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ABSTRAK 

Produksi massal predator bertujuan untuk menghasilkan sejumlah besar serangga 

predator yang berkualitas dengan biaya dan tenaga kerja yang minimal. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah pakan larva ulat kandang A. diaperinus 

yang dikonsumsi oleh serangga S. annulicornis mulai stadia nimfa hingga imago dan 

menghitung biaya yang diperlukan untuk perbanyakan 1.000 ekor imago per generasi. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa jumlah larva ulat kandang A. diaperinus yang dimakan oleh seekor nimfa instar 

ke–1, ke–2, ke–3, ke–4, ke–5 dan imago, berturut-turut adalah sebanyak 0,38 ± 0,11,  

0,42 ± 0,24,  0,8 ± 0,33,  1,3 ± 0,17, 1,68 ± 0,17, dan 2,82 ± 0,33 ekor per hari. 

Jumlah pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1.000 ekor imago S. annulicornis 

adalah sebanyak 71.630 ekor larva A. diaperinus atau setara dengan 1,522 kg. Biaya 

yang diperlukan untuk menghasilkan 1.000 ekor imago tersebut yang meliputi biaya 

modal, tenaga kerja, dan pakan adalah sebesar Rp. 3.401.550,-. Jika ukuran pakan 

(stadia larva) yang diberikan sesuai dengan ukuran tubuh nimfa dan dalam jumlah yang 

berlebih, nimfa yang dipelihara sebanyak lebih dari 1 ekor per wadah tidak menunjukkan 

adanya perilaku kanibalisme. Dengan demikian, metode pemeliharaan nimfa secara 

berkelompok dapat mereduksi biaya pemeliharaan yang meliputi tenaga kerja dan 

penyediaan wadah pemeliharaan sebesar 40–50% tergantung pada jumlah nimfa yang 

dikelompokkan. Hasil analisis biaya ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

produksi predator skala massal untuk tujuan pengendalian hayati hama di lapangan.   

Kata kunci: Sycanus annulicornis, Alphitobius diaperinus, analisis biaya 

ABSTRACT 

Mass production of predatory aims to produce a large number of quality insect with 

minimum cost and labor. The purpose of this study was to determine the number of 

lesser mealworm A. diaperinus consumed by insects S. annulicornis from nymphs stadia 

to imago and to calculate the cost analysis for producing 1,000 imago per generation. 

This research uses descriptive method.  The results showed that the number of lesser 

mealworm A. diaperinus consumed by an instar nymphs 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and imago 

are 0.38 ± 0, 11, 0.42 ± 0.24, 0.8 ± 0.33, 1.3 ± 0.17, 1.68 ± 0.17 and 2.82 ± 0.33 

larvae per day, respectively. The diet consumption to produce 1,000 imago S. 

annulicornis was 71,630 larvae of A. diaperinus or equal to 1,522 kg. The cost required 

to produce 1,000 imago including the cost of capital, labor, and diet is IDR 3,401,550. If 

the prey size (larval stage) fed to the nymph in accordance with the body size and the 

amount of the excess, the nymphs maintained by more than 1 nymph per container did 

not indicate a cannibalistic behavior. Thus, the maintenance method nymph in groups 

can reduce the maintenance costs including the labor cost and the material cost for 

providing the container as much as 40–50% depending on the number of nymphs 

grouped. The results of the cost analysis can be a consideration to produce predators in 

large scale for the purpose of biological control of pests in the fields. 

 

Keywords: Sycanus annulicornis, Alphitobius diaperinus, cost analysis 
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PENDAHULUAN 

Sycanus annulicornis Dohrn. 

(Hemiptera: Reduviidae) merupakan salah 

satu serangga predator yang bersifat 

polifagus, yaitu serangga yang mempunyai 

kisaran mangsa yang luas terutama dari 

ordo Lepidoptera dan Coleoptera. Predator 

ini telah diketahui mampu memangsa 

hama utama pemakan daun (defoliator) 

kelapa sawit, yaitu ulat kantung dan ulat 

api (Singh, 1992; Tiong, 1996; Julkefli 

dkk., 2004; Syari dkk., 2010; Dongoran 

dkk., 2011; Jamjanya dkk., 2014), dan 

hama defoliator pada tanaman sayuran, 

seperti: Crocidolomia pavonana F., dan 

Plutella xylostella L. (Yuliadhi dan 

Sudiarta, 2012). Oleh karena itu, Sycanus 

dapat dikembangkan sebagai predator 

yang potensial untuk menekan populasi 

hama pemakan daun baik pada tanaman 

kelapa sawit maupun pada tanaman 

sayuran. 

S. annulicornis dapat diperbanyak 

dengan mudah menggunakan pakan alami 

(mangsa) dari berbagai larva serangga, 

seperti Tenebrio molitor L. (Sahid dkk., 

2016) dan Alphitobius diaperinus. Namun, 

komersialisasi musuh alami S. annulicornis 

ini dalam pengendalian hayati hama pada 

tanaman sayuran dan perkebunan 

memerlukan biaya seminimal mungkin 

untuk  perbanyakan massalnya. Untuk 

memulai program pengendalian hayati, 

biaya produksi, yang meliputi: biaya 

pakan, biaya modal (peralatan untuk 

perbanyakan) dan estimasi tenaga kerja 

(untuk pemeliharaan) perlu dihitung untuk 

perbanyakan massal musuh alami. 

Perbanyakan massal predator atau 

beberapa agen pengendali hayati 

merupakan syarat untuk keberhasilan 

program pengendalian hayati, namun hal 

ini tidak mungkin dilakukan tanpa 

menggunakan pakan yang standar, yaitu 

pakan yang mampu menghasilkan 

predator dengan kuantitas dan kualitas 

yang baik.  

Dalam penelitian ini, S. annulicornis 

diperbanyak secara massal menggunakan 

pakan mangsa larva A. diaperinus.  A. 

diaperinus merupakan serangga hama 

pasca panen dari ordo Coleoptera famili 

Tenebrionidae.  Larva A. diaperinus sangat 

mudah diperoleh karena merupakan pakan 

burung yang banyak dijual di pasaran 

dengan harga yang murah. Larva A. 

diaperinus mampu mempertahankan 

pertumbuhan dan perkembangan S. 

annulicornis dari nimfa instar 1 hingga 

menjadi imago. Penelitian ini dilakukan 

untuk menemukan teknologi yang murah 

untuk pemeliharaan dan produksi massal 

S. annulicornis di laboratorium. Target 

utamanya adalah mengembangkan teknik 

perbanyakan massal menggunakan pakan 

mangsa alternatif A. diaperinus agar 

diperoleh S. annulicornis yang 

berkuantitas dan berkualitas dengan biaya 

produksi yang murah. Untuk menghitung 

biaya yang diperlukan dalam menyediakan 

pakan mangsa bagi perbanyakan S. 

annulicornis skala massal, jumlah pakan 

larva A. diaperinus yang dikonsumsi oleh 

S. annulicornis mulai stadia nimfa hingga 

imago ditentukan. Biaya perbanyakan 

1.000 ekor imago S. annulicornis per 

generasi dihitung dengan 

mempertimbangkan biaya pakan mangsa 

yang diperlukan, biaya modal, dan biaya 

tenaga kerja.  

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilakukan di 

Laboratorium Ilmu Hama Tumbuhan, 

Fakultas Pertanian Universitas 

Padjadjaran, Bandung. Penelitian 

dilakukan selama 5 bulan dari bulan Mei– 

September 2016.  Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian diskriptif. 

Pemeliharaan dan perbanyakan serangga 

S. annulicornis dilakukan di bawah kondisi 

laboratorium, yaitu: suhu berkisar 24–

26oC, kelembaban 70–80%, dan 

fotoperiodisme terang : gelap = 12 : 12.    

Pemeliharaan Imago Sycanus 

annulicornis 

Imago S. annulicornis dikumpulkan 

dari pertanaman padi dan kedelai di 

Bogor, Jawa Barat. Masing-masing 

serangga yang diperoleh dipelihara dalam 

gelas plastik bundar berukuran diameter 

6,5 cm dan tinggi 5 cm dan diberi pakan 

setiap hari dengan 7 ekor larva A. 

diaperinus yang dibeli dari Pasar Burung 

Sukahaji, Jalan Peta Bandung, Jawa Barat. 

Kapas basah diletakkan dalam wadah 

pemeliharaan untuk mempertahankan 

kelembaban optimum dan sebagai sumber 

minum bagi serangga. Kapas diganti setiap 
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hari untuk mencegah pertumbuhan jamur. 

Serangga jantan dan betina selanjutnya 

digabungkan dalam satu wadah dan 

dibiarkan berkopulasi. Setelah serangga 

betina meletakkan telurnya, telur 

dipindahkan ke wadah kosong dan 

dibiarkan hingga menetas menjadi nimfa.  

Jumlah Larva Alphitobius diaperinus 

yang Dimangsa Sycanus annulicornis 

Nimfa yang baru menetas dari 

setiap kelompok telur dipisahkan setiap 

ekor ke dalam masing-masing wadah 

plastik berukuran diameter 6,5 cm dan 

tinggi 5 cm. Pakan larva  A. diaperinus 

instar ke-7 (berat rata-rata 21,25 ± 1,11 

mg) diberikan sebanyak 10 ekor setiap 

hari.  Larva A. diaperinus yang dimangsa 

diganti setiap hari dengan larva yang baru 

dan jumlah larva yang dikonsumsi 

dihitung. Waktu yang diperlukan untuk 

menangani satu ekor mangsa juga 

diamati. Pengamatan dilakukan hingga 

nimfa S. annulicornis berubah menjadi 

imago. Perbanyakan S. annulcornis juga 

dilakukan secara berkelompok, yaitu 

dengan memelihara 2 ekor nimfa S. 

annulicornis dalam 1 wadah dan perilaku 

kanibalisme diamati. Biaya pemeliharaan 

S. annulicornis secara berkelompok dan 

individu dibandingkan. 

Analisis Biaya Produksi Massal 

Sycanus annulicornis  

Analisis biaya perbanyakan S. 

annulicornis mulai dari nimfa instar 1 

hingga imago dihitung dengan 

menjumlahkan biaya yang diperlukan 

untuk pakan, biaya modal, dan biaya 

ternaga kerja. Biaya pakan S. annulicornis 

setiap stadia larva dan imago dihitung 

dengan menjumlahkan jumlah larva A. 

diaperinus yang dikonsumsi setiap hari 

dengan lama hidup setiap stadia larva dan 

imago. Untuk memperoleh data biaya 

pakan yang diperlukan mulai nimfa instar 

1 hingga imago, jumlah larva A. diaperinus 

yang dikonsumsi dikalikan dengan berat 

rata-rata larva A. diaperinus instar ke-7 

dan harga (dalam rupiah) per Kg larva A. 

diaperinus. Biaya modal yang 

diperhitungkan, meliputi: biaya wadah 

pemeliharaan, tissue, kapas, gunting, 

kuas, dan pinset,  sedangkan biaya tenaga 

kerja dihitung selama 3 bulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perhitungan Biaya Pakan Berdasarkan 

Jumlah Pakan yang Dikonsumsi 

Pengamatan terhadap jumlah pakan 

mangsa yang dikonsumsi oleh setiap ekor 

S. annulicornis pada setiap stadia per hari 

menunjukkan bahwa nimfa instar 1 

mengkonsumsi larva A. diaperinus paling 

sedikit dibanding stadia yang lain (Tabel 

1). Hal ini karena ukuran tubuh nimfa 

yang masih kecil sehingga jumlah pakan 

yang diperlukan juga sedikit. Semakin 

bertambah ukuran tubuh S. annulicornis, 

jumlah pakan yang dikonsumsi per hari 

semakin banyak.  

 

Tabel 1. Jumlah pakan larva A. diaperinus yang dikonsumsi S. annulicornis (n = 10) 

Nimfa Jumlah pakan 

larva yang 

dikonsumsi (ekor) 

Lama 

hidup 

(hari) 

Total jumlah pakan 

yang dikonsumsi*) 

(ekor) 

Instar 1 0,38 ± 0,11 16,6 ± 1,5 6,31 ± 0,17 

Instar 2 0,42 ± 0,24 15,1 ± 2,5 6,34 ± 0,60 

Instar 3 0,80 ± 0,33 12,0 ± 2,9 9,60 ± 0,96 

Instar 4 1,30 ± 0,17 12,4 ± 2,3 16,12 ± 0,39 

Instar 5 1,68 ± 0,17 19,8 ± 2,1 33,26 ± 0,36 

Imago 2,82 ± 0,33 41,0 ± 9,0 115,62 ± 2,97 

*) Total jumlah pakan yang dikonsumsi = jumlah larva yang dikonsumsi × lama hidup 

Berat pakan larva A. diaperinus yang 

diperlukan untuk memelihara S. 

annulicornis dari nimfa instar 1 hingga 

menjadi imago dihitung dengan 

mengalikan jumlah total rata-rata pakan 

yang dikonsumsi oleh nimfa instar 1 
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sampai instar 5 (71,63 ekor) dengan berat 

rata-rata 1 ekor larva A. diaperinus instar 

7 (21,25 mg), yaitu sebanyak 1,52 gram. 

Dengan demikian, untuk memproduksi 

1.000 ekor S. annulicornis dewasa 

diperlukan pakan larva A. diaperinus 

sebanyak 1,522 Kg. Dengan harga per Kg 

larva A. diaperinus sebesar Rp. 70.000/kg, 

diperoleh biaya pakan untuk menghasilkan 

1.000 ekor imago S. annulicornis adalah 

sebesar Rp. 106.550,00.  

Analisis Biaya Produksi Massal 

Sycanus annulicornis 

Biaya yang diperlukan untuk 

memproduksi 1.000 ekor imago S. 

annulicornis dihitung berdasarkan teknik 

perbanyakan skala kecil di laboratorium. 

Biaya pembelian bahan untuk perbanyakan 

1.000 ekor S. annulicornis adalah sebesar 

Rp. 253.000,-. Biaya pembelian bahan ini 

meliputi biaya pembuatan wadah 

perbanyakan untuk setiap ekor S. 

annulicornis, gunting kuas, dan pinset. 

Biaya ini dapat tidak diperhitungkan lagi 

dalam produksi 1.000 ekor imago 

berikutnya jika kondisinya masih baik dan 

dapat digunakan berulang. Selain biaya 

modal, biaya lain, yang meliputi biaya 

bahan habis pakai (tissue, kapas, dan 

kertas label), biaya pakan, dan biaya 

tenaga kerja, merupakan biaya yang harus 

selalu diperhitungkan dalam setiap 

produksi S. annulicornis.  Rincian 

perhitungan biaya produksi 1.000 ekor 

imago S. annulicornis disajikan dalam 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Biaya produksi massal untuk 1.000 ekor imago S. annulicornis 

Item Biaya (Rp.) 

Wadah        228.000,- 

Tissue kering   10.000,- 

Tissue basah   10.000,- 

Gunting   10.000,- 

Pinset   10.000,- 

Kapas   12.000,- 

Kertas label   10.000,- 

Kuas     5.000,- 

Pakan        106.550,- 

Tenaga kerja      3.000.000,- 

Total Biaya (Rp)      3.401.550,- 

  

Berdasarkan hasil analisis biaya, 

untuk memproduksi 1.000 ekor imago S. 

annulicornis diperlukan biaya sebesar Rp. 

3.401.550,00, sehingga harga imago S. 

annulicornis per ekor berada dalam kisaran 

Rp. 3.450 – Rp. 4.000. Efisiensi biaya 

produksi S. annulicornis ini dapat 

ditingkatkan dengan menggunakan teknik 

perbanyakan secara berkelompok, yaitu 

dengan memelihara lebih dari satu ekor 

nimfa dalam 1 wadah pemeliharaan. Hasil 

pengamatan menunjukkan perilaku 

kanibalisme terhadap 2 ekor nimfa yang 

dipelihara dalam 1 wadah tidak terjadi jika 

suplai makanan tercukupi dan pergantian 

kulit dari nimfa yang ditempatkan dalam 

satu wadah tersebut hampir bersamaan 

(selisih waktu tidak lebih dari 24 jam). 

Dengan demikian, teknik perbanyakan 

secara berkelompok dapat mengurangi 

biaya penyediaan wadah pemeliharaan dan 

biaya tenaga kerja hingga 40 – 50%, 

sehingga harga per ekor imago S. 

annulicornis dapat berkisar antara Rp. 

1.800 – Rp. 2.300.  Harga ini dapat 

dianggap ekonomis dan cukup terjangkau 

bagi petani. 

Biaya untuk pengendalian hayati 

menggunakan agen biologis, seperti 

serangga predator, tidak dapat 

dibandingkan dengan insektisida sintesis 

sebab pengendalian hayati ini dalam 
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jangka panjang lebih murah, agen 

pengendali hayati bekerja terus-menerus 

dalam mengendalikan hama, tidak 

menimbulkan terjadinya resistensi, 

resurjensi, tidak menimbulkan 

pencemaran tanah, air, dan udara, tidak 

meninggalkan residu pada produk 

pertanian, sebaliknya dengan  insektisida 

sintesis yang sangat berbahaya bagi 

kesehatan manusia dan kelestarian 

lingkungan.  

Analisis Biaya Pemeliharaan Imago 

Sycanus annulicornis 

Dalam produksi S. annulicornis skala 

massal, biaya pemeliharaan imago sebagai 

indukan perlu dipertimbangkan, yang 

meliputi: biaya pakan, dan biaya tenaga 

kerja. Setiap pasang imago S. annulicornis 

harus diperlihara hingga menghasilkan 

generasi berikutnya. Biaya pakan dihitung 

berdasarkan Tabel 2, yaitu dengan 

mengalikan jumlah total rata-rata pakan 

yang dikonsumsi oleh sepasang  imago 

(231,24 ekor) dengan berat rata-rata 1 

ekor larva A. diaperinus instar 7 (21,25 

mg), yaitu sebanyak 4,91 gram atau 

setara dengan Rp. 34.500,00. Seekor S. 

annulicornis betina mampu menghasilkan 

2 – 3 kelompok telur dalam sekali siklus 

hidupnya (Sahid dkk., 2016), sehingga 

untuk menghasilkan 1.000 ekor S. 

annulicornis diperlukan minimal 5 pasang 

imago. Dengan demikian, biaya pakan 

yang diperlukan untuk memelihara 5 

pasang imago adalah sebesar Rp. 

172.500,00. Rincian total biaya 

pemeliharaan 5 pasang imago disajikan 

dalam Tabel 3.  

Berdasarkan hasil analisis biaya, jika 

sepasang imago memerlukan biaya 

pemeliharaan sebesar Rp. 70.700,00, 

maka setiap kelompok telur yang 

dihasilkan dapat dijual seharga Rp. 23.600 

– Rp. 35.350. Satu kelompok telur S. 

annulicornis dapat menghasilkan 50–100 

ekor nimfa, sehingga memberi peluang 

bagi petani untuk memelihara sendiri 

nimfa hingga menjadi imago dari 

kelompok telur dan biaya tenaga kerja 

dapat dihilangkan. 

 

 

 

Tabel 3. Biaya pemeliharaan untuk 5 pasang imago S. annulicornis 

Item Biaya (Rp.) 

Tissue kering   10.000,- 

Tissue basah   10.000,- 

Kapas   6.000,- 

Kertas label   5.000,- 

Pakan        172.500,- 

Tenaga kerja        150.000,- 

Total Biaya (Rp)        353.500,- 

 

Hasil analisis biaya ini memberikan 

informasi mengenai biaya input seperti 

biaya pembelian bahan, pakan dan tenaga 

kerja, sehingga pengguna dapat 

melakukan estimasi terhadap biaya 

penyediaan S. annulicornis untuk 

pelaksanaan program pengendalian hayati 

dengan mempertimbangkan ketiga biaya 

input tersebut. Biaya tenaga kerja sangat 

relatif tergantung pada kondisi di 

lapangan, dan item ini dapat mereduksi 

biaya perbanyakan S. annulicornis secara 

signifikan sehingga lebih ekonomis dan 

efisien. 

 

KESIMPULAN 

Untuk memproduksi S. annulicornis 

yang berkualitas di laboratorium, S. 

annulicornis dapat diperlihara secara 

berkelompok dengan suplai pakan yang 

cukup. Biaya tenaga kerja dapat 

dihilangkan dengan memelihara sendiri 

nimfa S. annulicornis dari kelompok telur 

hingga menjadi imago. Hasil analisis biaya 

menunjukkan bahwa penyediaan serangga 

predator untuk pengendalian hayati hama 

ulat pemakan daun di perkebunan dapat 

dilakukan secara ekonomis dan efisien. 
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ABSTRAK 

 

Ulat grayak (Spodoptera litura F.) merupakan salah satu hama utama tanaman kedelai 

yang perlu dilakukan penanganan secara cepat dan tepat, antara lain dengan 

memanfaatkan formulasi minyak mimba (Azadirachta indica A. Juss) sebagai alternatif 

pestisida non sintetik yang ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 

keefektifan formulasi minyak mimba mengendalikan ulat grayak dan pengaruhnya 

terhadap musuh alami.  Percobaan dilaksanakan di Kebun Percobaan Ciparanje, 

Jatinangor pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2015. Penelitian menggunakan 

rancangan acak kelompok dengan enam perlakuan dan lima ulangan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa formulasi minyak mimba dengan konsentrasi 2% efektif dalam 

mengendalikan hama S. litura dan cenderung aman terhadap beberapa musuh alami. 

Kata kunci: pestisida, konsetrasi, musuh alami, aman. 

 

ABSTRACT 

Armyworm (Spodoptera litura F.) is one of the major pests of soybean that need a quick 

and precise handling by the use of neem oil formulation (Azadirachta indica A. Juss), as 

an environmentally friendly biopesticide. This study was objected to determine the 

effective formulation of neem oil in controlling armyworm and the effects on the natural 

enemies. The experiment was carried in the experiment station Ciparanje, Jatinangor 

from May until August 2015. The research used a randomized complete block design with 

six treatments and five replications. The results showed that 2% of neem oil formulation 

was effective in controlling S. litura and relatively safe to several natural enemies. 

Keyword: pesticide, concentration, natural enemies, safe 

 

PENDAHULUAN 

Ulat grayak (Spodoptera litura F.) 

merupakan salah satu hama penting yang 

menyerang tanaman sayuran dan palawija. 

Hama ini bersifat polifag atau mempunyai 

kisaran inang yang luas meliputi kedelai, 

kubis, ubi jalar, kacang tanah, kentang, 

dan lain-lain. Hama ini sering 

mengakibatkan penurunan produktivitas 

bahkan gagal panen (Samsudin, 2008).  

Pengendalian terhadap ulat grayak 

yang sering dilakukan pada umumnya 

adalah dengan menggunakan insektisida 

bersenyawa kimia sintetis yang 

diaplikasikan secara berjadwal yang 

terkadang dengan frekuensi dua kali dalam 

satu minggu, tanpa memperhatikan tingkat 

populasi hama dan konsentrasi insektisida 

(Untung, 1998). Pengendalian dengan 

penggunaan insektisida kimia sintetis yang 

telah banyak dilakukan sebenarnya cukup 

baik dalam mengendalikan hama ulat 

grayak, tetapi penggunaan insektisida 

kimia dapat menyebabkan resistensi hama, 

juga dapat menyebabkan kematian 

organisme non target/serangga berguna, 

dan residunya dapat menimbulkan dampak 
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negatif  bagi tanaman, lingkungan, dan 

ekosistem di sekitarnya, termasuk 

kematian hewan vertebrata dan hewan 

yang berperan sebagai predator serangga 

(Ramlan & Noer, 2002). Melihat dampak 

negatif yang ditimbulkan akibat 

penggunaan insektisida kimia, maka 

dewasa ini sering terdengar konsep back to 

nature atau dengan kata lain pengendalian 

hama terpadu (PHT), yang lebih 

mengedepankan pengendalian hama yang 

efektif dan ramah lingkungan, salah 

satunya adalah dengan menggunakan 

insektisida bahan alam atau insektisida 

nabati yang lebih memanfaatkan tanaman 

sebagai bahan untuk pembuatan 

insektisida. Banyak alasan yang 

mendukung penggunaan insektisida nabati 

ini, selain harganya yang murah dan 

ramah terhadap lingkungan, insektisida ini 

dapat dibuat dengan mudah  (Oka, 1994). 

Mimba (Azadirachta indica) 

merupakan salah satu tanaman yang 

berpotensi tinggi untuk perlindungan 

tanaman dari serangan hama, karena di 

dalamnya terkandung senyawa atau 

komponen aktif pestisida antara lain 

azadirachtin, salanin, azadiradion, 

salannol, salanolacetat, 3-deasetil salanin, 

14-epoksi-azadiradion, gedunnin, nimbin, 

dan deasetil nimbin. Diantara beberapa 

senyawa tersebut terdapat empat senyawa 

yang diketahui sebagai senyawa pestisida, 

yaitu salanin, azadirakhtin, nimbin, dan 

meliantriol (Schmutterer, 1995).  

Perlu diperhatikan berapa konsentrasi 

yang dibutuhkan pada saat penyemprotan, 

karena hal tersebut sangat berpengaruh 

terhadap pengendalian hama. 

Penyemprotan ekstrak mimba secara 

periodik dan tepat konsentrasi diharapkan 

dapat menekan serangan hama sasaran 

tanpa membunuh musuh alami. Senyawa 

yang terkandung di dalam tumbuhan 

umumnya memiliki tingkat residu yang 

singkat, sehingga kurang menguntungkan 

ketika serangan hama yang berat (Prijono 

& Triwidodo, 1994). Aplikasi formulasi 

minyak mimba yang tepat konsentrasi 

diharapkan dapat menekan serangan hama 

dan meningkatkan kualitas dan kuantitas 

tanaman kedelai. 

Pemanfaatan formulasi minyak 

mimba 50 EC dapat menjadi alternatif 

pestisida nabati untuk mengendalikan 

Spodoptera litura yang aman terhadap 

musuh alami. Penelitian ini bertujuan 

untuk menentukan konsentrasi formulasi 

minyak mimba 50 EC yang efektif dalam 

menekan populasi S. litura pada tanaman 

kedelai dan tidak berdampak buruk 

terhadap musuh alami. 

 

BAHAN DAN METODE 

Percobaan dilakukan di Lahan 

Percobaan Fakultas Pertanian, Universitas 

Padjadjaran, Desa Ciparanje, Kecamatan 

Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada 

ketinggian tempat 753 mdpl. Percobaan ini 

dilaksanakan pada bulan Mei 2015 sampai 

Agustus 2015. 

Rancangan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rancangan acak 

kelompok dengan 6 perlakuan dan 5 

ulangan. Perlakuan yang digunakan adalah 

formula minyak mimba dengan konsentrasi 

0% (kontrol), 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, dan 

3%. Setiap perlakuan terdiri dari 5 petak 

lahan dengan panjang dan lebar petak 4 m 

x 4 m, jarak tanam 20 cm x 40 cm, jarak 

antar petak 0,5 m, dan menggunakan dua 

benih per lubang tanam.  

Pengamatan yang dilakukan di 

lapangan terdiri dari pengamatan terhadap 

jumlah ulat grayak (Spodoptera litura), 

kerusakan daun, dan berbagai musuh 

alami S. litura. Pengamatan terhadap 

jumlah ulat grayak (S. litura) dan musuh 

alami S. litura dilakukan dengan cara 

pengamatan langsung dengan menghitung 

jumlah ulat per tanaman sampel. 

Pengamatan kerusakan daun kedelai 

dilakukan dengan menghitung daun yang 

rusak pada setiap tanaman sampel. Jumlah 

tanaman sampel yang diamati adalah 10 

titik sampel per petak. Setiap titik sampel 

terdiri dari dua tanaman, jadi terdapat 20 

tanaman sampel per petak. Pengamatan 

pendahuluan dilakukan pada 7 hari setelah 

tanam (dalam waktu satu minggu), sampai 

populasi atau intensitas serangan hama 

merata, tetapi pengamatan juga tetap 

dapat dilakukan apabila serangan hama 

tidak merata. Apabila populasi atau 

kerusakan tanaman pada pengamatan 

pertama berbeda nyata antar petak 

perlakuan, maka pengamatan selanjutnya 

dilakukan pada 1 hari sebelum aplikasi dan 

3 hari setelah aplikasi dengan interval 1 

minggu. 
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Pengoalahan data hasil pengamatan 

kepadatan populasi Spodoptera litura, 

kerusakan daun kedelai, dan kepadatan 

populasi musuh alami dengan rancangan 

acak kelompok dan diolah dengan 

menggunakan aplikasi Minitab 16. Apabila 

hasil pengolahan data kepadatan populasi 

S. litura, kerusakan daun kedelai, dan 

musuh alami S. litura ada yang berbeda 

nyata antar petak perlakuan, dilakukan uji 

lanjut dengan menggunakan metode Tukey 

dengan taraf kepercayaan 95,0%.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Formulasi Minyak Mimba 

terhadap Kepadatan Populasi S. litura 

Hasil analisis data pada pengamatan 

3, 4, 5, 6, 9, dan 10 MST  tidak 

menunjukkan pengaruh nyata dari 

pemberian minyak mimba dalam menekan 

S. Litura. Pada pengamatan 8 MST, 

perlakuan kontrol menunjukkan jumlah 

rata-rata S.  litura 1,6 ekor per tanaman, 

sedangkan pada perlakuan lainnya tidak 

satupun S. litura yang ditemukan, hal 

tersebut menunjukkan adanya pengaruh 

dari pemberian minyak mimba dalam 

menekan S. litura (Tabel 1). Hal tersebut 

diduga karena adanya senyawa yang 

terkandung di dalam biji mimba. Singhal 

dan Monika (1998), menyatakan bahwa 

biji dan daun mimba mengandung 

beberapa metabolit sekunder yang 

berperan sebagai pestisida, diantaranya 

azadirachtin, salanin, meliatriol, dan 

nimbin. Senyawa tersebut berperan 

sebagai penghambat pertumbuhan 

serangga, penolak makan, dan repelen 

bagi serangga.  

Tabel 1. Rata- rata jumlah Spodoptera litura setelah aplikasi minyak mimba 

PERLAKUAN 
Jumlah Spodoptera litura........MST (ekor/tanaman) 

∑ 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kontrol 0,4a 1,4a 1,4a 1a 1,6a 1,6a 1,2a 0,6a 2,8a 12 

MM 50 EC (1%) 0,2a 1a 0,8a 0,6a 0,6ab 0b 0,2a 0,2a 0,2b 3,8 

MM 50 EC (1,5%) 0a 0,8a 0,4a 0a 0b 0b 0,6a 0a 1ab 2,8 

MM 50 EC (2%) 0a 0,4a 0,2a 0,2a 0,4ab 0b 0a 0,4a 0b 1,6 
MM 50 EC (2,5%) 0,2a 0,8a 0,6a 0a 0b 0b 0a 1a 0,4b 3 
MM 50 EC (3%) 0a 0,8a 0,4a 0a 0b 0b 0a 1,4a 0b 2.6 

Keterangan:  Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada setiap kolom tidak berbeda nyata   
menurut Uji Tukey pada taraf kepercayaan 95,0%. Az= Azadin, MST=Minggu Setelah 
Tanam. Sebelum dianalisis dengan sidik aragam data ditransformasi menggunakan 

Box-Cox transformation (λ= -5,00) 

Pada seluruh pengamatan (3-11 

MST), perlakuan kontrol selalu 

menunjukkan jumlah S. litura tertinggi 

dengan total jumlah rata-rata 12 ekor per 

tanaman. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa tanaman yang diberi minyak 

mimba, jumlah S. litura nya lebih rendah 

apabila dibandingkan dengan tanaman 

kontrol, meskipun tidak diketahui 

konsentrasi mana yang paling efektif 

dalam menekan kepadatan populasi S. 

litura, namun apabila melihat dari total 

rata-ratanya, jumlah S. litura pada 

perlakuan minyak mimba konsentrasi 2% 

menunjukkan angka terendah, yakni 1,6 

ekor per tanaman. Hal tersebut diduga 

karena adanya pengaruh zat azadirachtin 

yang dikandung biji mimba, yang mana zat 

tersebut bersifat repelen terhadap 

kehadiran S. litura. Sesuai dengan 

pernyataan Schumetter (1995), bahwa zat 

aktif pada azadirachtin berfungsi sebagai 

repelen, antifeedant, mengganggu 

komunikasi seksual hama, dan mencegah 

serangga betina meletakkan telur. 

Rendahnya jumlah S.litura pada 

beberapa pengamatan, dikarenakan 

mortalitas hama yang tinggi. Mortalitas 

hama yang tinggi merupakan salah satu 

efek dari senyawa azadirachtin yang dapat 

berpengaruh negatif terhadap keinginan 

makan serangga. Senyawa azadirachtin 

dapat menghambat proses ganti kulit 

dengan merusak sistem fisiologi serangga 

(Sudarmadji, 1994). Kraus dkk. (1987) 

menambahkan bahwa azadirachtin juga 

dapat merusak sistem kerja hormon dan 

merusak sistem komunikasi kimiawi 

dalam, proses ganti kulit. Mekanisme ganti 
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kulit dipicu dan dikendalikan oleh otak AH 

(activation hormone) melalui aliran darah, 

atau prothoracicoptoric hormone, dan 

hormon ecdyson. Hormon otak diproduksi 

oleh sel-sel neurosecretory pada otak dan 

masuk ke dalam pembuluh darah melalui 

struktur aksesori otak, kemudian 

bersirkulasi ke tempat yang dinamakan 

prototoraks serangga. Kelenjar kecil di 

prototoraks distimulasi untuk 

mensekresikan ecdyson yang memicu 

pertumbuhan dan aktivasi molting sel-sel 

(Hadi dkk., 2009). Serangga yang telah 

teracuni zat azadirachtin maka proses 

fisiologisnya akan terganggu yang ditandai 

dengan perubhan perilaku, seperti 

terjadinya penolakan makan, mengganggu 

pertumbuhan dan reproduksi secara 

struktural, larva menjadi pasif, dan 

akhirnya serangga mengalami kematian 

(Sudarmadji, 1994).  

Pengaruh Formulasi Minyak Mimba 

terhadap Kerusakan Daun 

Pengamatan 4, 5, 6, dan 7 MST, hasil 

analisis data menunjukkan kerusakan daun 

pada perlakuan kontrol merupakan yang 

tertinggi dibandingkan dengan perlakuan 

lainnya (Tabel 3). Tingginya kerusakan 

daun diakibatkan karena banyaknya 

jumlah hama S. litura pada tanaman 

kontrol, hal tersebut dapat dilihat juga 

pada tabel rata-rata jumlah S. litura. Hal 

tersebut diduga karena efek dari beberapa 

senyawa organik yang terkandung di 

dalam biji mimba. Salanin merupakan 

salah satu senyawa yang terkandung di 

dalam biji mimba yang berperan sebagai 

penurun nafsu makan (anti-feedant) yang 

mengakibatkan daya rusak hama sangat 

menurun, walaupun hama tersebut belum 

mati. Oleh karena itu, dalam penggunaan 

minyak mimba seringkali hama tidak mati 

seketika setelah dilakukan penyemprotan 

(knock down), namun memerlukan 

beberapa hari untuk mati. Namun, hama 

yang telah disemprot daya rusaknya 

menjadi sangat menurun karena hama 

tersebut dalam keadaan sakit (Soenandar 

dan Tjahjono, 2012). 

  

Tabel 2. Rata-rata kerusakan daun setelah aplikasi minyak mimba 

PERLAKUAN 
Kerusakan Daun pada........MST (%) 

∑ 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kontrol 
11,89

a 
32,75

a 
39,67

a 
43,06

a 
47,33

a 
50,77

a 
53,81

a 
57,64

a 
63,44

a 
407,36 

Minyak Mimba 50 
EC (1%) 

11,99
a 

16,18
b 

19,64
b 

23,65
b 

26,32
b 

29,50
b 

32,47
b 

34,43
b 

37,46
b 

231,64 

Minyak Mimba 50 
EC (1,5%) 

11,46
a 

13,81
b 

15,84
b 

19,63
b 

18,99
b 

22,35
c 

25,22
c 

27,61
c 

30,91
c 

185,82 

Minyak Mimba 50 
EC (2%) 

10,65
a 

14,12
b 

14,01
b 

19,25
b 

19,04
b 

19,46
c 

20,90
d 

22,30
d 

23,18
d 

162,91 

Minyak Mimba 50 
EC (2,5%) 

11,83
a 

16,23
b 

18,01
b 

22,13
b 

26,73
b 

29,03
b 

30,78
b 

32,54
b 

33,62
bc 

220,90 

Minyak Mimba 50 
EC (3%) 

10,36
a 

16,28
b 

16,55
b 

23,11
b 

26,62
b 

30,95
b 

34,13
b 

36,50
b 

39,30
b 

233,80 

Keterangan:   Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada setiap kolom tidak berbeda nyata   menurut 
Uji Tukey pada taraf kepercayaan 95,0%. Az= Azadin, MST=Minggu Setelah Tanam  

Pada seluruh pengamatan (3-11) 

MST, kerusakan daun tertinggi selalu 

ditunjukkan oleh perlakuan kontrol dengan 

total jumlah 407,36% dan perlakuan 

minyak mimba (2%) menunjukkan 

kerusakan daun terendah dengan total 

jumlah (162,91%). Rendahnya kerusakan 

daun pada perlakuan minyak mimba (2%) 

diduga karena sedikitnya jumlah hama S. 

litura dan menurunnya aktivitas makan 

hama. Menurunnya jumlah dan aktivitas 

makan S. litura ini diduga karena beberapa 

kandungan senyawa organik yang terdapat 

di dalam biji mimba, satu diantaranya 

adalah senyawa azadirachtin. Menurut 

Kardiman (1999), senyawa tersebut 

merupakan komponen paling berperan 

sebagai pestisida nabati, meskipun 

memang tidak membunuh hama secara 

cepat tetapi berpengaruh menurunkan 

nafsu makan bagi hama, menghambat 

pertumbuhan, mengurangi daya 

reproduksi, memperlambat proses ganti 

kulit, mengahambat fertilisasi serangga 

hama, pemandul, mengganggu proses 

metamorfosis, menghambat dan 
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menurunkan daya tetas telur, bekerja 

secara sistemik dan kontak, dan mudah 

diabsorbsi tanaman. 

Pengaruh Formulasi Minyak Mimba 

terhadap kepadatan populasi laba-

laba (Lycosa sp.) 

Pengamatan terhadap kepadatan 

populasi Lycosa sp., dari 3 MST hingga 11 

MST tidak banyak Lycosa sp. yang 

ditemukan. Hasil pengamatan di lapangan, 

predator ini hanya ditemukan pada 3, 6, 

10, dan 11 MST. Jumlah individu Lycosa 

sp. terbanyak ditemukan pada 

pengamatan 10 MST, dengan rata-rata 0,6 

ekor per tanaman sampel pada perlakuan 

minyak mimba dengan konsentrasi 1,5%. 

Sedikitnya jumlah Lycosa sp. yang 

ditemukan di lapangan, bukan berarti 

bahwa aplikasi minyak mimba kurang 

aman terhadap keberlangsungan hidup 

laba-laba predator (Lycosa sp.), karena 

pada perlakuan kontrol pun keberadaan 

laba-laba ini jarang ditemukan. Sedikitnya 

jumlah Lycosa sp. yang ditemukan, diduga 

karena kondisi agroekosistem di sekitar 

lahan percobaan Ciparanje ini kondisinya 

selalu berganti-ganti baik dari pola tanam 

ataupun komoditas tanaman yang 

ditanam. Hal tersebut pernah dikemukakan 

oleh Arifin (2010), bahwa kondisi biotis 

dan abiotis ekosistem tanaman kedelai dan 

tanaman pangan yang selalu berganti-

ganti tidak menguntungkan bagi musuh 

alami. 

Lycosa sp. merupakan salah satu 

jenis laba-laba predator yang dikenal 

memiliki berbagai jenis serangga mangsa, 

terutama dari kelompok serangga hama. 

Pada pertanaman kedelai, laba-laba ini 

adalah predator dari berbagai jenis hama 

penting, salah satunya yaitu ulat grayak 

(Spodoptera litura). Lycosa sp. termasuk 

kedalam kelompok laba-laba buas (wolf 

spider), karena tidak membuat sarang 

sebagai perangkap bagi mangsanya, tetapi 

dia menyerang mangsanya secara 

langsung (Arifin & Koswanudin, 2010). 

Pengaruh Formulasi Minyak Mimba 

terhadap Kepadatan Populasi Capung 

(Crocothermis spp.) 

Hasil pengamatan pada 10 MST, 

jumlah capung terbanyak ditunjukkan oleh 

perlakuan minyak mimba dengan 

konsentrasi 1,5% dengan rata-rata 1 ekor 

per tanaman. Hal tersebut menunjukkan 

formulasi minyak mimba dengan 

konsentrasi 1,5% cukup tidak mengancam 

terhadap keberadaan capung ini, namun 

apabila memperhatikan jumlah individu 

yang tercatat di lapangan, jumlah capung 

ini terhitung sulit dijumpai, mungkin 

karena perilaku capung yang cenderung 

cepat berpindah tempat dan sangat sulit 

didekati oleh manusia, terlebih apabila 

cuaca cerah. Arifin pada penelitiannya 

(1994) menambahkan, jumlah individu 

Crocothermis spp. pada pertanaman 

kedelai memang urutan ketiga yang paling 

sedikit jumlahnya yaitu 0,05 

ekor/m2/pengamatan  setelah Phidippus 

sp. dan Agrioenemis spp. 

Dewasa ini jenis capung diperkirakan 

mencapai kurang lebih 5000 jenis di dunia 

dan 750 jenisnya bisa dijumpai di 

Indonesia (Susanti, 1998). William & 

Feltmate (1992) menyatakan bahwa 

semua jenis capung merupakan predator, 

salah satunya adalah Crochotermis spp. 

yang merupakan capung predator hama 

pada tanaman kedelai yaitu ulat grayak (S. 

litura). Pada pengamatan di lapangan, 

hanya beberapa saja individu yang 

ditemukan.  

Pengaruh Formulasi Minyak Mimba 

terhadap Kepadatan Populasi 

Kumbang Jelajah (Paederus sp.) 

Hasil pengamatan menunjukkan tidak 

adanya perbedaan jumlah individu 

Paederus sp. yang signifikan antar 

perlakuan dari pengamatan 3 MST hingga 

11 MST. Paederus sp. hanya dijumpai pada 

pengamatan 7 MST dengan rata-rata 0,2 

ekor per tanaman pada perlakuan minyak 

mimba pada konsentrasi 2%. Hal tersebut 

diduga akibat pengaplikasian minyak 

mimba yang tidak terlebih dahulu 

memerhatikan ambang ekonomi dalam 

pengendalian hama S. litura, sehingga 

menyebabkan sedikitnya jumlah individu 

Paederus sp.. Mubyarto (1986) 

menyatakan, batas ambang ekonomi 

serangan hama dan penyakit perlu 

dipertimbangkan terlebih dahulu agar 

perlakuan pengendalian hama dan 

penyakit tanaman dapat tepat sasaran dan 

tidak menimbulkan dampak buruk 

terhadap ekosistem sekitar. Hal lain yang 

memungkinkan dapat dikaitkan dengan 

minimnya jumlah Paederus sp. ini adalah 

sifatnya yang aktif pada malam hari 

(nokturnal), karena menurut Metcalf & 
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Flint dalam Nasoetion (1990), predator 

Paederus sp. ini lebih aktif mencari 

mangsanya pada malam hari dari pada 

siang hari. Kumbang predator Paederus sp. 

merupakan salahsatu dari berbagai jenis 

musuh alami yang memangsa larva S. 

litura pada pertanaman kedelai. 

Keberadaan kumbang ini tergantung 

terhadap kondisi pertanaman, kondisi 

fenologi tanaman, dan ketersediaan 

mangsa di lapangan. (Winasa, 2001). 

Pengaruh Formulasi Minyak Mimba 

terhadap Kepadatan Populasi Semut 

Api (Solenpsis sp.) 

Hasil analisis data pada 3, 4, 5, 6, 7, 

8, dan 10 MST, perlakuan minyak mimba 

(2%) menyebabkan jumlah Solenopsis spp 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

kontrol. Pada perlakuan tersebut juga 

ditemukan semut api terbanyak dengan 

rata-rata 14 ekor per tanaman yang 

dijumpai pada pengamatan 10 MST. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa perlakuan 

minyak mimba pada konsentrasi 2% 

terbukti yang paling aman terhadap 

keberadaan Solenopsis spp. Dadang dan 

Prijono (2008) menyatakan bahwa 

penggunaan pestisida nabati ini tergolong 

aman terhadap organisme non target 

termasuk juga aman terhadap musuh 

alami hama, yang menciptakan 

keseimbangan ekosistem dan menjaga 

biodiversitas organisme pada suatu 

ekosistem.  

Namun, keberadaan semut dengan 

perannya sebagai predator, semut juga 

dapat dijadikan indikator terjadinya 

kontaminasi pestisida pada suatu 

ekosistem (Matlock & Cruz, 2003). 

Wetteter & Snelling (2006) menyatakan 

bahwa semut api (Solenopsis spp.) 

merupakan salah satu jenis semut yang 

berperan sebagai predator hama pada 

tanaman kedelai. Solenopsis spp. hidup 

secara berkoloni, yang banyak dijumpai di 

ekosistem asli maupun pada ekosistem 

yang telah dikelola oleh manusia 

(agroekosistem).` 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil percobaan dan 

pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa aplikasi formulasi minyak mimba 

pada konsentrasi 2% efektif dalam 

menekan kepadatan populasi Spodoptera 

litura dan dapat meminimalisir kerusakan 

daun kedelai, dan tidak berdampak negatif 

terhadap kepadatan populasi semut api 

(Solenopsis sp.) sebagai musuh alami S. 

litura. 
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ABSTRAK 

Lalat buah merupakan salah satu hama yang menyerang buah tropis di Indonesia 

termasuk  jambu biji dengan tingkat kerusakan dapat mencapai 100%. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh pencampuran metil eugenol dan esens buah 

jambu terhadap jumlah tangkapan lalat buah jantan dan lalat buah betina pada 

pertanaman jambu. Penelitian dilaksanakan di Desa Leuwiseeng, Panyingkiran, 

Majalengka pada Desember 2015 hingga April 2016. Penelitian dilaksanakan dengan  

metode eksperimen dan menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 6 perlakuan 

dan 4 ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan 

pencampuran atraktan metil eugenol dan esens buah jambu terhadap jumlah tangkapan 

lalat buah jantan hingga mampu menarik lalat buah jantan lebih tinggi dibandingkan 

penggunaan atraktan tunggal metil eugenol dan penggunaan tunggal esens jambu. 

Namun, pencampuran kedua jenis atraktan, metil eugenol dan esesn jambu, tidak 

berpengaruh terhadap jumlah tangkapan lalat buah betina. Spesies lalat buah yang 

paling dominan di lokasi ini adalah Bactrocera dorsalis 64% dan B. carambolae 36%. 

Kata kunci: Lalat Buah, Metil Eugenol, Esens Buah Jambu, binahong 

 

ABSTRACT 

Fruit fly is one of pests that attacks the tropical fruits in Indonesia including guava with 

the damage level can reach 100%. This study was conducted to determine the effect of 

mixing two types of attractants, methyl eugenol and guava fruit essences, towards the 

catch of male fruit flies and female fruit flies in guava plantation. The research was 

conducted in the village of Leuwiseeng, Panyingkiran, Majalengka from December 2015 

until April 2016. The research was conducted with experimental methods by using a 

randomized block design with 6 treatments and 4 replications. The results showed that 

there is an enhance in the mixing capability of methyl eugenol attractant and guava fruit 

essences towards the total catch of male fruit flies, therefore it is able to attract male 

fruit flies higher than the use of a single methyl eugenol attractant and single use of 

guava essences. However, mixing the two types of attractants, methyl eugenol and 

guava essences, does not affect the total catch of female fruit flies. The most dominant 

fruit fly species in the location were Bacyrocera dorsalis (64%) and B.actrocera  

carambolae by (36%). 

Keywords: Fruit Flies, methyl eugenol, Guava Essences 

 

PENDAHULUAN 

Jambu biji merupakan salah satu 

tanaman buah tropis. Buah jambu biji 

menempati urutan ke-14 diantara buah 

komersial Indonesia (BPS, 2013). Akan 

tetapi, hasil produksi jambu biji ini 

menurun 17,94% dari tahun 2012 sebesar 

208,151 ton menjadi 170,804 ton di tahun 

2013. Faktor Organisme Penggangu 

Tanaman (OPT) menjadi salah satu 

penghambat produksi tanaman buah di 

Indonesia. 

Salah satu hama utama yang 

menyerang buah tropis di Indonesia adalah 

lalat buah. Hama ini menjadi key pest 

pada buah-buahan di seluruh dunia 

(Vargas et al., 2005). Cabai, mangga, 

belimbing, semangka, jambu merupakan 

mailto:asusanto@unpad.ac.id
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komoditas yang banyak diserang (Susanto, 

2010b). Menurut hasil pemantauan oleh 

Pusat Karantina Pertanian sejak tahun 

1979/1980 menunjukkan bahwa lalat buah 

ditemukan hampir disemua wilayah di 

Indonesia.  Hilangnya hasil produksi yang 

ditimbulkan oleh lalat buah berkisar antara 

30-40%, bahkan apabila lingkungan 

mendukung perkembangan hidupnya 

kehilangan bisa mencapai 100% (Yuniar 

dkk., 2013). 

White & Elson-Harris (1992) 

menyatakan bahwa terdapat 800 spesies 

lalat buah di daerah Indo-Pasifik, tetapi 

hanya 60 spesies yang merupakan hama 

penting. Sedangkan di Indonesia telah 

dilaporkan ada sekitar 66 spesies lalat 

buah. Diantara spesies tersebut, 

Bactrocera dorsalis Kompleks dikenal 

sebagai salah satu spesies yang sangat 

merusak (Direktorat Perlindungan 

Hortikultura, 2002).  

Kerugian yang ditimbulkan lalat buah 

pada tanaman buah sangat besar sehingga 

pengendalian lalat buah harus terprogram. 

Salah satu usaha pengendalian yang aman 

bagi lingkungan dan cukup efektif dalam 

menekan populasi lalat buah adalah 

dengan pembungkusan buah dan 

pemanfaatan perangkap, (Diaz-fleischer et 

al., 2009). Pembungkusan buah 

merupakan cara pengendalian yang 

mampu mengendalikan serangan lalat 

buah. Usaha ini memungkinkan untuk 

luasan lahan yang relatif sempit, tetapi 

kurang efisien untuk lahan yang luas. 

Pengendalian dengan menggunakan 

perangkap dianggap efektif dan ramah 

lingkungan, dan praktis dari segi ekonomi. 

Penggunaan atraktan dalam suatu 

perangkap lalat buah biasa dilakukan 

dalam pengendalian lalat buah. Atraktan 

merupakan senyawa atau zat pemikat 

yang dapat menarik serangga untuk 

datang (Kardinan 2005). Zat pemikat yang 

mengandung komponen tunggal (male 

lures) disebut para-pheromone yang hanya 

efektif untuk memikat lalat buah jantan. 

Salah satu zat pemikat diantaranya adalah 

senyawa methyl eugenol mempunya sifat 

yang sama dengan para-pheromone yang 

dapat menarik serangga jantan (Susanto, 

2010). Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Hasyim dkk., (2010), 

senyawa atraktan yang umumnya 

digunakan dan efektif untuk menarik lalat 

buah  jantan adalah metil eugenol.  

Menurut Nishida (1996), lalat buah 

jantan yang mengkonsumsi metil eugenol 

akan menghasilkan zat penarik (sex 

pheromone) bagi lalat buah betina yang 

sangat diperlukan pada proses perkawinan. 

Untuk pengendalian lalat buah betina 

dilakukan dengan menggunakan bahan 

atraktan berupa umpan makanan, umpan 

protein atau ekstrak beraroma buah inang 

(Diaz-fleischer et al., 2009). Belagawi et 

al. (2005) menyatakan pengendalian lalat 

buah betina menggunakan perangkap 

atraktan umumnya didasarkan pada 

preferensi oviposisi lalat buah betina. Jenis 

atraktan yang sering digunakan adalah 

ekstrak buah atau bahan beraroma buah 

(Broughton & Francis, 2008). 

Penambahan esens buah pada metil 

eugenol diharapkan tidak hanya dapat 

meningkatkan jumlah tangkapan lalat buah 

jantan, tetapi juga dapat menangkap lalat 

buah betina. Dengan demikian, diperlukan 

penelitian mengenai penambahan esens 

terhadap atraktan metil eugenol untuk 

meningkatkan kinerja perangkap lalat 

buah.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mempelajari pengaruh penambahan esens 

jambu pada metil eugenol terhadap jumlah 

tangkapan lalat buah B. Dorsalis Kompleks 

betina maupun jantan. 

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan di kebun 

jambu Desa Leuwiseeng, Kecamatan 

Panyingkiran, Kabupaten Majalengka. 

Daerah penelitian berada pada ketinggian  

tempat berkisar 100 m diatas permukaan 

laut (dpl). Penelitian dimulai sejak bulan 

Desember 2015 sampai dengan April 2016. 

Identifikasi hama lalat buah yang 

terperangkap dilakukan di Laboratorium 

Bioteknologi Departemen Hama dan 

Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian 

Universitas Padjadjaran. 

Peralatan yang dibutuhkan adalah 

botol air mineral 600 ml sebagai 

perangkap dengan tinggi 22,5 cm dan 

diameter 6 cm, kapas, kawat, plastik, 

pisau, saringan, spidol, spuit, sarung 

tangan, masker, alat tulis, dan alat 

dokumentasi, sedangkan bahan yang 
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diperlukan adalah tanaman jambu biji 

varirtas getas merah, atraktan metil 

eugenol, esens jambu,  air, formalin, 

aquades, dan alcohol 96%. 

Penelitian ini dilakukan menggunakan 

metode survei dengan memasang 

perangkap lalat buah pada pertanaman 

jambu sebanyak 24 buah dengan jarak 

antar perangkap sekitar 10 meter. 

Tanaman jambu yang digunakan adalah 

varietas Getas dengan umur beragam pada 

kisaran 7 sampai 8 tahun. Luasan lahan 

yang digunakan penelitian ± 1 ha. Jarak 

tanam yang digunakan adalah 5x6 meter. 

Tanaman yang berada di sekitar 

pertanaman jambu diantaranya adalah 

pisang dan mangga. Pengamatan 

dilakukan setiap bulan dengan hasil 

tangkapan dikumpulkan dan dihitung 

populasi jantan dan betinanya kemudian di 

ambil beberapa spesimen untuk 

diidentifikasi di Laboratorium Bioteknologi.  

Penelitian ini menggunakan metode 

percobaan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) karena objek penelitian bersifat 

tidak homogen. Taraf percobaan terdiri 

dari lima perlakuan dan masing-masing 

perlakuan diulang sebanyak lima kali. 

Perlakuan terdiri dari : Metil eugenol 0,2 

ml; Esens jambu 0,4 ml; Metil eugenol 0,2 

ml + esens jambu 0,2 ml; Metil eugenol 

0,2 ml + esens jambu 0,4 ml; Metil 

eugenol 0,2 ml + esens jambu 0,6 ml; 

Metil eugenol 0,2 ml + esens jambu 0,8 

ml. 

Model perangkap yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

perangkap botol dengan 4 buah lubang 

untuk jalan masuk lalat buah. Pada bagian 

tutup botol dilubangi dengan 

menggunakan kawat panas atau solder 

untuk tempat dikaitkannya kawat. Kawat 

pada tutup botol tersebut selanjutnya 

diberi gumpalan kapas yang telah diberi 

perlakuan metil eugenol dan/atau esens 

dengan cara dikaitkan pada kawat dibagian 

bawah tutup botol. Selanjutnya, kapas 

yang telah diberi perlakuan tersebut 

ditutup dengan menggunakan plastik 

untuk menghindari cipratan air hujan 

secara langsung. Untuk mematikan lalat 

buah yang terperangkap, perangkap diisi 

dengan campuran air dan formalin 2% 

sampai ¼ bagian dari dasar botol. Jumlah 

perangkap pada penelitian ini yakni 24 

buah perangkap. 

Perangkap dipasang pagi hari pada 

pertanaman jambu dengan membagi blok 

perangkap sesuai dengan jumlah ulangan 

dan dilakukan pengacakan pemasangan 

perangkap pada setiap bloknya. Perangkap 

dipasang dengan cara meletakan pada 

tanaman jambu sehingga menggantung. 

Perangkap dipasang dengan ketinggian ± 

1,5 meter di atas permukaan tanah 

dengan jarak antar perangkap adalah 10 

meter (Manurung dkk, 2012). 

Lalat buah yang tertangkap pada 

setiap perangkap beratraktan dihitung 

jumlahnya dan diidentifikasi jenis 

kelaminnya. Perbedaan antara lalat buah 

jantan dan lalat buah betina terletak pada 

bagian ujung abdomen. Lalat buah jantan 

memiliki ujung abdomen dengan bentuk 

membulat, sedangkan lalat buah betina 

memiliki ujung abdomen dengan bentuk 

meruncing (terdapat ovipositor). 

Analisis data hasil pengamatan 

dilakukan dengan menggunakan analisis 

sidik ragam model linier (Gasperz, 1995). 

Pengujian signifikansi untuk mengetahui 

pengaruh rata-rata perlakuan 

menggunakan uji Duncan pada taraf nyata 

5% dan dilakukan uji lanjut jika hasil 

menunjukkan pengaruh yang berbeda 

nyata. Pengujian signifkansi dengan 

menggunakan uji Duncan pada taraf nyata 

5% dapat dilakukan pada data yang 

berdistribusi normal, apabila data hasil 

pengamatan tidak memenuhi asumsi data 

normal, maka pengujian dilakukan dengan 

uji nonparametrik Friedman Test atau 

pemaparan secara deskriptif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ketertarikan Lalat Buah terhadap 

Perangkap Beratraktan 

Hasil percobaan di lapangan 

menunjukkan bahwa jumlah tangkapan 

lalat buah jantan pada perangkap yang 

diberi atraktan dengan berbagai perlakuan 

menunjukkan hasil yang berbeda nyata 

pada setiap perlakuannya. Perlakuan 

penambahan esens dalam metil eugenol 

terbukti mampu meningkatkan jumlah 

tangkapan lalat buah dibandingkan 

perlakuan tunggal atraktan metil eugenol 

atau esens (Tabel 1). 
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Tabel 1. Pengaruh  Atraktan  Metil  Eugenol,  Esens  Buah  Jambu  dan   Esens   Buah  

  Jambu + Metil Eugenol terhadap Jumlah Tangkapan Lalat Buah Jantan 

Perlakuan 
Rata-Rata Ketertarikan Lalat 

Buah Jantan/5 bulan ± SD 

Metil eugenol 0,2 ml 2610 ± 252,7 b 

Esens jambu 0,4 ml 11 ±  1,1 a 

Metil eugenol 0,2 ml +  esens jambu 0,2 ml 3224 ± 332,9 c 

Metil eugenol 0,2 ml +  esens jambu 0,4 ml 3389 ± 509,9 cd 

Metil eugenol 0,2 ml +  esens jambu 0,6 ml 2925 ± 287,7 bc 

Metil eugenol 0,2 ml +  esens jambu 0,8 ml 3786 ± 270,7 d 

Keterangan: Angka rata-rata pada satu kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata 
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf nyata 5% 

Berdasarkan data pada Tabel 1, hasil 

percobaan di lapangan menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh pemberian esens 

dalam metil eugenol untuk menarik lalat 

buah jantan. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan adanya notasi huruf yang berbeda 

di belakang angka pada setiap 

perlakuannya. Metil eugenol merupakan 

senyawa yang besifat atraktan sebagai 

penarik serangga terutama terhadap lalat 

buah (Kardinan, 2011). Meskipun begitu, 

berdasarkan data pada tabel, perlakuan 

tunggal penggunaan metil eugenol sebagai 

atraktan tidak menunjukkan hasil 

tangkapan tangkapan lalat buah jantan 

tertinggi. Perlakuan penambahan esens 

dengan berbagai konsentrasi dalam metil 

eugenol 0,2 ml menunjukkan hasil 

tangkapan berkisar antara 300-1000 ekor 

lebih tinggi dibandingkan dengan 

perlakuan penambahan metil eugenol 

tunggal dan 300 kali lipat lebih tinggi 

dibandingkan penggunaan atraktan 

tunggal esens buah jambu. Sementara itu, 

perlakuan metil eugenol 0,2 ml + esens 

buah jambu 0,8 ml sebagai atraktan 

menunjukkan hasil tangkapan tertinggi 

dibandingkan perlakuan lainnya. 

Tingginya jumlah tangkapan pada 

perlakuan metil eugenol 0,2 ml + esens 

buah jambu 0,8 ml mengindikasi bahwa 

penggunaan kombinasi dua jenis atraktan, 

metil eugenol dan esens buah jambu 

memiliki sifat sinergis dalam menarik lalat 

buah jantan. Pengaruh sinergis dari metil 

eugenol dan esens mengakibatkan 

terjadinya peningkatan kemampuan pada 

kedua senyawa sebagai zat penarik 

(atraktan). Jumlah tangkapan lalat buah 

betina menunjukkan hasil yang sangat 

sedikit dibandingkan dengan jumlah 

tangkapan lalat buah jantan (Tabel 2) 

 

Tabel 2. Pengaruh Atraktan Metil Eugenol, Esens Buah Jambu dan Esens Buah 

           Jambu + Metil Eugenol terhadap Jumlah Tangkapan Lalat Buah Betina 

Perlakuan 
Jumlah Ketertarikan Lalat Buah 

Betina/5 bulan 

Metil eugenol 0,2 ml 0 

Esens jambu 0,4 ml 1 

Metil eugenol 0,2 ml +  esens jambu 0,2 ml 9 

Metil eugenol 0,2 ml +  esens jambu 0,4 ml 21 

Metil eugenol 0,2 ml +  esens jambu 0,6 ml 13 

Metil eugenol 0,2 ml +  esens jambu 0,8 ml 26 

 

Penambahan esens buah terhadap 

metal eugenol memberikan respon yang 

baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

setidaknya ada lalat buah betina yang 

tertangkap pada setiap perlakuan yang 

menggunakan tambahan esens jambu. 

Meskipun begitu, jumlah tangkapan lalat 

buah jantan dan betina menunjukkan 
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perbedaan yang sangat nyata dengan 

jumlah tangkapan lalat buah jantan lebih 

tinggi dibandingkan lalat buah betina. 

Jumlah tangkapan lalat buah jantan yang 

sangat tinggi ini diduga karena adanya 

metil eugenol yang digunakan sebagai 

atraktan pada perangkap. 

Pada perlakuan penggunaan metil 

eugenol tunggal sebagai atraktan tidak 

menunjukkan adanya ketertarikan lalat 

buah betina terhadap atraktan tersebut. 

Ketidak tertarikan lalat buah betina 

terhadap atraktan metil eugenol karena 

metil eugenol merupakan senyawa yang 

hanya dibutuhkan oleh lalat buah jantan 

saja. Metil eugenol dibutuhkan lalat buah 

jantan untuk menarik lalat buah betina dan 

melakukan perkawinan. Senyawa metil 

eugenol yang dikonsumsi selanjutnya 

diproses dalam tubuh lalat buah jantan 

dan disimpan dalam bentuk feromon seks. 

Rendahnya jumlah tangkapan lalat buah 

betina yang tertarik pada perangkap 

beratraktan esens buah jambu dan esens 

buah jambu + metil eugenol diduga 

disebabkan oleh penguapan yang terjadi di 

lapangan. 

Berdasarkan karakteristik dari esens 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

rendahnya jumlah tangkapan lalat buah 

betina yang tertangkap pada percobaan 

ini, disebabkan oleh senyawa esens yang 

digunakan sebagai atraktan memiliki laju 

penguapan tinggi di lapangan. Penguapan 

inilah yang menyebabkan penurunan 

kemampuan esens dalam menarik lalat 

buah betina. 

Pengaruh Ketersediaan Inang 

terhadap Jumlah Tangkapan Lalat 

Buah 

Pola keberadaan tanaman inang 

bagi serangga ada dua, yaitu tanaman 

inang yang keberadaan buah berdasarkan 

musim dan tanaman inang yang 

keberadaan buahnya ada sepanjang tahun. 

Kedua pola keberadaan tanaman inang 

tersebut juga akan memberikan pola yang 

berbeda terhadap fluktuasi populasi lalat 

buah (Susanto, 2010b). Ketersediaan 

inang akan berpengaruh terhadap 

kelimpahan populasi lalat buah (Peck & 

McQuate, 2004). 

 

Tabel 3. Hubungan Antara Jumlah Tangkapan Lalat Buah dengan Faktor Ketersediaan 

Inang Desember 2015-April 2016 

Faktor Biotik Persamaan Regresi df R2 
Koefisien 

Korelasi 
P 

Ketersediaan 

Buah 

Y = 19,240x + 

5381,288 4 0,825 0,909 0,033 

          Keterangan :   df : Derajat Bebas R2 : Koefisien Determinasi P : Signifikansi 

 

Tabel 3 menjelaskan hasil analisis 

regresi linear sederhana, korelasi antara 

fluktuasi populasi lalat buah dengan faktor 

biotik yaitu ketersediaan buah. Hasil 

analisis menunjukan bahwa ketersediaan 

buah berpengaruh secara nyata dan 

memiliki hubungan yang positif terhadap 

jumlah tangkapan lalat buah. Dilihat dari 

angka signifikansi (P) < 0,05 maka 

hubungan antara ketersediaan buah dan 

jumlah tangkapan signifikan. Nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,909 atau mendekati 

angka 1 menunjukkan adanya kolerasi 

yang sangat kuat. Nilai koefisien korelasi 

ini menunjukkan kekuatan hubungan  

antara ketersediaan buah dengan jumlah 

tangkapan lalat buah.  

Hasil analisis regresi menunjukan 

bahwa ketersediaan buah memberikan 

pengaruh secara nyata terhadap 

perkembangan lalat buah di lapangan, hal 

ini ditunjukan dengan persamaan analisis 

regresi linear sederhana (Y = 19,240x + 

5381,288 ; R2= 0,825; P=0,033). 

Persamaan menunjukan adanya hubungan 

positif antara populasi lalat buah dengan 

ketersediaan buah, artinya setiap 

peningkatan ketersediaan buah di 

lapangan akan selalu diikuti oleh kenaikan 

jumlah populasi juga. 

Hasil pengamatan di lapangan 

menunjukan bahwa tingginya jumlah 

populasi lalat buah mencapai 20511 ekor. 

Hal ini sesuai dengan ketersediaan 

buahnya, dimana buah sangat berlimpah di 

lapangan sehingga selaras dengan 

kenaikan jumlah populasi lalat buah 

tersebut.Pada saat ketersediaan buah 
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tanaman jambu sedang berlimpah maka 

memberikan peluang bagi lalat buah untuk 

tempat berkembangbiak, begitu pula 

sebaliknya apabila ketersediaan buah 

berkurang maka akan mengecilkan 

peluang lalat buah untuk berkembangbiak. 

Hal ini selaras dengan penelitian Susanto 

(2010b) dimana ketersediaan buah 

mangga mempunyai korelasi yang positif 

dan signifikan dengan hasil tangkapan lalat 

buah jantan baik di Sumedang maupun 

Majalengka.  

 

 

Gambar 1 Korelasi Ketersediaan Inang dengan Jumlah Tangkapan Lalat Buah 

 

Hasil Identifkasi Lalat buah Tangkapan 

Identifikasi 100 sampel spesimen 

lalat buah jantan dan seluruh specimen 

lalat buah betina. Identifiksi yang 

dilakukan untuk membedakan jenis 

kelamin lalat buah, dapat dilakukan 

dengan cara melihat morfologi lalat buah 

yakni adanya ovipositor berbentuk runcing 

yang terdapat pada bagian ujung abdomen 

lalat buah betina, sementara bagian ujung 

abdomen jantan berbentuk tumpul 

(Indriyanti dkk., 2014). Perbedaan antara 

lalat buah jantan dan betina dapat dilihat 

pada Gambar 2 

 

 
                              (a)                         (b) 

Gambar 2 Abdomen Lalat Buah Jantan (a) dan Abdomen Lalat Buah Betina (b) 

Identifikasi jenis lalat buah dapat 

dilakukan dengan melihat corak yang 

terdapat pada abdomen lalat buah, 

mengukur panjang kelamin (aedeagus) 

lalat buah atau dengan melakukan 

pengukuran pada sayap lalat buah. Adapun 

cara identifikasi yang digunakan dalam 

percobaan ini yakni dengan cara melihat 

corak pada abdomen lalat buah. 

 

Ketersedian buah (kg) 
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                                        (a)        (b)  

Gambar 3 Abdomen B. carambolae (a) dan Abdomen B. dorsalis (b) 

 

Hasil identifikasi lalat buah pada 

pertanaman jambu menunjukan bahwa 

lalat buah pada pertanaman tersebut 

didominasi oleh spesies Bactrocera dorsalis 

yang merupakan sibling dari spesies 

Bactrocera dorsalis Kompleks. Hal ini 

ditunjukan oleh hasil pengamatan 100 

spesimen sampel yang digunakan sebagai 

dasar penentuan spesies dominan dalam 

suatu pertanaman. Dari 100 spesimen lalat 

buah jantan yang diamati, 64% 

diantaranya merupakan spesies Bactrocera 

dorsalis, sedangkan 36% merupakan 

spesies Bactrocera carambolae. Dari total 

keseluruhan lalat buah betina yang 

diamati, 60% diantaranya merupakan 

spesies Bactrocera dorsalis, sedangkan 

40% merupakan spesies Bactrocera 

carambolae.  

 

KESIMPULAN 

Penambahan esens jambu pada 

metil eugenol berpengaruh terhadap 

jumlah tangkapan lalat buah jantan 

dengan perbedaan jumlah tangkapan 

berkisar antara 300-1000 ekor lebih tinggi 

dibandingkan dengan perlakuan 

penambahan metil eugenol tunggal. Akan 

tetapi, tidak berpengaruh nyata terhadap 

jumlah tangkapan lalat buah betina.  

Perlakuan dengan konsentrasi 0,2 ml metil 

eugenol + 0,4 esens jambu dan 0,2 ml 

metil eugenol + 0,8 esens jambu 

merupakan kombinasi atraktan yang 

tertinggi dalam menarik lalat buah jantan 

di lapangan, sedangkan perlakuan esens 

jambu tunggal dan pencampuran esens 

jambu tidak efektif dalam menarik lalat 

buah betina 
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ABSTRAK 

Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) terhadap rencana pemasukan 

stek (dormant cutting) Ficus carica dari Amerika Serikat dilaksanakan dalam rangka 

menentukan risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang berpotensi terbawa 

media pembawa dan pengelolaan risiko berupa persyaratan impor terhadap media 

pembawa tersebut. OPT yang perlu dilakukan penilaian risiko adalah Armillaria mellea, 

Botryotinia fuckeliana, Eutypa lata, Phymatotrichopsis omnivora, Aster yellows 

phytoplasma group, Hop stunt viroid, dan Sowbane mosaic virus. Hasil penilaian risiko 

menunjukkan bahwa potensi risiko OPT tersebut rendah sampai sedang, sehingga untuk 

mitigasi risiko memerlukan pengelolaan risiko tingkat sedang.  

Kata kunci: analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan, Amerika serikat 

 

ABSTRACT 

Pest risk analysis (PRA) for importation of dormant cutting of Ficus carica  from USA was 

conducted in order to determine the risk of pests, that are potentially carried by the 

imported cutting, and the risk management as import requirement. The pathogens that 

need to be assessed for their risk were Armillaria mellea, Botryotinia fuckeliana, Eutypa 

lata, Phymatotrichopsis omnivora, Aster yellows phytoplasma group, Hop stunt viroid, 

and Sowbane mosaic virus. The result of the risk assesment indicated that the range of 

overall potential risk was low to moderate. so that they required moderate level of risk 

managemet to mitigate the risk. 

Keyword: pest risk analysis, Amerika serikat 

 

 

PENDAHULUAN 

Analisis Risiko Organisme 

Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan 

mandat dari Undang-undang No. 16 tahun 

1992, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 

2002, International Standar for 

Phytosanitary Measures (ISPM) No. 2 dan 

No. 11, dan merupakan dasar ilmiah 

penyelenggarakan tindakan karantina 

tumbuhan di Indonesia.  

Buah Tin (Ficus carica ) merupakan 

tanaman hortikultura yang termasuk 

dalam Famili Moraceae, di Amerika Serikat 

terdapat 90 jenis OPT yang dapat 

menyerang tanaman ini. Pemasukan stek 

(dormant cutting) tanaman F. carica dari 

Amerika Serikat yang akan dibudidayakan 

di Indonesia membawa konsekuensi risiko 

introduksi OPT ke wilayah Indonesia yang 

dapat berdampak terhadap usaha 

pertanian dan sumber daya hayati di 

Indonesia. Oleh sebab itu perlu dilakukan 

analisis risiko terhadap OPT yang 

berpotensi terbawa saat importasi 

tersebut. Analisis tersebut bertujuan untuk 

menentukan status suatu OPT yang dapat 

terbawa oleh stek (dormant cutting) F. 

carica  dari Amerika Serikat serta 

menetapkan pengelolaan risiko dan 

tindakan karantina terhadap pemasukan 

media pembawa tersebut. 

 

BAHAN DAN METODE 

AROPT disusun berdasarkan 

pengumpulan data dan studi pustaka dari 

berbagai sumber, dengan tahapannya 

meliputi Inisiasi, Penilian Risiko, dan 

Pengelolaan Risiko (Menteri Pertanian, 

2009).  

Inisiasi merupakan tahap awal dalam 

rangkaian proses AROPT. Tujuan 
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melakukan inisiasi adalah untuk 

mengindentifikasi jenis dan bentuk media 

pembawa yang akan diimpor, OPT yang 

menjadi perhatian karantina, dan area 

yang berpotensi mengalami dampak 

introduksi OPTK. Inisiasi dilakukan dengan 

mendaftar OPT yang dapat menyerang 

media pembawa yang akan diimpor, 

menyandingkan data OPT di negara asal 

dan negara penerima serta bagian yang 

dapat membawa OPT tersebut selanjutnya 

menentukan perlu atau tidak perlu 

dilanjutkan dengan penilaian risiko 

terhadap OPT tersebut (Menteri Pertanian, 

2009). 

Penilaian risiko merupakan bagian 

proses AROPT yang terdiri atas empat 

tahapan yang saling berkaitan yaitu 

Penilaian potensi risiko masuk, potensi 

risiko menetap, potensi risiko menyebar 

dan potensi dampak kerugian ekonomi. 

