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ABSTRAK 

Peningkatan produktivitas hutan tanaman melalui ekstensifikasi disinyalir merupakan penyebab degradasi 

lingkungan.Oleh karena itu, intensifikasi merupakan solusi utama dalam peningkatan produktivitas hutan. 

Intensifikasi dengan menggunakan teknologi mikroba merupakan alternatif unggulan untuk meningkatkan 

produktivitas hutan tanpa merusak lingkungan, bahkan bisa memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak. 

Tanaman secara alami membentuk asosiasi dengan mikroba, salah satunya fungi endofit.Fungi endofit 

merupakan fungi yang terdapat dalam jaringan tanaman tanpa menimbulkan kerusakan pada tanaman 

inang. Fungi endofit diketahui memiliki manfaat positif bagi tanaman inang antara lain: (i) meningkatkan 

penyerapan unsur hara (ii) memproduksi senyawa metabolit sekunder dan (iii) meningkatkan ketahanan 

tanaman terhadap penyakit. Aplikasi fungi endofit pada tanaman kehutanan dapat menjadi alternatif 

dalam pemanfaatan mikroba hutan untuk pembangunan hutan tanaman serta mendukung dilakukannya 

bioprospeksi mikroba hutan Indonesia. 
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I. PENDAHULUAN 

Pada skala global, pertumbuhan populasi serta pertumbuhan ekonomi disinyalir merupakan penyebab 

utama meningkatnya kebutuhan akan hasil hutan berupa kayu. Berdasarkan data FAO (2007) disebutkan 

bahwa perdagangan hasil hutan dan turunannya selama 20 tahun meningkat dengan persentase rata-rata 

6.6% per tahun.Angka ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan populasi manusia. 

Meningkatnya kebutuhan kayu secara pasti akan diikuti oleh peningkatan permintaan akan kayu 

dari hutan alam maupun dari hutan tanaman.Beberapa metode telah digunakan untuk meningkatkan 

produktivitas tanaman kehutanan, termasuk diantaranya ekspansi lahan untuk hutan tanaman serta 

penggunaan bahan-bahan kimia seperti pupuk dan pestisida. 

Data kementerian kehutanan menyebutkan, terdapat peningkatan yang signifikan hutan tanaman di 

Indonesia yakni 5 juta hektar (2005) menjadi 10 juta hektar (2010). Sayangnya, peningkatan produktivitas 

hasil hutan kayu, dianggap sebagai penyebab utama hilangnya biodiversitas dan memicu berbagai kerusakan 

lingkungan seperti banjir, tanah longsor, serta kebakaran hutan. 

  



Galam Volume 1 Nomor 1, 2015 

Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru 

 

2 

Untuk meminimalkan dampak negatif dalam upaya peningkatan produktivitas hutan tanaman, 

intensifikasi merupakan salah satu solusi. Intensifikasi ini merupakan suatu cara untuk meningkatkan 

produktivitas hutan dengan meminimalsir dampak negatifnya terhadap lingkungan. Salah satu cara 

intensifikasi yang bisa digunakan adalah dengan memanfaatkan teknologi mikroba yang berinteraksi secara 

alami dengan tanaman. 

Secara alami, persentase tanaman yang memiliki interaksi dengan mikroorganisme adalah hampir 

90% (Das dan Varma, 2009).Mikroorganisme tanah yang berinteraksi dengan tanaman memiliki peran penting 

dalam kesuburan tanah, meningkatkan kesuburan tanaman dalam menghadapi cekaman, dan penting 

bagi kesehatan tanaman (Hrynkiewicz dan Baum, 2011). Berbagai riset menunjukkan bahwa tanaman 

kehutanan memiliki interaksi dengan berbagai jenis mikroorganisme antara lain mikoriza, bakteri penambat 

nitrogen,plant growth promoting bacteria,Mycorrhiza helper bacteria (MHB) dan endofit. 

