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ABSTRAK 

 

Asosiasi tanaman dengan jamur atau yang di kenal dengan istilah mikoriza 

merupakan suatu interaksi simbiosis mutualisme yang sangat umum terjadi di 

dunia tumbuhan. Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) merupakan mikroba fungi 

akar yang berasosiasi dengan hampir pada semua jenis tanah dan tanaman.  FMA 

merupakan mikroorganisme tanah yang terdapat hampir di segala jenis tanah. 

Mikoriza ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat meningkatkan 

pertumbuhan tanaman dan memperbaiki agregasi tanah. Salah satu tanaman yang 

memiliki ketergantungan yang besar terhadap keberadaan FMA adalah  tanaman 

sayuran dari jenis bawang. Ketergantungan  tanaman bawang terhadap keberadaan 

FMA dapat dilihat dari kemampuan FMA dalam meningkatkan ketahanan 

tanaman terhadap kekeringan, ketahanan terhadap penyakit serta pertumbuhan dan 

hasil tanaman bawang FMA mampu meningkatkan daya adaptasi beberapa 

varietas bawang merah terhadap cekaman kekeringan. FMA mampu 

meningkatkan ketahanan tanaman bawang terhadap penyakit atau serangan 

patogen tanaman. FMA mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil pada 

tanaman bawang. 
________________________________________________________ 

Kata Kunci: Fungi, mikoriza,  arbuskular, kekeringan, penyakit,  bawang merah 
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BAB I. 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Asosiasi tanaman dengan jamur atau yang di kenal dengan istilah mikoriza 

merupakan suatu interaksi simbiosis mutualisme yang sangat umum terjadi di 

dunia tumbuhan (Warouw and Kainde, 2010). Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) 

merupakan mikroba fungi akar yang berasosiasi dengan hampir pada semua jenis 

tanah dan tanaman sebagaimana yang dinyatakan Fitter (1989) dalam Delvian 

(2006), FMA merupakan mikroorganisme tanah yang terdapat hampir di segala 

jenis tanah. Mikoriza ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat 

meningkatkan pertumbuhan tanaman dan memperbaiki agregasi tanah.  

Teknologi pemanfaatan FMA telah lama diusahakan untuk meningkatkan 

pertumbuhan tanaman, khususnya pada lahan-lahan tergolong marginal (Suharno 

dan Sancayaningsih, 2013). Salah satu lahan yang digolongkan dalam lahan 

marginal dengan tingkat kesuburan tanah yang sangat rendah adalah lahan kering. 

Menurut Putraji (2015), Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah 

yang memiliki luas lahan kering yang cukup tinggi yaitu sekitar 1.814.340 ha 

(84,19%) dan yang berpotensi untuk tanaman pangan seluas 330.069 ha, yang di 

manfaatkan baru mencapai 6,32% termasuk diantaranya bawang merah. 

Ditinjau dari segi tanah dan agroklimat, lahan kering merupakan salah satu 

lahan marginal yang memiliki beraneka ragam kendala, yang terpenting di 

antaranya adalah kesuburan tanah rendah, ketersediaan air terbatas, dan suhu 

tanah tinggi. Selain itu, beberapa kendala lainnya yang sering muncul pada lahan 
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ini adalah pH tanah, nilai tukar kation (NTK), dan kejenuhan basa (KB) serta P 

tersedia yang rendah akibat tingginya fiksasi tanah (Ismail dan Effendi 1981, 

Soepardi 1983, Aljabri et al.1986, Widjaja Adhi et al. 1990, dan Hilman 1997 

dalam Gunadi dan Subhan 2007).  

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan tanaman untuk dapat bertahan 

pada kondisi lahan yang kurang kondusif atau kurang menguntungkan seperti 

lahan kering adalah dengan cara melakukan asosiasi simbiotik dengan FMA. 

FMA berperan sangat penting dalam membantu meningkatkan kapasitas 

penyerapan unsur hara, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan 

dan serangan patogen sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman 

(Delvian, 2006). Menurut Sudantha (2013), FMA bersama penggunaannya 

dengan bioaktivator, dan biokompos dapat meningkatkan ketahanan terinduksi 

tanaman terhadap penyakit tanaman, cekaman kekeringan dan dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. 

Salah satu tanaman yang memiliki ketergantungan yang besar terhadap 

keberadaan FMA adalah  tanaman sayuran dari jenis bawang. Hal ini juga sesuai 

dengan pernyataan Mosse (1986), bahwa bawang merah dan bawang pre memiliki 

ketergantungan yang besar terhadap FMA. Setiadi (2007) dalam Hajoeningtijas 

(2009), dalam makalahnya mengungkapkan bahwa konsep ketergantungan 

tanaman akan FMA adalah tingkat relatif dimana tanaman tergantung pada 

keberadaan FMA untuk mencapai pertumbuhannya yang maksimum pada tingkat 

kesuburan tanah tertentu.   
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Tanaman yang mempunyai tingkat ketergantungan tinggi pada keberadaan 

mikoriza, biasanya akan menunjukkan respon pertumbuhan yang nyata terhadap 

inokulasi mikoriza, dan sebaliknya tanaman tidak dapat tumbuh dengan sempurna 

tanpa adanya asosiasi dengan mikoriza (de La Cruz, 1991 dalam Hajoeningtijas, 

2009).  Tingkat ketergantungan tanaman terhadap FMA selain ditentukan oleh 

tanaman itu sendiri, juga akan ditentukan oleh kandungan fosfat dalam tanah dan 

jenis isolat fungi yang dipakai (Dodd and Jeffries, 1991 dalam Hajoeningtijas, 

2009). Fosfat adalah merupakan salah satu unsur hara makro yang diperoleh 

dengan bantuan FMA dan ditransfer ke tanaman (Rosewarne  et al. 1999). 

  Ketergantungan  tanaman bawang terhadap keberadaan FMA dapat dilihat 

dari kemampuan FMA dalam meningkatkan ketahanan tanaman terhadap 

kekeringan, ketahanan terhadap penyakit serta pertumbuhan dan hasil tanaman 

bawang. Beberapa hasil penelitian yang telah dilaporkan adalah : 1) mikoriza 

mampu meningkatkan adaptasi tanaman bawang merah terhadap cekaman 

kekeringan di tanah pasir pantai,  2) mikoriza mampu mengendalikan penyakit 

bercak ungu dan penyakit hawar daun bakteri, dan 3) mikoriza mampu 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil pada tanaman bawang (Swasono dan Heru, 

2006; Suswanti et al., 2007; Damayanti et al., 2014; Kastini et al., 2007; 

Wicaksono et al., 2014; Rusli, 1992; dan Sumiati dan Gunawan, 2006). 

Berdasarkan data BPS (2014), tanaman bawang yang biasa di budidayakan 

khusus di NTB adalah tanaman bawang merah dan tanaman bawang putih. Daerah 

penanaman bawang merah yaitu di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, 

Lombok Timur, Lombok Utara, Bima, Dompu dan Sumbawa, sedangkan daerah 
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penanaman bawang putih hanya pada dua Kabupaten yaitu Kabupaten Bima dan 

Lombok Timur. Data lima tahun terakhir (2009 - 2013) menunjukkan bahwa 

produksi bawang merah dan bawang putih mengalami penurunan. Produksi 

bawang merah menurun dari 133.945 ton menjadi 101.628 ton, sedangkan 

produksi tanaman bawang putih dari 6.475 ton menjadi 5.709 ton. Penurunan 

produksi bawang kemungkinan di sebabkan oleh terjadinya cekaman kekeringan, 

serangan patogen, dan pemupukan yang kurang efektif. 

