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II.TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Jagung Manis 

Jagung manis (sweet corn) merupakan komoditas palawija dan termasuk  

dalam keluarga (famili) rumput-rumputan (Gramineae) genus Zea dan spesies  

Zea mays Saccharata. Jagung manis memiliki ciri-ciri endosperm berwarna  

bening, kulit biji tipis, kandungan pati sedikit, pada waktu masak biji berkerut. 

Produk utama jagung manis adalah buah/ tongkolnya, biji jagung manis 

mempunyai bentuk, warna dan kandungan endosperm yang  bervariasi  tergantung  

pada jenisnya, biji jagung manis terdiri atas tiga bagian utama yaitu kulit biji  

(seed coat), endosperm dan embrio (Koswara , 2009). 

Tanaman jagung manis umumnya ditanam untuk dipanen muda yaitu 69 – 82 

hari setelah tanam atau pada saat masak susu (milking stage). Proses pematangan  

merupakan proses perubahan gula menjadi pati sehingga biji jagung manis yang  

belum masak mengandung kadar gula lebih tinggi dan kadar pati lebih rendah.  

Sifat ini ditentukan oleh gen sugari (su) resesif yang berfungsi untuk  

menghambat pembentukan gula menjadi pati. Dengan adanya  gen resesif tersebut 

menyebabkan tanaman jagung menjadi 4 – 8 kali lebih manis dibandingkan  

dengan tanaman jagung biasa, kadar gula yang tinggi menyebabkan biji menjadi 

berkeriput (Rifianto, 2010). 

Jagung manis termasuk dalam keluarga rumput–rumputan, tanaman  

jagung manis dalam sistematika (Taksonomi) tumbuhan dan diklasifikasikan 

sebagai berikut : 
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Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub Divisio : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Graminae 

Famili  : Graminaeae 

Genus  : Zea 

Spesies : Zea mays Saccharata Sturt L. (Rukmana, 2010). 

Tanaman jagung termasuk jenis tanaman semusim. Akar tanaman jagung 

dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada kondisi tanah yang sesuai untuk 

pertumbuhan  dan  perkembangan  tanaman. Pada kondisi  tanah  yang  subur  dan 

gembur, jumlah akar tanaman jagung sangat banyak. Sementara pada tanah yang 

kurang baik akar yang tumbuh jumlahnya terbatas. Batang tanaman jagung bulat 

silindris, tidak berlubang, dan beruas – ruas (berbuku – buku) sebanyak 8 – 20 

ruas.  Jumlah  ruas  tersebut  bergantung  pada  varietas  yang  ditanam  dan  umur 

tanaman. Tanaman jagung tingginya sangat bervariasi, tergantung pada jenis 

varietas yang ditanam dan kesuburan tanah. Struktur daun tanaman jangung terdiri 

atas tangkai daun, lidah daun, dan telinga daun. Jumlah daun setiap tanaman 

jagung bervariasi antara 8 – 48 helai, namun pada umumnya berkisar antara 18 - 

12 helai tergantung pada varietas dan umur tanaman daun jagung berbentuk pita 

atau garis dengan letak tulang daun di tengah- tengah daun sejajar dengan daun, 

berbulu halus, serta warnanya bervariasi (Rukmana, 2010). Daun  tanaman jagung 

keluar dari buku – buku batang. Daun terdiri dari tiga bagian yaitu kelopak daun, 
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lidah daun dan helai daun. Kelopak daun umumnya membungkus batang 

(Purwono dan Hartono, 2006). 

Pada saat jagung berkecambah, akar yang berada dekat ujung biji yang 

menempel pada janggel, kemudian memanjang dengan diikuti oleh akar-akar 

samping. Akar adventatif merupakan bentukan akar lain yang tumbuh dari 

pangkal batang di atas permukaan tanah kemudian menembus dan masuk kedalam 

tanah ( Suprapto dan Marzuki, 2005). 

2.2 Karakteristik Umum Jagung Manis 

Jagung manis (Zea mays Saccharata Sturt L.) termasuk famili graminae sub 

famili panacoidae. Jagung manis termasuk tanaman monokotiledonus. 