Penilaian risiko dilakukan secara kualitatif 

dengan parameter penilaian potensi risiko 

masuk meliputi kemungkinan OPT: 

terbawa oleh media pembawa, bertahan 

pada sistem pengelolaan OPT di negara 

asal, bertahan selama perjalanan dan 

dalam penyimpanan, berpindah ke inang 

lain di lingkungan tempat pemasukan, 

kemampuan mendeteksi dan 

mengidentifikasi OPT, dan kemampuan 

membebaskan media pembawa dari OPT 

(Menteri Pertanian, 2009). 

Parameter penilaian potensi risiko 

menetap meliputi tujuan pemasukan 

media pembawa, ketersediaan tanaman 

inang (inang alternatif, inang perantara), 

kesesuaian lingkungan abiotik, pengaruh 

sistem budidaya tanaman dan sistem 

pengendalian OPT, strategi reproduksi dan 

metode bertahan, kemampuan adaptasi, 

populasi minimum sebagai syarat OPT/ 

OPTK dapat menetap/berkembang di PRA 

area, dan kemampuan melakukan 

eradikasi. 

Parameter penilaian potensi risiko 

menyebar meliputi kesesuaian lingkungan 

budidaya dan lingkungan alami, 

keberadaan penghambat alami (natural 

barrier), potensi penyebaran melalui 

komoditas dan/atau alat 

angkut/vektor/carier, penggunaan media 

pembawa setelah dimasukkan, dan potensi 

musuh alami di PRA area. 

Parameter penilaian potensi dampak 

kerugian ekonomi meliputi pengaruh OPTK 

terhadap kerusakan dan penurunan 

produksi, pengaruh OPTK terhadap 

kehidupan dan kesehatan manusia, 

pengaruh OPTK terhadap lingkungan 

(ekologi/ tanaman asli, pariwisata, dll.), 

peranannya sebagai vektor untuk 

OPT/OPTK lain, biaya untuk pengendalian 

dan eradikasi, pengaruhnya terhadap 

perdagangan domestik dan internasional, 

dan potensi menimbulkan masalah sosial. 

Dalam hal ini risiko ditetapkan 

menjadi 4 kategori yaitu risiko tinggi, 

risiko sedang, risiko rendah, dan tidak 

berisiko. Masing-masing risiko dapat 

diwakili dengan skor 0 sampai 3. Skor 0 

(tidak berisiko), skor 1 (risiko rendah), 

skor 2 (risiko sedang), dan skor 3 (risiko 

tinggi). Menurut Devorshak (2012) risiko 

merupakan perkalian antara faktor 

penyebab dan konsekuensi yang 

ditimbulkan (risiko = faktor penyebab x 

konsekuensi), maka perkalian kombinasi 

skor tersebut menghasilkan matrik pada 

Gambar 1. 

Matrik tersebut digunakan untuk 

menilai risiko masuk, menetap, menyebar, 

dan kerugian ekonomi serta risiko 

keseluruhan. Hasil penilaian risiko 

keseluruhan digunakan untuk menentukan 

pengelolaan risiko, berupa persyaratan 

karantina tumbuhan dan kewajiban 

tambahan. Pengelolaan risiko yang 

digunakan berdasarkan risiko tertinggi 

hasil penilaian risiko (Menteri Pertanian 

2009). 
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Gambar 1 Matrik kombinasi skor risiko antara dua faktor untuk penialain potensi risiko 

masuk, menetap, menyebar, dan kerugian ekonomi 

 

Pengelolaan risiko berupa 

Persyaratan Karantina Tumbuhan dan 

Kewajiban Tambahan. Berdasarkan 

Undang-undang No. 16 tahun 1992 dan 

Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2002, 

Persyaratan Karantina Tumbuhan berupa 

media pembawa wajib disertai sertifikat 

kesehatan tanaman/ Phytosanitary 

Certificate dari negara asal, dimasukkan di 

tempat pemasukan yang telah ditetapkan, 

dan dilaporkan dan diserahkan kepada 

petugas karantina tumbuhan untuk 

keperluan tindakan karantina. Persyaratan 

karantina ini berlaku untuk pengelolaan 

risiko tinggi, sedang dan rendah. 

Sedangkan kewajiban tambahan berupa 

17 persyaratan yang dibagi menjadi 

kewajiban tambahan sebelum masuk ke 

Indonesia dan kewajiban tambahan pada 

saat atau sesudah masuk ke Indonesia. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Inisiasi 

Pemasukan bibit (stek) F. carica  dari 

Amerika Serikat berpotensi membawa OPT 

yang dapat membahayakan pertanian dan 

sumber daya hayati di wilayah Indonesia. 

Berdasarkan data Badan Karantina 

Pertanian bibit tersebut dinyatakan baru 

pertama kali dimasukkan ke wilayah 

Indonesia, sehingga diperlukan analisis 

risiko terhadap media pembawa tersebut 

dengan area yang berpotensi mengalami 

dampak introduksi OPT meliputi seluruh 

wilayah Indonesia.  

Berdasarkan CABI (2016) dan EPPO 

(2016), terdapat 2 spesies bakteri, 1 

spesies fitoplasma, 22 spesies cendawan, 

15 spesies nematoda, 52 spesies 

serangga, 4 spesies tungau, dan 3 spesies 

virus yang dapat menyerang F. carica. 

Berdasarkan pertimbangan keberadaan 

OPT F.carica di Amerika Serikat dan 

Indonesia serta kemungkinan terbawa 

pada bibit (stek), maka OPT yang perlu 

dilanjutkan tahap penilaian risiko adalah 

Armillaria mellea (armillaria root rot), 

Phymatotrichopsis omnivora (cotton root 

rot), Eutypa lata (Eutypa dieback), 

Botryotinia fuckeliana (grey mould-rot), 

Aster yellows phytoplasma group (yellow 

disease phytoplasmas), Sowbane mosaic 

virus, dan Hop stunt viroid (hop stunt 

viroid). 

Penilaian Risiko 

Hasil penilaian risiko terhadap tujuh 

patogen yang berpotensi terbawa bahan 

yang akan diimpor  menunjukkan bahwa 

pemasukan stek (dormant cutting) F. 

carica mengandung risiko OPT pada 

tingkat risiko rendah sampai sedang. Hasil 

penilaian risiko terhadap tujuh patogen  

terpilih dapat dilihat pada Tabel 1.  
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Tabel 1. OPT yang perlu menjadi perhatian hasil inisiasi dan penilaian risiko 

Spesies R.Mas R.Tab R.Bar R.Eko R.Kes 

Cendawan      
Armillaria mellea  T R R S R 
Botryotinia fuckeliana  S S S S S 

Eutypa lata  S R S S R 
Phymatotrichopsis omnivora  T R S S R 
Fitoplasma      
Aster yellows phytoplasma group  S S S S S 
Virus      
Hop stunt viroid  S S S S S 

Sowbane mosaic virus  S R R R R 

Pengelolaan risiko keseluruhan: tingkat sedang 

Keterangan:   R.Mas (Risiko masuk), R.Tab (Risiko mentap), R.Bar (Risiko menyebar), R.Eko 
(Risiko dampak ekonomi), R.Kes (Risiko keseluruhan), R (rendah), S (sedang), T 
(tinggi). 

Pengelolaan Risiko 

Berdasarakan analisis resiko secara 

keseluruhan yang menunjukkan hasil 

resiko tingkat sedang, sehingga untuk 

memitigasi risiko diperlukan pengelolaan 

risiko tingkat sedang. Pengelolaan risiko 

tingkat sedang meliputi persyaratan 

karantina tumbuhan dan kewajiban 

tambahan sebagai berikut: 

1. Persyaratan Karantina Tumbuhan:  

a. Disertai sertifikat kesehatan 

tanaman/ Phytosanitary Certificate; 

b. Dimasukkan di tempat pemasukan 

yang telah ditetapkan; dan 

c. Dilaporkan dan diserahkan kepada 

petugas karantina tumbuhan untuk 

keperluan tindakan karantina. 

2. Kewajiban Tambahan sebelum masuk 

ke Indonesia: 

a. Media pembawa berasal dari 

produsen bibit yang telah 

diregistrasi oleh otoritas yang 

berwenang di Amerika Serikat.  

b. Media pembawa harus bebas dari 

tanah, kompos, dan kotoran 

lainnya; 

c. Bibit tidak dikirim dalam keadaan 

curah, baik dalam alat angkut 

maupun dalam peti kemas serta 

dikemas menggunakan kantong 

plastik atau jenis kemasan lainnya 

untuk menghindari kerusakan dan 

menjamin tidak terjadinya 

reinfestasi OPT/OPTK selama 

pengiriman 

d. Dilakukan perlakuan terhadap 

media pembawa sebelum 

pengiriman ke Indonesia 

(automatic treatment) dengan 

perlakuan fungisida untuk OPT 

kelompok cendawan; dan 

e. Jumlah bibit yang diijinkan 

dimasukkan dibatasi sesuai dengan 

permohonan yang diajukan. 

3. Kewajiban Tambahan pada saat dan 

setelah masuk di Indonesia: 

a. Disertai Surat Ijin Pemasukan (SIP) 

dari Menteri Pertanian; 

b. Dilakukan pemeriksaan kesehatan 

(secara visual dan laboratoris) 

terhadap kiriman media pembawa 

setibanya di tempat pemasukan, 

untuk memastikan bahwa bibit 

bebas OPTK; 

c. Dilakukan tindakan pemusnahan 

terhadap media pembawa apabila 

dari hasil pemeriksaan kesehatan 

menunjukkan bahwa bibit positif 

mengandung OPTK dan OPTK 

tersebut ternyata tidak dapat 

dibebaskan dengan cara perlakuan; 

d. Dilakukan pemantauan pasca 

pemasukan untuk mengantisipasi 

adanya OPT baru yang tidak 

terduga sebelumnya;  

e. Pemilik diharapkan melaporkan 

kepada UPT Karantina terdekat jika 

pada Ficus carica  yang dimasukkan 

tersebut dicurigai muncul OPT baru. 

 

KESIMPULAN 

Analisis Risiko Organisme 

Pengganggu Tumbuhan (AROPT) terhadap 

rencana pemasukan stek (dormant 
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cutting) F. carica  dari Amerika Serikat 

menunjukkan bahwa potensi risiko 

terhadap rencana pemasukan stek F. 

carica  dari Amerika Serikat adalah rendah 

sampai sedang. Oleh karena itu untuk 

mitigasi risiko memerlukan pengelolaan 

risiko tingkat sedang. 

 OPT yang perlu menjadi perhatian 

sesuai hasil AROPT adalah Armillaria 

mellea, Botryotinia fuckeliana, Eutypa lata, 

Phymatotrichopsis omnivora, Aster yellows 

phytoplasma group, Hop stunt viroid, dan 

Sowbane mosaic virus.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Centre for Agricultural Bioscience 

International [CABI]. 2016. Crop 

Protection Compendium [internet]. 

[tersedia pada: 

http://www.cabi.org/cpc/ 

DATASHEET/24078]. [diakses 13 Sep 

2016]. 

Devorshak C. 2012. Plant Pest Risk 

Analysis Concepts and Application. 

Centre for Agricultural Bioscience 

International. Oxfordshire (UK): CAB 

International. 

European and Mediterranean Plant 

Protection Organization [EPPO].  

2014.  EPPO Plant Quarantine Data 

Retrieval System version 5.0 

[program]. Paris (Pr): EPPO. 

Program database dengan penuntun 

didalamnya. 

International Plant Protection Convention. 

2007. International Standard for 

Phytosanitary Measures  No.2. Frame 

Work for Pest Risk Analysis. Rome 

(IT). International Plant Protection 

Convention. Food and Agriculture 

Organization. 

International Plant Protection Convention. 

2013.  International Standard for 

Phytosanitary Measures No.11. Pest 

Risk Analysis for Quarantine Pests. 

Rome (IT). International Plant 

Protection Convention. Food and 

Agriculture Organization. 

Menteri Pertanian [Mentan]. 1989. Surat 

keputusan Menteri Pertanian Nomor 

861/Kpts/LB.720/12/89 tentang 

Pencegahan Masuknya Penyakit 

Hawar daun Hevea Amerika Selatan 

ke dalam Wilayah Negara Republik 

Indonesia. Jakarta (ID): Kementerian 

Pertanian RI. 

Menteri Pertanian [Mentan]. 2009. 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

09/Permentan/OT.140/2/2009 

tentang Persyaratan dan Tatacara 

Tindakan Karantina Tumbuhan 

terhadap Pemasukan Media 

Pembawa Organisme Pengganggu 

Tumbuhan karantina ke Dalam 

Wilayah Negara Republik Indonesia. 

Jakarta (ID). Kementerian Pertanian 

RI. 

Menteri Pertanian [Mentan]. 2015. 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

51/Permentan/ KR.010/9/2015 

tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 

93/Permentan/OT.140/ 12/ 2011 

tentang Jenis Organisme 

Pengganggu Tumbuhan Karantina.  

Jakarta (ID): Kementerian Pertanian 

RI 

Pusat Karantina Tumbuhan. 2007. Manual 

Fumigasi Fosfin untuk Perlakuan 

Karantina Tumbuhan. Jakarta (ID): 

Pusat Karantina tumbuhan. Badan 

Karantina Pertanian. Departemen 

Pertanian.   

[RI] Dewan Perwakilan Rakyat. 1992. 

Undang-Undang nomor 16 tahun 

1992 tentang Karantina hewan, ikan 

dan tumbuhan. Jakarta (ID): RI. 

[RI] Presiden Republik Indonesia. 2002. 

Peraturan Pemerintah nomor 14 

tahun 2002 



Prosiding Plant Protection Day II (2): 28-32  Pengendalian Patogen Tular Benih... 

28 
 

PENGENDALIAN PATOGEN TULAR BENIH VIRUS Cucumber Mosaic Virus (CMV) 

DAN Tobacco Mosaic Virus (TMV) PADA CABAI MERAH (Capsicum annuum L.) 

DENGAN MINYAK NABATI 

Astri Windia Wulandari 

Balai Penelitian Tanaman Sayuran 

Jl. Tangkuban Perahu 517, Lembang-Bandung Barat 40391 
*Email: aww_28@yahoo.com 

 

ABSTRAK 

Salah satu karakteristik benih bermutu tinggi adalah bebas dari penyakit terbawa benih 

yaitu infeksi berasal dari tanaman yang menghasilkan benih terinfeksi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan cara eradikasi kontaminan virus CMV dan TMV pada benih 

secara non-kimia. Penelitian dilakukan dari bulan Januari sampai dengan Mei 2012 di 

laboratorium Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Lembang. Varietas cabai yang 

digunakan adalah varietas Tanjung-2. Penelitian menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok dengan tiga kali ulangan. Perlakuan pestisida nabati alami yang dicoba yaitu 

minyak kelapa, minyak cengkeh, minyak kayu putih, minyak jarak dan minyak 

gandapura, serta perlakuan pembanding fungisida Asilbenzolar dan perlakuan kontrol. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan minyak kelapa konsentrasi 0,02% 

dengan waktu perendaman selama 15 menit dapat menekan patogen virus sebesar 

17,5% dan perlakuan eradikasi virus CMV dan TMV dengan semua perlakuan yang 

dicoba tidak berpengaruh terhadap daya berkecambah benih cabai. 

Kata kunci: patogen tular benih, Cucumber Mosaic Virus, Tobacco Mosaic Virus, minyak 

nabati, Capsicum annuum 

 

ABSTRACT 

One of the characteristics of high quality seeds is free from seed-borne infectious 

diseases. This study was aimed to find methods of eradication of CMV and TMV virus 

contaminants on seeds through non-chemical manner. The study was conducted in 

January to May 2012 in the Laboratory of Vegetable Crop Research Institute, Lembang. 

Variety of chilli used was Tanjung-2. The study used Randomized Block Design that was 

repeated three times. Tested botanical pesticides included coconut oil, clove oil, 

eucalyptus oil, castor oil gandapura oil with Asilbenzolar fungicide and a control 

treatment. The results showed that the use of coconut oil in concentration of 0.02% with 

15 minutes soaking time suppressed the viral pathogen by 17.5%. The eradication of 

CMV and TMV virus in all tested treatments gave no effect to the chili seed germination. 

Keywords: seed-borne pathogen, Cucumber Mosaic Virus, Tobacco Mosaic Virus, 

botanical oil, Capsicum annuum 

PENDAHULUAN 

Benih merupakan salah satu 

komponen utama dalam sistem produksi 

pertanian. Kriteria benih bermutu 

mencakup kriteria mutu genetis, mutu 

fisiologi, mutu fisik dan kesehatan benih. 

Salah satu karakteristik benih bermutu 

tinggi adalah bebas dari penyakit terbawa 

benih (seedborne) yaitu infeksi berasal 

dari tanaman yang menghasilkan benih 

terinfeksi. Patogen ini dapat menginfeksi 

benih yang sedang berkecambah sehingga 

bibit tidak dapat muncul. 

Penggunaan benih bermutu rendah 

dan infeksi penyakit merupakan penyebab 

utama rendahnya produktivitas cabai. 

Virus yang pernah dilaporkan menginfeksi 

tanaman cabai adalah Cucumber Mosaic 

Virus (CMV), Chilli Veinal Mottle Virus 

(ChiVMV), Tobacco Mosaic Virus (TMV), 

Potato Virus Y (PVY), Potato Virus X (PVX), 

Tobacco Etch Virus (TEC), Tobacco 

Ringspot Virus (TRSV) (Semangun, 2000). 
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Kehilangan hasil tertinggi ditunjukkan 

pada tanaman cabai yang menunjukkan 

gejala mosaik yang mencapai 84,25% 

sedangkan kehilangan hasil akibat gejala 

kuning adalah 80,82% dan klorosis 

47,40%. Virus TMV dapat ditularkan 

secara mekanis melalui cairan perasan 

tanaman sakit, gesekan antar daun yang 

sakit dengan daun yang sehat, serta 

melalui biji dan melalui tanah. 

Benih-benih yang diduga terinfeksi 

oleh virus secara visual dapat dibedakan 

dengan gejala berupa  warna benih 

berbeda dengan benih yang sehat (agak 

kusam), ukuran benih lebih kecil serta 

terdapat bercak-bercak coklat atau hitam 

pada permukaan benih misalnya Soybean 

Stunt Virus (SSV) atau Soybean Mosaic 

Virus (SMV) pada kedelai (Susliowati, 

2011).  

Penurunan hasil dan mutu benih 

dikarenakan penyakit seed-borne pada 

kacang tanah yang disebabkan oleh infeksi 

Peanut Stripe Virus (PStV) dapat 

menurunkan hasil sebesar 19,7% pada 

percobaan di lapang dan 52,9% di rumah 

kaca. Mutu fisiologi benih yang dipanen 

dari tanaman induk yang terinfeksi lebih 

rendah dibandingkan benih yang berasal 

dari tanaman induk sehat (Dinarto dkk., 

1997). 

Upaya penting dalam pengendalian 

patogen dapat dilakukan pada tahap 

benih. Penelitian untuk mengendalikan 

patogen tular benih pada cabai telah 

dilakukan pada tahun 2005 dan telah 

diperoleh hasil pengendalian yang efektif 

dengan perendaman benih menggunakan 

larutan Na3PO4 10% selama 1,5 jam untuk 

virus CMV (Duriat dkk., 2006). Perlakuan 

benih tersebut menggunakan bahan kimia 

sintetis dan hanya diteliti dampaknya 

terhadap kandungan patogen dan daya 

tumbuh benih, namun dampaknya lebih 

luas misalnya terhadap kesehatan 

lingkungan dan manusia belum diteliti 

lebih lanjut. Oleh karena itu, upaya 

mencari alternatif pengganti dari bahan 

nabati juga perlu dilakukan. 

Penggunaan bahan nabati 

diantaranya dari ekstrak tanaman 

menunjukkan bahwa ekstrak tanaman 

tersebut dapat menginduksi ketahanan 

tanaman secara sistemik sehingga menjadi 

tahan terhadap organisme pengganggu 

tanaman (OPT) tertentu (Hersanti 2004; 

Gunaeni dkk., 2010; Kumalasari dkk., 

2015). Menurut Sitepu (1999), 

penggunaan pestisida nabati secara 

efektif, efisien dan ekonomis serta 

dukungan bahan baku dan ketersediaan 

teknologi menjadi dasar pertimbangan 

dalam menilai apakah suatu pestisida 

nabati berpeluang atau tidak untuk bahan 

pengendalian OPT di Indonesia. Bahan 

aktif yang terkandung dalam jaringan 

tumbuhan, baik pada daun, bunga, buah, 

kulit, kayu maupun akar, dapat berfungsi 

sebagai racun (pestisida), penangkal (pest 

repellent-anti fertility) dan daya tarik 

(attractant). Sebenarnya yang dimaksud 

dengan pestisida nabati lebih tepat agens 

nabati (floral/botanical agenst) yang 

bermanfaat untuk pengendalian. 

Kandungan senyawa kimia dalam 

berbagai minyak atsiri mempunyai 

aktivitas yang berspektrum sangat luas 

baik terhadap mikroba (bakteri, cendawan, 

virus, nematoda), serangga hama 

tanaman, serangga vektor patogen pada 

manusia dan hewan. Minyak atsiri juga 

efektif terhadap organisme sasaran, 

kompatibel dengan cara pengendalian lain, 

aman dan tidak toksik terhadap organisme 

bukan sasaran serta lingkungan dan 

kesehatan manusia sehingga minyak atsiri 

mempunyai potensi yang sangat besar 

untuk dikembangkan sebagai pestisida 

nabati secara komersial (Hartati 2012). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan cara eradikasi kontaminan 

virus CMV dan TMV pada benih secara 

non-kimia.  

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Januari sampai bulan Mei 2012 di 

Laboratorium Balai Penelitian Tanaman 

Sayuran, Lembang. Cabai yang digunakan 

adalah varietas Tanjung-2 dengan 

perlakuan yang dicoba yaitu minyak 

kelapa, minyak cengkeh, minyak kayu 

putih, minyak jarak, minyak gandapura, 

kontrol fungisida Asilbenzola serta kontrol 

tanpa perlakuan. 

Uji pendahuluan dilakukan untuk 

menentukan konsentrasi pestisida nabati 

alami yang digunakan dengan 

menggunakan beberapa konsentrasi 
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minyak nabati yaitu 0,02%, 0,04%, 

0,06%, 0,08%, 0,1%, 0,2%, 0,4%, 0,6%, 

0,8% dan 1% serta lamanya waktu 

perendaman yaitu 15 menit, 30 menit, 60 

menit dan 120 menit. Hasil uji 

pendahuluan disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1.  Hasil Uji Pendahuluan Penentuan Konsentrasi Minyak Nabati dan Waktu 

Perendaman 

Perlakuan Konsentrasi minyak (%) 
Waktu perendaman 

(menit) 

Minyak kelapa 0,02 15 

Minyak cengkeh 0,02 15 
Minyak kayu putih 0,02 15 
Minyak jarak 0,02 15 
Minyak gandapura 0,02 15 
Asilbenzola 0,02 15 

 

Uji lanjut dilakukan dengan 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) yang masing-masing perlakuan 

diulang 3 kali. Peubah yang diamati yaitu 

kandungan virus pada benih setelah 

perlakuan minyak nabati dan persentase 

tumbuh benih. Data yang terkumpul diuji 

secara statistik menggunakan Uji Jarak 

Berganda Duncan taraf 5%. 

Hasil deteksi awal pada benih cabai 

dengan uji serologi menggunakan metode 

DAS Elisa (Clark & Adam, 1997) 

menunjukkan bahwa benih cabai yang 

akan digunakan tidak mengandung 

patogen tular benih CMV dan TMV. 

Sebelum pemberian perlakuan pestisida 

nabati pada benih cabai, dilakukan 

inokulasi buatan untuk patogen virus CMV 

dan TMV dengan konsentrasi 1:20 yang 

direndam selama satu malam. Selanjutnya 

benih direndam dengan minyak nabati 

berdasarkan hasil uji pendahuluan 

konsentrasi minyak nabati dan waktu 

perendaman semua perlakuan sama yaitu 

0,02% selama 15 menit, kemudian 

dikeringkan pada suhu ruang sampai 

kering. 

Pengujian yang dilakukan untuk 

menguji keefektifan minyak nabati 

terhadap penurunan tingkat kontaminasi 

virus terbawa benih menggunakan 

tanaman indikator Chenopodium quinoa. 

Pengaruh perlakuan terhadap daya 

tumbuh benih diuji dengan uji daya 

berkecambah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kandungan Virus setelah Perlakuan 

Minyak Nabati 

Berdasarkan hasil uji hayati dapat 

dilihat bahwa perlakuan minyak kelapa 

dapat menekan perkembangan virus CMV 

dan TMV sebesar 83,33% dengan 

keberhasilan inokulasi sebesar 17,5% 

(Tabel 2). 

Hasil penelitian Wulandari (2011a) 

menunjukkan hasil yang sama yaitu benih 

cabai dengan perlakuan minyak kelapa 

dapat mengeradikasi virus CMV sampai 

penyimpanan tiga bulan. Hal ini diduga 

bahwa minyak kelapa mengandung asam 

laurat sebesar 50% (C-12) yang bersifat 

antivirus, antibakteri dan antiprotozoa. 

Taufik dkk. (2010) mengungkapkan 

bahwa tanaman yang diberi Plant Growth 

Promotting Rhizobacteria (PGRS) atau 

terinfeksi CMV mampu meningkatkan 

konsentrasi metabolit sekunder seperti 

asam salisilat dan peroksidase sebagai 

respon ketahanan terhadap infeksi CMV. 

Tabel 2. Deteksi Virus pada Benih yang Sudah Dieradikasi Menggunakan Tanaman  

Indikator C. quinoa 

Perlakuan Insiden virus (%) Keberhasilan inokulasi (%) 

Minyak kelapa 83,33 17,5 

Minyak cengkeh 100,00 0 
Minyak kayu putih 100,00 0 
Minyak jarak 100,00 0 
Minyak gandapura 100,00 0 
Asilbenzola 100,00 0 
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Kontrol  100,00 0 

Pertumbuhan Kecambah Benih Cabai 

Hasil uji daya berkecambah pada 

perlakuan eradikasi virus CMV dan TMV 

dengan semua perlakuan yang dicoba 

tidak berbeda nyata (Tabel 3). Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan minyak 

nabati tidak berpengaruh terhadap daya 

berkecambah. Berdasarkan hasil tersebut 

maka eradikasi untuk patogen virus CMV 

dan TMV dapat dilakukan dengan semua 

perlakuan yang dicoba. Hasil penelitian 

Wulandari (2011b) menunjukkan 

perlakuan minyak nabati tidak 

memengaruhi pertumbuhan dan dapat 

menekan insiden infeksi virus CMV. 

 

Tabel 3. Rata-rata Daya Berkecambah Benih Cabai Hasil Eradikasi Virus dengan Berbagai 

Minyak Nabati 
Perlakuan Virus 

Minyak kelapa 65,50  ab 
Minyak cengkeh 60,25  b 

Minyak kayu putih 65,25  ab 

Minyak jarak 60,75  b 
Minyak gandapura 70,00  a 
Asilbenzola 66,00  ab 
Kontrol  65,75  ab 

 CV = 6,54% 

Keterangan:  Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak 
berbeda nyata pada taraf 5%. 

 

 

KESIMPULAN 

1. Perlakuan minyak kelapa konsentrasi 

0,02% dengan waktu perendaman 

selama 15 menit dapat menekan 

patogen virus sebesar 17,5%. 

2. Perlakuan eradikasi virus CMV dan 

TMV dengan semua perlakuan yang 

dicoba tidak berpengaruh terhadap 

daya berkecambah benih. 
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ABSTRAK 

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (Pengendali OPT) diberbagai daerah akan 

banyak berkurang karena telah memasuki masa pensiun. Untuk mengantisipasi hal 

tersebut maka diperlukan cara pengamatan OPT dengan memanfaatkan teknologi, salah 

satunya teknologi remote sensing (penginderaan jauh). Pengolahan Citra Satelit 

membutuhkan input pengolah berupa spektrum warna  yang dikenal dengan pustaka 

spektral. Pustaka spektral merupakan referensi  dalam pengolahan   citra  digital  yang   

berupa  nilai pantulan (reflection)  dari suatu obyek pengamatan. Metode pengamatan 

yang didapatkan adalah pengumpulan informasi kejadian serangan OPT, penentuan 

lokasi, persiapan alat, pengambilan sampel, pengukuran sampel, dan analisis data 

spektral. Metode analisis adalah mempersiapkan citra satelit,, Kalibrasi citra, Cropping 

Citra, konversi Pustaka Spektral (*.txt) menjadi (*.hdr), Resampling pustaka spektral 

Membaca endmember resample dengan metode Linear Spectral Unmixing  (LSU), 

Membaca statistik Digital Number dan Konversi piksel menjadi Hektar. 

Kata kunci:  pustaka spektral, citra satelit, luas serangan, penginderaan jauh,  

linear spectral unmixing 

 

ABSTRACT 

Control of plant pest organisms in various areas will be greatly reduced because it have 

retired. To anticipate this will require a technology for monitor Plant Pest and Disease, 

one technology is remote sensing. Satellite Image Processing requires input  that is 

colour spectrum known as Spectral Library. Spectral Library is reference in digital 

satellite image processing as reflections of an object of observation. Methods of 

observation which has been obtained is collect information of plant pest and disease 

attack, determining the location, tools preparation, sampling, sample measurement, dan 

data analysis of spectral. methods of analysis are prepare satellite imagery, satellite 

imagery calibration, Cropping satellite imagery, conversion spectral library (*.txt) to 

(*.hdr), Resampling spectral library, Reading endmember resample with Linear Spectral 

Unmixing  (LSU) methods, Reading statistic of Digital Number and conversion pixel to 

hectare. 

Keywords: spectral library, satellite imagery, broad attack, remote sensing, linear 

spectral unmixi 

 

PENDAHULUAN 

Teknologi penginderaan jauh dapat 

dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi, 

dalam aplikasi di sektor pertanian 

diperlukan untuk mengetahui luas tanam, 

luas panen dan serangan OPT. 

Spektrometer adalah suatu alat optik yang 

digunakan untuk mengukur cahaya secara 

spesifik pada spektrum elektromagnetik. 

Spektrometer dapat juga digunakan untuk 

merekam spektral daun padi sebagai 

pustaka spektral yang digunakan sebagai 

input pengolahan citra satelit. Tulisan ini 

bertujuan untuk mendapatkan metode 

pemanfaatan teknologi penginderaan jauh 

untuk mengetahui luas serangan 

Organisme Pengganggu Tumbuhan.  

 

BAHAN DAN METODE 

Alat  dan bahan yang digunakan  

antara lain Alat Tulis Kantor, USB 

Spectrometer, Light source, Fiber optic, 

Probe holder, Referensi putih, GPS, Citra 
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Satelit, Software Spectra Suite, Software 

ENVI 4.4, Software ArcGIS, Software 

SAMS dan Laptop. Bahan yang digunakan 

adalah informasi kejadian serangan OPT.  

Metode terdiri dari metode 

pengamatan dan metode analisis. Metode 

pengamatan dilakukan dengan pengukuran 

pustaka spectral dengan urutan; Siapkan 

semua alat di tempat yang baik dan rata, 

rangkai ujung kabel optik ke USB 

Spectrometer dan ke Light Source, 

Hubungkan kabel dari Light Source ke 

sumber listrik, Hidupkan perangkat 

komputer/ laptop, Hubungkan kabel USB 

Spectrometer ke perangkat 

komputer/laptop untuk membaca hasil 

spectral dan jalankan software Spectra 

Suite. Pengambilan sampel daun bergejala 

OPT dilaksanakan dengan pengamatan 

identifikasi gejala OPT utama 

diklasifikasikan pada stadia sebagai 

berikut: S1 : Stadia 1, vegetatif 1 - 

anakan maksimum(<40 hst) S2 : 

Stadia 2, primordia - pengisian malai (40-

60 hst) S3: Stadia 3, masak susu - 

pemasakan (60-90 hst) S4 : Stadia 4, 

panen (90-110 hst). Pelaksanaan 

pengambilan sampel daun yang akan 

diukur yaitu dengan cara; Potong daun 

pada bagian ketiak daun dengan 

menggunakan gunting. Letakkan daun 

yang telah dipotong di wadah yang berisi 

air agar daun tetap segar dan tidak 

menggulung saat di rekam. Daun langsung 

diukur di lokasi dekat dengan pengambilan 

sampel. Perekaman Pustaka Spektral;  

Pastikan alat dan komputer/laptop 

terkoneksi, buka spectra suite, lakukan 

setting integration time, scan to average 

dan boxcar. Sebelum dilakukan 

perekaman, lakukan kalibrasi referensi 

putih dan referensi gelap. Letakkan probe 

di atas sampel daun (posisi tulang daun di 

bawah) yang akan direkam. Jarak ideal 

dari probe ke media yang akan direkan 

yaitu 1 – 2 cm. Nyalakan light source dan 

tunggu sampai muncul grafik yang tepat, 

kemudian di save. Lakukan prosedur yang 

sama sampai semua sampel sudah 

terekam reflektannya. Jumlah sampel yang 

direkam minimal 50 sampel, jika 

jumlahnya lebih akan semakin baik. Jika 

dalam perekaman terjadi grafik yang 

berbeda seperti lompatan grafik terlalu 

tinggi atau tidak teratur lakukan kembali 

referensi putih dan gelap. 

Pengolahan Pustaka Spektral untuk 

menentukan luas serangan OPT; 

Rekapitulasi dan analisis data pustaka 

spectral, Rekaman spektral yang 

didapatkan dianalisis kemudian dibuat 

pustaka spectral, Analisis data pustaka 

spectral,  Konversi data spektrometer (tipe 

data Procspec) ke Tab Delimited (text 

ASCII). Impor dari text ke excel, pisahkan 

data spektral daun padi yang sehat dan 

yang sakit atau masing-masing klasifikasi. 

Simpan per endmember, kemudian 

lakukan seleksi sampel, grafik yang tidak 

sama di buang, kemudian dari setiap 

sampel dirata-ratakan dan dibuat grafik. 

Analisis Pustaka Spektral dikombinasikan 

dengan citra satelit menggunakan software 

ENVI Pustaka spektral yang didapatkan 

dianalisis dalam program ENVI dengan 

tujuan mengetahui pustaka spektral dapat 

terbaca dalam citra. Persiapkan citra 

satelit sesuai dengan koordinat wilayah  

pengamatan. Kalibrasi citra satelit dengan 

software ENVI, Cropping Citra sesuai 

dengan peta Shapefile kabupaten, Olah 

Pustaka Spektral (*.txt) menjadi Pustaka 

Spektral ENVI (*.hdr), Resampling pustaka 

spektral menjadi endmember resample, 

Baca endmember resample dengan 

metode Linear Spectral Unmixing  (LSU), 

Baca statistik Digital Number dan Konversi 

piksel menjadi Hektar (Luas serangan 

OPT)    

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengukuran spektral daun padi yang 

bergejala BLB didapatkan pada varietas 

Ciherang stadia 4, Muncul stadia 4, IR42 

stadia 4, dan Pandan wangi stadia 4. 

Berikut grafik reflektan daun padi 

bergejala BLB pada varietas Ciherang  
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Gambar 1  Grafik reflektan daun padi sehat dan bergejala BLB pada varietas Ciherang, 

stadia 4 (umur 90hst – panen)  

Grafik pada gambar 1 menunjukkan 

perbedaan nilai reflektan pada rentang 

panjang gelombang 400 – 900 nm. Hasil 

perekaman memperlihatkan bentuk kurva 

daun padi sehat mempunyai bentuk kurva 

reflektan vegetasi hijau pada umumnya. 

Kenaikan nilai reflektan terjadi pada nilai 

700 – 800 nm. Kondisi berbeda terjadi 

pada daun padi yang terkena BLB. Nilai 

reflektan cenderung mempunyai kenaikan 

linear. 

Analisis berikutnya adalah 

menggunakan Pustaka Spektral sebagai 

input pengolahan  citra satelit dengan 

menggunakan software ENVI, Berikut ini 

adalah gambar intensitas serangan BLB 

dengan input pustaka spectral BLB. 

 

Gambar 2 Peta intensitas serangan BLB dengan input pustaka spectral BLB di  

Kabupaten Karawang.  

Gambar 2 menunjukan intensitas serangan 

BLB yang berbeda tingkat serangannya 

sekaligus menunjukan luas serangan BLB, 

menggunakan citra satelit landsat dengan 

resolusi 1 piksel 30x30 m2 intensitas 

serangan BLB rendah sebanyak 580.357 

piksel atau 52.232 Ha, intensitas serangan 

BLB sedang sebanyak 51.515 piksel atau 

4.636 Ha dan BLB dengan intensitas 

serangan berat 28 piksel atau 252 Ha.   
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KESIMPULAN 

Pustaka Spektral dapat dimanfaatkan 

sebagai referensi pengolahan data citra 

satelit dalam rangka mengetahui luas 

serangan OPT. 
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ABSTRAK 

Kontaminasi bakteri, yang dapat menyebabkan kerusakan dan kematian pada eksplan, 

menjadi masalah pada perbanyakan Eucalyptus pellita, sebagai bahan baku industri 

kertas dan bubur kertas, melalui kultur jaringan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi jenis bakteri kontaminan dan mengetahui jenis antibiotik sebagai bahan 

pengendali bakteri kontaminan pada kultur jaringan eukaliptus. Penelitian ini dilakukan 

di Laboratorium Tissue Culture and Plant Protection PT. Arara Abadi, Provinsi Riau. 

Identifikasi bakteri dilakukan secara morfologis, biokimia dan molekuler. Antibiotik yang 

digunakan untuk mengendalikan bakteri kontaminan adalah kloramfenikol, streptomisin, 

kanamisin, ampisilin dan rifampisin. Berdasarkan hasil penelitian tingkat kontaminasi 

bakteri pada eksplan eukaliptus mencapai 5.44%, dan ditemukan 24 isolat bakteri 

kontaminan yang berbeda secara morfologis. Bakteri Bacillus tequilensis merupakan 

bakteri paling dominan dengan tingkat kontaminasi 64,49%. Selanjutnya diikuti oleh 

bakteri lain seperti Chryseobacterium sp., Serratia sp., Staphylococcus sp., 

Pseudomonas sp., Acinetobacter baumannii dan Enterobacter sp. Antibiotik kloramfenikol 

dan kanamisin dengan konsentrasi 30 ppm paling efektif mengendalikan bakteri 

kontaminan.  

Kata kunci: bakteri kontaminan, eksplan, eukaliptus, antibiotika 

 

ABSTRACT 

Bacterial contamination in propagation of Eucalyptus pellita, as raw material for pulp and 

paper industry, by tissue culture is a problem that may cause explants damage and 

death. The objectives of this study were to identify the bacterial contaminants and to 

determine the antibiotics that control the contaminants in eucalyptus tissue culture. The 

study was conducted in Tissue Culture and Plant Protection Laboratory of PT. Arara Abadi 

in Riau Province. The bacterial contaminants were morphologically, biochemically and 

molecularly identified. Results of the study showed that the contamination rate in the 

eucalyptus explant was 5.44%, and there were found 24 morphologically different 

isolates. The most dominant contaminant was Bacillus tequilensis with contamination 

rate of 64.49%, followed by other bacteria such as Chryseobacterium sp., Serratia sp., 

Staphylococcus sp., Pseudomonas sp., Acinetobacter baumannii, and Enterobacter sp. 

The most effective antibiotics in controlling the bacterial contaminants were 30 ppm of 

chloramphenicol and kanamycin.  

Keywords: bacterial contaminant, explants, eucalyptus, antibiotics. 

 

PENDAHULUAN 

Tanaman eukaliptus merupakan 

salah satu tanaman hutan yang 

dibudidayakan sebagai bahan baku industri 

pulp dan kertas. Seiring dengan kebijakan 

revitalisasi industri kehutanan, 

ketersediaan kayu untuk memasok bahan 

baku industri pulp dan kertas menjadi 

kebutuhan yang mendesak (Sudomo et al., 

2007). PT. Arara Abadi selaku salah satu 

perusahaan yang bergerak dalam industri 

HTI (hutan tanaman industri) E. pellita 

mailto:bayo.alhusaeri@yahoo.com
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sedikitnya telah memroduksi sepuluh juta 

bibit per tahun  melalui perbanyakan 

kultur jaringan. Tingkat kontaminasi pada 

kultur jaringan sering terjadi, yang dapat 

menyebabkan kontaminasi pada 3000-

4000 eksplan sehingga harus dimusnahkan 

(tidak dipublikasikan).  

Untuk meminimalkan kerugian 

tersebut, perlu identifikasi tentang bakteri 

kontaminan yang terdapat pada media 

kultur jaringan, dan selanjutnya adalah 

dilakukan pencegahan penyebaran dan 

kontaminasi. Tujuan penelitian adalah 

untuk mengidentifikasi jenis bakteri 

kontaminan, dan untuk mengetahui 

antibiotik yang efektif mengendalikan 

bakteri kontaminan. 

 

BAHAN DAN METODE 

Percobaan dilaksanakan di 

Laboratorium Tissue Culture and Plant 

Protection PT. Arara Abadi, Provinsi Riau. 

Observasi tingkat kontaminasi dilakukan 

secara acak sistematis pada growth room 

eskplan eukaliptus. 

Isolasi Bakteri Permukaan dan Endofit 

Isolasi bakteri permukaan dilakukan 

dengan menggoreskan ujung jarum ose 

pada media kultur jaringan yang 

terkontaminasi bakteri, kemudian dengan 

hati-hati digoreskan pada permukaan 

media NA (nutrient agar) secara kuadran. 

Isolasi bakteri endofit dilakukan 

dengan memotong batang eksplan kecil – 

kecil kemudian disterilkan permukaannya 

dengan direndam dalam alkohol 70% dan 

klorox 5,25% masing-masing selama 10 

menit dan terakhir dibilas dengan akuades 

steril selama 10 menit sebanyak 2x. 

Potongan eksplan dimasukkan ke dalam 

erlenmeyer berisi 50 ml air steril, kemudian 

diletakkan pada inkubator bergoyang 

selama 30 menit pada 27°C. Sebanyak 100 

µl suspensi dari eskplan tersebut disebar 

dengan menggunakan glassbeads pada 

media di cawan petri. 

Identifikasi Bakteri Secara Morfologis 

Secara morfologis dilakukan 

pengamatan karakteristik bentuk, tepian, 

diameter, dan elevasi koloni bakteri pada 

media agar saat isolat berumur 2 - 3 hari. 

Identifikasi bakteri secara morfologis 

mengacu pada buku Mikrobiologi dasar 

dalam praktek (Hadioetomo, 1990). 

Uji Biokimia  

Pengujian reaksi gram dengan KOH. 

Satu lup biakan murni bakteri yang 

berumur antara 24 - 48 jam dicampur 

dengan 2 tetes KOH 3 % (w/v dalam 

H2O), kemudian diaduk berulang kali 

dengan menggunakan jarum ose.  

Uji Katalase. Sebanyak  2 tetes 

larutan H2O2  3% diteteskan pada kaca 

obyek, diambil 1 ose bakteri  (umur 24 – 

48 jam) dan  dicampurkan  pada larutan 

H2O2 tersebut.  

Hidrolisis Pati. Disiapkan media 

dengan komposisi nutrient broth (Difco) 8,0 

g; soluble potato starch 10,0 g; bacto agar 

(Difco) 15,0 g, aquadestilata 1000 ml. 

Inokulum bakteri berumur 24 - 48 jam 

diinokulasikan pada permukaan agar, 

diinkubasi pada suhu 28°C selama 4 hari. 

Bakteri yang tumbuh pada permukaan 

media diambil, lalu media digenangi dengan 

Lugol‘s Iodine.  

Pengujian Endospora. Pengujian 

endospora dilakukan dengan cara 

memanaskan bakteri pada suhu 80°C di 

water bath selama 10 menit. Kemudian 

bakteri di-plating pada media NA, dan  

diinkubasi selama 48 jam.  

Uji Oxidatif dan Fermentatif (OF). 

Disiapkan bahan media pengujian dengan 

komposisi dalam 1 liter media: pepton 2,0 

gram, NaCl 3,0 gram, KH2PO4 0,3 gram, 

agar 3,0 gram, bromotymol blue (1%) 3,0 

ml. Semua bahan dilarutkan dan pH 

disesuaikan  menjadi 7,1. Media dituang ke 

dalam tabung reaksi berdiamater  13 mm 

sebanyak 4,5 ml per tabung, dan  di-

autoclave pada temperatur 121° C selama 

20 menit. Media didinginkan sampai 50°C, 

lalu ditambahkan 0,5  ml  larutan  glukosa 

steril 10% ke dalam tiap - tiap  tabung. 

Glukosa  disterilkan dengan  cara  filtrasi  

atau  di- autoclave  secara  terpisah  dari 

media. Diambil  sedikit  bakteri  yang  akan  

diidentifikasi  dengan menggunakan jarum  

inokulasi,  lalu  ditusukkan  jarum  tersebut 

pada media. Masing-masing bakteri 

diinokulasikan pada dua tabung. Pada   

salah satu tabung segera ditambahkan  

parafin  atau  vaselin  steril  setebal 1 cm 

untuk menciptakan kondisi anaerob, 

sedangkan tabung  lainnya dibiarkan 
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dalam kondisi aerob (tanpa 

parafin/vaselin).  

Levan. Diamati tipe  koloni yang terbentuk  

pada  medium  dengan komposisi 5% 

sucrose nutrient agar. Koloni biasanya 

berukuran 3-5 mm setelah diinkubasi 

selama tiga hari pada suhu 28ºC.  

Pengujian potato soft rot (busuk lunak pada 

kentang). Ubi kentang dicuci, lalu direndam 

dalam alkohol selama 10 detik, diikuti 

dengan sterilisasi menggunakan 

pembakaran pada api Bunsen. Ubi kentang 

diiris dengan ketebalan 7-8 mm, dan 

diletakkan  pada  kertas  saring  steril  yang  

telah  dilembabkan pada  cawan  petri,  

atau  tempat  yang  serupa  dengan  cawan 

petri, dan ditambahkan air sampai 3-4 mm 

pada cawan. Dibuat irisan melintang pada 

kentang dan dioleskan dengan isolat 

bakteri berumur 24 jam pada medium 

agar. Sebagai kontrol dibuat preparat 

yang tidak diolesi bakteri. Preparat 

diinkubasi pada tempat yang gelap 

dengan suhu 28oC selama  24 jam.  

Reduksi Nitrat pada Kondisi Anaerob. 

Disiapkan media dengan komposisi per liter: 

yeast extract 5 g, KNO3 3 g, noble agar 1 g, 

NH4H2PO4 1 g, KCl 0,2 g, MgSO4, 7H2O 0,2 

g. Media dituangkan ke dalam tabung 

reaksi, masing-masing 5 ml, lalu di-

autoklaf. Inokulum diinokulasikan pada 

media dan ditutup dengan 3% agar noble 

atau mineral oil steril, dan diinkubasi pada 

28°C sampai 5 hari.  

Fluorosensi. Pada 950 ml media KB yang 

telah diautoklaf, ditambahkan bahan-bahan 

antibiotik berikut: cycloheximide 75 mg, 

penicilin 75 mg, dan novobiocin 45 mg. 

Ketiga antibiotik dicampurkan ke dalam 10 

ml 95% ethanol dan kemudian diencerkan 

dengan 40 ml aquadestilata steril, sebelum 

ditambahkan kedalam 950 ml media KB, 

suhu sekitar 50°C. Koloni yang fluoresens 

diamati di bawah   lampu UV dengan 

panjang gelombang 366 nm.  

Oksidase. Bakteri dibiakkan pada media NA 

selama 48 jam. Koloni bakteri diambil 

dengan spatula kaca dan diletakkan di atas 

gelas obyek. Diteteskan larutan N,N,N,N-

Tetramethyl-P-Phenylenediamine 1 % dan 

diaduk. Bila warna koloni bakteri berubah 

menjadi ungu (magenta) berarti reaksi 

bersifat positif.  

Uji Hipersensitif pada Daun Tembakau. 

Suspensi bakteri dimasukkan ke dalam 

jaringan daun, dengan menggunakan 

syringe halus berdiameter 0,4 mm, di 

antara kedua epidermis daun, tanpa 

merusak epidermis daun.  

Identifikasi Bakteri Secara Molekuler.  

Isolasi DNA dilakukan dengan 

Geneaid Genomic DNA Mini Kit. Amplifikasi 

Gen 16S-eRNA dengan PCR menggunakan 

primer universal untuk domain bakteri 

primer forward 27f dan primer reverse 

142r. Elektroforesis hasil PCR dilakukan 

secara horizontal pada agarose 1% dengan 

tegangan 100 volt selama 20 menit dalam 

larutan TAE 1x. Semua bakteri yang 

ditemukan dikirim ke lembaga pihak ketiga 

untuk diidentifikasi secara molekuler. 

Uji Ketahanan Bakteri terhadap 

Antibiotik.  

Kultur bakteri berumur 24 jam 

digores pada media NA yang telah 

dicampur dengan antibiotik. Jenis 

antibiotik yang digunakan yaitu 

streptomycin 10 ppm, ampicillin 10 ppm, 

rifampicin 5 ppm, chloramplenicol 30 ppm, 

dan kanamycin 30 ppm (Yi Fang & Yu, 

2012).  Pengamatan dilakukan setiap hari 

dengan mengamati kemampuan tumbuh 

bakteri. Isolat yang mampu tumbuh pada 

media yang mengandung antibiotik 

dikategorikan sebagai tahan terhadap 

antibiotik dan sebaliknya rentan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Isolasi Bakteri Permukaan dan Bakteri 

Endofit 

Berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan terdapat 5,44% kontaminasi 

bakteri pada eksplan eukaliptus. Hasil 

isolasi didapatkan 15 isolat bakteri 

permukaan (BTC001-BTC015) dan 9 isolat 

bakteri endofit (BTC016-BTC024). Bakteri 

permukaan isolat BTC001 ditemukan 

dominan dengan tingkat kontaminasi 

64.49% (Tabel 3).  

Identifikasi Bakteri Secara Morfologi 

Karakter morfologis diamati 

berdasarkan variasi karakter koloni 

bakteri, yang dapat dilihat dari bentuk 

koloni, tepian, elevasi, warna koloni, dan 

diameter koloni bakteri (Tabel 1). 
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Uji Biokimia 

Ciri biokimia merupakan kriteria yang 

amat penting di dalam identifikasi 

spesimen bakteri yang tak dikenal, karena 

secara morfologis biakan atau pun koloni 

bakteri yang berbeda spesies dapat 

terlihat serupa. Mikroba dapat tumbuh 

pada beberapa tipe media, memroduksi 

tipe metabolit tertentu yang dideteksi 

dengan interaksi mikroba dengan reagen 

test yang menghasilkan warna reagen 

(Budji et al., 2015). Hasil identifikasi 

bakteri secara fisiologi dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Identifikasi Bakteri Secara Molekuler  

Hasil penentuan urutan (sekuensing) 

fragmen 16S-rRNA disejajarkan dengan 

data base 16S rRNA yang terdapat dalam 

situs www.ncbi.nlm.hts.nih. Identitas ke 

24 isolat dapat dilihat pada Tabel 3. 

Uji Ketahanan Bakteri Terhadap 

Antibiotik 

Penghambatan pertumbuhan ke-24 

isolat bakteri yang diuji, dengan 

menggunakan antibiotik klorampenikol, 

steptomisin, ampisilin dan kanamisin, 

masing-masing sebesar 79,1%; 70,8%; 

37,5% dan 79,1% dari jumlah isolat. 

Sebanyak 24 bakteri kontaminan 

yang ditemukan dapat digolongkan ke 

dalam 7 genus, yaitu Bacillus sp, 

Chryseobacterium sp, Enterobacter sp, 

Acinetobacter sp, Serratia sp, 

Pseudomonas sp, dan Staphylococcus sp.  

Bacillus tequilensis paling dominan 

sebagai bakteri kontaminan dan tidak 

bersifat patogenik pada tanaman. Spesies 

bakteri ini banyak ditemukan di 

lingkungan, tidak bersifat patogenik, 

menghasilkan senyawa yang telah terbukti 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

patogen dan dapat meningkatkan 

pertumbuhan lada hitam (Dastager et al., 

2011). 

Serratia sp. tersebar luas di air dan 

tanah, dan tidak bersifat patogenik bagi 

tanaman. Bakteri ini berasosiasi dengan 

Bacillus cereus dan B. subtilis yang 

diformulasikan dalam bahan pembawa 

gambut dan lempung yang mampu 

menekan perkembangan layu fusarium 

pada tanaman tomat (Khaeruni et al., 

2013).  

Chryseobacterium sp. ditemukan 

sebagai bakteri kontaminan dan endofit, 

tidak patogenik pada tumbuhan. Genus ini 

merupakan salah satu genus bakteri yang 

mampu berasosiasi dengan tanaman, 

sebagai penghambat pertumbuhan jamur 

penyebab penyakit rebah kecambah pada 

cabai (Khaeruni dan Rahman, 2012). 

Staphylococcus sp. sering ditemukan 

di alam pada tanah, air, dan pada debu di 

udara, serta di permukaan kulit dan 

selaput lendir manusia. Bakteri ini tidak 

bersifat patogenik pada tanaman, tetapi 

patogenik terhadap manusia, dan sering 

dilaporkan sebagai penyebab keracunan 

(Ibrahim et al., 2015). 

Pseudomonas banyak ditemukan 

pada tanah, tanaman, dan air. Salah satu 

penyakit penting tanaman padi yang 

mengakibatkan kerugian cukup serius di 

Indonesia adalah penyakit daun bergaris 

merah yang disebabkan oleh Pseudomonas 

sp., sedangkan pada tanaman kedelai 

adalah penyakit hawar bakteri yang 

disebabkan oleh Pseuodomonas syringae 

pv. glycine (Winarni, 2013).  

Jenis bakteri lainnya yang ditemukan 

adalah Acinetobacter baumannii. Bakteri 

ini tersebar luas di alam (tanah, limbah 

dan air), mampu bertahan hidup pada 

permukaan lembab dan kering, berperan 

sebagai patogen yang sangat 

menyusahkan bagi banyak institusi global, 

tidak bersifat patogenik terhadap 

tanaman, tetapi merupakan patogen yang 

menyebabkan infeksi pada manusia 

(Losiani, 2016).  

Enterobacter sp. dapat ditemukan di 

tanah, air, limbah, makanan dan juga kulit 

manusia. Bakteri ini dapat digunakan 

sebagai pupuk hayati untuk meningkatkan 

hasil dan mutu benih padi var. Cigeulis 

(Uttari et al., 2016). 
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Tabel 1. Identifikasi Bakteri Kontaminan Secara Morfologis 

Nomor  
Isolat 

Diameter 
(mm) 

Warna Elevasi Tepian Bentuk 

BTC 001 10.0 putih datar tak beraturan konsentris 

BTC 002 10.0 
merah 
muda 

seperti tombol seperti wol konsentris 

BTC 003 16.0 putih datar tak beraturan bundar dengan tepian timbul 
BTC 004 0.1 hitam cembung licin bundar 

BTC 005 1.0 
kuning 
bening 

cembung licin bundar 

BTC 006 10.0 oranye 
tumbuh 
kedalam 
medium 

seperti wol bundar dengan tepian timbul 

BTC 007 0.5 krem timbul tak beraturan tak beraturan dan menyebar 

BTC 008 1.0 putih timbul licin bundar 
BTC 009 0.5 hitam timbul licin bundar 
BTC 010 16.0 cokelat datar tak beraturan bentuk l 
BTC 011 3.0 putih seperti tetesan licin bundar 
BTC 012 1.0 hitam cembung licin bundar 

BTC 013 3.0 putih seperti tetesan licin bundar 
BTC 014 2.0 kuning seperti tombol licin keriput 
BTC 015 3.0 kuning timbul licin bundar dengan tepian timbul 
BTC 016 7.0 putih seperti tombol licin bundar 
BTC 017 1.0 putih timbul licin bundar 
BTC 018 4.0 kuning timbul licin konsentris 
BTC 019 7.0 putih timbul licin konsentris 

BTC 020 0.5 putih timbul licin konsentris 
BTC 021 1.0 kuning seperti tetesan licin bundar dengan tepian timbul 

BTC 022 1.0 kuning seperti tombol licin bundar 
BTC 023 4.0 kuning seperti tetesan licin bundar 

BTC 024 0.1 
merah 
muda 

datar licin bundar 

                   

Tabel 2. Hasil Uji Biokimia 
Nomor  
Isolat 

Uji Biokomia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

BTC 001 + + + + F +   + - 
BTC 002 - + + - F - - - - 
BTC 003 - + - - F -   - - 
BTC 004 - + + - F + - - - 
BTC 005 - + + - F - - - - 
BTC 006 - + + - F - - - - 
BTC 007 - + - - F - - - - 
BTC 008 + + + - F - - - - 
BTC 009 + + + - O + - - - 
BTC 010 + + - - F - - - - 
BTC 011 - + + - F + - - - 
BTC 012 + + + - O + - - - 
BTC 013 + + - - F + - - - 
BTC 014 + + + - O + - - - 
BTC 015 - + + - F - - - - 
BTC 016 - + + - F + - + - 
BTC 017 + + - - F + - + - 
BTC 018 - + - - F + - - - 
BTC 019 - + - - F + - - - 
BTC 020 + + - - F + - + - 
BTC 021 + + - - F +   - - 

BTC 022 + + - - F + - + - 
BTC 023 - + - - F + - + - 
BTC 024 + + - - O - - - - 

Keterangan: 1. Uji gram, 2. Katalase, 3. Hidrolisis pati, 4. Endospora, 5. Uji O/F, 6. Levan, 7. Potato soft 
rot, 8. Reduksi nitrat, 9. Florescen 
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Tabel 3. Hasil BLAST Urutan Fragmen 16S rRNA 

Kode 

Isolat 

Accesion 

No. 
Deskripsi MI 

% 

Kontaminasi 

Uji 

Hipersensitif 

BTC 001 LT604234.1 Bacillus tequilensis strain S1-84 96% 64.49 - 
BTC 002 KT734797.1 Chryseobacterium sp. Hunan-B 96% 3.32 - 
BTC 003 KM242492.1 Serratia sp. INBio_4048M 81% 16.49 - 
BTC 004 KU598849.1 Enterobacter cloacae strain VITPASJ1 97% 0.46 + 

BTC 005 JX495602.1 Enterobacter cloacae strain Bio103 96% 4.01 + 
BTC 006 JF703670.1 Enterobacter cloacae strain EMS1 97% 2.06 - 
BTC 007 KX609733.1 Enterobacter sp. strain BAB-5890 96% 2.06 - 
BTC 008 KU161291.1 Bacillus tequilensis strain BPR061 98% 0.34 + 
BTC 009 KF010794.1 Bacillus circulans strain B2S 94% 0.11 + 
BTC 010 KT427404.1 Bacillus sp. FZW.14 91% 0.23 + 
BTC 011 CP015364.1 Acinetobacter baumannii strain 3207 99% 0.11 + 

BTC 012 KX212255.1 Serratia marcescens strain NWSBMT5 97% 0.23 + 
BTC 013 DQ301786.1 Chryseobacterium sp. PHD-9 97% 4.24 - 
BTC 014 JX103561.1 Chryseobacterium sp. ACC3 93% 0.11 - 
BTC 015 KC901544.1 Pseudomonas sp. 10_2c_34 96% 1.72 + 
BTC 016 CP003959.1 Serratia marcescens WW4 98% endofit - 
BTC 017 KT306679.1 Staphylococcus sp. LAC9 97% endofit - 
BTC 018 KU141366.1 Serratia sp. H3 95% endofit - 

BTC 019 KP790055.1 Serratia sp. UN19 93% endofit - 
BTC 020 DQ301786.1 Chryseobacterium sp. PHD-9 97% endofit - 
BTC 021 FJ357582.1 Staphylococcus sp. BBEN1-01 96% endofit - 
BTC 022 HM101280.1 Chryseobacterium sp. KR200 97% endofit - 
BTC 023 JX266315.1 Chryseobacterium sp. A1005 98% endofit - 
BTC 024 JX103561.1 Chryseobacterium sp. ACC3 97% endofit - 

Keterangan : Accesion No.  : Nomor aksesi 

         MI   : Max Identify  = Persentase keakuratan identifikasi 

 

 

KESIMPULAN 

Tingkat kontaminasi bakteri pada 

eksplan eukaliptus sebesar 5,44%, 

didominasi oleh bakteri Bacillus tequilensis 

dengan tingkat kehadiran 64,49%. 

Antibiotik kloramfenikol dan kanamisin 

dengan konsentrasi 30 ppm paling efektif 

mengendalikan bakteri kontaminan.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menghasilkan pestisida nabati ramah 

lingkungan yang berasal dari bahan alami yang mendukung sistem pertanian yang 

berkelanjutan.  Penelitian penggunaan bahan-bahan alami (Daun Sirsak dan daun 

Papaya) sebagai pestisida nabati terhadap hama penting Kutu daun (Myzus persicae) 

pada tanaman cabai yang merupakan komoditi unggulan berbasis agribisnis di Provinsi 

Sulawesi Utara.  Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh, daya bunuh dan  

konsentrasi efektif ekstrak ( daun sirsak, daun papaya dan kombinasi) serta menyusun 

formulasi pestisda nabati berdasarkan waktu kematian. Penelitian ini menggunakan 

Rancangan Faktorial dalam RAL dengan dua faktor   dan diulang tiga kali.  Masing-

masing ekstrak dibuat konsentrasi  0%, 5%, 10%, 15% dan 20% dan kombinasi untuk 

diaplikasikan terhadap kutu daun M. Persicae.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

konsentrasi yang paling efektif dari 25 kombinasi perlakuan terdapat pada perlakuan 

A4B4) (92%) dan untuk ekstrak daun Sirsak berada pada konsentrasi 20 % ( 83,3%), 

ekstrak daun papaya  pada konsentrasi 20 (86,7 %).  Waktu kematian tercepat berada 

pada 24 jam (83,3%).  Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun sirsak 

dan daun papaya dapat dimanfaatkan sebagai insektisida nabati.  

Kata kunci: pestisida nabati, hama, tanaman cabai 

 

ABSTRACT 

This research generally aimed to produce environmentally friendly plant-based pesticides 

derived from natural material that support sustainable agriculture system.  The research 

use natural material (leaves of soursop and papaya) as botanical pesticides against the 

serious aphids pest (Myzus persicae) on chili crops which is a tremendous agribusiness 

commodity in North Sulawesi.  The aims of the research were to the determine the effect 

of killing power, the effective concentration of the extracts (soursop leaves, papaya 

leaves and combination) and the formulation of the botanical pesticide based time of 

death.  This study used a factorial design with two factor in RAL with three repetition.  

Extract consisted of concentration of 0%, 5%, 10%, 15% and 20% and the combination, 

to be applied against aphids M. persicae.  The results showed that the most effective 

concentration of 25 treatment combination was treatment A4B4 (92,2 %): for soursop 

leaf extract was at the concentration of 20% (83,3%), and papaya leaf extract was at 

the concentration of 20% (86,7%).  The fastes time of death were at 24 hours (83.3%).  

The results of this study can be concluded that extracts of soursop and papaya leaves 

can be used as botanical insecticides. 

Keywords: botanical pesticides, pest, chili plant 

 

 

PENDAHULUAN 

Tanaman cabai adalah salah satu 

jenis tanaman yang diperlukan sebagai 

bahan pelengkap makanan utama dan 

perasa pedas yang sangat digemari. Di 

Sulawesi Utara sendiri, tanaman ini 

banyak dibudidayakan karena tingkat 

konsumsi cabai di daerah ini sangat tinggi 

sebab latar belakang masyarakatnya yang 

menyukai makanan pedas (Tigauw, 2015).  

Berdasarkan data dari Badan Pusat 

Statistik Nasional (2015), produksi cabai 

menurun selama tahun 2009-2012 namun 

mailto:christinasalaki@ymail.com
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produksi menanjak naik pada tahun 2013 

(Tabel 1). Banyak hal yang mempengaruhi 

penurunan produksi cabai tetapi serangan 

hama dan penyakit merupakan faktor 

penting penyebab penurunan produksi 

cabai. 

 

Tabel 1. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Cabai dari tahun 2009-2013 

Tahun Luas Panen 

(Ha) 

Produksi 

(Ton) 

Produktivitas 

(Ton/Ha) 

2009 2880 14407 5.00 

2010 2812 10231 3.64 

2011 2691 10077 3.74 

2012 2749 10652 3.87 

2013 1489 11287 7.58 

Sumber : BPS Nasional (http://www.bps.go.id), 2015. 

 

Tanaman cabai merupakan salah 

satu tanaman hortikultura yang cukup 

penting, baik untuk konsumsi dalam negeri 

maupun sebagai komoditi ekspor. 

Kebutuhan konsumsi cabai setiap tahun 

meningkat dan sampaisekarang  tanaman  

cabai termasuk  salah  satu  tanaman  

yang dianggap potensial untuk 

dikembangkan. Tanaman cabai dapat 

tumbuh dan berproduksi di dataran rendah 

sampai dataran tinggi, baik pada lahan 

sawah maupun tegalan, di dataran rendah 

sampai dataran tinggi. 

Di sisi lain, bertanam cabai merah 

sering dihadapkan pada berbagai masalah 

atau resiko, di antaranya adalah teknis 

budidaya, kekahatan unsur hara dalam 

tanah, serangan hama dan penyakit 

tanaman. Salah satu yang menjadi 

kendala utama dalam sistem produksi 

cabai merah  adalah adanya serangan 

hama. 

Kutu Daun (Myzus persicae Sulz.)  

merupakan hama penting yang dapat 

menurunkan kualitas dan kuantitas 

produksi cabai.  Hama ini memakan segala 

jenis tanaman (polifag) dan merupakan 

salah satu hama utama dan penting di 

dunia.  Serangan kutu daun M. Persicae 

dapat menyebabkan daun keriting, pucuk 

berkerut sehingga pertumbuhan tanaman 

terganggu.  Pada serangan  berat dapat 

menyebabkan daun rontok dan akhirnya 

mati (Dafrinal et al., 2012).  Kutu daun ini 

merupakan salah satu vektor penting yang 

dapat menularkan penyakit virus pada 

cabai, kentang dan beberapa tanaman 

lainnya. 

Berbagai usaha telah dilakukan 

untuk meningkatkan produksi tanaman 

sayuran antara lain secara intensifikasi 

maupun ekstensifikasi. Dalam usaha 

meningkatkan produksi sayuran tentu 

tidak lepas dari faktor-faktor pembatas 

yang mempengaruhi kualitas dan 

kuantitas. Untung (2006) menyatakan 

bahwa kerusakan tanaman akibat 

serangan hama tidak pernah berkurang, 

malahan semakin meningkat. Kerugian 

karena hama di Indonesia per tahun 

diperkirakan 15-20% dari produksi 

pertanian total. Petani di Sulawesi Utara 

sudah terbiasa menggunakan pestisida 

dalam mengendalikan hama tanaman yang 

umumnya tidak lagi memperhatikan jenis 

hama pada waktu penyemprotan. 

Akibatnya petani cenderung menambah 

dosis pestisida yang dianjurkan dan 

interval waktu penyemprotan semakin 

pendek. Petani sayuran di Kecamatan 

Tompaso (sentra produksi hortikultura di 

Kabupaten Minahasa) dan desa Rurukan 

(sentra produksi sayuran di Kota 

Tomohon) dan desa Modoinding (sentra 

produksi sayuran) menyemprot sampai 10 

kali dalam satu musim tanam (Sembel, 

2010). Adanya pengaruh buruk bagi 

lingkungan dan fenomena resistensi pada 

serangga hama akibat penggunaan 

insektisida telah meningkatkan perhatian 

para ahli terhadap penelitian tentang 

pemanfaatan bahan-bahan nabati untuk 

mengendalikan hama-hama tanaman 

pertanian.  

Pestisida dari bahan nabati 

sebenarnya bukan hal yang baru tetapi 

sudah lama digunakan, bahkan sama 

tuanya dengan pertanian itu sendiri. Sejak  

http://www.bps.go.id/
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pertanian masih dilakukan secara 

tradisional, petani di seluruh belahan dunia 

telah terbiasa memakai bahan yang 

tersedia di alam untuk mengendalikan 

organisme pengganggu tanaman. Pada 

tahun 1940-an sebagian petani di 

Indonesia sudah menggunakan bahan 

nabati sebagai pestisida, di antaranya 

menggunakan daun sirsak untuk 

mengendalikan hama belalang dan 

penggerek batang padi. Saat ini beberapa 

jenis pestisida nabati tersebut sudah mulai 

diaplikasikan dalam sistem pertanian 

organik pada berbagai jenis budidaya 

tanaman, namun demikian efikasi setiap 

jenis pestisida tersebut terhadap jenis 

organisme pengganggu tanaman masih 

memerlukan kajian yang mendalam untuk 

mendapatkan hasil pengendalian yang 

efektif dan efisien. 

Menghadapi maraknya penggunaan 

insektisida kimiawi yang dapat 

membahayakan kesehatan manusia dan 

sekitarnya serta berdasarkan hasil-hasil 

penelitian dan beberapa percobaan yang 

telah dilakukan sebelumnya, maka perlu 

diiuji efektifitas dari ekstrak daun pepaya 

dan daun sirsak untuk diterapkan pada 

lahan sentra produksi tanaman cabai. 

Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut ; 

a) Mengetahui pengaruh beberapa bahan 

pestisida nabati (daun pepaya dan 

daun sirsak) dalam mengendalikan 

hama tanaman cabai (Myzus persicae). 

b) Menentukan daya bunuh dari beberapa 

bahan pestisida nabati (daun pepaya 

dan daun sirsak) terhadap hama 

tanaman cabai (Myzus persicae). 

c) Mendapatkan konsentrasi yang tepat 

dari setiap bahan pestisida nabati 

(daun pepaya dan daun sirsak) dalam 

mengendalikan hama tanaman cabai 

(Myzus persicae).  

d) Menyusun formulasi pestisida nabati 

berdasarkan LT50 sebagai pestisida 

hayati yang dapat mengendalikan 

hama tanaman cabai (Myzus persicae). 

 

BAHAN DAN METODE 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini yang berupa 

pembuatan larutan pestisida nabati dan 

pengujian efektifitasnya  dilaksanakan di 

Laboratorium Entomologi dan Hama 

Tumbuhan Fakultas Pertanian Unsrat 

Manado dan areal pertanaman cabai di 

Kelurahan Mapanget Kecamatan Mapanget 

selama kurun waktu  1 tahun.  

Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah serangga hama  

Myzus persicae., tanaman cabai, ekstrak 

daun pepaya, ekstrak daun sirsak, 

aquades, alkohol 70% dan 95 %, polibag, 

media tanah. 

Alat yang akan digunakan kurungan 

kasa, stoples, timbangan, kain kasa, gelas 

ukur, botol koleksi handsprayer, labu 

Erlenmeyer, aluminium foil, lup, kertas 

hisap, kuas, kapas, label, gunting, kain 

gelatin  alat tulis menulis dan kamera. 

Metode Penelitian 

(1)  Metode Penelitian 

       Penelitian ini menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap dengan dua 

faktor dan diulang tiga kali  

(a)   = Ekstrak daun sirsak 

A0   =  Kontrol  

A1   =  Ekstrak dengan konsentrasi 5% ; 

95 % ml aquades, 5 ml ekstrak 

A2   = Ekstrak dengan konsentrasi 10% ; 

90 % ml aquades, 10 ml ekstrak 

A3   = Ekstrak dengan konsentrasi 15% ; 

85 % ml aquades, 15 ml ekstrak 

A4   = Ekstrak dengan konsentrasi 20 % ; 

80 % ml aquades, 20 ml ekstrak 

(b)   = Ekstrak daun Pepaya 

B0   =  Kontrol  

B1   =  Ekstrak dengan konsentrasi 5% ; 

95 % ml aquades, 5 ml ekstrak 

B2   = Ekstrak dengan konsentrasi 10% ; 

90 % ml aquades, 10 ml ekstrak 

B3   = Ekstrak dengan konsentrasi 15% ; 

85 % ml aquades, 15 ml ekstrak 

B4   = Ekstrak dengan konsentrasi 20 % ; 

80 % ml aquades, 20 ml ekstrak 

(c)  Sinergisme Daun Sirsak dan daun 

Pepaya 

Larutan konsentrasi daun sirsak dan daun 

pepaya selanjutkan dalam aplikasi nanti 
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akan disinergiskan menjadi 25 kombinasi sesuai dengan rancangan penelitian 

 

Daun 

Sirsak A 

(%) 

Daun Pepaya B (%) 

0 5 10 15 20 

0 A0B0 A1B0 A2B0 A3B0 A4B0 

5 A0B1 A1B1 A2B1 A3B1 A4B1 

10 A0B2 A1B2 A2B2 A3B2 A4B2 

15 A0B3 A1B3 A2B3 A3B3 A4B3 

20 A0B4 A1B4 A2B4 A3B4 A4B4 

 

(2)  Prosedur Penelitian 

-  Penanaman Tanaman Cabai  

      Benih Tanaman tanaman cabai 

ditanam  dalam wadah pesemaian.  

Setelah tanaman mengeluarkan empat 

helai daun (berumur 2 minggu) 

dipindahkan ke wadah polibag berukuran 

10 X 20 cm dengan media tanam berupa 

tanah dan pupuk kandang 1:1.  Tanaman 

dibiarkan tumbuh sampai berumur 45 hari 

setelah tanam (HST) dan diletakkan di 

lokasi terbuka dengan maksud dapat 

berinteraksi dengan alam dan kutu daun 

muah menemukannya.  Sebagian sampel 

kutu daun (nimfa) diambil dari tanaman 

terserang kemudian diinfestasi ke 

beberapa tanaman cabai lainnya.  Setelah 

tanaman berumur 2 bulan diamati yang 

terserang kutu daun dan diisolasi ke lokasi 

penelitian dan dibiarkan beradaptasi 

selama satu minggu.  

-  Pembuatan Ekstrak Daun Sirsak dan 

Daun Pepaya 

      Daun sirsak dan daun pepaya diambil 

sebanyak 1000 gr dicuci bersih dengan air 

mengalir, kemudian dikeringanginkan 

selama 10 hari, sampai menghasilkan 

berat daun kering. 

 Bahan kering kemudian diblender dan 

dengan menggunakan alat tapih diambil 

serbuk daun.  Serbuk tersebut ditimbang 

masing-masing sebanyak 200 gram 

Selanjutnya serbuk daun masing-masing 

perlakuan direndam dengan pelarut 

metanol sebanyak 800 ml selama 3 X 24 

jam pada gelas ukur. 

