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ABSTRAK 

Penelitian mengenai akumulasi dan sekresi asam organik pada padi gogo toleran dan peka aluminium (Al) 

serta perannya dalam mobilisasi P telah dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan Jurusan Budidaya 

Pertanian, Rumah Kaca Faperta dan Laboratorium Farmasi FMIPA Unanad dari bulan Februari sampai 
dengan bulan Oktober 2006. Galur-galur padi gogo yang digunakan adalah Krowal (toleran Al dan efisien 

P), Ketombol (toleran Al dan tidak efisien P), IR64 dan Jatiluhur (peka Al dan tidak efisien P).  Kecambah 

berumur 3 hari dari masing-masing galur ditumbuhkan selama 14 hari dalam larutan hara Yoshida yang 
diperlakukan dengan 45 ppm Al (cekaman Al) dan 4 ppm P (defisien P). Analisis asam organik pada 

media larutan dan jaringan akar tanaman dianalisis dengan menggunakan HPLC (High Pressure Liquid 

Cromatografy). Untuk mengetahui peran asam organik dalam mobilisasi P pada galur peka Al dilakukan 

percobaan di Rumah Kaca, larutan hara Yoshida yang mengalami cekaman Al diperlakukan dengan asam 
organik. Kecambah umur 3 hari ditumbuhkan selama 14 hari dalam kultur air. Pengamatan dilakukan 

terhadap bobot kering akar, tajuk dan total serta kadar P jaringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tanaman padi gogo hanya mengakumulasi dan mensekresikan asam oksalat. Hasil penelitian menjelaskan 
bahwa galur toleran Al mengakumulasi dan mensekresikan asam oksalat lebih banyak dibandingkan 

dengan galur peka Al. Galur toleran Al dan tidak efisien P mengakumulasi asam oksalat lebih tinggi 

dibandingkan dengan galur toleran Al dan efisien P, dan sebaiknya pada sekresi asam oksalat lebih tinggi 
pada galur toleran dan efisien P.  Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penambahan asam oksalat 

pada media yang tercekam Al dapat meningkatkan bobot kering akar dan tajuk serta serapan P oleh 

tanaman yang peka Al. 

Kata kunci : Stres aluminium, asam organic, padi gogo, defisiensi fosfor 

 

PENDAHULUAN 

 Kemasaman tanah merupakan faktor pembatas pertumbuhan dan produksi tanaman di 

berbagai tempat di dunia termasuk di Indonesia yang memiliki sekitar 47.6 juta hektar tanah 

masam Podsolik Merah Kuning atau 32.4 % dari luas total daratan Indonesia (Karama dan 

Abdurrachman, 1993).   

Masalah utama budidaya tanaman terutama tanaman pangan di tanah masam adalah 

bahaya keracunan Alumunium (Al) dan rendahnya ketersediaan hara fosfor (P) (Otani dan Ae, 

1996; Fageria dan Baligar, 1997; Schaffert et al., 2000) yang menghambat pertumbuhan akar, 

penyerapan hara dan air, selanjutnya akan menurunkan pertumbuhan dan produksi tanaman (Foy, 

1983; Taylor, 1988; Sivaguru dan Paliwal, 1993; Marschner, 1995; Ma, 2000). Disamping itu Al 

secara langsung berinteraksi dengan unsur P baik di larutan tanah maupun di jaringan tanaman 

sehingga P menjadi tidak tersedia bagi tanaman untuk proses pertumbuhan (Marschner, 1995; 

Takenaga, 1995). Penggunaan varietas padi gogo yang tenggang Al dan efisiensi P pada tanah 

masam merupakan pilihan yang strategis daripada mengubah kondisi lahan dengan pengapuran 

dan pemupukan yang seringkali tidak praktis dan ekonomis dan bahkan dapat mengancam 

pertanian berkelanjutan.    

Varietas padi yang efisien P tidak saja harus memiliki kemampuan untuk perolehan P 

yang lebih besar (efisiensi eksternal) tetapi juga dapat menggunakan P yang diserap  secara  lebih 

tinggi (efisiensi internal) sehingga mampu mencegah pengaruh kekurangan P. Efisiensi eksternal 

dapat ditingkatkan melalui perkembangan akar yang lebih baik atau dengan peningkatan eksudasi 

asam organik.   

Sebagaimana diketahui pada tanah masam unsur P diikat oleh Al sehingga tidak tesedia 

bagi tanaman. Kultivar tanaman yang mampu memanfaatkan P yang terikat tersebut  tentu sangat 

diharapkan. Tanaman mengembangkan berbagai mekanisme untuk dapat memperoleh P baik 

mekanisme morfologi, fisiologi maupun biokimia. Mekanisme biokimia salah satunya adalah 

dengan memproduksi senyawa-senyawa metabolit sekunder hasil metabolisme akar. Salah satu 

hasil metabolit sekunder adalah produksi senyawa asam-asam organik berbobot molekul rendah.   