Berdasarkan tipe pembungaannya jagung manis termasuk tanaman monoecius 

yang memiliki bunga yang terpisah pada satu tanaman. Berdasarkan tipe 

penyerbukannya, jagung manis termasuk tanaman yang menyerbuk silang. Jagung 

manis sulit dibedakan dengan jagung biasa. Perbedaannya terletak pada warna 

bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan pada jagung manis berwarna putih, 

sedangkan jagung biasa berwarna kemerahan. Jagung manis siap dipanen ketika 

tanaman berumur antara 60-70 hari (Admaja, 2006). 

Berbagai  upaya dapat dilakukan untuk menghasilkan produksi jagung manis. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi jagung manis dapat ditempuh 

dengan pemberian  pupuk dan  pengaturan  jarak  tanam. Pupuk  terbagi menjadi 

dua macam yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik (Rahmi  dan Jumiati, 2003). 
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Idham (2004) menyatakan bahwa berimbangnya antara pertumbuhan  

vegetatif dan generatif pada awal fase generatif dapat memperbaiki organ 

reproduktif secara keseluruhan. 

2.3 Syarat Tumbuh Jagung Manis 

Syarat tumbuh bagi tanaman jagung manis  yakni cahaya matahari  cukup 

atau tidak ternaungi, suhu optimum 24 – 30˚C, curah hujan  merata  sepanjang 

umur tanaman antara 100 – 200 mm perbulan, ketinggian tempat optimal hingga 

300 mdpl (Emedinta, 2004). Pertumbuhan jagung manis optimal pada tanah 

lempung berdebu dan derajat kemasaman 5,0 – 7,0 serta bebas dari genangan air. 

Jagung merupakan tanaman C4 yang  memiliki daya adaptasi pada faktor-faktor 

pembatas pertumbuhan seperti intensitas radiasi surya tinggi, suhu siang dan 

malam yang tinggi, curah hujan rendah serta kesuburan tanah yang rendah. 

2.4 Pupuk Kandang 

Pupuk adalah suatu bahan yang bersifat organik ataupun anorganik, bila 

ditambahkan ke dalam tanah ataupun tanaman dapat menambah unsur hara serta 

dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah, atau kesuburan tanah. 

Pemupukan adalah cara-cara atau metode pemberian pupuk atau bahan-bahan lain 

seperti bahan kapur, bahan organik, pasir ataupun tanah liat ke dalam tanah. Jadi 

pupuk adalah bahannya sedangkan pemupukan adalah cara pemberiannya. Pupuk 

banyak macam dan jenis-jenisnya serta berbeda pula sifat-sifatnya dan berbeda 

pula reaksi dan peranannya di dalam tanah dan tanaman. Karena hal-hal tersebut 

di atas agar diperoleh hasil pemupukan yang efisien dan tidak merusak akar 
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tanaman maka perlulah diketahui sifat, macam dan jenis pupuk dan cara 

pemberian pupuk yang tepat (Hasibuan, 2006).  

Pupuk dapat digolongkan menjadi dua, yakni pupuk organik dan pupuk 

anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari sisa-sisa makhluk hidup 

yang diolah melalui proses pembusukan (dekomposisi) oleh bakteri pengurai, 

misalnya pupuk kompos dan pupuk kandang. Pupuk kompos berasal dari sisa-sisa 

tanaman, dan pupuk kandang berasal dari kotoran ternak. Pupuk organik 

mempunyai komposisi kandungan unsur hara yang lengkap, tetapi jumlah tiap 

jenis unsur hara tersebut rendah tetapi kandungan bahan organik di dalamnya 

sangatlah tinggi. Sedangkan pupuk anorganik adalah jenis pupuk yang dibuat oleh 

pabrik dengan cara meramu berbagai bahan kimia sehingga memiliki kandungan 

persentase yang tinggi. Contoh pupuk anorganik adalah urea, TSP dan Gandasil 

(Novizan, 2007) 

Pupuk kandang merupakan pupuk organik dari hasil fermentasi kotoran padat 

dan cair (urine) hewan ternak yang umumnya berupa mamalia dan unggas. Pupuk 

organik (pupuk kandang) mengandung unsur hara lengkap yang dibutuhkan 

tanaman untuk pertumbuhannya. Disamping mengandung unsur hara makro 

seperti nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K), pupuk kandang pun mengandung 

unsur mikro seperti kalsium (Ca), magnesium (Mg), dan sulfur (S). Unsur fosfor 

dalam pupuk kandang sebagian besar berasal dari kotoran padat, sedangkan 

nitrogen dan kalium bersal dari kotoran cair (Santoso, 2002). 
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2.4.1 Pupuk Kandang Kambing 