-      Larutan kemudian disaring memakai 

kertas saring untuk memisahkan residu 

dari larutan. Kemudian diuapkan 

menggunakan oven dengan suhu 640c 

selama 3 jam..  

     Hasil ekstrak kemudian dimasukkan 

dalam wadah dan ditutup dengan 

aluminium foil dan disimpan disimpan 

lemari es.  Ekstrak kasar hasil ekstraksi 

dilarutkan dengan pelarut aquades  

dengan konsentrasi 5%, 10%, 15% dan 

20% sebagai perlakuan pada tanaman 

cabai. 

(3)  Tata Letak Penelitian 

        Sebelum Aplikasi Ekstrak di lapangan 

terlebih dahulu ditentukan perambangan 

pada lahan percobaan (15 x 20 m) dengan 

menmpatkan polybag yang sudah 

ditanamani cabai dengan jarak 60 x 70 

cm.  Setiap lajur akan diisi 5 tanaman dan 

setiap baris 15 tanaman. 

(4)  Aplikasi    

      Masing-masing tanaman dipastikan 

telah siap dengan populasi kutu daun 

stadia nimfa instar 2 dan 3  sebanyak 30 

ekor.  Media percobaan disungkup dengan 

menggunakan bambu berukuran 70 x 3 

cm sebanyak 3 buah dan dilapisi dengan 

kain kasa halus untuk menghindari kutu 

daun berpindah ke tanaman lain.  Sungkup 

berbentuk setitiga dengan ukuran lebar 25 

x 25 x 25 cm dan tinggi 60 cm.  Setelah 

tanaman dan kutu telah siap, dilakukan 

penyemprotan sesuai dengan konsentrasi 

yang telah ditentukan.  Waktu aplikasi 

ekstrak pada pagi hari untuk menghindari 

terjadinya penguapan 

(5)  Pengamatan  

     Pengamatan dilakukan selama 4 hari 

setelah aplikasi dan peubah yang diamati 

adalah mortalitas nimfa kutu daun, 

konsentrasi efektif, waktu kematian dan 

gejala serangan.  Untuk menghitung 

mortalitas menggunakan Rumus Abbot 

sebagai berikut : 
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   Keterangan :  M = mortalitas  

 a  = jumlah kutu daun ang mati 

 b  = jumlah kutu daun awal  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Gejala Kuta Daun yang Terinfeksi 

     Hasil pengamatan gejala serangan 

terhadap kutu daun  M.persicae akibat 

perlakuan ekstrak daun pepaya dan daun 

sirsak adalah terlihat pada tingkah laku, 

bentuk dan warna yang ditandai dengan 

gerakan tungkai awalnya bergerak aktif 

namun semakin lama semakin lambat, 

menjadi lemas, berhenti mengisap dan 

dan sebagian nimfa membengkak.  Nimfa 

yang mati lama kelamaam mengalami 

perubahan warna dari normal menjadi 

coklat kehitaman dan menyusut.  

Terjadinya perubahan tersebut diduga 

akibat pengaruh bahan aktif yang masuk 

ke dalam tubuh melalui alat mulut ataupun 

yang terkena pada bagian luar tubuh 

nimfa secara langsung. 

     Hal ini disebabkan oleh senyawa 

alkaloid dan terpenoid yang sangat 

berpotensi sebagai penghambat makan 

dan bersifat toksik sehingga dapat 

menyebabkan kematian larva.  Gangguan 

metabolisme mungkin juga disebabkan 

oleh terdapatnya senyawa tanin dalam 

makanan serangga yang dapat 

mengganggu aktivitas enzim pencernaan 

serangga (Mahatrini dkk., 2013; Salaki 

dkk., 2012). 

Mortalitas Kutu Daun Pada Tanaman 

Cabai 

 (1) Ekstrak Daun Sirsak 

     Hasil analisis sidik ragam dan uji BNT 

menunjukkan bahwa penggunaan 

konsentrasi ekstrak daun sirsak terhadap 

kutu daun M. persicae memberi pengaruh 

nyata (Tabel 2).  

  

Tabel 2. Rata-rata Mortalitas Kutu Daun M. persicae dengan Beberapa Konsentrasi 

Ekstrak Daun Sirsak 

Perlakuan Mortalitas (%) 

Kontrol 

A1 (5%) 

A2 (10%) 

A3 (15%) 

A4 (20%) 

3,3a 

26,7b 

53,3c 

66,7d 

83,3e 

            Ket :  Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda, berbeda sangat nyata 

menurut uji    BNT 5 %. 

 

Tabel 2 menunjukkan rata-rata 

mortalitas kutu daun M. persicae yang 

tertinggi berada pada konsentrasi 20% 

(83,3%) sementara yang terendah pada 

konsentrasi 5% (26,7%).  Dari hasil 

penelitian menunjukkan hubungan antara 

konsentrasi perlakuan dengan angka 

mortalitas kutu daun M. persicae, dimana 

semakin tinggi konsentrasi perlakuan 

semakin tinggi pula angka mortalitas kutu 

daun M. persicae.  Hal ini disebabkan 

tingkat kandungan senyawa-senyawa 

fotokimia pada tanaman sirsak yaitu 

senyawa Acetogenin.  Senyawa Acetogenin 

dari tanaman Annonaceae memiliki efek 

kontak yang cukup baik terhadap 

serangga. Selain senyawa Acetogenin, 

daun sirsak juga efektif mengurangi 

populasi kutu daun M. persicae.  Hal ini 

disebabkan senyawa alelokimia yang 

terkandung dalam daun sirsak mampu 

mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan nimfa karena bersifat 

sebagai racun kontak, repellent dan 

antifeedant.  Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Nurjanah (2010) larutan daun 

sirsak sebagai insektisida racun kontak, 

penolak dan penghambat makan.  Hal ini 

dapat disebabkan konsentrasi yang 

digunakan pada perlakuan daun sirsak 

paling tinggi (20%).  Semakin tinggi 

konsentrasi yang digunakan pada pestisida 

nabati maka senyawa toksik di dalam 

bahan insektisida juga semakin tinggi.  

Sebaliknya konsentrasi yang terlalu rendah  

menyebabkan senyawa toksik di dalam 

bahan insektisida nabati tidak dapat 
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dikenali hama sehingga efektifitasnya 

menjadi rendah. 

(2)  Ekstrak Daun Pepaya 

Hasil analisis sidik ragam dan uji BNT 

menunjukkan bahwa penggunaan 

konsentrasi ekstrak daun pepaya terhadap 

kutu Daun M. persicae memberi pengaruh 

nyata (Tabel 3). 

 

Tabel 3. Rata-rata Mortalitas Kutu Daun M. persicae dengan Beberapa Konsentrasi 

Ekstrak Daun Pepaya 

Perlakuan Mortalitas (%) 

Kontrol 

B1 (5%) 

B2 (10%) 

B3 (15%) 

B4 (20%) 

6,67a 

33,3b 

46,7c 

73,3d 

86,7e 

       Ket : Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda, berbeda sangat  

        nyata menurut uji    BNT 5 %. 

 

Tabel 3 menunjukkan efektivitas 

insektisida nabati daun pepaya 

memberikan hasil yang signifikan terhadap 

mortalitas Kutu Daun M. persicae.  

Mortalitas mencapai 86,7% untuk 

perlakuan B4, menunjukkan angka yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan 

perlakuan yang lainnya.  Utami (2010) 

menjelaskan bahwa suatu insektisida 

dapat dikatakan efektif apabila mampu 

mematikan 80% serangga uji.  Penelitian 

Ayun dan Laily (2015) mengatakan bahwa 

hasil analisis fitokimia pada daun pepaya 

positif mengandung Alkaloid, Triterpenoid, 

Flavonoid, Saponin dan Tanin.  Selain 

senyawa tersebut daun pepaya juga 

mengandung enzim Papain (Nechiyana ., 

2013).  Menurut Juliantara (2012) 

senyawa-senyawa tersebut berasal dari 

metabolik sekunder yang dihasilkan pada 

jaringan tumbuhan, senyawa tersebut juga 

dapat bersifat toksik serta menurunkan 

kemampuan serangga dalam mencerna 

makanan dan pada akhirnya mengganggu 

pertumbuhan serangga.  Senyawa yang 

digunakan sebagai insektisida nabati yang 

mengandung bahan aktif Papain yang 

efektif untuk mengendalikan ulat dan 

hama penghisap.  Enzim ini masuk melalui 

lubang-lubang alami tubuh serangga.  

Setelah masuk, racun akan menyebar ke 

seluruh tubuh dan menyerang sistem saraf 

sehingga mengganggu aktivitas serangga.  

Enzim Papain juga dapat bekerja sebagai 

enzim protease yang dapat menyerang 

dan melarutkan komponen penyusun 

kutikula serangga dan memberikan respon 

terhadap kutu daun sehingga menurunkan 

aktivitas makan dari kutu daun M. 

persicae.  Sistem kerja zat papain sebagai 

racun perut di dalam tubuh kutu daun  M. 

persicae yaitu diserap oleh dinding-dinding 

yang ada pada organ pencernaan 

kemudian akan dihantarkan ke pusat saraf 

sehingga akan berpotensi memberikan 

tekanan serta menurunkan proses 

metabolisme organ dalam dan 

menghambat aktivitas makan kutu daun 

M. persicae sehingga menyebabkan 

kematian.  Hal ini ditambahkan dengan 

penjelasan Dono dkk., (2008) yaitu bahwa 

residu pestisida menyebabkan aktivitas 

menurunkan bahkan dapat terhenti.  

Selain papain, daun pepaya juga 

mengandung Saponin dan Alkaloid yang 

merupakan stomach poisoning atau racun 

perut.  Bila senyawa tersebut masuk ke 

dalam tubuh serangga maka alat 

pencernaannya akan menjadi terganggu.  

Alkaloid juga mampu menghambat 

pertumbuhan pertumbuhan serangga 

terutama tiga hormon utama dari 

serangga yaitu hormon otak (brain 

hormone), hormon ekdison dan hormon 

pertumbuhan (juvinell hormon).  Tidak 

berkembangnya hormon tersebut dapat 

menyebabkan kegagalan metamorfosis.  

Flavonoid merupakan senyawa kimia pada 

daun pepaya yang dapat bekerja sebagai 
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inhibitor kuat pernapasan atau  sebagai 

racun pernapasan. Flavonoid mempunyai 

cara kerja yaitu masuk ke dalam tubuh 

serangga melalui sistem pernapasan yang 

kemudian akan menimbulkan penurunan 

fungsi saraf serta kerusakan pada sistem 

pernapasan dan mengakibatkan serangga 

tak bisa bernapas dan akhirnya mati. 

     Flavonoid juga dapat menghambat 

daya makan serangga.  Bila senyawa ini 

masuk dalam tubuh serangga, maka alat 

pencernaannya akan terganggu.  Senyawa 

ini juga bekerja dengan menghambat 

reseptor perasa pada daerah mulut 

serangga.  Hal ini mengakibatkan 

serangga gagal mendapatkan stimulus 

rasa sehingga tidak mampu mengenali 

makanannya, akibatnya serangga mati 

kelaparan. 

Kombinasi Ekstrak Daun Sirsak dan 

Daun Pepaya 

Hasil analisis sidik ragam dan uji 

BNT menunjukkan bahwa penggunaan 

kombinasi ekstrak daun sirsak dan daun 

pepaya terhadap kutu daun M. persicae 

memberi pengaruh sangat nyata (Tabel 4). 

Tabel 4 menunjukkan rata-rata 

mortalitas kutu daun M. persicae dari 25 

kombinasi perlakuan, yang tertinggi 

berada pada kombinasi A4B4 (92,2%) 

sementara yang terendah berada pada 

kombinasi perlekuan A0B0 (3,3%).  

Efektivitas daya bunuh diatas 50% dari 25 

kombinasi perlakuan terdapat 18 

kombinasi yang berpotensi sebagai 

insektisida nabati yaitu : A0B3 (56,7%), 

A0B4 (73,3%), A1B2 (54,4%), A1B3 

(63,3%), A1B4 (76,3%), A2B2 (54,4%), 

A2B3 (60%), A2B4 (76,7%), A3B4 

(76,7%), A4B0 (64,4%), A4B1 (70%), 

A4B2 (73,3%), A4B3 (77,8%), A4B4 

(92,2%).  Hal ini menunjukkan bahwa 

antara kandungan bahan aktif ekstrak 

daun sirsak dan ekstrak daun pepaya 

saling berinteraksi positif ditandai dengan 

semakin meningkatnya rata-rata 

mortalitas kutu daun M. persicae. 

Matinya kutu daun diduga akibat 

pengaruh daya bunuh bahan aktif yang 

terkandung dalam daun sirsak dan daun 

pepaya. Sastrodihardjo (1992) meneliti 

senyawa-senyawa aktif seperti alkaloid, 

polifenol, kuinon, flavonoid, terpenoid dan 

enzim papain yang terdapat pada tanaman 

pepaya dapat mempengaruhi beberapa 

sistem fisiologis yang mengatur 

perkembangan hama.  Saponin yang 

terdapat pada ekstrak daun sirsak dan 

pepaya dapat menurunkan aktivitas enzim 

pencernaan dan penyerapan makanan. 

 

Tabel 4. Rata-rata Mortalitas Kutu Daun M. persicae dengan Perlakuan Kombinasi 

(Ekstrak Daun Sirsak dan Daun Pepaya) pada Tanaman Cabai 

No. Perlakuan Mortalitas (%) Rata-rata Mortalitas (%) Notasi 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

A0B0 
A1B0 
A0B1 
A1B1 
A2B1 
A2B0 
A0B2 
A1B2 
A2B2 
A3B0 
A0B3 
A3B1 
A3B2 
A2B3 
A3B3 
A1B3 
A4B0 
A4B1 
A0B4 

A4B2 
A2B4 
A3B4 
A1B4 
A4B3 
A4B4 

10 
103,3 
123,3 
136,6 
143,4 
146,6 
146,7 
163,3 
163,3 
163,3 
170 

173,4 
180 
180 

187,7 
190 

193,3 
210 
220 

220 
230 
230 

233,3 
233,3 
273,3 

3,3 
34,4 
41,1 
45,5 
47,8 
48,9 
48,9 
54,4 
54,4 
54,4 
56,7 
57,8 
60 
60 

62,2 
63,3 
64,4 
70 

73,3 

73,3 
76,7 
76,7 
77,8 
77,8 
92,2 

a 
b 
bc 
c 
c 
c 
c 
cd 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
de 
e 
e 
e 
ef 

f 
f 
f 
f 
f 
g 
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Ket: Angka yang ditandai dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji BNT 5%. 

Persentase Mortalitas Kutu Daun M. 

persicae Berdasarkan Waktu 

Pengamatan 

Mortalitas kutu daun M. persicae 

dengan perlakuan  25 kombinasi 

konsentrasi telah terjadi pada 1 hsa (24 

jam setelah aplikasi) dengan mortalitas 

tertinggi pada konsentrasi A4B4 (92,2 %) 

dan terendah pada perlakuan A0B0 

(0,3%).  Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi perlakuan dan 

waktu aplikasi lebih awal, menyebabkan 

semakin tinggi persentase mortalitas kutu 

daun dan waktu kematiannya lebih cepat.  

Matinya kutu daun diduga bahan aktif 

yang terkandung dalam ekstrak daun 

sirsak dan ekstrak daun pepaya.  Sudarmo 

(2005) menyatakan bahwa pestisida 

nabati memiliki efek yang cepat terhadap 

serangga hama.  Namun mudah juga 

mengalami degradasi/penguraian yang 

cepat oleh sinar matahari.  Sitompul 

(2014) menyatakan semakin tinggi 

pemberian konsentrasi, maka semakin 

cepat serangga mati, dikarenakan semakin 

banyak zat aktif yang masuk/terkena pada 

serangga. 

Selain squamosin dan asimisin, daun 

sirsak juga mengandung tanin yang dapat 

memblokir ketersediaan protein dalam 

pencernaan serangga.  Sedangkan daun 

pepaya yang bersifat sebagai penolak 

dapat menekan serangga  M. persicae.  

Pabbage dan Tenrirawe (2007) 

mengatakan bahwa daun sirsak 

mengandung tanin yang dapat memblokir 

ketersediaan protein dengan membentuk 

suatu senyawa yang dapat menghambat 

enzim pada saluran pencernaan sehingga 

akan merobek pencernaan serangga dan 

menimbulkan kematian. 

 

  KESIMPULAN 

1. Ekstrak Daun sirsak dan daun pepaya 

efektif sebagai insektisida nabati dalam 

mengendalikan hama kutu daun M. 

persicae pada tanaman cabai dan 

dapat dimanfaatkan secara terpisah 

maupun dikombinasikan, 

2. Insektisida nabati yang paling efektif 

adalah kombinasi perlakuan 

konsentrasi ekstrak daun sirsak dan 

daun pepaya 20% dengan rata-rata 

kematian 92,2% dan untuk masing-

masing yang paling efektif untuk 

ekstrak daun sirsak 20% dan daun 

pepaya 20% dengan rata-rata 

mortalitas 83,3% dan 86,7%. 

3. Persentase mortalitas kutu daun 

berdasarkan waktu pengamatan yang 

tercepat yaitu 1 hari setelah aplikasi 

dan terendah pada hari ke 4 setelah 

aplikasi. 
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ABSTRAK 

Insektisida merupakan cara pengendalian yang biasa digunakan petani untuk menurunkan 

populasi wereng coklat. Penggunaan suatu bahan aktif insektisida dalam jangka waktu lama 

dapat mengakibatkan resistensi dan resurjensi terhadap serangga sasaran sehingga bahan 

aktif menjadi tidak efektif lagi dalam mengendalikan wereng coklat. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh residu insektisida terhadap fekunditas induk wereng coklat. 

Penelitian dilakukan di rumah kaca Balai Besar Penelitian Tanaman Padi pada tahun 

2015 menggunakan rancangan acak lengkap 8 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan 

adalah insektisida bahan aktif imidakloprid, fipronil, buprofezin, deltametrin, BPMC, 

dinotefuran, pimetrozin dan kontrol. Hasil penelitian diketahui bahwa dari 5 pasang 

induk brakhiptera yang dinfestasikan, jumlah keturunan pada setiap perlakuan 

insektisida lebih rendah dibandingkan kontrol pada generasi 1 sampai generasi 3. 

Jumlah nimfa generasi 1 pada bahan aktif imidakloprid, fipronil, buprofezin, deltametrin, 

BPMC, dinotefuran, pimetrozin berturut-turut sebanyak 336,3; 116,3; 589,8; 732,0; 

793,0; 204,5 dan108,8 sedangkan kontrol sebanyak 911,5 ekor. Pada generasi 2 dan 

generasi 3, jumlah nimfa pada bahan aktif pimetrozin, fipronil dan dinotefuran masih 

relatif sangat rendah, sedangkan deltametrin dan BPMC relatif tinggi mendekati kontrol. 

Imidakloprid dan buprofezin mengalami kenaikan mendekati jumlah nimfa pada 

deltametrin dan BPMC. Bahan aktif pimetrozin, fipronil dan dinotefuran relatif stabil 

menurunkan populasi wereng coklat pada generasi 1 sampai generasi 3 dengan tingkat 

penurunan populasi diatas 50% sehingga insektisida tersebut efektif dan 

direkomendasikan untuk mengendalikan wereng coklat populasi Sukamandi, Subang- 

Jawa Barat. 

Kata Kunci: insektisida, fekunditas, wereng coklat 

 

ABSTRACT 

Insecticide is commonly used by farmers to reduce brown planthopper (BPH) population. 

An active ingredient (ai) of insecticicide that used in long term period could be resistance 

and resurgence effect on targeted insects so that ai ineffective to control BPH. The study 

aimed to find out the insecticide residue effect in BPH fecundity. The research was 

conducted at Indonesian Center of Rice Research green house in 2015 used completelly 

randomized design with 8 treatment and 4 replication. Treatments are application of 

imidakloprid, fipronil, buprofezin, deltametrin, BPMC, dinotefuran, pimetrozin and control 

(no insecticide application). The result showed that from 5 pairs of imago infestation, the 

progeny population in all insecticide treatments were less than control in 1st to 3rd 

generation. Number BPH progeny of imidakloprid, fipronil, buprofezin, deltametrin, 

BPMC, dinotefuran, pimetrozin treatment were 336,3; 116,3; 589,8; 732,0; 793,0; 

204,5 dan 108,8 nymphs respectively while control was 911,5. Pimetrozin, fipronil and 

dinotefuran nymphs In 2nd and 3rd generation still low population relatively, while 

deltamethrin and BPMC closer to control. Imidakloprid and buprofezin increased get near 

to deltametrin and BPMC population. Pimetrozin, fipronil and dinotefuran relatively stable 

on reducing population at 1st to 3rd generation with over than 50% so its effective and 

recommended to control BPH population from Sukamandi, Subang-West Java. 

Keywords: insecticide, fecundity, brown planthopper 
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PENDAHULUAN 

Insektisida masih menjadi andalan 

petani dalam pengendalian hama padi 

terutama wereng coklat. Efek negatif 

penggunaan insektisida dalam 

pengendalian serangga hama adalah 

resistensi, resurjensi dan pencemaran 

lingkungan. Sebanyak 3.207 formulasi 

pestisida telah terdaftar, beberapa bahan 

aktif insektisida yang banyak digunakan 

petani untuk pengendalian wereng coklat 

diantaranya fipronil, tiametoksam, 

sipermetrin, BPMC, MIPC, buprofezin, 

dinotefuran dan pimetrozin (Direktorat 

Pupuk dan Pestisida 2016).  

Penyemprotan insektisida akan 

berpengaruh terhadap populasi musuh 

alami karena menyebabkan terbunuhnya 

predator dan parasitoid (Heinrichs, 1994; 

Heong and Schoenly, 1998). Selain itu, 

aplikasi insektisida (triazhopos dan 

delthametrin) dapat mengganggu 

parasitoid dalam pencarian inangnya (Liu 

et al., 2012).  Hasil penelitian Cuong et al. 

(1997) diketahui rasio predator-wereng 

coklat lebih tinggi pada plot tanpa 

insektisida dibanding dengan perlakuan 

insektisida. Aplikasi insektisida yang 

dilakukan petani biasanya terjadwal, tidak 

berdasarkan hasil pengamatan di lapangan 

sehingga dapat menimbulkan resistensi 

dan resurjensi. Selain itu, aplikasi 

insektisida berpengaruh terhadap ketahanan 

varietas. Hasil analisis biokimia pada daun 

tanaman yang diaplikasi insektisida 

diketahui berpengaruh nyata terhadap 

peningkatan kadar total gula, protein dan 

asam amino (Suri and Singh, 2011). 

Perubahan kadar asam amino dan protein 

karena aplikasi bahan kimia dapat 

menurunkan tingkat ketahanan varietas 

terhadap wereng coklat (Nanthakumar et 

al., 2012). 

Dalam pengendalian hama terpadu 

(PHT) Biointensif, penerapan teknologi 

pengendalian seperti penggunaan varietas 

tahan, tanam serempak, waktu tanam 

tepat, penggunaan insektisida hayati/nabati 

telah dilaksanakan namun dalam 

pengamatan rutin diketahui populasi diatas 

ambang kendali maka insektisida dapat 

digunakan (Baehaki 2011a). Penggunaan 

insektisida diperbolehkan secara rasional 

yaitu populasi hama diatas ambang kendali, 

tepat dosis, benar waktu dan cara 

aplikasinya (Baehaki, 2011b). Pemilihan 

bahan aktif insektisida yang digunakan 

dalam pengendalian adalah bahan aktif yang 

masih efektif dalam menurunkan populasi 

serangga. Oleh karen itu, pengaturan 

penggunaan insektisida baik pemilihan dan 

pergiliran bahan aktif serta cara aplikasinya 

harus dilakukan dengan baik untuk menjaga 

keefektifan suatu insektisida di lapangan.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh residu insektisida 

pada tanaman terhadap fekunditas induk 

wereng coklat. 

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan di rumah 

kaca Balai Besar Penelitian Tanaman Padi 

(BB Padi) pada tahun 2015. Pengujian 

dilakukan menggunakan rancangan acak 

lengkap 8 perlakuan dengan 4 ulangan. 

Perlakuan adalah bahan aktif Insektisida 

imidakloprid, fipronil, buprofezin, 

deltametrin, BPMC, dinotefuran, pimetrozin 

dan kontrol tanpa perlakuan insektisida. 

Wereng coklat yang digunakan adalah 

wereng coklat populasi Sukamandi, 

Subang, Jawa Barat yang diambil dari 

lapangan kemudian dipelihara selama 3 

generasi di rumah kaca dengan pakan 

varietas IR-64 untuk adaptasi wereng 

coklat terhadap lingkungan rumah kaca.  

Bibit varietas TN1 umur 21 hari 

ditanam sebanyak 2 batang pada pada pot 

ember plastik. Aplikasi insektisida 

dilakukan tiga kali yaitu saat tanaman 

berumur 15, 25 dan 35 hari setelah 

tanam. Dosis yang digunakan sesuai 

dengan anjuran setiap insektisida dengan 

volume semprot 400 l/ha. Perlakuan 

kontrol hanya disemprot dengan air. Tujuh 

hari setelah aplikasi insektisida, tanaman 

di infestasi imago wereng coklat 

brakhiptera selama 5 hari, setelah itu 

wereng diambil kembali. Bila selama 5 hari 

ada wereng yang mati maka diganti 

dengan wereng baru yang sama umurnya. 

Pengamatan dilakukan terhadap jumlah 

keturunan wereng coklat yaitu pada nimfa 

instar 2-3. Metode yang sama dilakukan 

untuk imago brakhiptera wereng coklat dari 

generasi ke-2 dan ke-3. Data yang 

diperoleh kemudian dianalisis 

menggunakan program Statistical Tool for 

Agricultural Research (STAR) 1.1.0.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Semua bahan aktif insektisida 

berpengaruh nyata terhadap jumlah 

keturunan yang dihasilkan wereng 

perlakuan dan berbeda nyata lebih rendah 

dibandingkan dengan kontrol pada 

generasi 1, generasi 2 dan generasi 3 

(Tabel 1). Pada generasi 1, populasi nimfa 

terendah pada perlakuan bahan aktif 

pimetrozin, fipronil dan dinotefuran 

dengan jumlah nimfa yang dihasilkan 

berturut-turut sebanyak 108,8; 116,3 dan 

204,5 ekor dibandingkan kontrol sebanyak 

911,5 ekor (Tabel 1). Populasi nimfa pada 

perlakuan deltametrin dan BPMC juga 

berbeda nyata dengan kontrol berturut-

turut sebanyak 732,0 dan 793,0 ekor. 

Perlakuan imidakloprid dan buprofezin 

jumlah nimfa yang dihasilkan berturut-

turut sebanyak 336,3 dan 589,8 ekor, 

lebih tinggi dari jumlah nimfa pimetrozin, 

fipronil dan dinotefuran namun dibawah 

deltametrin dan BPMC.  

Pada pengujian generasi ke-2, hasil 

yang diperoleh semua bahan aktif 

insektisida juga berbeda nyata lebih 

rendah dibandingkan dengan kontrol 

(Tabel 1). Namun pada generasi ini, 

jumlah nimfa pada imidakloprid dan 

Buprofezin mengalami peningkatan sama 

dengan deltametrin, mendekati jumlah 

populasi BPMC dan kontrol. Nimfa pada 

pimetrozin, fipronil dan dinotefuran masih 

jauh lebih rendah dan berbeda nyata 

dibandingkan dengan kontrol. Pada 

pengujian generasi ke-3 hasilnya hampir 

sama dengan generasi ke-2, walaupun ada 

sedikit penurunan jumlah nimfa pada 

perlakuan buprofezin (Tabel 1). Jumlah 

nimfa pimetrozin, fipronil dan dinotefuran 

masih jauh lebih rendah dan berbeda 

nyata dibandingkan dengan kontrol. 

Dari hasil ketiga pengujian diketahui 

bahwa perlakuan pimetrozin, fipronil dan 

dinotefuran relatif stabil dengan jumlah 

nimfa sangat rendah dibandingkan kontrol. 

Ketiga bahan aktif tersebut mempunyai 

persentase penurunan populasi relatif 

tinggi (diatas 50%) dibandingkan dengan 

bahan aktif lain di setiap pengujian pada 

generasi 1 sampai generasi 3. Sedangkan 

bahan aktif lainnya yaitu imidakloprid, 

buprofezin, deltametrin dan BPMC tingkat 

penurunan populasi dibawah 50% pada 

setiap pengujian (Gambar 1). Bahan aktif 

Pimetrozin, fipronil dan dinotefuran masih 

efektif digunakan untuk mengendalikan 

wereng coklat populasi Sukamandi, 

Subang, Jawa Barat. Pimetrozin dan 

dinotefuran merupakan bahan aktif yang 

baru beredar yang digunakan oleh petani, 

sedangkan fipronil merupakan bahan aktif 

yang sudah lama beredar. Hasil pengujian 

diketahui bahwa tingkat penurunan 

populasi fipronil tidak berbeda dengan 

pimetrozin dan dinotefuran. Bahan aktif 

fipronil diduga sudah lama tidak digunakan 

petani di wilayah sukamandi sehingga 

bahan aktif tersebut relatif efektif 

dibandingkan dengan bahan aktif lainnya 

yang sudah lama beredar juga seperti 

imidakloprid, buprofezin dan BPMC. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yang et al., 

(2014) diketahui bahwa ada penurunan 

LD50 sebanyak 5-10 kali lipat terhadap 

fipronil, imidakloprid dan fenobucarb 

(BPMC) pada wereng coklat yang 

dipelihara 15 generasi tanpa aplikasi 

insektisida.  

Bahan aktif insektisida yang diuji ada 

yang bersifat kontak dan juga sistemik. 

BPMC, dinotefuran, imidakloprid dan 

deltametrin bersifat racun kontak dan 

lambung. Buprofezin bekerja dengan cara 

menghambat biosintesis chitin (kulit 

serangga) sehingga nimfa wereng tidak 

dapat berganti kulit. Pimetrozin 

mengganggu organ saraf makan dan 

fipronil bersifat sistemik, racun kontak dan 

lambung. Pada suatu formulasi insektisida, 

selain bahan aktif terdapat juga bahan-

bahan lain sehingga pada umumnya bahan 

aktif yang bersifat racun kontak dapat juga 

sebagai racun lambung atau sebaliknya. 

Seperti yang terlihat pada hasil pengujian 

bahan aktif dinotefuran yang bersifat 

kontak tetapi residunya cukup efektif 

dalam menurunkan populasi. 

Ketidakefektifan insektisida diduga 

karena telah terjadi resistensi wereng 

coklat terhadap bahan aktif suatu 

insektisida. resistensi dapat terjadi karena 

bahan aktif yang digunakan terus menerus 

untuk pengendalian, tidak tepat dosis dan 

cara aplikasi sehingga wereng coklat 

mampu beradaptasi terhadap bahan aktif 

tersebut. Pengujian resistensi terhadap 

wereng sudah banyak dilakukan di negara-

negara asia seperti Jepang, China, Taiwan 

dan Vietnam, hasil yang diperoleh bahwa 

wereng coklat diketahui telah resisten 
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terhadap insektisida seperti imidakloprid 

dan fipronil (Matsumura et al., 2009). Di 

jepang, peningkatan nilai LD50 wereng 

coklat terhadap imidakloprid pada tahun 

2005 sebesar 0.7 µg g-1 menjadi 98.5 µg 

g-1 pada tahun 2012 (Matsumura et al., 

2014). Hasil pengujian Baehaki dkk. 

(2016a) diketahui wereng coklat asal 

Sukamandi, Subang Jawa Barat agak 

resisten (moderate resistance)  terhadap 

insektisida imidakloprid dan sipermethrin, 

disusul resistensi rendah (low resistance) 

terhadap insektisida buprofezin, tetapi 

kerentanannya menurun (decreased 

susceptibility) terhadap insektisida fipronil, 

teametoksam dan sihalothrin, sedangkan 

terhadap etiprol, BPMC dan MIPC masih 

rentan. Wereng coklat merupakan salah 

satu serangga yang mempunyai daya 

adaptasi tinggi, baik terhadap inang 

maupun lingkungannya. Penggunaan 

varietas yang ditanam petani semakin 

beragam dan perubahan iklim secara 

global dapat mempengaruhi perilaku 

wereng coklat dan serangga lain secara 

umum. Laju pertumbuhan wereng coklat 

diketahui meningkat 5,3 kali lipat 

dibanding tiga dasawarsa lalu yaitu tahun 

1984 serta lama waktu satu generasi 

menjadi lebih singkat 0,81-0,83 kali lipat 

(Baehaki dkk., 2016b). Hal tersebut 

membuktikan bahwa perilaku serangga ini 

dapat berubah dan dapat beradaptasi 

dengan kondisi lingkungannya. Kerentanan 

wereng coklat terhadap insektisida di 

setiap daerah kemungkinan ada perbedaan 

tergantung kebiasaan petani dalam 

penggunaan insektisida. Untuk 

mengetahuinya perlu dilakukan pengujian 

menggunakan populasi wereng coklat dari 

daerah endemis yang lain.  

 

Tabel 1. Jumlah nimfa keturunan dari 5 pasang induk wereng coklat brakhiptera pada 

perlakuan beberapa bahan aktif insektisida pada beberapa generasi. Subang, 2015. 

No Bahan aktif 

Dosis   

(gr/ltr 

/ha) 

Jumlah nimfa keturunan pada 

  

Generasi 1 Generasi 2 Generasi 3 

1 Imidakloprid 1500 336.3 a 761.0 c 776.5 c 

2 Fipronil 1000 116.3 e 126.5 e 226.3 e 

3 Buprofezin 500 589.8 c 771.8 c 541.3 d 

4 Deltametrin 250 732.0 b 811.5 c 777.0 c 

5 BPMC 1000 793.0 b 913.3 b 878.0 b 

6 Dinotefuran 500 204.5 e 322.8 d 95.5 f 

7 Pimetrozin 250 108.8 e 107.3 e 106.3 f 

8 Kontrol - 911.5 a 1045.5 a 1020.0 a 

*huruf yang sama pada angka rata-rata di setiap grafik menunjukkan tidak berbeda 

nyata pada taraf 5% HSD 

 

 

Gambar 1  Tingkat penurunan populasi wereng coklat oleh insektisida pada beberapa 

generasi. subang 2015. 

Fekunditas wereng coklat dapat 

dipengaruhi juga oleh bahan kimia dari 

pestisida. Hasil penelitian Yu et al., (2012) 

bahwa kombinasi temperatur tinggi dan 
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insektisida (triazhopos) meningkatkan 

jumlah telur yang dihasilkan oleh induk 

wereng coklat. Jinggangmycin, salah satu 

antibiotik yang banyak digunakan di Cina 

untuk mengendalikan penyakit hawar 

pelepah (sheath blight) yang disebabkan 

oleh jamur Rhizoctonia solani,  diketahui 

menyebabkan peningkatan fekunditas 

induk wereng coklat berdasarkan 

pengujian secara molekular (Li et al., 

2016). Penggunaan bahan kimia 

(pestisida) pada tanaman padi harus 

sesuai dengan anjuran yang 

direkomendasikan untuk meminimalisir 

efek terhadap jasad bukan target, salah 

satunya yaitu meningkatkan fekunditas. 

Keefektifan insektisida dipengaruhi 

oleh cara aplikasi yang dilakukan oleh 

petani. Faktor utama dalam penyemprotan 

insektisida agar efektif menurunkan 

populasi wereng coklat adalah 1) Sebelum 

aplikasi air di pertanaman dikeringkan 

terlebih dahulu karena wereng coklat 

sangat menyukai kondisi kelembaban 

tinggi. Sistem pengairan basah kering 

(intermitten) direkomendasikan untuk 

diterapkan. 2) Penyemprotan dilakukan 

dari jam 8.00 pagi sampai jam 11.00 

siang, karena air embun sudah berkurang 

atau tidak ada, bila tidak selesai dapat 

dilanjutkan sore hari. Hal ini bertujuan 

agar larutan insektisida yang diaplikasikan 

tidak bercampur dengan air embun yang 

dapat menurunkan konsentrasi dan 

melemahkan kinerja insektisida. 3) 

Mengarahkan nozle ke batang padi di 

mana wereng coklat berada dan 

menggunakan air pelarut 350-500 liter/ha. 

Pada sistem tanam tegel, tanaman padi 

perlu dimiringkan (disuai) untuk 

memudahkan petani mengarahkan nozle 

ke batang padi. 4) Pergiliran bahan aktif 

insektisida, terutama bahan aktif dengan 

cara kerja berbeda, dianjurkan untuk 

menjaga keefektifan insektisida tersebut. 

Berdasarkan cara kerjanya (mode of 

action) dalam membunuh serangga sasaran, 

bahan aktif insektisida dibagi menjadi 28 

golongan (IRAC, 2014). Pergiliran bahan 

aktif yang digunakan untuk pengendalian 

adalah bahan aktif yang berbeda cara 

kerjanya dalam mematikan serangga 

sasaran. Suatu bahan aktif dapat digunakan 

pada satu generasi serangga sasaran, bila 

serangga hama sudah ada generasi 

berikutnya maka sebaiknya digunakan 

bahan aktif yang berbeda dengan yang 

digunakan pada generasi sebelumnya. 

Manajemen penggunaan insektisida dalam 

pengendalian serangga hama berguna untuk 

mengurangi atau menunda terjadinya 

resistensi dan resurjensi sehingga kefektifan 

insektisida terjaga dalam jangka waktu yang 

lama. 

 

KESIMPULAN 

Semua bahan aktif yang diuji yaitu 

imidakloprid, fipronil, buprofezin, 

deltametrin, BPMC, dinotefuran dan 

pimetrozin mempengaruhi jumlah 

keturunan wereng coklat baik pada 

generasi 1, generasi 2 maupun generasi 3 

dan secara nyata menurunkan jumlah 

nimfa yang dihasilkan. Jumlah nimfa 

generasi 1 terendah pada perlakuan 

pimetrozin, fipronil dan dinotefuran 

dibandingkan dengan kontrol sedangkan 

pada perlakuan deltametrin dan BPMC 

walaupun berbeda nyata lebih rendah 

dibandingkan kontrol namun populasinya 

mendekati populasi pada kontrol. 

Imidakloprid dan buprofezin populasinya 

lebih rendah dibandingkan populasi pada 

deltametrin dan BPMC namun masih lebih 

tinggi dibandingkan pada pimetrozin, 

fipronil dan dinotefuran. Pada generasi 2 

dan generasi 3, jumlah nimfa pada 

pimetrozin, fipronil dan dinotefuran masih 

rendah, sedangkan jumlah nimfa 

deltametrin dan BPMC tetap relatif lebih 

tinggi mendekati populasi kontrol. 

Imidakloprid dan buprofezin jumlah 

nimfanya meningkat mendekati jumlah 

populasi pada deltametrin dan BPMC. 

Bahan aktif pimetrozin, fipronil dan 

dinotefuran relatif stabil menurunkan 

populasi wereng coklat pada generasi 1 

sampai generasi 3 dengan tingkat 

penurunan populasi diatas 50% sehingga 

insektisida tersebut efektif dan 

direkomendasikan untuk mengendalikan 

wereng coklat populasi Sukamandi, 

Subang- Jawa Barat. 
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PENGKAJIAN PENGGUNAAN PESTISIDA DAN VARIETAS UNGGUL BARU DALAM 

MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PADI  

DI KABUPATEN LAMONGAN 
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ABSTRAK 

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal sebagai penyangga 

padi nasional, dan diantara 29 kabupaten yang ada,  salah satunya adalah kab.  

Lamongan yang merupakan penghasil beras terbesar di Jatim, selain Jember dan 
Banyuwangi.  Kendala yang dihadapi dalam peningkatan produktivitas adalah 

terbatasnya ketersediaan varietas unggul baru (VUB), dan adanya serangan organisme 

pengganggu tumbuhan (OPT).  Pengkajian dilaksanakan di desa Kedungdadi Kec. Sugio 

Lamongan, pada lokasi lahan sawah tadah hujan. Dilaksanakan mulai bulan Oktober 

2011 sampai dengan Pebruari 2012.  Rancangan percobaan menggunakan rancangan 

acak terpisah dengan tiga ulangan.  Petak utama adalah penggunaan pestisida (P) : P0 

(Tanpa pestisida), P1 (dengan Pestisida) dan anak petak varietas padi (V) : V1 (Inpari 

1), V2 (Inpari 4), V3 (Inpari 6), V4 (Inpari 7), V5 (Inpari 13). Hasil pengkajian 

menunjukkan bahwa keragaan jumlah anakan produktif dan tinggi tanaman pada 

varietas yang diaplikasi pestisida memperlihatkan pertumbuhan yang lebih baik dari 

kontrol.  Populasi wereng cokelat pada varietas padi tanpa pestisida relative tinggi yaitu 

berkisar antara 5,56-13,89 ekor per rumpun,  sedangkan yang diaplikasi pestisida 

berkisar antara 2,77-5,56 ekor per rumpun. Gejala serangan penyakit blas leher 

(Pyricularia grisea) tertinggi terjadi pada padi tanpa pestisida  (16,67-38,89%), 

sedangkan pada padi yang diaplikasi pestisida berkisar antara 5,56 – 16,67%. Gabah 

kering panen (GKP) tertinggi diperoleh pada padi Inpari 7, baik pada petak yang 

diaplikasi pestisida (9,2 t/ha), maupun pada petak yang tidak dikendalikan (8,4 t/ha). 

Produksi GKP terendah diperoleh pada padi Inpari 4 yaitu 8,05 t/ha (pada petak 

pestisida)) dan 6,24 t/ha (tanpa pestisida). 

Kata kunci: padi, produktivitas, penyakit blas leher, wereng batang cokelat 

 

ABSTRACT 

East Java is one of the provinces in Indonesia, that known as the national center of rice. 

Among the 29 districts, one of it is Lamongan which is the largest producer of rice in 

East Java, in addition to Jember and Banyuwangi. Obstacles encountered in increasing 

productivity is the limited availability of new varieties and their attack pest and diseases. 

Studies conducted at Kedungdadi Sugio Lamongan, at the rainfed field. The studied was 

conducted from October 2011 to February 2012. The experiments using randomized 

complete block design with three replications. The main plot is pesticides (P): P0 

(without pesticides), P1 (with pesticides) and the subplot of varieties (V): V1 (Inpari 1), 

V2 (Inpari 4), V3 (Inpari 6), V4 (Inpari 7), V5 (Inpari 13). The study showed that the 

performance of productive tiller number and plant height in varieties pesticides 

application showed better growth than the control. The population of  brown planthopper 

in rice varieties without pesticides relatively high range between 5.56 to 13.89 

tail/cluster, whereas the rice with pesticides application ranged from 2.77 to 5.56 

tail/cluster. Symptoms of neck blast disease (Pyricularia grisea) was highest in rice 

without pesticides aplication (from 16.67 to 38.89%), while with pesticides application 

ranged from 5.56 to 16.67%. The  highest dry grain harvest was obtained in rice Inpari 

7, both on plots that were applied by pesticides (9.2 t / ha), or controlled (8.4 t/ha). The 

lowest production in Inpari 4 was 8,05 t/ha and 6.24 t/ha (without pesticides). 

Key words: rice, productivity, neck blast disease, brown planthopper 
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PENDAHULUAN 

Dalam rangka mewujudkan 

ketahanan pangan nasional, Kementerian 

Pertanian meluncurkan Program 

Peningkatan Produksi Beras Nasional 

(P2BN) dengan menetapkan pada tahun 

2011 target produksi padi sebesar 70,6 

juta ton GKG atau meningkat sebesar 7 

persen dibandingkan dengan produksi 

tahun 2010.Program P2BN diluncurkan 

dengan mengimplementasikan empat 

strategi yaitu: 1) peningkatan 

produktivitas, 2) perluasan areal, 3) 

pengamanan produksi dan 4) 

kelembagaan, pembiayaan serta 

peningkatan koordinasi (Badan Litbang 

Pertanian, 2007). Peningkatan beras 

nasional  sebagai  bahan makanan pokok 

sebagian besar dan kebutuhan perkapita 

yang cukup besar penduduk Indonesia 

mempunyai arti yang besar  dalam 

mewujudkan stabilitas nasional.  

Jawa Timur merupakan provinsi di 

Indonesia yang dikenal sebagai penyangga 

pangan nasional, dan diantara 29 

kabupaten di Jawa Timur,  kabupaten 

Lamongan merupakan salah satu 

penghasil beras terbesar, selain 
Jember dan Banyuwangi. Setiap tahun 
produksi beras Lamongan mencapai 

rata-rata 441.000 ton, yang 
dikonsumsi penduduk hanya 36 persen 

selebihnya dijual keluar daerah. 
Menurut Anonim (2012) produksi padi 

Lamongan tahun 2011 mencapai 678.042 

ton gabah kering giling (GKG) dengan 

produktivitas 53,09 kw/hektar. Sedangkan 

target produksi tahun 2012 ditetapkan 

bisa mencapai sebesar 899.871 ton GKG. 

Untuk merealisasikan target tersebut 

banyak kendala yang dihadapi seperti 

terbatasnya ketersediaan varietas unggul 

baru (VUB), kondisi iklim yang ekstrim 

seperti kebanjiran atau kekeringan yang 

memacu terjadinya ledakan serangan 

organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 

Oleh sebab itu dukungan inovasi teknologi 

dalam rangka peningkatan indek panen 

mutlak diperlukan, seperti penggunaan 

VUB dan penggunaan pestisida sebagai 

pengendalian.Varietas unggul dan benih 

bermutu mempunyai peranan penting 

dalam pembangunan pertanian, hal ini 

karena dapat  membawa perubahan 

teknologi untuk peningkatan produksi.  

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi 

pada tahun 2008 telah melepas varietas 

unggul baru diantaranya  Inpari 4 dan 

Inpari 7 dengan beberapa keunggulan 

seperti umur tanaman genjah (108 hari), 

bentuk gabah ramping, produksi rata-rata 

6 -7 ton/ha GKG, potensi hasil 8 - 10 

ton/ha, tekstur nasi pulen, tahan terhadap 

hama wereng batang coklat Biotipe 2, 

tahan terhadap penyakit HDB, asal 

persilangan dengan IR-64 (Suprihatno 

dkk, 2010). Sampai saat ini varietas 

unggul padi yang telah dilepas lebih dari 

180 varietas, namun belum semuanya 

dapat dikembangkan oleh petani dengan  

berbagai alasan (Las dkk 2004; Suprihatno 

dkk 2006). Salah satu cara untuk 

memperkenalkan varietas kepada petani, 

memahami dan kemudian dapat 

mengadopsi yaitu memasukkannya 

sebagai input produksi yang efisien dan 

bersifat spesifik lokasi pada SLPTT. 

Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman 

Terpadu atau SL-PTT merupakan sekolah 

lapang bagi petani sehingga diharapkan 

mampu meningkatkan produktivitas dan 

sekaligus peningkatan produksi serta 

pendapatan petani secara berkelanjutan 

(Toha dkk. 2008).  

Selain input VUB, penggunaan 

pestisida secara rasional sebagai bahan 

pengendalian, diharapkan dapat 

mengurangi dampak negatif seperti 

resistensi, resurjensi, residu insektisida, 

dan pengaruh negatif terhadap musuh 

alami hama dan organisme bukan sasaran 

serta keracunan bagi manusia. 

Kartohardjono (2011) menganjurkan 

bahwa pengendalian harus dilakukan 

secara terintegrasi dengan mengutamakan 

lingkungan sehat dan meningkatkan peran 

musuh alami. Sedangkan Laba (2010) 

mengemukakan bahwa lingkungan alam 

merupakan suatu kesatuan ekologi yang 

terdiri atas banyak komponen. Setiap 

komponen memiliki peran masing-masing 

yang saling melengkapi secara optimal dan 

berkelanjutan. 

Berdasarkan kondisi usahatani padi 

di kabupaten Lamongan yang terus 

menerus berusaha meningkatkan 

produktivitas, memerlukan teknologi 

dalam rangka peningkatan tersebut. Oleh 

sebab itu berkaitan dengan hal tersebut 

maka pengkajian bertujuan mengetahui 

adaptabilitas padi VUB dan pengaruh 
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penggunaan pestisida dalam pengendalian 

OPT. 

 

BAHAN DAN METODE 

Pengkajian dilaksanakan di desa 

Kedungdadi Kec. Sugio Lamongan, pada 

lokasi lahan sawah tadah hujan. 

Dilaksanakan mulai bulan Oktober 2011 

sampai dengan Pebruari 2012  Rancangan 

percobaan menggunakan rancangan acak 

terpisah dengan tiga ulangan.  Petak 

utama adalah penggunaan pestisida (P) 

dan anak petak varietas padi (V).  Pada 

petak utama terdiri dari: 

P0 Tanpa pestisida 

P1 Pestisida 

Sedangkan anak petaknya adalah varietas 

padi terdiri dari : 

V1  Inpari 1 

V2  Inpari 4 

V3  Inpari 6 

V4  Inpari 7 

V5  Inpari 13 

 

 

 

Komponen pengelolaan tanaman 

terpadu (PTT) yang digunakan adalah : (1) 

benih unggul bermutu kelas benih FS 

(Foundation seed) dengan varietas unggul 

baru (VUB) Inpari 1, 4, 6, 7 dan 13; (2). 

Penggunaan pupuk organik 1 ton/ha; (3). 

Pemupukan anorganik N, P, K berdasar 

potensi hasil yaitu Urea = 300. kg/ha (1 = 

50%;  2 = BWD), NPK =  300 kg/ha 

(1=50%, 2 = 50%); (4). Perlakuan benih 

(untuk perlakuan pestisida), 

 (5) Tanam bibit 15 hari setelah 

semai (HSS) dengan jumlah bibit 2 - 3 per 

lubang; (6). Sistem tanam jajar legowo 2 : 

1  yakni 40 cm x (20 cm x 15 cm); (7). 

Penyiangan dengan menggunakan osrok 

dua kali; (8). Pengendalian hama penyakit 

sesuai kondisi serangan. Adapun pestisida 

sebagai petak utama diaplikasikan sesuai 

petunjuk teknis (Juknis) perlakuan yaitu : 

pengaplikasian dilakukan saat di 

pesemaian  hingga menjelang panen 

seperti pada tabel 1. 

Parameter pengamatan 

pertumbuhan tanaman padi dilakukan 

pengukuran terhadap keragaan agronomis 

meliputi: tinggi tanaman,dan jumlah 

anakan produktif, produksi dan serangan 

organisme pengganggu tu mbuhan (OPT).

Tabel 1.  Aplikasi, dosis, dan bahan aktif pestisida pada tanaman padi VUB,  MH 2011 di  

Kabupaten Lamongan. 

No. Bahan aktif 
Pestisida 

Umur tanaman Dosis Aplikasi  Keterangan 

1. Karbosulfan 25,50% 0 HSS 25 gr/5 kg benih Perlakuan benih 

2. Karbofuran 3% 10 dan 25 HST 17 kg/Ha Ditaburkan di 
pesemaian dan pada 
rumpun padi 

3. Karbosulfan 200 g/l 10, 15, 25, 40 HST 3 liter/Ha Disemprotkan bila 
populasi mencapai 
ambang 

4. Heksakonazol 50 g/l 15, 20, 45, 60 HST 2 liter/Ha Disemprotkan bila 

terjadi gejala serangan 
5. Pupuk daun 10, 15, 20, 45, 60 

HST 
2 liter/Ha Disemprotkan pada 

semua bagian tanaman 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Lokasi   

Kegiatan pengkajian dilakukan dalam 

rangka pengawalan organisme 

pengganggu tumbuhan (OPT) yang 

dilaksanakan pada lahan sawah tadah 

hujan di desa Kedungdadi, Kecamatan 

Sugio, Kabupaten Lamongan. Lokasi yang 

terpilih merupakan hasil kesepakatan Tim 

Pendamping SL-PTT dari BPTP Jawa Timur 

dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan 

kab. Lamongan. Lahan pengkajian padi 

seluas 5 ha merupakan lahan tadah hujan 

yang dapat ditanami padi 2 kali per tahun.  

Pola tanam di lahan sawah tersebut dalam 

satu tahun adalah Padi – Padi – tembakau 

atau Padi – Padi – kedelai. Lokasi kegiatan 
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sangat strategis, karena terletak di tepi 

jalan desa yang merupakan jalan tembus 

penghubung antara kec. Sugio dan kec. 

Pucuk dan tembus ke jalan raya propinsi.   

Keragaan Komponen Agronomis 

Hasil pengamatan terhadap 

komponen agronomis pada pertumbuhan 

vegetatif. (saat anakan produktif) untuk 

tinggi tanaman disajikan pada Tabel 2. 

Berdasarkan analisa statistik terhadap 

keragaan pertanaman padi untuk tinggi 

tanaman, terjadi interaksi antara 

penggunaan pestisida dan varietas padi.  

Dari tabel 2 tersebut dapat dibahas bahwa 

tanaman padi tertinggi tanpa pestisida 

dicapai Inpari 13 yang tidak berbeda nyata 

dengan Inpari 7, namun apabila 

menggunakan pestisida, tanaman tertinggi 

dihasilkan Inpari 6 yang tidak berbeda 

dengan Inpari 13. Berdasarkan tabel 2 

tersebut dapat diuraikan juga bahwa 

varietas Inpari 7 dan Inpari 13 tanpa 

pestisida tetap menghasilkan tinggi 

tanaman lebih tinggi daripada varietas 

Inpari 1, 4 dan 6. Sedangkan Inpari 6 

dapat menghasilkan tanaman padi lebih 

tinggi apabila diberikan pestisida (dalam 

hal ini yang paling berpengaruh adalah 

pupuk cair). Menurut Sahur dkk (2015) 

penggunaan pupuk cair yang mengandung 

nitrogen pada padi, memberi pengaruh 

nyata terhadap tinggi tanaman padi umur 

30 hari setelah tanam, hal ini terjadi 

karena nitrogen mendorong terjadinya 

pembelahan, pemanjangan dan 

pembesaran sel-sel dengan pesat pada 

daerah meristem apikal, sehingga 

tanaman tumbuh lebih tinggi 

 

Tabel 2. Pengaruh interaksi antara pestisida dan 

varietas terhadap tinggi tanaman padi. 

Varietas Tinggi tanaman 

Non pestisida (P0) Pestisida (P1) 

Inpari 1 
 
Inpari 4 
 

Inpari 6 
 
Inpari 7 
 
Inpari 13 

100,33  b 
A 

109,67  c 
A 

70,67 a 
A 

121,67    de 
B 

126,67     e 
B 

102,56 a 
A 

107,78   c 
A 

118,44    e 
B 

105,67 ab 
A 

113,78    de 
A 

Keterangan :    -     Notasi huruf kecil untuk membandingkan antar perlakuan varietas 
- Notasi huruf besar untuk membandingkan antar perlakuan pestisida 

 

Untuk pengamatan vegetative selain 

tinggi tanaman, juga dilakukan 

pengamatan terhadap jumlah anakan pada 

fase generative. Berdasarkan hasil 

pengamatan tidak terjadi interaksi antara 

varietas dan pestisida terhadap jumlah 

anakan aktif tanaman padi. Namun secara 

faktor tunggal nampak bahwa tanaman 

padi yang mendapat perlakuan pestisida 

cenderung lebih banyak (Gambar 1). 

Sedangkan faktor tunggal varietas, jumlah 

anakan tertinggi dihasilkan Inpari 6, 

kemudian diikuti Inpari 1  dan Inpari 7. 
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Gambar 1. Jumlah anakan produktif pada  tanaman padi 

 

Perkembangan Organisme 

Pengganggu Tumbuhan (OPT) 

Pada saat pengkajian berlangsung 

(tanam bulan Nopember) kondisi iklim 

memasuki musim penghujan, namun 

kadang-kadang disertai kondisi iklim panas 

sehingga sangat mendukung munculnya 

organisme penggangu tumbuhan (OPT) 

seperti wereng cokelat, penyakit hawar 

daun bakteri dan penyakit cendawan blas. 

Kondisi tersebut menuntut pengendalian 

seoptimal mungkin, agar terhindar dari 

ledakan OPT yang lebih berat hingga 

menimbulkan kerugian. Adapun OPT 

dominan yang muncul selama pengkajian 

terutama hama wereng cokelat (WBC), 

serta penyakit cendawan blas daun dan 

potong leher yang disebabkan Pyricularia 

grisea. Berdasarkan pengamatan dan 

analisa statistik terhadap populasi  WBC, 

terjadi interaksi antara varietas dan 

pestisida (Tabel 3). Dalam hal ini semua 

varietas yang tidak dikendalikan pestisida 

mengalami  serangan WBC dengan 

populasi antara 4 – 12 ekor per rumpun. 

Populasi WBC terendah dari varietas padi 

yang dikendalikan dan tidak dikendalikan 

pestisida dihasilkan pada varietas Inpari 7. 

Dari hasil pengamatan terhadap  populasi 

WBC dapat dijelaskan bahwa penggunaan 

pestisida masih diperlukan untuk 

pengendalian, dengan ketentuan 

aplikasinya sesuai dosis dan target 

sasaran. Menurut Baehaki et al. (2011) 

aplikasi insektisida imidakloprid dapat 

menurunkan populasi wereng cokelat 

antara 20,1-52,4%,  lebih tinggi daripada 

aplikasi menggunakan insektisida BPMC 

(9,2-26,4%).  Selain itu penggunaan 

insektisida merupakan taktik dinamis yang 

dilaksanakan dalam kurun waktu 

pertumbuhan tanaman, bila teknik budi 

daya dan pengendalian hayati gagal 

menekan populasi hama di bawah ambang 

ekonomi (Baehaki, 2009). 

Dalam pengkajian ini hampir semua 

varietas padi terserang WBC, kecuali 

varietas Inpari 7 pada perlakuan yang 

diaplikasi pestisida tidak ditemukan 

adanya gejala kerusakan. Sedangkan pada 

petak yang tidak diperlakukan 

memperlihatkan gejala kerusakan. Hal ini 

sangat memungkinkan mengingat populasi 

WBC cepat sekali berkembang apabila 

kondisi iklim lembab disertai kondisi panas 

tanpa dibarengi pengendalian. Menurut 

Baehaki (2009) pada kisaran suhu 24-

33,50C dengan kelembaban 60-99% 

populasi wereng cokelat membentuk laju 

pertumbuhan intrinsik, artinya dalam 70 

hari satu ekor induk betina dapat 

menghasilkan anak betina sebanyak 1.353 

ekor dan selama tiga bulan akan 

menghasilkan 10.615 ekor betina. Kondisi 

populasi hama yang tinggi akan 

menyebabkan rusaknya tanaman, akibat 
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keringnya tanaman yang tidak dapat 

melakukan aktivitas fotosintesa. 

Perlindungan awal OPT fase 

vegetative untuk hama dilakukan dengan 

menggunakan insektisida pada umur 10 

hari setelah tanam (HST) dengan 

pemberian karbofuran dan karbosulfan. 

Perlindungan awal ini mampu menekan 

perkembangan hama terutama wereng 

cokelat dan penggerek batang. Aplikasi 

diulang kembali (untuk insektisida 

karbosulfan) yang dikombinasi dengan 

fungisida heksakonazol untuk mencegah 

serangan penyakit yang menyerang daun. 

Penggunaan fungisida berbahan aktif 

heksakonazol yang memiliki sifat zat 

perangsang tumbuh, mampu 

mempercepat pertumbuhan. Hal ini dapat 

dilihat pada komponen pertumbuhan, 

jumlah anakan pada petak yang 

diperlakukan lebih banyak anakannya. 

 

Tabel 3. Interaksi antara pestisida dan varietas terhadap populasi hama wereng batang 

cokelat (WBC) 

Perlakuan Populasi wereng batang cokelat (ekor) 

Varietas Non pestisida (P0) Pestisida (P1) 

Inpari 1 
 
Inpari 4 
 
Inpari 6 
 

Inpari 7 
 
Inpari 13 

7,29   b 
B 

12,79    d 
B 

10.37   c 
B 

4,46 a 
B 

12,79    d 
B 

1,67  b 
A 

4,46   c 
A 

4,46    c 
A 

0,00 a 
A 

1,67  b 
A 

   

Keterangan :    -     Notasi huruf kecil untuk membandingkan antar perlakuan varietas 
-  Notasi huruf besar untuk membandingkan antar perlakuan pestisida 

 

OPT lain yang ditemukan dan 

sebarannya merata adalah serangan 

penyakit blas yang disebabkan oleh jamur 

Pyricularia grisea. Sebaran penyakit ini 

merata pada seluruh hamparan baik pada 

pengkajian maupun di luar pengkajian.   

Serangan blas daun pada fase vegetative 

ditemukan pertama pada Inpari 7 dan 

Inpari 1 tanpa aplikasi pestisida (Tabel 4). 

Namun gejala serangan blas daun tidak 

muncul ketika kedua varietas tersebut 

diaplikasi pestisida. Sedangkan pada fase 

generative gejala serangan potong leher 

(busuk leher) menyerang semua 

pertanaman, terutama serangan tertinggi 

terjadi pada petak yang tidak diperlakukan 

pestisida pada semua varietas padi (Tabel 

5). Berdasarkan deskripsi padi 

(Suprihatno, dkk. 2010) varietas padi yang 

dicoba dalam pengkajian (Inpari 1, 4, 6, 7 

dan 13) tidak ada satupun yang termasuk 

katagori tahan terhadap penyakit blas, 

walaupun dikendalikan dengan fungisida. 

Sedangkan untuk jenis padi lain seperti 

Batang Piaman, Kalimas dan Bernas Prima 

termasuk varietas tahan terhadap blas 

leher (Mulyanti dan Pujiharti. 2009). Dari 

tabel 5 dapat dibahas bahwa gejala 

serangan blas daun maupun blas leher 

dapat ditekan perkembangannya apabila 

dikendalikan dengan fungisida.  Penyakit 

potong leher atau blas yang disebabkan 

oleh cendawan Pyricularia grisea atau P. 

oryzae, semula hanya menjadi masalah 

pada tanaman padi gogo (Lubis et al. 

1995; Fagi et al. 2004; Wirajaswadi et al. 

2004),  tetapi saat ini juga menjadi 

masalah pada padi sawah .Seperti 

diketahui pula varietas-varietas unggul 

baru (VUB) pun ternyata tidak terlepas 

dari serangannya. Jika penyakit blas 

menyerang menjelang panen, dapat 

menurunkan hasil sampai 70% 

(Hasanuddin et al. 2003).  
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Tabel 4. Pengaruh interaksi antara pestisida dan varietas terhadap penyakit blas daun   

            (Pirycularia oryzae) 

Perlakuan Serangan penyakit blas daun 

Varietas Non pestisida (P0) Pestisida (P1) 

Inpari 1 

 
Inpari 4 
 
Inpari 6 
 
Inpari 7 
 

Inpari 13 

15,57  b 

B 
0,00 a 

A 
0,00 a 

A 
4,46   b 

B 

0,00 a 
A 

0,00 a 

A 
0,00 a 

A 
0,00 a 

A 
0,00   a 

A 

0,00 a 
A 

Keterangan :    -     Notasi huruf kecil untuk membandingkan antar perlakuan varietas 
-  Notasi huruf besar untuk membandingkan antar perlakuan pestisida 

 

Tabel 5. Pengaruh interaksi antara pestisida dan varietas terhadap penyakit potong leher 

(Pirycularia oryzae) 

Perlakuan Intensitas serangan potong leher 

Varietas Non pestisida (P0) Pestisida (P1) 

Inpari 1 
 
Inpari 4 
 

Inpari 6 

 
Inpari 7 
 
Inpari 13 

21,18  b 
B 

26,68   c 
B 

15,57 a 

B 
21,18  b 

B 
37,79    d 

B 

15,57   c 
A 

4,46 a 
A 

7,26  b 

A 
15,57   c 

A 
7,23  b 

A 

Keterangan :    -     Notasi huruf kecil untuk membandingkan antar perlakuan varietas 
-  Notasi huruf besar untuk membandingkan antar perlakuan pestisida 

 

Keragaan Hasil/Produktivitas 

Hasil pengamatan terhadap produksi 

padi dapat dilihat pada Tabel 6. 

Berdasarkan hasil ubinan menunjukkan 

bahwa keragaan produktivitas masing-

masing varietas bervariasi. Secara 

keseluruhan nampak bahwa varietas padi 

yang diaplikasi pestisida memperlihatkan 

produksi lebih tinggi dengan rata-rata 

melebihi yang ada di deskripsi, seperti 

Inpari 1 mencapai 8 – 8,72 t/ha (dalam 

deskripsi hanya mencapai 7,32 t/ha). 

Inpari 4 mencapai 8,72 t/ha (dalam 

deskripsi 6,04 t/ha) dan yang paling tinggi 

adalah Inpari 7 yang mencapai 9,2 t/ha, 

padahal potensi hasil dalam deskripsi 

hanya 8,7 t/ha.  Adanya perbedaan 

produktivitas pada  petak  yang  diaplikasi  

 

 

pestisida dan tidak diaplikasi, diduga ada 

hubungannya dengan komponen 

pertumbuhan tanaman (jumlah 

anakan/rumpun). Capaian produktivitas 

yang rendah secara umum dapat 

disebabkan oleh kondisi pertanaman padi 

yang kurang optimal, karena adanya 

gangguan OPT padi, seperti wereng batang 

coklat, dan penyakit potong leher. Aplikasi 

insektisida dan fungisida sebagai agens 

pengendali OPT, ditambah penggunaan 

pupuk cair secara keseluruhan dapat 

membuat kondisi pertumbuhan tanaman 

lebih baik dibandingkan tanpa perlakuan. 

Pertumbuhan tanaman yang baik dan 

sehat akan berkontribusi terhadap capaian 

produktivias yang lebih baik pula. 
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Tabel  6. Rerata produksi padi pada perlakuan pestisida dan varietas   

Perlakuan Produksi t/ha 

Pestisida (P) 

  P1. Non pestisida 

  P2. Pestisida 

 

Varietas (V) 

  V1. Inpari 1 

  V2. Inpari 4 

  V3. Inpari 6 

  V4. Inpari 7 

  V5. Inpari 13 

 

7,85 a 

8,32 a 

 

 

8,48  b 

7,59 a 

8,32 ab 

8,21 ab 

7,83 ab 

 

KESIMPULAN 

1. Keragaan tinggi tanaman dan jumlah 

anakan produktif yang diaplikasi 

pestisida pada semua varietas yang 

diuji memperlihatkan hasil yang lebih 

tinggi dari kontrol. 

2. Populasi hama wereng batang cokelat 

(WBC) pada petak yang tidak diaplikasi 

pestisida, berkisar antara 5,56-13,8 

ekor per rumpun. Dan serangan 

penyakit blas leher (Pyricularia grisea) 

16,67-38,89%  Sedangkan pada 

perlakuan pestisida populasi WBC 

berkisar antara 2,77-5,56 ekor per 

rumpun. dan serangan blas leher 

antara 5,56–16,67%. 

3. Produksi GKP tertinggi diperoleh pada 

padi Inpari 7, baik pada petak yang 

diaplikasi pestisida (9,2 t/ha), maupun 

pada petak yang tidak diperlakukan 

(8,4 t/ha). Produksi GKP terendah 

diperoleh pada padi Inpari 4 yaitu 8,05 

t/ha (pada petak pestisida) dan 6,24 

t/ha pada petak tanpa pestisida. 
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ABSTRAK 

Nematoda penyebab penyakit pucuk putih (Aphelenchoides besseyi) merupakan salah 

satu parasit penting pada padi karena mampu menurunkan produksi hingga 54%. 

Nematoda ini mampu bertahan dan disebarkan melalui benih. Oleh karena itu, jumlah 

nematoda yang terbawa pada benih akan memengaruhi kejadian penyakit di 

pertanaman. Akan tetapi, informasi mengenai hubungan antara jumlah  A. besseyi dan 

kejadian  penyakit pucuk putih pada padi belum dilaporkan di Indonesia. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengevaluasi hubungan populasi awal A. besseyi dengan tingkat 

kejadian penyakit pucuk putih pada lima kultivar padi di Indonesia, yaitu pada kultivar 

Ciherang, HIPA 14,IPB 3S, Pertiwi-1, dan Sintanur. Penelitian ini dilakukan pada kondisi 

rumah kaca dan disusun dalam rancangan percobaan petak terbagi acak lengkap dengan 

empat ulangan. Peubah-peubah yang diamati adalah  tingkat kejadian penyakit, 

perkembangan gejala, daya kecambah benih, dan pertumbuhan tanaman. Populasi awal 

A. besseyi berkorelasi positif dengan tingkat kejadian penyakit, menurunkan vigor 

tanaman, tetapi tidak menurunkan daya kecambah benih.  

Kata kunci: daya kecambah, korelasi positif, vigor. 

 

ABSTRACT 

The white tip nematode (Aphelenchoides besseyi) is an important parasite of rise 

thatcause yield loss up to 54%. The nematodes are able to survive and disseminate 

through seeds. Therefore, the number of nematodes carried in the seed will affect the 

disease intensity in the field. However, information about the relationship between 

number of A.besseyi and disease incidence of white tip on rice has not been reported in 

Indonesia. This research is aimed to evaluate the relation between initial population of A. 

besseyi and disease incidence level of white tip on fiverice cultivars in Indonesia, that 

are Ciherang, HIPA 14, IPB 3S, Pertiwi-1, andSintanur. The experimentwas conducted in 

the green house and arranged in a completely randomized split-plot design with four 

replications. Disease incidence levels, symptom development, seed germination, and 

plant growth were observed. Initial population of A.besseyi are correlated positively with 

the disease incidence levels, reduced plant vigor, but did not reduce the germination of 

seeds. 

Keywords: germination, plant vigor, positive correlation.  

 

 

PENDAHULUAN 

Padi (Oryza sativa L.) merupakan 

tanaman pangan yang sangat penting di 

Indonesia dan negara Asia. Menurut BPS 

(2016) besarnya produksi padi lima tahun 

terakhir dari tahun 2011 sampai 2015 

berturut-turut yaitu 65,76 juta ton, 69,06 

juta ton, 71,28 juta ton, 70,85 juta ton, 

dan 75,36 juta ton.  

Pada tahun 2014 terjadi penurunan 

produksi padi dari produksi 71,28 juta ton 

pada tahun 2013 menjadi 70,85 juta ton 

pada tahun 2014 atau turun sebesar 0,43 

juta ton (BPS 2016). Penurunan produksi 

padi yang terjadi sangat dipengaruhi oleh 

berbagai hal salah satunya permasalahan 

biotik.  Permasalahan  biotik dalam 

pencapaian potensi produksi padi dibatasi 

oleh adanya gangguan organisme 



Prosiding Plant Protection Day II (2): 69-79   Hubungan Populasi Awal dan …   

 

70 
 

pengganggu tumbuhan (OPT) khususnya 

dari kelompok penyakit tanaman.  

Beberapa penyakit penting tanaman 

padi yang dianggap sangat merugikan 

adalah blas (Pyricularia oryzae), hawar 

pelepah (Rhizoctonia solani), kresek 

(Xanthomonas oryzae pv. oryzae), dan 

tungro (Rice spherical tungro virus dan 

Rice baciliform tungro virus). Sementara 

itu, penyakit-penyakit oleh nematoda 

belum dikategorikan sebagai penyakit 

penting pada tanaman padi. Beberapa 

nematoda yang menjadi patogen pada 

tanaman padi adalah Hirschmaniella 

oryzae, Ditylenchus dipsaci, Meloidogyne 

graminicola, dan Aphelenchoides besseyi.  

 A.besseyi merupakan nematoda padi 

yang paling mendapatkan perhatian 

karena statusnya yang merupakan OPT 

Karantina A2 (OPT KA2). Status OPT KA2 

untuk A.besseyi menunjukkan bahwa 

menurut publikasi terakhir, nematoda ini 

sudah ada di Indonesia dengan 

penyebaran terbatas yaitu Sumatera, 

Jawa, dan Kalimantan Selatan (Permentan 

2015). Artinya, tidak semua kultivar padi 

yang digunakan oleh petani dinyatakan 

bebas dari infestasi A.besseyi. 

Kegiatan produksi benih, pemuliaan 

tanaman, dan lalu lintas impor ekspor 

benih memungkinkan patogen (termasuk 

nematoda) dapat masuk dan menyebar 

baik antar daerah maupun antar negara. 

Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa 

terdapat kemungkinan A.besseyi telah 

dapat ditemukan  pada kultivar-kultivar 

padi yang ada di Indonesia. A.besseyi 

merupakan nematoda parasit tanaman 

yang dapat terbawa benih dan tersebar 

dengan luas di hampir seluruh pertanaman 

padi di dunia (Jamali dan Mousanejad 

2011). Benih merupakan inokulum primer 

bagi penyebaran A. besseyi.  Pengendalian 

A. besseyi menjadi perhatian dalam 

budidaya padi karena potensi kehilangan 

hasil yang dapat disebabkannya mencapai 

54% (EPPO 2013). Perlakuan benih 

dengan menggunakan air panas dapat 

menjadi alternatif pengendalian yaitu 

dengan mengurangi jumlah individu 

nematoda pada benih padi (Feng et al. 

2013).  

Penelitian tentang A.besseyi di 

Indonesia belum dilaporkan. Sementara itu 

di luar negeri, telah banyak penelitian 

yang dilakukan untuk mengevaluasi 

hubungan antara populasi nematoda 

dengan kejadian penyakit, pembentukan 

malai, dan produksi padi, mengevaluasi 

pengaruh keberadaan A.besseyi terhadap 

perkecambahan benih dan vigor tanaman, 

dan mengevaluasi teknik-teknik 

pengendalian untuk mengeliminasi 

A.besseyi. Penelitian-penelitian ini menjadi 

sangat penting untuk dilakukan  

mengingat A.besseyi merupakan satu-

satunya nematoda yang mampu bertahan 

di dalam benih dalam jangka waktu 

penyimpanan benih padi yang relatif 

panjang. 

Oleh karena itu, dilakukan penelitian 

yang bertujuan untuk mengevaluasi 

hubungan populasi awal nematoda A. 

besseyi pada benih dengan tingkat 

kejadian penyakit di pembibitan pada 

kultivar Ciherang, HIPA 14, IPB 3S, 

Pertiwi-1, dan Sintanur serta pengaruhnya 

terhadap vigor tanaman. Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

acuan pengujian kesehatan benih dalam 

rangka sertifikasi benih padi bebas 

patogen.  

 

BAHAN DAN METODE 

Waktu dan Tempat 

 Penelitian dilaksanakan di 

Laboratorium Nematologi Tumbuhan 

Instiut Pertanian Bogor pada bulan 

Oktober 2015 sampai Februari 2016. 