Studi tentang mikoriza dan tanaman kehutanan sudah banyak dipelajari.Berbagai hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa mikoriza mampu secara signifikan meningkatkan pertumbuhan tanaman, 

meningkatkan resistansi tanaman terhadap patogen dan meningkatkan toleransi tanaman terhadap kondisi 

lingkungan kritis.Tidak seperti mikoriza yang sudah banyak diteliti, studi tentang fungi endofit masih sangat 

minim dilakukan, terutama pada tanaman kehutanan di Indonesia.Padahal, jika dieksplorasi lebih dalam, 

fungi endofit ini jugamemiliki potensi yang tinggi dalam mendukung peryumbuhan tanaman seperti halnya 

mikoriza. 

II. FUNGI ENDOFIT 

Endofit berasal dari dua kata yakni endon yang berarti di dalam, dan pyton yang bermakna tanaman 

(Schulze dan Boyle, 2006).Dari terminologi di atas, maka dapat diartikan bahwa endofit bermakna 

mikroorganisme baik itu fungi atau bakteri yang hidup di dalam tanaman tanpa menimbulkan kerusakan 

yang tampak.Pada beberapa literatur, disebutkan bahwa mikoriza termasuk dalam kategori fungi endofit. 

Tetapi seiring dengan perkembangan penelitian yang ada, fungi endofit dikategorikan sebagai jenis fungi 

yang berbeda dengan mikoriza. Secara lebih detil, perbedaan fungi endofit dan mikoriza dijelaskan pada 

tabel 1. 

Tabel 1 Perbandingan antara fungi endofit dan mikoriza (Brundrett, 2006) 

Kriteria Endofit Mikoriza 

Morfologi Hifa relatif belum terspesialisasi 
Hifa sudah terspesialisasi (hartig 
net, arbuskula, vesikel dll) 

Pengaruh pada inang 
Sifat ketergantungan fungsi pada inang 
lemah hingga sedang 

Fungsi bersifat obligat untuk 
memenuhi kebutuhan nutrisi 
(FAM dan ektomikoriza) 

Pengaruh pada Tanaman 
Menguntungkan atau membahayakan 
tetapi dalam kadar yang rendah 

Sangat menguntungkan atau 
sedikit menguntungkan 

Transfer nutrisi 
Transfer pasif, fungi bukan penyimpan 
nutrisi yang kuat 

Terdapat transfer nutrisi yang 
telah tersinkronisasi dengan baik, 
fungi merupakan penyimpan 
nutrisi yang baik 

 

 

 

 

 

 

 



Galam Volume 1 Nomor 1, 2015 

Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru 

 

3 

Fungi endofit dalam menginfeksi tanaman inang bisa menginfeksi melalui stomata, dinding sel, atau 

luka pada jaringan tanaman (Bayman, 2007). Fungi endofit bisa dijumpai pada berbagai bagian tanaman 

antara lain daun, batang, pucuk dan akar. Sebagai contoh, Orachaipunlap et al.,(2009) dan Pragathi et 

al., (2013) berhasil menemukan fungi endofit pada daun jenis-jenis Dipterokarpa, dan Hakim et al.,(2014) 

menemukan beberapa jenis fungi endofit pada akar jenis Shorea leprosula(Gambar 1). 

 

Gambar 1.Kultur murni fungi endofit dari akar Shorea leprosula 

Persentasi adanya fungi endofit pada tanaman kehutanan relatif cukup tinggi yakni yakni sekitar 70- 

100% pada akar beberapa jenis tanaman di wilayah temperate (Achlich dan Sieber, 1996), 59.3-75.5% pada 

daun tanaman dipterokarpa (Orachaipunlapet al.,2008), 48.5-65.6% pada tiga jenis pohon di China (Sun 

et al., 2012), dan lebih dari 95% pada daun di hutan neotropical (Arnold et al.,2001). Tingginya persentase 

kolonisasi dan keanekaragaman jenis endofit tersebut dikaitkan dengan tingginya keanaekaragaman 

jenis tanaman yang ada di hutan tropis (Arnold,2001).Hal ini tentu saja bisa dijadikan sebagai pemicu 

berkembanganya studi tentang fungi endofit pada tanaman kehutanan Indonesia dan pemanfaatannya 

dalam upaya mendukung bioprospeksi mikroba kehutanan yang berguna di Indonesia. 