Peningkatan produksi jagung manis dapat dilakukan dengan perbaikan 

teknik budidaya antara lain dengan perbaikan pemupukan dan pengaturan 

kerapatan tanaman. Perbaikan kesuburan dapat dilakukan dengan penambahan 

bahan organik salah satunya pupuk kandang kambing. Penggunaan pupuk 

kandang kambing secara berkelanjutan memberikan dampak positif terhadap 

kesuburan tanah. Tanah yang subur akan mempermudah perkembangan akar 

tanaman. Akar tanaman yang dapat berkembang dengan baik akan lebih mudah 

menyerap air dan unsur hara yang tersedia di dalam tanah sehingga tanaman dapat 

tumbuh dan berkembang secara optimal serta menghasilkan produksi yang tinggi.  

Hasil penelitian Mayadewi (2007) menunjukkan bahwa pemberian pupuk 

kandang dapat meningkatkan berat segar tongkol berkelobot, berat segar tongkol 

tanpa klobot dan tongkol layak jual. Selain perbaikan pemupukan pada teknik 

budidaya, pengaturan kerapatan tanaman pada budidaya tanaman jagung manis 

dapat meningkatkan produksi.  

2.4.2 Pupuk Kandang Sapi 

Pupuk bokashi kotoran sapi merupakan salah satu alternatif dalam 

penerapan tekhnologi pertanian organik yang berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan. Kotoran sapi merupakan bahan organik yang mempunyai prospek 

yang baik untuk di jadikan pupuk organik, karena mempunyai kandungan unsur 

hara yang cukup tinggi yaitu C organik 18,76% , N 1,06%, P 0,52%, K 0,95%, Ca 

1,06%, Mg 0,86%, Na 0,17%, Fe 5726 ppm, Mn 334 ppm, Zn 122 ppm, Cu 20 

ppm, Cr 6 ppm, C/N 16,90, Kadar air 24,21% (Yuliprianto, 2010). 
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Aplikasi pupuk kandang untuk lahan pertanian tanaman jagung manis 

yang sudah terlanjur rusak, harus lebih dari 5 t. Dosis 5 t ha-1 per musim tanam 

adalah untuk kondisi normal. Dalam keadaan lahan sudah rusak berat, dosis yang 

dianjurkan adalah 20 t. Kemudian berangsur-angsur diturunkan sampai kekondisi 

normal. Dengan demikian, kebutuhan pupuk kandang untuk areal pertaninan 

jagung manis seluas 100 ha, sudah mencapai 2.000 t per musim tanam Aria, 

(2009). Penambahan pupuk kandang sapi memberikan keuntungan bagi 

pertumbuhan tanaman. Pupuk kandang sapi juga meningkatkan kemampuan tanah 

untuk menyimpan air yang nantinya berfungsi untuk mineralisasi bahan organik 

menjadi hara yang dapat dimanfaatkan langsung oleh tanaman selama masa 

pertumbuhannya. Selain itu, air berfungsi sebagai media gerak akar untuk 

menyerap unsur hara dalam tanah serta mendistribusikan ke seluruh organ 

tanaman (Sudarto dkk, 2003). 

Dijelaskan oleh Hakim dkk, (2008),  pupuk  kandang dapat memperbaiki 

sifat fisik dengan cara membuat tanah menjadi gembur dan lepas sehingga aerasi 

menjadi lebih baik serta mudah ditembus perakaran tanaman, perbaikan sifat 

kimia tanah melalui sumbangan hara pada tanaman. Hara  yang  terhadap  didalam  

pupuk  kandang  sapi  berkadar  rata-rata 0,5% N, 0,25% P2O5, 0,5% K2O. Di 

samping unsur-unsur tersebut pupuk kandang juga mengandung karbon, 

magnesium, belerang. Sedangkan pengaruh bahan organik pada sifat biologi tanah 

adalah menambah energi yang diperlukan kehidupan mikroorganisme tanah. 
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2.4.3 Pupuk Kandang Kelinci 