Metode 

Persiapan Populasi Awal dan Benih Uji 

Penyiapan Populasi Awal A. Besseyi 

Benih padi kultivar Ciherang, Sintanur, dan 

HIPA 14 diperoleh dari Balai Penelitian Padi 

(Balitpa) Muara Ciapus Bogor, sementara 

kultivar Pertiwi-1 dan IPB 3S diperoleh dari 

kios pertanian. Ekstraksi diawali dengan 

menggunting bagian pangkal benih (5 g 

untuk masing-masing kultivar). Tujuan 

pengguntingan ini adalah untuk 

meningkatkan jumlah nematoda yang 

terekstraksi. Setelah digunting, benih dan 

potongan benih dimasukkan ke dalam  

kain kasa. Ekstraksi nematoda dilakukan 

dengan metode modifikasi corong 

Baermann (IRRI 1994). Inkubasi dilakukan 

selama 24 jam  pada kondisi gelap suhu 

27 oC dengan tujuan memodifikasi kondisi 
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sesuai dengan habitat alaminya. Hasil 

ekstraksi disaring menggunakan saringan 

500 mesh. Perhitungan nematoda dibantu 

menggunakan mikroskop stereoskopik 

perbesaran 40 kali dan hand counter 

sehingga diperoleh informasi jumlah 

inokulum nematoda dalam 5 g benih. 

Perhitungan nematoda dilakukan dengan 

cara sampling dan dilakukan pengenceran 

suspensi nematoda (Coyne et al. 2007).  

Eliminasi A. besseyi untuk 

Memperoleh Benih  Bebas Nematoda  

Metode perlakuan air panas dengan 

pre-soaking dilakukan dengan cara 

merendam benih terlebih dahulu 

menggunakan air bersuhu 26 oC selama 3 

jam. Selanjutnya benih direndam 

menggunakan water bath bersuhu 55 oC 

selama 20 menit (IRRI 1994). Setelah 

dilakukan perendaman, benih diangkat dan 

dikeringanginkan. Benih yang sudah bebas 

dari nematoda ini disimpan ke dalam 

lemari pendingin sampai dengan akan 

digunakan.   

Penyiapan Benih untuk Penanaman 

 Setelah diperoleh informasi jumlah  

nematoda per gram benih, benih tanpa 

perlakuan panas (benih mengandung 

nematoda) dicampur dengan benih dengan 

perlakuan panas (benih bebas nematoda) 

dengan perbandingan 0:5, 1:5, 2:5, 3:5, 

4:5, 5:5 (6 konsentrasi). Setiap proporsi 

tersebut mengandung 5 g benih bebas 

nematoda dan dicampur dengan 0, 1, 2, 3, 

4, dan 5 g mengandung nematoda. Benih 

yang mengandung nematoda memiliki 

jumlah nematoda yang berbeda-beda 

untuk setiap kultivar tergantung pada hasil 

perhitungan populasi awal.  

Percobaan Hubungan Populasi Awal A. 

besseyi terhadap Daya Kecambah dan 

Tingkat Kejadian Penyakit 

Perhitungan Daya Berkecambah 

 Benih yang dihitung daya 

berkecambahnya dari setiap kultivar 

adalah benih yang dilakukan perlakuan 

panas (tidak mengandung nematoda) dan 

benih yang tidak dilakukan perlakuan 

panas (mengandung nematoda). Benih 

ditanam di dalam cawan petri yang sudah 

dilapisi oleh kertas saring sebanyak 4 

lapis. Jumlah benih yang ditanam 

berjumlah 20 benih setiap cawan. Masing-

masing perlakuan diulang sebanyak 5 kali 

sehingga jumlah unit percobaan  

berjumlah  1000 benih. Inkubasi dilakukan 

pada kondisi 12 jam gelap dan 12 jam 

terang pada suhu ruang. Pengamatan 

dilakukan setiap hari selama 6 hari. Daya 

berkecambah dihitung dengan jumlah 

benih yang berkecambah dibagi dengan 

jumlah benih yang ditanam. Selain itu, 

diamati pula kecepatan tumbuh benih. 

Penanaman Benih dan Pemeliharaan 

Tanaman 

 Benih yang ditanam diambil dari hasil 

pencampuran benih dengan perlakuan dan 

tanpa perlakuan yang dipilih secara acak. 

Benih ditanam sebanyak 3 benih per 

lubang dengan 4 ulangan serta masing-

masing ulangan memiliki 8 unit percobaan. 

Total unit percobaan adalah  

2880 tanaman (5 kultivar, 6 konsentrasi, 4 

ulangan, 8 unit per ulangan, 3 benih per 

lubang). Tanaman disiram setiap hari dan 

diberi pupuk NPK dengan konsentrasi 10 

gL-1  pada hari ke-5 dan ke-10 setelah 

tanam.  

Pengamatan Kejadian Penyakit Pucuk 

Putih 

Perhitungan kejadian penyakit pucuk 

putih dilakukan menggunakan rumus n/N 

x100%, n adalah jumlah tanaman yang 

bergejala; N adalah jumlah tanaman yang 

diamati. Pengamatan dilakukan pada 10 – 

26 HST dengan interval waktu 

pengamatan dua hari.  

Pengamatan Karakter Agronomi Bibit 

Padi 

 Karakter agronomi yang diamati 

adalah tinggi tanaman dan panjang akar. 

Pengamatan ini dilakukan pada akhir masa 

pengamatan setelah waktu pengamatan 

kejadian penyakit pucuk putih berakhir. 

Pengamatan ini dilakukan untuk melihat 

pengaruh peningkatan populasi A. besseyi 

terhadap vigor tanaman. 

Rancangan Percobaan dan Analisis 

Data 

Populasi awal A. besseyi tiap kultivar 

dan daya berkecambah benih disusun 

dalam rancangan acak lengkap satu faktor. 

Kejadian penyakit pucuk putih dan 

pertumbuhan tanaman disusun dalam 

rancangan acak lengkap petak terbagi 
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(faktor utama: kultivar, faktor tambahan: 

konsentrasi nematoda). Perhitungan 

populasi awal A. besseyi dihitung nilai 

rata-rata dan standar deviasinya. Data 

perkembangan insidensi penyakit disajikan 

dalam bentuk grafik yang diolah dengan 

menggunakan analisis regresi dengan 

menambahkan faktor terkoreksi yaitu 

mengurangi dengan kejadian penyakit 

pada saat populasi 0 (tidak ada A. besseyi) 

menggunakan program Microsoft Office 

Excel 2010. Perbandingan pengaruh antar 

konsentrasi dari masing-masing kultivar 

dilihat dari persamaan regresi dan 

besarnya nilai R2. Daya berkecambah diuji 

lanjut dengan uji beda nyata jujur (Tukey) 

dengan α=0.05. Sebelum diolah secara 

statistik, data daya berkecambah dan 

kejadian penyakit pucuk putih 

ditransformasi menggunakan tipe 

transformasi Arcsin. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penyebab Penyakit Pucuk Putih Padi 

Aphelenchoides besseyi merupakan 

patogen tular benih pada padi. A. besseyi 

dapat ditemukan pada benih tanpa 

menunjukkan gejala atau gejala berupa 

garis hitam pada bulir padi. Bibit padi yang 

terinfeksi A. besseyi  menunjukkan gejala 

berupa pucuk putih. Patogen ini 

melakukan penetrasi ke dalam jaringan 

tanaman melalui benih, ketika benih mulai 

ditanam, nematoda menjadi aktif bergerak 

ke titik tumbuh (daun dan batang) dan 

menyerap nutrisi secara ektoparasit. 

Lokasi patogen ini bertahan pada benih 

yaitu pada palea benih padi dengan posisi 

melingkar (EPPO  2013). Gejala yang 

ditemukan pada penelitian ini sesuai 

dengan pernyataan Feng et al. (2013) 

bahwa gejala akibat patogen ini adalah 

pucuk menjadi berwarna putih, klorosis, 

dan mengeriput (Gambar 1 a). Kejadian 

penyakit yang tinggi dan interaksi yang 

kondusif dengan faktor abiotik lainnya 

dapat menyebabkan kematian bibit 

(Fortuner dan Williams 1975). 

Pengamatan mikroskopis 

menunjukkan bahwa A. besseyi memiliki 

bentuk tubuh ramping dan panjang 0.63 

mm (Gambar 1 b). Tipe stilet dari A. 

besseyi adalah stomatostilet. Terdapat 

tumpang tindih (overlaping) antara 

esofagus dan intestine dari A. Besseyi 

(Gambar 1 c). Karakteristik lain dari A. 

besseyi adalah terdapat mukro pada ujung 

ekor (Gambar 1 d). Karakter yang 

ditemukan pada percobaan sesuai dengan 

ciri-ciri morfologi A. besseyi yang 

dikemukakan oleh EPPO (2013).Gejala 

penyakit dan morfologi A. besseyi dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 

   

Gambar 1  Gejala pucuk putih pada padi (a), morfologiA.besseyi dengan perbesaran 10 x 

10 (b) Bagian anterior A. besseyi dengan perbesaran 40 x10 (c), Bagian 

posterior A. besseyi dengan perbesaran 40 x 10 (d) 

Populasi Awal Aphelenchoides 

besseyipada Beberapa Kultivar Padi 

Hasil perhitungan populasi awal nematoda 

A. besseyi pada beberapa kultivar padi 

menujukkan bahwa terdapat lebih dari 50 

individu nematoda per gram benih padi. 

Populasi nematoda per gram benih atau 

per 100 butir benih sangat beragam antar 

a b c d 
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kultivar. Populasi nematoda per gram benih padi dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1  Populasi awal per gram benih padi 

Kultivar 
Populasi A. besseyi  
(Individu/g benih) 

Ciherang  54.67±16.29 

HIPA 14  36.27±7.17 
IPB 3S 40.47±11.38 
Pertiwi-1 50.73±23.94 
Sintanur 68.07±9.68 

 

Perlakuan Panas untuk Eliminasi A. 

Besseyi dan  Pengaruhnya terhadap 

Daya Kecambah Benih Padi 

 Percobaan menunjukkan bahwa 

perlakuan panas menggunakan suhu 55 oC 

selama 20 menit menghasilkan data 

informasi. Adanya infeksi A. Besseyi tidak 

memengaruhi daya kecambah benih dapat 

dilihat pada kode kultivar yang bertanda (-

) memiliki daya berkecambah diatas 80% 

sampai hari ke-6. Infomasi lainnya adalah 

perlakuan air panas tidak mengganggu 

daya berkecambah benih dapat dilihat 

pada kode kultivar yang bertanda (+) 

memiliki daya berkecambah diatas 80% 

meskipun pada awal pengamatan daya 

berkecambahnya masih rendah. Namun, 

seiring peningkatan hari pengamatan daya 

berkecambah benih meningkat sama 

dengan kemampuan berkecambah benih 

normal. Perlakuan yang memiliki daya 

berkecambah yang rendah hingga akhir 

pengamatan adalah  

P + yaitu kultivar Pertiwi-1 yang dberi 

perlakuan panas. Daya kecambah yang 

rendah ini berkaitan dengan karakter 

genetik dari kultivar tersebut setelah 

menghadapi cekaman suhu tinggi. 

 Perlakuan air panas merupakan 

metode terbaik untuk mengeliminasi 

nematoda dibandingkan dengan metode-

metode lainnya. Meskipun keberadaan 

nematoda tidak mempengaruhi daya 

kecambah benih padi, namun vigor ketika 

di pertanaman akan dipengaruhi oleh 

keberadaan nematoda (Tenente et al. 

1994). Daya kecambah benih padi baik 

yang diberi perlakuan panas maupun 

tanpa perlakuan panas dapat dilihat pada 

Gambar 2. 
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Gambar 2 Daya kecambah benih padi pada kelima kultivar dengan perlakuan panas 

(+), tanpa perlakuan panas (-), hari ke-1 sampai 6 (a-f) pada kultivar IPB 3S 

(I), Sintanur (S), Pertiwi-1 (P), Ciherang (C), Hibrida (H) 

 

Perkembangan Gejala Pucuk Putih 

 Nematoda A. besseyi akan 

menimbulkan gejala berupa warna putih 

pada pucuk daun padi. Gejala mulai 

muncul mulai padi berumur 5 hari setelah 

berkecambah (8 HST). Perkembangan 

gejala dimulai dari pucuk daun yang lama 

kelamaan akan memanjang sampai ke 

pangkal. Gejala pucuk putih akan 

berkembang dengan diikuti nekrosis. 

Selain pada tanaman yang benihnya 

terinfestasi nematoda, gejala juga muncul 

pada tanaman yang benihnya sudah diberi 

perlakuan panas. Hal ini terjadi karena 

perlakuan panas masih memerlukan 

optimasi untuk benar-benar mengeliminasi 

A. besseyi. Pada saat benih disemaikan A. 

besseyi anabiosis dengan cepat aktif dan 

tertarik oleh bagian meristematik. Pada 

pertumbuhan awal A. besseyi berada pada 

pelepah daun dengan jumlah sedikit. 

Nematoda ini memarasit dengan cara 

ektoparasit di sekitar daerah meristem 

apikal (Luc et al. 1990). Oleh karea itu, 

gejala yang disebabkan A. besseyi adalah 

pucuk berwarna putih. Namun, apabila 

jaringan meristem apikal mati maka 

jaringan sekitarnya juga akan 

terpengaruh.  

 Umumnya fase yang infektif dalam 

menimbulkan gejala pucuk putih ini adalah 

fase juvenil 4. Benih dapat terinfeksi oleh 

semua fase perkembangan kecuali juvenil 

2. Penurunan kelembapan pada fase 

pembungaan padi dapat menyebabkan 

semua juvenil kecuali juvenil 2 masuk ke 

dalam fase anabiosis. Hal ini dapat 

menyebabkan tidak adanya juvenil 2 

dalam biji yang terinfeksi (Gokte dan 

Mathur 1991). 

 Adanya infeksi A. besseyi pada benih 

padi belum tentu menimbulkan gejala 

pada daun tetapi gejala muncul di bulir 

pada malai (Fortuner dan Williams 1975). 
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Menurut Feng et al. (2013) Sama halnya 

dengan kultivar-kultivar yang lain kultivar 

padi akan memiliki perbedaan gejala 

ketika diinfeksi oleh A. besseyi. Perbedaan 

gejala tersebut dapat dilihat pada contoh 

sebagai berikut, di negara Cina empat 

kultivar padi yaitu Huanjing, Nanjing, 

Ninjing, Wuyunjing menunjukkan gejala 

yang berbeda dalam hal luas nekrosis 

serta masa inkubasi dari patogen dan 

karakter-karakter lain. Selain itu, di 

negara Iran disebutkan bahwa gejala dari 

infeksi A. besseyi pada beberapa kultivar 

padi menunujukkan pemendekan daun 

bendera diikuti klorosis dan daun 

mengeriput (Jamali dan Mousanejad 

2011). Gejala pucuk putih dapat meluas 

atau memanjang hingga 3-5 cm 

(Mahdavian dan Javadi 2012) (Gambar 31-

3). Gejala lanjut dimana daun terlihat 

mengalami nekrosis (Gambar 34-7). 

Perkembangan gejala dalam percobaan ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.

  

 

Gambar 3 Perkembangan gejala pucuk putih, gejala awal pucuk putih (1) pucuk putih 

memanjang (2) daun keriput (3) nekrosis memanjang (4, 5, 6, 7) 

Gejala pucuk putih timbul karena A. 

besseyi menyebabkan disintegrasi sel-sel 

floem. Pertumbuhan sel akan terhambat 

dan tidak terbentuknya kloroplas. Pada 

infeksi yang tinggi, A. besseyi dapat 

menyebabkan nekrosis (Fortuner dan 

Williams 1975).  

Hubungan Populasi Awal dengan 

Kejadian Penyakit Pucuk Putih 

 Tingkat kejadian penyakit pucuk 

putih dengan beberapa populasi awal 

nematoda pada beberapa kultivar padi 

sangat beragam. Kejadian penyakit pucuk 

putih pada padi dengan konsentrasi 

populasi awal yang tinggi akan 

menimbulkan tingkat kejadian penyakit 

yang tinggi pula. Gejala mulai ditemui 

pada umur tanaman 5 hari dan terus 

berkembang seiring dengan peningkatan 

umur tanaman. 

 Penelitian ini belum banyak 

dilakukan di Indonesia sehingga terbatas 

pada pengamatan kejadian penyakit di 

pembibitan. Sementara itu, penelitian 

mengenai A. besseyi sudah banyak 

dilakukan di luar negeri. Pengukuran 

ketahanan kultivar terhadap A. besseyi 

menggunakan indeks rata-rata infeksi 

(Jamali dan Mousanejad 2011). Kejadian 

penyakit pucuk putih di pembibitan ini 

akan memengaruhi keadaan malai yang 

terbentuk. Hubungan populasi awal 

nematoda dengan tingkat kejadian 

penyakit beberapa kultivar dapat dilihat 

pada Gambar 4. 

Analisis regresi menghasilkan model linier 

dengan definisi sebagai berikut Y adalah 
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kejadian penyakit pucuk putih dan PA 

adalah populasi awal nematoda. Misalnya, 

populasi awal terendah untuk kultivar IPB 

3S adalah 8.12 ≈ 9 individu A. besseyi. 

Analisis regresi untuk kultivar IPB 3S 

menghasilkan persamaan Y = 7.02 + 0.43 

PA. Artinya, ketika populasi awal 9 individu 

A. besseyi maka kejadian penyakit pada 

kultivar ini sebesar 7,02%, dan setiap 

peningkatan 1 (satu) individu A. besseyi 

akan meningkatkan kejadian penyakit 

sebesar 0,43% pada kultivar IPB 3S. 

Persamaan tersebut menunjukkan 

kejadian penyakit korelasi positif dengan 

populasi awal nematoda. Tanda positif 

pada persamaan menunjukkan bahwa 

peningkatan populasi awal akan selalu 

meningkatkan kejadian penyakit. Nilai R2 

menunjukkan seberapa besar keragaman 

data kejadian penyakit yang dihasilkan 

dipengaruhi oleh populasi awal. Semakin 

besar nilai R2 menunjukkan model 

persamaan semakin baik karena itu berarti 

bahwa hanya ada sedikit faktor di luar 

percobaan yang memengaruhi besarnya 

kejadian penyakit. 

 Kejadian penyakit pucuk putih 

semakin bertambah seiring dengan 

peningkatan populasi awal. Semakin tinggi 

populasi awal nematoda maka vigor 

tanaman akan menurun. Suatu kultivar 

dapat dikatakan rentan apabila tingkat 

kejadian penyakit pucuk putih tinggi. 

Keberadaan nematoda pada benih juga 

dapat memengaruhi hasil panen. Tulek et 

al. (2015) menyatakan bahwa semakin 

banyak individu nematoda pada benih 

maka akan dapat menurunkan bobot bulir 

per malai. Setiap kultivar padi 

menunjukkan perbedaan kerentanan 

terhadap A. besseyi. Dapat terlihat dari 

lima persamaan tersebut.  

Pengaruh Populasi Awal terhadap 

Pertumbuhan Tanaman 

 Infestasi A. besseyi pada benih padi 

dapat memengaruhi pertumbuhan 

tanaman. Beberapa karakter yang diamati 

pada percobaan ini yaitu panjang akar dan 

tinggi tanaman. Hasil percobaan dianalisis 

menggunakan analisis regresi untuk 

melihat hubungan antara peningkatan 

jumlah populasi nematoda dan 

peningkatan pertumbuhan tanaman. Hasil 

analisis regresi terhadap panjang akar dan 

tinggi tanaman dapat dilihat pada Tabel 3 

dan 4. 
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Gambar 4  Perkembangan kejadian penyakit pucuk putih oleh A.besseyi kultivar IPB 3S 

(A), HIPA 14(B), Sintanur (C), Ciherang (D), dan Pertiwi-1 (E) pada 

berbagai populasi awal (PA). 

 

Tabel 2   Persamaan regresi linier hubungan antara populasi awal dan tingkat   kejadian 

penyakit oleh A. besseyi. 

 aSatuan interpretasi: % 
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Kultivar Persamaan regresia Kenyataan 
model 

R2 (%) 
Pengaruh faktor 

luar (%) 

Ciherang Y = 4.27 + 0.73 PA F hit > F tabel 66.16 33.84 

HIPA14 Y = 10.30 + 0.003 PA  F hit > Ftabel 88.38 11.62 

IPB 3S Y = 7.02 + 0.43 PA F hit > F tabel 57.02 42.98 

Pertiwi-1 Y = -1.06 + 0.65 PA  F hit > F tabel 67.12 32.88 

Sintanur Y = 8.86 + 0.806 PA F hit > F tabel 48.07 51.93 

C D 

E 
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Tabel 3  Persamaan regresi linier hubungan antara populasi awal A. besseyi dan panjang 

akar 

Kultivar Persamaan regresia Kenyataan 
model 

R2 

(%) 
Pengaruh 

Faktor luar (%) 

Ciherang Y = 5.29 + 0.0078 PA F hit > F tabel 24.76 75.24 
HIPA 14 Y = 6.26 + 0.049 PA F hit > F tabel 32.17 67.83 
IPB 3S Y = 7.41 + 0.061 PA F hit > F tabel 58.35 41.65 

Pertiwi-1 Y = 6.26 + 0.04 PA F hit > F tabel 36.62 63.38 
Sintanur Y = 8.37 + 0.1 PA F hit > F tabel 81.19 18.81 

 aSatuan interpretasi: cm 

 

Tabel 4   Persamaan regresi linier hubungan antara populasi awal A. besseyi dan tinggi 

tanaman 

Kultivar Persamaan regresia Kenyataan 
model 

R2 (%) 
Pengaruh 

Faktor luar (%) 

Ciherang Y = 16.19 + 0.0287 PA F hit > F tabel 65.97 34.03 
HIPA 14 Y = 18.89 – 0.056 PA F hit > F tabel 28.93 71.07 
IPB 3S Y = 19.03 + 0.03 PA F hit > F tabel 85.22 14.78 
Pertiwi-1 Y = 19.33 – 0.038 PA F hit > F tabel 27.85 72.15 
Sintanur Y = 19.025 + 0.019 PA F hit > F tabel 85.70 14.30 

 aSatuan interpretasi: cm 

  

 

 Hasil pengamatan pengaruh populasi 

nematoda terhadap pertumbuhan tanaman 

menunjukkan bahwa infeksi A.besseyi 

tidak mempengaruhi pertumbuhan akar. 

Tinggi tajuk menunjukkan respon yang 

berbeda antar kultivar, namun sebagian 

besar kultivar tidak terpengaruh 

pertumbuhan tajuknya akibat infeksi A. 

besseyi. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Tenente et al. (1994) yang menyatakan 

bahwa keberadaan nematoda menurunkan 

vigor tanaman. Penurunan vigor tersebut 

akan sangat dipengaruhi oleh genetik 

tanaman dalam hal ini kultivar. Tulek et al. 

(2015) juga menyatakan bahwa setiap 

kultivar padi memiliki respon pertumbuhan 

yang berbeda terhadap keberadaan A. 

besseyi. 

 Hasil percobaan sama dengan hasil 

penelitian sebelumnya. Benih padi yang 

diinokulasikan A. besseyi akan memiliki 

panjang tajuk, panjang malai, bobot 100 

butir benih, dan jumlah bulir per malai 

yang lebih rendah dibandingkan dengan 

tanaman yang tidak diinokulasikan A. 

besseyi. Sementara itu, panjang akar tidak 

dipengaruhi oleh keberadaan A. besseyi 

pada benih padi (Feng et al. 2013).  

 

 

KESIMPULAN 

 Populasi awal A. besseyi pada benih 

berkorelasi positif dengan tingkat kejadian 

penyakit pucuk putih pada padi kultivar 

Ciherang, HIPA 14, IPB 3S, Pertiwi-1, dan 

Sintanur. Infeksi A. Besseyi mengurangi 

tinggi tanaman, tetapi tidak berpengaruh 

terhadap panjang akar dan 

perkecambahan benih.   
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PERLAKUAN PERENDAMAN ASAP CAIR  UNTUK  MENGELEMINASI 

 NEMATODE  Aphelenchoides besseyi   PADA BENIH PADI (Oryza sativa  L.) 

M. Achrom1*, Regi Virgiawan2 

1Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian 
2Fakultas Pertanian UNPAD 

*email: rekamaya@gmail.com 

ABSTRAK  

Aphelenchoides besseyi  merupakan nematoda tular benih, sehingga perlakuan benih 

sangat diperlukan dan sebagai alternatifnya adalah pencelupan benih pada larutan asap 

cair.   Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan perendaman benih 

padi pada larutan asap cair terhadap mortalitas A. besseyi  dan vigor serta daya 

kecambah.  Penelitian menggunakan  RAL  dengan  6 perlakuan  waktu  yang berbeda  

diulang 4 kali  pada larutan asam cair konsentrasi 5%  yang dilanjutkan dengan 

pengeringan.  Penghitungan  mortalitas dilakukan  setelah  dilakukan ekstraksi 

nematoda sedangkan untuk uji vigor hari ke-5 dan daya kecambah hari ke-7 dilakukan 

uji kertas digulung plastik.  Perendaman  benih padi pada larutan asap cair konsentrasi 

5%  selama satu jam  dapat menyebabkan mortalitas  A. besseyi  rata-rata 82,5 %  

tanpa menurunkan vigor dan daya kecambah benih padi, sedangkan perendaman 

selama 24 jam dapat menyebabkan mortalitas 100  % tetapi menyebabkan 100% 

kematian benih. 

Kata kunci: daya kecambah, mortalitas, vigor 

ABSTRACT 

 

Aphelenchoides besseyi is seed-borne nematode where a seed treatment is necessary 

and dipping in  smoke liquid solution  as an alternative.  The objective of this research 

was to determine the effect of rice seeds dipping  on liquid smoke  againts mortality of 

A. besseyi and  also the effect on  vigor and germination.  The research used completely 

randomized design with 6 different times of  dipping  in 5%  of  liquid smoke solution 

and  4  replications,  followed by drying.   Calculation of mortality performed after 

extracting nematodes and vigor test conducted  on  day -5,  and germination  on  day -7 

were tested  by using  between-paper  in  rolled  plastic  method.  One hour dipping of  

rice seeds   in 5% liquid smoke  solution can caused  average of 82.5%  mortality of  

A.besseyi,   without reduced  the  vigor and germination of  rice seed,  while dipping  for 

24 hours can caused 100% mortality but caused 100%  reduction of  seeds germination. 

Key words: mortality, viability, vigor 

 

PENDAHULUAN 

Aphelenchoides besseyi merupakan  

nematoda  tular  benih  (Seed borne 

diseases),  menyebabkan kerusakan 

ekonomis yang tinggi.  A. besseyi  

termasuk dalam OPTK A2 golongan II yang 

dilaporkan keberadaannya di Indonesia 

hanya ada di Pulau Jawa.  Untuk 

membebaskan nematoda ini dapat 

dilakukan dengan perlakuan air panas dan 

fumigasi dengan methyl bromide.  

Perlakuan air panas memerlukan peralatan 

yang komplek, sedangkan perlakuan 

fumigasi dengan methyl bromide memiliki 

keterbatasan yaitu sebagai perusak ozon 

dan izin penggunaannya sangat dibatasi, 

sehingga perlu dicari alternatif  metode 

yang efektif dan efisien serta  dapat 

diaplikasikan di lapangan. 

Asap cair terbuat dari hasil 

pembakaran limbah kelapa sawit yang 

dikondensasikan sehingga menjadi 

campuran larutan dari disperse koloid asap 

kayu   dalam air (Maga, 1987 dalam 

Indrayani dkk., 2008).  Menurut Khor 

(2009) asap cair mengandung 5 komponen 

utama yaitu fenol 11,68%, 4-metilfenol 

4,74%, asam dodekanoat 30,02%, metil 

ester 5,16%, asam tetradekanoat 4,78%, 

dan 2-metoksi-4-metilfenol sebanyak 
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3,2%.  Namun berdasarkan penelitian Gani 

(2013) hasil hidrolisis cangkang, tandan 

kosong, dan janjang kelapa sawit dengan 

konsentrasi yang lebih tinggi ialah asam 

asetat dan fenol.  

Kandungan senyawa Asap cair yang 

menghambat mikroorganisme antara lain 

phenol dan asam (Indrayani dkk., 2008).  

Asap cair dari berbagai jenis kayu 

mempunyai potensi sebagai pengawet 

alami karena fenol merupakan bahan yang 

digunakan sebagai disinfektan atau 

antiseptik (Ratnawati & Hartanto, 2010).  

Sebagai insektisida asap cair memiliki sifat 

antifeedan dari senyawa y-butirolakton 

(Pranata, 2008).   Berdasarkan uji 

pendahuluan diketahui  bahwa pencelupan 

benih padi varietas  Ciherang  pada 5% 

larutan asap cair selama 10 menit dapat 

menyebabkan mortalitas nematoda  A. 

besseyi  mencapai 89,57 % tanpa 

menurunkan  indek vigor dan daya 

kecambah benih padi. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui potensi  daya bunuh asap cair 

terhadap  A. besseyi   pada benih  padi 

dan mengetahui pengaruh perlakuan asap 

cair  terhadap  vigor dan daya kecambah  

benih padi pada konsentrasi 5% dengan 

lama perendaman yang berbeda.  Dari 

hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai salah satu metode 

perlakuan karantina terhadap kontaminasi  

A. besseyi  pada benih padi impor dan 

antar area atau oleh petani pada proses 

pra penyemaian benih. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian  dilakukan di Balai Uji 

Terap Teknik dan Metode Karantina 

Pertanian Bekasi Jawa Barat.  Penelitian 

dilakukan bulan Juli - Agustus 2016.  

Bahan yang digunakan meliputi benih padi 

varietas Pak Tiwi-1  yang terinfeksi A. 

bessyi, asap cair kelapa sawit , kantong 

kain, aquadest, kertas merang, plastik. 

Alat yang digunakan  germinator,  

glassware. Millhusker (pengupas sekam).  

Metode yang digunakan adalah metode 

eksperimen dengan menggunakan 

rancangan acak lengkap (RAL)  dengan 6 

perlakuan dan 4 ulangan.   Perlakuan yang 

diuji adalah lama perendaman yaitu : 

kontrol, 20 menit, 1, 2, 6, 24 jam.  

Pelaksanaan perlakuan dimulai dengan 

mempersiapkan larutan asap cair pada 

konsentrasi 5%. Konsentrsi dibuat dengan 

mengencerkan larutan asap cair dari stock 

dengan aquadest steril.  Masing-masing 

seberat 100 g biji padi yang terinfeksi  A. 

besseyi  dimasukkan ke dalam kantong 

kain dan dicelupkan pada larutan asap cair 

5%  dan lama perendaman sesuai dengan 

perlakuan. Setelah selesai perlakuan benih 

padi tersebut ditiriskan dan dilakukan 

pengeringan sampai kadar air awal.  

Untuk mengetahui mortalitas 

nematoda setelah perlakuan,  dilakukan uji 

kesehatan benih pada semua perlakuan 

biji yang terinfeksi dengan mengupas 100 

biji  padi dengan mill husker dan 

merendamnya dalam aquadest  selama 1-

2  jam,  selanjutnya disaring dan dihitung 

jumlah   A. besseyi  yang hidup dan mati.  

Untuk mengetahui vigor dan daya 

kecambah dilakukan dengan metode uji 

kertas digulung plastik (UKDp) pada 

germinator masing-masing perlakuan 100 

butir x 4 ulangan.  Pengamatan vigor 

dilakukan pada hari ke-5 dengan 

menghitung jumlah kecambah  normal 

dibandingkan jumlah benih dan 

pengamatan daya kecambah dilakukan 

dengan menghitung jumlah yang 

berkecambah sampai hari ke-7.  Analisis 

mortalitas nematoda dilakukan dengan uji  

ragam (ANOVA) dan jika terdapat 

perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan 

uji Duncan.  Persentase mortalitas 

terkoreksi dihitung berdasarkan rumus 

Abbot sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persentase perkecambahan 

menunjukkan jumlah kecambah normal 

yang dapat dihasilkan oleh benih murni 

pada kondisi lingkungan tertentu dalam 

jangka waktu yang ditetapkan (Sutopo dan 

Lita, 2002). Daya berkecambah (DB) 

dihitung berdasarkan Sadjad et al. (1999) 

dengan menghitung persentase jumlah 

kecambah normal (sesuai standar ISTA 

2014) pada pengamatan hitungan pertama 

(KN I) yaitu 5 hari setelah perlakuan (HSP) 

      
 E           =  % KT - % KK    x  100 

                     100-% KK 

      

E    = % Mortalitas 

KT  = Kematian  treatment 

KK   = Kematian kontrol 
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dan persentase jumlah kecambah normal 

pada pengamatan hitungan kedua (KN II) 

yaitu 7  HSP  menggunakan rumus:  

 

 

 

 

 

Vigor (V) dihitung dari persentase 

kecambah normal pada pengamatan 

hitungan pertama (5 hari) dengan rumus : 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mortalitas  A. besseyi pada benih  

padi  setelah dilakukan perlakuan 

pencelupan asap cair  dan diekstraksi 

dengan metode yang dimodifikasi tersaji 

pada Tabel 1. Setelah dilakukan 

tranformasi data arcsin dan dilakukan 

analisis data dengan  Minitab 17 dengan 

uji Tukey dengan tingkat kepercayaan  α  

0,05 perlakuan asap cair sampai 6 jam 

berbeda nyata dengan kontrol  dan 

perlakuan 24 jam berbeda sangat nyata 

dengan kontrol.   

Hasil pengujian terhadap nematoda 

A. bessseyi diketahui bahwa semakin lama 

perendaman benih pada asap cair akan 

semakin meningkatkan mortalitas A. 

besseyi  hal ini sejalan dengan tingkat 

penetrasi (imbibisi) larutan asap cair  ke 

dalam biji melalui sekam benih yang akan 

kontak dengan juvenile nematoda yang 

berada di dalam benih di bawah sekam,  

namun semakin tinggi imbibisi selain dapat 

menyebabkan toksik  pada nematoda juga 

akan menyebabkan toksik pada benih, 

sehingga perlu dicari suatu kondisi dimana 

tingkat imbibisi yang dapat membunuh 

nematoda secara  maksimal yang belum 

menurunkan vigor dan daya kecambah 

benih. 

Komponen kimia penyusun asap cair 

adalah fenol 5,13%, karnonil 13,28%, dan 

asam 11,39% (Tranggono dkk., 1997). 

Asap cair banyak digunakan sebagai 

pengawet makanan karena mempunyai 

sifat sebagai antibakteri dan jamur.  

Dalam hal perlindungan tanaman, asap 

cair dari kelapa sawit pernah digunakan 

untuk mengendalikan Nilaparvata lugens  

di Kalimantan oleh Soedijo dkk. (2015).  

Pengamatan secara visual pada wereng 

cokelat yang diberi perlakuan asap cair  

memberikan warna lebih gelap, perilaku 

lamban, dan tubuh lebih pendek 

dibandingkan wereng tanpa perlakuan 

asap cair. Hal tersebut terjadi karena 

adanya senyawa fenolik. Fenol merupakan 

zat beracun yang biasa digunakan sebagai 

disinfetan dan antiseptik. 

 

 

Tabel 1 Persentase mortalitas nematoda A. besseyi  setelah perlakuan  (terkoreksi). 

Ulangan Perlakuan  (jam)  

 

K  0.33 1 2 6 12 24 

1 0 76.9 93.5 78.2 87.5 100 100 

2 0 67.2 77.2 69.6 100 100 100 

3 0 100 93 69.9 100 100 100 

4 0 86.3 66.2 96 100 100 100 

Rerata 0 82.6 82.5 78.4 96.9 100 100 

 

Tabel 2  Vigor  padi  pasca perlakuan perendaman asap cair (5%). 

Ulangan 
Perlakuan (jam) 

K 0.33 1 2 6 12 24 

1 92 98 89 76 77 22 1 

2 93 96 82 66 64 25 0 

3 98 88 88 74 78 9 0 

4 94 89 86 76 81 29 0 

Rerata 94 93 86 73 75 21 0.3 

          Jumlah  KNI  +  Jumlah  KN2 x  100% 

DB  =         jumlah benih ditanam  

              Jumlah  KNI  x  100% 

V    =     jumlah benih ditanam  
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Tabel 3 Daya kecambah padi pasca perlakuan perendaman asap cair (7 hst). 

Ulangan 
Perlakuan (jam) 

K 0.33 1 2 6 12 24 

1 93 98 89 77 78 17 1 

2 93 96 84 67 64 20 0 

3 98 89 89 77 79 3 0 

4 94 89 88 77 81 31 0 

Rerata 95 93 88 75 76 18 0.3 

 

 
Gambar 1  Pengaruh  waktu perendaman asap cair 5% terhadap mortalitas A. besseyi, 

vigor dan daya kecambah padi 

 

Menurut Seodijo dkk., (2015) 

komponen utama asap cair adalah fenol, 

karbonil dan asam.  Gani dkk.  (2014) 

menyatakan  bahwa asap cair pada 

konsentrasi 5% atau kurang dapat 

menghambat pertumbuhan jamur 

Colletotrichum capsici. Senyawa-senyawa 

yang terdapat di dalam asap cair tidak saja 

bersifat toksik (racun terhadap cendawan 

patogen), juga berpengaruh negatif 

terhadap aktifitas fisiologis benih sendiri 

(yaitu daya perkecambahan menurun) 

(Nugroho & Aisyah, 2013).  Kandungan 

senyawa fenolitik yang tinggi merupakan 

zat penghambat perkecambahan (Chow & 

Lin, 1991),  namun demikian senyawa 

fenol merupakan salah satu antioksidan 

yang bermanfaat menunda deteriorasi 

(Andarwulan et al., 1999; Murcia &  

Martinez-Tome, 2001 dalam Sari dkk., 

2007).  

Vigor atau kecepatan tumbuh benih 

merupakan indikasi waktu yang diperlukan 

benih untuk tumbuh serempak selama 

proses perkecambahan.  Semakin cepat 

waktu yang dibutuhkan maka kemampuan 

benih untuk tumbuh menjadi tanaman 

dewasa semakin baik sehingga potensi 

hasil yang akan diperoleh juga lebih tinggi.  

Hasil perlakuan memberikan nilai vigor 

yang tidak jauh berbeda dengan daya 

kecambah hari ke-7 (Tabel 2 dan 3).  

Data di atas menunjukkan bahwa 

daya berkecambah dan vigor benih padi 

pada  perlakuan 1(satu) jam masih diatas 

standar kualitas benih yaitu diatas 87,5 %, 

namun masih lebih rendah jika 

dibandingkan dengan kontrol.  Persentase 

benih berkecambah normal setelah 

perlakuan minimal sebesar 80% sesuai 

dengan standar pemerintah untuk kualitas 

benih (SNI 6233.2015).  

Perendaman  benih padi yang 

terinfeksi A. besseyi  pada konsentrasi 5% 

selama satu (1)  jam   dapat menimbulkan 

mortalitas   82,5 %,  hal ini cukup tinggi 

walaupun tidak dapat membunuh 100 % 

sebagai persyaratan perlakuan karantina 

namun mempunyai potensi yang sangat 

prospektif untuk dipergunakan sebagai 

perlakuan di tingkat petani pada saat 

proses mengecambahkan benih padi.   

Asumsi ideal dalam penilaian 

kelayakan perlakuan perendaman asap 

cair terhadap benih padi sebagai perlakuan 

karantina, meliputi kemampuan teknik 

perlakuan untuk menghasilkan 1) 
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persentase daya berkecambah minimal 

80%; dan 2) tidak ditemukan OPTK 

setelah perlakuan.  Jika dilihat dari data di 

atas maka kelayakan sebagai perlakuan 

karantina belum dapat diusulkan sebagai 

perlakuan karantina, namun dapat 

dijadikan sebagai perlakuan pada tingkat 

petani untuk menurunkan populasi 

nematoda pada benih yang akan disemai 

terutama di daerah-daerah yang sudah 

menjadi sebaran nematoda A. besseyi ini.  

Oleh karena senyawa fenol dapat 

bermanfaat dalam menunda deteriorasi 

benih maka diperlukan penelitian lanjutan 

dengan memperhitungkan masa 

penyimpanan.  

 

KESIMPULAN  

1. Aphelenchoides besseyi pada benih padi 

dipengaruhi oleh konsentrasi larutan 

dan lamanya perendaman  asap cair, 

semakin tinggi konsentrasi dan semakin 

lama perendaman akan semakin 

meningkatkan mortalitas. 

2. Perlakuan perendaman benih padi var. 

Pak Tiwi 1 pada larutan asap cair 5 % 

selama 1 jam  dapat mengeleminasi 

nematoda A. besseyi sampai  82,5 % 

dengan rata-rata  daya kecambah  87,5 

%. 

3. Perlakuan perendaman benih padi pada 

larutan asap cair 5 % lebih dari 1 jam 

tidak direkomendasikan karena akan 

merusak kualitas benih 
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ABSTRAK 

Salah satu cara pengendalian alternatif yang banyak dikembangkan pada saat ini yaitu 

penggunaan mikroorganisme antagonis dalam pengendalian organisme pengganggu 

tanaman (OPT). Pengendalian ini merupakan pengendalian yang ramah lingkungan yang 

pemanfaatannya dapat mengurangi dampak negatif penggunaan pestisida sintetik. 

Beberapa kelompok mikroorganisme telah digunakan sebagai agens pengendali hayati, 

salah satunya adalah kelompok Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) seperti 

Pseudomonas spp. dan Bacillus sp. Penelitian ini bertujuan untuk menguji agens hayati 

PGPR produk petani yang akan digunakan dalam progam pengendalian OPT secara 

terpadu pada produk hortikultura di Jawa Barat. Percobaan dilaksanakan di Laboratorium 

Fitopatologi, Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas 

Padjadjaran. Pengujian meliputi karakteristik mutu bahan agens hayati seperti 

keberadaan dan kerapatan bakteri agens hayati pada produk yang diuji, serta uji 

antagonism dan kemampuan memacu pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan 

beberapa isolat bakteri PGPR mampu menghambat pertumbuhan miselium jamur 

Colletotrichum capsici, mengakibatkan abnormalisasi hifa dan meningkatkan kualitas 

kecambah benih cabai. 

Kata kunci: biokontrol, Pseudomonas, Bacillus, antraknos 

 

ABSTRACT 

One of alternative control methods in plant disease management is the use of 

antagonistic microorganisms. Several groups of microorganisms have been used as bio-

control agents, one of which is the group of Plant Growth Promoting Rhizobacteria 

(PGPR) such as Pseudomonas spp. and Bacillus sp. This study was aimed to test the 

PGPR biological control agents that were produced by farmers for IPM Program on 

horticultural products in West Java. The experiment was conducted at the Laboratory of 

Phytopathology, Department of Plant Pests and Diseases, Faculty of Agriculture, 

Universitas Padjadjaran. The assessments included the quality characteristics of the bio-

control agents such as the presence and the density of bacterial cells, as well as the 

tests of antagonism and growth promoting ability. The results showed some PGPR 

bacterial isolates were able to inhibit the growth of fungal mycelium of Colletotrichum 

capsici, caused abnormal development of fungal hyphae and improved the quality of 

chilli seed sprouts.  

Keywords: bio-control, Pseudomonas, Bacillus, anthracnose 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu teknik pengendalian 

Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) 

yang dewasa ini banyak dikembangkan 

yaitu pengendalian hayati dengan 

memanfaatkan mikroorganisme yang 

bersifat antagonis. Mikroorganisme yang 

digunakan dalam pengendalian hayati ini 

dikenal dengan nama agens pengedali 

hayati (APH) yang merupakan 

mikroorganisme atau organisme yang 

mempunyai kemampuan untuk menekan, 

menghambat, atau mematikan jasad 

mailto:endah.yulia@unpad.ac.id
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sasaran melalui mekanisme tertentu. 

Beberapa mikroorganisme dari golongan 

jamur, bakteri, nematoda atau virus sudah 

banyak yang dilaporkan bersifat antagonis 

terhadap OPT tertentu (Hasanuddin, 2003; 

Palupi dkk., 2013; Syahnen dkk., 2014).  

Mikrorganisme golongan bakteri yang 

banyak dilaporkan sebagai APH salah 

satunya adalah kelompok rizobakteria. 

Kelompok rizobakteria yang berasosiasi 

dengan akar tanaman disebut Plant 

Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) 

dimana bakteri ini mampu menstimulasi 

pertumbuhan tanaman dan melindungi 

tanaman dari serangan penyakit (Haas & 

Devago, 2005). Mekanisme pengendalian 

patogen oleh rizobakteria ini adalah secara 

langsung melalui kemampuan 

berkompetisi, menghasilkan antibiotik, 

menghasilkan enzim kitinase, atau 

menyebabkan lisis pada dinding hifa 

patogen, sedangkan secara tidak langsung 

yaitu melalui induksi ketahanan dan 

meningkatkan pertumbuhan tanaman 

(Habazar & Yaherwandi, 2006). 

Berbagai jenis bakteri telah 

diidentifikasi sebagai PGPR, sebagian besar 

berasal dari kelompok gram-negatif 

dengan jumlah strain paling banyak dari 

genus Pseudomonas dan beberapa dari 

genus Serratia. Selain kedua genus 

tersebut, bakteri dari genus lain ialah 

Azotobacter, Azospirillum, Acetobacter, 

Burkholderia, Enterobacter, Rhizobium, 

Erwinia, Flavobacterium dan Bacillus 

(Wahyudi, 2008). Meskipun sebagian 

besar Bacillus tidak tergolong pengkoloni 

akar, beberapa strain tertentu dari genus 

ini ada yang mampu melakukannya 

sehingga bisa digolongkan PGPR. 

Kelompok APH bakteri yang banyak 

digunakan dalam upaya pengendalian OPT 

adalah Bacillus subtilis dan Pseudomonas 

fluorescens. Nurcahyanti dkk. (2013) 

melaporkan keefektifan isolat P. 

fluorescens dalam menghambat Ralstonia 

solanacearum. Perlakuan benih padi 

dengan beberapa spesies bakteri yang 

diantaranya adalah Bacillus subtilis 

dilaporkan berfungsi sebagai agens hayati 

terhadap bakteri Xanthomonas oryzae pv. 

oryzae yang sekaligus meningkatkan 

pertumbuhan tanaman padi (Palupi dkk., 

2013). Demikian juga juga keefektifan 

PGPR sebagai agens hayati dalam 

mengendalian patogen-patogen tanaman 

perkebunan telah dilaporkan (Tombe, 

2013).  

PGPR memiliki potensi yang sangat 

baik dalam pengelolaan hama dan 

penyakit, akan tetapi diperkirakan 

penggunaan suspensi sel bakteri tidak 

akan efektif di bawah kondisi lapangan. 

Oleh karena itu, bakteri PGPR harus dalam 

pembawa tertentu dan harus disiapkan 

sebagai formulasi untuk memudahkan 

aplikasi, penyimpanan, komersialisasi dan 

penggunaan di lapangan. Aplikasi 

komersial PGPR baik untuk meningkatkan 

kesehatan tanaman atau mengelola 

penyakit tanaman tergantung pada 

pengembangan komersial formulasi 

dengan pembawa yang sesuai dalam 

mendukung kelangsungan hidup bakteri 

untuk waktu yang cukup lama (Nakkeeran 

et al., 2005). Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menguji keefektifan bakteri PGPR 

produk formulasi petani di dalam menekan 

pertumbuhan jamur patogen 

Colletotrichum capsici dan memacu 

pertumbuhan benih cabai.  

BAHAN DAN METODE 

Percobaan dilaksanakan di 

Laboratorium Fitopatologi, Departemen 

Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas 

Pertanian, Universitas Padjadjaran. 

Penelitian menggunakan metode 

eksperimen Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan pengujian antagonisme dan 

uji perkecambahan benih oleh PGPR yang 

terdiri dari 7 perlakuan dan 4 ulangan. 

Perlakuan yang diuji adalah formulasi cair 

PGPR:  

1. Pseudomonas fluorescens A 

2. Bacillus subtilis A 

3. Pseudomonas fluorescens + Bacillus 

subtilis 

4. Pseudomonas fluorescens B 

5. Paenibacilus polymyxa 

6. Bacillus subtilis B 

7. Kontrol  

Data yang diperoleh dari hasil 

pengujian dianalisis secara statistik 

dengan analisis sidik ragam (ANOVA). 

Perbedaan antar perlakuan diuji 

menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan 

pada taraf 5% menggunakan program 

komputer SPSS versi 17.0.  
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Isolasi dan Penyiapan Biakan Murni 

PGPR 

Isolasi dilakukan dengan mengambil 

1000 μl produk PGPR yang selanjutnya 

dilakukan serial dilution (pengenceran 

berseri). 100 μl hasil pengenceran 103 dan 

104 ditumbuhkan pada media NA dan 

diulang sebanyak 3 kali, kemudian 

diinkubasikan pada suhu 37oC selama 24 

jam. Koloni bakteri yang tumbuh 

kemudian diamati dan dihitung. 

Penyiapan Isolat Patogen Jamur 

Isolat patogen yang digunakan 

adalah jamur C. capsici yang merupakan 

koleksi Laboratorim Fitopatologi, 

Departemen Hama dan Penyakit 

Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas 

Padjadjaran. Isolat patogen ini 

diperbanyak pada media tumbuh yang 

sesuai. 

Uji Penghambatan PGPR Secara In 

Vitro 

Uji kemampuan antagonis dilakukan 

dengan menggunakan media half strength 

PDA dengan metode dual culture (Dhingra 

& Sinclair, 1985). Jamur C. capsici 

berukuran 0,5 cm diletakkan di salah satu 

sisi media kemudian sebanyak satu ose 

suspensi bakteri antagonis uji digoreskan 

memanjang dengan jarak 3 cm dari tepi 

berlawanan arah dengan letak patogen C. 

capsici. Pengamatan dilakukan hingga 

pada perlakuan kontrol dalam Petri dish 

dipenuhi oleh C. capsici. Persentase 

penekanan pertumbuhan/ Percentage 

Inhibitory Radial Growth (PIRG) patogen 

dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut (Eliza dkk., 2007): 

 P = 
     

  
 X 100 % 

Keterangan: 

P   = Penghambatan (%) 

R1 = Jari-jari patogen menuju isolat agens  

        biokontrol 

R2 = Jari-jari patogen pada kontrol 

Pengujian Kemampuan PGPR terhadap 

Viabilitas Benih 

Pengujian viabilitas benih dilakukan 

pada benih cabai dengan cara benih cabai 

direndam dengan perlakuan suspensi PGPR 

pada kerapatan populasi bakteri 10⁸ 

cfu/ml selama kurang lebih 30 menit. 

Untuk perlakuan kontrol, benih direndam 

dengan air steril sebagai pengganti 

suspensi PGPR. Benih yang diberi 

perlakuan kemudian dikecambahkan pada 

Petri dish steril yang dialasi kertas saring 

steril. Persentase benih berkecambah pada 

perlakuan PGPR kemudian dibandingkan 

dengan perkecambahan benih pada 

perlakuan kontrol. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil perhitungan koloni bakteri dari 

produk petani yaitu sebanyak 106 cfu/ml 

(Tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa 

formulasi cair PGPR produk petani masih 

tidak memenuhi persyaratan mutu APH 

sebanyak ≥108 cfu/ml menurut Permentan 

(2011). Diduga terjadi penurunan 

kemampuan hidup bakteri pada formulasi 

produk selama penyimpanan yang dapat 

disebabkan oleh lingkungan yang kurang 

mendukung dalam kelangsungan hidup 

bakteri. Dilaporkan bahwa kerapatan 

koloni bakteri pada suatu formulasi 

dipengaruhi oleh kondisi media pembawa 

dalam mendukung pertumbuhan hidup 

bakteri dalam kemasan selama 

penyimpaan. Menurut Pelczer & Chan 

(1986) menyatakan bahwa bakteri 

membutuhkan air 98,5% untuk fungsi-

fungsi metabolik dan semua nutrisi 

tersedia dalam bentuk larutan sehingga 

mudah diserap oleh bakteri. Kadar asam, 

lemak bebas yang tinggi dapat terkonversi 

menjadi sabun, sabun dapat berperan 

sebagai pengemulsi, keadaan tersebut 

dapat menstabilkan populasi bakteri dalam 

suatu folmulasi cair (Rasidi, 2004). 
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Tabel 1. Hasil Perhitungan Jumlah Koloni Bakteri 

Perlakuan 
Koloni bakteri 

(cfu/ml) 

Pseudomonas fluorescens A 30 x 106 

Bacillus subtilis A 7,15 x 106 

P. fluorescens + B. subtilis 4,08 x 106 

Pseudomonas fluorescens B 0,3 x 106 

Paenibacilus polymyxa 0,4 x 106 

Bacillus subtilis B 0,72 x 106 

 

Uji Antagonisme Isolat PGPR terhadap 

Jamur Colletotrichum Capsici secara 

In-Vitro 

Hasil isolasi dari masing-masing 

produk PGPR selanjutnya dilakukan uji 

kemampuan antagonisme melalui teknik 

dual culture. Berdasarkan hasil uji dual 

culture, semua isolat perlakuan 

menunjukkan aktivitas antagonisme 

terhadap jamur C. capsici (Gambar 1). 

 

 

Gambar 1. Pengujian dual culture isolat bakteri. (a) P. fluorescens A. (b) B. subtilis A. 

(c) P. fluorescens + B. subtilis. (d) P. fluorescens B. (e) P. polymyxa. (f) B. 

subtilis B. (g) Kontrol. 

 

Hasil pengujian antagonisme isolat 

PGPR dapat dilihat pada Tabel 2. 

Berdasarkan hasil pengamatan dari 

masing-masing isolat PGPR terlihat 

mampu menghambat pertumbuhan C. 

capsici. Penghambatan terbesar terjadi 

pada isolat perlakuan B. subtilis A yaitu 

sebesar 45%. Penghambatan terlihat 

dengan terbentuknya zona bening antara 

isolat bakteri PGPR dengan jamur C. 

capsici. Diduga penghambatan terjadi 

karena adanya antibiosis diantara 

keduanya menyebabkan terhambatnya 

pertumbuhaan patogen. Soesanto (2008) 

menyatakan bahwa keberhasilan 

pengendalian hayati tergantung kepada 

mekanisme yang dimiliki oleh agens 

hayati. Bakteri antagonis mempunyai 

mekanisme penghambatan tersendiri dan 

beberaapa memiliki lebih dari satu 

mekanisme penghambatan. Mekanisme 

utama berupa kompetisi nutrisi, antibiosis, 
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dan kemampuan induksi reistensi serta 

memacu pertumbuhan tanaman. Shehata 

et al. (2008) bahwa sifat mikroorganisme 

antagonis pertumbuhannya lebih cepat 

dibandingkan dengan patogen dan atau 

dapat menghasilkan senyawa antibiotik 

yang dapat menghambat pertumbuhan 

patogen.

 

Tabel 2. Pengujian Antagonisme Isolat PGPR Produk Petani terhadap C. capsici. 

Perlakuan PIRG (%) 

Pseudomonas fluorescens A 5 b 

Bacillus subtilis A 45 a 

P. fluorescens + B. subtilis 40,6 a 

Pseudomonas fluorescens B 5 b 

Paenibacilus polymyxa 2,5 b 

Bacillus subtilis B 2,5 b 

Keterangan:  Nilai PIRG yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda 
menurut uji jarak berganda Duncan pada taraf nyata 5%. PIRG = Percentage 

Inhibitory Radial Growth. 

 

Isolat PGPR mampu menghambat 

pertumbuhan patogen di bawah 50% pada 

pengujian ini. Jika keefektifan suatu agens 

biokontrol dikatakan efektif dengan 

penghambatan lebih dari 50% maka isolat 

PGPR yang diuji tergolong kurang efektif. 

Dilaporkan bahwa pengendalian hayati 

dengan mempergunakan mikroba 

antagonis dapat dikategorikan efektif 

ketika penekanan mencapai  60%. 

Hasil pengamatan mikroskopis pada 

pengujian dual culture menunjukkan 

bahwa struktur  sel  pada  hifa  jamur 

patogen C. capsici mengalami 

pertumbuhan yang  tidak  normal. Hal ini 

diperkirakan karena adanya senyawa 

antifungal yang dihasilkan oleh bakteri 

antagonis. Hifa jamur tersebut mengalami 

malformasi. Hifa berukuran lebih besar 

dibandingkan dengan kontrol dan mengecil 

pada bagian ujung. Pada perlakuan 

kontrol, C. capsici hifanya tumbuh normal. 

Eliza dkk. (2007) menyatakan bahwa 

senyawa antifungal yang dihasilkan oleh 

bakteri dapat mengakibatkan terjadinya 

pertumbuhan hifa yang abnormal, 

ditunjukkan dengan adanya 

pembengkakan dan pemendekan hifa 

mengakibatkan hifa tidak dapat 

berkembang dengan sempurna. 

Selain itu hifa patogen mengalami 

lisis. Hal ini diperkirakan karena bakteri 

mengahasilkan enzim kitinase yang dapat 

melisis dinding sel patogen yang disusun 

oleh senyawa kitin. Supriadi (2006) 

menyatakan bahwa beberapa organism 

mampu menghasilkan enzim kitinase, 

dimana enzim tersebut mampu 

mendegradasi kitin menjadi N-

asetilglukosamin. Beberapa organisme 

pendegradasi kitin umumnya berasal dari 

kelompok bakteri dan salah satunya 

berasal dari golongan Bacillus.  

Stein (2005) menyatakan bahwa 

senyawa antimikroba yang dihasilkan oleh 

Bacillus yaitu senyawa basitrasin, basilin, 

basilomisin, difisidin, oksidifisidin, 

lesitinase, subtilisin dan senyawa 

fengymycin yang diketahui sebagai 

antifungal, dan banyak senyawa peptid 

antibiotik lainnya yang diproduksi oleh 

Bacillus sp. Haas & Devago (2005) 

menyebutkan bahwa Pseudomonas sp. 

dapat mengeluarkan senyawa antibiotik 

(antifungal), siderofor, dan metabolit 

sekunder lainnya yang sifatnya dapat 

menghambat aktivitas jamur. Paenibacillus 

polymyxa dilaporkan dapat menfiksasi 

nitrogen, memicu pertumbuhan tanaman, 

solubilisasi fosfor tanah dan produksi 

exopolysakarida, enzim hidrolitik, 

antibiotik dan sitokinin (Lal & Tabacchioni, 
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2009). Menurut Raza et al. (2008), 

antibiotik P. polymyxa lebih efektif dalam 

mengendalikan bakteri patogen tanaman. 

Uji Perkecambahan Benih Cabai 

Berdasarkan hasil uji perkecambahan 

benih cabai, perlakuan benih dengan PGPR 

tidak berpengaruh pada daya 

berkecambah benih (Tabel 3). Pada 

pengujian daya kecambah benih cabai 

dengan perlakuan kontrol memiliki 

persentase perkecambahan yang lebih 

tinggi dan perlakuan P. polymyxa memiliki 

daya kecambah yang lebih rendah 

dibandingkan dengan perlakuan lain dan 

kontrol. 

 

Tabel 3. Perkecambahan Benih Cabai 

Perlakuan 
Jumlah benih 

berkecambah 

Perkecambahan 

benih (%) 

Pseudomonas fluorescens A 36 90 ab 

Bacillus subtilis A 31 77,5 ab 

P. fluorescens + B. subtilis 31 77,5 ab 

Pseudomonas fluorescens B 32 80 ab 

Paenibacilus polymyxa 24 60 c 

Bacillus subtilis B 35 87,5 ab 

Kontrol 38 95 a 

Keterangan: Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak 
berbeda menurut uji jarak berganda Duncan pada taraf nyata 5%. 

Perlakuan benih dengan PGPR 

berpengaruh terhadap panjang akar, 

batang dan bobot kecambah (Gambar 2). 

Desnawati (2006) menyatakan bahwa 

Bacillus sp. dan P. fluorescens dapat 

meningkatkan pertumbuhan tanaman 

yang dikenal sebagai pemacu 

pertumbuhan tanaman (PGPR) karena 

dapat menghasilkan hormon pertumbuhan 

tanaman atau zat pengatur tumbuh (ZPT) 

seperti auksin, sitokinin, dan IAA.  

 

 

Gambar 2  Pertumbuhan benih cabai. (a) Kontrol. (b) P. fluorescens A. (c) B. subtilis A. 

(d) P. fluorescens + B. subtilis. (e) P. fluorescens B. (f) P. polymyxa. (g) B. 

subtilis B. 

 

  Benih yang diberikan perlakuan 

memiliki panjang akar, batang dan bobot 

kecambah yang lebih besar dibandingkan 

dengan kontrol (Tabel 4). Kandungan 

hormon IAA yang dihasilkan oleh Bacillus 

sp. yaitu sebanyak 31,598 ppm yang 

berfungsi sebagai pemacu pertumbuhan 

tanaman dengan merangsang pembelahan 

sel dan mengatur pembesaran sel serta 

memacu penyerapan air dan nutrisi yang 
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mempengaruhi pertumbuhan tanaman 

(Puspita dkk, 2013). 

Ferdiansyah & Sudiana (2003) 

menyatakn bahwa Paenibacillus polymxa 

merupakan bakteri antagonis yang mampu 

menghasilkan hormon (IAA) yang 

berperan dalam pembentukan akar dan 

elongasi akar tanaman. Perlakuan benih 

dengan menggunkan produk PGPR 

berpengaruh terhadap pertumbuhan 

benih. Hal ini dilihat dari pertumbuhan 

akar, batang dan bobot kecambah yang 

lebih besar dibandingkan dengan kontrol. 

Dengan demikian, produk PGPR mampu 

membantu dalam pertumbuhan benih 

pada masing-masing perlakuan.   

PGPR atau Rhizobacteria Pemicu 

Pertumbuhan Tanaman (RPPT) ialah 

kelompok mikroorganisme tanah yang 

menguntungkan. PGPR merupakan 

golongan bakteri yang hidup dan 

berkembang dengan baik pada tanah yang 

kaya akan bahan organik. Bakteri ini 

diketahui aktif mengkolonisasi di daerah 

akar tanaman dan memiliki tiga peran 

utama bagi tanaman yaitu 1) sebagai 

biofertilizer, PGPR mampu mempercepat 

proses pertumbuhan tanaman melalui 

percepatan penyerapan unsur hara, 2) 

sebagai biostimulan, PGPR dapat memacu 

pertumbuhan tanaman melalui produksi 

fitohormon dan 3) sebagai bioprotektan, 

PGPR melindungi tanaman dari pathogen. 

Kelompok PGPR yang telah dikembangkan 

dan mampu mengendalikan patogen 

tanaman antara lain Bacilus sp., Seratia, 

Rhizobium, Bradyrhizobium, dan 

Pseudomonas fluoresens (Desmawati, 

2006).  

 

Tabel 4.  Pengaruh Perlakuan Benih terhadap Panjang Akar, Panjang Batang dan Bobot 

Kecambah 

Perlakuan  Panjang akar (cm) Panjang batang (cm) Bobot kecambah (g) 

Pseudomonas fluorescens A 28,73 b 19,18 bc 0,118 c 

Bacillus subtilis A 52,55 a 21,65 abc 0,175 bc 

P. fluorescens + B. subtilis 45,95 ab 27,73 b 0,475ab 
Pseudomonas fluorescens B 33,05 ab 28,83 b 0,60 a 
Paenibacilus polymyxa 43,63 ab 36,9 a 0,81 a 
Bacillus subtilis B 43,43 ab 26,63 ab 0,50 ab 
Kontrol 28,23 b 15,25 c 0,073 c 

Keterangan: Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak 

berbeda menurut uji jarak berganda Duncan pada taraf nyata 5%. 

 

KESIMPULAN 

Formulasi PGPR produk petani 

memiliki jumlah koloni bakteri 106 cfu/ml 

dan memiliki kemampuan penekanan 

patogen C. capsici kurang dari 50% 

sehingga produk yang diuji belum 

memenuhi persyaratan mutu APH. Namun 

demikian, hasil yang diperoleh 

menunjukkan beberapa isolat bakteri PGPR 

yang diuji mampu menghambat 

pertumbuhan miselium jamur C. capsici, 

mengakibatkan abnormalisasi hifa dan 

meningkatkan kualitas kecambah benih 

cabai. 
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ABSTRAK 

Penyakit busuk pangkal batang (Ganoderma boninense) merupakan salah satu penyakit 

penting pada tanaman kelapa sawit. Penyakit BPB ini dapat menyerang tanaman muda 

maupun tua. Belum ditemukannya metode yang secara efektif dapat mengendalikan 

penyakit ini menyebabkan penyakit ini sulit untuk dikendalikan. Sehingga pengendalian 

yang efektif sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi 

oligokitosan dalam menghambat perkembangan patogen G. boninense secara in vitro. 

Berbagai konsentrasi oligokitosan digunakan dalam metode umpan beracun dalam media 

PDA. Pengamatan dilakukan terhadap perkembangan koloni jamur G. boninense. 

Konsentrasi uji yang sama juga digunakan untuk melihat pengaruh cekamannya 

terhadap G. boninense dengan menggunkana metode tusuk gigi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa konsentrasi oligokitosan 8 g/l dapat menekan pertumbuhan miselia 

jamur patogen G. boninense in vitro. Persentase penghambatan dengan konsentrasi 

oligokitosan 8 g/l yaitu sebesar 86,89%. Demikian pula dengan hasil uji cekaman 

pertumbuhan, terdapat perbedaan ketebalan miselia G. boninense pada tusuk gigi yang 

telah direndam dengan berbagai konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi oligokitosan, 

semakin tipis miselium G. boninense yang tumbuh.  

Kata Kunci: busuk pangkal batang, umpan beracun, metode tusuk gigi 

 

ABSTRACT 

Basal stem rot disease (Ganoderma boninense) is a main disease in oil palm. It can 

affect the oil palm in all growing stages. The disease is difficult to be controlled. 

Therefore, effective controlling method is urgently needed. Oligochitosan is one of 

natural compound which has antifungal activity. The concentration of oligochitosan that 

can control basal stem rot disease has not been found. The study aimed to determine 

the potency of oligochitosan in inhibiting the growth of G. boninense.  Various 

concentrations of oligochitosan were applied using food poisonous method on PDA. The 

colony growth of G. boninense was observed. The same concentrations were also applied 

to soak toothpick and placed on media containing G. boninese colony. The result showed 

that concentration of oligochitosan at 8 g/l was able to inhibit mycelial growth of G. 

boninense up to 86.89%. Furthermore, oligochitosan applied on toothpicks were also 

able to effect the growth of G. boninense mycelia. The higher concentration of 

oligochitosan applied, the thinner the growth of G. boninense mycelia. 

Keywords: basal stem rot, food poisonous method, toothpick method 

 

PENDAHULUAN 

Kelapa sawit merupakan salah satu 

tanaman perkebunan yang memiliki peran 

penting dalam sektor pertanian (Nasution 

dkk., 2014). Indonesia mempunyai potensi 

untuk mengembangkan kelapa sawit 

karena masih tersedianya lahan potensial 

dan masih terdapat peluang untuk 

peningkatan produktivitas kelapa sawit 

(Hagi dkk., 2012). Menurut data dari 

Direktorat Jenderal Perkebunan (2014), 

diperkirakan produksi kelapa sawit ini akan 

mailto:fitri.widiantini@unpad.ac.id
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meningkat menjadi 29,3 juta ton pada 

tahun 2014. Akan tetapi, seringkali 

produktivitas kelapa sawit menemui 

berbagai kendala diantaranya adalah 

adanya serangan jamur Ganoderma 

boninense penyebab penyakit Busuk 

Pangkal Batang (BPB) (Susanto dkk., 

2013).  

Penyakit BPB ini menyebabkan 

kerugian besar di industri kelapa sawit. 

Menurut Ho & Nawawi, (1985) serangan 

jamur G. boninense pada mulanya 

dianggap tidak membahayakan karena 

hanya menyerang pada tanaman berumur 

25 tahun. Serangan G. boninense 

meningkat pada tahun 1957-1958 dan 

mulai berdampak pada tanaman kelapa 

sawit yang berumur 5 tahun yang juga 

diikuti oleh penyebaran serangan G. 

boninense pada pembibitan kelapa sawit. 

Hal ini menunjukkan bahwa patogen G. 

boninense dapat beradaptasi dengan 

kondisi lingkungan dan sumber inang, 

sejak pembibitan hingga penanaman di 

lapangan dan dari kelapa sawit tua ke 

benih (Wong et al., 2012). Jamur G. 

boninense merupakan patogen tular tanah 

(soil borne), apabila sudah menginfeksi di 

areal pertanaman kelapa sawit maka 

patogen tersebut akan bertahan di dalam 

tanah dan akan menginfeksi penanaman 

kelapa sawit selanjutnya (Ibrahim dkk., 

2005).  

Rees et al., (2007) menyatakan 

bahwa setelah terinfeksi jamur G. 

boninense, tanaman kelapa sawit muda 

biasanya akan mati dalam waktu 6-24 

bulan sejak munculnya gejala penyakit. 

Tanaman kelapa sawit dewasa yag 

terserang penyakit ini dapat bertahan 

hidup selama 2-3 tahun atau lebih. Sampai 

saat ini penyakit BPB ini sulit dikendalikan. 

Hal ini terutama disebabkan kemunculan 

gejala yang baru dapat terlihat apabila 

serangan penyakit sudah sangat parah 

(Bivi et al., 2016). Sehingga pencarian 

metode pengendalian yang efektif perlu 

untuk dilakukan.  

Oligokitosan merupakan salah satu 

senyawa antijamur yang berspektrum 

luas.  Oligokitosan dilaporkan dapat 

menghambat berbagai jamur patogen 

seperti Alternaria kikuchiana, 

Physalosphora piricola, Phytophtora 

capsici, Colletotrichum musae (Meng et al., 

2010; Xiangchun et al., 2012; Xu et al., 

2007).  Oligokitosan ini merupakan hasil 

hidrolisis atau degradasi dari kitosan yang 

berbahan dasar kitin. Oligokitosan ini 

memiliki keunggulan yaitu mudah 

terdegradasi, tidak bersifat racun, dan 

dapat larut dalam air. Oligokitosan yang 

dijadikan sebagai fungisida ini efektif 

menghambat perkecambahan spora dan 

pertumbuhan miselia dari jamur patogen 

tanaman. Kitosan dilaporkan dapat 

mengendalikan berbagai penyakit 

prapanen maupun pascapanen pada 

komoditas hortikultura, yang disebabkan 

oleh serangan patogen jamur, bakteri dan 

virus (Bautista-banos et al., 2006).  

Meng et al. (2010) menyatakan 

perlakuan dengan oligokitosan dapat 

meningkatkan aktivitas  antijamur pada, 

salah satunya adalah produksi enzim 

kitinase dan β- 1,3 –glukanase pada 

tanaman. Oligokitosan ini selain memiliki 

aktivitas antijamur juga dapat menjadi 

penginduksi pertahanan tanaman terhadap 

serangan penyakit. Potensi dari 

oligokitosan sebagai pengendalian 

penyakit ini layak untuk digali lebih lanjut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

potensi oligokitosan dalam menekan 

pertumbuhan jamur G. boninense 

penyebab penyakit busuk pangkal batang 

pada tanaman kelapa sawit.  

 

BAHAN DAN METODE 

Percobaan dilaksanakan di 

Laboratorium Fitopatologi Departemen 

Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas 

Pertanian Universitas Padjadjaran. 

Percobaan dilaksanakan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang 

terdiri dari  enam perlakuan konsentrasi 

oligokitosan (Dalian Glycobio Co., Ltd ) (2 

g/l, 4 g/l, 6 g/l, 8 g/l, 10 g/l dan kontrol) 

yang diulang sebanyak lima kali. Jamur G. 

boninense yang digunakan diperoleh dari 

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) 

Medan.  

Uji daya hambat oligokitosan 

terhadap pertumbuhan jamur G. 

boninense dilakukan dengan teknik umpan 

beracun (food poisoning) pada media 

padat. Oligokitosan dilarutkan dengan air 

dengan konsentrasi 10% (w/v). Kemudian 

larutan tersebut dicampurkan dengan 
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media PDA sesuai konsentrasi yang 

dibutuhkan. Biakan murni jamur G. 

boninense  berumur sekitar tujuh hari di 

cawan petri dipotong menggunakan cork 

borer berdiameter 0,5 cm. Biakan jamur 

yang telah dipotong diletakkan pada pusat 

media biakan yang telah dicampur dengan 

oligokitosan. Pengamatan dilakukan 

dengan mengukur diameter jamur G. 

boninense. Penghitungan nilai bioefikasi 

menggunakan rumus sesuai dengan 

Schubert et al., (2008) di bawah ini. 

      

    
   [ ]   [ ] 

  [ ]
     

Keterangan : 

E  =   Nilai bioefikasi perlakuan (%) 
Iα =   diameter koloni jamur pada kontrol (cm) 
IT  =   diameter koloni jamur pada perlakuan  
          (cm) 

 

Data yang diperoleh dari pengukuran 

diameter jamur G. boninense dan nilai 

bioefikasi dianalisis dengan SPSS versi 

17.0. Perubahan morfologi dari jamur G. 

boninense yang disebabkan oleh 

pemberian oligokitosan juga diamati di 

bawah mikroskop dan dibandingkan 

dengan kontrol yang tidak diperlakukan 

dengan oligokitosan.  

Uji cekaman oligokitosan terhadap 

pertumbuhan jamur G. boninese juga 

dilakukan dengan menggunakan metode 

tusuk gigi. Jamur G. boninense 

ditumbuhkan dalam cawan petri sebanyak 

yang diperlukan. Biakan jamur tersebut 

dibiarkan tumbuh hingga berumur lima 

hari. Tusuk gigi  yang akan digunakan 

disterilkan terlebih dahulu menggunakan 

autoklaf agar tidak terdapat 

mikroorganisme lain. Tusuk gigi diautoklaf 

pada suhu ± 116°C selama 15 menit. 

Tusuk gigi yang telah disterilkan dibiarkan 

dingin kemudian dibilas dengan air dan 

diautoklaf lagi. Proses sterilisasi ini diulang 

sebanyak lima kali.  

Oligokitosan dilarutkan 

menggunakan air sesuai dengan 

konsentrasi setiap perlakuan. Tusuk gigi 

yang sudah disterilkan kemudian direndam 

dalam larutan oligokitosan yang telah 

disiapkan sebelumnya. Tusuk gigi 

direndam dengan larutan oligokitosan 

selama satu menit, kemudian tusuk gigi 

yang sudah direndam dengan oligokitosan 

diletakkan di tengah-tengah biakan jamur 

G. boninense (Gambar 1). Pengamatan 

pertumbuhan jamur dilakukan hingga tiga 

minggu setelah peletakkan tusuk gigi. 