Sintesis berbagai jenis asam organik dari perakaran tanaman sebagai tanggap terhadap 

cekaman Al merupakan ciri dari spesies tanaman yang mampu beradaptasi pada tanah mineral 

masam. Peranan asam organik dalam mengkelat Al pada tanaman tingkat tinggi, sudah banyak 

dilaporkan oleh para peneliti, antara lain Pellet et al. (1995), Zheng et al. (1998). Sel akar dengan 

semua komponen yang ada akan bekerja menghambat efek buruk dari Al terhadap perpanjangan 
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akar, penyerapan hara dan air, sedangkan di luar akar, asam organik akan mengkelat Al sehingga 

terjadi toleransi terhadap cekaman Al (Ma, 2000).   

Asam organik yang disintesis oleh tanaman yang toleran terhadap cekaman Al, dapat 

terjadi secara eksudasi maupun akumulasi dengan cara mengakumulasikannya di dalam simplas 

ataupun dengan mengeksudasikannya ke daerah rhizospher. Jenis asam organik yang dapat 

dideteksi pada tanaman yang mengalami cekaman Al antara lain adalah: asam sitrat, isositrat, 

fumarat, malat (Koyama et al., 1992; Pellet et al., 1995; Otani dan Ae, 1996; Sopandie, 1999), 

oksalat (Ma dan Miyasaka, 1998; Zheng et al., 1998). Beberapa jenis tanaman mampu 

mensekresikan lebih dari satu jenis asam organik dari ujung akar. Asam organik membantu 

meningkatkan ketersediaan P secara tidak langsung dengan cara mengkelat Al (Marschner, 1995) 

sehingga P yang seharusnya terikat Al dapat tersedia bagi tanaman. 

Hasil penelitian Kirk et al. (1999) menunjukkan bahwa tanaman padi yang ditanam di 

lahan kering dengan ketersediaan hara rendah mampu melarutkan P sehingga meningkatkan 

serapan P, ternyata tanaman tersebut mengeluarkan asam sitrat ke daerah perakaran yang bisa 

melarutkan P sehingga menjadi tersedia bagi tanaman. 

Oleh karena pada tanah masam P difiksasi oleh Al membentuk endapan sehingga 

menginduksi defisiensi P, maka sekresi asam organik secara tidak langsung disebabkan oleh 

defisiensi P. Kemungkinan P diendapkan sebagai senyawa Al-fosfat yang tidak larut dalam kultur 

larutan hara dalam tempo lebih dari 8 hari kultur. Pada penelitian perlakuan Al jangka pendek 

pada gandum secara jelas menunjukkan bahwa sekresi asam organik spesifik terhadap cekaman 

Al, sedangkan defisiensi P selama 1 hari belum menunjukkan sekresi asam organik (Ma, 2000). 

Defisiensi P pada Kasia taro selama 8 hari juga belum menunjukkan ekskresi asam 

organik dan sebaliknya terjadi pada perlakuan Al jangka pendek (Ma dan Miyasaka, 1998). 

Dengan demikian ekskresi asam organik yang disebabkan oleh defisiensi P membutuhkan waktu 

untuk memberi kondisi defisien P melalui pengendapan oleh Al. 

 Jika tanaman dapat ditingkatkan karakteristiknya untuk menyerap dan menggunakan P 

dari bentuk yang terikat tadi, maka peningkatan produksi dengan memanfaatkan P tersebut dapat 

diharapkan sehingga dapat mengurangi aplikasi pupuk. Kemampuan tanaman menggunakan P 

terikat ini merupakan karakter yang diinginkan. 

 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

    Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan, Laboratorium Ganetika dan 

Pemuliaan Tanaman Jurusan Budidaya Pertanian Faperta untuk isolasi jaringan, dan 

Laboratorium Kimia Organik Bahan Alam FMIPA untuk identifikasi jenis dan kandungan asam 

organik. Penelitian bioassay akan dilakukan di rumah kaca Faperta dan untuk analisis bobot 

kering tajuk dan akar akan dilakukan di Laboratorium Genetika dan Pemuliaan Tanaman.  

Analisis jaringan tanaman akan dilakukan di laboratorium Tanah Faperta. Semua lokasi 

penelitian berada dalam lingkungan Universitas Andalas. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan 

Januari sampai dengan bulan Oktober  2006. 