Kotoran Kelinci hampir sama dengan kotoran hewan lain dapat dijadikan 

sebagai pupuk kandang. Kotoran yang kelinci yang teridiri urine dan feses 

mengandung unsur hara yang masih dapat dimanfaatkan oleh tanaman sebagai 

sumber nutrisi tanaman. Kotoran ini harus dikelola agar dapat dimanfaatkan oleh 

peternak. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo dan Purwantari 

(2010), Satu ekor kelinci dewasa dengan usia lebih dari 60 hari dan berat badan 

sekitar 1 kg dapat menghasilkan kotoran sebanyak 28 g sehari. Setiap 28 gram 

kotoran kelinci sehat mengandung 3 g protein, 0,35 g nitrogen. 

Pada Tabel. 1 berikut ini disajikan kandungan unsur-unsur dalam pupuk 

kelinci ternak sebagai berikut. 

Tabel 1. Komposisi kimia pupuk kelinci dan beberapa jenis ternak (% total) 

Jenis Pupuk N P K Ca Mg S 

Domba 2.0 1.5 3.0 5.0 2.0 1.5 

Kambing  2.45 1.13 3.5 1.47 0.76 0.52 

Sapi 2.0 1.5 2.0 4.0 1.0 0.5 

Unggas 5.0 3.0 1.5 4.0 1.0 2.0 

Kerbau 2.0 1.5 2.0 4.0 1.0 0.5 

Guano 8.5 5.0 1.5 7.5 0.5 2.0 

Kuda 2.0 1.5 1.5 1.5 1.0 0.5 

Kelinci 2.62 2.46 1.86 2.08 0.49 0.36 

Sumber: Karama, Marzuki dan Manwan, (1991). 

2.5 Mikoriza 

Mikoriza merupakan suatu bentuk simbiosis mutualistik antara jenis jamur 

tertentu dengan perakaran tanaman Brundrett, Bouger, Dell, Grove, and Malajzuk 

(1996). Simbiosis ini terdapat  hampir pada semua jenis tanaman. Kabirun (1994) 

mengelompokkan jamur mikoriza ini dalam dua jenis, yaitu endomikoriza dan 
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ektomikoriza. Namun pada umumnya mikoriza lebih banyak dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu dengan adanya penambahan kelompok mikoriza yang 

merupakan bentuk peralihan dari kedua jenis tadi, yaitu ektendomikoriza. Jamur 

ektomikoriza memasuki akar dan mengganggu sebagian lamela tengah di antara 

sel korteks. Susunan hifa di sekeliling sel korteks ini disebut jaring Hartig (Harley 

and Smith 1983). 

Pada jenis endomikoriza, jaringan hifa cendawan masuk kedalam sel 

kortek akar dan membentuk struktur yang khas berbentuk oval yang disebut 

vesicle dan sistem percabangan hifa yang disebut arbuscule, sehingga 

endomikoriza disebut juga vesicular-arbuscular mycorrhiza (VAM). Fungi 

Mikoriza Arbuskula (FMA) adalah struktur sistem perakaran yang  terbentuk 

sebagai maniferstasi adanya simbiosis mutalistik antara cendawan (myces) dan  

perakaran (rhiza). Endomikoriza banyak mendapat perhatian karena 

penyebarannya lebih luas dan dapat berasosiasi dengan hampir 90 % spesies 

tanaman tingkat tinggi, salah satunya adalah VAM (Cruz, Ishii, and Kadoya 

2000). 

Jamur endomikoriza masuk ke dalam sel korteks dari akar serabut (feeder 

roots). Jamur ini tidak membentuk selubung yang padat, namun membentuk 

miselium yang tersusun longgar pada permukaan akar, jamur juga membentuk 

vesikula dan arbuskular yang besar di dalam sel korteks, sehingga sering disebut 

dengan VAM (Vesicular-Arbuscular Myccorhiza), sebagai contoh jenis Globus 

dan Acaulospora (Thorn 1997). 
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Menurut Bianciotto, Palazzo, and Bonfante (1995), fase kontak dan proses 

infeksi VAM dengan akar tanaman dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada keadaan 