Terjadinya penurunan produksi bawang di NTB disebabkan oleh beberapa 

faktor salah satunya adalah serangan patogen. Dinas Pertanian Provinsi NTB 

(2015), melaporkan bahwa pada bulan Mei 2015 luas keadaan serangan patogen 

pada bawang merah seluas 0.6/ha (busuk akar) di Lombok Timur dan 42/ha 

(busuk umbi) di Bima, sedangkan pada bawang putih  seluas 2/ha (bercak daun) di 

Lombok Timur. 

 Berdasarkan pada uraian di atas, maka perlu di kaji lebih lanjut tentang 

peranan FMA dalam meningkatkan ketahanan kekeringan, ketahanan penyakit, 

serta pertumbuhan dan hasil pada tanaman bawang.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka dapat disampaikan rumusan 

masalah sebagai berikut : Bagaimanakah peranan FMA dalam meningkatkan 

ketahanan kekeringan, ketahanan penyakit, serta pertumbuhan dan hasil pada 

tanaman bawang? 
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1.3. Tujuan Penulisan 

Sejalan dengan peranan dari fungi mikoriza arbuskular pada beberapa jenis 

tanaman bawang, maka dalam penulisan topik khusus ini di tetapkan tujuan yaitu :  

1. Untuk mengetahui peranan FMA dalam meningkatkan ketahanan kekeringan 

pada tanaman bawang. 

2. Untuk mengetahui peranan FMA dalam meningkatkan ketahanan penyakit 

pada tanaman bawang. 

3. Untuk mengetahui peranan FMA dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil 

pada tanaman bawang. 

1.4.  Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penulisan topik khusus ini adalah : 

1. Sebagai acuan atau/bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya tentang peranan 

FMA pada tanaman bawang merah. 

2. Sebagai bahan informasi dalam pengembangan dan pemanfaatan berbagai jenis 

mikoriza yang berasosiasi dengan beberapa tanaman bawang untuk di jadikan 

sebagai pupuk hayati (biofertilizer) maupun sebagai pengendali patogen tanah 

atau akar (biopestisida).  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Mikoriza 

  Mikoriza adalah salah satu jasad renik tanah dari kelompok jamur yang 

bersimbiosis dengan akar tanaman. Jamur ini mempunyai sejumlah pengaruh yang 

menguntungkan bagi tanaman yang bersimbiosis dengannya (Hapsoh, 2008). 

Hubungan yang saling menguntungkan ialah tanaman mendapatkan hara dari 

tanah (Nitrogen dan fosfor) lebih banyak sedangkan jamur pembentuk FMA 

mendapat senyawa organik esensial dari tanaman. Keuntungan lain yang 

diperoleh tanaman adalah meningkatnya toleransi terhadap kekurangan air, 

pertumbuhan tanaman lebih baik, menghasilkan senyawa yang mendorong 

pertumbuhan seperti auxin, sitokinin, giberelin, tanaman, lebih tahan terhadap 

penyakit dan memperbaiki struktur tanah (Supriyanto dkk, 1992 dalam Warouw 

dan Kainde, 2010). 

  Mikoriza tersebar dari artictundra (area yang berada di daerah kutub 

utara) sampai ke daerah tropis dan dari daerah bergurun pasir sampai ke hutan 

hujan yang melibatkan 80% dari jenis tumbuhan yang ada (Hajoeningtijas, 2009). 

Dengan melihat persentase tersebut menunjukkkan bahwa sebagian besar 

tumbuhan atau tanaman memiliki potensi yang besar terhadap keterlibatnya 

dengan Mikoriza. Gambar untuk mikoriza dapat di lihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Mikoriza 

(Sumber : balittanah.litbang.pertanian.go.id) 

 

2.1.1. Klasifikasi Mikoriza  

  Berdasarkan cara infeksinya terhadap tanaman inang, mikoriza di 

kelompokkan ke dalam dua atau tiga golongan besar yakni : ektomikoriza, 

endomikoriza dan ektendomikoriza. Mikoriza dalam dua kelompok besar dapat 

dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Klasifikasi mikoriza dalam dua kelompok besar. 

(Sumber : lazarus-sihak.blogspot.co.id)    

 

Ektomikoriza 

  Ektomikoriza merupakan hubungan simbiosis diantara jamur dan akar 

tanaman dimana jamur membentuk sarung di seluruh atau beberapa jaringan akar 

yang halus. Hifa mempenetrasi diantara sel akar dan kadang-kadang masuk ke 

dalam sel tetapi tidak mempenetrasi lewat kortek dan hifa interseluler tidak 

menyebabkan kerusakan terhadap sel inang (Dommergues, 1982 dalam 

Sastrahidayat, 2011). Akar ektomikoriza biasanya membesar, dipermukaan 

luarnya ditutupi mantel atau sarung jamur yang padat, dengan miselium jamur 

yang menyebar ke dalam tanah dan jamur menyerang jaringan kortek tetapi 

terbatas di antara dinding sel. Tipe ini terjadi pada pohon seperti pinus, 

dipterocarp, dan eucalyptus (Della Cruz, 1988 dalam Sastrahidayat, 2011). 

  Menurut Killham (1996), simbion fungi dari Ektomikoriza umumnya 

berasal dari anggota genus Lactarius, Laccaria, Pisolithus, Boletus, Suillus, 
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Rhizopongon, dan Scleroderma yang bersimbiosis dengan dengan berbagai jenis 

pohon maupun tumbuhan berkayu lainnya. 

 

Endomikoriza 

  Endomikoriza digunakan untuk menjelaskan hubungan simbiosis 

mutualistik antara jamur tertentu dan akar tanaman, dimana jamur tumbuh 

terutama di dalam kortek akar dan mempenetrasi sel dari akar inang. 

Endomikoriza meliputi tiga kelompok yaitu ericoid mikoriza, orchid mikoriza dan 

FMA (Dommergues, 1982 dalam Sastrahidayat, 2011). 

  Jamur membentuk jaringan bebas berupa hifa yang terdapat pada 

permukaan akar dan menginfeksi akar melalui rambut akar atau secara langsung 

pada sel epidermal. Jamur tidak hanya menginfeksi jaringan kortek tetapi juga 

mempenetrasi sel kortek dimana akan berkembang menjadi hifa yang bercabang-

cabang (arbuskular) dan struktur berdinding tipis yang berbentuk bulat sampai 

oval diluar akar yang disebut spora (Della Cruz, 1988, dalam Sastrahidayat, 

2011). Pada endomikoriza, jamurnya tidak membentuk suatu selubung luar tetapi 

hidup di dalam sel-sel akar (intraseluler) dan membentuk hubungan langsung 

antar sel-sel akar dan tanah sekitarnya (Rao, 1994 dalam Sastrahidayat, 2011). 

  Menurut Killham (1996), simbion fungi dari endomikoriza pada umumnya 

dari genus Glomus, Gigaspora, Acaulospora, dan Sclerocytis. Pada umumnya 

bersimbiosis dengan berbagai jenis tumbuhan herba, selain itu juga dapat 

bersimbiosis dengan jenis tumbuhan selain herba.  
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Gambar 3. Infeksi mikoriza (ektomikoriza dan endomikoriza) pada tanaman inang 

(Sumber : lisebiyoloji.com) 

 

Ektendomikoriza  

 

  Ektendomikoriza merupakan bentuk perpaduan antara ektomikoriza dan 

endomikoriza, dimana pada akar yang terinfeksi terdapat mantel maupun tidak 

terdapat mantel, membentuk jala harting dan hifa masuk ke dalam sel (Wilarso, 

1989  dalam Sastrahidayat, 2011). 
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Gambar 4. Infeksi mikoriza (ektomikoriza, endomikoriza dan ektendomikoriza) 

pada tanaman inang. 