 Bahan tanaman diperoleh dari hasil penyaringan galur-galur padi gogo bagi efisiensi P 

dalam keadaan tercekam Al (45 ppm) dan P kurang (4 ppm). Galur-galur yang dipilih sebagai 

galur tenggang Al dan efisien P (TE) adalah Krowal. Galur yang dipilih sebagai galur tenggang 

dan tidak efisien P (TI) adalah Ketombol. Galur-galur yang dipilih sebagai galur peka Al (PI) 

adalah IR 64 dan Jatiluhur (Etti Swasti, 2004). 

Larutan hara yang digunakan dalam penelitian ini adalah larutan hara Yoshida (Yoshida 

et al., 1976) dengan komposisi (ppm) sebagai berikut : N (40), P (10), K (40), Ca (40), Mg (40), 

Mn (0.5), Mo (0.005), B (0.2), Zn(0.01), Cu (0.01), dan Fe (2.0). Cekaman Al dibuat dengan 

pemberian AlCl3 (45 ppm) dan P kurang (4 ppm P) sebagai batas kritis P pada percobaan 

penyaringan (Makmur et al., 1999). Sedangkan P cukup dibuat dengan pemberian 10 ppm P 

sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Yoshida (1976) untuk pertumbuhan padi dalam 

kultur larutan hara selama masa pertumbuhan 14 hari. Komposisi hara tersebut diaduk dalam 

aquades dengan volume yang disesuaikan dengan percobaan. Derajat kemasaman larutan 

disesuaikan pada pH 4.0 dengan penambahan HCl 0.1 N atau NaHCO3 0.1 N.    

 Percobaan pertama menggunakan rancangan faktorial yang disusun dalam Rancangan 

Acak Lengkap. Perlakuan terdiri dari 2 faktor yaitu faktor Media yang terdiri atas 6 taraf, yaitu; 

(1) 0 ppm Al dan 0 ppm P; (2) 0 ppm Al dan 4 ppm P; (3) 0 ppm Al dan 10 ppm P; (4) 45 ppm 

Al dan 0 ppm P; (5)  45 ppm Al dan 4 ppm P, dan (6) 45 ppm Al dan 10 ppm P. Faktor kedua 

terdiri atas 4 galur padi gogo, yaitu Krowal (toleran Al efisien P), Ketombol (toleran Al tidak 

efisien P), IR 64, dan Jatiluhur (peka Al dan tidak efisien P). Percobaan ini dilakukan dalam dua 
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ulangan sehingga terdapat 6 x 4 x 2 = 48 satuan percobaan. Empat kecambah ditanam dalam   

250 ml larutan hara Yoshida dengan perlakuan seperti diatas. Al diberikan setelah larutan 

Yoshida disterilkan dengan tujuan untuk mencegah endapan. Kecambah ditumbuhkan selama 14 

hari dengan bantuan shaker dalam ruang tumbuh yang terkontrol (Gambar 1). Kemudian 

dilakukan analisis kadar asam organik pada media tumbuh dan pada jaringan akar tanaman 

dengan menggunakan HPLC (Pellet et al, 1995). Jenis asam organik yang dianalisis antara lain 

asam sitrat, malat, oksalat, tartaric, dan fumarat. Data dianalisis dengan uji F dan bila ada 

pengaruh nyata dilanjutkan dengan uji Tukey (Gomez dan Gomez, 1995).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tanaman yang ditumbuhkan dalam kultur air setelah mendapat perlakuan cekaman Al 

dan P dengan bantuan  shaker 

Percobaan kedua adalah percobaan respon morfologi padi gogo peka aluminium terhadap 

asam organik dan mekanisme pelarutan P yang dilaksanakan di rumah kaca dengan 

menggunakan rancangan faktorial dalam RAL (Gambar 2). Faktor pertama adalah media yang 

terdiri dari 4 taraf yaitu; (1) 45 ppm Al dan 10 ppm P plus asam organik; (2) 45 ppm Al dan 4 

ppm P plus asam organik; (3) 45 ppm Al dan 10 ppm P tanpa asam organik; (4) 45 ppm Al dan 4 

ppm P tanpa asam organik. Faktor kedua adalah galur padi gogo yaitu IR 64 dan Jatiluhur. 

Pengamatan dilakukan terhadap bobot kering akar (BKA) dan tajuk (BKTj), kandungan P akar 

dan tajuk. Serapan P tajuk, serapan P akar, dan serapan P total dihitung menggunakan 

persamaan-persamaan berikut. 

