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Pendahuluan

D

i negara tropis, gembili
(Dioscorea esculenta)
banyak dibudidayakan
karena manfaatnya sebagai
bahan pangan pokok maupun
bahan pangan fungsional. Di

Gambar 2. Asosiasi JMA dengan tanaman (Sumber: Bofante dan Genre,
2010)

Gambar 1. Morfologi Umbi
Gembili (Dioscorea
esculenta)

Indonesia, umbi gembili
dimanfaatkan sebagai pangan
fungsional karena potensinya
sebagai sumber alternatif
penghasil inulin. Inulin
merupakan serat yang larut
dalam air dan secara luas
digunakan sebagai salah satu
komponen dalam pembuatan

produk makanan termasuk
prebiotik. Prebiotik sangat
bermanfaat bagi pencernaan
dan kesehatan. Sifat inulin
yang mudah larut dalam air
tetapi tidak dapat dicerna oleh
enzim pencernaan mamalia,
membuatnya dapat berfungsi
sebagai bahan makanan
(prebiotik) bagi bakteri
probiotik yang hidup dalam
saluran pencernaan manusia
seperti Lactobacillus dan
Bifidobacterium sehingga
dapat meningkatkan
kesehatan inangnya. Salah satu
dari banyak varietas dan jenis
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tanaman Dioscorea spp. yang
tumbuh di Indonesia dan
berpotensi mengandung inulin
dalam jumlah tertinggi adalah
tanaman gembili Dioscorea
esculenta (Winarti et al., 2013).
Oleh karena itu, upaya
peningkatan produksi umbi
gembili menjadi penting untuk
dilakukan dengan
memanfaatkan mikrobia
menguntungkan seperti jamur
mikoriza arbuskular (JMA).
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Manfaat Asosiasi JMA
dengan Akar Tanaman
Asosiasi JMA dengan akar
tanaman termasuk simbiosis
menguntungkan (Gambar 2).
Kehadiran JMA di dalam akar
mampu meningkatkan
pertumbuhan tanaman
dengan membantu
menyediakan unsur hara yang
siap diserap oleh tanaman
(Akhtar and Siddiqui, 2007).
Tanaman inang juga
mendapatkan keuntungan
dari asosiasi tersebut yakni
memicu munculnya
ketahanan terhadap stres
biotik seperti serangan
penyakit dan toleransi

Gambar 3. Kolonisasi JMA dalam akar gembili dengan pengecatan Trypan
Blue Lactoglycerol, perbesaran 10X40.

patogen yang menyerang.
Penelitian Tchabi (2008)
menyatakan b
bahwa tanaman
yang berasosiasi dengan JMA
mempunyai sifat ketahanan
yang lebih tinggi dibandingkan
tanpa JMA. Asosiasi JMA pada
akar tanaman akan
meningkatkan ketahanannya
terhadap serangan jamur
patogen dan nematoda. Hal
tersebut terjadi karena JMA
menghasilkan
ilkan antibiotik dan
tanaman terpicu untuk
memproduksi senyawa fenol,
isoflavonoid, quinone
quinone, atsiri
dan berbagai phytoaleksin.
Tanaman jagung yang
berasosiasi dengan JMA
Gambar 4. Produk amplifikasi parsial gen 18S rRNA JMA; (M) Marker
mengandung asam amino 33-10
100 bp, sampel (1) LL1 (Dataran Rendah 1), (2) LL2
kali lebih banyak dibandingkan
(Dataran Rendah 2), (3) HL1 (Dataran Tinggi 1) dan (4)
tanpa JMA Selain itu, adanya
HL2 (Dataran Tinggi 2)
terhadap stres abiotik
terbentuknya Induced Systemic asosiasi JMA dengan tanaman
termasuk salinitas dan
Resistance (ISR) melalui respon dilaporkan dapat
meningkatkan kualitas dan
kekeringan (Tchabi et al.,
produksi Jasmonic Acid (JA)
2010). Menurut Linderman
dan Ethilen (ET) pada tanaman berat umbi Dioscorea spp.
(1988), ketahanan terhadap
sehingga memicu ekspresi
serangan penyakit muncul
pathogenesis–related (PR)
karena adanya mediasi
protein untuk menghalau
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Gambar 5. Kemelimpahan relatif 9 genus dalam akar tanaman
gembili; LL1: Dataran Rendah 1; LL2: Dataran Rendah 2;
HL1: Dataran Tinggi 1; HL2: Dataran Tinggi 2