 

 

2.1.2. Struktur FMA  

  Pada beberapa literatur, penyebutan FMA sering menggunakan istilah 

Mikoriza Vesikular Arbuskular dan ada juga yang menggunakan istilah Mikoriza 

Arbuskular. Menurut Gunawan (1994), istilah Mikoriza Vesikular Arbuskular 

(MVA) digunakan karena semua jamur dari jenis jamur ordo glomales dapat 

membentuk struktur arbuskular dalam assosiasinya dengan akar dan hanya 

sebagian saja yang dapat membentuk vesicular. 
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         Struktur vesikel             Struktur arbuskel 

Gambar 5. Struktur arbuskular dan vesicular mikoriza pada tanaman inang 

(Sumber : gnojidba.info) 

 

  Vesikel merupakan ujung hifa berbentuk bulat yang berfungsi sebagai 

organ penyimpanan dan arbuskular merupakan hifa yang struktur dan fungsinya 

sama dengan haustoria dan terletak didalam sel tanaman (Shenk, 1991 dalam 

Sastrahidayat, 2011). Vesicular memiliki struktur yang bergelembung yang 

dibentuk secara apikal dan seringkali terdapat pada hifa – hifa utama. Vesicular 

kadang – kadang ukurannya sangat besar dan berdinding tebal serta mengandung 

banyak lipid yang berfungi sebagai organ simpan. Apabila korteks mengelupas, 

beberapa vesicular keluar dari jaringan akar dan berada dalam tanah serta dapat 

berkecambah dan bertindak sebagai propagul infektif (Talanca, 2010). 

 

2.1.3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Infeksi FMA 

  Sastrahidayat (2011) Ada beberapa hal yang mempengaruhi infeksi dari 

mikoriza yaitu : 
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a. Cahaya  

  Mikroorganisme yang hidup bersimbiosis dengan akar tanaman 

memperoleh sumber energi dari tanaman inang, yang juga bergantung pada 

kemampuan fotosinteis tanaman dan translokasi fotosintat ke akar (Dommergues, 

1982). Peningkatan intensitas sinar pada umumnya meningkatkan persentase 

infeksi. Selain itu, lama penyinaran yang panjang juga meningkatkan akar yang 

terinfeksi. Intensitas sinar yang rendah dapat menurunkan infeksi pada akar tetapi 

pengaruhnya akan lebih terlihat pada sporulasi (Baon, 1996). 

b. Suhu 

  Berjalan lurus dengan cahaya, suhu tanah yang tinggi menyebabkan 

peningkatan aktivitas jamur. Suhu yang tinggi biasanya mendukung terjadinya 

infeksi dan pembentukan spora, sedangkan suhu yang rendah sesuai untuk 

pembentukan arbuskular (Fergusson dan Woodheat, 1982 dalam Bintoro, 2000). 

Suhu udara yang terbaik untuk perkembangan arbuskular adalah sekitar 30oC, 

untuk kolonisasi miselium pada permukaan akar  antara 24 – 34oC, serta untuk 

sporulasi dan perkembangan vesikel pada suhu 35oC (Hetrick, 1984 dalam Baon, 

1996). 

c. Kesuburan tanah 

  Unsur – unsur di dalam tanah yang paling berpengaruh terhadap mikoriza 

adalah P, dimana kandungan P yang tinggi di dalam tanah akan menghambat 

terjadinya kolonisasi (Safir dan Duniway, 1982 dalam Bintoro, 2000). 

  Kandungan N tanah yang tinggi juga berpengaruh negatif terhadap 

perkembangan dan pertumbuhan mikoriza. Efek tersebut berhubungan dengan 
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tingkat N yang tersedia. Jumlah N terlarut akan menentukan aktivitas mikoriza di 

dalam tanah. Efek unsur N terhadap mikoriza juga di pengaruhi oleh ketersediaan 

unsur P di dalam tanah (Hyman, 1982 dalam Bintoro, 2000). 

d. pH tanah 

  Setiap FMA memerlukan pH optimum yang berbeda utuk 

perkembangannnya.  Daniel dan Trape  (1980) dalam Ristiyanti et al. (2014), 

menyatakan bahwa perkecambahan spora FMA pH optimumnya berbeda-beda.  

Glomus mosseae  mengalami perkecambahan dengan baik pada pH 6,0 – 9,0. 

Gigaspora coralloidea dan Gigaspora heterogama pada pH 4,0 – 6,0. Glomus 

epigaeum  pada pH 6,0  –  8,0. Ristiyanti et al. (2014), juga melaporkan bahwa 

spesies Gigaspora margarita memberikan respon terbaik pada pH 6,07 yaitu 

dengan berat kering pucuk semai sebesar 6,55 gram. Lebih lanjut Hyman (1982) 

dalam  Bintoro (2000), menyatakan bahwa Glomus fasiculatum dan Acaulospora 

laevis berkembang paling baik pada tanah masam, tetapi Glomus mosseae 

berkembang paling baik pada tanah netral sampai alkalis. 

e. Tipe perakaran  

  Tanaman – tanaman yang tipe perakarannya kasar dan rambut akarnya 

kurang ternyata lebih sering terinfeksi mikoriza dan pertumbuhannya lebih 

tergantung terhadap mikoriza tersebut (Paul dan Clark, 1989 dalam Astiko 1997, 

dalam  Sastrahidayat 2011). 

 

 

 

 

 



16 
 

*) Topik Kusus Program Magister Pengelolaan Sumberdaya 
     Lahan Kering Program Pascasarjana Unram Periode 22 Desember  2016 
 
 

2.1.4. Peranan/ manfaat Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) bagi tanaman  

1) Meningkatkan serapan hara dan air 

  FMA mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman karena status hara 

tanaman tersebut dapat di tingkatkan dan di perbaiki. Kemampuannnya yang 

tinggi dalam meningkatkan penyerapan air dan hara terutama P (Jakobsen 1992; 

Smit & Read 1997; Bryla & Duniway 1997; Hapsoh 2003 dalam Hapsoh 2008).  

Gunawan (1993), bahwa ada kemampuan dari mikoriza dalam melepaskan P 

tanah dari bentuk yang sukar larut menjadi bentuk larut sehingga P tersedia 

meningkat. Mikoriza mampu melarutkan P yang sukar larut dengan menghasilkan 

enzim fosfotase dan senyawa pengkhelat Fe dan Al. Mikoriza juga dapat 

meningkatkan serapan P dengan adanya hifa eksternal yang memiliki jangkauan 

luas. Zulaikha dan Gunawan (2005) dalam Jannah (2011) , menambahkan bahwa 

peningkatan penyerapan unsur hara terutama P dapat meningkatkan pertumbuhan 

dan perkembengan organ seperti daun. Perkembangan daun yang lebih baik pada 

tanaman 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. 

2) Meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan 

  Telah banyak dilaporkan bahwa FMA mampu meningkatkan resistensi 

tanaman terhadap kekeringan (Gupta, 1991 dalam Setiadi, 2007). Menurut 

Fakuara dan Setiadi (1986) dalam Sastrahidayat (2011), akar tanaman dalam 
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mengambil air mempunyai kesulitan jika rongga – rongga tanah lebih kecil 

daripada diameter akar, akan tetapi tanaman yang bermikoriza dapat melakukan 

pengambilan air yang baik karena hifa masih dapat bekerja untuk mengambil air 

di rongga tersebut. 

  Menurut Setiadi (2003), 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 unsur hara pada kondisi kadar 

air tanah yang sangat rendah seperti kondisi cekaman kekeringan. 

