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Abstrak— Fosfor merupakan unsur makro penting yang
dibutuhkan oleh tumbuhan dalam proses sintesis protein.
Namun, unsur P-tersedia di tanah cenderung sedikit
dikarenakan terikat oleh beberapa logam, salah satunya Ca yang
dominan ditemukan pada tanah Pulau Poteran, Sumenep,
Madura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui genus-genus
kapang yang dapat melarutkan fosfat terikat dari Pulau Poteran.
Isolasi dilakukan di lima titik berbeda dengan kualitas fisik
tanah yang berbeda, serta parameter yang diukur adalah indeks
kelarutan fosfat (IKF) melalui zona bening yang terbentuk pada
medium selektif Pikovskaya padat. Hasil menunjukkan hanya
empat isolat yang mampu membentuk zona bening pada
medium, diduga termasuk dalam genus Aspergillus. Rerata IKF
yang terbentuk masing-masing isolat: IKF A = 0,15; IKF B = 0,13;
IKF C = 0,06; IKF D = 0,08.
Kata Kunci— Aspergillus, Fosfat, IKF, Pulau Poteran.

I. PENDAHULUAN

P

ULAU Poteran merupakan salah satu pulau kecil di
Indonesia yang memiliki ciri khas tanah berupa batuan
induk kapur dan mediteran merah [1]. Hal tersebut
derajat keasaman (pH) tanah tinggi (basa), dimana
berpengaruh pada kecocokan tanaman terhadap unsur hara
yang tersedia, yaitu rendahnya ketersediaan unsur mikro dan
juga fosfat karena terikat oleh Ca2+.
Fosfor (P) termasuk salah satu unsur hara makro yang
dibutuhkan oleh tumbuhan. Fungsi fosfor yaitu sebagai
penyusun adenosin triphosphate (ATP) yang terkait dalam
metabolisme tumbuhan [2]. Menurut [3], tumbuhan menyerap
fosfat dalam bentuk ion fosfat anorganik, terutama H 2 PO 4 dan HPO 4 2-. Namun, ketersediaan fosfat dapat sangat rendah
yang disebabkan karena fosfat berikatan dengan unsur Ca
pada tanah basa menjadi Ca 3 (PO 4 ) 2 , dimana fosfat terikat
tersebut tidak dapat diserap oleh tumbuhan, sehingga harus
diubah menjadi bentuk anorganik.
Salah satu alternatif untuk meningkatkan efisiensi
penyerapan fosfat dari dalam tanah adalah memanfaatkan
kelompok mikroorganisme pelarut fosfat, yaitu kapang.
Kapang (molds) adalah jamur berfilamen. Kapang di alam
memiliki peranan yang besar, salah satunya bersimbiosis
dengan akar tanaman [4]. Kapang memiliki kemampuan
dalam melarutkan fosfat di dalam tanah dengan bantuan enzim
fosfatase [5]. Beberapa kapang yang telah diketahui mampu
melarutkan fosfat, diantaranya dari genus Penicillium dan
Aspergillus, serta Trichoderma. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui genus-genus kapang hasil isolasi
tanah dari Pulau Poteran yang dapat melarutkan fosfat.

II. METODOLOGI
A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan pada bulan September 2013 hingga
bulan Juni 2014 di Laboratorium Mikrobiologi dan
Bioteknologi Jurusan Biologi FMIPA-ITS.
B. Isolasi Kapang Pelarut Fosfat
Isolasi dari tanah dilakukan secara komposit [6] di lima
titik berbeda dengan koordinat P1 (S 07°03'48.0" E
113°57'02.8"), P4 (S 07°04'21.4" E 114°01'31.8"), P5 (S
07°05'28.3" E 114°03'10.6"), P7 (S 07°05'17.8" E
113°59'14.8"), dan P8 (S 07°05'21.9" E 113°56'30.3"),
masing-masing diambil lima sub-titik yang berbeda. Tiap
sampel tanah dilarutkan dengan metode pengenceran
bertingkat hingga pengenceran 10-4, lalu sebanyak 0,1 ml
suspensi diinokulasikan ke dalam medium PDA
Chloramphenicol 100‰ steril dan diinkubasi selama 7 hari
pada suhu ruang [7].
Koloni yang tumbuh dihitung jumlahnya dengan
perhitungan sebagai berikut [8]:
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗ℎ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑥𝑥
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Koloni yang tumbuh di medium PDA dimurnikan hingga
mendapat koloni tunggal/murni yang selanjutnya diinokulasi
ke dalam tabung reaksi berisi medium padat miring secara
duplo. Satu tabung untuk proses uji, sedangkan satu tabung
lainnya untuk sediaan biakan yang disimpan dalam lemari es
pada suhu 4ºC.
Selanjutnya, kapang diseleksi dengan medium selektif
Pikovskaya untuk mengetahui kapang yang dapat melarutkan
fosfat, dibuktikan dengan terbentuknya zona bening di sekitar
koloni, dengan komposisi medium: Ca 3 (PO 4 ) 2 2,5 gr, Natrium
klorida (NaCl) 0,1 gr, Amonium sulfat ((NH 4 ) 2 SO 4 ) 0,25 gr,
Kalium klorida (KCl) 0,1 gr, MnSO 4 1,25 mg, Magnesium
sulfat anhidrat (MgSO 4 .7H 2 O) 0,05 gr, FeSO 4 1,25 mg, yeast
extract 0,25 gr, dan 100 mg Chloramphenicol (untuk medium
selektif cair), serta 5 gr agar, dilarutkan dengan akuades
hingga 500 ml dalam Erlenmeyer, dan disterilkan dengan
autoklaf.
C. Uji Kualitatif Kelarutan Fosfat
Uji kualitatif kelarutan fosfat dilakukan dengan
menghitung rata-rata zona bening yang dihasilkan tiap isolat
pada medium Pikovskaya padat. Pengamatan dilakukan saat
diameter isolat kapang yang diuji mencapai 3 cm, dan
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dilakukan sebanyak dua kali pengulangan. Pengamatan yang
dilakukan adalah ada tidaknya zona bening dan selanjutnya
apabila isolat membentuk zona bening, diperoleh indeks
reduksi fosfatnya dengan rumus sebagai berikut:

terlarut yang dihasilkan oleh reaksi asam organik, misalnya
enzim fosfatase, dimana P terikat pada Ca 3 (PO 4 ) 2 diubah
menjadi P tersedia seperti persamaan berikut [11]:
2Ca 3 (PO 4 ) 2 + 8H+  3 Ca2+ + 4H 2 PO 4 +

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Isolasi Kapang Pelarut Fosfat
Metode pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan
secara acak (komposit) pada daerah perakaran tanaman di
setiap titik pengambilan. Daerah perakaran dipilih karena
secara fisiologis, mikroorganisme lebih aktif dalam
mensekresikan enzim pelarut fosfat yang berperan dalam
proses hidrolisis P organik menjadi P anorganik, dibanding
dengan mikroba yang hidup jauh dari daerah perakaran [9],
serta mampu mengefisienkan P-anorganik, sehingga dapat
meningkatkan P tersedia.
Pulau Poteran memiliki tanah dengan pH antara netral
hingga basa, yaitu antara 7,32-8,22, dikarekan bahan dasar
tanah yang terbentuk berasal dari batuan induk kapur dan
mediteran merah. Koloni kapang yang ditemukan di setiap
titik memiliki jumlah yang berbeda, diduga dipengaruhi oleh
derajat keasaman dan kualitas fisik tanah. Hasil pengukuran
pH tanah dan kualitas fisik tanah, serta jumlah koloni kapang
yang ditemukan pada setiap titik sampling disajikan pada tabel
3.1.

Gambar 3.1 Pembentukan Zona Bening Salah Satu Isolat

Hanya empat isolat yang mampu melarutkan fosfat pada
medium Pikovskaya, diduga keempat isolat tersebut termasuk
ke dalam genus Aspergillus. Keempat isolat yang ditemukan
memiliki persamaan karakteristik morfologi makroskopik dan
mikroskopik, yakni warna tepi koloni putih, membentuk garis
radial, memiliki tetes eksudat, hifa berseptat, tidak berwarna
(hyalin), konidia berwarna hyalin hingga hijau, berbentuk
globose, kasar, kepala konidial (vesikel) berbentuk globose
hingga subglobose, konidiofor halus, dan dinding berwarna
hyalin kecokelatan. Sedangkan perbedaan tiap isolat disajkan
pada tabel 3.2.
Tabel 3.2
Karakteristik Pembeda Tiap Isolat

Tabel 3.1
Analisis pH Dan Kualtitas Tanah, Serta Jumlah Koloni Tiap Titik
Pengambilan Sampel

Kapang dapat diketahui mampu melarutkan fosfat jika
diinokulasikan di atas medium selektif Pikovskaya padat, yang
dibuktikan dengan pembentukan zona bening di sekitar koloni.
Menurut [10], zona bening yang terbentuk merupakan P

Kemampuan keempat isolat dalam melarutkan fosfat
secara kualitatif pada medium Pikovskaya padat yang
ditunjukkan pada tabel 3.3. Indeks kelarutan fosfat (IKF)
didapatkan dari diameter zona bening yang terbentuk
dibanding diameter koloni yang tumbuh. Zona bening tersebut
diduga menunjukkan bahwa fosfat terikat telah diubah
menjadi ion fosfat anorganik yang dapat larut dalam air.
Pelarutan P terjadi karena adanya reaksi enzimatis yang
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dihasilkan oleh kapang, seperti fosfatase, fitase, firofosfatase,
dan metafosfatase, dimana masing-masing enzim tersebut
memiliki reaksi yang menghasilkan fosfat yang tersedia
(ortofosfat) [12].
Tabel 3.3
Hasil Uji Kualitatif Kelarutan Fosfat

*hari ke-x diameter isolat mencapai 3 cm
Keterangan: IKF= Indeks Kelarutan Fosfat; DK= Diameter Koloni; DZB=
Diameter Zona Bening.
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