Serapan fosfor tajuk (SPTj) = BKTj (mg)  x  Kadar P tajuk (%) 

Serapan fosfor akar (SPA)   =  BKA (mg)  x  Kadar Pakar (%) 

Serapan fosfor total  =  SPTj (mg) + SPA (mg)  

Data dianalisis dengan uji F dan bila ada pengaruh nyata dilanjutkan dengan uji beda nilai tengah 

antar perlakuan dengan uji Tukey (Gomez dan Gomez, 1995).     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Penempatan tanaman yang ditumbuhkan dalam kultur air yang diperlakukan dengan 

asam organik dalam keadaan tercekam Al  

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Akumulasi Asam Organik 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa asam organik pada jaringan akar (akumulasi) 

nyata dipengaruhi oleh galur dan interaksi galur dengan media (Tabel 1). Dari analisis asam 

organik berdasarkan waktu retensi, asam organik yang diakumulasi hanya asam oksalat, 

sedangkan jenis asam lain yang dijadikan standar tidak ditemukan waktu retensi yang sama 

dengan sampel. Dengan demikian pembahasan selanjutnya adalah asam oksalat.   
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Tabel 1 menyajikan hasil uji beda antara taraf perlakuan media (cekaman Al dan P) dan 

galur terhadap peubah kadar asam organik, yaitu asam oksalat. Kadar asam organik tertinggi 

hasil akumulasi terdapat pada galur Ketombol yang berbeda nyata dengan galur lainnya, 

sedangkan tiga galur lainnya tidak memperlihatkan perbedaan yang nyata walaupun Krowal 

memperlihatkan nilai yang cenderung lebih tinggi dari dua galur yang tergolong peka.  

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa media tidak memberikan pengaruh terhadap 

akumulasi asam oksalat pada galur-galur yang diuji, baik taraf Al maupun taraf P. Namun nilai 

tertinggi ditemukan pada galur Ketombol (toleran Al), yaitu pada media yang mengalami 

cekaman Al dan kahat P, hal ini menjelaskan bahwa cekaman Al dan kahat P telah memicu 

sintesis asam oksalat pada galur Ketombol (toleran) yang dimanfaatkan untuk mekanisme 

internal. Perlakuan cekaman Al telah merangsang terjadinya sintesis asam oksalat. Terjadinya 

sintesis asam organik tersebut mendukung dugaan terjadinya mekanisme pengkelatan secara 

internal terhadap Al yang diserap akar oleh asam organik tersebut.   

Sintesis asam organik dari hasil akumulasi menunjukkan adanya mekanisme toleransi 

secara internal untuk mencegah pengaruh buruk dari Al. Sebagaimana dikemukakan Taylor 

(1991); Kochian (1995), dan Ma (2000) pada tanaman toleran, mekanismenya dapat terjadi 

secara internal yaitu dengan cara mengakumulasi asam organik pada jaringan akar. Hasil 

penelitian pada beberapa genotipe kedelai toleran menunjukkan peningkatan akumulasi asam 

sitrat dan malat  sebesar 2-5 kali dibandingkan pada spesies peka (Sopandie, 1999; Kasim, 2000).  

 

Eksudasi asam organik 

Hasil analisis ragam menunjukkan perlakuan media (cekaman Al dan P), galur, dan 

interaksi antara keduanya memperlihatkan pengaruh yang sangat nyata dan nyata terhadap 

sintesis kadar asam oksalat yang dieksudasi dari akar tanaman padi. Tabel 1 menyajikan hasil uji 

beda antara taraf perlakuan kedua faktor tersebut terhadap peubah kadar asam organik, yaitu 

oksalat. Kadar asam organik tertinggi hasil eksudasi terdapat pada galur Krowal sebesar 25.0 mM 

pada media 45 ppm Al dan 4 ppm P, sebaliknya kadar asam organik terendah terdapat pada 

Jatiluhur yaitu sebesar 4.5 mM. Asam organik berperanan dalam eksklusi Al melalui 

pelepasannya dari akar dan mengkhelat Al di daerah simplas, sehingga menghindarkan tanaman 

dari pengaruh keracunan pada tingkat seluler (Pellet et al., 1995).  Sopandie (1999); Kasim 

(2000) mengemukakan bahwa Al pada larutan hara mestimulasi sintesis asam sitrat dan malat 

pada ujung akar tanaman kedelai yang ditumbuhkan pada kultur hara. 

Tabel 1. Akumulasi dan Sekresi serta Total Asam Oksalat Beberapa Galur Padi Gogo pada 

Berbagai Media 
Galur Tanpa Al 45 ppm Al Rerata 

0 ppmP 4 ppmP 10 ppmP 0 ppmP 4 ppmP 10 ppmP  

 Akumulasi (mM) 

IR64 1.0 2.0 1.5 1.0 2.0 3.5 1.6667 B 

Jatiluhur 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.1667 B 

Krowal 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 3.5 1.9167 B 
Ketombol 3.0 1.5 4.5 5.0 7.0 2.5 4.0833 A 

Rerata 1.5 1.375 1.75 2.125 3.5 3.0  

 Sekresi (eksudasi) 

IR64   5.5 c   6.0 c   7.5     bc   9.5     bc   9.5   bc   9.5     bc   7.917 B 
Jatiluhur 10.0 bc 10.0 bc   8.0     bc   6.0     c   7.5   bc   4.5     c   7.667 B 