tidak ada tanaman inang, hifa yang terbentuk dari spora sebelum simbiosis 

(presimbiotik) berhenti tumbuh dan akhirnya mati. Adanya akar tanaman inang, 

jamur melalui hifanya akan kontak dengan tanaman inang dan mulai proses 

simbiotik. Fase kontak dimulai dengan kejadian seperti pertentangan pertumbuhan 

jamur dengan akar tanaman, pola percabangan akar baru, dan pada akhirnya 

terbentuk apresorium. Apresorium merupakan struktur penting dalam siklus hidup 

VAM. Hal ini diinterpretasikan sebagai kejadian kunci bagi pengenalan interaksi 

yang berhasil dengan bakal calon tanaman inang. Fase kontak akan diikuti dengan  

fase simbiotik. Sejak fase itu, jamur menyempurnakan proses morfogenesis 

kompleks dengan memproduksi hifa interseluler dan intraseluler, vesikula, dan 

arbuskula. Aspek morfologi fase itu secara luas dapat dilacak dengan 

menggunakan kombinasi mikroskop sinar dan elektron. 

Selanjutnya menurut Linderman (1996), hifa jamur mengisi korteks akar, 

bercabang-cabang diantara sel-sel dan titik penetrasinya. Bentuk yang khusus 

pada jamur adalah struktur seperti “haustorium” (arbuskula atau kumparan hifa) di 

dalam sel korteks, dipisahkan dari sitoplasma inang oleh membran sel inang dan 

dinding sel jamur. VAM bersimbiosis dengan akar tanaman dan merupakan 

cendawan simbiotik obligat yang termasuk ke dalam kelas Zygomycetes dan ordo 

Glomalaes. Glomales mencakup dua sub ordo yaitu Glomineae dan 

Gigasporineae. Sub ordo Glomineae terdiri dari dua famili yaitu Glomaceae 

dengan genus Glomus dan Sclerosystis, dan Acaulosporaceae dengan  genus 
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Acaulospora dan Entrophospora. Sub ordo Gigasporineae terdiri atas satu famili, 

yaitu Gigasporaceae dengan genus Gigaspora dan Scutellospora (Smith and Read, 

1997). Cendawan itu bersimbiosis dengan tanaman yang termasuk ke dalam 

divisio Angiospermae, Gymnoaspermae, Bryophyta dan Pteridophyta. Struktur 

utama VAM adalah Arbuskula, vesikula, hifa eksternal dan spora.  

Arbuskula adalah struktur hifa yang bercabang-cabang seperti pohon-

pohon kecil yang  mirip haustorium (membentuk pola dikotom), berfungsi sebagai 

tempat pertukaran nutrisi antara tanaman inang dengan jamur. Struktur ini mulai 

terbentuk 2-3 hari setelah infeksi, diawali dengan penetrasi cabang hifa lateral 

yang dibentuk oleh hifa ekstraseluler dan intraseluler ke dalam dinding sel inang. 

Arbuskula dengan cepat mengalami desintegrasi atau terjadi lisis/pecah dan 

membebaskan P ke tanaman inang. Luas permukaan arbuskula aktif secara 

metabolik per meter akar berkurang dengan waktu, sedangkan hifa mempunyai 

area permukaan lebih besar sesudah 63 hari setelah tanam (Smith, 1995).   

Arbuskula menyediakan area permukaan yang lebih luas untuk pertukaran 

metabolik. Arbuskula merupakan struktur VAM yang bersifat labil di dalam akar 

tanaman. Sifat kelabilan tersebut sangat tergantung pada metabolisme tanaman, 

bahan makanan dan intensitas radiasi matahari (Mosse, 1981; Brundrett, 2003). 

Vesikel merupakan suatu struktur berbentuk lonjong atau bulat, 

mengandung cairan lemak, yang berfungsi sebagai organ penyimpanan makanan 

atau berkembang menjadi  klamidospora, yang berfungsi sebagai organ reproduksi 

dan struktur tahan. Vesikel selain dibentuk secara interseluler ada juga yang 

secara  intraseluler. Pembentukan vesikel diawali  dengan adanya perkembang 
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sitoplasma hifa yang menjadi lebih padat, multinukleat dan mengandung partikel 