Metode T-RFLP untuk
Mengetahui Keragaman JMA
Keragaman jenis JMA bisa
diketahui dan dipelajari
dengan suatu metode
identifikasi molekuler. Metode
tersebut memanfaatkan
keberadaan gen 18S rRNA
dalam sub-unit kecil ribosomal
RNA (SSU rRNA) JMA sebagai
targetnya. Keragaman JMA
dianalisis dengan T-RFLP
(Terminal - Restriction
Fragment Length
Polymorphism) menggunakan

enzim MspI dan HaeIII. Primer
spesifik yang digunakan adalah
pasangan primer forward
berlabel FAM-AML1 (5-ATC
AAC TTT CGA TGG TAG GAT
AGA-3’) dan primer reverse
AML2 tidak berlabel (5’-GAA
CCC AAA CAC TTT GGT TTC C–
3’). Pasangan primer AML1 dan

AML2 dikembangkan oleh Lee
et al. (2008) yang digunakan
dalam PCR untuk mendeteksi
dan mengidentifikasi JMA
secara langsung dari akar
tanaman yang tumbuh di
lapangan. Pasangan primer
tersebut bersifat spesifik bagi
anggota filum Glomeromycota,
yang di dalamnya termasuk
JMA (Redecker and Raab,
2006). Situs pasangan primer
berada dekat dengan daerah
300 dan 1100 bp pada gen SSU
rRNA JMA (Gambar 4).

Hasil Penelitian
Penelitian dilakukan dengan
membandingkan keragaman
genus JMA dalam akar
tanaman gembili yang tumbuh
di dua ketinggian tempat yaitu
dataran tinggi dan dataran
rendah. Keragaman jenis JMA
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yang berasosiasi dengan akar
tanaman ditentukan oleh
ketinggian tempat tumbuh
karena adanya perbedaan
parameter lingkungan seperti
suhu udara, kelembaban,
kadar air, kandungan hara, pH,
dan jenis tanah. Oleh sebab
itu, kajian dan studi mengenai
keragaman JMA yang
berasosiasi dengan akar
tanaman yang tumbuh di
ketinggian tempat yang
berbeda sangat penting
dilakukan. Hasil penelitian
yang telah dilakukan mengenai
analisis indeks keragaman
Shannon-Wiener dan
kemelimpahan relatif terhadap
masing-masing genus JMA
yang teridentifikasi tidak
dipengaruhi secara signifikan
oleh ketinggian tempat
tumbuh. Baik di dataran
rendah maupun di dataran
tinggi memiliki indeks
keragaman dan pola
kemelimpahan genus yang
hampir seragam (Tabel 1). Hal
ini diduga karena genus-genus
JMA yang teridentifikasi
memiliki kisaran hidup yang

luas sehingga dapat tumbuh
dengan baik di dataran tinggi
dan rendah.
Dari total spesies yang berhasil
teridentifikasi, dikelompokkan
menjadi 9 genus, diantaranya
Glomus, Funneliformis,
Claroideoglomus, Acaulospora,
Gigaspora, Ambispora,
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Sclerocystis, Scutellospora dan
Septoglomus (Gambar 5). Dari
ke 9 genus tersebut, yang
paling dominan hadir dan
melimpah di dalam akar
tanaman gembili adalah
Acaulospora, diikuti dengan
Glomus dan Gigaspora.
Keragaman JMA pada tanah
perakaran tanaman Dioscorea
spp. pernah diteliti oleh
Nandjui et al. (2013). Dari
laporan penelitiannya,
diketahui bahwa komunitas
JMA pada tanah perakaran
tanaman Dioscorea alata dan
Dioscorea cayenensisrotundata didominasi oleh
genus Acaulospora dan
Glomus. Sebelumnya, Tchabi et
al. (2010) melaporkan
indigenous JMA dalam akar
tanaman Dioscorea rotundata
di Afrika Selatan. Dari
laporannya, diketahui bahwa
jenis Acaulospora spp. dan
Glomus spp. adalah yang
dominan. Pada penelitian ini
dan beberapa penelitian lain
terkait studi keragaman JMA
yang berasosiasi dengan
tanaman Dioscorea spp,
Acaulospora dan Glomus
merupakan genus yang paling
dominan ditemukan di
beberapa ekosistem dengan
berbagai kondisi iklim.
Simpulan
Jamur Mikoriza Arbuskular dari
genus Acaulospora, Glomus
dan Gigaspora dapat dijadikan
sebagai kandidat potensial
pupuk hayati untuk
diaplikasikan pada tanaman
gembili dan diharapakan
mampu meningkatkan
produksi umbi gembili.
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