
memungkinkan hipa bisa menyusup ke pori-pori tanah yang paling kecil (mikro) sehingga hipa bisa menyerap
air pada kondisi kadar air tanah yang sangat rendah (Hapsoh, 2008).
Serapan air yang lebih besar oleh tanaman bermikoriza, juga membawa unsur hara yang mudah larut dan
terbawa oleh aliran masa seperti N, K dan S sehingga serapan unsur tersebut juga makin meningkat.
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Di samping serapan hara melalui aliran masa, serapan P yang tinggi juga disebabkan karena hifa cendawan
juga mengeluarkan enzim phosphatase yang mampu melepaskan P dari ikatan-ikatan spesifik, sehingga
tersedia bagi tanaman ( Subiksa, 2002).

Perumusan Masalah
Sejauh ini belum diketahui seberapa besar peranan mikoriza terhadap peningkatan produksi dan
produktifitas tanaman kedelai. Berdasarkan uraian di atas dirumuskan permasalahan adalah apakah tanaman
kedelai mempunyai respon terhadap asosiasi fungi mikoriza arbuskular.

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon tanaman kedelai terhadap asosiasi fungi mikoriza
Arbuskuler.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan, dimana jenis datanya merupakan data sekunder yang
ditelaah berdasarkan atas kajian pustaka ( liberary research) yang dapat diambil dari literatur (buku-buku,
jurnal, laporan dan internet), kemudian dijelaskan secara deskriptif

PEMBAHASAN
Inokulasi mikoriza merupakan salah satu solusi yang dapat diaplikasikan pada lahan marjinal seperti di
lahan kering, di mana budidaya tanaman pada lahan kering memiliki beberapa kendala, antara lain rendahnya
ketersediaan air dan hara, pH tanah rendah, dan tingginya laju pencucian hara ( Abdullah et al, 2005 ).

Respon Akar Tanaman

.
Respon utama adanya inokulasi jamur mikoriza pada tanman kedelai lahan kering adalah pada akar
tanaman. Infeksi jamur mikoriza dapat meningktkan panjang akar dan system perakaran dengan terbentuknya
hifa mikoriza. Perkembangan kehidupan mikoriza berlangsung di dalam jaringan akar tanaman inang, yang
telah didahului dengan proses infeksi akar (Prihastuti, 2007).
Menurut Setiadi, (2003). Terbentuknya hifa mikoriza dapat memperluas bidang serapan akar terhadap air
dan hara karena ukuran hifa yang lebih halus dari bulu-bulu akar sehingga memungkinkan hifa dapat
menyusup ke pori-pori tanah yang paling kecil (mikro) sehingga hifa bisa menyerap air dan unsure hara pada
kondisi kadar air tanah yang sangat rendah. (Prihastuti, 2007).menyatakan bahwa jamur mikoriza dapat
mengubah bentuk,struktur system perakaran ruang dan kuantitasnya. Dengan kolonisasi perakaran cabang
menjadi lebih banyak yaitu system prakaran lebih berisi dan pendek serta garis tengah lebih besar dan
membentuk panjang akar yang spesifik.
Prihastuti, (2007), mengungkapkan bahwa Infeksi mikoriza pada sistem perakaran tanaman dapat
meningkatkan serapan P pada tanah-tanah yang kahat unsur hara. Lebih lanjut Setiadi (2003) menegaskan
bahwa dengan meningkatnya unsur hara P di dalam tanah, diharapkan keragaan tanaman menjadi lebih baik,
tanaman menjadi lebih tahan terhadap serangan pathogen. Akar mikoriza juga mampu meningkatkan
penyerapan unsur hara lainnya seperti Ca, Mg, K, Zn,dan Cu, meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan
dan melindungi tanaman dari keracunan logam-logam berat, sehingga tanaman mampu hidup pada kondisi
yang tidak menguntungkan.
Volume tanah yang dapat dieksplorasi oleh hifa eksternal mikoriza meningkat 5-200 kali, dibandingkan
dengan eksplorasi akar tanpa mikoriza . Tuheteru (2002) dalam Abdullah at al., (2005), bila akar bersimbiose
dengan mikoriza maka akar dapat mengisap nutrisi dari dalam tanah yang jaraknya jauh dari akar lalu mengakumulasikannya serta mengirim ke jaringan lain termasuk daun.
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Respon tinggi Tanaman Kedelai
Inokulasi mikoriza dapat meningkatkan tinggi tanaman lebih tinggi di bandingkan dengan yang tanpa
mikoriza. Hal tersebut dikarenakan oleh sistim perakaran pada tanaman kedelai yang bersimbiosis dengan
mikoriza lebih baik . yaitu adanya hifa mikoriza yang sangat halus dan panjang disbanding bulu-bulu akar.
Sehingga memugkinkan akar tanaman kedelai menjerap air dan unsure hara lebih banyak. Tjondronegoro dan
Gunawan (2000), menjelaskan bahwa tanaman kedelai dan jagung yang diinokulasi G. Fasciculatum relative
meningkatkan pertumbuhan tanaman pada kondisi air tanah 80%, 60%, 40%,dan 20% kapasitas lapang, tetapi
persentase kolonisasi akar berkurang dengan berkurangnya kondisi air tanah pada umur 6 dan 9 minggu baik
pada kedelai maupun jagung. Pertumbuhan cabai merah yang diberikan mikoriza lebih baik dibandingkan
dengan tanpa perlakuan mikoriza pada parameter tinggi tanaman, luas daun, berat kering tajuk ( Zulaikha dan
Gunawan, 2006).
Inokulasi mikoriza sebanyak 7,5 g per pot atau 30 spora per tanaman pada bibit kopi robusta dan
menunjukkan bahwa inokulasi mikoriza pada tanah steril memberikan hasil terbaik pada pertambahan tinggi
bibit .Kusumastuti (1997) dalam Syam,un, (2006).