Krowal 15.0 abc 11.0 bc 13.5     abc 19.0     ab 25.0   a 19.0     ab 17.083 A 

Ketombol   7.5 bc   7.0 c   8.5     bc 10.0     bc 15.0   abc 14.5     abc 10.417 B 

Rerata   9.5 B   8.5 B   9.375 B 11.125 AB 14.25 A 11.875 AB  

 Total (akumulasi dan eksudasi)  

IR64   6.5     e   8.0     d   8.0     d 10.5     b 11.5   b 13.0     b   9.59 C 

Jatiluhur 11.0     b 11.0     b   9.0     b   7.0     e   9.0   b   6.0     e   8.84 C 

Krowal 16.0     b 12.0     b 14.5     b 20.5     a 28.5   a 22.5     a 19.0   A 
Ketombol 10.5     b   8.5     c 13        b 15.0     b 22.0   a  17.0     a 14.35 B 

Rerata 10.125 BC 10.125 C 10.425 BC 13.025 ABC 17.75 A 15.875 AB  
Keterangan:  Huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata      

Kadar asam organik hasil eksudasi pada Ketombol lebih tinggi dibandingkan dengan IR 

64 dan Jatiluhur dari kelompok peka Al walaupun secara statistik tidak berbeda nyata. Namun 

Ketombol mampu  mengakumulasi asam oksalat secara  nyata lebih tinggi dari tiga galur lainnya.  
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Hal ini menjelaskan terdapatnya mekanisme internal pada galur tersebut dalam menghadapi 

cekaman Al (Tabel 1). Eksudasi asam organik ke media tumbuh akibat cekaman Al, 

menunjukkan bahwa pada galur tersebut terdapat suatu mekanisme toleransi secara eksternal. 

Mekanisme eksternal adalah suatu mekanisme yang dikembangkan tanaman untuk mencegah 

masuknya Al ke dalam daerah simplas, antara lain dengan mengeksudasikan asam organik ke 

media tumbuh untuk mengkelat Al, sehingga tidak tersedia untuk diserap akar.    

Perlakuan media (cekaman Al) terhadap galur-galur padi gogo telah merangsang 

terjadinya sekresi asam oksalat. Terjadinya sekresi asam organik tersebut mendukung dugaan 

terjadinya mekanisme pengkelatan secara eksternal terhadap Al yang ada di media larutan oleh 

asam organik tersebut. Kadar masing-masing asam organik tersebut memperlihatkan perbedaan 

yang nyata antara galur toleran dan peka.  

Pada keadaan tidak tercekam Al, pemberian berbagai taraf P tidak berpengaruh pada 

sekresi asam oksalat pada galur yang peka dan sebaliknya terjadi pada galur yang toleran Al. Hal 

ini menjelaskan bahwa terdapat indikasi bahwa kahat P juga dapat memicu sekresi asam oksalat 

pada galur yang toleran. Namun pada keadaan tercekam Al hanya galur yang toleran yang 

mengalami peningkatan sekresi asam oksalat baik pada kahat P maupun pada yang cukup P 

(Tabel 1).   

Taylor, (1991); Kochian, (1995); dan Ma, (2000) mengemukakan bahwa pada tanaman 

toleran terdapat suatu mekanisme untuk mencegah masuknya Al, yaitu melalui mekanisme 

toleransi eksternal. Eksudasi asam sitrat pada kedelai toleran meningkat 2-6 kali dibandingkan 

spesies peka, sedangkan asam malat hanya terdeteksi pada beberapa spesies toleran saja (Kasim, 

2000). Ma (2000) mengemukakan bahwa, mekanisme ekternal pengkelatan terhadap Al terjadi 

dengan cara eksudasi asam organik ke daerah rhizozfer sehingga membentuk komplek Al-asam 

organik, sedangkan secara internal terjadi hambatan terhadap Al oleh komponen-komponen sel 

akar seperti dinding sel, plasma membran, DNA, enzim, dan lainnya. Apabila komponen-

komponen sel akar tersebut tidak mampu menghambat efek meracun dari Al tersebut maka 

terjadi hambatan terhadap perpanjangan akar, dan penyerapan hara dan air. 