lipid dan glikogen. Sitoplasma menjadi semakin padat melalui proses kondensasi, 

dan organel semakin sulit untuk dibedakan sejalan dengan akumulasi lipid selama 

maturasi (proses pendewasaan). Vesikel biasanya dibentuk lebih banyak di luar 

jaringan korteks pada daerah infeksi yang sudah tua, dan terbentuk setelah 

pembentukan arbuskular. Jika suplai metabolik dari tanaman inang berkurang, 

cadangan makanan itu akan digunakan oleh cendawan sehingga vesikua 

mengalami degenerasi. Pada ordo Glomales tidak semua genus memiliki  

vesikula. Gigaspora dan Scutellospora adalah dua genus yang tidak membentuk 

vesikula di dalam akar. Oleh karena itu, ada  dua  pendapat  yaitu  ada  yang  

menyebutcendawan mikoriza vesikula arbuskula dan ada pula yang menggunakan 

istilah VAM. Nama vesikula-arbuskula tampaknya berdasrkan karakteristik 

struktur arbuskula yang terdapat di dalam sel-sel korteks dan vesikula yang 

terdapat di dalam atau di antara sel-sel korteks akar tanaman (Brundrett, 2003). 

Hifa eksternal merupakan struktur  lain dari VAM yang berkembang di 

luar akar. Hifa ini berfungsi menyerap hara dan air di dalam tanah. Adanya hifa 

eksternal yang berasosiasi dengan tanaman akan berperan penting dalam 

perluasan bidang adsorpsi akar sehingga memungkinkan  akar menyerap hara dan 

air dalam jangkauan yang lebih jauh (Mosse, 1981). Distribusi hifa eksternal ini 

sangat dipengaruhi oleh lingkungan abiotik dan biotik seperti sifat kimia, fisika 

tanah, kandungan bahan organik , mikroflora dan mikrofauna (Sylvia, 1990). 

Spora merupakan  propagul  yang  bertahan  hidup  dibandingkan dengan  

hifa  yang  ada  di dalam  akar  tanah. Spora terdapat pada ujung hifa eksternal dan 
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dapat hidup selama berbulan-bulan, bahakan bertahun-tahun. Perkecambahan 

spora bergantung pada lingkungan seperti pH,  temperatur, dan kelembaban  tanah  

serta  kadar bahan organik (Jolocoeur and Arnaud 1998). VAM mempunyai peran 

biologis yang cukup penting khususnya bagi tanaman yaitu (1) meningkatkan  

penyerapan hara, (2) sebagai elindung hayati (bioprotektor), (3) meningkatkan 

ketahanan tanaman terhadap kekeringan, dan (4) berperan sinergis dengan 

mikroorganisme lain. 

2.5.1 Peran VAM dalam Meningkatkan Penyerapan Hara 

Telah banyak dibuktikan bahwa VAM mampu memperbaiki penyerapan 

hara dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Cendawan itu menginfeksi akar 

tanaman kemudian memperoduksi jalinan hifa secara intensif sehingga tanaman 

yang bermikoriza akan mampu meningkatkan kapasitasnya dalam penyerapan 

unsur hara. Unsur hara yang diserap tanaman yang terinfeksi VAM terutama P, 

karena P diperlukan tanaman dalam jumlah relatif  banyak,  tetapi ketersediaannya 

terutama pada tanah-tanah masam menjadi terbatas sehingga seringkali menjadi 

salah satu faktor pembatas dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Selain 

unsur P unsurr mikro seperti Cu, Zn, dan B dapat ditingkatkan penyerapannya 

pada tanaman yang berasosiasi dengan mikoriza (Marschner, 1992 ; David and 

Nilsen, 2000). Selain itu juga Quimet, Camire, and Furlan (1996) mengungkapkan 

bahwa akar yang terinfeksi mikoriza mampu menigkatkan penyerapan NH4+ dan 

NO3-serta Mg. Rozano, Azcon, and Gomes, (1995) menyatakan bahwa VAM 

dapat menigkatkan ketahanan tanaman pada kondisi kekurangan air melalui 

peningkatan penyerapan hara, transpirasi daun dan efisiensi penggunaan air 
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sehinga terjadi penurunan nisbah akar terhadap pupus. Keadaan itu menunjukkan 

bahwa fotosintesis tanaman meningkat dan fotosintat lebih banayk digunakan 

untuk pertumbuhan pupus. Kemampuan VAM tersebut dapat dijadikan alat  

biologis untuk mengefisienkan penggunaan pupuk anorganik. 