Respon Daun tanaman kedelai.
Inokulasi mikoriza dapat meningkatkan penyerapan unsur hara terutama P sehinga pertumbuhan dan
perkembangan organ seperti daun juga meningkat. Perkembangan daun yang lebih baik pada tanaman yang
diinokulasi mikoriza mengakibatkan tanaman mampu melakukan fotosintesis lebih optimal. karena lebih luas
permukaan daun yang menerima radiasi matahari sebagai energi utama dalam proses fotosintesis. Daun yang
lebih luas mempunyai kandungan klorofil per satuan luas daun total lebih banyak dibandingkan daun yang
kurang luas .Inokulasi mikoriza pada tanaman kapas meningkatkan luas daun, Zulaikha dan Gunawan (2005).
Muzar (2000), menggunakan MA pada tanaman jagung sebanyak 15 g inokulum MA per lubang tanam
dapat meningkatkan luas daun dan diperoleh hasil terbaik.

Respon Jumlah Polong dan Berat Polong pada tanaman kedelai
Daya adaptasi genotipe kedelai peka kekeringan, dengan inokulasi mikoriza tanaman kedelai dapat
meningkatkan kemampuan menyerap air dan hara melalui peningkatan jumlah dan bobot kering akar, terbukti
bahwa pemanfaatan mikoriza dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman tomat Simarmata (2005).
Penggunaan inokulasi mikoriza arbuskular pada tanaman kedelai adalah sebanyak 10 g inokulum Glomus
fascicu-latus per polybag menunjukkan bahwa inokulasi mikoriza selain meningkatkan vigor benih kedelai,
-1

juga meningkatkan hasil biji dan kadar protein masing-masing 1,7 ton ha dan 36,69% Nuraeni, (1999) dalam
Syam, un E (2006).

PENUTUP
Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut ;
1. Tanaman kedelai pada lahan kering yang diinokulasi mikoriza membrikan respon yang menguntungkan
baik pada fase vegetatif maupun pada fase generatif.
2. Respon yang utama dengan inokulasi mikoriza adalah pada akar tanaman kedelai, yaitu terbentuknya
hifa mikoriza sehingga dapat memperluas bidang serapan air dan menyerap unsur - unsur hara makro
maupun mikro lainnya di dalam tanah dengan baik.
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