 

Asam organik total (akumulasi dan eksudasi) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa asam organik total yaitu yang ada pada jaringan 

akar (akumulasi) dan yang disekresikan ke media larutan sangat nyata dipengaruhi oleh galur dan 

media interaksi keduanya memberikan pengaruh yang nyata. Tabel 1 memperlihatkan kadar asam 

organik total hasil eksudasi lebih besar dibandingkan dengan kadar asam organik total pada 

akumulasi. Hasil percobaan di atas membuktikan bahwa cekaman Al akan merangsang galur 

toleran Al untuk memproduksi asam organik sebagai salah satu mekanisme tanaman untuk 

beradaptasi terhadap cekaman tersebut baik secara internal maupun eksternal, melalui mekanisme 

eksudasi dan akumulasi asam organik. Akumulasi asam organik adalah mekanisme yang 

dikembangkan oleh tanaman untuk mengeleminir pengaruh cekaman yang terjadi di dalam 

jaringan tanaman dengan meningkatkan produksi asam organik, sedangkan mekanisme eksudasi 

adalah upaya tanaman untuk mengatasi cekaman Al, ketika Al tersebut masih berada di luar 

jaringan dengan cara mengeksudasikan asam organik melalui ujung akar ke media tumbuh. 

Penelitian ini membuktikan bahwa kemampuan tanaman untuk dapat beradaptasi pada 

kondisi tercekam Al, sangat tergantung dari kemampuan galur tersebut untuk memproduksi asam 

organik dalam jumlah yang cukup untuk mengeleminir pengaruh beracun dari cekaman Al 

tersebut. Akar tanaman mampu menghasilkan eksudat seperti asam organik yang berperanan 

penting pada strategi adaptasi (Ma dan Miyasaka, 1998; Zheng et al., 1998;  Ma, 2000), diduga 

pada galur peka peka, sintesis asam organik tidak cukup memadai untuk mengkelat Al.   

Penelitian pada jagung, wortel, dan kedelai pada tanah mineral masam membuktikan bahwa, akar 

tanaman yang toleran mampu menghasilkan asam organik lebih banyak daripada spesies yang 

peka, yaitu 2-3 kali lipat. Tingginya produksi asam-asam organik tersebut berhubungan dengan 

terbentuknya enzim-enzim spesifik, sebagai tanggap terhadap cekaman Al (Pellet et al., 1995; 

Takita et al, 1999; Sopandie, 1999).    

Antar kedua kelompok galur tersebut terlihat adanya perbedaan tanggap terhadap perlakuan 

cekaman Al. Pada galur toleran terjadi sintesis yang lebih tinggi. Menurut Pellet et al., (1995); 

Sopandie, (1999); Ma, (2000) eksudasi dan akumulasi asam organik sangat menentukan 

kemampuan dari spesies tanaman toleran untuk dapat beradaptasi pada tanah masam. Produksi 

asam organik  selain berperanan  untuk mengkelat Al,  juga berperanan  untuk  meningkatkan pH.   
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Hal ini diduga terkait dengan efisiensi reduksi nitrat yang lebih besar dari pada amonium pada 

spesies toleran terhadap cekaman Al. Hasil penelitian Sopandie (1999) menunjukkan aktivitas 

total nitrat reduktase (TANR) dan aktivitas spesifik nitrat reduktase (SANR) mencapai  2-3 kali 

lebih tinggi pada kedelai toleran dibandingkan dengan kedelai peka. Dari hasil eksudasi dan 

akumulasi asam-asam organik tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa mekanisme toleransi 

pada galur toleran terjadi secara internal dan eksternal. 

Penggunaan genotipe yang memiliki kemampuan memproduksi asam organik merupakan 

strategi yang tepat untuk adaptasi tanaman pada tanah-tanah dengan ketersediaan P rendah 

terutama pada tanah masam dimana P dikelat oleh Al. Genotipe yang mengeksudasi asam 

organik dapat memobilisasi P yang terikat dan menyediakannya untuk tanaman. Karakter ini 

sangat potensial apabila dikaitkan dengan usaha perbaikan efisiensi P dalam keadaan tercekam 

Al.  

 

Respon Galur Padi Gogo Peka Al terhadap pemberian Asam Organik  

dalam keadaan tercekam Al dan P  

 Hasil sidik ragam menunjukkan perlakuan media dan galur memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap peubah berat kering akar (BKA), berat kering tajuk (BKTj), serapan P akar (SPA), 

serapan P tajuk(SPTj), dan serapan P tanaman total (SPT), sedangkan interaksi keduanya tidak 

memberikan pengaruh terhadap peubah yang diamati, kecuali BKTj, SPTj, SPT IR 64 dan SPA 

Jatiluhur.    