2.5.2 Peran VAM sebagai Pelindung Hayati (Bioprotektor) 

Selain perbaikan nutrisi, telah banyak dilaporkan bahwa VAM juga 

mampu meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan patogen tular tanah 

dan juga dapat membantu pertumbuhan tanaman pada tanah yang tercemar logam 

berat seperti lahan bekas tambang (bioremidiator) (Linderman, 1996; Setiadi, 

2000). Tanaman yang berasosiasi dengan VAM akan mengalami perubahan dalam 

morfologi dan fisiologi untuk menahan serangan  patogen  akar. Menigkatnya 

ketahanan tumbuhan terhadap  infeksi  patogen  dan  parasit  akar disebabkan oleh 

kemampuan VAM memproduksi antibiotika guna menghadang patogen tanah 

(Quimet et al, 1996). Lignifikasi dinding sel tanaman inang akan menghambat 

serangan patogen akar dan perubahan secara fisiologis pada tanaman yang 

bermikoriza meningkatkan konsentrasi P dan K serta hara lain sehingga akan 

menurunkan kepekaan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Pada 

tanaman yang bermikoriza, mengandung isoflavonoid lebih tinggi sehingga 

tanaman lebih tahan terhadap serangan karena senyawa tersebut dapat 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen tanah. Kontrol biologis 

terhadap penyakit tanaman mungkin sangat dipengaruhi oleh VAM melalui satu 

atau lebih mekanisme antara lain : (a) meningkatkan hara tanaman, (b) kompetisi 

pada fotosintat inang dan daerah infeksi, (c) perubahan morfologi  pada akar dan 
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jaringan akar, (d) perubahan pada unsur kimia dan jaringan tanaman, (e) 

pengurangan stress abaiotik, dan (f) perubahan mikroorganisme pada rizosfer. 

Menurut Miller and Jastrow, (1992) kontribusi VAM tanaman disamping 

perannya dalam pelapukan hara tanah juga berperan dalam sklus biokimia melalui 

pertukaran rasio konsentrasi unsur hara antara tanah, VAM, dengan tanaman. 

VAM juga bertindak menurunkan mobilitas hara melalui suplai hara lebih besar 

kepada tanaman inang. Di samping itu, VAM menjaga stabilitas agregasi tanah 

pada penambahan bahan organik yang cukup tinggi (Quimet et al, 1996). 

2.5.3 Peran  VAM  dalam  Meningkatkan  Ketahanan  Tanaman   

Peran VAM sebetulnya  secara  tidak  langsung  meningkatkan  ketahanan 

terhadap kadar air yang ekstrim. Cendawan mikoriza dapat mempengaruhi kadar 

air tanaman inang (Morte, Lovisolo, and Schubert., 2000). Ada beberapa dugaan 

tanaman bermikoriza lebih tahan terhadap kekeringan, antara lain : 

1) Adanya mikoriza menyebabkan resistensi akar terhadap gerakan air 

menurun sehingga transpor air ke akar meningkat. 

2) Peningkatan  status  P tanaman  sehingga  daya  tahan  tanaman  terhadap 

kekeringan meningkat. Tanaman yang mengalami kahat P cenderung peka 

terhadap kekeringan. 

3) Pertumbuhan yang lebih baik serta ditunjang adanya hifa eksternal 

cendawan yang dapat menjangkau air jauh ke dalam tanah sehingga 

tanaman dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang tidak 

menguntungkan.  
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4)  Pengaruh tidak langsung karena adanya hifa eksternal yang menyebabkan 

VMA efektif dalam mengagregasi butir tanah sehingga kemmpuan tanah 

menyimpan air meningkat (Auge, 2001). 

2.5.4 Peran Sinergis VAM dengan Mikroorganisme Lain 

Interaksi antara VAM dengan rhizobia pada legum telah diketahui bersifat 

sinergistik. Interaksi itu tampak jelas pada lahan-lahan dengan kadar P rendah. 

Keberadaan VAM pada tanaman leguminosa sangat diperlukan karena 

pembentukan bintil akar dan efektivitas fiksais N oleh bakteri yang terdapat di 

bintil akar dapat ditingkatkan (Setiadi, 2000). Selain dengan Rhizobium, 

keberadaan VAM juga bersifat sinergisitik dengan mikroba potensial lainnya 

seperti bakteri fiksasi N bebas dan pelarut fosfat (Xiong and Zhu, 2002). 