III. MANFAAT FUNGI ENDOFIT 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa fungi endofit bisa memberikan manfaat positif pada 

tanaman inang. Dalam interaksi tersebut terdapat hubungan mutualisme antara fungi endofit dengan 

tanaman. Bagi tanaman inang, fungi endofit memberikan nutrisi bagi tanaman inang dan memberikan 

perlindungan stres biotik.Manfaat tersebut diperoleh dari adanya metabolit sekunder, fitohormon, nutrisi, 

elicitin, dan formasi koloni yang menguntungkan tanaman. Skema manfaat fungi endofit yang bisa secara 

sederhana diilustrasikanpada Gambar2. 

Manfaat-manfaat dari fungi endofit ini tentu saja harus dieksplorasi dan dipelajari lebih jauh terutama 

dalam aplikasinya pada skala yang lebih luas. Teknologi pemanfaatan mikroba fungi endofit pada tanaman 

kehutanan memiliki potensi dalam meningkatkan hasil panen, mengurangi biaya operasional, serta bersifat 

ramah lingkungan.Beberapa contoh manfaat fungi endofit pada tanaman adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 



Galam Volume 1 Nomor 1, 2015 

Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru 

 

4 

 

Gambar 2 Skema potensi kontribusi fungi endifit akar terhadap inang dalam interaksi simbiosis mutualisme (Schulz, 2006) 

 

I. Meningkatkan penyerapan nutrisi pada tanaman inang 

Adanya interaksi antara fungi endofit dengan tanaman kehutanan menunjukkan bahwa fungi endofit 

bisa meningkatkan penyerapan nutrisi. Haselwandter dan Read (1982) dalam Jumponnen et al.,(2001), pada 

penelitiannya membuktikan bahwa inokulasi fungi endofit pada European Alps menunjukkan peningkatan 

biomassa dan jumlah phosphor. Peningkatan N dari tanah serta peningkatan biomassa tanaman inang juga 

terjadi pada jenis Pinuscontorta yang diinokulasi dengan fungi endofit. 

Pada kasus jenis fungi endofit pada tanaman kehutanan kawasan tropis, potensi peningkatan 

penyerapan nutrisi oleh fungi endofit pada jenis tanaman kehutanan dapat dilihat pada penelitian Hakim 

(2014). Pada uji in vitro pada media spesifik Pikovskhaya (PVK), jenis fungi endofit akar Trichoderma spirale 

dan Melanconiella elisii yang merupakan fungi endofit yang diisolasi dari akar Shorea leprosula menunjukkan 

kemampuan dalam melarutkan fosfor inorganik. Fosfor merupakan salah satu nutrisi makro yang diperlukan 

dalam pertumbuhan tanaman.Indikasi adanya kemampuan fungi dalam melarutkan fosfor inorganik dapat 

dilihat melalui pembentukan zona bening pada media yang digunakan.Oleh karena itu, suatu mikroba yang 

memiliki kemampuan dalam melarutkan fosfor diasumsikan bahwa mikroba tersebut memiliki potensi 

dalam meningkatkan kesuburan tanaman (Barrow dan Osuna, 2002). 

II. Produksi Metabolit Sekunder 

Hampir 80% fungi secara in vitro memproduksi metabolit aktifyang berguna sebagai antibakteri, 

herbisida dan juga pestisida alami (Schulz et al., 2006). Satu jenis fungi endofit dapat memproduksi beberapa 

jenis metabolit sekunder.Hal ini dibuktikan oleh penelitian Surnayaran et al.,(2009), diketahui satu jenis 

fungi bisa memproduksi dua hingga tingga senyawa metabolit sekunder.Selama ini, sudah banyak jenisjenis 

metabolit sekunder dari fungi yang diambil dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan terutama 

dalam industri farmasi.Metabolit sekunder dari fungi endofit ini perlu dieksplorasi lebih dalam sebagai upaya 

bioprospeksi terhadap mikroba hutan. 
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Tabel 2 Jenis-jenis metabolit sekunder dari fungi endofit (Surnayaran et al., 2009) 