Pengamatan yang dilakukan yaitu 

pengamatan visual. Pengamatan visual 

dilakukan untuk mengamati ketebalan 

miselia jamur pada setiap perlakuan dan 

dibandingkan dengan kontrol. 

 

   

Gambar 1 Ilustrasi metode tusuk gigi pada uji cekaman pertumbuhan G. boninense  

dengan oligokitosan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penghambatan pertumbuhan jamur 

Ganoderma boninense pada media 

mengandung oligokitosan 

Pengaruh oligokitosan terhadap 

pertumbuhan jamur G. boninense 

disajikan pada Tabel 1. Terlihat bahwa 

pertumbuhan jamur G. boninense 

mengalami penurunan seiring dengan 

bertambahnya konsentrasi setiap 

 

 

 

G. boninense 

Tusuk gigi 
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perlakuan (Gambar 1, Tabel 1). Perlakuan 

terbaik yang dapat menghambat 

pertumbuhan miselium jamur G. 

boninense adalah pada konsentrasi 8 g/l. 

Sementara pada konsentrasi tertinggi (10 

g/l), jamur G. boninense tumbuh lebih 

baik dibandingkan dengan perlakuan 

konsentrasi 8 g/l.  

 

 

Gambar 2 Pertumbuhan miselia jamur G. boninense pada media PDA yang telah 

ditambahkan oligokitosan dengan konsentrasi berbeda. (a) Kontrol, (b) 2 g/l, 

(c) 4 g/l, (d) 6 g/l, (e) 8 g/l, dan (f ) 10 g/l. 

 

Tabel 1. Pertumbuhan jamur G. boninense pada 7 Hari Setelah Perlakuan (HSP). 

Kode Perlakuan 
Diameter Jamur 

(cm)* 
Bioefikasi Oligokitosan 

(%) 

A Kontrol 9,00a - 

B Oligokitosan konsentrasi 2 g/l 8,41a 6,53 

C Oligokitosan konsentrasi 4 g/l 5,07b 43,77 

D Oligokitosan konsentrasi 6 g/l 3,32c 63,11 

E Oligokitosan konsentrasi 8 g/l  1,18e 86,89 

F Oligokitosan konsentrasi 10 g/l 2,07d 77,00 

*Nilai diameter jamur yang diikuti dengan huruf berbeda pada kolom sama menunjukkan 
perbedaan yang signifikan pada hasil uji lanjut Duncan dengan taraf nyata 5%. 

 

Kemampuan oligokitosan dalam 

menekan laju pertumbuhan jamur G. 

boninense dapat ditunjukkan dengan 

indikator nilai bioefikasi oligokitosan 

sebesar 6,53% hingga 86,89% (Tabel 1). 

Perlakuan yang memiliki nilai efikasi 

terendah ditunjukkan oleh perlakuan 

oligokitosan dengan konsentrasi paling 

rendah (2 g/l) sebesar 6,53%. Perlakuan 

yang memiliki nilai efikasi tertinggi 

ditunjukkan oleh perlakuan 8 g/l sebesar 

86,89%. Hal ini menunjukkan perlakuan 

pemberian oligokitosan konsentrasi 8 g/l 

memiliki kemampuan paling baik dalam 

menekan pertumbuhan jamur G. 

boninense. Sementara pada konsentrasi 

oligokitosan yang paling tinggi (10 g/l) 

kemampuannya dalam menghambat 

pertumbuhan jamur G. boninense 

menurun. Nilai efikasi yang lebih rendah 

ini diduga karena terdapat kontaminasi di 

bagian pinggir cawan petri yang dapat 

menganggu mekanisme kerja oligokitosan 

dalam media PDA. Hal ini menyebabkan 

oligokitosan tidak maksimal dalam 

mengambat jamur patogen.   
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Gambar 2  Kondisi miselia jamur G. boninense dalam uji daya hambat oligokitosan 

terhadap jamur G. boninense. (a) kontrol, (b) lisis. Perbesaran 400x 

(10x40). 

 

Hasil pengamatan secara 

mikroskopis terhadap koloni jamur G. 

boninese menunjukkan adanya perubahan 

morfologi miselia. Pertumbuhan miselia 

jamur G. boninense terlihat normal pada 

kontrol (Gambar 1A), sementara miselia 

jamur  G. boninense yang diberi perlakuan 

oligokitosan, terdapat terlihat menipis dan 

terjadi lisis. Lebih lanjut lagi , pengamatan 

di bawah mikroskop menunjukkan adanya 

fragmetasi hifa (Gambar 7B).  Xiangchun 

et al. (2012) menyatakan bahwa 

perlakuan oligokitosan dengan konsentrasi 

4 g/l dan 8 g/l memberikan efek distorsi, 

fragmentasi pada dinding sel jamur dan 

penipisan dinding sel hifa yang 

menyebabkan pertumbuhan miselia jamur 

Colletotrichum musae terhambat. Hal ini 

yang diduga menjadi penyebab terjadinya 

penurunan diameter koloni jamur G. 

boninense pada perlakuan dibandingkan 

dengan kontrol. Hasil ini menunjukkan 

bahwa oligokitosan mempunyai pengaruh 

secara langsung terhadap pertumbuhan 

jamur G. boninense.  

Uji cekaman pertumbuhan jamur G. 

boninense dengan metode tusuk gigi 

(Toothpick Method) 

Pengujian cekaman pertumbuhan 

jamur G. boninense ini menggunakan 

metode tusuk gigi dan diamati 3 minggu 

setelah peletakan tusuk gigi. Pengamatan 

yang dilakukan pada pengujian ini yaitu 

melihat ketebalan dari miselia jamur G. 

boninense menggunakan mikroskop 

dissecting. Sebanyak lima perlakuan yang 

diuji, terlihat perbedaan pertumbuhan 

jamur G. boninense yang signifikan 

dibandingkan dengan kontrol (tanpa 

perlakuan). Perbedaan ketebalan miselia 

jamur G. boninense pada setiap perlakuan 

dapat dilihat pada Gambar 3.  

   

 

Gambar 3. Pertumbuhan miselia jamur G. boninense pada tusuk gigi yang telah 

direndam larutan oligokitosan dengan konsentrasi berbeda. (A) Kontrol, (B) 

2 g/l, (C) 4 g/l, (D) 6 g/l, (E) 8 g/l, dan (F) 10 g/l.  
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Pengamatan secara visual dilakukan 

menggunakan mikroskop dissecting. 

Berdasarkan hasil pengujian, semakin 

tinggi konsentrasi oligokitosan yang 

digunakan, semakin menipis pertumbuhan 

miselia jamur G. boninense pada tusuk 

gigi. Hasil pengujian pada perlakuan D 

(konsentrasi 6 g/l), E (konsentrasi 8 g/l), 

dan F (konsentrasi 10 g/l), menunjukkan 

pertumbuhan miselia jamur G. boninense 

mulai terhambat dan miselia pada 

permukaan tusuk gigi menipis.  

Oligokitosan diketahui memiliki 

aktivitas antijamur yang dapat 

menyebabkan perubahan kondisi miselia 

jamur, sehingga pertumbuhan jamur G. 

boninense terhambat. Perendaman tusuk 

gigi pada larutan oligokitosan memberikan 

pengaruh langsung terhadap pertumbuhan 

miselia jamur G. boninense, sehingga 

pertumbuhan miselia jamur G. boninense 

terhambat dan tidak dapat memenuhi 

permukaan tusuk gigi. Oligokitosan 

menyebabkan kondisi miselia jamur G. 

boninense menipis dan hancur menjadi 

bagian – bagian kecil atau disebut dengan 

lisis. Hal inilah yang menyebabkan 

pertumbuhan miselia jamur G. boninense 

terganggu dan pertumbuhannya pada 

permukaan tusuk gigi menipis 

dibandingkan dengan perlakuan lainnya. 

 

SIMPULAN  

Oligokitosan dapat menekan 

pertumbuhan jamur Ganoderma boninense 

dan oligokitosan efektif menekan 

pertumbuhan jamur G. boninense pada 

konsentrasi 8 g/l dengan nilai tingkat 

hambatan relatif (THR) sebesar 86,89%. 

Miselia G. boninense yang tumbuh pada 

permukaan tusuk gigi yang sebelumnya 

direndam dalam larutan oligokitosan juga 

nampak menipis. Miselia semakin menipis 

seiring dengan peningkatan konsentrasi 

oligokitosan. Pengujian potensi 

oligokitosan ini perlu dilakukan lebih lanjut 

di lapangan. 
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ABSTRAK 

Kakao (Theobroma cacao), merupakan salah satu komoditas unggulan disektor  

perkebunan di Sulawesi Tengah, namun demikian mutu kakao rakyat masih cukup 

rendah dan menjadi kendala utama dalam skala Nasional. Salah satu faktor yang 

menyebabkan rendahnya mutu biji dan penurunan produktivitas  kakao  diantaranya 

adalah  hama Penggerek Buah Kakao (PBK), Conopomorpha cramerella. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi semut rangrang, Oecophyla smaragdina 

untuk mengendalikan PBK, Conopomorpha. cramerellla pada pertanaman kakao. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Alitupu, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, 

Provinsi Sulawesi Tengah, dan dilaksanakan pada bulan Agustus 2014 hingga bulan 

Januari 2015. Penelitian menggunakan metode eksperimental dengan dua perlakuan 

yaitu perlakuan A (Tanpa perlakuan aplikasi O. smaragdina/Kontrol) dan perlakuan B 

(Perlakuan dengan aplikasi O. smaragdina). Variabel pengamatan yakni analisis tingkat 

serangan C. cramerella dan estimasi produksi kakao.  Penelitian ini menggunakan 25 

sampel tanaman pada setiap perlakuan  dan masing-masing terdiri dari 5 plot 

pengamatan, setiap plot terdapat 5 tanaman kakao dan pengamatan dilakukan 5 kali 

dengan interval  setiap dua minggu. Data dianalisis dengan Uji-t taraf 5%. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa perlakuan aplikasi O. smaragdina pada pertanaman 

kakao terdapat penurunan presentase buah kakao yang terserang C.cramerellas ebesar 

51,20% berbeda nyata dengan tanpa perlakuan O. smaragdina yaitu  59,46%, dan 

diikuti  persentase penurunan berat biji kakao sebesar46,59% berbeda nyata dengan 

tanpa perlakuanO. smaragdina sebesar 53,53%, serta dapat meningkatkan produksi 

kakao sebesar 0,095 ton/ha. 

Kata kunci: Theobroma cacao, Conopomorpha cramerella, Oecophylla smaragdina 

 

ABSTRACT 

Cacao (Theobroma cacao), is one of the leading commodity plantation sector in Central 

Sulawesi, however cocoa quality of the people is still quite low and the major obstacles 

to the national scale. One of the factors that lead to poor quality cocoa beans and a 

decrease in productivity which are pests Cocoa Fruit Borer (CPB), Conopomorpha 

cramerella. The aim of this research is to find out the effect of weaver ant application to 

control  C. cramerella in cacao plantation. The research was conducted from August 

2014 to January 2015, located in Alitupu village, subdistrict of Lore Utara, Poso Regency, 

Central Sulawesi. The method used was experimental method, with two treatments 

which were   A (without the ant/control) and B (Ant Treatment). Variable analisis were 

attack of  C. cramerella  and cocoa production estimation. This research use 25 plants 

sample (A and B) and each consisting of 5 observing plots, each plot exists 5 crop cacao 

and conducted every two weeks. Data analisis using t-test of 5%. The research result 

showed that percentage of cocoa pod attacked by C. cramerella with the O. smaragdina 

treatment was 51,20% and significantly different with the cacao without  O. smaragdina 

treatment (59,46%). The declining percentage of cocoa bean weight on the O. 

smaragdina treatment was 46,59% and significantly different  without O. smaragdina 

mailto:florapasaru45@yahoo.co.id
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treatment (53,53%). The cocoa production with O.smaragdina treatment was 0,095 

ton/ha and significantly different without O. smaragdina treatment (0,074 ton/ha). 

Key words: Theobroma cacao, Conopomorpha cramerella, Oecophylla smaragdina. 

 

PENDAHULUAN 

Kakao (Theobroma cacao, L) 

merupakan salah satu komoditas andalan 

perkebunan yang memberikan devisa 

cukup besar, sumber pendapatan, 

penciptaan lapangan pekerjaan, 

mendorong  pengembangan agribisnis dan 

agroindustri serta pengembangan 

pengelolaan sumber daya alam wilayah. 

Luas areal tanaman kakao Sulawesi 

Tengah tahun 2010 yaitu 224.471 ha. 

dengan jumlah produksi 186.875 ton, 

tahun 2011 luas areal 197.725 ha dengan 

peroduksi 168.859 ton dan tahun 2012 

luas areal 295.874 Ton dengan produksi 

181.523 ton (BPS, 2012).  

Organisme Pengganggu Tanaman 

(OPT) merupakan salah satu fakkor 

penting yang menghambat pencapaian 

sasaran produksi dan kualitas hasil 

pertanian termasuk tanaman perkebunan 

seperti kakao.  Akibat ganguan OPT 

produksi menurun dapat sampai pada 

tingkat yang tidak menguntungkan serta 

kualitas yang menurun dapat 

menyebabkan harga produk rendah dan 

sulit memasuki pasar ekspor. 

Salah satu masalah yang dihadapi 

oleh petani kakao di Sulawesi Tengah saat 

ini adalah adanya serangan hama PBK 

(Conopomorpha cramerella) yang 

menyerang buah kakao muda pada 

bagian plasenta biji, menyebabkan biji 

kakao tidak dapat berkembang secara 

sempurna (Depparaba, 2002). 

Ardjanhar et al. (2000) melaporkan 

bahwa intensitas serangan hama PBK 

dapat mencapai 76,5% bila tidak 

dikendalikan, dengan penurunan hasil 

mencapai 63,3%. Apabila hal ini 

dihubungkan dengan produksi kakao 

Sualawesi Tengah, maka hama ini dapat 

menimbulkan kerugian miliaran rupiah 

pertahun. Oleh sebab itu perlu adanya 

usaha yang serius dalam menanggulangi 

serangan ini. 

 Upaya pengendalian C. cramerella 

telah banyak dilakukan seperti cara kimia, 

penyelubungan buah, rampasan buah, 

panen sering dan sistem pemangkasan. 

Pengendalian cara kimia ternyata kurang 

berhasil, bahkan diduga cara kimia justru 

dapat membuat hama menjadi lebih 

resisten dan tingkat serangannya semakin 

tinggi karena berpindahnya C. cramerella 

ke pertanaman sehat sekitarnya. Di 

Malaysia dilaporkan pengendalian cara 

kimiawi telah menimbulkan fenomena 

resisten terhadap dosis anjuran (Lim et 

al.. 1992).  

Pemanfaatan predator adalah salah 

satu teknik pengendalian biologi yaitu 

dengan menggunakan musuh alami 

berupa predator (Anshary et. al., 2003). 

Semut adalah salah satu predator yang 

dapat dimanfaatkan untuk agensi hayati. 

Semut tergolong dalam famili Formicidae 

dan termasuk dalam ordo Hymenoptera 

secara umum dapat bersifat sebagai 

predator (Kalshoven,1981). Lim et al. 

(1992) melaporkan beberapa spesies 

semut dapat memangsa larva dan pupa 

penggerek buah kakao antara lain, 

Dolichoderus thoracicus, Crematogaster 

spp. dan Oecophylla smaragdina.  

Penelitian tentang potensi semut 

rangrang sebagai musuh alami hama 

sudah dilakukan cukup lama. Huang dan 

Yang (1987) menuliskan bahwa semut 

rangrang sudah dikenal oleh bangsa China 

pada tahun 304 Masehi untuk 

mengendalikan hama kutu-kutuan pada 

tanaman jeruk. Perilaku agresif semut 

rangrang dalam mempertahankan daerah 

kekuasaannya menjadi salah satu 

pertimbangan bagi para petani untuk 

menggunakannya sebagai ―penjaga‖ 

tanaman terhadap gangguan hama. 

Menurut Suhara (2009) Semut rangrang 

diketahui juga dapat melindungi 

Eucalyptus dan pohon-pohon kayu 

lainnya. Semut ini dapat mengendalikan 

sebagian besar hama pada tanaman jeruk 

dan mete, melindungi tanaman kelapa 

dan kakao dari serangan kepik, sehingga 

meningkatkan mutu dan jumlah hasil 

panen. 
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Ditengah kondisi pertanian kita yang 

kurang mendapat dukungan ekosistem 

yang sehat, usaha pemanfaatan semut 

rangrang bisa menjadi alternatif 

pengendalian hama dan penyakit 

tanaman. Penggunaan semut rangrang 

dapat menghindari penggunaan pestisida, 

yang berarti ada penghematan biaya 

usaha tani yang berlebihan sekaligus juga 

menjaga kesehatan lingkungan. Maka 

dengan itupun, untuk memperoleh 

informasi yang lebih akurat mengenai 

aplikasi semut rangrang (Oecophylla 

smaragdina) sebagai predator maka perlu 

dilakukan penelitian dengan aplikasi O. 

smaragdina dilahan untuk mengendalian 

C. cramerella pada pertanaman kakao 

rakyat khususnya di Desa  Alitupu, 

Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso. 

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan di Desa 

Alitupu, Kecamatan Lore Utara, 

Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi 

Tengah yang terletak pada ketinggian 

1200 m dpl. Waktu pelaksanaanya mulai 

dari bulan Agustus 2014 sampai Januari 

2015. 

Alat yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu ember, plastik kresek, paku, 

martil, papan, balok, tali rafia, parang, 

gunting pangkas, sarung tangan, batang 

bambu, cat, kuas, terpal, timbangan 

elektrik,  kamera dan alat tulis menulis. 

Bahan yang digunakan yaitu kapur barus, 

usus ayam (sebagai pakan), tanaman 

kakao varietas lokal (umur ±16 tahun) 

dan imago O. smaragdina. 

Kegiatan penelitian terdiri atas 

penentuan lokasi penelitian, penyediaan 

predator O.smaragdina dan aplikasi 

predator O. smaragdina pada tanaman 

kakao. 

Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimental, dengan membanding 

antara perlakuan tanaman kakao yang 

menggunakan aplikasi predator                  

O. smaragdina dengan tanaman yang 

tanpa aplikasi O. smaragdina.  

A =  Kontrol (tanpa perlakuan semut). 

B = Perlakuan semut (sarang dipasang  

pada cabang tanaman kakao). 

Pengamatan dilakukan sebanyak 5 

kali dan dilakukan selama 2 minggu 

sekali. Penelitian ini menggunakan 25 

sampel tanaman pada setiap perlakuan (A 

dan B) dan masing-masing terdiri dari 5 

plot sehingga keseluruhan terdiri dari 10 

plot pengamatan. Setiap plot terdapat 5 

pohon tanaman kakao. Variabel 

pengamatan terdiri atas yaitu :  

Analisis Tingkat Serangan Penggerek 

Buah Kakao 

Analisis tingkat serangan pengerek 

buah kakao dilakukan dengan cara 

mengamati presentase buah yang 

terserang dan presentase penurunan 

berat biji kakao.   

 Presentase buah yang terserang C. 

cramerella dapat diketahui dengan 

melihat gejala serangan C. cramerella 

pada buah yang ditandai dengan warna 

kulit buah kuning pada bagian lekukan 

dan tidak merata, buah mengeras dan 

sulit dibelah pada waktu matang, biji 

berwarna kehitaman, saling melekat dan 

tidak berisi.  Presentase buah yang 

terserang dihitung dengan menggunakan 

persamaan yang dikemukakan oleh 

Siregar et.al., (2002) yaitu:  

 

 P = a/b x 100% 

 
Keterangan : 
P  =   Presentase buah yang terserang (%) 

a  =   Jumlah buah yang terserang dalam      
         periode pengamatan.  
B  =  Total buah yang diamati selama periode     
         pengamatan. 

 

Presentase penurunan berat biji 

kakao dihitung dengan menggunakan 

persamaan yang dikemukakan Pendigo 

dan Buntin (2003).  

 

            U. Nd – D.Nu 

P =   _____________   x 100% 

           U. (Nd + Nu) 

 

Keterangan : 

P    =  Presentase penurunan berat biji kakao 

 kakao (%) 

U   =  Berat biji kakao yang tidak rusak (g) 
D   =  Berat biji kakao yang rusak (g)  
Nu =  Jumlah biji kakao yang tidak  

rusak (buah) 

Nd =  Jumlah biji kakao yang rusak (buah) 
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Estimasi Produksi Kakao 

Pengamatan Estimasi produksi kakao 

dilakukan 2 minggu setelah aplikasi sarang 

buatan di lapangan dan frekuensi 

pengamatan setiap 2 minggu selama 5 kali 

pengamatan. Estimasi produksi buah 

kakao dihitung dengan persamaan yang 

dikemukakan oleh Siregar et.al., (2002) 

yaitu : 

  

   Y  =  P (Bb x N) 

 Keterangan : 
Y  =  Produksi kakao (kg/ha) 

P   =  Jumlah buah (buah) 

Bb =  Rata-rata berat per biji kakao (g) 

Analisis data 

Data hasil penelitian dianalisis 

dengan menggunakan uji-t taraf 5% 

(Sastrosupadi, 2000). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Tingkat Serangan Pengerek 

Buah Kakao  

Hasil pengamatan presentase buah 

kakao yang terserang PBK disajikan pada 

Tabel 1. Rata-rata presentase biji kakao 

yang terserang C. cramerella pada 

perlakuan O. smaragdina dan tanpa O. 

smaragdina sebesar 51,20% dan 59,46% 

dengan jumlah selisih yaitu 8,26%. Hasil 

analisis statistik menunjukan bahwa 

perlakuan O. smaragdina dan tanpa O. 

smaragdina berbeda nyata terhadap 

presentase buah kakao yang terserang O. 

Smarangdina pada uji-t taraf 5%. Rata-

rata presentase buah kakao yang 

terserang C. cramerella pada setiap 

pengamatan menunjukan bahwa perlakuan                    

O. smaragdina lebih rendah dibandingkan 

dengan tanpa perlakuan O. smaragdina.    

Penurunan presentase buah kakao yang 

terserang pada perlakuan O. smaragdina  

yang sangat signifikan terjadi pada plot III 

yaitu   45,33%  dan tertinggi   pada plot 

pengamatan  II sebesar 57,33 %, 

Sedangkan tanpa perlakuan O. smaragdina  

presentase buah kakao yang terserang 

lebih  tinggi  terjadi  pada  plot  IV  

sebesar 

 

 

 

 

 

 

64.00% dan terendah pada plot I dan V 

yaitu 57,33%. 

Rendahnya presentase serangan C. 

cramerella pada buah kakao disebabkan 

oleh adanya perlakuan O. smaragdina 

pada tanaman kakao sehingga dapat 

menurunkan tingkat serangan C. 

cramerella dan tingkat kerusakan pada 

buah kakao.  Hal ini diduga karena 

keberadaan O. smaragdina pada 

pertanaman kakao tersebut dapat 

melindungi buah kakao dari serangan C. 

cramerella karena O. smaragdina 

memangsa C. cramerella secara langsung 

dan dapat mencegah imago C. cramerella 

dalam peletakan telur pada buah kakao 

sehingga buah kakao terhindar dari 

kerusakan. Menurut Suhara (2009) semut 

rangrang memiliki tubuh yang besar dan 

agresif dari semut lainnya. Maka dengan 

sifat agresif yang dimiliki oleh semut 

rangrang maka akan menghambat  imago  

C. Cramerella meletakan telur pada buah.  

Sedangkan Greis L.L, (2013) membuktikan 

bahwa  O.   smaragdina   dapat   

memangsa Larva  C.  cramerella  pada  

berbagai  instar larva dimana dalam 1 hari 

satu ekor O. smaragdina dapat memangsa 

sebanyak 3-4 ekor larva C. cramerella dan 

yang terbanyak dimangsa oleh C. 

cramerella yaitu pada instar ke II, selama 

5 hari pengamatan berlangsung.  

Dari hasil pengamatan presentase 

penurunan berat biji kakao yang terserang 

C. cramerella pada perlakuan O. 

smaragdina dan tanpa perlakuan  O. 

smaragdina pada Tabel 2. diperoleh rata-

rata presentase penurunan berat biji kakao 

pada perlakuan O. smaragdina sebesar 

sebesar 46,59% dan tanpa O. smaragdina 

54,53%. Terdapat perbedaan selisih rata-

rata penurunan berat biji kakao pada 

perlakuan predator dan tanpa predator 

yaitu sebesar 7,94%.  Hasil analisis 

statistik menunjukan bahwa perlakuan O. 

smaragdina dan tanpa O. smaragdina 

berbeda nyata terhadap presentase 

penurunan berat biji  kakao  pada  uji-t 

taraf 5%.  
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Tabel 1.  Rata-rata Presentase Buah Kakao yang Terserang C. cramerella pada Perlakuan 

dan Tanpa Perlakuan O. smaragdina pada Tanaman Kakao. 

 
Perlakuan 

PLOT  
∑ (%) 

_ 
X (%) 

 I II III IV V 

Menggunakan 
O. smaragdina 

 
54.66 

 
57,33 

 
45,33 

 
52,00 

 
46,66 

 
257,65 

 
51,20a 

Tanpa 
O. smaragdina 

 
57,33 

 
58,66 

 
60,00 

 
64,00 

 
57,33 

 
297,65 

 
59,46b 

Keterangan :  Angka rata-rata yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom yang sama   

  berbeda nyata menurut Uji-t taraf 5%. 

Tabel 2. Rata-rata Presentase Penurunan Berat Biji Kakao yang Terserang C. cramerella 

pada Perlakuan dan Tanpa Perlakuan O. smaragdina pada Tanaman Kakao. 

 

Perlakuan 

PLOT  

∑ (%) 

_ 

X  (%) 
I II III IV V 

Menggunakan 
O. smaragdina 50,08 49,65 40,74 47,76 44,74 232,97 46,59 a 

Tanpa 
O. smaragdina 51,32 53,03 56,48 58,08 53,73 273,63 54,53 b 

Keterangan: Angka rata-rata yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom yang sama berbeda 
nyata menurut uji-t taraf 5%. 

Rata-rata presentase penurunan berat biji 

kakao yang yang terserang oleh C.   

cramerella    pada   setiap pengamatan 

(Tabel 2.) menunjukan bahwa penurunan 

berat biji kakao pada perlakuan  O. 

smaragdina yang terendah yaitu terjadi 

yaitu pada plot III 40,74% dan tertinggi 

pada plot I sebesar 50,08% sedangkan  

tanpa aplikasi O. smaragdina presentase 

penurunan berat biji kakao yang lebih 

tinggi yaitu pada plot IV  sebesar 58,08 

%. 

Penurunan berat biji kakao yang 

terserang    C. cramerella hal ini 

disebabkan adanya O. smaragdina pada 

tanaman kako yang menyebabkan buah 

kakao terhindar dari serangan C. 

cramerella sehingga biji kakao yang 

dihasilkan dapat berkembang normal 

sebaliknya buah yang terserang oleh larva 

C. cramerella menyebabkan biji kakao 

gagal berkembang karena biji saling 

melekat antara satu dengan yang lain dan 

ukuran biji kecil serta hampa dan juga 

berwarna hitam. Siregar    et.al,  (2002)   

melaporkan   bahwa C. cramerella  

menyerang buah kakao. Menurut Muljana 

(2001), gejala menyerap plasenta biji 

kakao sehingga biji saling melekat   dan   

berat  biji   menurun. Sedangkan menurut 

muljana (2001) gejala buah yang 

terserang hama C. cramerella yaitu biji-

biji pada buah sukar untuk dilepaskan   

dengan yang lainnya dan jika larva 

menyerang memutuskan saluran 

makanan, walaupun buahnya terus 

tumbuh, tetapi bijinya akan tetap mudah 

dan gepeng atau kosong.   

Estimasi Produksi Kakao 

Rata-rata hasil produksi kakao pada 

perlakuan O. smaragdina dan tanpa O. 

smaragdina disajikan pada Tabel 3. Rata-

rata produksi kakao yang terserang  C. 

cramerella pada perlakuan O. smaragdina 

dan tanpa perlakuan  O. smaragdina 

sebesar 0,095 ton/ha dan 0.074 ton/ha. 

Dari hasil diperoleh jumlah selisih rata-

rata produksi kakao pada perlakuan O. 

smaragdina dan tanpa perlakuan  sebesar  

0,021  ton/ha.  Hasil dari analisis statistik 

menunjukan bahwa perlakuan O. 

smaragdina dan tanpa perlakuan O. 

smaragdina berbeda nyata terhadap hasil 

produksi kakao pada uji-t taraf 5%.  

Berdasarkan hasil pengamatan 

produksi kakao (Tabel. 3) diketahui pada 

perlakuan O. smaragdina lebih tinggi 

dibandingkan dengan tanpa O. 

smaragdina.  Produksi  kakao  tertinggi  

pada   perlakuan O. smaragdina yaitu plot 

III sebesar 0,107 ton/ha dan terendah 

pada plot I 0,084 ton/ha, sedangkan 

tanpa aplikasi O. smaragdina produksi 



Prosiding Plant Protection Day II (2): 101-107   Aplikasi Semut Rangrang, Oecophylla … 

106 
 

kakao yang tertinggi pada plot I sebesar 

0,080 ton/ha, sedangkan terendah pada 

plot IV 0,067 ton/ha

.    

Tabel 3.  Hasil Produksi Kakao pada Perlakuan O. smaragdina dan Tanpa O. smaragdina  

pada Tiap Plot Pertanaman Kakao 

 

Perlakuan 

PLOT  

∑ 

_ 

X 

(Ton/ha) 
I II III IV V 

Menggunakan 

O. smaragdina 
0,084 0,089 0,107 0,094 0.101 0,475 0,095a 

Tanpa 

O. smaragdina 
0,080 0,077 0,073 0,067 0,075 0,372 0,074b 

Keterangan: Angka rata-rata yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom yang sama 

berbeda nyata menurut uji-t taraf 5% 

Hasil produksi kakao yang 

diaplikasikan dengan O. smaragdina, 

meningkat dari 0,074 ton/ha menjadi 

0,095 ton/ha. Diketahui bahwa predator  

O. smaragdina merupakan salah satu 

angensi hayati yang baik untuk 

dikembangkan karena sifatnya yang 

agresif dan pemberani sehingga dapat 

berpotensi untuk menurunkan populasi C. 

cramerella pada pertanaman kakao. 

Ketersediaan makanan yang tinggi 

disekitar tanaman kakao tersebut dapat 

membuat semut tertarik untuk hidup dan 

membangun sarang pada tempat tersebut 

hinggga populasi O. smaragdina pada 

tanaman tersebut semakin meningkat, 

maka serangan hama pada buah kakao 

dapat berkurang. Huang dan Yang (1987) 

menuliskan bahwa semut rangrang sudah 

dikenal oleh bangsa Cina pada tahun 304 

Masehi untuk mengendalikan   hama   

kutu - kutuan  pada tanaman jeruk. 

Perilaku agresif semut  rangrang   dalam   

mempertahankan  daerah kekuasaannya 

menjadi salah satu pertimbangan bagi 

para petani untuk menggunakannya 

sebagai ―penjaga‖ tanaman terhadap 

gangguan hama.  Penurunan  produksi  

kakao tanpa perlakuan C. cramerella yang 

tinggi sehingga menyebabkan biji kakao 

menjadi rusak. Buah yang terserang 

saling lengket antara satu dengan lain, 

biji berwarna kehita-hitaman, ringan dan 

kosong pada bagian dalam karena larva 

memakan daging plasenta sehingga 

menghambat perkembangan biji kakao. 

Biji yang terserang C. cramerella setelah 

dikeringgkan akan mengalami penurunan 

berat yang sangat besar sehinga hasil 

produksinya rendah. Lim (1992) dan 

Anshary dkk (2002) mengemukakan 

bahwa hama  penggerek buah kakao 

merupakan hama yang sangat merusak 

buah kakao dan dapat menurunkan 

produksi kakao hingga 90%. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka 

dapat disimpulkan yaitu presentase buah 

kakao yang terserang C. cramerella pada 

perlakuan O. smaragdina sebesar 51,20 

% berbeda nyata dengan tanpa perlakuan       

O. smaragdina yaitu 59,46% dan 

presentase penurunan berat biji kakao 

yang terserang C. cramerella pada 

perlakuan O. smragdina sebesar  46,59% 

berbeda nyata dengan tanpa Perlakuan O.  

Smaragdina yaitu 53,53%. Perlakuan O. 

smaragdina untuk mengendalikan C. 

cramerella dapat meningkatkan produksi 

kakao sebesar  0,095 ton/ha, berbeda 

nyata dengan tanpa aplikasi O. 

smaragdina yaitu 0,074 ton/ha. 

Saran 

Disarankan kepada petani kakao 

agar tidak mematikan semut rangrang O. 

smaragdina yang terdapat  pada  lahan 

pertanaman kakaonya karena semut 

tersebut  dapat mengendalikan  hama 

penggerek buah kakao (PBK) dan 

merupakan salah satu pengendalian hama 

yang ramah lingkungan. 
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ABSTRAK 

Rizobakteri merupakan kelompok bakteri yang mengolonisasi perakaran berbagai 

tanaman inang, selain mampu menekan perkembangan patogen juga memiliki 

kemampuan meningkatkan pertumbuhan tanaman.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan  rizobakteri yang mampu menekan perkembangan penyakit layu stewart 

yang disebabkan oleh bakteri Pantoea stewartii subsp. stewartii dan meningkatkan 

pertumbuhan tanaman jagung.  Introduksi isolat rizobakteri dilakukan 2 kali, pertama 

seedtreatment (108 cfu/ml) dan saat tanaman berumur 30 hari (108 cfu/ml). Peubah 

yang diamati adalah daya kecambah, pertumbuhan bibit jagung serta keparahan 

penyakit layu stewart. Isolat LA2MK6.2, LA2MK5.1 dan PSM1b7.2 merupakan rizobakteri 

yang mampu menekan perkembangan penyakit layu stewart dan meningkatkan 

pertumbuhan tanaman jagung.  

Kata kunci:  Pantoea stewartii subsp. stewartii, Daya kecambah, Keparahan penyakit, 

Seedtreatment   

 

ABSTRACT 

Rhizobacteria is  microorgnism colonize the roots of various host plants, this bacteria 

capable to suppress the development of plant pathogens, it has the ability to promote 

plant growth. This study aims to selection of rhizobacteria were capable of suppressing 

the development of stewart‘s wilt disease caused by bacteria Pantoea stewartii subsp. 

stewartii and enhance the growth of maize plants.  Application of Rhizobacteria was did 2 

times,  the first seed treatment (108 cfu/ml) and the second in 14th day after planting 

(108 cfu/ml). The parameters were measured    germination, seedling growth of maize 

and disease severity of stewart‘s wilt disease. Rhizobacteria LA2MK6.2, LA2MK5.1 and 

PSM1b7.2 were capable to suppress the development stewart‘s wilt disease and enhance 

the growth of maize plants. 

Keywords: Pantoea stewartii subsp. stewartii, Germination,  Disease severity, 

Seedtreatment,   

 

PENDAHULUAN 

Penyakit layu stewart yang 

disebabkan oleh baktei Pantoea stewartii 

sub. stewartii  (Pnss) merupakan salah 

penyakit yang menyerang tanaman jagung 

pada berbagai fase pertumbuhan, bersifat 

tular benih dan tular serangga. Di 

Indonesia, penyakit ini masih tergolong 

baru dan keberadaannya masih terbatas di 

wilayah tertentu. Rahma dan Armansyah 

(2008) melaporkan bahwa penyakit layu 

stewart telah ditemukan di Pasaman Barat 

dengan kisaran kejadian penyakit 1–15%.  

Penyakit ini  juga ditemukan pada 3 

kabupaten di Jawa Barat yaitu  

Kabupaten Bogor, Sukabumi dan 

Cianjur dengan rata-rata kejadian penyakit 

berturut-turut adalah 26,41%, 40,13% 

dan 52,41%. Berdasarkan analisis 

molekuler, patogen yang diisolasi dari 

tanaman jagung bergejala penyakit layu 

stewart di Jawa Barat memiliki kemiripan 

yang tinggi (99%) dengan isolat Pnss yang 

berasal dari Amerika Serikat  (Rahma et 

mailto:haliatur_rahma@yahoo.com
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al., 2014). Survei di Provinsi Sumatera 

Barat, Sumatera Utara dan Lampung 

ditemukan penyakit ini dengan tingkat 

kejadian penyakit 15 – 45% (Rahma dkk., 

2014a). 

Usaha pengendalian penyakit layu 

stewart di luar negeri masih menggunakan 

varietas tahan, pestisida sintetis yang 

mengandung imidachlopriod yang 

ditujukan terhadap vektor dan antibiotik 

untuk perlakuan benih. Penyemprotan 

antibiotik dapat mengurangi kejadian 

penyakit layu stewart di lapangan (Pataky 

& Ikin, 2003).  Perendaman biji jagung 

dengan beberapa antibiotik pada suhu 40 

– 47 °C selama 1,5 jam mampu menekan 

pertumbuhan Pnss dan juga merangsang 

perkecambahan biji (Guo et al., 1991).  

Namun penggunaan antibiotik dan 

pestisida sintetik mulai banyak mendapat 

kritikan karena dianggap tidak ramah 

terhadap lingkungan, dan berpotensi 

memicu karsinogen sehingga diperlukan 

alternatif pengendalian yang ramah 

lingkungan dan aman bagi kesehatan 

manusia. Demikian juga penggunaan 

varietas tahan secara terus-menerus dapat 

memicu munculnya ras baru patogen 

sehingga ketahanan varietas resisten akan 

mudah terpatahkan. 

Salah satu pengendalian yang 

banyak dikembangkan saat ini adalah 

pengendalian hayati menggunakan 

mikroorgansime yang berasosiasi dengan 

perakaran tanaman. Mikroorganisme ini 

mampu memperbaiki pertumbuhan 

tanaman dan menekan perkembangan 

penyakit yang dikenal dengan plant growth 

promoting rizobacteria (PGPR) /rizobakteri. 

Rizobakteri merupakan kelompok bakteri 

yang hidup di daerah perakaran tanaman 

(rizosfera), permukaan akar (rizoplan) dan 

mengolonisasi akar (endofit), bakteri ini 

hidup secara simbiosis dengan 

memanfaatkan eksudat akar tanaman 

(Akhtar et al., 2012). 

Berbeda dengan pestisida sintetik 

yang mematikan mikroorganisme dalam 

kisaran luas, penggunaan agens hayati 

menunjukkan spesifisitas yang rendah, 

namun agens hayati dapat meningkatkan 

daya berkecambah serta vigor benih 

(Callan et al., (1997).  Beberapa 

organisme kelompok rizobakteri dalam 

berinteraksi dengan tanaman memiliki 

kemampuan menghasilkan zat pengatur 

pertumbuhan tanaman (fitostimulator) 

(Silva et al., 2004; Teixeira et al., 2007), 

berperan sebagai pupuk hayati 

(biofertilizer) karena mampu 

meningkatkan penyerapan unsur hara N 

(Bai et al., 2003) dan mampu melarutkan 

P (Faccini et al., 2004).  

 Rahma dkk. (2014b) melaporkan 

bakteri endofit dari tanaman jagung dan 

dari akar rumput dapat mengendalikan 

Pnss. Bakteri ini mampu menekan 

perkembangan Pnss dengan kisaran 

penekanan 48,95% – 54,85%. Bakteri 

tersebut terdiri dari  Alcaligenes faecalis 

AN6, Alcaligenes faecalis AJ14, 

Lysinibacillus sphaericus AJ15, 

Lysinibacillus sphaericus AJ19, Bacillus 

cereus AJ34, dan Serratia marcescens 

AR1. Namun, populasi bakteri endofit pada 

tanaman terbatas sehingga perlu 

dikembangkan pengendalian 

menggunakan kelompok rizobakteri yang 

memiliki populasi tinggi di daerah 

perakaran.  

Tahapan penelitian sebelumnya telah 

diperoleh 15 isolat rizobakteri yang 

mampu menekan perkembangan bakteri 

Pnss secara in-vitro. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan rizobakteri 

yang mampu menekan perkembangan 

Pantoea stewartii subsp. stewartii in-planta 

serta  mampu meningkatkan pertumbuhan 

bibit tanaman jagung.  

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan dari bulan 

April hingga Oktober 2016. Penelitian 

dilakukan di Laboratorium Pengendalian 

Hayati, Laboratorium Mikrobiologi, dan 

Rumah Kaca Fakultas Pertanian, 

Universitas Andalas, Padang. 

Bahan utama yang digunakan dalam 

penelitian adalah isolat Pantoea stewartii 

subsp. stewartii (Pnss), benih jagung, 

medium TSA (Triptic Soy Agar), medium 

KB (King et al.’s medium Base Agar), 

larutan McFarland, akuades, alkohol 70%, 

spiritus, aluminium foil, wrapper plastic, 

kertas label, tisu, tanah steril, dan kertas 

saring.  

Alat yang akan digunakan ialah 

sekop kecil, polybag, kantong plastik, 
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micropipet, microtip, glass bead, vortex, 

lampu bunsen, jarum ose, timbangan 

digital, labu erlenmeyer, cawan petri, kaca 

objek, kaca penutup, batang pengaduk, 

gelas ukur, panci, autoclave, rotary 

shaker, oven, kompor listrik, laminar air 

flow dan alat tulis. 

Uji Rizobakteri dalam Meningkatkan 

Pertumbuhan Tanaman Jagung 

Perlakuan Benih Menggunakan 

Rizobakteri  

Perlakuan ini bertujuan untuk 

membandingkan kemampuan isolat-isolat 

rizobakteri dalam meningkatkan 

pertumbuhan tanaman jagung. Percobaan 

dilakukan di Rumah Kaca Fakultas 

Pertanian Universitas Andalas, 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok.  

Perlakuan benih dilakukan merujuk pada 

metode  Chandrashekhara et al. (2007) 

yang dimodifikasi yaitu suspensi 

rizobakteri terlebih dahulu diperbanyak 

pada media Nutrient Broth selama 24 jam.  

Suspensi bakteri kemudian disentrifus 

pada 6000 rpm selama 5 menit dan pellet 

kemudian di resuspensi menggunakan air 

steril.  Benih jagung disterilisasi 

permukaan menggunakan 2% sodium 

hypochlorite selama 2 menit dan dicuci 

dengan air steril dan dikeringkan dengan 

menggunakan kertas tisu.  Benih 

kemudian direndam dengan suspensi 

rizobakteri (108 cfu/ml)  pada suhu ruang 

diatas rotary shaker pada 100 rpm selama 

2 jam.  Sebagai kontrol benih direndam 

dengan air steril. Sebanyak 25 benih 

ditanam dalam polybag yang berisi media 

pasir steril.  Penyiraman dilakukan setiap 

hari untuk menjaga kelembaban pada 

media tanah. 

Pengaruh Perlakuan Benih terhadap 

Perkecambahan dan Vigor Benih 

Jagung 

Daya berkecambah (DB), dihitung 

berdasarkan Sadjad et al. (1999) dengan 

menghitung persentase kecambah normal 

hitungan pertama (5 hari setelah tanam) 

dan hitungan kedua (7 hari setelah tanam) 

dengan rumus:  

 

D =
∑KN hitungan I+ ∑KN hitungan II

∑benih yang ditanam
 x 100  

 

Indeks vigor (IV) dihitung dari 

persentase kecambah normal pada 

pengamatan hitungan ke-1 (5 hari setelah 

tanam) dengan rumus: 

IV=
∑KN hitungan I

∑benih yang ditanam
 x 100  

 

Peubah  terhadap tinggi tanaman, 

panjang akar, berat basah, dan berat 

kering.  Pengamatan dilakukan sampai 

umur 3 minggu. 

Uji Rizobakteri dalam Mengendalikan 

Penyakit Layu Stewart Tanaman 

Jagung 

        Isolat rizobakteri yang menunjukkan 

potensi sebagai agens antagonis hasil 

pengujian sebelumnya, diuji 

kemampuannya didalam menekan 

perkembangan  penyakit layu stewart 

pada tanaman jagung. Pengujian disusun 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok  

di Rumah Kaca dengan isolat rizobakteri 

sebagai perlakuan dan tiap perlakuan 

diulang sebanyak 3 kali.  Benih jagung 

direndam selama 2 jam pada kultur 

rizobakteri dalam media Luria Bertani 

(populasi 108 cfu/ml), sebagai kontrol 

benih jagung direndam dengan air steril.  

Setelah itu, benih jagung dikeringanginkan 

kemudian ditanam. Media tanam berupa 

campuran tanah humus dan pupuk 

kandang (perbandingan 1:1 v/v) yang 

telah disterilkan.  Setelah bibit jagung  

berumur 8 hari dilakukan inokulasi dengan 

Pnss isolat.  Peubah yang diamati dalam 

penelitian ini adalah masa inkubasi 

penyakit, kejadian penyakit dan keparahan 

penyakit layu stewart menggunakan 

Sistem Rating dari Pataky et al. (2000).  

Keparahan Penyakit : 

 KpP    =     ∑n1 x v1 x 100% 

                          N x V 

Keterangan:   
KpP  = persentase keparahan penyakit 
n1   = jumlah tanaman bergejala 
v1 = nilai skala dari setiap kategori serangan 
N  = Jumlah tanaman yang diamati 

V   = nilai skala tertinggi dari kategori serangan 

Kriteria penilaian keparahan penyakit 

berdasarkan Coplin et al. (1986) dan 

respon tanaman ditentukan berdasarkan  

Suparyono & Pataky (1989). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Rizobakteri dalam 

Meningkatkan Pertumbuhan Tanaman 

Jagung 

Isolat rizobakteria cenderung dapat 

meningkatkan persentase daya kecambah 

(viabilitas) dan indeks vigor benih bila 

dibandingkan kontrol.  Dua isolat PN5b7.2 

dan LA2Mb7.1 menunjukkan daya 

kecambah dan indeks vigor yang lebih 

rendah bila dibandingkan kontrol.  Isolat 

LA2MK5.1 menunjukkan respon daya 

kecambah mencapai 99.00%, berbeda 

tidak nyata dengan isolat PSM1b7.2, 

LA2MK6.2, PSM1a7.1, SK1MK6.2, dan 

berbeda nyata dengan isolat  lainnya.  

Sedangkan untuk respon terhadap indeks 

vigor, isolat LA2MK6.2.1 menunjukkan 

hasil yang berbeda nyata dengan isolat 

lainnya (Tabel 1).  

Perlakuan benih dengan isolat 

LA2MK5.1  dan isolat LA2MK6.2  

cenderung mampu meningkatkan daya 

kecambah serta indeks vigor benih jagung. 

Dampak menguntungkan dari perlakuan  

benih  jagung dan padi dengan   agens   

hayati   telah dilaporkan oleh  Gholami et 

al. (2009) dan Ashrafuzzaman et al. 

(2009).  Menurut Gholami et al. (2009), 

perbaikan viabilitas dan vigor benih diduga  

disebabkan  oleh  peningkatan sintesis 
hormon seperti IAA atau giberelin (GA3) 

sebagai pemicu aktivitas enzim amilase 

yang berperan dalam perkecambahan.  

Tinggi bibit jagung pada 21 hari 

setelah aplikasi dengan rizobakteri isolat  

LA2MK6.2 (28,55  cm) berbeda tidak 

nyata dengan isolat LA2MK5.1 (26,54 cm), 

PSM1b7.2 (26,52 cm), PSM1a7.1 (26,11 

cm) dan berbeda nyata dengan kontrol 

(25,98 cm) (Tabel 2).  Panjang akar oleh 

isolat LA2MK5.1 (40,430 cm), LA2MK6.2 

(40,32  cm) dan isolat  PSM1b7.2 (37,99 

cm), berbeda nyata dengan isolat lainnya 

dan juga kontrol (28,790 cm). 

  Inokulasi benih dengan rizobakteri 

dari kelompok Pseudomonas spp. dan 

Bacillus spp. dapat meningkatkan panjang 

akar dan tinggi tanaman gandum dan 

kacang ercis (Egamberdiyeva, 2008),  

meningkatkan biomassa tanaman tomat 

dan okra (Adesemoye et al., 2008).

 

Tabel 1. Pengaruh aplikasi rizobakteria terhadap perkecambahan benih jagung 

No Isolat Rizobakteri Daya Kecambah 
(%) 

Indeks Vigor ( ) 

1 LA2MK5.1   99,00 a 96,00 bcd 

2 PSM1b7.2   98,40 ab 95,80 bcd 
3 LA2MK6.2   98,30 abc 98,00 a 

4 PSM1a7.1   98,10 abcd 96,40 bc 
5 SK1MK6.2    98,10 abcd 96,40 bc  
6 LA2Mb 6.2    97,97 bcde 96,66 b 
7 PSM3b1 97,80 bcdef 95,80 bcd 

8 ANO6.1       97,70 bcdef 95,80 bcd 
9 PSM1a5.1   97,70 bcdef 95,50 cd 

10 PSM3a5.1     97,70 bcdef 96,10 bcd 
11 PN5a5.1      97,60 bcdef 95,50 cd 
12 SK2Pa6.2     97,40 cdef 95,60 bcd 
13 PN1b6.1   97,30 def 95,20 d 
14 Kontrol    97,10 ef 96,00 bcd 
15 PN5b7.2      97,10 ef 95,60 bcd 
16 LA2Mb7.1    96,90 f 95,10 d 

Keterangan: *  Rataan selajur yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan     
      LSD pada taraf nyata 5%

Menurut  Desai et al. (2007) aplikasi 

rizobakteri pada benih jarak pagar mampu 

meningkatkan bobot kering bibit,  luas 

daun, dan kandungan klorofil bibit.  

Menurut Yusepi  (2011),  aplikasi  

aktinomiset  endofit  pada  padi  mampu  

meningkatkan tinggi tanaman, panjang 

akar, dan bobot kering total tanaman 

dibanding perlakuan IAA sintetik 0,1 ppm. 

Namun, berdasarkan hasil penelitian bobot 

kering bibit justru meningkat setelah 

aplikasi isolat PN5a5.1 (0,7455 g), LA2Mb7 

(0,7332 g), PN2b6.2 (0,7057  g) dan 

berbeda nyata dengan kontrol (0,6427  g) 

(Tabel 2).  
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Tabel 2. Pengaruh aplikasi rizobakteria terhadap pertumbuhan benih jagung  

No Isolat 
Rizobakteri 

Tinggi 
Tanman 
(cm) 

Panjang akar 
(cm) 

 erat basah 
(g) 

 erat kering 
(g) 

Indeks 
pelarut P 

1 LA2MK6.2 28,55 a* 40,320  a 3,856 a 0,6781 bcd 3,1 
2 LA2MK5.1 26,54 ab 40,430  a 3,816 a 0,6658 cd 3,2 
3 PSM1b7.2 26,52 ab 37,990  a 3,612  ab 0,6666 cd 3,4 
4 PSM1a7.1 26,11 ab 28,530 c 3,223 bcde 0,5687 e 2,6 
5 Kontrol1 25,98 b 28,790 bc 2,697 gh 0,6427 d 0 

6 SK2Pa6.2 25,95 b 30,650 bc 2,690 def 0,6393 d 3,0 

7 SK1MK6.2 25,47 b 29,270 bc 2,762 efgh 0,6836 abcd 2,9 

8 PSM3a5.1 25,26 bc 30,690 bc  2,733 efgh 0,6407 d 2,7 
9 LA2Mb7 25,05 bc 31,300 bc 2,537 h 0,7332 ab 3,0 
10 PN1b6.1 25,01 bc 27,150 c 3,207 bcdef 0,6730 bcd 2,8 
11 PN2b6.2 24,99 bc 30,650 bc 3,250 abc 0,7057 abc 3,0 
12 PN5b7.2 24,91 bc 30,433 bc 3,440 bcdef 0,6674 cd 2,9 
13 PN5a5.1 24,49 bc 31,100 BC 2,8940 defgh 0,7455 a 2,8 
14 PSM1a5.1 24,40 bc 29,100 bc 2,7180 fgh 0,6610 cd 1,5 

15 LA2Mb 6.2 24,19 bc 32,820   b 3,46 abc 0,6862 abcd 1,9 
16 PSM3b1 22,79 c 28,760 bc 3,0540 cdefg 0,6497 cd 2,1 

Keterangan: *  Rataan selajur yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan  
LSD pada taraf nyata 5% 

 

Tabel 3. Pengaruh aplikasi rizobakteri terhadap penekanan penyakitlayu stewart pada 

tanaman jagung 

No Isolat Rizobakteri Keparahan Penyakit (%) Penekanan Keparahan 

Penyakit (%) 

1 LA2MK6.2 11,78 a 76,44 
2 PSM1b7 16,22 ab 67,55 
3 LA2MK5.1    20,78 abc 58,44 

4 PN5a5.1    24,67 abcd 50,65 
5 PN5b7.2   31,01 bcde  37,98 
6 LA2Mb 6.2  31,01 bcde 37,98 
7 SK1MK6.2   31,34 bcde 37,31 
8 LA2Mb7.1   35,78 cdef  28,43 

9 PSM3b1.   36,11 cdef 27,76 

10 PN1b6.1   37,44 cdef 25,10 
11 PSM3a5.   37,67 cdef 24,64 
12 PSM1a5.1  37,78 cdef 24,42 
13 SK2Pa6.2    38,55 def 22,87 
14 ANO6   42,45 ef 15,08 
15 PSM1a7.1.  47,87 ef 4,23 

16 Kontrol 49,990 f 0 

Keterangan: *  Rataan selajur yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan  
   LSD pada taraf nyata 5% 

 

Kemampuan meningkatkan tinggi 

tanaman serta panjang akar bibit jagung 

bila dibandingkan kontrol oleh isolat 

rizobakteri juga ditunjukkan dengan indek 

pelarut fosfat (menghasilkan fosfatase) 

lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

isolat lainnya yaitu  LA2MK6.2 (3,1), 

LA2MK5.1 (3,2), PSM1b7.2 (3,4).   

Kemampuan melarutkan fosfat 

merupakan salah satu mekanisme 

peningkatan pertumbuhan secara langsung 

oleh bakteri rizobakteri. Tanah biasanya 

mengandung jumlah fosfat yang tinggi, 

tapi ketersediaan untuk tanaman terbatas 

dan juga tergantung pada pH tanah 

(Rodríguez dan Fraga, 1999).  
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Pengaruh Aplikasi Rizobakteri dalam 

Mengendalikan Penyakit Layu Stewart 

Tanaman Jagung  

Hasil analisis keparahan penyakit 

layu stewart menunjukkan bahwa aplikasi 

rizobakteri LA2MK6.2 (11,78 ) 

berpengaruh tidak nyata dengan isolat 

PSM1b7 (16,22 ), LA2MK5.1 (20,78 ) 

dan PN5a5.1 (24,67 ) namun berbeda 

nyata dengan isolat lainnya dan kontrol 

(49,99 ) dengan penekanan keparahan 

penyakit berturut-turut adalah: 76,44 , 

67,55 , 58,44 , 50,65  dan 0 . 

Terjadinya penekanan persentase 

keparahan penyakit layu stewart 

mengindikasikan bahwa ke-4 isolat ini 

memiliki potensi untuk dikembangkan 

sebagai agens hayati untuk mengendalikan 

penyakit layu stewart pada tanaman 

jagung karena mampu menekan 

keparahan penyakit layu stewart 50,65% - 

76,44% (Tabel 3).  

 Berdasarkan hasil penelitian 

sebelumnya ketiga bakteri ini merupakan 

kelompok bakteri Gram Negatif dan 

berfluorescens (LA2MK6.2, LA2MK5.1), 

bakteri Gram Positif dan tahan panas 

(PSM1b7) serta bakteri Gram Positif 

(PN5a5.1 ). Rahma (2013), melaporkan 

bahwa induksi ketahanan tanaman jagung 

terhadap penyakit layu stewart 

menggunakan bakteri endofit Serratia 

marcescens, Lysinibacillus sphaericus  

AJ15 & AJ19 dan Alcaligenes faecalis AN6 

& AJ14 mampu menekan  keparahan 

penyakit  dengan  kisaran 42 – 60,35%.  

Menurut Nandakumar et al. (2004) dan 

Ashrafuzzaman et al. (2009) agens   

hayati   dari   kelompok   Bacillus   spp.   

dan   Pseudomonas   spp. merupakan dua 

kelompok bakteri yang memiliki 

kemampuan memacu pertumbuhan  dan 

peningkatan hasil  pada tanaman inang.  

Menurut Vidhyasekaran et al. (2001) 

agens hayati dari kelompok Pseudomonas 

spp. dapat mengendalikan   Xoo   karena   

memiliki   kemampuan   menginduksi   

ketahanan sistemik tanaman padi, 

kemudian  Velusamy et al. (2006) 

melaporkan 2.4 diacetylphloroglucinol 

yang diproduksi oleh Pseudomonas spp 

dapat menghambat pertumbuhan Xoo 

yang menyebabkan penyakit Hawar Daun 

Bakteri  pada tanaman padi.  

 

KESIMPULAN 

Isolat LA2MK6.2, LA2MK5.1 dan 

PSM1b7.2 merupakan rizobakteri yang 

mampu menekan perkembangan penyakit 

layu stewart 58,44%-76,44% dan 

meningkatkan pertumbuhan tanaman 

jagung.  
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ABSTRAK 

Blood Disease Bacterium (BDB) merupakan salah satu patogen penting yang dapat 

menurunkan produksi pisang   Asap cair dilaporkan memiliki aktivitas antimikrobial.  

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi potensi asap cair dari  tempurung kelapa 

(TKP), buah pinus (PNS), dan pelepah kelapa sawit (SWT) dalam  menghambat 

pertumbuhan BDB, mengamati morfologi sel BDB setelah kontak dengan asap cair, dan 

mengevaluasi potensinya dalam menekan kejadian penyakit darah.  Uji antibiosis asap 

cair dilakukan dengan menggunakan metode difusi agar dan pengukuran kerapatan 
bakteri dengan spektrofotometri dengan ʎ 600 nm, dan pengamatan morfologi sel BDB 

dilakukan dengan teknik Scanning Electron Microscopyc (SEM).  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa asap cair TKP, PNS, dan SWT mulai pada konsentrasi 0.5%, sudah 

memperlihatkan aktivitas penghambatan terhadap BDB.  Hasil SEM menunjukkan bahwa 

kontak asap cair dengan sel  BDB dapat menyebabkan  kerusakan pada dinding sel dan 

membran sel.  Asap cair TKP, PNS, dan SWT mulai pada konsentrasi 0.5% sudah dapat 

menekan kejadian penyakit darah sampai 100%. 

Kata kunci: asap cair,  blood disease, pirolisis, scanning electron microscopyc 

 

ABSTRACT 

Blood Disease Bacterium (BDB)  is one of the important pathogens that can reduce the 

production of bananas. Liquid smoke reported to have antimicrobial activity. This study 

aims to evaluate the potential of liquid smoke from coconut (TKP),  pinecones (PNS), 

and oil palm fronds  (SWT) in inhibiting the growth of BDB and observing the 

morphology of cells BDB after contact with liquid smoke.  Liquid smoke antibiosis test 

done using agar diffusion method and bacterial density measurement by 

spectrophotometry with ʎ 600 nm.  Morphological observation of bacterial cells was 

performed using Scanning Electron Microscopyc (SEM).  The results showed that starting 

at a concentration of 0.5%, liquid smoke of SWT, TKP and PNS have shown inhibitory 

activity against BDB.  SEM results indicate that the contact liquid smoke could cause 

damage to the cell wall and cell membrane of BDB. 

Keywords:  blood disease, liquid smoke, pyrolisis, scanning electron microscopyc 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu faktor yang menjadi 

kendali dalam pengembangan pisang di 

Indonesia adalah adanya serangan 

patogen tanaman.  Blood Disease 

Bacterium (BDB) merupakan patogen 

penting yang dapat menyebabkan penyakit 

darah pada pisang.  Kejadian penyakit ini 

sangat tinggi di lapangan bisa mencapai 

lebih dari 80%, dan dapat menurunkan 

produksi pisang sampai 100% (Supriadi 

2005). Menurut Sequeira (1998), kejadian 

penyakit darah pada pisang dan 

penyebarannya di lapangan masih sangat 

mailto:imas.aisyah86@yahoo.com
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tinggi, semua varietas tanaman pisang 

yang dibudidayakan sampai saat ini rentan 

terhadap patogen tersebut dan tingginya 

potensi penularan oleh serangga vektor 

pengunjung bunga pisang. 

Beberapa rekomendasi pengendalian 

berdasarkan Ditlinhorti (2011), mencakup 

sanitasi, eradikasi, pengendalian secara 

kultur teknis, biologi, dan penggunaan 

pestisida sintetik sebagai alternatif 

terakhir.  Namun berbagai teknik 

pengendalian tersebut hasilnya masih 

kurang memuaskan, oleh karena itu masih 

perlu dicari bahan pengendali lain yang 

lebih efektif dan ramah lingkungan. 

Asap cair dari limbah kayu albasia, 

waru, johar dan kelapa dapat 

meningkatkan mortalitas Meloidogyne spp 

dan menghambat Fusarium oxysporum 

(Mugiastuti & Manan 2009).  Asap cair dari 

kayu pelawan (Tristania abavata) dapat 

menghambat pertumbuhan E. coli 

(Almunady et al. 2009).  Tujuan dari 

penelitian ini  adalah untuk mengevaluasi 

potensi asap cair dari tempurung kelapa 

(TKP), buah pinus (PNS), dan pelepah 

kelapa sawit (SWT) dalam  menghambat 

pertumbuhan BDB, mengamati morfologi 

sel BDB setelah kontak dengan asap cair, 

mengevaluasi potensinya dalam menekan 

kejadian penyakit darah. 

 

METODE PENELITIAN 

Penyiapan Asap Cair 

 Asap cair dibuat dengan 

menggunakan pirolisator.  Pirolisis dibuat 

dengan suhu pemanasan 0-400 oC selama 

5 jam.  Crude asap cair  berwarna cokelat 

kehitaman yang diperoleh selanjutnya 

didestilasi 1x dengan suhu 150-200 oC 

sehingga diperoleh asap cair berwarna 

kuning kocokelatan yang siap digunakan  

sebagai bahan penelitian. 

Isolasi  dan Uji Konfirmasi Genetik 

Blood Disease Bacterium (BDB)  

 BDB diisolasi dari tangkai buah dari 

bagian tandan buah pisang yang 

memperlihatkan gejala penyakit darah.  

Koloni BDB hasil isolasi yang tumbuh di 

media TZC selanjutnya  diekstraksi DNA 

genomnya dengan menggunakan Presto TM 

Mini gDNA Bacteria Kit (Genetika Science).  

Fragmen spesifik DNA genom BDB 

kemudian diamplifikasi dengan teknik 

polymerase chain reaction dengan primer 

spesifik, yaitu 121F (5‘-CGT ATTGGA TGC 

CGT AAT GGA- 3‘) dan 121R (5‘-AAG TTC ATT 

GGT GCC GAA TCA-3‘).  Amplifikasi 

fragmen spesifik DNA genom BDB 

menggunakan PCR Mix (Green Taq TM 

Green PCR Master Mix) (PT Biogen 

Scientific) sesuai dengan anjuran 

perusahaan.  Sebanyak 1 µl DNA template 

BDB ditambahkan pada Mix PCR tersebut 

di atas.  Amplifikasi fragmen  spesifik DNA 

genom BDB dilakukan dengan 

menggunakan  mesin PCR (Gene Amp PCR 

System 9700). Program PCR yang 

digunakan adalah: denaturasi awal  pada 

suhu 96 oC selama 5 menit, diikuti oleh 

tahap denaturasi pada 94 oC selama 15 

detik, annealing pada suhu 59 oC selama 

30 detik, ekstensi primer pada suhu 72 oC  

selama 30 detik, sebanyak 30 siklus, dan 

tahap terakhir adalah final extension pada 

suhu 72 oC selama 10  menit, kemudian 

suhu dipertahankan pada 11 oC.  Produk 

PCR di eletroforesis dengan larutan 

agarose 2%, pada suhu 100 volt selama 

30 menit, selanjutnya produk DNA 

divisualisasi di bawah lampu 

transillumintor UV (Hadiwiyono 2011).   

Uji Daya Hambat Asap Cair terhadap 

BDB pada Media padat TZC  

 Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode difusi agar mengacu 

pada prosedur Madigan et al. (1997).  

Pengamatan dilakukan terhadap diameter 

zona hambat. 

Uji Daya Hambat Asap Cair terhadap 

BDB pada Media Luria Bertani Cair  

Pengujian ini dilakukan dengan 

metode pengukuran kerapatan bakteri 

dengan spektrofotometri pada panjang 

gelombang 600 nm, mengacu pada 

prosedur  Madigan et al.(1997). 

Pengamatan  terhadap Morfologi Sel 

BDB  

Setelah kontak dengan asap cair 

SWT 2.0%, morfologi sel BDB diamati 

dengan teknik Scanning Electron 

Mycroscopyc (SEM) mengikuti prosedur 

(Jeol 1995).  Pengamatan SEM dilakukan 

di LIPI Cibinong Bogor. 

Pengujian Asap Cair dalam Menekan 

Kejadian Penyakit Darah  
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Pengujian ini mengikuti prosedur 

(Kloepper & Tuzun 1996).  Bibit pisang 

kepok kuning diberi asap cair TKP, PNS 

dan SWT dengan konsentrasi 0.0% 

(kontrol), 0.5%, 1.0%, dan 2.0% (v/v).  

Asap cair disiramkan ke dalam media 

tanah sebanyak 100 mL/polibag. Setelah  

2x24 jam perlakuan asap cair, bibit 

diinokulasi dengan suspensi BDB dengan 

kerapatan sel 108 sel/mL (OD=0.1) 

sebanyak 2 mL dengan cara disuntikkan 

pada bonggol.  Peubah yang diamati 

adalah persentase kejadian penyakit. 

Analisis Data Hasil Penelitian  

 Semua data hasil penelitian dianalisis 

secara statistik dengan Analysis of 

Variance (ANOVA) dan perlakuan yang 

berpengaruh nyata dilakukan uji Duncan’s 

Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 

5%. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Isolasi dan Uji Konfirmasi Genetik 

Blood Disease Bacterium (BDB) 

Koloni BDB pada media TZC dan 

fragmen spesifik BDB berhasil diperoleh 

(Gambar 1A dan 1B).  Ciri-ciri koloni BDB 

hasil isolasi yang tumbuh di media TZC 

sesuai dengan pendapat Supriadi (2003) 

yaitu berbentuk bulat, diameternya 0.5-

2.0 mm, berwarna merah di tengah dan 

putih di bagian pinggirnya.  Ciri lainnya 

adalah koloninya cenderung lengket pada 

permukaan medium sehingga agak sulit 

kalau diambil dengan jarum ose (Gambar 

1A), sedangkan fragmen spesifik Blood 

Disease Bacterium yang diperoleh memiliki 

ukuran sesuai dengan laporan Hadiwiyono 

(2011),  yaitu 317 bp (Gambar 1B).        

          

 

Gambar 1 (A) morfologi koloni tunggal Blood Disease Bacterium pada media TZC (B) 

fragmen spesifik genom  Blood Disease Bacterium 

Daya Hambat Asap Cair terhadap BDB 

pada Media TZCdan Media LB 

Hasil uji menunjukkan bahwa asap 

cair TKP, PNS, dan SWT memiliki aktivitas 

penghambatan terhadap BDB, ditunjukkan 

dengan terbentuknya zona hambat/zona 

bening pada media TZC (Gambar 2), dan 

terjadinya penurunan kerapatan  sel  

(Optical Density) BDB (Tabel 1).   

 

 

Gambar 2 Zona hambat BDB yang dibentuk oleh perlakuan asap cair dari: (A) buah 

pinus, (B) tempurung kelapa, dan (C) pelepah kelapa sawit.  Konsentrasi 

asap cair ditunjukkan oleh: 1 (0.0%), 2 (0.5%), 3 (1.0%), 4 (2.0%), dan  5  

(Agrept 20 WP) 
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Semakin tinggi konsentrasi asap cair TKP, 

PNS dan SWT yang digunakan cenderung 

meningkatkan diameter zona hambat dan  

persentase penurunan  nilai OD.  Dari 

Tabel 1 juga terlihat bahwa Agrept 20 WP 

memiliki daya hambat lebih baik daripada 

asap cair TKP, PNS, dan SWT pada 

konsentrasi 0.5%, hal ini disebabkan 

karena Agrept 20 WP merupakan 

bakterisida yang bekerja mengganggu 

biosintesis protein sehingga metabolisme 

bakteri terganggu (Wainwright 1991).  

Mulai pada konsentrasi 1.0% daya hambat 

asap cair SWT, TKP, dan PNS lebih tinggi 

daripada Agrept 20 WP, dan pada 

konsentrasi 2.0%  ketiganya memberikan 

daya hambat paling tinggi.   

Senyawa aktif dalam asap cair yang 

diduga berperan dalam menghambat 

pertumbuhan BDB pada media TZC dan 

media LB cair adalah senyawa fenol, 

alkohol dan asam asetat (Girrard 1992).  

Menurut Davidson et al. (2005), asam 

asetat memiliki daya hambat lebih tinggi 

terhadap pertumbuhan bakteri daripada 

senyawa fenol dan alkohol, namun apabila 

ketiga senyawa tersebut digabungkan 

akan menghasilkan kemampuan 

penghambatan yang lebih besar daripada 

masing-masing senyawa.   Menurut Luc  

(2007), senyawa asam, fenol dan alkohol, 

dapat merusak protein dan lipid 

pembentuk dinding sel dan membran sel 

bakteri, sehingga fungsi dinding sel dan 

membran sel menjadi tidak stabil dan 

ketidakstabilan dinding sel dan membran 

sitoplasma ini dapat mempercepat 

terjadinya kebocoran sel.   

Hasil pengamatan morfologi sel BDB 

dengan teknik SEM 

Hasil pengamatan dengan teknik 

SEM menunjukkan bahwa asap cair dapat 

merusak dinding sel dan membran sel BDB 

(Gambar 3).  Dibandingkan kontrol 

(Gambar 3 A) permukaan dinding sel 

bakteri rusak (permukaan sel terlihat 

kasar, tidak rata, bagian pinggir dinding 

selnya menjadi bergerigi dan berlubang), 

tampak sel bocor dan cairan sitoplasma 

merembes keluar (Gambar 3B).  

 

 

Gambar 3 Kondisi morfologi sel BDB pada (A) kontrol (tanpa asap cair) (pembesaran 

7500x) (B) perlakuan asap cair SWT 2.0% (pembesaran 10.000x) 

Eugenol dapat menginaktivasi enzim 

transpeptidase sehingga dapat 

menyebabkan kekuatan dinding sel bakteri 

menjadi lemah, dan akibatnya sel bakteri 

mudah lisis/bocor  (Oyedemi et al. 2008).   

Senyawa aktif dalam asap cair yang 

diduga berperan dalam merusak dinding 

sel dan membran sel bakteri adalah asam 

asetat, fenol dan alkohol.  Senyawa aktif 

lainnya dalam asap cair yang diduga 

memiliki aktivitas yang sama adalah 

vanillin dan syringaldehyde.  Vanillin dan 

syringaldehyde memiliki struktur dasar 

fenol (-OH), dan metoksi (-OCH3) yang 

sama dengan eugenol, sehingga diduga 

keduanya memiliki aktivitas yang sama 

dengan eugenol.   

Pengaruh Asap Cair dalam Menekan 

Kejadian Penyakit Darah  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

asap cair TKP, PNS, dan SWT dapat 

menekan  kejadian  penyakit darah  

sampai 100%  (Tabel 2).  Senyawa aktif 

dalam asap cair TKP, PNS,dan SWT yang 

diduga berkontribusi dalam menekan 

kejadian penyakit darah adalah fenol, 

alkohol dan asam asetat.   
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Tabel 1.  Pengaruh jenis dan konsentrasi asap cair terhadap diameter zona hambat dan 

persentase penurunan  nilai OD 

Jenis  asap cair Konsentrasi 
(%) 

Diameter zona hambat 
(mm) 

Persentase penurunan 
OD (%) 

Tempurung kelapa 0.5   8.50 b 27.20 c 
1.0 21.83 d 74.10 f 
2.0 23.20 e 97.60 g 

Buah pinus 0.5   8.33 b 20.20 b 
1.0 20.77 cd 74.00 f 
2.0 22.27 de 97.50 g 

Pelepah kelapa sawit 0.5   8.83 b 28.90 d 
1.0 25.20 f 74.30 f 
2.0 30.43 g 97.70 g 

Kontrol (inokulasi BDB saja)   0.00 a   0.00 a 

Agrept 20 WP  20.00 c 72.50 e 

Keterangan: Angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak 
berbeda nyata pada taraf uji 5% (uji DMRT) 

Tabel 2. Pengaruh jenis dan konsentrasi asap cair terhadap persentase kejadian penyakit 

darah dan penekanan kejadian penyakit darah 

Jenis  asap cair Konsentrasi 
(%) 

Kejadian penyakit (%) Penekanan kejadian 
penyakit  (%) 

Tempurung kelapa 0.5      0  100 a 
1.0      0 100 a 
2.0      0  100 a 

Buah pinus 0.5      0  100 a 

1.0      0  100 a 

2.0      0  100 a 
Pelepah kelapa sawit 0.5      0  100 a 

1.0      0  100 a 
2.0      0  100 a 

Kontrol (inokulasi BDB saja)  100     0 b 

Keterangan: Angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak 

berbeda nyata pada taraf uji 5% (uji DMRT) 

 

Senyawa lainnya yang diduga 

memiliki aktivitas yang sama adalah 

karrikin. Karrikin diturunkan dari hasil 

pirolisis komponen selulosa, dan 

dimasukkan ke dalam zat pengatur 

tumbuh dari kelas butenolide (Chiwocha et 

al. 2009).  Sinyal karrikin dapat 

mengaktifkan reseptor KAI2 (Karrikin 

Insensitive 2) pada tanaman.  KAI2 adalah 

protein α/β-hydrolase yang memiliki 

aktivitas mengkatalisis hidrolisis atom 

karbonil dari cincin butenolide karrikin, 

sehingga cincin butenolide karrikin 

menjadi terbuka, dan pembukaan cincin 

butenolide ini akan mempercepat proses 

transduksi sinyal karrikin dalam tanaman 

(Guo et al. 2013).   