Menurut Rotwell (1984), mengatakan bahwa ada beberapa dugaan 

mengapa tanaman bermikoriza lebih tahan terhadap kekeringan diantaranya 

adalah : (1) adanya mikoriza menyebabkan resistensi akar terhadap gerakan air 

menurun sehingga transport air ke akar meningkat, (2) tanaman kahat P lebih peka 

terhadap kekeringan, adanya mikoriza menyebabkan status P tanaman meningkat 

sehingga menyebabkan daya tahan terhadap kekeringan meningkat pula, (3) 

adanya hifa eksternal menyebabkan tanaman bermikoriza lebih mampu 

mendapatkan air daripada yang tidak bermikoriza, tetapi jika mekanisme ini yang 

terjadi berarti kandungan logam-logam tanah lebih cepat menurun, (4) tanaman 

bermikoriza lebih tahan terhadap kekeringan kemungkinan karena pemakaian air 

yang lebih ekonomis, (5) pengaruh tidak langsung karena adanya miselium 

eksternal menyebabkan mikoriza mampu dalam mengagregasi butir-butir tanah 

sehingga kemampuan tanah menyimpan air meningkat. 
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Memperbaiki struktur tanah 

  Mikoriza dapat meningkatkan struktur tanah dengan menyelimuti butir-

butir tanah. Stabilitas agregat dapat ditingkatkan oleh adanya gel polisakarida 

yang dihasilkan oleh fungi pembentuk mikoriza (Tisdall dan Oades 1979  dalam 

Sastrahidayat, 2011).  Wright dan Uphadhyaya (1998), mengatakan bahwa FMA  

menghasilkan senyawa glycoprotein glomalin yang sangat berkorelasi dengan 

peningkatan kemantapan agregat. Konsentrasi glomalin lebih tinggi ditemukan 

pada tanah-tanah yang tidak diolah dibandingkan dengan yang diolah. Glomalin 

dihasilkan dari sekresi hifa eksternal bersama enzim-enzim dan senyawa 

polisakarida lainnya. Pengolahan tanah menyebabkan rusaknya jaringan  hifa 

sehingga sekresi yang dihasilkan sangat sedikit.   

  Thomas et al (1993), menyatakan bahwa FMA  pada tanaman bawang di 

tanah bertekstur lempung liat berpasir secara nyata menyebabkan agregat tanah 

menjadi lebih baik, lebih berpori dan memiliki permeabilitas yang tinggi, namun 

tetap memiliki kem ampuan memegang air yang cukup untuk menjaga 

kelembaban tanah.  

Meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan patogen 

  Mekanisme penyakit tanaman : Tanaman di katakan sehat atau normal bila 

dapat melakukan fungsi fisiologisnya dengan baik. Tanaman menjadi sakit apabila 

terjadi kontak dengan patogen atau penyebab penyakit. Sudantha (2014), patogen 

menginfeksi tanaman melalui 4 tahapan yaitu : 1) Inokulasi : yaitu perpindahan 

inokulum dari sumber infeksi ke tanaman inang. Perpindahan jarak pendek ini 

dapat terjadi melalui air atau alat-alat pertanian sedangkan perpindahan jarak jauh 
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terjadi karena perpindahan tanaman yang telah terinfeksi, 2) Penetrasi : yaitu 

masuknya inokulum ke dalam jaringan tanaman inang. Masuknya inokulum ini 

melalui lubang alami atau luka-luka pada akar, 3) Infeksi : yaitu sebagai akibat 

dari adanya interaksi antara tanaman inang dan patogen, 4) Invasi : yaitu 

perkembangan patogen di dalam jaringan tanaman. Hasil invasi ini kemudian akan 

menhasilkan gejala. 

  Selain itu, juga ada 4 faktor yang mendukung terjadinya penyakit pada 

tanaman yaitu : 1) tanaman inang yang rentan, 2) kemampuan patogen untuk 

menimbulkan suatu penyakit, 3) lingkungan yang sesuai untuk perkembangan 

patogen, dan 4) manusia, tanpa disadari atau tidak dapat membantu terjadinya 

penyakit melalui aktivitas yang dilakukannya. 

  Menurut Suhardi (1990), dari beberapa hasil penelitian ditemukan bahwa 

FMA dapat dipergunakan untuk mengurangi kerusakan tanaman oleh serangan 

patogen. Penelitian infeksi Glomus sp. pada dua jenis jeruk ternyata dapat 

mengurangi serangan  Phytphthora parasitica dengan  terbentuknya penebalan 

pada dinding tempat penyerangan oleh penyakit. 

  Ketahanan tanaman bermikoriza terhadap serangan patogen disebabkan 

karena perubahan morfologi dengan terbentuknya penebalan dinding sel oleh 

proses lignifikasi dan produksi polisakarida. vascular system yang lebih kuat 

meningkatkan aliran nutrien mengakibatkan kekuatan yang lebih pada tanaman 

bermikoriza dan mengurangi masuknya patogen (Suhardi, 1990). Rosmini (1997), 

melaporkan pemberian mikoriza Glomus fasciculatus yang dikombinasikan 

dengan mikroba antagonis  Pseudomonas fluorescens dan  Fusarium  sp. berhasil 
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menurunkan tingkat serangan  Fusarium oxysporum dari 15,6% menjadi 8,8% 

pada tanaman bawang merah.  Sudantha, Fauzi  dan Suwardji (2016) mengatakan 

bahwa aplikasi FMA berpengaruh nyata terhadap persentase intensitas penyakit 

Fusarium pada tanaman bawang merah baik 7 hsi, 14 hsi maupun 21 hsi, hal ini   

berarti bahwa FMA mempunyai peran dalam menghambat dan menekan penyakit 

layu Fusarium pada tanaman bawang merah 

 

Meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman 

  Inokulasi mikoriza dapat meningkatkan  pertumbuhan dan hasil tanaman 

yang lebih baik bila di bandingkan dengan tanpa mikoriza. Tjondronegoro dan 

Gunawan (2000), menjelaskan bahwa tanaman kedelai dan jagung yang 

diinokulasi G. fasciculatum relatif 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. Zulaikha dan Gunawan (2006), juga 

melaporkan bahwa pertumbuhan cabai merah yang diberikan mikoriza lebih baik 

dibandingkan dengan tanpa perlakuan mikoriza pada parameter tinggi tanaman, 

luas daun, dan berat kering tajuk. Sudantha, Fauzi  dan Suwardji (2016) 

mengatakan bahwa aplikasi FMA dapat meningkatkan bobot segar tanaman, 

bobot kering tanaman, bobot umbi segar tanaman, dan bobot umbi kering 

tanaman. Hal ini berarti pemberian FMA mampu meningkatkan hasil tanaman 

bawang merah. 
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2.1.5. Ketergantungan tanaman terhadap FMA 

  Hubungan timbal balik antara FMA dengan tanaman inangnya (tanaman 

bawang) mendatangkan manfaat positif bagi keduanya (simbiosis mutualistis). 

Karenanya FMA dapat dikatakan sebagai ‘Biofertilizer’ (Killham, 1994). adanya 

asosiasi ini, dapat memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan tanaman 

(tanaman bawang), baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak 

langsung, FMA berperan dalam perbaikan struktur tanah, meningkatkan kelarutan 

hara dan proses pelapukan bahan induk. Sedangkan secara langsung, FMA dapat 

meningkatkan serapan air, hara dan melindungi tanaman dari patogen akar dan 

unsur toksik.  

  

2.2. Tanaman bawang (Alliums spp.) 

  Tanaman bawang (genus Allium) memiliki banyak anggota, sebagian di 

antaranya bernilai ekonomi tinggi dan telah dimanfaatkan sejak lama. Allium 

berguna untuk bumbu, sayuran, obat dan tanaman hias. Kebutuhan pasar dunia 

akan jenis sayuran ini sangat tinggi, begitu pula kebutuhan nasional. Namun 

produksi di Indonesia sangat terbatas, bahkan beberapa spesies harus diimpor. 