No Spesies Fungi Jenis Senyawa Metabolit 

1 Phosmopsis sp. Phosmopsolide A 

  Phosmopsolide B 

2 Fusarium sp. Apicidin 

  Enniatin A1 

  Enniatin B 

  Enniatin E 

3 Culvularia sp. Chytocalasin B 

  Chytocalasin B 

 

Deteksi metabolit sekunder pada fungi endofit bisa dilakukan dengan analisisin vitromenggunakan 

media spesifik dan melalui analisis kromatografi dengan pendekatan High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) atau Gas Chromatography- Mass Spectrometry (GC-MS). Salah satu contoh media 

spesifik untuk uji in vitro deteksi adanya produksi senyawa metabolit oleh fungi endofit adalah media Chrome 

Azzurol S (CAS) Agar (Gambar 3).Media ini bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kemampuan fungi dalam 

memproduksi siderophore, senyawa metabolit yang dikeluarkan fungi yang berfungsi mengikat Fe serta bisa 

menekan pertumbuhan bakteri yang membahayakan tanaman (Alexander dan Zuberer, 1991). 

 

Gambar 3 Identifikasi adanya senyawa metabolit siderophore 
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III. Meningkatkan Resistensi Tanaman terhadap Penyakit 

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, fungi endofit memproduksi metabolit sekunder yang 

bermanfaat sebagai pestisida alami.Salah satu senyawa aktif dari fungi endofit yang cukup banyak diketahui 

dan dipelajari sebagai pestisida alami adalah regulosin. Miller et al., (2002) menyatakan bahwa regulosin 

merupakan senyawa yang cukup efektif dalam menekan pertumbuhan hama ulat pucuk pada jenis-jenis 

pinus di Amerika. 

Potensi fungi endofit dalam menekan penyakit tanaman juga dapat dilihat pada uji invitro fungi 

endofit akar jenis Trichoderma spiraledanTrichoderma asperellum, yang diisolasi dari jenis Shorea 

leprosula.Dari uji inokulasi ganda yang dilakukan (Gambar 3), diketahui bahawa dua jenis fungi endofit tersebut 

mampu menekan pertumbuhan fungi patogen Fusarium sp. yang merupakan penyebab penyakit lodoh pada 

tanaman Jabon (Anthocepalus cadamba) (Hakim, 2014). 

 

Gambar 4 Uji inokulasi ganda fungi endofit T. spirale dan T. asperellum dengan fungi patogen Fusarium sp. 

Adanya penelitian-penelitian dasar tentang fungi endofit yang memberikan manfaat pada tanaman 

tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk meneliti lebih jauh interkasi antara fungi endofit dengan 

tanaman kehutanan.Pada tanaman kehutanan indonesia, studi tentang fungi endofit masih minim dilakukan. 

Hal ini tentu saja menjadi pendorong serta tantangan dalam pengembangan pemanfaatan produk mikroba 

hutan, terutama fungi endofit dalam pembangunan kehutanan di Indonesia. 

 

IV. KESIMPULAN 

Peningkatan produktivitas hutan dapat dilakukan melalui intensifikasi dengan penggunaan teknologi 

mikroba berguna salah satunya fungi endofit. Fungi endofit terbukti potensial dalam mendukung 

pertumbuhan tanaman karena memiliki berbagai manfaat positif unuk tanaman inangnya antara lain 

meningkatkan penyerapan nutrisi tanaman, meningkatkan resistensi tanaman terhadap penyakit dan 
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mampu memproduksi metabolit sekunder. Banyaknya studi yang membuktikan pengaruh positif fungi 

endofit terhadap tanaman inang serta minimnya informasi terkait fungi endofit pada tanaman kehutanan 

Indonesia merupakan tantangan tersendiri untuk mendukung berkembangnya studi tentang fungi endofit. 
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