Sinyal Acyl Homoserine Lactone 

(AHLs) merupakan sinyal quorum sensing 

bakteri gram negatif untuk mengatur 

fungsi biologis yang berbeda termasuk 

ekspresi gen yang terlibat dalam virulensi 

dan patogenisitas bakteri (Miller & Bassier 

2001). Molekul AHLs bakteri memiliki 

struktur dasar lactone yang sama dengan 

karrikin, sehingga diduga setelah protein 

α/β-hydrolase ini aktif, protein ini akan  

mendegradasi AHLs  bakteri yang 

berkembang dalam tanaman, akibatnya 

quorum sensing bakteri menjadi 

terhambat, dan infeksi bakteri dapat 

ditekan. 

Senyawa-senyawa aktif lainnya yang 

terdeteksi dalam asap cair SWT, TKP dan 

PNS yang juga diduga berperan dalam 

menghambat biofilm bakteri dan 

menghambat sistem quorum sensing 

bakteri adalah: vanillin, eugenol, curcumin 

dan furanone/2(5H)-furanone. Senyawa 

vanillin, eugenol, curcumin dan 

furanone/2(5H)-furanone  berinteraksi 

dengan mengikat situs spesifik pada 

protein reseptor LuxR, dan pengikatan  

senyawa vanillin terhadap protein ini dapat 
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mempercepat degradasi protein LuxR atau 

menginduksi ketidakstabilan protein LuxR 

akibatnya fungsional protein LuxR untuk 

mengenali dan mengikat AHLs bakteri 

menjadi terganggu, gangguan ini dapat 

menyebabkan quorum sensing menjadi 

terhambat (Kappachery et al. 2010; Zhou 

et al. 2013; Menefield et al. 2002; 

Rudrappa & Bais 2008). 
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ABSTRAK 

Buah salak merupakan salah satu komoditas hortikultura yang berpotensi untuk 

dijadikan komoditas ekspor. China merupakan pasar terbesar sebagai negara tujuan 

ekspor buah salak dari Indonesia yang mencapai 86 persen. Protokol ekspor buah salak 

yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan China berisi ketentuan dan 

persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan ekspor buah salak ke China. Untuk 

itu, Badan Karantina sebagai institusi pemerintah telah berupaya mendukung ekspor 

buah salak melalui fasilitasi akses pasar bagi komoditas tersebut dengan 

penyelenggaraan sertifikasi fitosanitari untuk pemenuhan persyaratan negara tujuan. 

Kebijakan pelayanan sertifikasi fitosanitari diarahkan melalui pengembangan tindakan 

karantina berbasis in line inspection (approach control system on risk management) 

dengan penerapan mitigasi risiko terbawanya Organisme Pengganggu Tumbuhan dan 

kontaminasi cemaran berbahaya mulai dari sentra produksi (on farm) sampai proses 

pengiriman yang melibatkan seluruh pihak terkait. Sertifikasi fitosanitari diharapkan 

dapat mendukung kelancaran ekspor komoditas hortikultura khususnya buah salak ke 

negara China. 

Kata kunci: karantina, in line inspection, protokol ekspor 

 

ABSTRACT 

Salaca is one of horticultural commodities that have potential for export. China is the 

largest market of export for Salaca from Indonesian that reach 86 percent. export 

protocol for Salaca that has been agreed by both of government Indonesia and China 

contain terms and conditions that must be met for the export to China. So that 

Indonesia Agriculture Quarantine Agency as a government institution has been working 

to support and facilitate market access for these commodities by meet the phytosanitary 

requirement and phytosanitary certification for Salaca to China. phytosanitary 

certification system improved by quarantine measures based in-line inspection (approach 

control system on risk management) by application of risk mitigation for pests and 

harmful contamination from production centers (on farm) up to shipment by engage all 

stakeholders. This system expected to support the export of horticultural commodities, 

especially Salaca to China. 

Keywords: quarantine, in line inspection, export protocol 

 

PENDAHULUAN 

 Indonesia merupakan negara tropis 

yang menghasilkan berbagai jenis 

komoditas hortikultura, terutama buah 

tropis yang bernilai ekonomi tinggi. 

Peluang pasar bagi komoditas buah tropis 

Indonesia di pasar internasional sangat 

menjanjikan. Di antara negara ASEAN, 

Indonesia merupakan salah satu pemasok 

buah tropis terbesar selain Filipina, 

Thailand, dan Vietnam. 

Upaya untuk meningkatkan daya 

saing buah-buahan lokal dilakukan selain 

untuk menekan impor di pasar domestik, 

juga untuk meningkatkan ekspor produk 

buah-buahan di pasar internasional. 

Terdapat tiga jenis buah yang menjadi 

primadona ekspor Indonesia saat ini, yaitu 

manggis, salak, dan mangga.  Ketiga jenis 

buah tersebut saat ini telah mampu 

menembus pasar di berbagai negara, 

khususnya di Asia Tenggara, Timur 

Tengah, dan Asia Timur.  
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Sebagai negara penghasil dan 

pengekspor buah salak terbesar di dunia, 

Indonesia melakukan upaya untuk 

memperluas akses ekspor buah salak di 

pasar internasional. Badan Karantina 

Pertanian sebagai institusi pemerintah 

berperan dalam mendukung 

pengembangan ekspor komoditas 

hortikultura melalui fasilitasi akses pasar 

bagi perdagangan dan pemasaran 

komoditas hortikultura dengan 

penyelenggaraan sertifikasi fitosanitari 

untuk pemenuhan persyaratan fitosanitari 

negara tujuan ekspor. Kebijakan 

pelayanan sertifikasi fitosanitari diarahkan 

melalui pengembangan tindakan karantina 

berbasis in line inspection (approach 

control system on risk management) 

dengan penerapan mitigasi risiko 

terbawanya Organisme Pengganggu 

Tumbuhan dan kontaminasi cemaran 

berbahaya mulai dari sentra produksi (on 

farm) sampai proses pengiriman yang 

melibatkan seluruh pihak terkait. 

Kebijakan dilakukan untuk pemenuhan 

persyaratan fitosanitari negara tujuan 

ekspor serta mempertahankan kualitas 

buah-buahan yang akan diekspor dan 

memudahkan penelusuran serta tindakan 

perbaikan (Barantan 2014). 

Tujuan makalah ini untuk dapat 

digunakan sebagai informasi bagi seluruh 

pihak dalam pemenuhan persyaratan 

ekspor buah salak dalam rangka akselerasi 

ekspor buah salak Indonesia di pasar 

internasional khususnya China. 

 

BAHAN DAN METODE 

Persyaratan ekspor buah salak ke 

China 

Buah salak yang diekspor harus 

bebas dari OPT karantina (OPTK) negara 

China, bebas dari kontaminasi dan 

cemaran berbahaya, dikemas dan diberi 

label sesuai dengan persyaratan negara 

China, berasal dari kebun produksi yang 

telah diregistrasi, serta dikemas di dalam 

rumah kemas yang telah diregistrasi.  

Mitigasi risiko di kebun  

Buah salak yang diekspor harus 

berasal dari kebun yang telah diregistrasi 

oleh Menteri Pertanian dan secara 

konsisten menerapkan GAP, SOP, dan IPM 

dalam pengelolaan OPTK China. 

Mitigasi risiko di rumah kemas 

Penanganan pasca panen buah salak 

tujuan China harus dilakukan di dalam 

rumah kemas yang memenuhi persyaratan 

serta telah diregistrasi oleh Menteri 

Pertanian. 

Mitigasi risiko selama penyimpanan 

dan pengangkutan 

Penyimpanan buah salak dilakukan 

dalam bangunan khusus dan diangkut 

dengan menggunakan alat angkut 

berpenutup yang dilengkapi dengan 

fasilitas pengatur suhu untuk menjaga 

buah salak dari terjadinya re-infestasi dan 

kontaminasi kotoran serta cemaran pada 

buah salak.  

Sertifikasi karantina tumbuhan 

Petugas Karantina Tumbuhan 

melaksanakan sertifikasi terhadap buah 

salak yang telah memenuhi persyaratan 

ekspor buah salak ke China. 

. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Persyaratan ekspor buah salak ke 

china 

Ekspor buah salak Indonesia ke 

China harus memenuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan China 

serta bebas dari Organisme Pengganggu 

Tumbuhan (OPT) yang menjadi OPT 

karantina (OPTK) China. Terdapat 4 

(empat) OPTK pada buah salak yang 

ditetapkan China, yaitu Bactrocera 

carambolae, Bactrocera papayae, 

Dysmicoccus brevipes, dan Marasmius 

palmivorus. Selain itu, buah salak yang 

diekspor ke China harus dijamin aman dari 

kontaminasi serta cemaran berbahaya. Isu 

keamanan pangan menjadi salah satu 

perhatian pemerintah China terkait dengan 

pemasukan produk pangan ke negaranya. 

Untuk itu, NPPO negara pengekspor 

diharuskan untuk melakukan pengawasan 

dan pengaturan aplikasi bahan kimia dan 

melakukan pemeriksaan secara regular 

terhadap penggunaan pestisida di 

lapangan.                  

Upaya pemenuhan persyaratan 

ekspor buah salak ke China dilakukan 
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dengan hanya mengekspor buah salak 

yang berasal dari kebun yang telah 

diregistrasi dan menerapkan sistem 

budidaya yang baik dan memiliki standar 

operasional prosedur (SOP) serta 

menerapkan pengelolaan hama terpadu. 

Penanganan buah salak sebelum ekspor 

dilakukan mulai dari proses budidaya 

hingga pengiriman. Pengemasan buah 

salak menggunakan kemasan yang baru 

dan bersih, memenuhi persyaratan 

karantina serta standar keamanan dan 

kebersihan China. Selain itu, Setiap 

box/packing harus berisi informasi tentang 

nama produk, tempat produksi, nama 

negara, nama dan nomor registrasi kebun 

dan rumah kemas, alamat rumah kemas, 

serta mencantumkan kalimat ―for People’s 

Republic of China‖ dalam bahasa China.  

Mitigasi risiko di kebun 

Salah satu persyaratan ekspor buah 

salak ke China adalah buah harus berasal 

dari kebun yang menerapkan cara 

budidaya yang baik (Good Agriculture 

Practices, GAP), berasal dari kebun yang 

telah diregistrasi oleh Menteri Pertanian 

serta telah diakui oleh pemerintah China.  

Penerapan GAP selama proses 

produksi buah di kebun produksi 

diharapkan dapat menghasilkan produk 

yang aman dikonsumsi, bermutu dan 

diproduksi secara ramah lingkungan. 

Penerapan GAP selama proses produksi 

buah salak dilakukan sebagai upaya untuk 

meningkatkan daya saing produk buah 

serta mengatasi hambatan teknis ekspor 

berupa persyaratan mutu, keamanan 

pangan, serta sanitary dan phytosanitary. 

Hal ini telah diatur dalam Permentan 

nomor 48/Permentan/ OT.140/10/2009.  

Registrasi kebun sebagai wujud dari 

penerapan budidaya buah yang baik, 

dinyatakan dengan penerbitan nomor 

registrasi terhadap kebun buah salak yang 

dinyatakan lulus memenuhi kriteria 

penilaian. Nomor registrasi tersebut 

ditertbikan oleh Otoritas Kompeten 

Keamanan Pangan (OKKP). Pelaksanaan 

penerapan dan registrasi kebun buah salak 

berpedoman pada Permentan nomor 

62/Permentan/OT.140/10/2010.   

Adanya registrasi kebun merupakan 

salah satu jaminan bahwa produk yang 

dihasilkan memiliki kualitas yang baik 

serta aman untuk dikonsumsi. Selain itu, 

registrasi kebun dapat mempermudah 

penelusuran apabila sewaktu-waktu 

diperlukan. 

Badan Karantina Pertanian sebagai 

focal point National Plant Protection 

Organization (NPPO) Indonesia telah 

menyampaikan daftar kebun produksi 

yang telah diregistrasi kepada pemerintah 

China. Hingga tahun 2015, terdapat 2.749 

kebun salak yang telah diregistrasi dengan 

luas mencapai 973,12 Ha (Tabel 2). Saat 

ini, kebun produksi buah salak yang akan 

diekspor ke China masih terkonsentrasi di 

daerah Sleman dan Magelang yang dikenal 

sebagai sentra produksi buah salak di 

Indonesia. 

 

Tabel 1. Jumlah dan luas kebun salak sudah diregistrasi 

Lokasi Jumlah kebun salak Jumlah kelompok petani Luas kebun salak (Ha) 

Sleman 1.527 30 740,71 

Magelang 1.222 4 232,41 

 Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura (2015) 

 

Setiap tahun, produksi buah salak 

cenderung meningkat (Gambar 1). Namun 

demikian, volume ekspor buah salak dari 

Indonesia sampai saat ini dilaporkan 

hanya sebagian kecil dari total produksi.  



Prosiding Plant Protection Day II (2): 123-128   Sertifikasi Fitosanitari Ekspor Buah … 

 

126 
 

 

Gambar 1 Produksi buah salak di Indonesia (Sumber: Badan Pusat Statistik dan 

Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2015 

Selama tahun 2015, buah salak telah 

diekspor ke beberapa negara antara lain 

China, Saudi Arabia, Malaysia, dan 

Singapura. Di antara negara tersebut, 

China merupakan negara terbesar sebagai 

negara tujuan ekspor buah salak dari 

Indonesia yang mencapai 86 persen (ePlaq 

2016). 

 

Tabel 2. Volume dan frekuensi ekspor buah salak ke China 

Tahun Volume (Kg) Frekuensi (kali) 

2012 657.256,19 366 

2013 655.391,41 355 

2014 733.798,06 433 

2015 735.098,03 462 

    Sumber: ePlaq system Barantan (2016) 

Ekspor buah salak dari Indonesia ke 

China telah dilakukan selama beberapa 

tahun. Adapun volume ekspor buah salak 

ke China mulai tahun 2012 hingga 2015 

cukup tinggi dengan rata-rata 690 ton per 

tahun (Tabel 2). 

Mitigasi risiko di rumah kemas 

Penanganan pasca panen buah salak 

sebelum pengiriman harus dilakukan di 

dalam rumah kemas (packing house) yang 

telah diregistrasi oleh Menteri Pertanian. 

Rumah kemas yang telah diregistrasi 

harus menerapkan penanganan pasca 

panen yang baik (Good Handling Practices, 

GHP), sehingga buah salak yang telah 

dipanen ditangani dengan baik sesuai 

dengan karakteristik buah salak. Kegiatan 

penanganan pasca panen tersebut meliputi 

pembersihan (cleaning), sortasi, dan 

pengelompokan (grading) buah 

berdasarkan kriteria yang ditentukan, 

pengemasan (packing) buah, pelabelan, 

pencatatan (recording), serta pencegahan 

re-infestasi dan kontaminasi buah dari 

OPT, cemaran atau kotoran. 

Registrasi rumah kemas merupakan 

salah satu jaminan bahwa buah salak yang 

diekspor memenuhi standar persyaratan 

China, tidak rusak, bebas dari kontaminasi 

OPTK dan cemaran berbahaya.  

 

Tabel 2. Daftar rumah kemas buah salak yang diregistrasi 

Kode Nama Rumah Kemas No. Registrasi Lokasi 

A PT. Agung Mustika Selaras KEMTAN RI PH 36-71-0005-0916 Tangerang, Jabar 
B CV. Sumber Buah KEMTAN RI PH 32-04-0004-0815 Cirebon, Jabar 

C PT. Alamanda Sejati Utama KEMTAN RI 32-04-0006-0913 Bandung, Jabar 
D CV. Agronusa KEMTAN RI PH 33-086-0007-

1012 
Magelang, Jateng 

E PT. Harton Asasta KEMTAN RI PH 33-08-0011-0214 Magelang, Jateng 
F PT. Buah Angkasa KEMTAN RI PH 34-04-0012-1214 Sleman, Yogyakarta 

Sumber: Kementerian Pertanian (2016) 

2010

2011

2012

2013

2014*)

 749,876  

 1,082,125  

 1,035,406  

 1,030,401  

 1,035,903  

Produksi Buah Salak Tahun 2010-2014 

Produksi (Ton)
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Berdasarkan data Kementerian 

Pertanian tahun 2016, terdapat enam 

rumah kemas buah salak yang telah 

diregistrasi oleh Menteri Pertanian (Tabel 

2). Rumah kemas yang diregistrasi harus 

memiliki program pengendalian OPT, 

program sanitasi yang diterapkan di 

sekitar rumah kemas serta dikelola dengan 

baik sehingga tidak melewati masa berlaku 

registrasinya. 

Mitigasi Risiko Selama Penyimpanan 

dan Pengangkutan 

Proses penyimpanan dan 

pengangkutan merupakan bagian 

penanganan pasca panen buah salak. Hal 

ini menjadi titik kritis dalam proses ekspor 

buah salak ke China karena sangat 

berpotensi terjadi kontaminasi dan re-

infestasi OPT pada buah salak selama 

penyimpanan dan pengangkutan. Upaya 

pengelolaan risiko selama penyimpanan 

dan pengangkutan harus dilakukan sesuai 

dengan karakter buah salak, untuk 

menjaga kesehatan dan kualitas buah 

salak dapat dipertahankan sampai negara 

tujuan. 

Buah salak sebelum ekspor harus 

disimpan di dalam fasilitas penyimpanan 

yang dilengkapi alat pengatur suhu, steril, 

bebas banjir dan tertutup sedemikian rupa 

untuk melindungi buah dari cemaran 

biologis, mekanis, dan re-infestasi OPT. 

Tempat penyimpanan buah salak juga 

harus dikelola dengan baik, memiliki 

program pengendalian OPT dan sanitasi 

yang diterapkan di dalam dan di sekitar 

fasilitas penyimpanan. 

Selama pengiriman, buah salak 

diangkut dengan menggunakan alat 

angkut yang steril, bebas dari re-infestasi 

OPT, tertutup sedemikian rupa untuk 

melindungi buah dari cemaran biologis, 

mekanis dan re-infestasi OPT. Apabila 

dimungkinan, pengangkutan buah salak 

menggunakan alat angkut yang dilengkapi 

alat pengatur suhu. 

Selain itu, untuk menjaga tidak 

terjadinya kontaminasi dan re-infestasi 

OPT selama pengangkutan, buah salak 

yang dikirim harus dipastikan dalam 

kondisi aman dan tidak tercampur dengan 

buah lain atau buah yang akan dipasarkan 

di dalam negeri atau buah yang akan 

dikirim ke negara lain. 

Sertifikasi Karantina Tumbuhan 

Petugas Karantina Tumbuhan 

melaksanakan sertifikasi terhadap buah 

salak yang telah memenuhi persyaratan. 

Petugas Karantina Tumbuhan harus 

melakukan pemeriksaan asal buah, 

aktivitas/kegiatan di rumah kemas, kondisi 

buah, dan pemeriksaan kesehatan buah. 

Pemeriksaan ditetapkan untuk 

dilakukan terhadap setiap individu sampel 

buah salak yang diambil sebanyak 2% dari 

lot kiriman. Selain itu, Petugas Karantina 

Tumbuhan harus memeriksa kondisi 

keamanan dan label kemasan serta 

memastikan seluruh persyaratan asal 

buah, kondisi dan kegiatan di rumah 

kemas dapat dipenuhi. 

Sertifikat kesehatan (Phytosanitary 

Certificate, PC) diterbitkan oleh Petugas 

Karantina Tumbuhan di tempat 

pengeluaran. PC diberikan sebagai jaminan 

bahwa buah salak telah memenuhi 

persyaratan. Sebagai jaminan keamanan 

pangan, Petugas Karantina Tumbuhan 

dapat melakukan monitoring terhadap 

penerapan mitigasi risiko di kebun 

produksi dan pengujian keamanan pangan 

buah salak yang diekspor ke China. 

 

KESIMPULAN 

Pengembangan sistem sertifikasi 

fitosanitari bagi komoditas unggulan 

hortikultura diperlukan untuk 

memudahkan dalam pemenuhan 

persyaratan fitosanitari negara tujuan 

ekspor karena persyaratan Sanitary and 

Phytosanitary (SPS) dalam perdagangan 

internasional komoditas pertanian menjadi 

isu penting. Konsistensi penerapan aturan 

yang telah disepakati diharapkan dapat 

memberikan jaminan terhadap 

terpenuhinya persyaratan ekspor yang 

buah salak dari Indonesia ke China. 

Sertifikasi karantina diberikan sebagai 

jaminan bahwa buah salak yang diekspor 

telah memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan oleh negara tujuan (China). 

Untuk itu, seluruh pihak yang terlibat 

dalam sertifikasi ekspor buah salak harus 

berperan aktif dan bertanggung jawab 

dalam menjamin pemenuhan persyaratan 

sebagaimana disepakati dalam protokol 

ekspor buah salak dari Indonesia ke China. 
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ABSTRAK 

Penyakit antraknosa yang disebabkan Colletotrichum gloeosporioides merupakan salah 

satu penyakit pascapanen buah alpukat. Mengingat bahaya residu pestisida sintetik 

terhadap kesehatan, maka penyakit pascapanen pada buah alpukat perlu dikendalikan 

dengan cara yang ramah lingkungan, diantaranya adalah dengan pestisida nabati. Kelor 

(M. oleifera) merupakan salah satu tanaman yang berpotensi sebagai bahan pestisida 

nabati. Makalah ini mendiskusikan percobaan yang bertujuan untuk menguji 

kemampuan ekstrak metanol biji kelor untuk menghambat perkecambahan konidia C. 

gloeosporioides secara in vitro dan mengendalikan penyakit antraknosa pada buah 

alpukat. Percobaan  in vitro menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dan terdiri dari 

6 perlakuan yaitu kontrol, ekstrak metanol biji kelor dengan konsentrasi 1%, 2%, 4%, 

8% dan fungisida 0,2%. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak empat kali. Hasil 

percobaan menunjukkan bahwa ekstrak metanol biji kelor dengan konsentrasi 8 % 

efektif menghambat perkecambahan konidia C. gloeosporioides secara in vitro sebesar 

91,5 %, namun hanya dapat menekan penyakit antraknosa pada buah alpukat sebesar 

30,8%. 

Kata kunci: pascapanen, pestisida nabati, perkecambahan, konidia, konsentrasi 

 

ABSTRACT 

Anthracnose disease caused by Colletotrichum gloeosporioides is one of important 

postharvest diseases in avocado fruit. Considering the harmful effects of synthetic 

pesticide residues on agricultural products to the human health,  the control of avocado 

disease should be ecofriendly such as the use of botanical pesticides. One of plants that 

is potencial as botanical pesticides is M. oleifera. This paper discusses the result of study 

that examined the abilities of methanol extract of  M. oleifera seeds to inhibit the 

germination of C. gloeosporioides conidia in vitro and to suppress anthracnose disease in 

avocado fruits. The experiments were arranged in Randomized Complete Design. The 

treatments were check, methanol extract with concentration of 1%, 2%, 4%, 8% and 

synthetic fungicide. Each treatment was repeated four times. The results showed that 

methanol extract of  M. oleifera seeds with concentration of 8 % inhibited the 

germination of C. gloeosporioides conidia in vitro by 91,5 %. The extract however, only 

suppress the anthracnose disease in avocado  fruit by 30,8%. 

Key words: postharvest, botanical pesticides, germination, conidia, concentration 

 

PENDAHULUAN 

Penyakit antraknosa yang 

disebabkan oleh Colletotrichum 

gloeosporioides  merupakan salah satu  

penyakit  pada buah alpukat baik di 

lapangan maupun setelah panen 

(pascapanen). Pada buah yang terinfeksi 

terdapat gejala  pembusukan dengan 

jaringan yang melekuk ke dalam.  

Salah satu tanaman yang berpotensi 

dikembangkan sebagai pestisida nabati 

adalah tanaman kelor (Moringa oleifera). 

Tanaman kelor merupakan tanaman yang 

serbaguna karena sebagian besar bagian 

tanamannya seperti daun, biji dan akarnya 

dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

kepentingan. Daun dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber nutrisi dan obat-obatan 

(Parrota, 1993; Krisnadi, 2014; Stevans et 
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al., 2014) pupuk organik (Culver et al., 

2012). Batang dan akar Kelor digunakan 

sebagai sebagai obat-obatan (Parrota, 

1993; Stevans et al., 2014), sedangkan 

bijinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

untuk penjernih air dan juga obat (Parrota, 

1993; Krisnadi, 2014).  

Selain itu, tanaman kelor   juga 

dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan 

penyakit tanaman. Ekstrak air daun M. 

oleifera dapat menekan pertumbuhan 

patogen pada bawang A. solani dan 

Stemphilum vesicarium (Gaikwad et al., 

2014) dan Aspergillus niger  secara in vitro 

(Arowora & Adetunji, 2014). Perlakuan 

benih Okra dengan ekstrak daun M. 

oleifera dengan konsentrasi 10% juga 

dapat menurunkan populasi dan 

pertumbuhan jamur selama penyimpanan 

(Nwangburuka et al., 2012). Perlakuan 

benih kacang tunggak dengan ekstrak air 

daun kelor    10 % -30% juga dapat 

menekan patogen terbawa benih 

Collectotrichum destructivum (Akinbode & 

Ikotu, 2008).  

Ekstrak biji kelor juga dapat bersifat 

antimikrob. Mohamedy dan Abdallah 

(2014) melaporkan bahwa ekstrak biji 

kelor konsentrasi 20 % dapat 

menghambat pertumbuhan miselia dan 

perkecambahan konidia  jamur patogen 

seperti F. oxysporum, F. solani and 

Alternaria solani, Alternaria alternate 

secara in vitro. Selain itu campuran 

ekstrak biji kelor dan biji mimba dan dapat 

mengendalikan penyakit busuk basah 

(Rhizopus stolonifera) pada ubi jalar  

(Tijjani et al., 2013). 

Kemampuan berbagai bagian dari 

tanaman kelor untuk menekan patogen 

karena tanaman kelor mengandung 

alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin 

yang merupakan senyawa antimikroba 

(Bukar et al., 2010; Nweke, 2015). Selain 

itu ekstrak tanaman kelor juga 

mengandung steroids, anthraquinones, 

gula tereduksi, phlobatannins, terpenes 

and phenols (Nweke, 2015). 

Mempertimbangkan potensi ekstrak 

kelor untuk menekan patogen, maka 

penggunaannya untuk perlakuan pasca 

panen buah perlu dikaji. Tulisan ini 

mendiskusikan hasil penelitian  yang 

menguji kemampuan ektrak metanol biji 

kelor untuk menekan jamur patogen 

Colletotrichum gloiosprioides dan penyakit 

antraknosa pada buah alpukat.    

 

BAHAN DAN METODE 

Penyiapan ekstrak biji kelor (M. 

oleifera) 

Biji kelor (M. oleifera) diperoleh dari 

Arboretum Universitas Padjadjaran, 

Jatinangor. Biji kelor yang sudah tua 

dihaluskan dengan menggunakan blender. 

Serbuk biji kelor sebanyak 500 g direndam 

dalam metanol sebanyak 2 L selama 3 hari 

kemudian disaring. Hasil penyaringan 

diuapkan dengan rotary evaporator pada 

suhu 55-60oC dan penghampaan pada 

tekanan 580-600 mmHg sehingga 

diperoleh ekstrak metanol biji kelor 

(Nugroho dkk.,1999). Ekstrak yang 

dihasilkan dimasukkan ke dalam botol 

yang dilapisi dengan alumunium foil dan 

disimpan dalam lemari es (suhu + 4oC) 

sampai digunakan. 

Pengujian ekstrak metanol biji kelor 

dilakukan secara in vitro dan in vivo (buah 

alpukat). Kedua percobaan tersebut 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Perlakuan yang diuji adalah kontrol 

(tanpa pemberian ekstrak metanol biji 

kelor), ekstrak metanol biji kelor 

konsentrasi 1%, 2%, 4% dan 8% serta 

perlakuan dengan fungisida berbahan aktif 

mankozeb 0,2%.  

Pengujian secara in vitro 

Pengujian secara in vitro ini 

ditujukan untuk mendapatkan konsentrasi 

ekstrak metanol yang paling baik dalam 

menekan perkecambahan konidia C. 

gloiosporioides.  Jamur patogen ini  

diisolasi dari buah alpukat yang bergejala 

antraknosa. Isolat yang diperoleh 

dimurnikan dan diuji patogenesitasnya 

pada buah alpukat. 

Pengujian efek ekstrak terhadap 

perkecambahan konidia C. gloesporioides 

dilakukan dengan cara  mencampurkan 

suspensi konidia (105 konidia/ml) dengan 

3% water agar (1:1). Hasil campuran 

dituangkan ke dalam petridish dengan 

ketebalan 2 mm. Setelah campuran dalam 

petridish dingin, agar dilubangi dengan 

menggunakan bor gabus steril 

(berdiameter 5 mm). Selanjutnya agar 

tersebut diambil dan diletakkan pada objek 
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glass, kemudian ditetesi ekstrak (sesuai 

dengan perlakuan) sebanyak 10 µL. Untuk 

perlakuan kontrol, potongan agar ditetesi 

air steril. Objek glass tersebut disimpan 

dalam petridish dan inkubasikan selama 

24 jam pada suhu ruang (Yulia et al., 

2006).  

Pengujian pada Buah Alpukat 

Kulit buah alpukat yang akan diberi 

perlakuan didesinfestasi dengan disemprot 

alkohol 70% dan dilap dengan kapas steril. 

Bagian dari buah alpukat yang akan diberi 

perlakuan ditandai (berupa lingkaran 

berdiameter 3 cm) dan bagian tengahnya  

ditusuk dengan menggunakan ujung jarum 

yang telah disterilkan. Bagian yang 

ditandai dicelupkan pada ekstrak biji kelor 

(sesuai dengan konsentrasi yang diuji), 

kemudian dikering anginkan. Selanjutnya 

pada bagian yang dilukai, diinokulasi 

dengan potongan biakan jamur C. 

gloeosporioides (berdiameter 5 mm), 

kemudian ditutup dengan kapas steril 

lembab. Buah alpukat yang telah 

diinokulasi disimpan dalam box plastik. 

Kapas pada bagian yang diinokulasi dibuka 

3 hari setelah inokulasi. Diamater 

pembusukan diamati setiap hari. Data 

diguanakan untuk penghitungan Area 

Under Disease Progress Curve/ AUDPC 

(Campbell & Madden, 1990). 

Analisis data 

Data yang diperoleh dianalisis secara 

statistik dengan analisis sidik ragam 

(ANOVA) dan perbedaan antar perlakuan 

diuji menggunakan Uji Jarak Berganda 

Duncan pada taraf 5% menggunakan 

program komputer SPSS versi 20.0.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Efek ekstrak metanol biji kelor 

terhadap perkecambahan konidia C. 

gloeosporioides  

Kemampuan ekstrak metanol biji 

kelor untuk menghambat perkecambahan 

konidia C. gloeosporioides  tergantung 

pada konsentrasi ekstraknya. Semakin 

tinggi konsentrasi yang diuji, persentase 

penghambatan yang terjadi juga semakin 

besar. Pada percobaan ini, ekstrak 

metanol yang dapat menghambat 

perkecambahan lebih dari 50% adalah 

ekstrak dengan konsentrasi 4% dan 8%. 

Pada konsentrasi 8% penghambatan 

perkecambahan yaitu sebesar 91,5 %.  

 

Tabel 1.  Rata-rata Persentase Perkecambahan Konidia Setelah 24 Jam pada Berbagai 

Perlakuan. 

Perlakuan 
Persentase 

Perkecambahan Konidia 
Penghambatan 

(%) 

A. Kontrol (Tanpa perlakuan) 73,85 d 0.0 

B. Ekstrak Metanol Biji Kelor 1% 67,55 d 8.5 

C. Ekstrak Metanol Biji Kelor 2% 47,91 c 35.1 

D. Ekstrak Metanol Biji Kelor 4% 25,56 b 65.4 

E. Ekstrak Metanol Biji Kelor 8% 5,75 a 92.2 

F. Fungisida 0,2% 0,00 a 100.0 

        Keterangan: Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama 
menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata menurut uji Duncan pada 
taraf 5%. 

Kemampuan penghambatan konidia 

C. gloeosporioides akibat perlakuan 

ekstrak metanol biji kelor ini diduga 

karena adanya senyawa bersifat antijamur 

yang terkandung dalam biji kelor. Biji kelor 

mengandung senyawa 4-(alpha-L-

Rhamnosyloxy) benzyl isothiocyanatedan 

4-(4'-O-acetyl-alpha-L-rhamnosyloxy) 

benzyl isothiocyanate yang dapat 

menghambat aktivitas jamur dan bakteri 

(Padla et al., 2012). Ajibadi et al. (2013) 

melaporkan bahwa ekstrak metanol biji 

kelor mengandung saponins, flavonoids  

tannins, terpenes, alkaloids  yang dapat 

bersifat anti fungi dan anti bakteri. Batista 

et al. (2014) juga telah mengisolasi 

protein yang dapat mengikat chitin dari biji 

kelor. Protein tersebut bersifat antifungi 

yang dapat menghambat pertumbuhan 

jamur patogen termasuk C. 

gloeosporioides.   
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Efek Ekstrak Metanol Biji Kelor 

terhadap Perkembangan Penyakit 

Antraknosa (C. gloeosporioides) pada 

Buah Alpukat 

Gejala penyakit antraknosa pada 

buah alpukat mulai terlihat pada tiga hari 

setelah inokulasi. Diameter pembusukan 

pada buah tersebut semakin lama semakin 

membesar. 

Pada percobaan ini, perkembangan 

penyakit antraknosa di buah alpukat pada 

semua perlakuan tidak berbeda secara 

nyata (Tabel 2). Walaupun demikian, 

sebenarnya perkembangan penyakit pada 

perlakuan dengan ekstrak metanol biji 

kelor dengan konsentrasi 8% cenderung 

lebih lambat  (dapat tertekan sebesar 

30%). 

 

Tabel 2. Pengaruh Ekstrak Metanol Biji Kelor terhadap Penyakit Antraknosa pada Buah 

Alpukat 

Keterangan:  Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama 
menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata menurut uji Duncan pada 
taraf 5%.  

Pada penelitian ini, hasil pengujian 

pada buah alpukat ternyata  sangat 

berbeda dengan hasil pengujian secara in 

vitro. Ekstrak metanol  biji kelor yang 

dapat menghambat perkecambahan  

sampai 91.5% ternyata hanya dapat 

menghambat perkembangan penyakit 

sebesar 30%. Bahkan perlakuan dengan 

fungisida yang dapat menghambat 

perkecambahan konidia sampai 100 

persen juga hanya dapat menekan 

perkembangan penyakit sebesar 16.17%. 

Kurang efektifnya ekstrak biji kelor 

untuk menekan perkembangan penyakit 

antraknosa pada buah alpukat 

kemungkinan karena ekstrak tersebut 

hanya bersifat kontak dan bukan sistemik 

sehingga efeknya lebih bersifat prefentif. 

Adanya luka pada buah mempermudah 

penetrasi patogen ke dalam jaringan. 

Ekstrak yang tidak dapat menghambat 

perkecambahan secara total (100%) 

memungkinkan adanya konidia yang 

masih dapat berkecambah dan masuk ke 

dalam jaringan melalui luka. Efek ekstrak 

yang tidak bersifat sistemik hanya dapat 

melindungi permukaan buah saja sehingga 

tidak dapat meghambat perkembangan 

infeksi patogen yang telah ada dalam 

jaringan.  

Hasil penelitian yang didiskusikan ini 

masih belum efektif dalam menekan 

penyakit antraknosa pada alpukat. 

Konsentrasi ekstrak metanol biji kelor 8% 

ternyata belum dapat menghambat 

perkecambahan konidia C. gloeosporioides 

secara total (100%) dan apliksinya pada 

buah alpukat juga hanya dapat menekan 

penyakit 30%. Walaupun demikian, 

potensi ekstrak biji kelor masih bisa 

ditingkatkan misalnya dengan 

meningkatkan konsentrasinya misalnya 

sampai 10%. Namun demikiam, 

sebenarnya peningkatan konsentrasi ini 

mempunyai konsekuensi terkait  efisiensi 

penggunaan bahan sehingga harus 

dipertimbangkan lagi dari berbagai aspek.   

Kemungkinan lain yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan keefektifan pestisida 

nabati adalah dengan mencampurkan 

beberapa bahan pestisida nabati yang 

mempunyai cara kerja berbeda atau dalam 

hal ini bahan pestisida nabati yang bersifat 

sistemik sehingga secara sinergistik 

mengendalikan patogen sasaran. Hal ini 

masih perlu dikaji lebih lanjut guna 

mendukung pengembangan teknologi 

pengendalian penyakit pascapanen pada 

buah secara ramah lingkungan. 

 

 

Perlakuan AUDPC % Penghambatan 

A. Kontrol (Tanpa perlakuan) 146,56 a 0.0 

B. Ekstrak Metanol Biji Kelor 1% 128,68 a 12.2 

C. Ekstrak Metanol Biji Kelor 2% 132,78 a 9.4 

D. Ekstrak Metanol Biji Kelor 4% 145,68 a 0.6 

E. Ekstrak Metanol Biji Kelor 8% 101,49 a 30.8 

F. Fungisida 0,2% 122,11 a 16.7 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil percobaan dapat 

disimpulkan bahwa :  

1. Ekstrak metanol biji kelor dengan 

konsentrasi 8 % efektif menghambat 

perkecambahan konidia C. 

gloeosporioides secara in vitro sebesar 

91,5 %,  

2. Ekstrak metanol biji kelor kurang 

efektif menekan penyakit antraknosa 

pada buah alpukat. Perkembangan 

penyakit pada semua perlakuan tidak 

berbeda nyata dengan kontrol. 
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ABSTRAK 

Plutella xylostella adalah salah satu species hama penting pada tanaman kubis ( Brassica 

oleracea). Kehilangan hasil kubis akibat serangan hama ini dapat mencapai 100 %. 

Salah satu alternatif cara pengendalian  yang ramah lingkungan adalah dengan 

pemanfaatan species serangga musuh alaminya yang potensial. Diadegma semiclausum 

adalah species parasitoid yang potensial mengendalikan  populasi hama P. xylostella. 

Pemanfaatan  serangga musuh alami ini dapat dilakukan dengan teknik Konservasi yaitu 

dapat dengan cara menanam tanaman inang alternatif yang berbunga di sekitar atau 

berdekatan tanaman kubis. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan  tanaman  yang 

dipilih sebagai tempat oviposisi dan sumber makanan P. xylostella. Penelitian ini 

mewrupakan bagian dari penelitian untuk mendapatkan inang alternatif P.xylostella dan 

dapat meningkatkan tingkat parasitisasi D. semiclausum pada P. xylostella di lahan  

kubis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode experimen dengan Rancangan 

Acak Kelompok terdiri dari empat perlakuan , diulang enam kali. Perlakuan yang diuji : 

Brassica oleracea, Rorippa indica, Cardamine hirsuta, Taraxacum officinale. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa Cardamine hirsuta berpotensi  sebagai inang alternatif 

bagi P. xylostella. 

Kata kunci: Plutela xylostella, Preferensi, Tanaman inang alternatif. 

 

PENDAHULUAN 

Tanaman kubis sampai saat ini masih 

merupakan salah satu komoditas 

hortikultura yang banyak dibudidayakan 

oleh petani di Indonesia. Namun, dalam 

proses pertumbuhannya  seringkali 

menemui kendala. Salah satu faktor 

kendala tersebut adalah adanya serangan 

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).  

Plutella xylostella L. (Lepidoptera ; 

Yponomeutidae) termasuk serangga hama 

penting yang sering menyerang  tanaman 

kubis baik di dataran rendah  maupun di 

dataran tinggi. Serangga hama ini biasa 

disebut ulat daun kubis.   

Berdasarkan sumber makanannya, P. 

xylostella  tergolong serangga hama yang 

bersifat olygophage, yaitu  tanaman 

inangnya terbatas hanya jenis-jenis 

tanaman  yang termasuk famili Cruciferae 

(Safraz, 2008). Hama ini dapat menyerang 

semua stadia tumbuh, baik stadia 

vegetatif maupun generatif. Bagian 

tanaman yang diserangnya adalah bagian 

daun sehingga daun menjadi berlubang-

lubang. Di musim kemarau, kerusakan 

kubis akibat serangan P.xylostella dapat 

mencapai  100%. Jika terjadi serangan  

berat, pada daun yang terserang hanya 

tersisa lapisan epidermis bagian atas, 

sehingga terlihat gejala berenda-renda 

menerawang dengan tulang-tulang 

daunnya saja serta dapat menyebabkan 

kemayian tanaman (Sastrosiswojo dkk., 

2005). 

Pengendalian hama secara hayati, 

merupakan salah satu alternatif cara 

pengendalian yang ramah lingkungan. 

Salah satu agensi hayati yang dapat 

digunakan adalah parasitoid Diadegma 

semiclausum (Hymenoptera ; 

Ichneumonidae).  Menurut Sastrosiswojo 

dkk. (2005), parasitoid D. semiclausum 

merupakan parasitoid larva P.xylostella 

hasil introduksi dari Eropa ke Indonesia, 

karena mampu mengendalikan populasi  

P.xylostella sampai 80 %. Namun 

keberadaannya sering mengalami 
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goncangan  akibat adanya praktek 

bercocok tanam, terutama pada 

pemakaian insektisida sintetis, 

menyebabkan peranan parasitoid tersebut  

menjadi menurun. Berdasarkan hasil 

penelitian Wardani &  Nazar (2002), 

tingkat parasitisasi Diadegma (parasitoid 

larva) di daerah dataran tinggi, Jawa 

Barat,hanya 15,8 %. Permasalahan 

serangan P. xylostella masih menjadi 

kendala dalam produksi tanaman kubis. 

Kasus yang sama dijumpai pula di 

Sumatera Barat. Hasil penelitian  Maulina 

& Muflihayati (2008), tingkat parasitisasi 

D. semiclausum di lahan kubis Sumatera 

Barat sangat berfluktuasi antara 58,0 % -

63,2 %. Hal ini karena pola tanamnya 

secara monokultur , petani kubis sangat 

intensif menggunakan insektisida sintetis 

(2 – 3 kali seminggu ). Selain itu, hama P. 

xylostella menyerang tanaman kubis sejak 

di pembibitan hingga panen. 

Salah satu cara untuk memelihara 

potensi parasitoid D. semiclausum ialah 

dengan melaksanakan program konservasi  

parasitoid tersebut.Menutrut Hilker & 

Meiners(2011), meningkatkan diversitas 

tanaman  dapat menambah sumber pakan 

berupa pollen, nectar, extra floral-nectar , 

dan embun madu. Menurut Bianchi et al. 

(2006), penanaman tanaman berbunga 

sebagai sumber nectar  dapat menarik 

parasitoid ke lahan pertanaman budidaya. 

Hasil penelitian Danon et al. (1997) 

terhadap parasitoid Apanteles taragamae, 

ternyata meskipun parasitoid lebih tertarik 

kepada senyawa volatile dari bunga, tetapi 

tertarik pula kepada senyawa volatile dari 

daun Vigna unguicula . Lewis (1996), 

berpendapat  bahwa parasitoid dapat 

memilih senyawa volatile yang disukai 

serangga inangnya untuk mencari lokasi  

serangga inangnya dan bereproduksi. 

Wade et al.(2008), berpendapat 

tersedianya sumber pakan, akan memicu 

imigrasi serangga musuh alami ke dalam  

suatu lahan yang ada serangga inangnya  

sehingga meningkatkan laju kelahiran dan 

laju menurunkan laju kematian serangga 

musuh alami.  

Penanaman tanaman berbunga untuk 

menciptakan diversitas tanaman dalam 

upaya konservasi serangga musuh alami 

ini dapat dilkukan dengan menggunakan 

gulma berbunga yang mudah tumbuh di 

sekitar pertanaman kubis (Wardani & 

Nazar, 2002). Berdasarkan hal tersebut, 

maka dalam upaya memelihara potensi D. 

semiclausum  perlu diketahui tanaman 

inang alternatif serangga inangnya 

(P.xylostella). 

Penambahan diversitas tanaman, 

selain dapat menyediakan nectar dan 

pollen bagi parasitoid , sebagai respon 

tanaman terhadap serangan serangga  

herbivora, tanaman secara aktif dan 

sistematis mengeluarkan berbagai 

senyawa volatile yang dikenal  Herbivore- 

Induce- Plant- Volatile (HIPVs) (Turling & 

Wackers, 2004; Talekar, et al. 1994; 

Unsicker et al., 2009) yang dapat menarik 

parasitoid ke lahan pertanaman budidaya 

(Lewis et al., 1996). Upaya konservasi 

parasitoid ini, dapat dilakukan dengan 

menggunakan gulma berbunga yang 

mudah tumbuh di sekitar pertanaman 

kubis (Wardani & Nazar, 2002). Penelitian 

ini bertujuan untuk mendapatkan jenis 

tumbuhan inang alternatif P.xylostella 

yang dapat dimanfaatkan untuk menarik 

kehadiran parasitoid D. semiclausum ke 

lahan kubis. 

 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

Penelitian  dilakukan di Screen 

House, Balai Penelitian Tanaman Sayuran, 

Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa 

Barat.  Lokasi penelitian berada pada 

ketinggian sekitar  1200 m di atas 

permukaan laut, dengan curah hujannya 

tergolong type C , menurut  klasifikasi 

iklim Schmidt-Ferguson(1951). Percobaan 

dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei  

hingga bulan juni 2016.Bahan yang 

digunakan pada percobaan ini yaitu empat 

jenis tumbuhan yang termasuk famili 

Cruciferae dan serangga imago P. 

xylostella. Empat jenis tumbuhan 

digunakan merupakai hasil seleksi pada 

percobaan sebelumnya yang  diketahui 

dimakan oleh larva  P. xylostella. Empat 

jenis tumbuhan yang digunakan tersebut  

hasil perbanyakan dari biji, tanpa 

perlakuan insektisida dan imago P. 

xylostella. 

Untuk mendapatkan tumbuhan inang 

alternatif ini, terdapat tiga langkah 

percobaan yaitu : 



Prosiding Plant Protection Day II (2):135-140   Potensi Oviposisi dan Potensi … 

 

137 
 

Percobaan olfactometri: untuk 

memperoleh tumbuhan yang akan dipilih 

sebagai tempat bertelur serangga imago 

betina P. xylostella.  Percobaan terdiri dari 

empat perlakuan yang diulang enam kali.       

Percobaan Potensi Merusak Larva P. 

Xylostella: percobaan ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah pada keadaan 

terpaksa, tumbuhan uji yang tidak dapat 

menarik imago betina untuk meletakkan 

telurnya dapat digunakan sebagai sumber 

pakan bagi larva P. xylostella.  Parameter 

yang diukur pada uji ini adalah intensitas 

kerusakan tumbuhan uji dan bobot tiap 

fase tumbuh kembang pra dewasa.   

        Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode eksperimen dengan 

Rancangan Acak Kelompok yang terdiri 

atas empat perlakuan  yang diulang enam 

kali. Pengamatan selama percobaan terdiri 

dari dua bagian yaitu : pengamatan 

penunjang (curah hujan, temperatur, 

kelembaban) dan pengamatan utama 

(intensitas kerusakan tumbuhan  bobot 

larva tiap instar, bobot pupa). 

Pengamatan intensitas kerusakan 

tumbuhan dihitung dengan menggunakan 

rumus intensitas kerusakan relatif (Hunter, 

1998) yaitu sebagai berikut : 

     P =
∑     

   
           

Keterangan :    

P = intensitas kerusakan (%) 

N = jumlahdaun yang diamati 

v = nilai scoring untuk setiap kategori  

      kerusakan 

N = jumlah total sampel daun yang  

      diamati 

V = nilai scoring kategori kerusakan  

      tertinggi 

Cara scoring sebagai berikut: 

Nilai score Tingkat kerusakan 

daun (%) 

0 tidak ada kerusakan 

1 1 - 25 

2 26  - 50 

3 51  - 75 

4 6  - 100 . 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Preferensi  Oviposisi P. xylostella 

Hasil uji preferensi dengan 

menggunakan alat olfactometri modifikasi 

(Tabel 2), menunjukkan bahwa  imago 

betina P, xylostella, memilih tanaman  B. 

oleracea var green nova dan tumbuhan R. 

indica sebagai tempat meletakkan 

telurnya. Jumlah telur terbanyak dijumpai 

pada tanaman inang B.oleracea var green 

nova. Hal ini karena B. oleracea var green 

nova (kubis), adalah tanaman inang utama 

P.xylostella. Jenis tanaman inang sangat 

berpengaruh terhadap peletakan telur P. 

xylostella. Selain B. oleracea, imago betina 

P. xylostella memilih pula tumbuhan R. 

indica untuk meletakkan telurnya, 

meskipun jumlahnya sangat berbeda 

dengan jumlah telur yang diletakan pada 

tanaman B. oleracea. Pemilihan tanaman 

sebagai tempat bertelur dipengaruhi oleh 

faktor fisik dan senyawa kimia  dalam 

tumbuhan. 

 

Tabel 2.  Rata-rata Jumlah Telur P. xylostela  Pada Beberapa Jenis Tumbuhan Inang. 

Perlakuan Jumlah Telur yang diletakan (butir) 

Brassica oleracea var green nova (kubis 81 a 

Rorippa indica 3,5 b 

Cardamine hirsuta 0 

Taraxacum officinale 0 

Keterangan:  Nilai rata-rata yang ditandai huruf yang sama, menunjukkan tidakberbeda nyata  

menurut Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5%.   

 

Faktor fisik tumbuhan sangat 

berpengaruh terhadap pemilihan serangga  

untuk bertelur (Andrehennadi & 

Gillot,1998). Permukaan batang dan daun 
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yang  berlekuk-lekuk lebih disukai oleh 

imago betina P. xylostella sebagai tempat 

bertelur (Ulmer et al., 2002). Selain itu,  

menurut Vickerman & de Boer (2002), 

kuantitas dan kualitas senyawa  kimia 

dalam tumbuhan. Kualitas dan kuantitas 

nutrisi akan mempengaruhi proses fisiologi 

serangga yang berhubungan dengan 

kesesuaian tumbuhan inang bagi serangga 

dalam proses fisiologi yang terkait dengan 

pertumbuhan dan perkembangan larva,  

lama hidup imago dan peletakan telur 

serta keperidiannya.Hal ini terutama 

terjadi  karena adanya senyawa kimia 

yang mudah menguap dan mampu 

menolak atau menarik kehadiran serangga 

ke tanaman inangnya.Rangsang yang 

dapat menarik serangga secara umum 

berupa rangsang bau yang dikeluarkan 

tumbuhan inang. Senyawa ini tergolong 

senyawa kimia hasil metabolisme sekunder 

. Demikian pula pendapat Lewis 

(1996),bahwa serangga dapat memilih 

senyawa volatile untuk mencari lokasi 

tumbuhan inang dan bereproduksi. 

Menurut Turling et al.(2004) jika 

konsentrasi senyawa kimia organiknya 

pada jumlah yang cukup  dan bersifat 

volatile, maka akan mudah mencapai 

sistem penciuman serangga sehingga akan  

terdeteksi  serangga. 

Menurut Andrehennadi & Gillot 

(1998)senyawa aktif allyl- isothiocyanate 

berperan sebagai pemikat perilaku makan 

maupun perangsang peletakan telur P. 

xylostella. Menurut Brower et al.(2002), 

serangga imago betina P. xylostella perlu 

menemukan tumbuhan dari famili 

Cruciferae sebagai tempat meletakkan 

telur dan sumber pakan larvanya, 

meskipun dewasanya hidup bebas mencari 

sumber nectar. 

Potensi Merusak P. xylostella Pada 

Beberapa Tumbuhan. 

Berdasarkann hasil percobaan (Tabel 

3), ternyata dalam keadaan terpaksa,larva 

P. xylostella dapat memakan tumbuhan C. 

hirsuta dan T. officinale. Kerusakan 

tumbuhan C. hirsuta tidak berbeda dengan 

kerusakan pada B. oleracea. Hal ini karena 

ukuran daun-daun C. hirsuta jauh lebih 

kecil daripada daun-daun B. oleracea. 

 

Tabel 3. Persentase Kerusakan Pada Beberapa Jenis Tumbuhan. 

Keterangan:Nilai rata-rata yang ditandai huruf yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata 
menurut Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5%. 

 

Pada kondisi terpaksa tumbuhan T. 

officinale dapat dimakan oleh larva P. 

xylostella, diduga dalam tumbuhan 

tersebut terdapat sedikit senyawa aktif 

allyl isothiocyanate yang jumlahnya tidak 

mencukupi bagi tumbuh-kembang P. 

xylostella sehingga tumbuhan ini tidak 

menjadi tumbuhan  inang P. xylostella.  

Menurut Andrehennadi & Gillot 

(1998), senyawa aktif allyl isothiocyanate 

berperan sebagai pemikat perilaku makan, 

perangsang makan dan perangsang 

peletakan telur P. xylostella dan Brower et 

al. (2002) menyebutkan bahwa imago 

betina P. xylostella perlu menemukan 

tumbuhan dari famili Cruciferae sebagai 

tempat meletakkan telur dan sumber 

pakan larvanya. Serangga dewasanya 

hidup bebas mencari sumber nectar. 

Bobot Larva dan Pupa P. xylostella. 

Bobot larva instar 4 dan pupa pada 

perlakuan B. oleracea, menunjukkan 

sangat berbeda dengan bobot larva dan 

pupa pada perlakuan R. indica dan C. 

hirsuta. Tumbuhan R. indica dan C. hirsuta 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda 

terhadap bobot larva maupun bobot 

pupa.Larva yang diberi pakan T. officinale 

Perlakuan Persentase kerusakan 

Brassica oleracea var green nova 95,08 a 

Rorippa indica 60,50 b 

Cardamine hirsuta 98,17 a 

Taraxacum officinale 23,45 c 
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sejak instar 2 sudah mengalami kematian, 

sehingga  data bobot larva instar 4 dan 

bobot pupa tidak ada (Tabel 4). 

 

Tabel 4. Rata-rata Bobot Larva dan Pupa P. xylostella Pada Beberapa Jenis Tumbuhan. 

Perlakuan Bobot larva (g) Bobot pupa (g) 

A 0,0087 a 0,0073 a 

B 0,0058 b 0,0040 b 

C 0,0065 b 0,0047 b 

D 0,0010 c 0 

Keterangan:  Nilai rata-rata yang ditandaihuruf yang sama menunjukan tidak berbeda nyata 

menurut Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5% 

 

Menurut Vickerman & de Boer 

(2002), kuantitas dan kualitas nutrisi akan 

berpengaruh terhadap proses fisiologi 

serangga yang berhubungan dengan 

kesesuaian tumbuhan inang bagi serangga 

dalam proses fisiologi yang terkait dengan 

pertumbuhan dan perkembangan larva. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 

dapat disimpulkan, bahwa : Tumbuhan R. 

indica berpotensi menjadi inang alternatif 

bagi P. xylostella, namun dari hasil 

percobaan olfactometri modifikasi yang 

dilakukan,namun pada fase oviposisi 

hasilnya belum optimal. 

 

SARAN 

Pada percobaan olfactometri untuk 

mengetahui pemilihan tumbuhan sebagai 

tempat bertelur, dilakukan harus tepat 

waktu yaitu ketika serangga betina pada 

fase oviposisi. Namun demikian,percobaan 

pemilihan inang ini dapat dilanjutkan 

dengan percobaan berikutnya yang dap 

melengkapi parameter-parameter lainnya 

yang menunjang.  
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ABSTRAK 

Keberhasilan perakitan varietas unggul ditentukan oleh pendugaan parameter genetik.  

Parameter genetik yang akan diduga adalah nilai keragaman, heritabilitas dan korelasi 

antara karakter agronomi dan karakter ketahanan terhadap Soybean Mosaic Virus 

(SMV). Percobaan dilaksanakan di kebun percobaan Fakultas Pertanian, Universitas 

Lampung,  dari bulan Juni sampai bulan September 2014.  Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa (1) nilai keragaman genotipe dan fenotipe luas terdapat pada 

karakter tinggi tanaman, jumlah polong, persentase polong isi,  jumlah benih, bobot biji 

per tanaman, dan  keparahan penyakit. (2) nilai duga heritabilitas dalam arti luas yang 

tinggi terdapat pada karakter tinggi tanaman, jumlah polong, persentase polong isi, 

jumlah biji, bobot biji per tanaman, dan keparahan penyakit.  (3) Keparahan penyakit 

berkorelasi negatif dengan umur berbunga, umur panen, dan periode inkubasi, namun 

berkorelasi positif dengan persentasi polong isi. 

Kata kunci: kedelai, keragaman, heritabilitas, karakter agronomi, soybean mosaic virus 

 

ABSTRACT 

The success of superior variety assembly is determined by estimating genetic 

parameters. Genetic parameters  estimated in this study were  value of variability, 

heritability, and correlation between agronomic characters and disease resistance to 

Soybean Mosaic Virus (SMV). The experiment was carried out at the experimental farm 

of Faculty of Agriculture, University of Lampung from June to September 2014. The 

results showed that (1) there were wide genotypic and phenotypic variabilities  found in 

plant height, number of pods, the percentage of filled pods, number of seeds, seed 

weight per plant, and disease severity. (2) The broad sense of estimated heritability 

values  were high in plant height, number of pods, the percentage of filled pods, number 

of seeds, seed weight per plant, and  disease severity. (3) The disease severity was 

negatively correlated with flowering date, harvesting date, and incubation period, but 

positively correlated with the percentage of filled pods. 

Keywords: soybean, variability, heritability, agronomic characters, soybean mosaic 

virus.  

 

PENDAHULUAN 

 Soybean mosaic virus (SMV) 

merupakan salah satu jenis virus 

penyebab penyakit penting pada tanaman 

kedelai di Indonesia.   Serangan SMV 

dapat menyebabkan rendahnya produksi 

kedelai. Penurunan produksi dapat  

mencapai 25% apabila penularan terjadi 

pada fase vegetatif dan mencapai 90% 

apabila tanaman terinfeksi sejak fase awal 

pertumbuhan (Ooffei dan Albrechtsen, 

2005 dikutip oleh Prayogo, 2012). 

Penurunan produksi kedelai, 

terutama akibat penyakit yang disebabkan 

oleh SMV, perlu dikendalikan.  Peningkatan 

daya hasil tanaman kedelai dapat 

dilakukan melalui program pemuliaan 

tanaman dengan menggabungkan sifat 

tetua yang disilangkan.  Persilangan dapat 

dilakukan pada tetua kedelai varietas 

Tanggamus, yang berproduktivitas rendah 

namun tahan terhadap penyakit yang 

disebabkan oleh SMV, dengan Taichung, 

yang rentan terhadap penyakit yang 

disebabkan oleh SMV namun 

berproduktivitas tinggi.  Persilangan 

tersebut diharapkan akan menghasilkan 

varietas unggul yang berdaya hasil tinggi 

dan tahan terhadap SMV. 

mailto:nyimas_diyah@yahoo.com


Prosiding Plant Protection Day II (2):141-146   Parameter Genetik Karakter Agronomi … 

 

 

142 
 

Keberhasilan suatu program 

pemuliaan tanaman ditentukan oleh 

pendugaan parameter genetik sebelum 

perbaikan sifat dilaksanakan untuk 

meningkatkan daya hasil suatu tanaman.  

Parameter genetik diantaranya meliputi 

pendugaan nilai koefisien keragaman 

genetik, heritabilitas, dan korelasi antar 

sifat. Heritabilitas merupakan parameter 

yang digunakan untuk seleksi pada 

lingkungan tertentu, karena heritabilitas 

merupakan gambaran apakah suatu 

karakter lebih dipengaruhi oleh faktor 

genetik atau faktor lingkungan (Alnopri, 

2004).  Hasil penelitian Hakim (2010) 

bahwa nilai duga heritabilitas paling tinggi 

terdapat pada karakter tinggi tanaman dan 

jumlah polong.  

Korelasi antar sifat pada dasarnya 

mengukur derajat keeratan hubungan 

antar sifat-sifat, baik korelasi genotipe 

maupun fenotipe.  Korelasi genotipe dan 

fenotipe antar karakter bermanfaat untuk 

perencanaan dan evaluasi dalam program-

program pemuliaan tanaman (Gultom, 

2004).  Pada generasi F3, tanaman akan 

mengalami segregasi yang cukup tinggi, 

heterozigositas dalam populasi tersebut 

masih cukup tinggi, sebesar 25%, 

sehingga akan menyebabkan keragaman.  

Seleksi akan efektif apabila  terdapat 

keragaman genetik yang luas pada suatu 

populasi dengan nilai heritabilitas yang 

tinggi dan korelasi antar genetik besar.  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menduga 

nilai keragaman genotipe dan fenotipe 

karakter keparahan penyakit dan karakter 

agronomi kedelai generasi F3 keturunan 

Tanggamus dan Taichung, (2) mengetahui 

besaran nilai duga heritabilitas karakter 

ketahanan terhadap SMV dan karakter 

agronomi tanaman kedelai populasi F3 

keturunan Tanggamus dan Taichung, (3) 

mengetahui korelasi antara karakter 

ketahanan terhadap SMV dengan karakter 

agronomi tanaman kedelai. 

 

BAHAN DAN METODE 

Percobaan dilaksanakan di kebun 

percobaan Fakultas Pertanian, Universitas 

Lampung mulai bulan Juni sampai bulan 

September 2014.  Pengamatan dilakukan 

di Laboratorium Benih dan Pemuliaan 

Tanaman Fakultas Pertanian, Universitas 

Lampung.  Bahan yang digunakan yaitu 

daun terinfeksi SMV.  Benih yang 

digunakan yaitu 100 tanaman dari satu 

famili genotipe nomor 11 generasi F2 hasil 

persilangan Tanggamus dan Taichung, 

yang memiliki tingkat keparahan penyakit 

(KP) sebesar 25% (tahan), jumlah biji 

sehat 274 butir.  Seluruh tanaman yang 

diuji diamati.   Periode inkubasi dihitung 

dari waktu inokulasi sampai dengan 

timbulnya gejala, keparahan penyakit 

diamati pada minggu ke enam setelah 

tanam dan dilakukan terhadap 10 daun 

tanaman uji, serta dihitung menurut 

Campbell dan Madden yang dikutip Mulia 

(2008): 

KP = ∑(nxv)/(NxZ)  x 100  

Keterangan:KP=Keparahan penyakit 

N=Jumlah sampel yang 

diamati Z=Nilai skor tertinggi 

n= Jumlah sampel dengan 

gejala penyakit v 

v=Nilai gejala penyakit 

 

Skor Keparahan penyakit (%)  

Skor Kategori 

0 – 10 

11 – 25 

26 – 35 

36 – 50 

51 – 75 

76 – 100 

Sangat tahan 

Tahan 

Agak tahan 

Agak tahan 

Rentan 

Sangat rentan 

 Sumber: Aprianti, 2014 

Data dianalisis dengan menghitung ragam 
fenotipe (  

  ), dengan rumus : 

  
  =   

∑         
   

 
 

Menurut Suharsono et al., 2006 ragam 
lingkungan (  

 ) ditentukan dengan rumus 

:  

  
 = 

           

     
 

Dengan demikian ragam genetik (σ2
g) 

dapat dihitung dengan rumus : 

  
  =   

  -   
  

Heritabilitas dalam arti luas (H) dihitung 

dengan menggunakan rumus : 

H= 
  
 

  
   

Keterangan:  H = heritabilitas arti luas 
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 = ragam genotipe 

  
  = ragam fenotipe  

  
 = ragam lingkungan  

Xi =nilai pengamatan 

tanaman ke –i 

µ = nilai tengah populasi 

N=jumlah tanaman yang 

diamati 

   
= simpangan baku tetua 1 

    
= simpangan baku tetua 2 

      =jumlah tanaman 

tetua. 

 

Analisis korelasi dihitung menggunakan 

rumus : 

 

  

Keterangan:  

r = nilai korelasi antara peubah x dan y  

n = jumlah pengamatan  

xi = nilai variabel x pada tanaman ke-i  

yi = nilai variabel y pada tanaman ke-i  

Untuk melihat ada atau tidaknya korelasi, 

digunakan rumus: 

 

      
   √     

√     
 

 

t hit > t tabel terdapat korelasi, pada t0,05. 

Data yang diamati yaitu umur berbunga, 

umur panen, tinggi tanaman, jumlah 

cabang produktif, jumlah polong per 

tanaman, persentase polong isi, jumlah biji 

per tanaman, bobot 100 butir, bobot biji 

per tanaman, periode inkubasi, dan 

keparahan penyakit. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keragaman 

Informasi tentang keragaman dalam  

pemuliaan tanaman, terutama keragaman 

yang disebabkan oleh faktor genetik, 

sangat diperlukan. Koefisien keragaman 

genetik dapat dijadikan dasar untuk 

menentukan tingkat keragaman suatu 

karakter dalam suatu populasi.  

Karakter umur berbunga, umur 

panen, jumlah cabang produktif, bobot 

100 butir, dan periode inkubasi ragam 

fenotipe dan genotipe termasuk dalam 

kategori sempit (Tabel 2). Hal ini 

menjelaskan bahwa keragaman fenotipe 

dan genotipe dalam populasi tersebut 

rendah. Karakter tinggi tanaman, jumlah 

polong per tanaman, persentase polong 

isi, jumlah biji per tanaman, bobot biji per 

tanaman, dan keparahan penyakit 

keragaman fenotipe dan genotipe 

termasuk dalam kategori luas.  Keragaman 

genotipe yang masih luas disebabkan 

persentase heterosigot masih cukup tinggi 

yaitu 25 %  pada populasi F3, sehingga 

akan  menyebabkan keragaman. Jameela 

et al. (2014) menyatakan bahwa semakin 

tinggi keragaman  genetik  yang  dimiliki  

akan semakin  besar  peluang  

keberhasilan  bagi program pemuliaan 

tanaman. Disamping itu, keragaman  

genetik  yang  tinggi  juga  dapat 

meningkatkan respon seleksi. 

 

Heritabilitas 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

nilai duga heritabilitas dalam arti luas (H) 

yang tinggi terdapat pada karakter tinggi 

tanaman,  jumlah polong per tanaman, 

persentase polong isi, jumlah biji per 

tanaman, bobot biji per tanaman, dan 

keparahan penyakit (Tabel 2).  Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian   

Aslichah dkk. (2015) pada populasi F2 

hasil persilangan Tanggamus dan 

Taichung.  Informasi tersebut menyatakan 

bahwa karakter agronomi dan karakter 

keparahan penyakit memiliki nilai 

heritabilitas tinggi.  Nilai duga heritabilitas 

yang tinggi menunjukkan bahwa faktor 

genetik relatif lebih berperan dalam 

menentukan keragaman  dibandingkan 

dengan faktor lingkungan. Sifat yang 

mempunyai nilai duga heritabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa sifat tersebut akan 

mudah diwariskan pada keturunan 

berikutnya (Alnopri, 2004; Jameela et al., 

2014).  
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Tabel 1. Kriteria keragaman  fenotipik, genotipik, dan heritabilitas populasi F3  hasil 

persilangan Tanggamus dan Taichung. 

Karakter Ragam F3  
kriteri

a 
Ragam 

F3  
kriteri

a 
H kriteria 

Umur berbunga 2,86 3,38 sempit 0 0,00 sempit 0 Rendah 

Umur panen 3,46 3,72 sempit 1,62 2,54 sempit 0,47 Sedang 
Tinggi tanaman 78,53 17,72 luas 72,79 17,06 luas 0,93 Tinggi 
Jumlah cabang 
produktif 

2,14 2,93 sempit 1,00 2,00 sempit 0,47 Sedang 

Jumlah polong per 
tanaman 

1986,68 89,14 luas 1961,38 88,57 luas 0,99 Tinggi 

Persentase polong isi 86,10 18,56 luas 76,42 17,48 luas 0,89 Tinggi 

Jumlah biji per 
tanaman 

10874,95 208,57 luas 10820,19 208,04 luas 0,99 Tinggi 

Bobot 100 butir 0,86 1,86 sempit 0 0,00 sempit 0 Rendah 
Bobot biji per 
tanaman 

96,06 19,60 luas 91,49 19,13 luas 0,95 Tinggi 

Periode inkubasi 1,31 2,29 sempit 0,20 0,89 sempit 0,15 Rendah 
Keparahan penyakit 29,31 10,83 luas 25,13 10,02 luas 0,86 Tinggi 

Keterangan : Suatu karakter memiliki keragaman yang luas apabila nilai ragamnya lebih 

besar dari dua kali akar ragam, sebaliknya keragaman sempit apabila 

ragamnya lebih kecil dari dua kali akar ragam (Anderson dan Bancrof, 

1952 yang dikutip Wahdah,1996).  

Heritabilitas tinggi (H≥ 0,50); Heritabilitas sedang (0,20< H<0,50); 

Heritabilitas rendah (H≤0,20) (Mendez-Natera et al., 2012). 

                        

Heritabilitas yang termasuk kriteria 

sedang terdapat pada umur panen dan 

jumlah cabang produktif per tanaman. 

Nilai duga heritabilitas sedang    

menunjukkan   bahwa   penampilan 

karakter tersebut dipengaruhi oleh faktor 

genetik dan faktor lingkungan yang sama 

besarnya (Rachmadi, 2000). Heritabilitas 

rendah terdapat pada karakter umur 

berbunga, bobot 100 butir, dan periode 

inkubasi.  Hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian Aslichah dkk. 

(2015).  Karakter yang nilai duga 

heritabilitasnya rendah, seleksi akan 

berjalan relatif kurang efektif karena 

penampilan fenotipe tanaman lebih 

dipengaruhi faktor lingkungan 

dibandingkan dengan faktor genetiknya 

(Aryana, 2012). 
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Tabel 2. Korelasi  antara karakter agronomi dan karakter keparahan penyakit populasi F3 

hasil persilanganTanggamus dengan Taichung. 

Karakter Keparahan penyakit 

Umur berbunga 

Umur panen 

Tinggi tanaman 

Jumlah cabang produktif 

Jumlah polong 

Persentase polong isi 

Jumlah biji  

Bobot 100 butir 

Periode Inkubasi 

Bobot biji per tanaman 

-0,26* 

-0,26* 

-0,06tn 

-0,13tn 

0,12tn 

0,29* 

0,18tn 

0,03tn 

-0,67* 

0,19tn 

Keterangan: tn (tidak nyata pada α = 0,05),  * (nyata pada α = 0,05). 

 

Korelasi 

Keparahan penyakit berkorelasi 

negatif  dengan umur berbunga dan umur 

panen.  Semakin tinggi tingkat keparahan 

penyakit, maka akan semakin lama umur 

berbunga dan umur panen.  Semakin 

rentan suatu tanaman, umur berbunga 

semakin tertunda atau tidak dapat 

berbunga sama sekali, tergantung tingkat 

kerentannya (Kuswanto, 2002 dikutip 

Kuswanto dkk., 2003). Umur bunga yang 

tertunda ini dapat mengakibatkan umur 

panen juga menjadi tertunda. Keparahan 

penyakit berkorelasi positif  dengan 

persentase polong isi. Keparahan penyakit 

yang tinggi tidak mengurangi polong isi 

yang dihasilkan.  Hasil polong isi yang 

tetap baik walaupun keparahan penyakit 

tinggi, kemungkinan karena tanaman yang 

diuji tersebut bereaksi toleran.  Tanaman 

dikatakan toleran apabila virus yang 

menginfeksi tanaman tersebut tersebar ke 

bagian lain dan seolah-olah penampilannya 

seperti tanaman yang rentan, tetapi hasil 

tanaman itu tidak mengalami penurunan 

yang signifikan.  Penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian Riduan dan 

Sudarsono (2005) pada galur kacang 

tanah NC-CS30. 

Keparahan penyakit berkorelasi 

negatif nyata dengan periode inkubasi.  

Semakin singkat periode inkubasi maka 

semakin besar keparahan penyakit.  

Menurut Diyansah (2012) periode inkubasi 

berbeda untuk setiap tanaman. Perbedaan 

periode inkubasi ini diduga berkaitan erat 

dengan ketahanan tanaman terhadap 

serangan virus sehingga memengaruhi 

lama virus menginfeksi tanaman dan 

keberhasilan virus dalam memerbanyak 

diri dalam jaringan tanaman.   

Korelasi yang terjadi antar dua karakter 

tanaman, jika dilihat dari faktor 

genetiknya, dapat disebabkan oleh  

pleitropi dan linkage, oleh karena itu 

kedua karakter tersebut cenderung akan 

diwariskan secara bersama-sama 

(Rachmadi, 2000).  

 

KESIMPULAN 

1. Nilai keragaman genotipe dan fenotipe 

luas terdapat pada tinggi tanaman, 

total jumlah polong, persentase polong 

isi, total jumlah biji, bobot biji per 

tanaman, dan keparahan penyakit.  

2. Nilai duga heritabilitas yang tinggi 

terdapat pada karakter tinggi tanaman, 

total jumlah polong, persentase polong 

isi, total jumlah biji, bobot biji per 

tanaman, dan karakter ketahanan 

yaitu keparahan penyakit. 

3. Keparahan penyakit berkorelasi negatif 

dengan umur panen, umur berbunga, 

periode inkubasi, tetapi berkorelasi 

positif dengan persentase polong isi. 
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ABSTRAK 

Tingginya kebutuhan akan peningkatan intensitas panen, yaitu salah satunya dengan 

meningkatkan indeks panen melalui budidaya padi ratun. Penelitian ini bertujuan untuk 

memantau perkembangan populasi hama pada pertanaman padi ratun. Penelitian di 

lakukan Kebun Percobaan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi pada MT 2013. 

Rancangan percobaan adalah split plot dengan petak utama varietas, yaitu  Ciherang 

dan Hipa Jatim 2. Percobaan menggunakan 2 perlakuan dengan 3 ulangan. Anak petak 

adalah 1) pengendalian dengan interval 5 hari; 2) pengendalian interval 10 hari; 3) 

pengendalian dengan insektisida non rekomedasi; dan 4) pengendalian berdasarkan 

ambang ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan hama utama yang terdapat pada 

pertanaman ratun adalah penggerek batang padi kuning, wereng cokelat dan tikus. 

Hama pada pertanaman ratun antara lain penggerek padi kuning, wereng coklat, wereng 

punggung putih, dan kepinding tanah. Wereng coklat mendominasi hampir pada semua 

pertanaman ratun. Jenis varietas berpengaruh terhadap populasi hama. Interval aplikasi 

insektisida berpengaruh terhadap populasi hama dan populasi predator.  

Kata kunci:  insektisida, populasi hama, ratun 

 

ABSTRACT 

To increase the rice production through increasing the harvesting index, ratooning. On 

the other way, this crop have some disadvantages, such as low yields, lack of varieties 

with good ratooning ability, uneven maturity, susceptibility to insects and diseases. 