 

 

 

 

 

  

 

 

 Gambar 3. Penampilan Akar 

galur IR 64 (kiri) dan Jatiluhur 

(kanan) yang diperlakukan 

dengan asam oksalat (O2) dan 

tanpa asam oksalat (O1) dalam 

keadaan tercekam aluminium 

Tabel 2. Respon Galur Padi Gogo IR64 dan Jatiluhur terhadap Pemberian Asam Organik dalam 
Keadaan Tercekam Aluminium dan Fosfor 

Media 
IR 64 (mg/pot) Jatiluhur (mg/pot) 

BKA BKTj BKA BKTj 

Tanpa asam organik 4 P 

10 P 

23.67 c 

29.33 bc 

  92.67 b 

109.00 b 

25.667 

34.33 

  88.33 b 

144.33 ab 

Rerata 27.00 B 100.83 B 30.00   B 116.33 

Dengan asam organik 4 P 

10 P 

41.33 ab 

  66.0 a 

116.67 b 

232.33 a 

36.667 

53.00 

123.67 ab 

174.33 a 

Rerata 53.67 A 174.50 A 44.500 A 149.00 
Keterangan : Huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata 

Tabel 3. Serapan P Akar (SPA), P Tajuk (SPTj) dan Total (SPT) Galur IR64 dan Jatiluhur Akibat 

Pemberian Asam Organik dalam Keadaan Tercekam Aluminium dan Fosfor 

Media SPA SPTj SPT 

IR 64 (mg/pot) 

Tanpa asam organik 4 P 

10 P 

0.109 

0.334 

2.333 b 

4.667 b 

2.442 b 

5.000 b 

Rerata 0.221 B 3.5 B 3.721 B 

Dengan asam organik 4 P 

10 P 

0.512 

2.042 

11.333 b 

43.333 a 

11.845 b 

45.375 a 

Rerata 1.277 A 27.33 A 28.500 A 

 Jatiluhur (mg/pot) 

Tanpa asam organik 4 P 

10 P 

0.057 b 

0.168 b 

1.667 b 

8.333 ab 

2.000 b 

8.501 ab 

Rerata 0.112 B 5.000 5.1667 

Dengan asam organik 4 P 

10 P 

0.245 b 

0.761 a 

5.000 ab 

12.000 a 

5.245 ab 

12.761 a 

Rerata 0.503 A 8.500 9.000 
Keterangan : Huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata  
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Data Tabel 2 menunjukkan hasil uji beda respon galur padi gogo peka Al terhadap 

pemberian asam organik dalam keadaan tercekam Al. Dari tabel 2 tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pemberian asam organik pada media yang mengalami cekaman Al dapat memperbaiki 

pertumbuhan tanaman yang terlihat dari peningkatan BKA dan BKTj pada galur yang diuji, 

kecuali BKTj Jatiluhur. Peningkatan BKA dan BKTj pada galur IR64 dan BKA pada Jatiluhur 

didukung oleh meningkatnya serapan P tanaman akibat perlakuan asam organik pada media yang 

tercekam Al (Tabel 3). Sebagaimana diketahui asam organik (ujung anion) dapat berikatan 

dengan aluminium (ujung kation) yang menyebabkan P dapat bebas dari ikatan Al-P sehingga P 

dapat tersedia bagi tanaman.   

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Perbedaan antara galur toleran dan peka dalam keadaan tercekam Al dan P kurang, dapat 

disebabkan oleh perbedaan dalam mengakumulasikan asam oksalat pada jaringan akar dan 

perbedaan dalam mengekskresikannya ke dalam media tumbuh. Galur padi gogo toleran dan 

efisien P (Krowal) mampu mengekskresikan asam oksalat yang sangat nyata lebih tinggi daripada 

galur toleran dan tidak efisien (Ketombol) dan dari galur peka dan tidak efisien P (IR 64 dan 

Jatiluhur). Walaupun galur Ketombol (toleran dan tidak efisien P) mengeksresikan asam oksalat 

yang tidak berbeda nyata dengan galur peka namun nilainya cenderung lebih tinggi, sedangkan 

akumulasi asam oksalat tertinggi ditemui pada galur Ketombol ini. Dengan demikian padi gogo 

yang diuji memiliki mekanisme toleransi terhadap cekaman aluminium secara eksternal dan 

internal. Galur padi gogo toleran aluminium mampu mengakumulasi dan mengeksresikan asam 

organik (total asam organik) yang lebih tinggi dari kelompok peka aluminium.   

 Berdasarkan percobaan pengaruh asam organik terhadap pertumbuhan dan serapan P 

galur yang peka aluminium (IR 64 da Jatiluhur) dapat dijelaskan bahwa asam organik dapat 

meningkatkan berat kering akar dan tajuk serta mampu meningkatkan serapan P, hal ini 

menandakan bahwa P yang ada dalam larutan yang mengalami cekaman aluminium dapat 

dimanfaatkan oleh tanaman. Asam organik dapat berikatan dengan aluminium sekalugus bisa 

melepaskan P yang terikat pada aluminium. 