Karena meskipun iklim, musim dan lahan di Indonesia mendukung 

pembudidayaan, namun kebanyakan petani tinggal di dataran rendah sedangkan 

Allium umumnya merupakan tumbuhan dataran tinggi (Rismunandar, 1989; 

Samadi dan Cahyono, 1999).  Beberapa contoh tanaman yang termasuk kedalam 

genus Allium adalah : 
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2.2.1. Bawang Merah(A. ascalonium) 

  NTB merupakan salah satu daerah yang memilki potensi yang cukup baik 

untuk budidaya tanaman bawang merah dan terlebih lagi tanaman bawang merah 

dapat dibudidayakan pada lahan kering. Daerah pembudidaya tanaman bawang 

merah di NTB dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Daerah, Luas Panen dan Produksi Bawang Merah di NTB 

 

No. Daerah Luas Panen (ha) Produksi 

1. Kab. Bima 6.709 80.218 ton 

2. Kota Bima 4 35        ton 

3. Dompu 261 1.583    ton 

4. Lombok Utara 37 55        ton 

5. Lombok Barat 6 30        ton 

6. Lombok Timur 1.009 7.823    ton 

7. Sumbawa 1.251 11.885  ton 

Sumber : data BPS NTB Dalam Angka 2014 

  NTB memiliki luas lahan kering yang cukup luas yaitu sekitar 84%, 

namun pembudidayaan bawang merah di lahan kering produktivitasnya tidaklah 

sebaik di lahan-lahan humus atau lahan subur. Untuk meningkatkan produktivitas  

tanaman bawang merah di lahan kering dapat di lakukan dengan pemberian 

pupuk-pupuk organik yang ramah lingkungan seperti pemberian mikoriza maupun 

dengan aplikasi bikompos atau bioaktivator yang mengandung jamur 

Trichoderma spp. Putraji dan Sudantha (2014), melaporkan bahwa dosis 

biokompos yang mengandung Trichoderma spp. sampah organik rumah tangga 

dapat memacu pertumbuhan dan produktivitas bawang merah maksimal pada 

percobaan dosis 1000 kg/ha dengan peningkatan hasil produktivitas dari 3,50 

ton/ha menjadi 5,82 ton/ha pada tanah vertisol di Lombok Timur. Selanjutnya 

Sudantha, Fauzi dan Suwardji (2016), melaporkan bahwa bioaktivator 
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Trichoderma spp. memberikan hasil yang signifikan terhadap bobot umbi segar 

dan umbi kering simpan pada perlakuan di rumah kaca yaitu pada dosis 

bioaktivator 5 gram/pot atau setara dengan 1,25 ton/ha.  

  Kemampuan bioaktivator yang mengandung jamur Trichoderma spp. 

dalam meningkatkan produktivitas tanaman juga telah di laporkan oleh beberapa 

peneliti pada tanaman yang berbeda di lahan kering. Menurut Solihah, Sudantha 

dan Fauzi (2016), bahwa pemberian biokompos formulasi cair atau teh kompos 

pada tanaman kedelai  mampu meningkatkan hasil bobot kering biji per rumpun 

dan bobot kering biji per hektar jika dibandingkan tanpa pemberian biokompos 

cair. Selanjutnya Sukartono dan Sudantha (2016), melaporkan bahwa bioaktivator 

formulasi butiran yang mengandung jamur Trichoderma spp. dapat meningkatkan 

laju pertumbuhan, tinggi tanaman, mempercepat umur tanaman mulai berbunga, 

meningkatkan jumlah polong berisi, mengurangi terjadinya polong hampa, 

meningkatkan berat berangkasan basah, berat berangkasan kering, jumlah 

tanaman yang bisa dipanen, dan juga dapat meningkatkan hasil tanaman kedelai.   

  Menurut Sastrahidayat (2011), syarat untuk pertumbuhan tanaman bawang 

merah : tanah subur, banyak mengandung humus, tanah tidak tergenang air, aerasi 

(pertukaran udara dalam tanah) baik, dan pH antara 5,5 – 6,5. Jika pH terlalu 

rendah (kurang dari 5,5,), maka garam – garam aluminium (Al) yang terlarut akan 

bersifat racun terhadap tanaman bawang dan menyebabkan tumbuhnya kecil. 

Sedangkan jika pH lebih tinggi dari 6,5 (netral sampai basis), maka unsur mikro 

(Mn), tidak dapat digunakan, hingga umbinya kecil – kecil dan hasilnya rendah. 

Waktu tanam yang baik adalah pada akhir musim hujan (Maret/April) dan musim 
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kemarau (Mei/Juni). Dapat juga ditanam merata sepanjang tahun, asal drainase di 

jaga dan perawatan terutama pemberantasan hama/penyakit dilaksanakan secara 

teratur. 

  Ada beberapa jenis yang termasuk bawang merah yaitu : 

1. Bawang Brambang/Sjalot (A. ascalonicum L.), umumnya ditanam di daerah 

dataran rendah pada musim kemarau (Mei/Juni). 

2. Bawang Bombay/Bawang Timur (A.cepa L.), umumnya baik ditanam di 

dataran tinggi (pegunungan) yang beriklim sejuk. 

3.  

2.2.2. Bawang Putih (A. sativum L.) 

  Budidaya tanaman bawang putih di NTB terdapat di dua Kabupaten  yaitu 

Kabupaten Bima dan Lombok Timur. Luas panen dan hasil produksi di kedua 

Kabupaten tersebut dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Daerah, Luas Panen dan Produksi Bawang Putih di NTB  

 

No. Daerah Luas Panen (ha) Produksi 

1. Kabupaten Bima 610 892   ton 

2. Lombok Timur 382 4.816 ton 

Sumber : data BPS NTB Dalam Angka 2014 

  Bawang putih di tanam di dataran tinggi  (lebih dari 600 meter di atas 

permukaan laut). Di dataran rendah bawang putih sulit berumbi. Syarat penting 

untuk pertumbuhannya : daerah sejuk berhawa kering, pH tanah 6,5 – 7,0 . baik di 

tanam pada awal musim kemarau (Maret/April). Umurnya ± 3 bulan dan di panen 

setelah daun-daunnya kering. 
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  Sastrahidayat (2011), ada beberapa jenis yang termasuk bawang putih 

yaitu : 

1. Bawang Kucai (A. schoenoprasum L.), daunnya kecil-kecil bulat panjang 

seperti jarum, di dalamnya berloobang, anakannya banyak (berumpun), 

umbinya kecil-kecil dan enak untuk lalap rebus, untuk acar dll. 

2. Bawang Ganda (A. odorum L.) daunya kecil-kecil panjang, tetapi tidak 

berlobang, berbentuk pita seperti pada bawang putih. Umbinya sanagat kecil, 

lebih kecil dari bawang kucai, tetapi anakannya banyak dan dapat di taman di 

dataran rendah, yang dimakan adalah daun-daun muda. 

 

2.2.3. Bawang Daun (A.  fistulosum L.) 

  Setiawati et al. (2007), syarat untuk pertumbuhannya : bawang daun cocok 

tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi dengan ketinggian 250-1500 m 

dpl, meskipun di dataran rendah anakan bawang daun tidak terlalu banyak. Daerah 

dengan curah hujan 150-200 mm/tahun dan  suhu harian 18-25 0C cocok untuk 

pertumbuhan bawang daun. Tanaman ini menghendaki pH netral (6,5-7,5) dengan 

jenis tanah Andosol (bekas lahan gunung berapi) atau tanah lempung berpasir. 