Some factors affect the successful of salibu should be studied, included suitable pest and 

diseases control management. The objective of this study was to observe the developing 

of pest and diseases in ratooning rice plants. The treatments included 1) 5 days interval 

of insect pest control; 2) 10 days interval of insect pest control; 3) insect pest control 

based on non recommended insecticide; and 4) insect pest control based on economic 

threshold. The result showed that the main pests in ratooning rice were brown 

planthopper, yellow stemborer, whiteback planthopper and black bugs. Brown 

planthopper almost present in all salibu season. Varieties affected population of pests. 

Interval of insecticides application also affected the pests and its predators, especially 5 

days interval.  

Keywords: insecticide, ratoon,  pests population  

 

PENDAHULUAN 

Peningkatan produksi beras nasional 

sangat tergantung pada padi sawah, 

sementara luas lahan sawah cenderung 

terus menyusut akibat alih fungsi 

penggunaan untuk usaha non-pertanian. 

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan 

pangan salah satunya adalah dengan 

meningkatkan intensitas tanam, yaitu 

diantaranya dengan pertanaman dengan 

sistem padi ratun. Beberapa keuntungan 

yang dapat diperoleh dari penerapan ratun 

antara lain : (a) biaya produksi lebih 

rendah karena tidak perlu pengolahan 

tanah dan penanaman ulang, (b) pupuk 

yang dibutuhkan lebih sedikit, yaitu 

setengah dari dosis yang diberikan pada 

tanaman utama, (c) umur panen lebih 

pendek, dan (d) hasil yang diperoleh dapat 

memberikan tambahan produksi dan 

meningkatkan produktivitas 

(Krishnamurthy 1988; Nair dan Rosamma 

2002).  

Kemampuan tanaman padi 

menghasilkan ratun dapat ditentukan oleh 

sifat genetik dan lingkungan, seperti 
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ketersediaan air, tingkat kesuburan tanah, 

sinar matahari, suhu, dan keadaan hama 

dan penyakit tanaman (Mahadevappa 

1988). Di Indonesia, terutama di daerah 

Sumatera Barat dikenal dengan nama padi 

salibu.  Budidaya padi ratun diharapkan 

dapat memacu peningkatan produksi padi 

dengan meningkatkan IP (indeks panen). 

Padi ratun bukan hal baru bagi para petani 

di India, Jepang, Filipina, Thailand, 

Amerika, Brazil, dan Colombia. 

Pertanaman ratun mengalami pematangan 

lebih awal dan efisiensi air yang tinggi. 

Sistem pertanaman padi ratun secara luas 

belum banyak di daerah Asia tropis karena 

dianggap belum tersedianya padi yang 

sesuai untuk di-ratun-kan dan kurangnya 

varietas yang tahan hama dan penyakit, 

oleh karena itu diperlukan penelitian 

mengenai galur/varietas yang sesuai 

(spesifik lokasi), juga dari sisi agronomi 

dan bagaimana pengendalian hama dan 

penyakitnya.  

Pertanaman padi ratun merupakan 

tempat yang baik bagi perkembangan 

populasi serangga (penggerek, wereng) 

selama off season  dan menjadi inang bagi 

kelanjutan populasi serangga. Faktor 

tersebut perlu menjadi pertimbangan 

dalam merekomendasikan padi ratun. 

Varietas yang dihasilkan untuk digunakan 

menjadi padi ratun harus memiliki 

ketahanan terhadap serangga untuk 

menekan penggunaan insektisida 

(Krisnamurthy 1988). Kelompok serangga 

yang lebih sesuai hidup pada stadia 

vegetatif akan menurun, karena stadia 

vegetatif akan menjadi lebih pendek pada 

pertanaman padi ratun. Kelompok 

serangga yang tidak memiliki preferensi 

tertentu terhadap stadia pertanaman padi 

tertentu, populasinya akan tetap atau 

meningkat (deLa Cruz dan Litsinger 1988). 

 Penelitian bertujuan untuk 

memantau perkembangan populasi hama 

utama padi pada pertanaman padi ratun. 

Diperpanjangnya periode pertanaman 

menyebabkan bertambahnya generasi 

hama dalam satu tahun. Secara teori, padi 

ratun akan meningkatkan populasi hama 

dibandingkan pertanaman yang dipisahkan 

oleh bera atau dengan rotasi tanaman 

bukan tanaman padi. Pengaruh 

pertanaman ratun terhadap populasi hama   

bisa positif, negatif, atau netral. Kelompok 

serangga yang lebih sesuai hidup pada 

stadia vegetatif akan menurun, karena 

stadia vegetatif akan menjadi lebih pendek 

pada pertanaman padi ratun. Kelompok 

serangga yang tidak memiliki preferensi 

tertentu terhadap stadia pertanaman padi 

tertentu, populasinya akan tetap atau 

meningkat (deLa Cruz dan Litsinger 1988). 

 

BAHAN DAN METODE 

Pertanaman padi ratun merupakan 

media yang cocok bagi perkembangan 

populasi serangga (penggerek, wereng) 

selama off season dan menjadi inang bagi 

kelanjutan populasi serangga. Selain itu 

penggunaan varietas yang sesuai, 

terutama varietas yang memiliki 

ketahanan terhadap hama dan penyakit 

dapat memengaruhi keberhasilan 

pertanaman ratun. 

Penelitian di lakukan di lapangan, 

dengan pertanaman ratun berdasarkan 

rekomendasi pemotongan rendah yaitu, 3-

5 cm. Perlakuan meliputi rentang 

perlakuan penyemprotan insektisida dan 

pengendalian berdasar ambang ekonomi 

dengan menggunakan insektisida anjuran 

dan non anjuran. Pengamatan yang 

dilakukan meliputi tingkat serangan hama, 

perkembangan musuh alami, dan penyakit 

tanaman padi. 

Penelitian dilaksanakan pada MT 

2014  di Kebun Percobaan Balai Besar 

Penelitian Tanaman Padi, Jawa Barat.  

Rancangan percobaan adalah split plot 

dengan petak utama varietas, yaitu  

Ciherang dan Hipa Jatim 2. Percobaan 

menggunakan 2 perlakuan dengan 3 

ulangan. Ukuran setiap petak percobaan 

adalah 10,5 x 4,25 m2, ditanam dengan 

jajar legowo 2:1. Perlakuan adalah: 1) 

pengendalian dengan interval 5 hari; 2)  

pengendalian interval 10 hr; 3)  

pengendalian berdasarkan ambang 

ekonomi dengan insektisida berbahan aktif 

bpmc, sipermetrin, sihalotrin, buprofezin 

untuk wereng cokelat, klorantiniprol, 

dimehipo, karbofuran, abamektin untuk 

penggerek; dan 4).pengendalian 

berdasarkan ambang ekonomi dengan 

insektisida berbahan aktif pymetrozin dan 

dinotefuran untuk wereng cokelat, dan 

spinoteram untuk penggerek. 

Aplikasi pupuk akan diberikan sesuai 

hasil Permentan 40.  Tinggi pemotongan 
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tanaman adalah 3-5 cm dari pangkal 

batang. Penggenangan 7 hari setelah 

panen.  

Pengamatan Serangga   

 Pengamatan serangga akan 

dilakukan secara langsung pada 

pertanaman secara intensif dan berkala 

terhadap populasi hama, kerusakan akibat 

hama dan populasi musuh alami. 

Pengamatan dilakukan pada 20 rumpun 

contoh secara diagonal pada setiap plot 

percobaan.   

Untuk mengetahui spesies yang ada 

akan diambil pada saat serangan hama 

untuk diidentifikasi. Pengambilan contoh 

akan dilakukan dengan menggunakan 

jaring serangga, serangga yang 

tertangkap, diidentifikasi dan dihitung. 

Untuk predator diamati secara visual 

bersamaan dengan pengamatan populasi 

hama.   

Pendugaan populasi juga dilakukan 

dengan pengumpulan data hasil lampu 

perangkap (light trap) dan yellow sticky 

trap. Lampu pada perangkap dinyalakan 

sejak pukul 18.00 sampai pukul 06.00 

keesokan harinya dan pengamatan 

serangga tertangkap dari dalam lampu 

perangkap dilakukan setiap hari.  

Serangga tertangkap dikumpulkan dibawa 

ke laboratorium untuk diidentifikasi dan 

dihitung. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perkembangan hama pada 

pertanaman padi pertama 

Perkembangan hama utama pada 

Hama utama yang ada pada pertanaman 

utama sistem ratun adalah penggerek 

batang padi kuning, wereng coklat dan 

tikus.  

Penggerek Batang Padi Kuning (PBK) 

populasinya cukup tinggi sejak persemaian 

tanaman utama (Gambar 1). Hal tersebut 

terlihat dari hasil tangkapan kumulatif 

tanggal 25-31 Desember 2013 atau 

minggu ke-4(Des4) pada lampu perangkap 

yang berjumlah 10.956 ekor. Kemudian 

menurun sampai minggu ke-3 Januari 

2014, namun mulai minggu ke-4 Januari, 

hasil tangkapan meningkat terus sampai 

puncaknya pada minggu ke-1 Maret 

dengan jumlah tangkapan mencapai 

70927 ekor. Minggu berikutnya turun 

menjadi 8094 ekor, setelah itu naik lagi 

pada minggu ke-3 dan ke-4 Maret. 

 

 
Gambar 1   Hasil tangkapan mingguan ngengat penggerek batang padi pada lampu   

      perangkap. 

 

Pengendalian dilakukan secara 

mekanik dengan pengambilan ngengat dan 

kelompok telur PBK serta aplikasi 

insektisida.  pengambilan ngengat dan 

kelompok telur PBK pada pertanaman padi 

dilakukan mulai 13-20 Januari 2014, dari 

hasil pengambilan tersebut didapat jumlah 

ngengat dan kelompok telur yang tinggi 

(Gambar 2). Selain pengambilan ngengat 

dan kelompok telur juga dilakukan aplikasi 

insektisida, karena setiap hari hasil 

tangkapan di lampu perangkap masih 

tinggi. 
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Gambar 2 Hasil Pengambilan Ngengat (KP) dan Kelompok Telur (TL) Penggerek Batang  

      pada stadia anakan 

 

Hasil tangkapan lampu perangkap 

yang cenderung meningkat mulai dari 

pesemaian sampai panen, sesuai juga 

dengan hasil pengamatan intensitas 

serangan di lapangan (Gambar 3). 

Pengamatan  pada stadia anakan diketahui 

bahwa intensitas serangan PBK pada padi 

varietas hipa jatim 2 sebesar 6,42% 

sedangkan  pada Ciherang 6,38%. 

Kemudian intensitas serangan naik 

menjadi 14,5% pada Hipa Jatim 2 dan 

9,23% pada Ciherang pada stadia 

primordia. Pada pengamatan  selanjutnya, 

pada stadia tanaman berbunga, intensitas 

serangan menurun. Hal ini karena adanya 

pengambilan ngengat dan kelompok telur 

serta aplikasi insektisida yang intensif. 

Pada stadia ini, hasil tangkapan ngengat 

PBK di lampu perangkap terus meningkat. 

Pengendalian hanya mengandalkan 

aplikasi insektisida. pada stadia pengisian 

bulir, intensitas serangan sangat tinggi 

mencapai 41,61% pada Hipa Jatim2 dan 

28,88% pada Ciherang.  Pengamatan pada 

stadia menjelang panen, intensitas 

serangan masiih tinggi pada varietas Hipa 

Jatim2 dan Ciherang berturut-turut 

sebesar 45,73% dan 24,75%. 

 

 
Gambar 3 Intensitas serangan Penggerek Batang pada pertanaman padi pertama  
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Perkembangan wereng coklat pada 

tanaman utama padi sistem ratun seperti 

pada Gambar 4. Pada pengamatan di 

persemaian dan awal tanam belum 

ditemukan wereng coklat. Pada 

pengamatan selanjutnya, stadia tanaman 

primordia, ditemukan wereng coklat 

imago makroptera pada Hipa Jatim2 dan 

Ciherang dengan populasi berturut-turut 

sebanyak 14 dan 18 ekor per 20 rumpun. 

Kemudian pada stadia berbunga 

populasinya sangat tinggi mencapai 640 

ekor/20 rumpun pada Hipa Jatim2 dan 

385 ekor/20 rumpun pada Ciherang. 

Wereng coklat pada stadia ini didominasi 

oleh nimfa instar 1, karena populasinya 

cukup tinggi maka dilakukan 

pengendalian dengan aplikasi insektisida 

sehingga pada pengamatan berikutnya 

yaitu pada stadia pengisian bulir 

populasinya sangat rendah. Namun pada 

pengamatan menjelang panen, populasi 

wereng coklat meningkat pada Hipa 

Jatim2 dengan jumlah  83 ekor/20 

rumpun sedangkan pada Ciherang relatif 

rendah sebanyak 5 ekor/20 rumpun. Pada 

saat panen, setelah pemotongan rumpun 

untuk dijadikan tanaman ratun, populasi 

wereng coklat sangat tinggi di setiap 

rumpun, baik rumpun yang sudah tumbuh 

tunas maupun yang belum tumbuh tunas, 

populasinya sekitar 9-20 ekor/rumpun. 

Wereng coklat didominasi oleh imago 

makroptera, Sehingga dipastikan wereng 

coklat tersebut merupakan wereng yang 

bermigrasi. Aplikasi insektisida dilakukan 

untuk menyelamatakan tunas-tunas yang 

baru tumbuh dan rumpun pertanaman 

utama. 

 

 
Gambar 4 Perkembangan populasi wereng coklat per 20 rumpun pada tanaman utama  

    padi sistem Ratun 

 

Perkembangan Hama pada 

Pertanaman Ratun I 

Pada pertanaman ratun I, hama-

hama tanaman padi dikendalikan dengan 

berbagai perlakuan antara lain 

pengendalian dengan interval 5 hari,  

pengendalian interval 10 hr,  pengendalian 

berdasarkan ambang ekonomi dengan 

insektisida berbahan aktif bpmc, 

sipermetrin, sihalotrin, buprofezin untuk 

wereng cokelat, klorantiniprol, dimehipo, 

karbofuran, abamektin untuk penggerek, 

dan pengendalian berdasarkan ambang 

ekonomi dengan insektisida berbahan aktif 

pymetrozin dan dinotefuran untuk wereng 

cokelat, dan spinoteram untuk penggerek. 
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Tabel 1 Perkembangan hama padi dan predator di pertanaman ratun I pada stadia padi  

vegetatif 

Varietas Rerata Hama padi (ekor) Predator (ekor) 

Penggerek 
kuning 

Wereng 
punggung 
putih 

Wereng 
coklat 

Kepinding 
tanah 

Laba-
laba 

Paederus Coccinella Ophionea 

Ciherang 1.1a 1.7a 2.6a 2.9a 10.6b 4.5b 1.5a 3.3a 

Hipa Jatim 2 0.9a 1.9a 2.3a 1.9a 12.1a 10.1a 1.9a 3.4a 

Perlakuan         

Interval 5 
hari 

0.9a 2.3a 2.3a 2.9a 11.9a 5.0b 1.4a 1.5c 

Interval 10 
hari 

1.2a 1.7a 2.8a 1.9a 11.3a 7.4ab 1.5a 3.1b 

AE (pestisida 
petani) 

0.8a 1.7a 2.3a 2.0a 11.6a 8.4a 2.3a 5.0a 

AE (pestisida 
rekomendasi) 

1.0a 1.4a 2.6a 2.7a 10.6a 8.4a 1.8a 3.8ab 

Keterangan:  angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 
pada uji Duncan dengan taraf nyata 5% 

 

Pada pertanaman ratun I stadia 

vegetatif, hama padi yang menyerang 

pertanaman adalah penggerek batang padi 

kuning, wereng punggung putih, wereng 

coklat dan kepinding tanah. Berbagai 

perlakuan aplikasi insektisida tidak 

berpengaruh terhadap populasi hama padi. 

Tidak terlihat adanya perbedaan populasi 

hama pada varietas Ciherang dan Hipa 

Jatim 2.  

Setelah panen dan pemotongan 

rumpun padi yaitu setinggi 3-5 cm, di 

sekitar pertanaman ratun masih terdapat 

pertanaman yang sedang dipanen, 

sehingga terjadi migrasi wereng coklat  ke 

area pertanaman ratun. Populasi wereng 

cokelat pada saat itu adalah berkisar 15-

50 ekor wereng makroptera per rumpun. 

Pada saat stadia padi vegetatif baik 

varietas Ciherang maupun varietas Hipa 

Jatim 2, populasi wereng cokelat <6 ekor 

per rumpun. Pada saat generatif varietas 

Ciherang, populasi wereng cokelat 

menurun, populasi terendah adalah pada 

perlakuan pengendalian ambang ekonomi 

dengan insektisida baru berbahan aktif 

pymetrozine dan dinotefuran (P4). Pada 

stadia generatif ini, terlihat bahwa populasi 

wereng lebih rendah atau kurang 

berkembang. Hal ini dimungkinkan karena 

varietas Ciherang yang merupakan 

turunan IR64 dan penggunaan insektisida 

cukup  menekan perkembangan populasi 

wereng. Pada varietas Hipa Jatim 2, terjadi 

perkembangan populasi wereng pada 

seluruh plot perlakuan. Hal ini 

kemungkinan disebabkan varietas ini 

rentan terhadap wereng cokelat, meskipun 

dikendalikan dengan insektisida. Populasi 

tertinggi pada perlakuan pengendalian 

berdasarkan ambang ekonomi dengan 

insektisida berbahan aktif bpmc, 

sipermetrin sihalotrin, dan buprofezin. 

Jenis insektisida ini masih umum 

digunakan oleh petani. Jenis sipermetrin 

diketahui memiliki sifat resurjensi 

terhadap wereng cokelat. 

Aplikasi insektisida lebih berpengaruh 

pada musuh alami atau predator. Aplikasi 

insektisida yang interval 5 hari 

berpengaruh secara nyata menekan 

Paederus dan Ophionea  dibanding 

terhadap laba-laba dan Coccinella (Tabel 

1). Jenis insektisida baik insektisida 

anjuran dan insektisida yang bukan 

anjuran pada pertanaman ratun I ini 

belum terlihat pengaruhnya pada populasi 

hama padi.  
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Tabel 2. Perkembangan hama padi dan predator di pertanaman ratun I pada stadia padi 

generative. 

Varietas Hama padi Predator 

Penggerek 
kuning 

Wereng 
punggung 
putih 

Wereng 
coklat 

Kepinding 
tanah 

Laba-
laba 

Paederus Coccinella Ophionea 

Ciherang 0.4a 2.4a 1.1b 4.8a 16.3b 73.5a 11.2a 7.9a 

Hipa Jatim 2 0.5a 3.0a 4.7a 2.5b 19.9a 92.4a 9.9a 10.9a 

Perlakuan         

Interval 5 
hari 

0.2a 2.5a 3.9a 3.1a 18.3a 59.2b 9.1a 5.4b 

Interval 10 
hari 

0.1a 2.7a 2.4a 5.0a 19.3a 83.6a 9.7a 10.7a 

AE (pestisida 
petani) 

0.7a 3.6a 3.6a 2.9a 17.9a 93.6a 10.1a 10.6a 

AE (pestisida 
rekomendasi) 

0.8a 2.1a 1.6a 3.4a 16.7a 95.3a 13.3a 10.9a 

Keterangan:  angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 
pada uji Duncan dengan taraf nyata 5% 

Pada stadia padi generatif, populasi 

wereng coklat lebih tinggi pada Hipa Jatim 

2. Meningkatnya populasi diawali dengan 

adanya migrasi pada stadia vegetatif, dan 

cenderung menurun pada varietas 

Ciherang, sedangkan pada Hipa Jatim 2 

meningkat. 

Pada stadia padi generatif ini, 

aplikasi insektisida dengan interval 

terpendek yaitu 5 hari menekan populasi 

Paederus dan Ophionea seperti halnya 

pada stadia vegetatif (Tabel 2). Paederus 

dan Ophionea lebih sensitif terhadap 

insektisida dibanding predator lainnya. 

Populasi laba-laba pada pertanaman 

padi ratun I pada pertanaman padi 

Ciherang  adalah 9,7 – 16,3 ekor/20 

rumpun, dan pada padi Hipa Jatim 2 

adalah 12 – 29,7 ekor/20 rumpun. Pada 

pertanaman varietas Ciherang tingkat 

populasi laba-laba baik pada stadia padi 

vegetatif maupun generatif tidak  terjadi 

perubahan yang mencolok. Saat stadia 

generatif tanaman padi,  populasi laba-

laba tertinggi pada varietas Hipa Jatim, hal 

ini dimungkinkan karena tingginya prey 

berupa wereng coklat pada stadia padi 

generatif.  

 

 

Gambar 5. Intensitas serangan penggerek batang pada pertanaman padi ratun I  
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Pada pertanaman  ratun yang 

pertama terjadi serangan okleh penggerek 

batang padi kuning dengan  intensitas 

serangan berkisar antara 0.19 – 2.01% 

dari mulai stadia padi vegetatif  dan 

generatif. Pada saat vegetatif, intensitas 

serangan tertinggi pada plot perlakuan 

penyemprotan insektisida rentang 10 (P2) 

hari baik pada varietas Ciherang maupun 

varietas Hipa Jatim 2. Pada stadia 

vegetatif varietas Ciherang serangan 

penggerek hampir merata pada setiap plot 

perlakuan, dan pada stadia generatif 

serangan penggerek menurun. Pada padi 

hibrida, saat stadia padi generatif masih 

terjadi serangan penggerek dan cukup 

tinggi (Gambar 5) 

 

Tabel 3. Perkembangan hama padi dan predator di pertanaman ratun II pada stadia padi 

vegetatif 

Varietas Hama padi Predator 

Penggerek 
kuning 

Wereng 
punggung 
putih 

Wereng 
coklat 

Kepinding 
tanah 

Laba-
laba 

Paederus Coccinella Ophionea 

Ciherang 0.0 0.1a 0.9a 0.0 12.5a 1.6a 0.4a 0.0 

Hipa Jatim 2 0.0 0.4a 0.5b 0.0 10.2b 0.5a 0.1b 0.0 

Perlakuan         

Interval 5 
hari 

0.0 0.3a 0.6a 0.0 10.8a 0.8a 0.3a 0.0 

Interval 10 

hari 

0.0 0.2a 0.9a 0.0 11.4a 1.5a 0.1a 0.0 

AE (pestisida 
petani) 

0.0 0.3a 0.8a 0.0 11.4a 0.8a 0.5a 0.0 

AE (pestisida 
rekomendasi) 

0.0 0.2a 0.5a 0.0 11.7a 1.1a 0.1a 0.0 

Keterangan:  angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 
pada uji Duncan dengan taraf nyata 5% 

Perkembangan Hama pada 

Pertanaman Ratun II 

Pada pertanaman ratun II stadia 

vegetatif, hama yang menyerang antara 

lain wereng punggung putih dan wereng 

coklat (Tabel 3). Kerusakan yang terjadi 

lebih banyak diakibatkan oleh serangan 

penyakit. Hal ini pun dapat berakibat tidak 

terlihatnya efek perlakuan interval aplikasi 

insektisida dan jenis insektisida. 

Populasi predator lebih tinggi pada 

varietas Ciherang dan tertinggi adalah 

laba-laba. Laba-laba keberadaaannya tidak 

dipengaruhi hanya oleh wereng coklat 

sebagai mangsa karena laba-laba 

merupakan predator generalis.  

Tabel 4.   Perkembangan hama padi dan predator di pertanaman ratun II pada stadia 

padi generatif 

Varietas Hama padi Predator 

Penggerek 
kuning 

Wereng 
punggung 
putih 

Wereng 
coklat 

Kepinding 
tanah 

Laba-
laba 

Paederus Coccinella Ophionea 

Ciherang 0.0 0.0 0.4a 0.0 15.0b 3.8b 0.0 1.9a 

Hipa Jatim 2 0.0 0.0 0.1a 0.0 22.7a 7.3a 0.0 1.9a 

Perlakuan 

Interval 5 
hari 

0.0 0.0 0.2ab 0.0 19.3a 4.3a 0.0 1.5a 

Interval 10 
hari 

0.0 0.0 0.7a 0.0 19.2a 5.3a 0.0 1.8a 

AE (pestisida 
petani) 

0.0 0.0 0.0b 0.0 21.2a 5.0a 0.0 2.7a 

AE (pestisida 
rekomendasi) 

0.0 0.0 0.2ab 0.0 15.7a 7.5a 0.0 1.7a 
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Pada pertanaman ratun II stadia 

generatif ini, populasi hama sangat rendah 

dan hanya terdapat wereng coklat. Pada 

aplikasi pestisida rekomendasi bahkan 

tidak terdapat wereng coklat, dan berbeda 

nyata dengan aplikasi pestisida dengan 

interval 10 hari. Selama pertanaman ratun 

II tidak terlihat adanya serangan hama, 

dan populasi hama di bawah ambang 

kendali. Sebaliknya intensitas infeksi oleh 

penyakit cukup tinggi. 

 

Tabel 5. Perkembangan hama padi dan predator di pertanaman ratun III pada stadia 

padi vegetatif 

Varietas Hama padi Predator 

Penggerek 
kuning 

Wereng 
punggung 
putih 

Wereng 
coklat 

Kepinding 
tanah 

Laba-
laba 

Paederus Coccinella Ophionea 

Ciherang 0.0 0.0 8.4a 0.0 26.3b 7.8a 0.7a 1.0a 

Hipa Jatim 2 0.0 0.0 7.0b 0.0 31.5a 8.4a 0.8b 2.4a 

Perlakuan 

Interval 5 hari 0.0 0.0 6.9a 0.0 26.3b 5.9b 0.3a 1.1a 

Interval 10 hari 0.0 0.0 6.9a 0.0 27.8ab 7.8ab 0.7a 1.8a 

AE (pestisida 
petani) 

0.0 0.0 9.1a 0.0 31.5a 8.9a 1.0a 2.1a 

AE (pestisida 
rekomendasi) 

0.0 0.0 8.0a 0.0 30.1ab 9.8a 1.0a 2.0a 

Keterangan:  angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan dengan 
taraf nyata 5% 

 

Perkembangan Hama pada 

Pertanaman Ratun III 

Pada pertanaman ratun III, hama 

yang menyerang adalah wereng coklat. 

Populasi pada Hipa Jatim 2 lebih rendah 

dibandingkan pada Ciherang. Sedangkan 

aplikasi perlakuan insektisida tidak 

memengaruhi populasi wereng coklat 

(Tabel 5). 

Populasi laba-laba yang merupakan 

predator generalis dengan tingkat populasi 

tertinggi dengan rerata, hal ini disebabkan 

mangsa laba-laba tidak terbatas pada 

wereng coklat. Untuk predator laba-laba 

dan Coccinella lebih tinggi pada Hipa jatim 

2.  

Tabel 6.  Perkembangan hama padi dan predator di pertanaman ratun III pada stadia 

padi generatif 

Varietas Hama padi Predator 

Penggerek 
kuning 

Wereng 
punggung 

putih 

Wereng 
coklat 

Kepinding 
tanah 

Laba-
laba 

Paederus Coccinella Ophionea 

Ciherang 0.0 0.0 3.1a 0.0 48.0b 9.7b 0.0 5.0a 

Hipa Jatim 2 0.0 0.0 3.9a 0.0 44.8a 10.2a 0.0 4.4a 

Perlakuan 

Interval 5 hari 0.0 0.0 1.7b 0.0 45.8a 9.6a 0.0 4.2a 

Interval 10 
hari 

0.0 0.0 4.0a 0.0 47.5a 9.4a 0.0 4.8a 

AE (pestisida 
petani) 

0.0 0.0 3.2b 0.0 44.7a 9.3a 0.0 5.5a 

AE (pestisida 
rekomendasi) 

0.0 0.0 5.1ab 0.0 47.6a 11.5a 0.0 4.4a 

Keterangan:  angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan dengan 
taraf nyata 5% 
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Populasi hama wereng coklat 

merupakan hama yang masih menyerang 

pada tanaman ratun, dengan didominasi 

wereng bentuk makroptera yang 

merupakan bentuk wereng yang 

bermigrasi. Populasi hama ini tidak 

berbeda nyata antara varietas Ciherang 

dan Hipa Jatim 2. Untuk aplikasi 

insektisida, aplikasi interval 5 hari dan 

interval 10 hari dan aplikasi insektisida 

anjuran berdasar ambang ekonomi tidak 

berbeda dalam menekan populasi hama 

wereng coklat (Tabel 6). Aplikasi 

insektisida tidak memengaruhi populasi 

predator, tapi secara keseluruhan populasi 

ba-laba lebih tinggi pada Ciherang, 

sedangkan populasi Paederus lebih tinggi 

pada Hipa Jatim 2.  

Perlu dikaji budidaya ratun pada 

tanaman padi di daerah yang tidak 

endemis OPT seperti di dataran tinggi 

mengenai kepadatan populasi hama dan 

intensitas penyakit sehingga teknologi 

ratun atau sistem budidaya ratun dapat 

meningkatkan produktivitas dan indek 

panen padi sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan petani di Indonesia. 

 

KESIMPULAN 

1. Hama pada pertanaman ratun antara 

lain penggerek padi kuning, wereng 

coklat, wereng punggung putih, dan 

kepinding tanah. 

2. Wereng coklat mendominasi hampir 

pada semua pertanaman ratun. 

3. Jenis varietas berpengaruh terhadap 

populasi hama 

4. Interval aplikasi insektisida 

berpengaruh terhadap populasi hama 

dan populasi predator terutama untuk 

interval aplikasi insektisida 5 hari 
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ABSTRAK 

Azotobacter  dikenal sebagai Plant Growth Promoting Rhizobacteria  melalui 

mekanisme  fiksasi nitrogen dan produksi fitohormon. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi aktivitas ganda  Azotobacter sebagai pupuk hayati dan biokontrol pada 

budidaya kacang panjang di lahan endemik rebah semai kota Ambon. Inokulasi tanaman 

kacang panjang oleh Azotobacter dilakukan dengan cara inokulasi benih, inokulasi tanah 

sebelum tanam dan disiram ke tanah setelah tanaman tumbuh. Tanaman dengan 

perlakuan Azotobacter diberi pupuk NPK ¾ atau ½ dosis rekomendasi sedangkan 

tanaman kontrol diberi 100% NPK. Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

hasil tanaman yang diinokulasi  Azotobacter sp. dengan penurunan dosis NPK  dengan 

tanaman kontrol. Inokulasi Azotobacter dengan metode aplikasi apapun secara nyata 

menurunkan persentase tanaman terinfeksi dumping off  sampai 10 hari  setelah tanam,  

tetapi tidak ada pengaruh inokulasi terhadap penyakit hawar daun saat tanaman 

berumur 21 hari.  Hasil peneltian ini menuunjukkan bahwa Azotobacter memiliki 

aktivitas ganda yaitu dapat menurunkan penggunaan pupuk NPK dan mengendalikan  

penyakit rebah semai 

Kata kunci: rebah semai, PGPR, hasil tanaman, pupuk NPK. 

 

ABSTRACT 

Azotobacter is Plant Growth Promoting Rhizobacteria through the mechanism of 

nitrogen fixation and phytohormon production. The objective of the experiment was to 

evaluate the activity of Azotobacter as biofertilizer as well as biocontrol agents on long 

bean, cultivated in damping off-endemic soil in Ambon. Inoculation of Azotobacter in 

long bean was done by seed inoculation, soil inoculation before planting and soil 

drenching after the plants grow. Plants treated with Azotobacter received fertilizer NPK 

of ¾ or ½ recommended dosage while control plants were received 100% NPK. The 

result showed that there were no significant differences between yield of the plants 

inoculated with Azotobacter sp  with reduced doses of NPK with that of control plants. 

Azotobacter inoculation with any application method reduced damping off diseases 

significantly until 10 days after planting, but no effect on late blight disease 21 days 

after planting. This study showed that Azotobacter has dual activity that is reducing the 

use of NPK fertilizer and controlling damping off disease in long bean. 

Key words: damping off, NPK fertilizer, PGPR, yield.  

 

PENDAHULUAN 

Bahan agrokimia yaitu pupuk dan 

pestisida sudah umum digunakan untuk 

meningkatkan hasil tanaman kacang 

panjang. Penggunaan Plant Growth 

Promoting Rhizobacteria (PGPR) adalah 

alternatif ramah lingkungan yang dapat 

memperbaiki produktivitas tanaman dan 

sekaligus kualitas tanah. Lahan 

pertanaman sayuran di wilayah teluk 

Ambon termasuk di Desa Wayame 

termasuk lahan endemik rebah kecambah 

mailto:reginawanti@unpad.ac.id


Prosiding Plant Protection Day II (2):157-162   Peran Rizobakteri Azotobacter sebagai … 

 

 

158 
 

dan hawar daun yang disebabkan 

Rhizoctonia solani karena selama hampir 

10 tahun selalu ditanami tanaman sayuran 

yang merupakan  inang R. solani.  

Arah pertanian di dunia saat ini 

adalah pertanian berkelanjutan yang 

mendorong pencarian mikroba 

menguntungkan, sehingga penelitian 

prosepek bahan biologis sangat 

diperlukan. Penggunaan PGPR sebagai 

biostimulan yang dapat diimplementasikan 

pada beberapa komoditas pertanian telah 

memperlihatkan hasil yang positif 

(Ponmurugan et al., 2012; Posada et al., 

2016). PGPR dapat meningkatkan 

pertumbuhan tanaman melalui fasilitasi 

akuisisi nitrogen, fosfor dan mineral 

esensial lain; meningkatkan kadar hormon 

tanaman; dan secara tidak langung 

penghambatan terhadap pathogen 

tanaman (Glick, 2012).  

Azotobacter memiliki mekanisme 

lengkap sebagai mikroba potensial yaitu 

menyediakan nitrogen, fitohormon dan 

antifungi. PGPR Azotobacter meningkatkan 

pertumbuhan tanaman melalui fikssi 

nitrogen dan produksi fitohormon serta 

eksopoliskarida; berperan dalam 

bioremediasi (Hindersah et al., 2007); dan 

menghasilkan eksopolisakarida untuk 

meningkatkan toleransi tanaman terhadap 

kekeringan dan resistensi terhadap 

antimikroba (Gauri et al., 2012). Beberapa 

penelitian melaporkan bahwa Azotobacter 

berperan pula sebagai pelindung tanaman 

dari pathogen karena menghasilkan anti 

fungi. Azotobacter vinelandii menghasilkan 

anti jamur yang menekan perkembangan 

Fusarium oxysporum penyebab penyakit 

layu (Bhosale et al., 2013). Jamur 

pathogen Alternaria alternate dan F. 

oxyxporum pada tanaman kacang dapat 

dihambat oleh A. chroococcum yang 

diisolsi dari tanaman yang sama (Mali & 

Bodhankar, 2009). Azotobacter isolat 

AZT3, AZT13, AZT23 memperlhatkan 

aktivitas antifungi spectrum luas secara in 

vitro terhadap Aspergillus, serta beberapa 

spesies  Fusarium dan Rhizoctonia (Ahmad 

et al., 2008).  

Pupuk hayati Azotobacter telah 

diperdagangkan karena efeknya yang 

positif terhadap penurunan dosis pupuk N. 

Namun demikian, potensi PGPR 

Azotobacter terhadap penekanan penyakit 

di Indonesia belum banyak dikembangkan. 

Bioprospekting PGPR Azotobacter dapat 

digunakan untuk menurunkan penggunaan 

pupuk hayati sekaligus pestisida. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi keefektifan inokulan cair 

PGPR dengan beberapa metode aplikasi 

terhadap aktivitas ganda Azotobacter 

sebagai pupuk hayati dan biocontrol 

penyakit damping off R. solani pada 

tanaman kacang panjang. 

 

BAHAN DAN METODE 

Percobaan lapangan dilaksanakan di 

kebun milik petani di Desa Hatiwe Besar, 

Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon 

dengan ketinggian tempat 3m dpl pada 

musim hujan di bulan Mei sampai dengan 

Agustus 2015. Tanah di lahan percobaan 

adalah Entisol dengan C organik 1,6%, pH 

agak masam  5,86 dan N rendah 0, 12% 

yang sepanjang tahun ditanami sayuran 

daun dengan pemupukan anorganik NPK 

atau urea.  Tanaman kacang panjang 

varietas Chia Tai diinokulasi oleh inokulan 

cair PGPR Azotobacter sp. yang diproduksi 

oleh Laboratorium Biologi Tanah Fakultas 

Pertanian Universitas Padjajaran. Pada 

percobaan lapangan ini, pupuk kotoran 

ayam dicampurkan dengan tanah sebagai 

pupuk dasar saat pengolahan tanah 

sedangkan pupuk anorganik berupa NPK 

diberikan berdasarkan dosis perlakuan.  

 

Rancangan Percobaan  

Percobaan dilakukan dengan 

Rancangan Acak Kelompok yang menguji 

lima perlakuan inokulasi Azotobacter dan 

dosis pupuk NPK dengan ulangan empat 

kali. Metode aplikasi pupuk hayati yang 

diuji adalah:   

A: kontrol; NPK 450 kg/ha 

B: NPK 300 kg/ha +Azotobacter inokulasi 

benih 

C: NPK 300 kg/ha + Azototobacter 

inokulasi tanah sebelum tanam 

D: NPK 300 kg/ha + Azototobacter siram 

tanaman 

E: NPK 225 kg/ha + Azotobacter siram 

tanaman 

Respons yang diamati adalah tinggi 

tanaman saat tanaman berumur 17 HST 

dari 10 sampel tanaman per petak;  berat 
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polong per petak dan berat 10 polong saat 

panen; dan intensitas serangan penyakit 

rebah kecambah pada 10 HST dan hawar 

daun pada 14 HST. Hasil pengamatan 

dianalisis sidik ragam dan uji lanjut 

menggunakan uji LSD (least significantly 

different) pada taraf α 0.05  menggunakan 

software SigmaStat. 

Pelaksanaan Percobaan  

Percobaan dilaksanakan di atas petak yang 

sudah ada di lahan petani. Ukuran plot 

percobaan lapangan adalah 6x1 m dengan 

jarak antar petak 0,6 m. Jumlah lubang 

tanam per petak adalah 30 buah dengan 

jarak antar baris 60 cm dan jarak di dalam 

baris adalah 40 cm. Setiap petak 

mendapatkan pupuk kandang ayam 

sebanyak 11,25 kg setara dengan 15 t/ha; 

dibenamkan saat pengolahan tanah 5 hari 

sebelum tanam. Dosis pupuk rekomendasi 

untuk kancang panjang adalah 450 kg 

NPK. Waktu pemupukan yang sama 

dilakukan setiap perlakuan yaitu pada saat 

4, 15 dan 30 hari setelah tanam dengan 

cara tugal. Setiap aplikasi pupuk NPK 

diberikan masing-masing 1/3 dosis.  

Banyaknya NPK total yang diaplikasi per 

petak untuk 50%, 75% dan 100% dosis 

rekomendasi masing-masing 56 g, 84 g 

dan 112,5 g. PGPR Azotobacter diaplikasi 

dengan metode tergantung perlakuan 

(Tabel 1.). Dosis per ha serta pengenceran 

inokulan cair berbeda untuk setiap metode 

perlakuan.  

 

Tabel 1. Perbedaan metode aplikasi PGPR Azotobacter untuk setiap perlakuan 

Perlakuan 
Dosis per 

ha 

Pengenceran 

Pupuk hayati 
Metode Aplikasi 

A - - - 

B Cek 

kebutuhan 

benih per 

ha 

50% Benih dilembabkan di dalam pupuk hayati 

dengan komposisi (2:1; b:v) selama 12 jam 

C 3 L /ha 1% Pupuk hayati diinokulasikan ke 20% bobot 

bahan organik per plot dan diinkubasi 3 hari; 

kemudian dicampurkan dengan 80% bahan 

organik dan dimasukan ke dalam tanah saat 

pengolahan tanah 

D dan E 4 L/ha 0,1% Pupuk hayati disiramkan ke tanaman pada 7 

14, 21 dan 28 HST sebanyak 25 mL/tanaman  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada saat tanaman kacang panjang 

baru berumur 7 hari, hujan turun berturut-

turut selama seminggu sehingga 

pertumbuhan melambat. Tanah Entisol 

yang  berpasir juga mengakibatkan 

guludan sering kali rusak oleh percikan air 

hujan yang intensif. Pelambatan 

pertumbuhan juga  disebabkan juga oleh  

adanya serangan Rhizoctonia solani 

penyebab rebah semai. Pengukuran tinggi 

tanaman pada hari ke 17 setelah tanah 

memperlihatkan bahwa inokulasi PGPR 

Azotobacter disertai penurunan dosis 

pupuk NPK meningkatkan tinggi tanaman 

(Tabel 1). 

Tabel 1. Pengaruh inokulasi Azotobacter terhadap tinggi tanaman dan komponen 

produksi kacang tanah 

Perlakuan 

Tinggi 

tanaman 

(cm) 

Berat Polong 

per petak (g) 

Berat 10 

Polong (g) 

NPK 450 kg/ha  29.65 a 3256.50 a 127.46 a 



Prosiding Plant Protection Day II (2):157-162   Peran Rizobakteri Azotobacter sebagai … 
 

 

160 
 

NPK 300 kg/ha +Azotobacter inokulasi 

benih 

32.65 b 3341.75 a 129.75 a 

NPK 300 kg/ha + Azototobacter inokulasi 

tanah sebelum tanam 

32.45 b 3348.00 a 128.83 a 

NPK 300 kg/ha + Azototobacter siram 

tanaman  

36.65 c 3546.75 a 128.08 a 

NPK 225 kg/ha + Azotobacter siram 

tanaman 

36.00 c 3172.75 a 127.00 a 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukan perbedaan tidak signifikan 

menurut Uji LSD pada taraf 0.05 

 

Peningkatan tinggi tanaman oleh 

Azotobacter dapat disebabkan oleh salah 

satu atau kedua mekanisme ini: akuisisi 

nitrogen tersedia yang dihasilkan dari 

fiksasi nitrogen, peningkatan kadar 

fitohormon tanaman yang berasal dari 

fitohormon produksi Azotobcter. 

Mekanisme di atas secara langsung 

meningkatkan serapan N dan perakaran 

tanaman yang menginduksi pertumbuhan 

vegetatif. Dengan kemampuan tersebut, 

Inokulasi Azotobacter sp dapat menaikkan 

hasil antara 15 – 100% dan mengurangi 

penggunaan pupuk buatan hingga 30% 

(Simarmata, 1994; Kader et al., 2002; 

Sattar et al., 2008).  

Penurunan dosis pupuk NPK pada 

penelitian ini tidak mengubah hasil polong 

per petak serta bobot polong (Tabel 1). 

Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas 

biologis Azotobacter berperan untuk 

menggantikan sebagian pupuk NPK. 

Inokulasi PGPR Azotobacter eksogenus 

juga berperan dalam bioaugmentasi yaitu 

meningkatkan populasi Azotobacter di 

rizosfer yang selanjutnya akan berperan 

penting dalam siklus unsur hara nitrogen.  

Penyakit rebah semai mulai terlihat 

sejak 5 hari setelah tanam dan berlanjut 

sampai 5 hari kemudian. Kejadian 

penyakit rebah semai dipengaruhi oleh 

inokulasi Azotobacter pada dosis NPK 

berapapun (Tabel 2), yang 

memperlihatkan bahwa Azotobacter 

berpotensi menurunkan persentase 

tanaman terinfeksi penyakit damping off 

rebah semai yang gejalanya terlihat sejak 

3 hari setelah tanam (HST). Namun 

demikian, tidak terlihat adanya pengaruh 

penurunan dosis NPK disertai inokulasi 

Azotobacter terhadap persentase penyakit 

hawar daun yang disebabkan oleh R. 

solani baik pada 14 maupun 21 HST.  

Hasil penelitian ini mununjukkan 

bahwa perbedaan dosis NPK yang diikuti 

inokulasi Azotobacter pada tanaman di 

lokasi endemik R. solani tidak menurunkan 

level kesehatan tanaman di fase 

vegetative awal. Bukti ini penting untuk 

memperlihatkan bahwa produksi kacang 

tanah dengan dosis pupuk NPK di bawah 

rekomendasi tidak mengganggu kesehatan 

tanaman dibandingkan dengan tanaman 

yang diberi 100% dosis NPK.  Hasil 

penelitian Verma et al. (2001)  di rumah 

kaca juga menjelaskan hal yang sama. 

Inokulasi Azotobacter pada benih Brassica 

Juncea yang diinfestasi R. solani dapat 

menurunkan busuk akar dan 

meningkatkan germinasi.  

Penurunan persentase kejadian 

penyakit rebah semai oleh Azotobacter 

disebabkan oleh anti jamur yang 

menghambat jamur patogen seperti yang 

dilaporkan untuk Alternaria alternata and 

Fusarium oxysporum oleh Mali dan 

Bodhankar  (2009). Verma et al. (2001) 

membuktikan bahwa 37% dari isolat 

Azotobacter chroococcum yang diuji 

memiliki kapasitas menghambat pathogen 

R. solani dan  25% menghambat 

Xanthomonas campestris. Dijelaskan pula 

bahwa senyawa antimikroba Azotobacter 

ditemukan bersifat ekstraseluler dan 

berupa protein yang berasosiasi dengan 

senyawa kompleks. Pada tanaman kedelai, 

A. chroococcum, juga Azospirilum 

brasilense, bakteri pelarut fosfat (Bacillus 

megaterium var. phosphaticum) dan 

bakteri pelarut kalium (B. cereus) efektif 

menekan penyakit Macrophomina 

phaseolina (El-Barougy et al., 2009). 

Selanjutnya pada percobaan rumah kaca 

mikroba tersebut menurunkan dengan 

nyata penyakit rebah semai dan 

meningkatkan kesehatan tanaman 

dibandingkan dengan kontrol.  
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Plant growth promoting rhizobacteria 

(PGPR) Azotobacter dan ditemukan di 

rizosfer dan permukaan akar. Selama ini 

Azotobacter yang di Indonesia lebih 

dikenal sebagai pupuk hayati, ternyata 

dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 

produksi tanaman melalui mechanism 

tidak langsung yaitu menekan kejadian 

penyakit. Efek ganda Azotobacter untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan 

mencegah mikroba fitopatogenik berperan 

penting dalam menentukan kesuburan 

tanah kesehatan tanaman. Penurunan 

dosis pupuk anorganik NPK dan kejadian 

penyakit rebah semai  merupakan potensi 

untuk mengembangkan PGPR Azotobacter 

dengan efek ganda.  

 

Tabel 2. Pengaruh inokulasi Azotobacter terhadap persentase penyakit damping off (R. 

solani) dan intensitas penyakit hawar daun  pada kacang panjang. 

Perlakuan 

Persentase 

tanaman terinfeksi 

damping off  (%) 

Intensitas penyakit hawar 

daun    

(%) 

10 HST 14 HST 21 HST 

NPK 450 kg/ha  8.85 b 3.50 a 1.35 a 

NPK 300 kg/ha +Azotobacter inokulasi 

benih 
4.43 a 2.05 a 0.82 a  

NPK 300 kg/ha + Azototobacter 

inokulasi tanah sebelum tanam 4.69 a 2.33 a 0.99 a 

NPK 300 kg/ha + Azototobacter siram 

tanaman  
5.21 ab 2.70 a 0.87 a 

NPK 225 kg/ha + Azotobacter siram 

tanaman 
5.47 b 2.92 a 0.74 a 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukan perbedaan tidak signifikan 
menurut Uji LSD pada taraf 0.05 

 

KESIMPULAN 

Pada penelitian lapangan ini 

keefektifan inokulasi PGPR Azotobacter 

diikuti dengan penurunan dosis NPK  

terhadap hasil dapat dijelaskan melalui 

dua sisi. Efek langsung PGPR yaitu 

penyedian N melalui fiksasi nitrogen dan 

fitohormon diperlihatkan oleh peningkatan 

tinggi tanaman saat tanaman diinokulasi 

dan penurunan dosis NPK 50% dan 75%. 

Efek tidak langsung Azotobacter pada 

penelitian ini diperlihatkan oleh penekanan 

penyakit rebah semai, meskipun tidak ada 

pengaruh inokulasi terhadap penyakit 

hawar daun saat tanaman berumur 21 

hari.   

Penelitian menunjukkan bahwa tidak 

ada perbedaan hasil tanaman yang 

diinokulasi  Azotobacter sp. dengan 

penurunan dosis NPK  dengan tanaman 

kontrol. Efek ganda Azotobacter sebagai 

PGPR memberikan keuntungan penting 

dalam pertanian berkelanjutyan yaitu 

menurunkan kebutuhan pupuk NPK 

anorgank. Inokulasi PGPR Azotobacter 

dengan perlakuan benih, perlakuan tanah 

dan penyiraman menurunkan dosis NPK 

sampai 25% tanpa mengurangi hasil.  

Azotobacter dinokulasi dengan cara siram 

juga menghemat penggunaan pupuk NPK 

sampai 50%.  
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ABSTRAK 

Ketahanan satu varietas terhadap penyakit hawar daun bakteri (HDB) yang 

disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris pv. oryzae di Gorontalo beragam dari 

satu lokasi ke lokasi yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketahanan 10 

varietas padi terhadap penyakit HDB dengan enam sumber inokulum berbeda di wilayah 

Gorontalo. Percobaan pot ditata dengan Rancangan Acak Lengkap 3 ulangan 

menggunakan 10 varietas padi yaitu Ciherang, Mekongga, Inpari 2, Inpari 7, Inpari 10, 

Inpari 21, Inpari 23, Inpari 24, Inpari 29, dan Inpari 30. Inokulum X. campestris 

pv. oryzae berasal dari 6 lokasi yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, 

Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten 

Pohuwato. Parameter yang diamati adalah masa inkubasi, panjang lesio dan intensitas 

serangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa masa inkubasi inokulum X. campestris 

pv. oryzae tergolong cepat berkisar antara 2,3 hari sampai 5 hari. Panjang lesio berkisar 

antara 2,35 sampai 13,54 cm. Intensitas serangan berkisar 0,05% sampai 54,56% 

dengan kategori sangat rentan sampai sangat tahan. 

Kata kunci: ketahanan, varietas, padi, hawar daun bakteri 

 

ABSTRACT 

Resistance of paddy varieties to the bacterial leaf blight (BLB) disease caused by 

Xanthomonas campestris pv. oryzae in Gorontalo is vary from one location to 

another. This study was aimed to determine the resistance of 10 paddy varieties against 

BLB disease with 6 different sources of inoculum in the region of Gorontalo. Pot 

experiment was arranged in completely randomized design with 3 replications using 10 

paddy varieties of Ciherang, Mekongga, Inpari 2, Inpari 7, Inpari 10, Inpari 21 Inpari 23 

Inpari 24 Inpari 29, and Inpari 30. The X. campestris pv. oryzae inoculum was collected 

from six locations, i.e. City of Gorontalo, Bone Bolango, Gorontalo District, North 

Gorontalo, Boalemo District and District of Pohuwato. The measured parameters were 

the incubation period, length of lesions and disease intensity. The results showed that 

the incubation period ranged from relatively fast of 2.3 days to 5 days. Lesion size 

ranged from 2.35 to 13.54 cm. The disease intensity ranged from 0.05% to 54.56% with 

the category of very susceptible to highly resistant.  

Keywords: resistance, variety, rice, bacterial leaf blight 

 

PENDAHULUAN 

Tanaman padi  merupakan 

komoditas penting di Indonesia karena 

merupakan sumber makanan pokok. 

hawar daun bakteri (HDB) yang 

disebabkan oleh Xanthomonas campestris 

pv. oryzae adalah penyakit utama 

tanaman padi. Kehilangan hasil yang 

disebabkan oleh penyakit ini pada musim 

hujan berkisar 20,6-35,6%, sedangkan 

pada musim kemarau dapat mencapai 7,5-

23,8% (BBPOPT, 2007). Di Propinsi 

Gorontalo pada tahun 2013 dilaporkan 

luas serangan penyakit HDB rata-rata 

mencapai 54,252 ha menyebar di seluruh 

kabupaten dengan tingkat serangan 

beragam serta menyerang dari musim ke 

musim (BPTPH Gorontalo, 2013). 
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Penggunaan varietas unggul yang 

memiliki sifat ketahanan terhadap HDB 

merupakan komponen penting program 

pengelolaan penyakit. Komponen ini telah 

menjadi bagian dari budidaya padi di 

Gorontalo namun dilaporkan bahwa 

varietas yang tahan di satu lokasi belum 

tentu tahan di lokasi yang berbeda. Hal ini 

menyulitkan dalam penentuan varietas 

yang akan direkomendasikan. 

Oleh karena itu, pengujian 

ketahanan varietas yang biasa ditanam 

sekaligus varietas yang baru dimasukkan 

ke Gorontalo terhadap inokulum 

Xanthomonas sp. dari semua kabupaten di 

Gorontalo penting untuk dilakukan dalam 

memperoleh informasi tentang varietas 

unggul yang tahan terhadap HDB. Hal ini 

akan memudahkan dalam 

merekomendasikan varietas yang akan 

digunakan di masing-masing lokasi yang 

berbeda sesuai dengan keadaan 

patogennya.  

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian eksperimental 

menggunakan  pot percobaan 

dilaksanakan di Desa Toto Utara, 

Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten 

Bonebolango. Pengujian dilakukan pada 

bulan Maret-Mei 2015.  

Inokulum X. campestris pv. oryzae 

diambil dari daun bergejala HDB dari enam 

kabupaten yaitu Kota Gorontalo, 

Kabupaten Gorontalo, Bonebolango, 

Gorontalo Utara, Boalemo dan Pohuwato. 

Inokulum yang telah disiapkan 

diinokulasikan pada varietas padi yang 

sering digunakan dan beberapa yang baru 

dikembangkan di Gorontalo yaitu 

Ciherang, Mekongga, Inpari 2, Inpari 7, 

Inpari 10, Inpari 21, Inpari 23, Inpari 24, 

Inpari 29 dan Inpari 30. Benih padi yang 

telah disemaikan pada bak persemaian 

dan berumur 21 hari dipindahkan ke pot 

percobaan dengan diameter 20 cm. 

Inokulasi inokulum X. campestris pv. 

oryzae dilakukan dengan memotong daun 

padi 2-3 cm dengan menggunakan gunting 

kemudian disemprot dengan suspensi 

inokulum. Padi yang telah diinokulasi 

disungkup dengan plastik dan didiamkan 

selama 24 jam. 

Parameter yang diamati adalah masa 

inkubasi, panjang lesio dan intensitas 

serangan penyakit. Masa inkubasi adalah 

masa sejak inokulasi sampai dengan 

timbulnya gejala penyakit HDB yang 

diamati sejak satu hari setelah inokulasi 

sampai dengan timbulnya gejala awal 

berupa munculnya gejala hijau kelabu 

berdekatan dengan ujung daun yang 

dipotong. Panjang lesio diukur 14 hari 

setelah inokulasi dengan merata-ratakan 

panjang gejala dari lima daun terinfeksi 

Intensitas serangan penyakit 

dihitung dengan rumus yang mengacu 

pada Heru dkk. (2011) sebagai berikut: 

 

 I  
∑       

   
       

Keterangan:  

IS = intensitas serangan (%);  

n = jumlah daun tanaman dengan skala 

kerusakan tertentu;  

v = nilai skala kerusakan dari tiap kategori 

serangan;  

N = jumlah daun tanaman yang diamati;  

Z = nilai skala kerusakan tertinggi 

 

Skala kerusakan dan kategori tingkat 

ketahanan penyakit HDB berdasarkan 

Suparyono dkk. (2004) dan disajikan pada 

Tabel 1. Data hasil pengamatan dianalisis 

secara deskriptif. 

Tabel 1. Skala Kerusakan dan Kategori 

Tingkat Ketahanan Penyakit 

Hawar Daun Bakteri 

Skala 

kerusakan 
Luas gejala Reaksi 

0 Tanpa gejala Sangat tahan 

1 1-5% Tahan 

3 6-12% Agak tahan 

5 13-25% Agak rentan 

7 26-50% Rentan 

9 51-100% Sangat rentan 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Masa Inkubasi 

Masa inkubasi penyakit HDB pada 

semua varietas yang diuji dengan sumber 

inokulum yang berbeda dapat dilihat pada 

Tabel 2. Masa inkubasi sebagai tanggapan 

varietas terhadap kehadiran patogen 

Xanthomonas beragam dari varietas satu 

ke varietas yang lain dan sumber inokulum 

yang satu dengan sumber lainnya. Rata-

rata masa inkubasi untuk 10 varietas yang 

diuji berkisar antara 2,3 sampai 5 hari. 

Masa inkubasi patogen pada semua 

varietas yang diuji tergolong kategori 

cepat yaitu <8 hari. Hal ini berbeda 

dengan masa inkubasi pada tanaman padi 

varietas unggul nasional hasil penelitian 

lain yaitu 4,67-12 hari dan pada varietas 

lokal aromatik Sulawesi Selatan selama 7 

hari (Hadianto dkk., 2016; Herwati, 2014). 

Virulensi patogen atau reaksi 

ketahanan suatu varietas tanaman 

terhadap patogen dapat dinilai 

berdasarkan panjang pendeknya masa 

inkubasi. Masa inkubasi yang lama 

menandakan suatu varietas tahan 

terhadap suatu patogen (Rahim dkk., 

2012). 

Perbedaan masa inkubasi selain 

dipengaruhi jenis varietas dan sumber 

inokulum patogen, diperkirakan 

dipengaruhi juga oleh kondisi lokasi 

pengujian terutama keadaan suhu dan 

kelembaban. Kisaran suhu dan 

kelembaban di lokasi penelitian masing-

masing 26-32oC dan 67-85%. Kisaran 

suhu dan kelembaban tersebut 

mendukung pertumbuhan X. campestris 

pv. oryzae. Kisaran suhu dan kelembaban 

optimum untuk perkembangan X. 

campestris pv. oryzae 25-30oC dan 77-86 

% (Andayani, 2010). 

Panjang Lesio 

Panjang lesio adalah reaksi gejala 

layu pada ujung daun dan muncul bercak 

kelabu pada tepi daun yang kemudian 

mulai berkerut seluruh bagian daun mulai 

berwarna putih kecoklatan dan kuning 

pucat menuju pangkal daun. Hasil 

pengukuran panjang lesio pada semua  

varietas yang diuji disajikan pada Tabel 3. 

Kisaran panjang lesio antara 2,35 

sampai 13,54 cm. Panjang lesio beragam 

antar varietas yang satu dengan lainnya 

serta antar lokasi satu dengan lainnya. 

Varietas Ciherang menunjukkan panjang 

lesio di bawah 3 untuk sumber inokulum 

Kota Gorontalo dan termasuk dalam 

kategori tahan, selebihnya sebagian besar 

varietas menunjukkan panjang lesio 

antara 3-6 cm yang termasuk dalam 

kategori moderat tahan. Varietas yang 

panjang lesionya di atas 6 cm yaitu 

varietas Ciherang, Mekongga, Inpari 2, 

Inpari 10, Inpari 23 dan Inpari 29 untuk 

sumber inokulum yang berbeda. 

Ketahanan terhadap HDB dapat 

dilihat berdasarkan panjang bercak 

(Ogawa et al., 2015). Varietas yang tahan 

tidak menunjukkan infeksi dan gejala layu 

pada ujung daun yang diinokulasi pada 14 

hari setelah inokulasi. Bercak pada daun 

dari varietas tersebut tidak berkembang 

dan hanya kering berwarna coklat tua 

pada ujung daun dengan panjang lesio 

kurang dari 3 cm (Hadianto dkk., 2016). 

Kedua faktor baik varietasnya sendiri 

maupun sumber inokulum yang 

kemungkinan berbeda virulensi 

berpengaruh terhadap panjang lesion 

sehingga untuk menentukan ketahanan 

pada varietas uji perlu dipisahkan 

berdasarkan sumber inokulumnya. 

Menurut Ogawa et al. (2015), panjang 

lesio pada tanaman padi dipengaruhi oleh 

sinar matahari dan suhu selama 

perkembangan penyakit, latar belakang 

genetik dari varietas, serta konsentrasi 

inokulum dan virulensi.
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Tabel 2. Rata-rata Masa Inkubasi Penyakit Hawar Daun Bakteri pada 10 Varietas Padi 

dengan Enam Sumber Inokulum 

Varietas 

Masa inkubasi (hari) 

Bone 
Bolango 

Kota 
Gorntalo 

Kabupaten 
Gorontalo 

Gorontalo 
Utara 

Bolaemo Pohuwato 

Ciherang  
Mekongga 

Inpari 2 
Inpari 7 
Inpari 10 
Inpari 21 
Inpari 23 
Inpari 24 

Inpari 29 

Inpari 30 

2,3 
2,3 

2,6 
2,3 
2,3 
2,6 
2,6 
2,3 

2,3 

2,6 

3,7 
3,7 

2,7 
4,3 
2,7 
2,7 
2,3 
4,3 

4,3 

4,3 

2,3 
2,3 

2,6 
2,3 
2,3 
2,6 
2,3 
2.3 

2,6 

2,6 

2,7 
3,7 

3,7 
4,0 
3,3 
3,7 
3,7 
2,0 

3,0 

3,3 

4,3 
4,0 

3,6 
3,3 
3,6 
5,0 
3,0 
4,3 

3,3 

5,0 

3,6 
4,3 

4,6 
4,0 
3,0 
4,0 
3,3 
4,0 

3,3 

4,3 

 

Intensitas Serangan 

Tabel 4 menampilkan intensitas 

serangan penyakit HDB berkisar antara 

0,05-54,56% dengan kategori Sangat 

Rentan sampai Sangat Tahan. Setiap 

varietas yang diuji tidak ada yang 

menunjukkan reaksi ketahanan yang 

konsisten sama terhadap inokulum X. 

campestris pv. oryzae yang bersumber 

dari lokasi yang berbeda. Perbedaan ini 

bisa jadi berkaitan dengan adanya 

perbedaan ras patogen dari masing-

masing daerah sumber inokulum yang 

membawa sifat virulensi yang berbeda-

beda. Liu et al. (2006) dan Utami et al. ( 

2011) menyebutkan bahwa X. campestris 

pv. oryzae berkembang dengan bentuk ras 

yang berbeda-beda di setiap daerah yang 

menjadi lokasi serangannya karena bakteri 

ini sangat mudah membentuk strain atau 

ras baru. 

Begitu juga sebaliknya varietas yang 

diuji menunjukkan respon ketahanan yang 

berbeda terhadap satu sumber inokulum. 

Hal ini berkaitan dengan sifat ketahanan 

yang dibawa oleh masing-masing varietas 

secara genetis. Varietas tahan memiliki 

gen ketahanan terhadap patogen X. 

campestris pv. oryzae yang dikendalikan 

oleh gen R mayor (Liu et al., 2006). Sifat 

ketahanan ini memengaruhi cepat 

lambatnya perkembangan patogen. 

Perkembangan bakteri X. campestris pv. 

oryzae pada varietas tahan lebih lambat 

dibandingkan pada daun varietas rentan 

dan bukan berarti tidak dapat diinfeksi 

tetapi infeksi X. campestris pv. oryzae 

tidak menimbulkan keparahan penyakit 

yang tinggi (Kadir, 2009; Susanto & Sudir, 

2012).

 

Tabel 3. Rata-rata Panjang Lesio Hawar Daun Bakteri pada 10 Varietas Padi dengan 

Enam Sumber Inokulum 

Varietas 

Panjang lesio (cm) 

Bone 
Bolango 

Kota 
Gorntalo 

Kabupaten 
Gorontalo 

Gorontalo 
Utara 

Bolaemo Pohuwato 

Ciherang  

Mekongga 
Inpari 2 
Inpari 7 
Inpari 10 
Inpari 21 
Inpari 23 
Inpari 24 

Inpari 29 
Inpari 30 

2,35 

6,79 
13,54 
3,97 
3,71 
4,80 
5,44 
5,23 

3,29 
5,60 

5,04 

4,94 
5,68 
4,27 
6,46 
5,03 
6,66 
4,22 

7,00 
5,39 

9,67 

11,68 
3,09 
3,52 
3,71 
3,11 
2,95 
3,33 

4,02 
3,50 

6,32 

5,16 
6,38 
4,42 
4,52 
5,67 
5,05 
4,93 

5,41 
4,31 

4,12 

4,25 
3,16 
3,23 
3,61 
5,09 
5,32 
4,31 

3,23 
5,07 

3,96 

4,13 
4,65 
4,60 
3,91 
4,89 
3,33 
4,00 

3,13 
4,63 

 

Tabel 4. Rata-rata Intensitas Serangan Penyakit Hawar Daun Bakteri pada 10 Varietas 

Padi dengan Enam Sumber Inokulum 
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Varietas 

Intensitas serangan (%) 

Bone 

Bolango 

Kota 

Gorontalo 

Kabupaten 

Gorontalo 

Gorontalo 

Utara 
Bolaemo Pohuwato 

Ciherang 
Mekongga 
Inpari 2 
Inpari 7 

Inpari 10 
Inpari 21 
Inpari 23 
Inpari 24 
Inpari 29 
Inpari 30 

11,18 
5,27 

37,99 
11,09 

18,59 
7,43 

10,87 
78,56 
5,78 
8,08 

AT 
T 
R 
AT 

AR 
AT 
AT 
SR 
T 
AT 

6,31 
4,46 

39,55 
3,70 

6,20 
8,30 
3,30 
3,15 
4,17 
3,20 

AT 
T 
SR 
T 

AT 
AT 
T 
T 
T 
T 

27,65 
19,04 
40,64 
13,62 

33,17 
24,43 
33,33 
25,34 
11,11 
14,29 

R 
AR 
R 
AR 

R 
AR 
R 
AR 
AT 
AR 

5,63 
3,40 
5,18 
3,78 

5,05 
4,96 
3,59 
4,72 

37,99 
3,25 

T 
T 
T 
T 

T 
T 
T 
T 
R 
T 

1,50 
6,32 
4,75 

51,56 

1,25 
0,88 
8,10 
0,50 

32,01 
0,41 

T 
AT 
T 
SR 

T 
ST 
T 
ST 
R 
ST 

0,79 
51,33 
54,33 
0,05 

0,64 
7,14 
4,31 
4,63 
4,11 
0,63 

T 
SR 
SR 
ST 

ST 
AT 
T 
T 
T 
ST 

Keterangan : ST = Sangat Tahan; T= Tahan; AT= Agak Tahan; AR = Agak Rentan; R = Rentan;    

                    SR= Sangat Rentan 

 

KESIMPULAN 

Semua varietas yang diuji 

menunjukkan sifat ketahanan yang 

beragam terhadap X. campestris pv. 

oryzae tergantung pada sumber inokulum. 

Varietas Mekongga dan Inpari 24 tahan 

terhadap inokulum Bone Bolango, varietas 

Mekongga, Inpari 23, Inpari 24, Inpari 29 

dan Inpari 30 tahan terhadap inokulum 

Kota. Tidak ada varietas yang tahan 

terhadap inokulum Kabupaten Gorontalo. 

Semua varietas tahan terhadap inokulum 

Gorontalo Utara kecuali Inpari 29. Varietas 

Ciherang, Inpari 2,   Inpari 10, dan Inpari 

23 tahan terhadap inokulum Boalemo 

sementara varietas Ciherang, Inpari 23, 

Inpari 24, Inpari 24 tahan terhadap 

inokulum Pohuwato. 
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ABSTRAK 

Frekuensi penggunaan pestisida sintetik yang intensif dalam pengendalian hama perlu 

dikurangi karena tidak hanya membunuh jasad sasaran tetapi juga membunuh jasad 

non sasaaran. Oleh karena itu, pengendalian dengan menggunakan pestisida yang 

ramah lingkungan perlu dikembangkan salah satunya dengan memanfaatkan formulasi 

minyak mimba (Azadirachta indica). Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 

keefektifan formulasi minyak mimba 50 EC terhadap Leptocorisa sp. pada tanaman padi 

dan pengaruhnya terhadap arthropoda musuh alami. Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Maret hingga Juli 2016 di Kebun Percobaan Ciparanje, Jatinangor. Penelitian 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan. 

Konsentrasi formulasi minyak mimba 50 EC yang diuji yaitu 1, 1,5, 2,0, 2,5 dan 0% 

(sebagai kontrol). Hasil penelitian menunjukan bahwa formulasi mimba dengan 

konsentrasi 1,5% dan 2% cenderung dapat menurunkan populasi walang sangit di 

pertanaman padi namun dengan nilai efikasi insektisida kurang dari 70%. Formulasi 

minyak mimba 50 EC yang diuji menunjukkan relatif aman bagi Arthropoda musuh 

alami. 

Kata kunci: Padi, Pestisida, Konsetrasi, Efikasi, Aman. 

 

ABSTRACT 

High frequency of application synthetic pesticide in controlling pest needs to be reduced 

because it does not only kill the target but also kill non-target organism. Therefore, 

controlling by using eco-friendly pesticides need to be developed, one of them is by 

utilizing the neem (Azadirachta indica) oil formulation. This research was purposed  to 

study the effectiveness of the neem oil formulations 50 EC against Leptocorisa sp. in rice 

plants and its impact to natural enemies. The research was executed from March to July 

2016 at the Experimental Station Ciparanje, Jatinangor. Experiment was arranged in  

randomized block design with five treatments and five replications. The concentration of 

the neem oil formulation 50 EC examined was 1, 1.5, 2.0, 2.5 and 0% (as control). The 

result indicated that the neem formulation 50 EC with a concentration of 1.5% and 2% 

tended to reduce the population of Leptocorisa sp. in rice crops but with insecticide 

efficacy value less than 70%.  The neem oil formulation 50 EC tested showed relatively 

safe for Arthropod natural enemies. 

Keyword: Rice, Pesticide, Concentration, Efficacy, Safe 

 

PENDAHULUAN  

Frekuensi penggunaan pestisida 

sintetik yang intensif perlu dikurangi 

sehingga perlu dikembangkan pestisida 

yang ramah lingkungan, salah satunya 

adalah dengan cara menggunakan 

pestisida dari bahan nabati karena sifatnya 

yang mudah terurai dan relatif aman 

terhadap musuh alami (Isman, 1995 

dalam Lestari & Rauf, 2011), selain itu 

beberapa penelitian menunjukan bahwa 

ekstrak bagian tanaman ada yang bersifat 
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toksik terhadap hama (Mudjiono dkk., 

1994). Menurut Andoko (2002), bahwa 

ada lebih dari 2.400 jenis tumbuhan dalam 

235 famili dilaporkan mengandung bahan 

pestisida. Famili Meliaceae merupakan 

salah satu tumbuhan yang memilik bahan 

pestisida. Spesies-spesies dari famili 

Meliaceae mengandung senyawa 

azadirakhtin dan senyawa lain yang 

menghambat aktivitas makan dan 

perkembangan hama serangga (Thamrin 

dkk., 2007). 

Spesies tanaman dari famili 

Meliaceae diantaranya adalah Azadirachta 

indica atau Mimba. Mimba berasal dari 

Asia Selatan dan Tenggara. Tanaman 

mimba dapat dijumpai di daerah tropik 

dan sub tropik Afrika, Amerika, dan 

Australia. Tanaman mimba di Indonesia 

pada umumnya tumbuh liar dan belum 

banyak dimanfaatkan (Sunarto & 

Nurindah, 2009). Biji dan daun mimba 

mengandung empat senyawa kimia alami 

yang aktif sebagai pestisida, yaitu 

azadirakhtin, salanin, meliatriol, nimbin 

dan 20 senyawa lain (Sunarto &  Nurindah, 

2009). Azadirakhtin merupakan bahan 

aktif utama dalam tanaman mimba, 

azadirakhtin dapat menghambat 

pertumbuhan serangga hama, mengurangi 

nafsu makan, mengurangi produksi dan 

penetasan telur, meningkatkan mortalitas, 

dan menolak hama (Orwa et al,. 2009). 

Hama utama pada tanaman padi 

salah satunya adalah walang sangit (L. 

oratorius) merupakan hama yang 

menyerang pada stadia generatif dan 

stadia yang paling disukai pada saat 

masak susu, hama ini menyerang dengan 

cara menghisap cairan bulir padi 

(Kartohardjono, dkk., 2009) . Kehilangan 

hasil yang di akibatkan walang sangit 

dapat mencapai 50% (Kalshoven, 1981 

dalam Kartohardjono, dkk., 2009). 

Populasi walang sangit 5 ekor per 9 

rumpun dapan menurunkan hasil 15% 

(Suharto & Darmadjati, 1988 dalam 

Kartohardjono, dkk., 2009) dan serangan 

satu ekor walang sangit dalam satu 

minggu per malai dapat menurunkan hasil 

27% (Mahrita & Hilmi, 1992 dalam 

Kartohardjono, dkk., 2009). Menurut Balai 

Besar Penelitian Tanaman Padi (2015) 

serangan yang berat akibat populasi yang 

tinggi dapat menyebabkan penurunan hasil 

100% atau puso. 

Pemanfaatan formulasi minyak 

mimba (A. indica) 50 EC dapat menjadi 

alternatif pestisida nabati untuk 

mengendalikan walang sangit yang aman 

terhadap arthropoda musuh alami. 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

konsentrasi formulasi minyak mimba (A. 

indica) 50 EC yang efektif dalam 

mengendalikan walang sangit yang aman 

terhadap arthropoda musuh alami  pada 

tanaman padi varietas ciherang. 

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilakukan di kebun 

percobaan Ciparanje Desa Cileles 

Kecamatan Jatinangor Kabupaten 

Sumedang yang dilaksanakan pada bulan 

Maret 2016 hingga Juli 2016. 

Metode percobaan yang digunakan 

pada penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) terdiri dari lima perlakuan 

dan lima ulangan, dengan perlakuan 

aplikasi formulasi minyak mimba 50 EC 

sebagai berikut: 

a. Kontrol/formulasi minyak mimba 0% 

b. Perlakuan dengan formulasi minyak 

mimba 50 EC konsentrasi 1 % 

c. Perlakauan dengan formulasi minyak 

mimba 50 EC konsentrasi 1,5 % 

d. Perlakuan dengan formulasi minyak 

mimba 50 EC konsentrasi 2 % 

e. Perlakuan dengan formulasi minyak 

mimba 50 EC  konsentrasi 2,5 % 

Perlakuan terdiri dari 25 petak lahan 

berukuran panjang lima meter dan lebar 

empat meter, jarak tanam 25 cm x 25 cm, 

jarak antar petak 50 cm. 

Pengamatan dilakukan dengan 

mengamati tanaman yang terserang di 

lapangan. Pengamatan pendahuluan 

dilakukan setelah tanaman berumur 4 MST 

dengan interval satu minggu, sampai 

populasi atau intensitas hama sasaran 

merata. Bila populasi atau kerusakan 

tanaman pada pengamatan pendahuluan 

berbeda nyata antar petak perlakuan 

maka pengamatan berikutnya dilakukan 

satu hari sebelum aplikasi dan dua hari 

setelah aplikasi. 