 Ada beberapa saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian ini diantaranya adalah 

untuk menambah jenis asam organik standar sehingga semua puncak (peach) yang keluar dari 

hplc dapat dibaca. Penelitian ini hanya menggunakan asam sitrat, oksalat, malat, fumarat, tartaric, 

dan askorbik. Puncak dari sampel yang sama dengan standar hanya menunjukkan asam oksalat 

padahal masih terdapat puncak lainnya namun tidak sama dengan asam organik standar yang 

digunakan. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat DP2M Ditjen Dikti yang telah 

memberikan dukungan dana untuk penelitian fundamental pada tahun anggaran 2006. 

 

DAFTAR  PUSTAKA 

Fageria, N. K. and V. C. Baligar. 1997. Phosphorus Use efficiency by corn genotypes. J. Plant. 
Nutr. 20(10):1267-1277. 

Foy, C. D. 1983. The physiology of plant adaptation to mineral stress. Iowa state J.Res. 57:355-

391. 

Howeler, R. H. and L. F. Cadavid. 1976. Screening of rice cultivars for tolerance to Al-toxicity in 
nutrient solution as compared with a field screening methode. Agron. J. 68:551-555. 

Karama, A. S dan A. Abdurachman. 1993. Optimasi pemanfaatan sumberdaya alam berwawasan 

lingkungan. Proseding Simposium Penelitian Tanaman Pangan III. P3TP dan Badan 
Litbang DepTan. Jakarta/Bogor 23–25 Agustus. 98-112. 

Kasim, N., D. Sopandie, S. Haran, dan M. Yusuf. 2001. Pola akumulasi dan sekresi asam sitrat 

dan asam malat pada beberapa genotipe kedelai toleran dan peka aluminium. Hayati. 
September: 8(3) 58-61. 

Ma. Z. and S. C. Miyasaka. 1998. Oxalate exudation by taro in response to Al. Plant Physiol. 

118:861-865. 

Ma. J. F. 2000. Role of organic acids in detoxification of aluminum in higher plants. Plant Cell 
Physiol. 41(4):383-390. 



 

Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian yang Dibiayai oleh Hibah Kompetitif 

Bogor, 1-2 Agustus 2007 

319 

Makmur, A., D. Sopandie, H. Aswidinnoor, dan S. H. Sutjahjo. 1999. Breeding upland rice 

(Oryza sativa L.) for adaptation to acid soil: Physiology and inharitance of nutrient 
element efficiency under aluminium stress. IPB Bogor. 

Marschner, H. 1995. Mineral Nutrition of Higher plants (Ed.). Acad Press. San Diego. 889 p. 

Otani. T., and N. Ae. 1996. Phosphorus (P) uptake mechanism of crops grown in soil low P 

status. I. Screening of crops for efficient P uptake. Soil Sci. Plant Nutr. 42(1):155-163. 

Pellet, D. M., D. L. Grunes, and L. V. Kochian. 1995. Organic acid exudation as an aluminum-
tolerance mechanism in maize (Zea mays L.). Planta. 196:788-795. 

_______________________________________. 1996. Multiple aluminum resistance 

mechanism in wheat. Role of root apical phosphate and malate exudation. Plant Physiol. 
112:591-597. 

Schaffert, R. E., E. M. e Sorgo, V. M. C. Alves, S. N. Parentoni, and K. G. Raghothama. 2000. 

Genetic Control of Phosphorus Uptake and Utilization Efficiency in Maize and Sorghum 
under Marginal Soil Conditions. Purdue University. http//www. Isu.edu.  

Sivaguru, M. and K. Paliwal. 1993. Differential Al-tolerance in some tropical rice cultivars: I. 

Growth performance. J. of Plant Nutr. 16:1705-1716. 

Sopandie, D. 1999. Differential aluminum tolerance of soybean genotypes related to nitrate 
metabolism and organic acid exudation. Comm. Ag. 5(1):13-20. 

Swasti, E. 2004. Fisiologi dan Pewarisan Sifat Efisiensi Fosfor pada Padi Gogo dalam Keadaan 
Tercekam Aluminium. 

Takenaga, H. 1995. Nutrient absorption in relation to enviromental factors. Matsuo et al (eds.) 

Science og Rice Plant  Fisiology. 2:278-368. 

Taylor, G. J. 1988. Physiology of alumunium tolerance in higher plants. Commun. Soil. Sci. 
Plant. Anal. 19:1179-1194 

Yoshida, S., D. A. Forna, J. H. Cock, and K. A. Gomes. Laboratory manualfor physiological 

studies of rice (3 
rd

Ed.). IRRI. 83 p.     

Zhang, F. S., J. Ma, and Y. P. Cao. 1997. Phosphorus deficiency enhances root exudation of low 

molecular weight organic acids and utilization of sparingly soluble inorganic phosphates 

by radish (Raghanus sativus L.) and Rape (Brassica napus L.) plants. Plant and Soil 
196:261-264. 