Bawang daun yang banyak dibudidayakan di Indonesia ada tiga macam, yaitu:  

1. Bawang prei atau  leek  (A. porum L.), tidak berumbi  dan mempunyai daun 

yang lebih lebar dibandingkan dengan bawang merah maupun bawang putih, 

pelepahnya panjang dan liat serta bagian dalam daun berbentuk pipih.  

2. Kucai (A. schoercoprasum), mempunyai  daun kecil, panjang, rongga di dalam 

daun kecil dan berwarna hijau, serta berumbi kecil.  
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3. Bawang bakung atau bawang semprong (A. fistulosum), berdaun bulat panjang 

dengan rongga dalam daun seperti pipa, kadang-kadang berumbi. 

 

2.2.4. Hama dan Penyakit Tanaman Bawang 

  Ada beberapa hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman bawang 

baik pada saat pra panen maupun pasca panen, diantaranya adalah : 

1. Ulat – ulat daun yang sering memotong ujung – ujung daun bawang 

(Laphigma exigua) dan hama bodas/hama liar (Thrips tabaci) yang sering 

menyerang daun – daun bawang tersebut hingga menjadi kering, terutama di 

mulai dari ujung – ujung daun.  

2. Jamur busuk umbi (Botrytis allii) yang menyerang umbi bawang baik pada 

waktu di kebun maupun setelah disimpan di gudang, hingga umbi menjadi 

busuk. 

3. Penyakit mati pucuk (Phythopthora porri) yang menyebabkan ujung – ujung 

daun bawang menjadi berwarna kuning kemudian berubah menjadi putih dan 

kering. 

4. Penyakit bercak – bercak daun (Alternaria porri) yang menyebabkan 

terjadinya bercak kecil pada daun, melekuk, berwarna putih sampai kelabu. 

Becak lebih banyak terdapat pada daun tua. Infeksi pada umbi lapis terjadi 

pada saat panen atau sesudahnya. 

5. Penyakit antraknos/bercak coklat (Colletotrichum gloeosporioides) yang 

menyebabkan terjadinya bercak coklat, yang apabila berkembang lebih lanjut 

dapat menyebabkan daun patah dan gugur. 
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6. Becak daun cercospora (Cercospora duddiae) yang menyebabkan terjadinya 

bercak klorotis, bulat, berwarna kuning, dengan garis tengah 3-5 mm. bercak 

paling banyak terjadi pada ujung sebelah luar daun. 

7. Busuk daun (Peronospora destructor) yang menyebabkan terjadinya bercak 

hijau pucat di dekat ujung daun. Pada waktu cuaca lembab pada permukaan 

daun berkembang jamur yang berwarna putih lembayung atau ungu. Dan 

masih banyak lagi penyakit lainnya.  
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BAB III. 

METODE PENULISAN 

 

 Metodologi yang digunakan dalam penulisan Topik Khusus ini adalah 

metode library research (metode kepustakaan), yaitu metode yang dilakukan 

dengan mencari literatur sebagai sumber informasi baik berupa buku, maupun 

hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

identifikasi beberapa literatur yang berhubungan dengan tujuan dari penulisan 

Topik Khusus ini. Cara penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduksi. 

Metode deduksi dilakukan dengan pengkajian pernyataan yang bersifat umum 

kemudian dibuktikan dengan fakta-fakta yang bersifat khusus. 

Konsep Berpikir 
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BAB IV. 

PEMBAHASAN 

 

FMA merupakan salah satu mikroorganisme yang memiliki peran yang 

sangat penting bagi tanaman terutama pada tanaman bawang, Tanaman bawang 

merupakan salah satu tanaman yang dapat bersimbiosis dengan mikoriza serta 

memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap keberadaan mikorza. Oleh 

karena itu, permasalahan kekeringan, penyakit dan rendahnya pertumbuhan serta 

hasil pada tanaman bawang dapat diminimalisir oleh adanya simbiosis mikoriza 

dengan tanaman.  

FMA menghasilkan beberapa senyawa yang dapat berperan dalam kondisi 

kekeringan, menghindari serangan patogen atau penyakit dan meningkatkan 

pertumbuhan serta hasil tanaman bawang. Senyawa-senyawa tersebut adalah 

glomalin (berperan dalam memperbaiki agregasi tanah), fenol (berperan dalam 

menghindari/menghalau serangan patogen atau penyakit), sitokinin, giberelin dan 

auxin (berperan dalam pertumbuhan dan hasil tanaman).  

 

4.1. FMA dalam meningkatkan ketahanan kekeringan pada tanaman 

bawang 

 

 Kondisi kekeringan merupakan salah satu kondisi dimana tanaman kurang 

bisa tumbuh dan berproduksi dengan baik bahkan sampai pada tahap kritis yang 

menyebabkan kematian bagi tanaman tersebut. Untuk mengatasi keterbatasan 

ketersediaan air di lahan kering atau cekaman kekeringan adalah dengan 

pemanfaatan FMA. Kemampuan FMA dalam meningkatkan ketahanan 
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kekeringan pada tanaman bawang telah dilaporkan oleh Swasono dan Heru 

(2006), bahwa FMA meningkatkan kemampuan adaptasi tanaman bawang merah 

terhadap cekaman kekeringan di tanah pasir pantai yang berkaitan dengan 

peningkatan pertumbuhan akar, peningkatan serapan air dan hara khususnya 

fosfor dan nitrogen. Pada kondisi tercekam kekeringan, varietas peka lebih 

tanggap terhadap FMA daripada varietas toleran. 

Kemampuan FMA dalam meningkatkan penyerapan unsur hara pada 

daerah cekaman memberikan nilai positif bagi tanaman yang bersimbiosis dengan 

mikoriza. Semakin besar ketergantungan tanaman terhadap simbiosis mikoriza 

maka daya infeksi mikoriza akan semakin cepat pada tanaman tersebut. Seperti 

pada varietas peka, yang kurang tahan terhadap cekaman kekeringan sehingga 

membutuhkan suplai unsur hara maupun air yang lebih banyak dari pada varietas 

toleran. Mikoriza sebagai salah satu mikroorganisme yang dapat membantu 

meningkatkan suplai unsur hara akan lebih cepat direspon oleh varietas peka, 

dimana varietas peka memiliki ketergantungan yang lebih besar daripada varietas 

toleran. 

Seperti yang di jelaskan oleh Morgan (2005) dalam Sasli dan Ruliansyah 

(2012), bahwa mikoriza akan lebih mendukung pertumbuhan tanaman pada kodisi 

tanaman kekurangan hara seperti P dan N, serta hubungan simbiotik antara 

tanaman dengan mikoriza akan lebih menguntungkan pada kondisi tersebut. 

Postman et al. (2007), Yahya (2002), dan Sasli (2001) dalam Sasli dan 

Ruliansyah (2012) juga menyatakan bahwa kolonisasi akar oleh FMA dapat 

menguntungkan pertumbuhan tanaman pada tanah masam dan miskin unsur hara. 
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Cekaman kekeringan yang terjadi pada lahan pasiran merupakan salah satu 

kondisi dimana tanaman tidak akan tumbuh dengan baik tanpa adanya asosiasi 

dengan mikoriza. Sastrahidayat (2011), menjelaskan bahwa ketahanan tanaman 

bermikoriza terhadap kekeringan dapat dihubungkan dengan eksploitasi tanah 

yang lebih besar oleh pertumbuhan hifa yang ekstensif. Sieverding (1991), 

menambahkan bahwa hifa jamur dalam hal ini berfungsi sebagai jembatan yang 

menghubungi akar dengan lengas tanah, sehingga lapisan tipis air dan alirannya 

ke akar dapat diatur dan terpelihara. Lebih lanjut Sastrahidayat (2011), terjadinya 

peningkatan ketahanan tanaman bermikoriza terhadap kekeringan disebabkan 

karena meningkatnya kemampuan tanaman untuk menghindari pengaruh langsung 

dari kekeringan dengan jalan meningkatkan penyerapan air melalui sitem 

gabungan akar dan mikoriza serta mereduksi tekanan air dalam tanaman. Ruiz-

Lozano et al. (1995) dalam Hapsoh (2008), juga melaporkan bahwa tanaman 

bermikoriza lebih tahan kekeringan karena tanaman tersebut memperbaiki 

potensial air daun dan turgor, memelihara membukanya stomata dan transpirasi 

serta meningkatkan sistem perakaran.  

Berbagai mekanisme dapat membantu memperbaiki cekaman kekeringan 

pada tanaman bermikoriza, sehingga memperlancar pemulihan tanaman setelah 

kekeringan. Sebagai contoh fungi mikoriza kadang-kadang meningkatkan panjang 

akar atau meningkatkan sistem perakaran, memungkinkan tanaman terinfeksi 

untuk mengeksplorasi lebih banyak volume tanah dan mengekstrasi lebih banyak 

air dibandingkan dengan tanaman tidak terinfeksi selama kekeringan. Hifa 

mikoriza dapat mempertahankan kontak tanah-akar yang lebih baik selama 
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kekeringan dan memudahkan pengambilan air. Dengan demikian tanaman 

bermikoriza lebih tahan cekaman kekeringan, kemasaman, salinitas, keracunan 

logam berat dalam tanah (Ruiz-Lozano et al. 1995; Sastrahidayat 1995; 

Goicoechea et al. 1997; Tjondronegoro & Gunawan 2000 dalam Hapsoh 2008). 

  Kemampuan FMA dalam meningkatkan ketahanan atau toleransi tanaman 

terhadap kekeringan juga di laporkan oleh Purnomo dan Prabawardani (2011), 

pada tanaman ubi jalar bahwa Inokulasi FMA dapat meningkatkan adaptasi 

tanaman ubi jalar terhadap cekaman kekeringan  ditunjukkan oleh lebih tingginya 

nilai KAR (Kandungan Air Relatif) daun bobot kering akar, panjang akar, 

transpirasi dan efisiensi penggunaan air, dibandingkan dengan tanaman yang tidak 

diinokulasi FMA. 

 

4.2. FMA dalam meningkatkan ketahanan penyakit pada tanaman bawang 

Gangguan penyakit merupakan salah satu kendala yang dapat 

menyebabkan penurunan produktivitas pada tanaman bawang. Untuk dapat 

meningkatkan ketahanan tanaman bawang terhadap penyakit, maka pemanfaatan 

FMA menjadi salah satu alternatif pengendalian hayati pada tanaman bawang. 

Cordier et al. (1998) dalam Soenartiningsih (2013), simbiosis tanaman dengan 

FMA merupakan pengendalian biologi yang efektif menekan inokulum patogen 

yang potensial. Pengaruh FMA dapat bersifat sistemik atau lokal, dan kedua tipe 

ini bersifat sebagai ketahanan induksi. Whipps (2004), mengatakan bahwa ada 

empat mekanisme pengaruh FMA terhadap patogen yaitu : (1) persaingan 

langsung atau penghambatan, (2) peningkatan status hara dan pertumbuhan 
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tanaman, (3) perubahan biokimia yang berkaitan dengan mekanisme pertahanan 

diri tanaman dan resistensi terimbas, dan (4) kerjasama dengan mikroba 

antagonis.  

Beberapa peneliti juga telah melaporkan kemampuan FMA dalam 

meningkatkan ketahanan tanaman bawang terhadap penyakit atau serangan 

patogen. Suswati et al. (2007), mengatakan bahwa FMA dapat berperan 

meningkatkan ketahanan secara sistemik tanaman bawang merah terhadap 

penyakit hawar daun bakteri yang di sebabkan oleh bakteri X. axonopodis. Masa 

inkubasi penyakit hawar daun bakteri pada tanaman bawang merah yang 

terkolonisasi mikoriza menjadi lebih lama 425% (efektivitas isolat) dengan masa 

inkubasi 21 hari dan tercepat 75% dengan masa inkubasi 7 hari, penekanan 

persentase dan intensitas serangan masing-masing 90% dan 96%, tinggi, jumlah 

daun, dan biomassa tanaman meningkat 30%, 116% dan 100% di banding dengan 

tanaman tanpa aplikasi mikoriza (kontrol). 

Damayanti et al. (2014), melaporkan bahwa FMA mampu menekan 

penyakit bercak ungu yang disebabkan inokulasi buatan pada tanaman bawang 

merah dari 17,65% menjadi 15,31% sehingga selisihnya 2,34%, sedangkan pada 

penularan alami dapat menurunkan tingkat serangan penyakit dari 32,612% 

menjadi 13,216% sehingga selisinya 19,39%. FMA juga mampu meningkatkan 

bobot tanaman keseluruhan tanaman bawang merah pada penularan alami dari 96 

gr/tanaman menjadi 116 gr/tanaman, sedangkan pada penularan buatan juga 

menaikkan bobot dari 84 gr/tanaman menjadi 144 gr/tanaman. Penelitian yang 

senada tentang penyakit bercak ungu juga di laporkan oleh Hadisutrisno (2001), 
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bahwa penggunaan pupuk kandang sapi, inokulasi mikoriza dan saat inokulasi A. 

porri pada umur 70 hari mampu menekan pekembangan penyakit bercak ungu 

pada bawang putih yang paling tinggi dan memperbaiki pertumbuhan serta hasil 

tanaman yang meliputi tinggi, berat segar dan berat kering umbi. 

Rosmini (1997), melaporkan bahwa pemberian mikoriza Glomus 

fasciculatus yang dikombinasikan dengan mikroba antagonis  Pseudomonas 

fluorescens dan  Fusarium  sp. berhasil menurunkan tingkat serangan  Fusarium 

oxysporum dari 15,6% menjadi 8,8% pada tanaman bawang merah.   

  Kemampuan FMA dalam meningkatkan ketahanan tanaman bawang 

terhadap penyakit atau serangan patogen di sebabkan karena akar-akar tanaman 

terbungus oleh mikoriza yang menghambat infeksi dari patogen tersebut. Menurut 

Sharman et al. (2007), bahwa terbungkusnya permukaan akar oleh mikoriza 

menyebabkan akar terhindar dari serangan hama dan penyakit, infeksi patogen 

akar terhambat. Selain itu, mikoriza menggunakan semua kelebihan karbohidrat 

dan eksudat akar lainnya, sehingga tercipta lingkungan yang tidak cocok bagi 

patogen. Di lain pihak, FMA ada yang dapat mengeluarkan antibiotik yang dapat 

mematikan patogen. Lebih lanjut Fakuara (1988), juga mengatakan bahwa akar 

tanaman yang bermikoriza akan terlindungi dari serangan patogen akar karena 

akar yang bermikoriza akan menjadi lebih keras sehingga lebih sulit ditembus 

oleh patogen. Secara kimiawi, tanaman terlindungi dari serangan patogen karena 

mempunyai zat anti serangan patogen seperti senyawa fenolik. Menurut Agrios 

(1997), fenol adalah senyawa yang bersifat racun terhadap patogen. Senyawa ini 
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di hasilkan oleh tanaman dengan segera jika tanaman tersebut diinfeksi patogen 

dan diakumulasi pada daerah infeksi terutama pada varietas-varietas yang resisten. 

  Suhardi (1990), juga mengatakan bahwa ketahanan tanaman bermikoriza 

terhadap serangan patogen disebabkan karena perubahan morfologi dengan 

terbentuknya penebalan dinding sel oleh proses lignifikasi dan produksi 

polisakarida. vascular system yang lebih kuat meningkatkan aliran nutrien 

mengakibatkan kekuatan yang lebih pada tanaman bermikoriza dan mengurangi 

masuknya patogen. 

  Ketahanan tanaman bermikoriza tergantung pada infeksi atau kolonisasi 

mikoriza terhadap patogen. Kwong Ma (2004), efek kolonisasi mikoriza terhadap 

serangan penyakit oleh patogen tergantung pada beberapa hal seperti nutrisi 

tanaman, tingkat inokulan patogen dibandingkan dengan FMA, dan saat 

kolonisasi FMA terjadi, apakah sebelum atau setelah munculnya patogen. 

 

4.3. FMA dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman bawang 

Pertumbuhan dan hasil tanaman yang diinokulasikan dengan FMA lebih 

baik daripada tanpa FMA. Mosse (1981) dalam Sastrahidayat (2011), jamur 

mikoriza memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi 

tanaman karena miselium jamur ini mampu berperan sebagai perpanjangan akar 

dalam menyerap nutrisi dan air yang tidak terjangkau oleh akar sehingga 

permukaan absorbsi akar bertambah luas. Menurut Haris (2005),  bahwa manfaat 

penambahan FMA antara lain: pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik sehingga 

hasil yang didapat jauh lebih banyak. Hal ini karena mikoriza dapat meningkatkan 
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luasan penyerapan hara oleh miselium eksternal. Widyastuti (2007) dalam 

Pratama (2015), juga mengindikasikan bahwa pemberian mikoriza mampu 

mempercepat pertumbuhan dan pembentukan akar primer dan tersier dimana hal 

ini akan berpengaruh terhadap bobot akar yang dihasilkan. 

 
Gambar. 6 Perbedaan pertumbuhan tanaman bermikoriza dan tanpa mikoriz 

(Sumber : sridianti.com) 

 

Beberapa penelitian telah membuktikan kemampuan FMA dalam 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman bawang. Rusli (1992), melaporkan 

bahwa perlakuan inokulasi mikoriza yang ditanami bawang putih dapat 

meningkatkan produksi bawang putih 1,4 ton/ha dibandingkan dengan tanpa 

inokulasi mikoriza. Sumiati dan Gunawan (2006), Kandungan NPK tanaman 

bawang merah serta pertumbuhannya meningkat oleh aplikasi NPK + pupuk 

hayati mikoriza (dosis 2,5 – 5,0 g/tan setara dengan 400-800 kg/ha). Wicaksono et 

al. (2014), mikoriza jenis Gigaspora margarita merupakan jenis mikoriza yang 

sesuai diaplikasikan dalam budidaya tanaman bawang putih karena dapat 
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meningkatkan pertumbuhan yang meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, diameter 

batang tanaman, panjang akar, dan berat kering batang tanaman. Rerata tinggi 

tanaman 40,1 cm, rerata jumlah daun 5,24, rerata diameter batang 3,42 mm, rerata 

panjang akar 12,2 cm, rerata berat berangkasan memiliki kering tajuk 2,80 g. 

Selain itu, pemberian  mikoriza Gigasprora margarita  juga mampu 

menghasilkan berat umbi sebesar 2,5 g. Kastini et al. (2007), inokulasi bawang 

daun dengan FMA yang berinteraksi dengan pemberian fosfat dapat 

meningkatkan pertumbuhan bawang daun. Respon tertinggi dihasilkan dari 

interaksi FMA dan pemberian fosfat 50%. 

Sutedjo (1997),  menjelaskan bahwa unsur P merupakan unsur hara pokok 

bagi tanaman bersama N dan K.  Kebutuhan tanaman terhadap unsur tersebut 

mayoritas tinggi.  Karena unsur P adalah unsur  yang berfungsi dalam pembelahan 

sel, merangsang perkembangan akar dan  pembentukan buah, bunga dan biji.  Bila 

tanaman kekurangan P maka tanaman akan tumbuh kerdil, jaringan lemah, rentan 

terhadap hama penyakit, dan tidak mampu berproduksi secara maksimal 

Perpaduan mikoriza dengan pupuk fosfat mampu bersinergi secara positif, 

sehingga keberadaan mikoriza di dalam tanah akan membantu menstimulan 

penguraian fosfat menjadi hara H2PO4 -. Sehingga tanaman mampu menyerap 

fosfat dalam jumlah maksimal. Selain itu, penggunaan mikoriza mampu membuat 

penggunaan pupuk fosfat lebih efisien 25% dari dosis anjuran. 

  Pemanfaatan FMA secara mandiri atau dikombinasikan dengan pupuk 

organik, anorganik maupun mikroorganisme lainnya memberikan efek positif bagi 

tanaman. Pada tanah-tanah yang kurang subur pemberian mikoriza dosis tinggi 
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akan dapat mengefektifkan penggunaan pupuk organik maupun anorganik (NPK) 

(Husin, 2002). Pemanfaatan kombinasi FMA dengan pupuk organik juga telah 

dilaporkan pada tanaman kedelai. Menurut Sudantha dan Suwardji  (2016), bahwa 

perlakuan  biokompos yang mengandung Trichoderma spp. dengan bioaktivator  

berpengaruh signifikan terhadap komponen hasil tanaman bawang merah. Selain 

itu, kemampuan jamur Trichoderma spp. secara mandiri pada tanaman bawang 

merah juga telah dilaporkan oleh Sudantha, Fauzi dan Suwardji (2016), bahwa 

perlakuan bioaktivator Trichoderma spp. memberikan hasil yang signifikan 

terhadap bobot umbi segar dan umbi kering simpan pada perlakuan di rumah kaca 

yaitu pada dosis bioaktivator 5 gram/pot atau setara dengan 1,25 ton/ha.  

  FMA yang diinokulasikan ke tanaman bawang, hasil limbahnya juga dapat 

dimanfaatkan sebagai pupuk hayati pada tanaman lain. Menurut Kastini et al. 

(2007), bahwa FMA yang diaplikasikan baik G.manihotis maupun A.tuberculata 

yang berasal dari pemberian fosfat 50% bawang daun masih menunjukkan 

aktivitas yang tinggi dan dapat meningkatkan pertumbuhan tapak dara pada 

pemberian fosfat 50%.  

Berdasarkan pada uraian diatas, FMA memiliki peranan yang sangat 

penting bagi tanaman bawang  terutama dalam meningkatkan adaptasi tanaman 

pada kondisi kekurangan air (kekeringan), ketahanan terhadap serangan patogen, 

serta meningkatkan pertumbuhan dan hasil. Selain FMA, peningkatan 

pertumbuhan dan hasil tanaman bawang (bawang merah) juga berpengaruh 

signifikan dengan  adanya pemberian  bioaktivator Trichoderma spp. 
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BAB V. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan  

  Berdasarkan pada pembahasan di atas maka dapat di ambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. FMA mampu meningkatkan daya adaptasi beberapa varietas bawang merah 

terhadap cekaman kekeringan. 

2. FMA mampu meningkatkan ketahanan tanaman bawang terhadap penyakit 

atau serangan patogen tanaman. 

3. FMA mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil pada tanaman bawang. 

 

3.2. Saran 

 Berdasarkan pada pembahasan di atas terutama pada kondisi cekaman 

kekeringan maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai bagaimana 

peranan FMA pada bawang merah di lahan kering NTB yang dikombinasikan 

dengan pupuk organik Trichoderma spp. (bioaktivator). 
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