Data populasi walang sangit 

menggunakan analisis sidik ragam 
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(Analysis of Variance), jika terdapat nilai 

beda nyata dilanjutkan dengan uji lanjut 

dengan uji jarak berganda Duncan dengan 

taraf 5%. Jika pada pengamatan pertama 

populasi hama atau kerusakan yang 

ditimbulkan tidak berbeda nyata antar 

petak perlakuan, maka efikasi  insektisida 

yang diuji dihitung dengan rumus Abbott 

(Prijono, 1999 dalam Rusli dkk, 2010). 

Namun jika pada pengamatan pertama 

populasi hama atau kerusakan tanaman 

yang ditimbulkan berbeda nyata antar 

petak perlakuan, maka efikasi insektisida 

yang diuji dihitung dengan rumus 

Henderson dan Tilton (Dent, 2000). 

Formulasi insektisida dapat dikatakan 

efektif apabila sekurang-kurangnya 

(1/2n+1) kali pengamatan (n= jumlah 

total pengamatan setelah aplikasi). 

Tingkat efikasi insektisida tersebut (EI) 

70% dengan syarat populasi hama atau 

tingkat kerusakan tanaman pada petak 

perlakuan yang diuji lebih rendah atau 

tidak berbeda nyata dengan populasi hama 

atau tingkat kerusakan tanaman pada 

petak perlakuan insektisida pembanding 

(taraf 5%) atau populasi hama atau 

tingkat kerusakan tanaman pada petak 

perlakuan lebih rendah daripada populasi 

hama atau tingkat kerusakan tanaman 

pada petak kontrol (taraf 5%). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Formulasi Minyak Mimba 50 

EC (FM) terhadap Populasi Walang 

Sangit 

Serangan hama L. oratorius terjadi 

pada tanaman padi saat fase generatif (10 

MST). Hasil pengamatan menunjukkan 

populasi walang sangit berberda-beda 

pada tiap pengamatan. Rata-rata populasi 

walang sangit tertinggi sebelum aplikasi 

formulasi minyak mimba 50 EC terdapat 

pada perlakuan FM 2,5% pada 12 MBA, 

sedangkan rata-rata populasi walang 

sangit terendah terdapat pada perlakuan 

FM 1,5% pada 15 MBA sebanyak 3,8 

ekor/rumpun sampel (tabel 1).

Tabel 1.  Rata-rata populasi walang sangit (ekor/rumpun sampel) sebelum aplikasi 

formulasi minyak mimba 50 EC 

Perlakuan 
Umur Tanaman Minggu Sebelum Aplikasi (MBA) 

Total 
10 11 12 13 14 15 

Kontrol 11,8 18,6 19,6a 19,8 13,6a 6,8a 90,2 

FM 1% 14,2 14,8 15,8b 12,4 5,2c 5b 67,4 

FM 1,5% 10,4 14,6 12,8b 14,8 4,8c 3,8c 61,2 

FM 2% 9,2 10,8 13,8b 16,6 8,4b 4,6bc 63,4 

FM 2,5% 10,4 10,4 21,6a 15 5,8c 4,4bc 67,6 

Keterangan: Angka rata-rata pada tiap baris yang diikuti huruf yang sama 

menunjukkan tidak berpengaruh nyata berdasarkan hasil analis ragam. 

MBA= Umur Padi Minggu Sebelum Aplikasi. FM= formulasi minyak 

mimba50 EC. Duncan taraf 0.05 

Rata-rata populasi walang sangit 

tertinggi setelah aplikasi terdapat pada 

perlakuan FM 2,5% pada umur 11 MSA 

sebanyak 35,8 ekor/rumpun sampel, 

sedangkan rata-rata populasi terendah 

terdapat pada perlakuan FM 2,5% pada 

umur 15 MSA sebanyak 2,6 ekor/rumpun 

sampel (Tabel 2).  
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Tabel 2. Rata-rata populasi walang sangit (ekor/rumpun sampel) setelah aplikasi 

formulasi minyak mimba 50 EC 

Perlakuan 
Umur Tanaman Minggu Setelah Aplikasi (MSA) 

Total 
10 11 12 13 14 15 

Kontrol 21,4 19,6 19,6a 20a 10,8a 3b 94,4 

FM 1% 19 33,8 16,8ab 5b 3,6c 4a 82,2 

FM 1,5% 19,2 34,8 14,4b 8,4b 4,6bc 4a 85,4 

FM 2% 14,8 26,8 15,2b 8,4b 6b 2,8b 74 

FM 2,5% 18,6 35,8 12,8b 6,8b 4,6bc 2,6b 81,2 

Keterangan: Angka rata-rata pada tiap kolom yang diikuti huruf yang sama 

menunjukkan tidak berpengaruh nyata berdasarkan hasil analis ragam. 

MSA= Umur Padi Minggu Setelah Aplikasi. FM= formulasi minyak 

mimba50 EC. Duncan taraf 0.05 

Formulasi minyak mimba 50 EC pada 

konsetrasi 1,5% dan 2% cenderung dapat 

menekan populasi walang sangit diduga 

hal tersebut terjadi karena pengaruh 

bahan aktif azadirachtin yang terkandung 

didalam formulasi minyak mimba 50 EC 

sebagai penolak hama (Orwa, et al., 

2009). Azadirachtin dapat menggangu 

kopulasi (perkawinan) dan komunikasi 

seksual serangga (Wijiastuti, 2013). 

Proses perkawinan walang sangit masih 

terjadi di lapangan (Lampiran), sehingga 

peran azadirahtin tidak efektif dalam 

mengganggu proses perkawinan dan 

komunikasi seksual serangga. Walang 

sangit akan meletakkan telurnya secara 

berkelompok (Lampiran), kelompok telur 

terdiri dari 1-21 butir (Siwi, dkk., 1981 

dalam Asikin & Thamrin, 2008). Pengaruh 

azadirachtin sebagai penghambat 

reproduksi dan mencegah betina 

meletakan telur (Wijiastuti, 2013) tidak 

bekerja dengan efektif telihat dari 

kelompok telur yang ditemukan. 

Azadirachtin akan bekerja efektif jika 

masuk kedalam tubuh serangga 

(Wijiastuti, 2013) dalam jumlah sedikit 

hanya akan mengakibatkan serangga diam 

dan berhenti makan (Samsudin, 2011). 

Walang sangit memiliki tipe mulut 

penghisap sehingga, residu azadirachtin 

yang menempel pada permukaan bulir 

padi hanya sedikit bahkan tidak masuk 

sama sekali kedalam tubuh walang sangit 

mengakibatkan pengaruh dari senyawa 

azadirachtin tidak efektif. 

 

Pengaruh Formulasi Minyak Mimba 50 

EC (FM) terhadap Populasi Tomcat 

(Paederus litoralis) dan Laba-

laba(Oxyopes sp.) 

P.littoralis merupakan predator 

berbagai jenis serangga, terutama yang 

berstatus hama, seperti wereng batang 

coklat, ngengat, dan telur penggerek 

batang padi (Arifin, 2012). Laba-laba 

(Oxyopes sp.) merupakan predator polifag, 

pemangsa berbagai jenis serangga bahkan 

dapat bersifat kanibal. Laba-laba dapat 

hidup dalam berbagai macam ekosistem 

terrestrial, sehingga berpotensi sebagai 

musuh alami terhadap hama pada 

tanaman padi (Rachmawati, 2013). 

Antara kontrol dan pelakuan tidak 

berbeda nyata sehingga perlakuan 

formulasi minyak minyak mimba 50 EC 

tidak berpengaruh terhadap populasi P. 

littoralis dan Oxyopes sp.. Hal tersebut 

terjadi karena P. littoralis dan Oxyopes sp. 

berperan sebagai predator bagi serangga-

serangga hama dan tidak memakan daun 

yang terpapar formulasi minyak mimba 50 

EC sehingga formulasi minyak mimba tidak 

masuk kedalam tubuh P. littoralis dan 

Oxyopes sp. 

Efikasi Insektisida (EI) 

Pada semua perlakuan memilik nilai 

EI <70% sehingga dapat diartikan bahwa 

formulasi minyak mimba 50 EC dengan 

konsentrasi 1, 1,5, 2, dan 2,5% tidak 

efektif dalam mengendalikan hama walang 

sangit pada tanaman padi varietas 

Ciherang (Tabel 3). 

  



Prosiding Plant Protection Day II (2):169- 174  Keefektifan Formulasi Minyak Mimba … 

 

173 
 

Tabel 3. Nilai efikasi insektisida terhadap walang sangit 

Perlakuan 
Nilai Efikasi Insektida (%) (MST) 

10 12 13 14 

Kontrol 0 0 0 0 

FM 1% 26,22 -6,33 60,08 12,82 

FM 1,5%  -1,80 -12,50 43,81 -20,68 

FM 2% 11,30 -10,14 49,90 10,05 

FM 2,5% 1,38 40,74 55,12 0,13 

 

 

KESIMPULAN 

Aplikasi formulasi mimba 50 EC pada 

tanaman padi varietas Ciherang terhadap 

populasi walang sangit pada konsentrasi 

1,5% dan 2% cenderung dapat 

menurunkan populasi walang sangit, 

namun berdasarkan nilai efikasi insektida 

pada seluruh perlakuan yang kurang dari 

70%, formulasi mimba 50 EC tidak efektif 

dalam mengendalikan walang sangit. 

Formulasi mimba 50 EC tidak berpengaruh 

negatif terhadap tomcat (Paederus 

littoralis) dan laba-laba (Oxypes sp.). 
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ABSTRAK 

Rendahnya produktivitas bawang merah di Kalimantan Selatan akibat penyakit moler, 

diduga dapat ditanggulangi dengan manipulasi lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah 

menganalisis aplikasi Fusarium spp., pupuk Kalium, dan pola tanam terhadap 

produktivitas bawang merah dan kejadian penyakit moler. Penelitian dilaksanakan bulan 

Oktober 2015-Maret 2016 di Laboratorium Fitopatologi Fakultas Pertanian UNLAM dan 

lahan percobaan BALITTRA Banjarbaru menggunakan RAK split split plot dua ulangan, 

total 60 petak percobaan. (1) Fusarium spp.: tanpa dan dengan Fusarium spp.. (2) 

Pupuk kalium: 60, 120, dan 180 kg ha-1. (3) Pola tanam: monokultur bawang merah, 

monokultur bawang sabrang, bawang merah dan bawang sabrang (1:1), bawang merah 

dan bawang sabrang (2:1), bawang sabrang mengelilingi bawang merah. Hasil 

menunjukkan bahwa aplikasi perlakuan kombinasi terbaik dari segi kejadian penyakit 

moler yaitu Fusarium spp. dengan 120 kg ha-1 K2O berpola tanam bawang sabrang 

mengelilingi bawang merah, sedangkan perlakuan tunggal terbaik dari segi produktivitas 

bawang merah yaitu pola tanam monokultur bawang merah. 

Kata kunci: bawang merah, bawang sabrang, Fusarium spp., pola tanam, pupuk Kalium  

 

ABSTRACT 

Low rate of onion‘s productivity in South Kalimantan which is caused by moler disease, 

probably can be reduced by using environment manipulation. This research aimed to 

analyze the application of Fusarium spp., Potassium fertilizer, and planting patterns to 

onion‘s productivity and moler disease incidence. This research was conducted from 

October 2015-March 2016 at Laboratory Phytopathology Agriculture Faculty of UNLAM 

and a land of Swamp Land Agricultural Research Center Banjarbaru, applied RAK split 

split plot with two repetitions, 60 plot unit used. (1) Fusarium spp.: without and with 

Fusarium spp.. (2) Potassium fertilizer: 60, 120, and 180 kg ha-1. (3) planting pattern: 

red onion monoculture, sabrang onion monoculture, red onion and sabrang onion (1:1), 

red onion and sabrang onion (2:1), and sabrang onion surrounding of red onion. The 

results showed that the best combination of applications treatment in the case of moler 

disease incidence was Fusarium spp. with 120 kg ha-1 K2O in the sabrang onion planting 

pattern surrounding of red onion and the best single treatment in the case of onion‘s 

productivity was red onion monoculture. 

Kata kunci: Fusarium spp., Potassium fertilizer, planting patterns, red onion, sabrang 

onion  

 

PENDAHULUAN 

Bawang merah (Allium ascalonicum 

L.) merupakan salah satu komoditas 

sayuran yang memiliki nilai ekonomi 

tinggi. Sehingga, budidaya tanaman 

bawang merah di berbagai daerah perlu 

untuk dikembangkan, tidak terkecuali di 

daerah Kalimantan Selatan. Produktivitas 

bawang merah di Kalimantan Selatan 

masih tergolong rendah (7,42 t ha-1) 

dibandingkan dengan produktivitas 

bawang merah umumnya (10 t ha-1). 

Salah satu penyebabnya adalah penyakit 

moler akibat serangan Fusarium spp.  

Pengendalian yang paling sering 

dilakukan oleh petani untuk menekan 
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penyakit moler adalah dengan penggunaan 

pestisida. Namun, penggunaan pestisida 

seringkali menimbulkan dampak negatif 

terhadap lingkungan, organisme bukan 

sasaran, kesehatan manusia, dan 

ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut. 

maka diperlukan alternatif pengendalian 

lain yang ramah lingkungan dan secara 

ekonomi menguntungkan. 

Salah satu cara penekanan penyakit 

moler ini, yaitu dengan memanipulasi 

kondisi lingkungan. Ukuran patogen yang 

sangat kecil menyebabkan patogen lebih 

peka terhadap lingkungan seperti 

kelembaban dan suhu dibandingkan hama 

tanaman (Semangun, 1996). Kondisi yang 

semula kondusif bagi perkembangan 

patogen Fusarium spp. dapat dimanipulasi 

dengan cara mengubah pola tanam 

monokultur menjadi pola tanam 

tumpangsari dengan tanaman anti patogen 

tular tanah seperti tanaman bawang 

sabrang (Eleutherine palmifolia) dan 

pemberian pupuk kalium di pertanaman 

bawang merah agar perkembangan 

patogen dapat ditekan semaksimal 

mungkin. 

Bawang sabrang merupakan 

tanaman khas Kalimantan yang memiliki 

berbagai khasiat dan telah banyak 

dibudidayakan di Kalimantan. Penelitian uji 

fitokimia Nuryadin (2006) menunjukkan 

zat antimikroba yang terkandung di dalam 

bawang sabrang berupa alkaloid, tannin, 

steroid, dan flavonoid. Tanaman bawang 

sabrang dapat diproduksi sebagai bahan 

baku obat atau ramuan tradisional. Selain 

digunakan untuk pengobatan pada 

manusia, bawang sabrang  juga mampu 

menekan patogen yang menyerang pada 

tanaman (Hasanah, 2011). Oleh karena 

itulah, penanaman bawang sabrang di 

pertanaman bawang merah diharapkan 

mampu memiliki fungsi ganda, yaitu selain 

dapat digunakan sebagai pelindung 

tanaman utama dari serangan penyakit 

moler, tanaman ini juga dapat menambah 

penghasilan petani karena nilai jualnya 

yang tinggi.  

Unsur kalium berperan penting bagi 

ketahanan tanaman terhadap penyakit, 

sehingga secara tidak langsung unsur 

kalium menentukan kemampuan produksi 

tanaman, khususnya tanaman penghasil 

umbi seperti tanaman bawang merah 

(Syakir & Gusmaini, 2012). Selain itu, 

unsur kalium juga sangat berperan dalam 

proses metabolisme tanaman, 

meningkatkan turgor sel pada titik 

tumbuh, dan membantu perkembangan sel 

setelah berlangsungnya pembelahan 

(Astuty, 2006).  

Penelitian mengenai hubungan 

bawang sabrang, bawang merah, pupuk 

kalium, dan patogen Fusarium spp. hingga 

kini masih jarang dilakukan. Oleh karena 

itulah, dilakukan penelitian ini yang 

bertujuan untuk menganalisis aplikasi 

beberapa dosis pupuk kalium, beberapa 

pola tanam antara tanaman bawang 

merah dan bawang sabrang, serta 

keberadaan patogen Fusarium spp. 

terhadap produktivitas dan kejadian 

penyakit moler pada tanaman bawang 

merah. 

 

BAHAN DAN METODE 

Bahan dan alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah benih umbi bawang 

merah varietas Bima Brebes, benih umbi 

bawang sabrang, isolat Fusarium spp., 

media PDA dan  beras, pupuk  nitrogen 

(urea), pupuk fosfat (TSP), pupuk kalium 

(KCl), kapur dolomit, pupuk kandang,  

formalin, cawan petri, jarum ent, laminar 

air flow cabinet, mikroskop, timbangan 

digital, jangka sorong, shaker, autoklaf, 

oven, haemacytometer, cangkul, alat 

pengukur panjang, papan nama petak 

percobaan, dan kamera. Pelaksanaan 

penelitian bertempat di Laboratorium 

Fitopatologi Fakultas Pertanian Universitas 

Lambung Mangkurat Banjarbaru dan lahan 

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa 

(BALITTRA) Banjarbaru. Waktu penelitian 

dilaksanakan selama enam bulan, yaitu 

dari bulan Oktober 2015 hingga Maret 

2016. 

Pelaksanaan penelitian ini dimulai 

dari perbanyakan massal isolat Fusarium 

spp., analisis tanah, pembuatan petak 

percobaan dengan ukuran 1,60 m x 1,20 

m x 0,4 m dengan jarak antar petak 

percobaan adalah 0,3 m, pengaplikasian 

kapur dolomit 4 t ha-1, pensterilisasian 

petak percobaan dengan formalin 5 %, 

serta pengaplikasian pupuk kandang 

sebanyak 15 t ha-1 (Latarang & Syakur, 

2006). Selanjutnya memilih benih umbi 
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yang digunakan dengan kisaran berat 

antara 5 - 8 g dan melakukan penanaman 

dengan jarak tanam 20 cm x 20 cm dan 

disesuaikan dengan pola tanam yang 

menjadi perlakuan. Langkah berikutnya 

yaitu inokulasi Fusarium spp. dengan cara 

penuangan suspensi dengan kepadatan 

106 spora ml-1 sebanyak 10 ml lubang 

tanam-1  tujuh hari sebelum tanam, 

pemupukan N 90 kg ha-1 dan  P2O5 80 kg 

ha-1 secara bertahap,  yaitu ketika 

tanaman bawang merah berumur  10 hst 

dan 37 hst serta ketika tanaman bawang 

sabrang umur 10 hst dan 67 hst, dan KCl 

sesuai dengan perlakuan dilakukan ketika 

tanaman bawang merah dan bawang 

sabrang masing-masing berumur 37 hst 

dan 67 hst, serta pemeliharaan tanaman. 

Penelitian ini menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) split split 

plot dua ulangan. Fusarium spp. (petak 

utama): tanpa Fusarium spp. dan dengan 

Fusarium spp.. Pupuk kalium (anak 

petak): 60 kg ha-1, 120 kg ha-1, 180 kg ha-

1. Pola tanam (anak anak petak): 

monokultur bawang merah, monokultur 

bawang sabrang, bawang merah 1 baris 

dan bawang sabrang 1 baris, bawang 

merah 2 baris dan bawang sabrang 1 

baris, bawang sabrang mengelilingi 

pertanaman bawang merah. Akan tetapi, 

karena persyaratan statistik parametrik 

yang digunakan tidak terpenuhi, maka 

digunakanlah perhitungan secara statistik 

nonparametrik berupa analisis varian 

ranking Friedman dan dilanjutkan dengan 

pengujian komparasi berganda pada taraf 

nyata 5 % apabila perlakuan mampu 

mempengaruhi suatu peubah respon.  

Total terdapat 60 petak percobaan. 

Untuk mengetahui pengaruh dari 

perlakuan, maka dilakukan pengamatan 

terhadap: 

1. Masa inkubasi 

2. Gejala penyakit moler yang muncul 

3. Kejadian penyakit moler.  

I = (a/b) x 100 % 

Keterangan: I =  Kejadian penyakit, a 

=  Jumlah tanaman sakit, b =  Jumlah 

tanaman seluruhnya 

4. Produktivitas tanaman 

 

Tabel 1. Nilai skor masa inkubasi Fusarium spp.  

Interval Masa Inkubasi (hsi) Skor Interval Masa Inkubasi (hsi) Skor 

16,0 – 18,9 1 31,0 – 33,9  6 

19,0 – 21,9 2 34,0 – 36,9 7 

22,0 – 24,9 3 37,0 – 39,9 8 

25,0 – 27,9 4 40,0 – 42,9 9 

28,0 – 30,9 5  43 10 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Masa Inkubasi Penyakit 

Berdasarkan hasil pengujian 

Friedman, aplikasi perlakuan tunggal 

pupuk Kalium tidak berpengaruh terhadap 

masa inkubasi Fusarium spp., hanya 

aplikasi perlakuan tunggal pola tanam 

yang memberikan pengaruh nyata 

terhadap peubah masa inkubasi Fusarium 

spp.  (Tabel 2). 

Tabel 2 menunjukkan bahwa masa 

inkubasi Fusarium spp. pada perlakuan j3 

(tanaman bawang merah 1 baris dan 

bawang sabrang 1 baris) lebih lama 

dibandingkan perlakuan j4 (tanaman 

bawang merah 2 baris dan bawang 

sabrang 1 baris) dan perlakuan  j1  

(monokultur bawang merah), namun tidak 

berbeda dengan perlakuan j5 (tanaman 

bawang sabrang ditanam mengelilingi 

pertanaman bawang merah). Penyakit 

moler disebabkan oleh patogen Fusarium 

spp. yang mempunyai ukuran mikro, 

sehingga perkembangannya sangat 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan, 

terutama suhu dan kelembaban. 

Perbedaan bentuk pola tanam akan 

mempengaruhi suhu dan kelembaban 

mikro di pertanaman, sehingga 

perkembangan patogen Fusarium spp. 

juga bervariasi pada setiap bentuk pola 
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tanam yang diaplikasikan. Selain karena 

faktor lingkungan, kecepatan masa 

inkubasi patogen juga dipengaruhi oleh 

virulensi patogen dan ketahanan inang 

(Latifah dkk, 2011). 

Aplikasi pola tanam tumpangsari yang 

tepat akan lebih mampu menekan 

penyakit moler dibandingkan pola tanam 

monokultur. Hal ini diduga karena 

tanaman bawang sabrang pada pola 

tanam tersebut mampu mengeluarkan 

eksudat akar yang mengandung senyawa 

fitokimia untuk menekan perkembangan 

penyakit. 

 

 

 

Tabel 2. Pengaruh aplikasi pola tanam terhadap masa inkubasi dan produktivitas 

Perlakuan Masa Inkubasi (hsi) Produktivitas (t ha-1) 

j1  (monokultur bawang 

merah) 
33 a 6,31 b 

j3 (tanaman bawang merah 1 

baris dan bawang sabrang 1 

baris) 

38 b 2,29 a 

j4 (tanaman bawang merah 2 

baris dan bawang sabrang 1 

baris) 

31 a 3,29 ab 

j5 (tanaman bawang sabrang 

ditanam mengelilingi 

pertanaman bawang merah) 

35 ab 2,50 a 

Keterangan :  Angka dengan diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 

berdasarkan uji komparasi berganda pada taraf  nyata 5 % 

 

Penelitian Hasanah (2011) 

menunjukkan bahwa eksudat akar 

tanaman bawang sabrang mampu 

mempengaruhi aktivitas larva nematoda 

Meloidogyne spp. hingga mencapai 

persentase mortalitas 87,7 %. Pada daun 

dan akar tanaman bawang sabrang 

terdapat kandungan kimia (bioaktif) 

berupa alkaloid, saponin, tannin, flavonoid, 

dan steroid. 

Alkaloid merupakan senyawa yang 

bersifat basa, sehingga kemungkinan akan 

menekan pertumbuhan cendawan karena 

cendawan tumbuh pada pH 3,8-5,6 

(Rahayu & Rahayu, 2009). Purwita dkk. 

(2013) juga menyebutkan dalam 
penelitiannya bahwa senyawa 

flavonoid termasuk golongan fenol 
yang dapat berfungsi sebagai 
antifungi. Senyawa fenol bekerja 

dalam sel terutama mendenaturasi 
protein sel dan merusak dinding sel 

cendawan. Dinding sel yang rusak 
menyebabkan tidak adanya cadangan 
energi sehingga menghambat 

pertumbuhan hifa cendawan. Senyawa 
tanin merupakan senyawa turunan 

fenol yang bersifat lipofilik sehingga 

mudah terikat pada dinding sel dan 
mengakibatkan kerusakan dinding sel. 

Selain itu tanin dapat menghambat 
sintesis kitin yang merupakan 
komponen penting dinding sel 

cendawan dan menyebabkan 
pertumbuhan hifa cendawan 

terhambat. Saponin bersifat surfaktan 

yang berbentuk polar sehingga akan 

memecah lapisan lemak pada membran 

sel yang pada akhirnya menyebabkan 

gangguan permeabilitas membran sel, hal 

tersebut mengakibatkan proses difusi 

bahan atau zat-zat yang diperlukan oleh 

cendawan dapat terganggu, akhirnya sel 

membengkak dan pecah (Sugianitri, 

2011). Terpenoid, termasuk triterpenoid 

dan steroid merupakan senyawa bioaktif 

yang memiliki fungsi sebagai 

anticendawan. Senyawa tersebut dapat 

menghambat pertumbuhan cendawan, 

baik melalui membran sitoplasma maupun 

mengganggu pertumbuhan dan 

perkembangan spora cendawan (Lutfiyanti 

dkk, 2012). 
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Menurut Rosmahani (2006), apabila 

gejala awal penyakit moler terlihat pada 

tanaman umur 5-10 hst, maka patogen ini 

terbawa oleh bibit. Sedangkan apabila 

gejala awal terlihat pada tanaman umur di 

atas 10 hari, maka patogen ini adalah 

patogen yang tertular dari tanah. 

Berdasarkan hasil pengamatan, rata-rata 

masa inkubasi Fusarium spp. adalah 34 

hsi, sehingga penularan patogen tidak 

berasal dari bibit, namun dari tanah. Masa 

inkubasi pada penelitian ini jauh lebih 

lambat dibandingkan masa inkubasi pada 

penelitian Latifah dkk. (2011) yaitu 12,5 

hsi dan masa inkubasi pada penelitian 

Santoso dkk. (2007) yaitu 24,6 hsi. Hal ini 

disebabkan oleh ketahanan tanaman 

terhadap penyakit moler yang cukup baik 

karena tercukupinya unsur Kalium bagi 

tanaman bawang merah pada penelitian 

ini. Berdasarkan hasil analisis tanah, unsur 

Kalium sebelum tanam telah masuk ke 

dalam kriteria tinggi, yaitu sebesar 48,36 

mg 100 g-1. Sedangkan setelah tanam, 

unsur Kalium yang terdapat di dalam 

tanah berada dalam kriteria sedang, yaitu 

38,70-39,13 mg 100 g-1. Unsur Kalium 

berperan untuk memperkuat dinding sel, 

sehingga meningkatkan ketahanan 

tanaman terhadap penyakit tertentu 

(Fageria et al., 2009). 

Gejala Penyakit Moler 

Pada Gambar 1 terlihat beberapa 

tahapan gejala yang ditunjukkan daun 

tanaman bawang merah yang terinfeksi, 

yaitu terpelintirnya pangkal daun bawang 

merah dan perubahan warna pangkal daun 

yang semula berwarna hijau tua menjadi 

hijau muda kekuningan hingga putih (1), 

dan perubahan warna kekuningan yang 

dimulai dari pangkal daun tanaman 

merambat ke bagian tengah (2) dan ujung 

daun tanaman bawang merah (3). Infeksi 

lebih lanjut menyebabkan daun tanaman 

semakin lama semakin berkurang (4 dan 

5) dan berakhir dengan kematian tanaman 

(6). 

 

Gambar 1.  Tahapan perkembangan penyakit oler pada tanaman bawang merah 

(sumber: koleksi pribadi, 2016) 

Menurut Semangun (1996), 

Fusarium spp. dapat bertahan lama dalam 

tanah dalam bentuk klamidospora. 

Cendawan ini menginfeksi akar, terutama 

melalui luka misalnya luka akibat 

perpanjangan akar lateral. Meskipun 

demikian, cendawan ini dapat juga 

menginfeksi akar yang tidak mempunyai 

luka, khususnya pada ujung akar. 

Cendawan berkembang sebentar di 

jaringan parenkim, kemudian menetap dan 

berkembang di dalam berkas pembuluh 

angkut. Keberadaan patogen tersebut di 

dalam berkas pembuluh angkut 

menyebabkan tersumbatnya berkas-

berkas pembuluh tersebut dan 

menyebabkan penumpukan zat hara di 

bagian batang semu, sehingga batang 

semu bawang merah tumbuh lebih 

panjang dan daun bawang merah menjadi 

terpelintir dan meliuk-liuk. Namun, 

penyumbatan berkas pembuluh angkut 
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tanaman tidak hanya sekedar keberadaan 

patogen tersebut. Fusarium spp. juga akan 

mensintesis enzim atau toksin untuk 

mengganggu pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman bawang merah. 

Kematian pada tanaman diawali 

dengan nekrosis dan kelayuan tanaman 

tersebut. Rusaknya kloroplas 

menyebabkan menguningnya bagian-

bagian yang lazimnya berwarna hijau. 

Apabila nekrosis ini terjadi secara sistemik 

dan terdapat pada semua daun, biasanya 

merupakan gejala sekunder yang 

disebabkan karena serangan patogen pada 

bagian lain dari tanaman. Begitu pula 

dengan gejala kelayuan yang merupakan 

gejala sekunder akibat adanya gangguan 

di dalam berkas pembuluh angkut atau 

adanya kerusakan pada akar, yang 

menyebabkan tidak seimbangnya 

penguapan dengan pengangkutan air. Hal 

inilah yang menyebabkan hilangnya turgor 

pada daun bawang merah. Fusarium spp. 

membentuk banyak enzim pektinase yang 

dapat menghancurkan dengan cepat 

substansi pektin dalam lamela tengah 

parenkim xilem dan terjadilah akumulasi 

massa koloidal di dalam pembuluh angkut. 

Massa penyumbat inilah yang menyumbat 

berkas pembuluh angkut pada tanaman 

bawang merah terinfeksi. Selanjutnya, 

Fusarium spp. akan membentuk asam 

fumarat dan likomarasmin yang dibentuk 

agak lambat jika dibandingkan dengan 

enzim pektolitik. Likomarasmin yang 

bersifat racun diangkut ke dalam tubuh 

tanaman. Ini menyebabkan berubahnya 

permeabilitas sel terhadap air, dan 

pengaruh terpentingnya adalah terjadi 

percepatan proses transpirasi tanaman 

(Semangun, 1996). 

Kejadian Penyakit Moler 

Kejadian penyakit moler tertinggi 

terdapat pada perlakuan f2k1j1 (dengan 

Fusarium spp. +  60 kg ha-1 K2o +  pola 

tanam monokultur bawang merah), yaitu 

sebesar 55,71 % dan disusul oleh 

perlakuan f2k1j5  (dengan Fusarium spp. +  

60 kg ha-1 K2o +  pola tanam tanaman 

bawang sabrang mengelilingi pertanaman 

bawang merah),  yaitu sebesar  50 %. 

Penyakit hanya akan terjadi jika 

pada satu waktu di satu tempat terdapat 

tanaman yang rentan, patogen yang 

virulen, dan lingkungan yang sesuai. 

Penyakit tidak akan terjadi jika patogen 

yang virulen bertemu dengan bagian 

tanaman yang rentan, tetapi lingkungan 

tidak membantu perkembangan patogen 

dan tidak meningkatkan kerentanan 

tanaman. Interaksi antara tanaman, 

patogen, dan lingkungan inilah yang sering 

disebut segitiga penyakit (Semangun, 

1996). 

 

 

Gambar 2.   Rata-rata persentase kejadian penyakit moler di lahan penelitian 

Keterangan: k=pupuk KCL, 1=100 kg ha-1, 2=200 kg ha-1, 3=300 kg ha-1, f1= tanpa Fusarium 
spp., f2= diinokulasi Fusarium spp. j1  = monokultur bawang merah; j2 =  monokultur bawang 

sabrang; j3   =  tana-man bawang merah 1 baris dan bawang sabrang 1 baris  (1:1); j4  =  
tanaman bawang merah 2 baris dan bawang sabrang 1 baris  (2:1); j5= tanaman bawang sabrang 
ditanam mengelilingi pertanaman bawang merah 

Produktivitas Tanaman Bawang Merah Berdasarkan hasil pengujian Friedman, 

aplikasi perlakuan tunggal keberadaan 

Fusarium spp. dan pupuk Kalium tidak 
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berpengaruh terhadap produktivitas 

tanaman bawang merah, hanya aplikasi 

perlakuan tunggal pola tanam yang 

memberikan pengaruh nyata terhadap 

peubah masa inkubasi Fusarium spp.  

(Tabel 2). 

Tabel 2 menunjukkan bahwa 

produktivitas tanaman bawang merah 

dengan pola tanam   monokultur bawang 

merah lebih besar dibandingkan 

produktivitas tanaman bawang merah  

dengan pola tanam tanaman bawang 

merah 1 baris dan bawang sabrang 1 baris 

dan  tanaman bawang sabrang ditanam 

mengelilingi pertanaman bawang merah, 

namun tidak berbeda dengan produktivitas 

tanaman bawang merah dengan pola 

tanam tanaman bawang merah  2 baris 

dan bawang sabrang 1 baris. 

Perbedaan produktivitas tanaman 

bawang merah ini disebabkan oleh jumlah 

benih umbi bawang merah yang ditanam  

pada masing-masing perlakuan. Benih 

umbi bawang merah yang ditanam pada 

pola tanam  monokultur bawang merah 

adalah 35 benih umbi, tanaman bawang 

merah 1 baris dan bawang sabrang 1 baris 

adalah 15 benih umbi,  tanaman bawang 

merah  2 baris dan bawang sabrang 1 

baris adalah 20 benih umbi, dan tanaman 

bawang sabrang ditanam mengelilingi 

pertanaman bawang merah adalah  15 

benih umbi bawang merah. 

Produktivitas pada penelitian ini lebih 

rendah dibandingkan produktivitas rata-

rata tanaman bawang merah di 

Kalimantan Selatan. Rendahnya 

produktivitas bawang merah pada 

penelitian ini dikarenakan penanaman 

dilakukan di luar musim tanam. Pada 

umumnya bawang merah ditanam pada 

musim kemarau, namun tidak menutup 

kemungkinan penanaman dilakukan pada 

saat musim hujan. Penanaman bawang 

merah yang dilakukan di luar musim 

tanam banyak mengalami gangguan. Ini 

disebabkan keadaan cuaca pada musim 

hujan kurang menguntungkan untuk 

pertumbuhan tanaman bawang merah, 

namun menguntungkan bagi 

perkembangan patogen (Rahayu & Berlian, 

2004). Kondisi yang kurang 

menguntungkan inilah yang menyebabkan 

hasil produksi bawang merah lebih rendah, 

sekitar 75-80 % lebih rendah dari produksi 

di musim kemarau (Wibowo, 1989).  

Kerugian akibat penurunan 

produktivitas bawang merah dapat ditutupi 

dengan penanaman bawang sabrang yang 

mempunyai nilai jual tinggi. Rata-rata 

produktivitas tanaman bawang sabrang 

pada penelitian ini yaitu 6,76 t ha-1. Hasil 

produktivitas bawang sabrang ini lebih 

tinggi dibandingkan hasil penelitian Raga 

et al., (2012), yaitu 6,55 t ha-1. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan penelitian ini yaitu aplikasi 

perlakuan kombinasi dengan 120 kg ha-1 

K2O berpola tanam bawang sabrang 

mengelilingi bawang merah merupakan 

aplikasi perlakuan terbaik dari segi 

kejadian penyakit moler (Fusarium 

spp.),sedangkan perlakuan tunggal pola 

tanam monokultur bawang merah 

merupakan perlakuan terbaik dari segi 

produktivitas bawang merah. 
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ABSTRAK 

Penggerek buah kopi (Hypothenemus hampei Ferr.) merupakan hama utama pada 

tanaman kopi yang dapat menyebabkan kerusakan hingga 50%. Salah satu teknik 

pengendalian hama PBKo ini adalah dengan menggunakan senyawa atraktan yang 

terkandung di dalam bagian tanaman kopi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

potensi air sulingan bagian tanaman kopi sebagai atraktan terhadap hama PBKo. 

Percobaan dilakukan di Perkebunan Kopi Rakyat Rancakalong, Kabupaten Sumedang, 

Provinsi Jawa Barat pada bulan Februari 2016 sampai dengan Juli 2016. Metode yang 

digunakan adalah eksperimen dengan Rancangan Acak Kelompok dengan 14 perlakuan 

dan dua ulangan. Perlakuan tersebut terdiri dari Air sulingan dari Kulit buah kopi, biji 

kopi, ranting kopi, daun kopi dengan konsentrasi masing-masing bagian tanaman adalah 

2ml, 4ml dan 6 ml, serta pembanding berupa etanol 10 ml dan control berupa aquades 

10ml. Hasil penelitian menunjukkan bahwa air sulingan beberapa bagian tanaman kopi 

berpotensi sebagai atraktan terhadap hama penggerek buah kopi (Hypothenemus 

hampei) di lapangan apabila konsentrasinya ditingkatkan.  

Kata kunci: air sulingan, atraktan, penggerek buah kopi 

 

ABSTRACT 

Coffee Berry Borer (Hypothenemus hampeii Ferr.) is main pest of coffee plant has 

caused damaged until 50 percent. One of control technic to eliminate the imago is used 

attractant are distilled water contained part of coffee plant. The aim of this research is to 

known potency of destilled water contained part of coffee plant as attractant to 

controlling coffee berry borer. Research has done in Public Coffee Plantation 

Rancakalong, Sumedang-West Java at Februari 2016 until July 2016. Method of this 

research is experimental with Block Randomized Design. The treatments are destilled 

water of coffee exocarp (P1), coffee berry (P2), coffee branch (P3), coffee leave (P4) 

with each concentration 2ml, 4ml, and 6 ml and compared with etanol 10ml and 

controlled with aquades. Each of treatment replicated two times. Research result showed 

that destilled water of part of coffee plant has potency as attractant on coffee berry 

borer, if the concentration has increased.  

Keyword: water destilled, attractant, coffee berry borer 

 

PENDAHULUAN 

Kopi  (Coffea sp.) merupakan salah 

satu komoditas perkebunan yang memiliki 

nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat 

petani. Kopi dapat menjadi sumber 

pendapatan dan juga dapat menyediakan  

lapangan  pekerjaan bagi petani terutama 

di wilayah perdesaan yang topografinya 

berupa dataran tinggi. Kopi  tidak hanya 

memiliki permintaan yang tinggi dari pasar 

nasional, tetapi juga menjadi salah satu 

komoditi ekspor Indonesia. Kopi dari 

Indonesia diekspor dan disukai oleh 

masyarakat di Eropa, karena citarasanya 

yang khas.   Oleh karena itu, kopi masih 

menjadi komoditi andalan bagi petani dan 

pemerintah Indonesia.  Salah satunya 

adalah kopi priangannya (preanger 

coffee).  
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Dilihat dari tingkat produktivitasnya, 

Indonesia menempati urutan ke tiga 

penghasil kopi terbesar di dunia setelah 

Brazil dan Vietnam. Menurut Hanani, dkk 

(2012), produksi kopi di Indonesia pada 

tahun 2012 mencapai 684,076 ton dengan 

nilai ekspor sebesar 432.781 ton. Secara 

kuantitatif, produktivitas kopi Indonesia 

masih jauh tertinggal dari Brazil dan 

Vietnam. Kondisi tersebut mengindikasikan 

masih adanya permasalahan yang 

mendasar dalam proses produksi kopi 

Indonesia. Selain itu, kondisi tersebut juga 

sekaligus menegaskan bahwa  

produktivitas kopi  Indonesia berpotensi 

untuk terus ditingkatkan. 

Secara umum,  pasokan kopi di 

Indonesia diperoleh dari perkebunan 

rakyat, yaitu sekira 95%, sedangkan 

sisanya diproduksi dari perusahaan swasta 

dan perusahaan negara.  Berdasarkan 

kondisi tersebut, maka dapat diduga 

bahwa permasalahan produktivitas kopi 

Indonesia berada pada perkebunan rakyat. 

Oleh karena itu, mengingat peranan 

perkebunan kopi rakyat yang begitu besar, 

maka kendala-kendala yang ada di dalam 

usahatani kopi harus mendapat perhatian 

yang serius.  

Beberapa kendala yang dihadapi oleh 

petani perkebunan kopi rakyat adalah: (1) 

kurangnya permodalan; (2) kurangnya 

akses petani terhadap pemasaran; (3) 

kurangnya akses petani terhadap ilmu dan 

teknologi serta informasi mengenai 

budidaya tanaman kopi hingga pasca 

panen; (4) kurangnya akses petani 

terhadap benih dan bibit tanaman kopi 

yang berkualitas; dan (5) timbulnya 

berbagai kerusakan pada tanaman kopi 

yang diakibatkan oleh kehadiran 

organisme pengganggu tanaman (OPT). 

Penggerek buah kopi (PBKo, 

Hypothenemus hampei Ferr.) merupakan 

hama utama yang menyerang tanaman 

kopi di seluruh dunia. Pada umumnya 

tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh 

serangan hama PBKo di Indonesia lebih 

dari 50% (Wiryadiputra, 2012). 

Kerusakan yang ditimbulkan oleh 

hama PBKo diantaranya buah muda 

berguguran dan buah matang menjadi 

berlubang lalu membusuk (Jaramillo et al., 

2006). Pada beberapa kasus serangan 

hama PBKo juga dapat berlanjut hingga di 

tempat penyimpanan (Susilo, 2008). 

Kerugian yang ditimbulkan tersebut 

mengakibatkan kuantitas dan kualitas kopi 

yang dihasilkan rendah sehingga mampu 

menurunkan harga kopi sekitar 30-40% 

(Durham, 2004).  

Teknik pengendalian umum yang 

dilakukan oleh petani masih mengandalkan 

penggunaan insektisida sintetik karena 

memiliki efek knock down yang cepat. 

Penggunaan insektisida sintetik secara 

intensif memberikan dampak negatif 

seperti pencemaran lingkungan, 

kontaminasi residu pada buah kopi dan 

terjadi resistensi pada beberapa jenis 

serangga hama (Lima et al., 2010). 

Pengendalian dengan mengandalkan 

insektisida sintetik juga tidak efektif 

karena hampir sebagian besar stadia 

perkembangan hama PBKo berada di 

dalam buah kopi (Damon, 2000). 

Salah satu solusi pengendalian 

yang efektif dan ramah lingkungan dalam 

menekan populasi hama PBKo yaitu 

menggunakan senyawa atraktan dari 

beberapa bagian tanaman kopi. 

Ketertarikan hama PBKo terhadap air 

sulingan bagian tanaman kopi salah 

satunya disebabkan oleh kandungan asam 

klorogenat yang mampu menarik imago 

dalam meletakkan telur (Firmansyah, 

2012). Kandungan asam klorogenat 

terdapat di semua bagian tanaman kopi 

sehingga berpotensi untuk dikembangkan 

sebagai senyawa atraktan alami.  

Penggunaan atraktan berbahan 

dasar ekstrak biji tanaman kopi memiliki 

hasil yang lebih baik dalam menarik imago 

betina PBKo dibandingkan dengan 

penggunaan campuran senyawa etanol 

dan metanol (Dufour & Frerot, 2008). 

Ketertarikan imago betina PBKo dan 

penggerek cabang (Xylosandrus 

compactus) terhadap ekstrak buah kopi 

yang telah matang lebih besar 

dibandingkan ekstrak buah kopi yang 

belum matang maupun buah kopi yang 

kering di pohon (Giordanengo et al., 

1993).  

Ekstrak bagian tanaman kopi juga 

dapat digunakan sebagai atraktan dalam 

mengendalikan hama tanaman kakao. 

Ekstrak biji kopi dengan konsentrasi 5% 

dan 7% mampu menarik imago 

Conomophora cramerella dibandingkan 
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dengan ekstrak kulit buah kakao. 

Pemanfaatan ekstrak daun kopi dengan 

konsentrasi 5% sebagai senyawa atraktan 

juga mampu menarik imago C. cramerella 

(Firmansyah dkk., 2012). Buah kopi 

Arabika juga menghasilkan senyawa kimia 

yang komponennya menyerupai senyawa 

sex pheromone dari jenis serangga 

Scolytidae (Jaramillo et al., 2013). 

Kandungan senyawa asam klorogenat 

pada ekstrak kulit buah kopi (eksokarp) 

ternyata mampu menarik H. hampei 

(Jaramillo et al., 2006; Firmansyah dkk., 

2012). 

Hingga saat ini, penelitian mengenai 

air sulingan beberapa bagian tanaman kopi 

terhadap hama PBKo belum banyak 

dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui potensi air 

sulingan beberapa bagian tanaman kopi 

sebagai atraktan dalam mengendalikan 

hama PBKo.  

 

BAHAN DAN METODE 

Percobaan telah dilakukan di 

Perkebunan Kopi Rakyat Rancakalong, 

Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat 

pada bulan Februari 2016 sampai dengan 

Juli 2016. Metode yang digunakan adalah 

eksperimen dengan Rancangan Acak 

Kelompok dengan 14 perlakuan dan dua 

ulangan. Perlakuan tersebut terdiri dari Air 

sulingan dari Kulit buah kopi, biji kopi, 

ranting kopi, daun kopi dengan 

konsentrasi masing-masing bagian 

tanaman adalah 2ml, 4ml dan 6 ml, serta 

pembanding berupa etanol 10 ml dan 

control berupa aquades 10ml.  

Bagian tanaman kopi diperoleh dari 

Perkebunan Kopi Rakyat Rancakalong, 

Kabupaten Sumedang. sebanyak 20 kg 

dicacah dan dikeringanginkan selama 3 

hari di atas lembaran kertas koran untuk 

mengurangi kadar airnya hingga 15%. 

Bahan sulingan dibawa ke laboratorium 

untuk disuling dengan cara distilasi uap 

air, sehingga dihasilkan air sulingan bagian 

tanaman kopi yang diuji potensinya 

sebagai atraktan bagi PBKo.  Dengan 

metode distilasi uap, bahan tanaman tidak 

mengalami kontak langsung dengan air 

mendidih, karena terpisah antara bahan 

yang akan disuling dengan air penghasil 

uap.  

Bahan yang akan disuling 

ditempatkan di atas saringan. Air yang 

ditempatkan pada ketel lainnya akan 

dididihkan dan uap jernih yang bertekanan 

tinggi akan dialirkan melalui pipa dari ketel 

ke dalam alat penyuling. Bersama uap air, 

minyak atsiri dari kulit ranting dan daun 

tanaman kopi akan ikut terbawa. 

Selanjutnya campuran minyak dan uap air 

akan dikondensasi di pipa pendingin. 

Setelah mengalami pendinginan, 

campuran minyak dan air ditampung di 

bejana pemisah.  

Air sulingan beberapa tanaman kopi 

tersebut kemudian digunakan sebagai 

atraktan. Caranya adalah dengan 

menyelupkan kapas yang telah 

dipersiapkan ke dalam air sulingan 

beberapa bagian tanaman kopi. Kapas 

tersebut kemudian digantung di dalam 

perangkap plastic yang bentuknya telah 

dimodifikasi, sehingga serangga mudah 

masuk dan terperangkap. Berdasarkan 

penelitian sebelumnya di laboratorium, 

masa aktif air sulingan beberapa bagian 

tanaman kopi adalah tiga hari, sehingga 

setiap tiga hari sekali dilakukan 

penggantian kapas yang telah dicelupkan 

ke dalam air sulingan. 

Parameter yang akan diamati dalam 

penelitian ini adalah jumlah serangga PBKo 

yang terperangkap. Waktu pengamatan 

ditentukan selama  3 hari, 6 hari, 9 hari, 

12 hari, 15 hari, 18 hari, 21 hari dan 24 

hari. Data yang diperoleh akan diolah 

dengan menggunakan analisis sidik ragam 

yang akan dilanjutkan dengan uji lanjut Uji 

Scott Knott dengan taraf kepercayaan 5%. 

Analisis statistik menggunakan software 

SPSS versi 17.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Potensi air sulingan beberapa bagian 

tanaman kopi sebagai atraktan terhadap 

serangga hama PBKo didasarkan pada 

perhitungan jumlah serangga hama PBKo 

yang terperangkap. Hasil analisis yang 

disajikan pada Table 1. menunjukkan 

bahwa serangga hama PBKo memiliki 

ketertarikan terhadap air sulingan 

beberapa bagian tanaman kopi. 
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Tabel 1. menunjukkan bahwa pada 

awal pengamatan, yaitu pada 3 hari 

setelah perlakuan (HSP) serangga lebih 

tertarik pada perlakuan air sulingan kulit 

buah kopi 6ml. Kulit buah kopi merupakan 

bagian dari buah kopi yang pertama kali 

dapat menarik serangga PBKo. 

Ketertarikan hama PBKo terhadap air 

sulingan bagian tanaman kopi salah 

satunya disebabkan oleh kandungan asam 

klorogenat yang mampu menarik imago 

dalam meletakkan telur (Firmansyah, 

2012). Buah kopi mengandung sekitar 50 

jenis komponen senyawa volatil organik 

yang mampu menarik serangga hama. 

Senyawa kimia volatil organik dominan 

yang ditemukan diantaranya spiroacetal 

conophthorin, frontalin dan metil 3-etil-4-

metil pentanoat (Jaramillo et al., 2013). 

Kandungan senyawa volatil organik 

(kairomone) pada buah kopi mampu 

menarik imago betina PBKo dalam 

mengkolonisasi buah kopi (Dufour & 

Frerot, 2008). Pada umumnya kandungan 

senyawa volatil organik pada buah yang 

sudah matang lebih banyak 10 kali lipat 

dibandingkan buah yang masih muda 

(Jaramillo et al., 2013). Air sulingan kulit 

buah kopi 6ml menunjukkan bahwa 

semakin besar konsentrasi air sulingan, 

maka akan semakin menarik bagi 

serangga PBKo untuk mendatanginya. 

Pada waktu pengamatan 6 HSP, 

terjadi pergeseran ketertarikan hama PBKo 

ke air sulingan kulit buah kopi 4ml, daun 

kopi 4mldan pembanding etanol 10ml. 

Kondisi ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya di laboratorium (Rasiska, 

2015) yang menunjukkan bahwa serangga 

hama PBKo lebih tertarik pada kulit buah 

kopi pada konsentrasi 4ml. Ketertarikan 

serangga PBKo pada daun kopi diduga 

karena terdapat kandungan asam 

klorogenat yang hampur sama antara kulit 

buah kopi dan daun. Hal ini terbukti 

dengan hasil pengujian senyawa kimia 

yang terkandung di dalam air sulingan 

beberapa bagian tanaman kopi yang 

disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 1.  Jumlah Serangga PBKo Terhadap Air Sulingan Beberapa Bagian Tanaman Kopi 

sebagai Atraktan. 

Perlakuan 
Jumlah Serangga PBKo pada Waktu Pengamatan (HSP) ke- 

3 6 9 12 15 18 21 24 

Kulit buah kopi 2ml 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 

Kulit buah kopi 4ml 2 a 3 b 0 a 1 a 0 a 1 a 0 a 0 a 

Kulit buah kopi 6ml 3 b 1 a 1 a 2 a 3 b 2 a 1 a 0 a 

Biji Kopi 2ml 1 a 0 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 

Biji Kopi 4ml 2 a 1 a 1 a 2 a 2 a 0 a 0 a 0 a 

Biji Kopi 6ml 2 a 1 a 0 a 2 a 0 a 0 a 0 a 0 a 

Ranting kopi 2ml 0 a 0 a 2 a 1 a 0 a 0 a 0 a 0 a 

Ranting kopi 4ml 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 1 a 0 a 0 a 

Ranting kopi 6ml 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 

Daun kopi 2ml 1 a 1 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 

Daun kopi 4ml 0 a 2 b 0 a 1 a 1 a 0 a 0 a 0 a 

Daun kopi 6ml 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 

Etanol 10ml 1 a 4 c 2 a 9 b 7 c 6 c 8 b 12 b 

Kontrol 10ml 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 

Keterangan : Nilai yang diikuti huruf sama tidak berbeda nyata pada uji lanjut Scott Knott dengan 

taraf nyata 5%.

Tabel 2. menunjukkan bahwa hasil 

pengujian fitokimia air sulingan beberapa 

bagian tanaman kopi memiliki beberapa 

kesamaan antara kulit buah kopi dan daun 

kopi, terutama dalam kandungan 

triterpenoid, fenol, dan tannin. Senyawa 

tersebut merupakan hasil dari metabolit 

sekunder tanaman. Menurut Verpoorte & 
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Alfermann (2000) kegunaan dari senyawa 

hasil metabolit sekunder tanaman dapat 

digunakan tanaman untuk 

mempertahankan diri dari lingkungan 

ekstrim, mengatasi OPT, menarik polinator 

dan sebagai molekul sinyal. 

Alkaloid berfungsi sebagai senyawa 

racun untuk melindungi tumbuhan dari 

serangga, triterpenoid memiliki bau khas 

yang kuat dan sebagai bahan penyusun 

minyak atsiri, steroid merupakan hormon 

yang berfungsi sebagai pertumbuhan dan 

perkembangan tumbuhan, dan fenol 

merupakan senyawa aromatik yang mudah 

menguap di udara berfungsi sebagai 

desinfektan (Bhat et al, 2009). Tanin 

memiliki fungsi sebagai antibakteri serta 

mencegah proses pencernaan bakteri, 

flavonoid adalah senyawa yang mudah 

larut dalam air digunakan sebagai 

antimikroba dan antivirus, dan saponin 

berfungsi sebagai racun bagi binatang 

berdarah dingin,  (Naiborhu, 2002). 

Komponen senyawa hasil metabolit 

sekunder pada daun, ranting, kulit buah 

dan biji memiliki kandungan yang dapat 

digunakan sebagai salah satu bahan 

pembuatan pestisida nabati. 

Pada Tabel 1 juga menunjukkan 

bahwa pada pengamatan selanjutnya, 

yaitu 9 HSP, 12HSP, 15HSP, 18HSP, 21 

HSP dan 24HSP serangga cenderung lebih 

tertarik pada senyawa kimia pembanding, 

yaitu etanol 10ml. Penurunan jumlah 

serangga yang tertarik pada air sulingan 

beberapa bagian tanaman kopi disebabkan 

karena senyawa volatile organic yang 

terkandung di dalam air sulingan tersebut 

memiliki karakteristik mudah menguap 

dan sangat dipengaruhi oleh factor 

lingkungan seperti suhu dan cahaya.  

Menurut Salbiah dkk. (2013) peningkatan 

suhu ruang lebih dari 25oC menyebabkan 

masa aktif atraktan akan semakin cepat 

berakhir. 

 

Tabel 2. Hasil Pengujian Fitokimia Air Sulingan Beberapa Bagian Tanaman Kopi 

No Golongan 

Senyawa 

Sampel 

Ranting Biji Kulit Buah Daun 

1. Alkoloid - - + - 

2. Triterpenoid + + + + 

3. Steroid - - + - 

4. Fenol - - + + 

5. Tanin + + + + 

6. Flavonoid + + - - 

7. Saponin - - - + 

Keterangan :  Hasil Pengujian Fitokimia di Laboratorium Kimia Organik, Departemen 

Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 

Padjadjaran. 

Semakin rendah suhu maka masa 

bertahan senyawa volatil atraktan akan 

semakin lama dan begitu juga sebaliknya 

semakin tinggi suhu maka masa aktif 

senyawa volatil atraktan akan semakin 

cepat berakhir (Salbiah dkk., 2013). Hal 

tersebut tentunya berpengaruh pada 

kemampuan senyawa volatil untuk 

menguap yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi jumlah tangkapan 

serangga. Pengaruh suhu juga akan 

menentukan aplikasi atraktan di beberapa 

tempat dengan beragam ketinggian. 

Semakin tinggi tempat maka masa aktif 

atraktan akan semakin lama dan begitu 

juga sebaliknya (Efendy dkk., 2010). 

Kemampuan air hasil sulingan sangat 

berhubungan dengan kadar minyak atsiri 

yang terkandung pada tiap bagian 

tanaman. Air hasil sulingan memiliki 

kandungan minyak atsiri yang rendah 

sehingga jangka waktu senyawa volatil 

untuk menarik kehadiran serangga 

menjadi lebih pendek. Penelitian yang 

dilakukan oleh Kardinan dkk. (2009) 

menunjukkan air hasil sulingan dari 

tanaman selasih yang mengandung metil 

eugenol sebesar 0,46% hanya mampu 

bertahan dalam menangkap lalat buah 

selama satu minggu. Jangka waktu 

tersebut lebih rendah dibandingkan 

penggunaan minyak atsiri selasih yang 

mengandung eugenol sebesar 77,9% yang 
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mampu menangkap lalat buah selama 1 

bulan lamanya. 

 

KESIMPULAN 

Air sulingan bagian tanaman kopi 

berpotensi sebagai atraktan terhadap 

hama PBKo. Rata-rata jumlah imago 

betina PBKo terbanyak yang tertarik yaitu 

pada air sulingan biji kopi dengan 

persentase sebesar 44%. Masa aktif dari 

semua air sulingan yang berperan sebagai 

atraktan dalam menarik imago betina 

PBKo yaitu selama 3 hari. 
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ABSTRAK 

Khamir merupakan salah satu mikroba yang telah diketahui berpotensi sebagai agens 

antagonis penyakit tanaman.  Beberapa khamir dilaporkan ditemukan dalam jaringan 

tanaman sebagai endofit.  Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan isolat-isolat 

khamir endofit yang berpotensi sebagai agens antagonis penyakit antraknosa pada cabai 

(Colletotrichum acutatum).  Khamir endofit diisolasi dari daun dan buah cabai yang 

diperoleh dari pertanaman cabai di Situ Gede (Kabupaten Bogor) dan Jatiroto 

(Kabupaten Lumajang). Khamir hasil isolasi diuji patogenisitasnya pada benih dan buah 

cabai. Khamir nonpatogenik diseleksi potensi antagonismenya terhadap C. acutatum. 

Hasil isolasi khamir endofit diperoleh 91 isolat. Uji patogenisitas khamir endofit 

menggunakan benih cabai menghasilkan 82 isolat khamir endofit tidak berpotensi 

patogenik, sedangkan 9 isolat khamir  endofit berpotensi patogenik terhadap kecambah 

cabai. Sebanyak 82 isolat khamir endofit nonpatogenik tersebut juga tidak menimbulkan 

gejala terhadap buah cabai.  Hasil seleksi potensi antagonisme khamir endofit diperoleh 

4 isolat khamir endofit memiliki potensi antagonis terhadap antraknosa cabai (C. 

acutatum) dengan tingkat pengendalian berkisar antara 60,53-69,73%. 

Kata kunci: Antagonisme, Antagonis, Colletotrichum acutatum, Uji patogenisitas  

 

ABSTRACT 

Yeasts are microbes which might have antagonistic effects on plant pathogens. Some 

yeasts were found in the plant tissues as endophytes. The objective of this study was to 

obtain endophytic yeast isolates antagonistic to Colletotrichum acutatum, the cause of 

anthracnose on chili. Endophytic yeasts were isolated from leaves and fruit of chili grown 

in Situ Gede, Kabupaten Bogor, and Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Their pathogenicities 

were tested on chili seeds and fruit. The non-pathogenic yeast isolates were later 

selected for the antagonistic potency against C. acutatum. It was obtained 91 yeast 

isolates. There were 82 endophytic yeast isolates that had no pathogenic potencies on 

chili seeds, while the other 9 isolates had the potencies. The 82 nonpathogenic 

endophytic yeasts did not cause disease symptoms on chili fruit. It was obtained 4 yeast 

isolates which were antagonistic to C. acutatum, with the control measure range from 

60.53 to 69.73 %. 

Key words: Antagonism, Antagonist, Colletotrichum acutatum, Pathogenicity test 

 

PENDAHULUAN 

Antraknosa merupakan penyakit 

penting pada berbagai komoditas 

pertanian.  Penyakit ini pada tanaman 

cabai di Indonesia disebabkan oleh tiga 

spesies Colletotrichum yaitu C. acutatum, 

C. gloeosporioides, C. capsici.  Serangan 

patogen antraknosa pada tanaman cabai 

dapat menyebabkan kerugian 50 sampai 

100% (Than, 2008). 

Pengendalian penyakit antraknosa 

yang umum dilakukan dengan 

menggunakan fungisida sintetik.  

Penggunaan pestisida sintetik dapat 

menyebabkan dampak negatif, seperti 

resistensi, resurgensi, pencemaran 

lingkungan dan efek residu pestisida pada 

produk pertanian. Berbagai dampak 

negatif yang ditimbulkan dari penggunaan 

pestisida sintetik tersebut menyebabkan 

perlunya dilakukan pengendalian lain yang 
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ramah lingkungan.  Salah satu alternatif 

pengendalian penyakit ramah lingkungan 

adalah dengan pengendalian hayati.   

Khamir merupakan salah satu 

mikroorganisme yang memiliki potensi 

sebagai agens pengendalian hayati.  

Beberapa khamir telah dilaporkan mampu 

mengendalikan antraknosa pada cabai 

diantaranya adalah Pichia guilliermondii, 

Candida musae, Issatchenkia orientalis 

dan Candida quercitrusa       

(Chanchaichaovivat  et al., 2007).  Khamir 

memiliki beberapa keunggulan sebagai 

agens antagonis seperti tidak 

menghasilkan spora alergenik, mikotoksin 

dan antibiotik, menggunakan nutrisi 

dengan cepat (Druvefors, 2004), dan 

mampu mengoloni permukaan buah dalam 

jangka waktu lama (El-Tarabily & 

Sivasithamparam, 2006). 

Mikroorganisme yang berinteraksi 

dengan tanaman mempunyai kemampuan 

untuk masuk ke dalam jaringan tanaman 

sebagai endofit. Mikroorganisme endofit 

berada sepenuhnya dalam jaringan 

tanaman dan dapat tumbuh dalam akar, 

batang dan/atau daun (Stone et al., 

2004). Khamir ditemukan juga dalam 

jaringan tanaman sebagai endofit 

(Glushakova & Chernov, 2009; Isaeva et 

al., 2010). Khamir endofit terutama 

ditemukan pada jaringan tanaman 

berdaging yang mengandung gula seperti 

buah dan umbi (Isaeva et al., 2010).  

Potensi khamir endofit sebagai agens 

biokontrol penyakit antraknosa pada 

tanaman cabai di Indonesia belum pernah 

dilaporkan.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan isolat-isolat khamir endofit 

yang berpotensi sebagai agens antagonis 

penyakit antraknosa pada cabai 

(Colletotrichum acutatum).  

 

BAHAN DAN METODE 

Sampel tanaman cabai diambil dari 

pertanaman cabai di beberapa tempat 

yaitu Situ Gede, Kabupaten Bogor, Jawa 

Barat dan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, 

Jawa Timur.  Isolasi         C. acutatum 

dilakukan dengan menggunakan buah 

cabai bergejala antraknosa yang 

didapatkan dari pertanaman cabai di Desa 

Panjiwangi Garut. Penelitian dilaksanakan 

di Laboratorium Mikologi Tumbuhan dan 

Kebun Percobaan Institut Pertanian Bogor.  

Isolasi khamir endofit dilakukan 

dengan menggunakan medium yang 

diperkaya yaitu Yeast Glucose 

Cloramphenicol (YGC) (yeast extract 5 g, 

glucose 20 g, kloramfenikol 0.1 g, akuades 

1 l).  Daun dan buah cabai dari lapangan 

dicuci bersih, kemudian disterilisasi 

permukaannya dengan merendam dalam 

alkohol 70% selama 1 menit dan 

dilanjutkan dengan perendaman dalam 

NaOCl 1% selama 1 menit dan alkohol 

70% selama 30 detik. Daun dan buah 

tersebut kemudian dibilas 3 kali dengan 

menggunakan akuades steril. Keberhasilan 

sterilisasi diuji dengan menyebarkan 

masing-masing air sisa bilasan pada 

medium Martin Agar (MA) (pepton 5 g, 

dekstros 10 g, KH2PO4.7H2O 1 g, 

MgSO4.7H2O 0,5 g, rose bengal 1% 3,3 ml, 

agar 20 g, streptomycin 30 mg l-1, 

akuades 1 l), Yeast Glucose 

Chloramphenicol Agar (YGCA)  (yeast 

extract (Bacto 212750) 5 g, glucose 20 g, 

kloramfenikol 0,1 g, agar 15 g, akuades 1 

l) dan Malt Extract Agar (MEA) (malt 

extract (Himedia RM004B) 20 g, agar 20 

g, akuades 1 l). 

Daun dan buah sebanyak 10 gram 

yang telah steril diiris tipis-tipis dan buah 

diambil daging buahnya. Irisan daun dan 

daging buah masing-masing dimasukkan 

dalam medium YGC sebanyak 90 ml, 

selanjutnya dikocok dengan menggunakan 

rotary shaker (Eyela multi shaker MMS) 

selama  48 sampai 72 jam dengan 

kecepatan 140 rpm.  Suspensi yang 

didapatkan dibuat seri pengenceran 

sampai 10-3, selanjutnya ditumbuhkan 

dalam medium MA, YGCA dan MEA pada 

cawan petri lalu diratakan dengan 

menggunakan segitiga penyebar dan 

diinkubasi pada suhu 23-30o C selama 3-7 

hari.  Pemurnian khamir dilakukan dari 

koloni tunggal yang tumbuh dengan cara 

digoreskan pada medium Potato Dextrose 

Agar (PDA) (Difco 213400) dan diinkubasi 

kembali.  

Khamir yang didapatkan dari tahap 

isolasi, selanjutnya diuji patogenisitasnya 

pada benih dan buah cabai.  Uji 

patogenisitas khamir dilakukan dengan 

merendam benih cabai varietas Gelora 

dalam suspensi sel khamir. Benih cabai 
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yang digunakan disterilisasi permukaannya 

dengan alkohol 70% dan NaOCl 1% 

selama 1 menit dan dibilas dengan 

akuades steril sebanyak 3 kali.  Benih 

yang telah steril direndam dalam suspensi 

sel  khamir dengan kerapatan 107 sel   ml-

1 selama 60 menit. Benih yang telah 

direndam, dikeringanginkan pada kertas 

saring steril. Selanjutnya, benih tersebut 

ditanam pada kertas saring steril yang 

sudah dilembabkan pada cawan petri. 

Masing-masing isolat khamir diulang 

sebanyak 2 kali. Masing-masing ulangan 

menggunakan 10 benih. Pengamatan 

terhadap perkecambahan benih dilakukan 

pada hari ke-7 dan ke-14.  Kontrol yang 

digunakan dalam pengujian ini adalah 

benih cabai steril yang direndam dalam 

akuades steril dengan waktu yang sama. 

Khamir uji tidak berpotensi patogenik 

apabila benih cabai berkecambah secara 

normal.  

Uji patogenisitas khamir juga 

dilakukan dengan menggunakan buah 

cabai varietas Hot Chilli yang ditanam 

tanpa perlakuan pestisida.  Pengujian 

dilakukan terhadap isolat-isolat khamir 

yang telah diketahui tidak berpotensi 

patogenik berdasarkan uji patogenisitas 

menggunakan benih cabai.  Uji 

patogenisitas khamir pada buah cabai 

dilakukan dengan menginokulasi buah 

cabai dengan suspensi sel khamir 

kerapatan 107 sel ml-1 sebanyak 20 µl.  

Inokulasi suspensi sel khamir tersebut 

dilakukan pada buah yang telah 

disterilisasi permukaannya dan telah 

dilukai. Masing-masing isolat khamir 

diulang sebanyak 3 kali. 

Isolat khamir nonpatogenik yang 

didapatkan dari tahapan isolasi 

selanjutnya diseleksi dengan menguji 

kemampuan antagonismenya terhadap C. 

acutatum penyebab antraknosa pada 

cabai. Seleksi khamir dilakukan secara in 

vivo pada buah cabai yang diperoleh dari 

pertanaman cabai yang ditanam tanpa 

perlakuan pestisida.  

Buah cabai varietas Hot Chilli yang 

cukup masak dan sehat disterilisasi 

dengan NaOCl 1% selama 1 menit dan 

dibilas dengan akuades steril, selanjutnya 

permukaan buah cabai disterilisasi dengan 

alkohol 70%. Perlakuan terdiri dari 

sejumlah isolat khamir endofit yang 

didapatkan dari tahap isolasi dan 

berdasarkan uji patogenisitas tidak 

berpotensi patogenik.  Perlakuan diulang 3 

kali, masing-masing ulangan terdiri dari 3 

buah cabai. Perlakuan dilakukan menurut 

metode Dan et al. (2003) yang telah 

dimodifikasi yaitu dengan mencelupkan 

buah cabai yang telah disterilisasi ke 

dalam suspensi khamir dengan kerapatan 

sel khamir 107 sel ml-1 yang telah diberi 

0,02% tween 80% (v/v).  Buah 

berperlakuan dikeringanginkan selama 2 

jam, selanjutnya diinokulasi dengan C. 

acutatum. Inokulasi dilakukan dengan 

meneteskan suspensi C. acutatum 

sebanyak 20 µl dengan kerapatan 104 

konidia ml-1 melalui luka yang dibuat 

dengan menggunakan jarum steril pada 

dua titik dimana masing-masing titik 

terdiri dari tiga luka.  Sebagai kontrol 

positif, buah cabai diberi perlakuan dengan 

suspensi konidia C. acutatum saja tanpa 

khamir, sedangkan sebagai kontrol negatif 

buah diberi perlakukan dengan akuades 

steril dengan teknik yang sama.  

Mankozeb 80% digunakan sebagai 

pembanding.  Buah diinkubasi dalam 

wadah tertutup pada kondisi lembab (RH 

95%) pada suhu 28-30oC.   

Pengamatan dilakukan terhadap 

persentase gejala antraknosa yang timbul 

pada hari ke-5 setelah perlakuan (hsp) 

dan menghitung tingkat pengendaliannya. 

Penentuan presentase gejala berdasarkan 

prosedur James (1971), yang telah 

dimodifikasi   dengan    kisaran  

persentase   gejala  0   sampai  100%.  

Tingkat pengendalian antraknosa dihitung 

berdasarkan rumus: 

 

TP = ((Gk-Gp)/Gk) x 100% 

dimana: 

TP = Tingkat pengendalian (%) 

Gk = Gejala antraknosa pada kontrol (%) 

Gp = Gejala antraknosa pada perlakuan 

(%) 

 

Khamir yang memiliki tingkat 

pengendalian        > 60% ditetapkan 

berpotensi sebagai antagonis penyakit 

antraknosa pada cabai yang disebabkan 

oleh C. acutatum. 

Data hasil uji patogenisitas khamir 

berupa panjang kecambah dan hasil 
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seleksi berupa tingkat pengendalian 

antraknosa oleh khamir dengan daya 

hambat > 60% dianalisis dengan sidik 

ragam menggunakan software SPSS (versi 

22.0 for Windows).  Analisis dilanjutkan 

dengan uji Jarak Berganda Duncan 

(Duncan Multiple Range Test) pada taraf 

nyata 5% untuk mengetahui perbedaan 

antar perlakuan khamir. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Isolasi dan Uji Patogenisitas Khamir 

Isolasi khamir endofit dari dua lokasi 

pertanaman cabai yaitu Situ Gede 

(Kabupaten Bogor) dan Jatiroto 

(Kabupaten Lumajang) diperoleh sebanyak 

91 isolat khamir (Tabel 1). Hasil isolasi 

khamir endofit tersebut menunjukkan 

bahwa jumlah khamir endofit lebih banyak 

didapatkan dari bagian buah, dibandingkan 

dari bagian daun (Tabel 1).  Pola 

didapatkannya jumlah khamir endofit lebih 

banyak pada bagian buah ini ditunjukkan 

baik pada lokasi pengambilan sampel di 

Situ Gede Kabupaten Bogor maupun 

Jatiroto, Kabupaten Lumajang. 

 

Tabel 1. Jumlah khamir endofit dari bagian daun dan buah cabai dibeberapa lokasi  

Asal isolat 

 

Jumlah isolat khamir endofit 

  

Daun Buah 

Situ Gede, Kab. Bogor 1 70 

Jatiroto, Kab. Lumajang 8 12 

Total 9 82 

 

 

Tabel 2. Jumlah isolat khamir berdasarkan panjang kecambah pada uji patogenisitas  

Panjang kecambah cabai 

 

Jumlah isolat khamir endofit 

  

Situ Gede Jatiroto 

Situ Gede, Kab. Bogor 25 9 

Jatiroto, Kab. Lumajang 47 10 

 

Tabel 3. Kemampuan berkecambah dan rerata panjang kecambah cabai pada uji 

patogenik isolat khamir endofit asal Situ Gede dan Jatiroto  

Isolat khamir endofit Persentase kecambah 

(%) 

Rerata panjang 

kecambah (cm)1) 

Kontrol 100                6,46  ab 

Lm 17 BE   95                4,51  c 

Lm 19 BE 100                5,19  bc 

SG 13 BE 100                4,93  bc 

SG 25 BE 100                7,15  a 

SG 28 BE 100                5,78  abc 

SG 52 BE 100                5,41  bc 

SG 53 BE   95                6,33  ab 

Keterangan: 1) Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada lajur yang sama 

menunjukkan  tidak berbeda nyata pada uji Duncan taraf 5% 
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Tabel 4. Tingkat pengendalian antraknosa pada buah cabai oleh  isolat khamir endofit 

No Isolat  

khamir endofit 

Tingkat 

pengendalian 

(%) 

 No Isolat  

Khamir 

endofit 

Tingkat 

pengendalian 

(%) 

          Situ Gede     28    SG 89 BE   40,37 

1    SG 2 BE  43,12   29    SG 90 BE  29,61 

2    SG 3 BE   5,49   30    SG 34 BE 30,49 

3    SG 5 BE 27,90   31    SG 38 BE  -16,28 

4    SG 6 BE 53,17   32    SG 40 BE  -6,71 

5    SG 7 BE 25,87   33    SG 41 BE 29,97 

6    SG 15 BE 10,57   34    SG 42 BE 53,13 

7    SG 17 BE 19,94   35    SG 45 BE  39,45 

8    SG 20 BE 14,80   36    SG 47 BE 38,07 

9    SG 23 BE 24,43   37    SG 48 BE  54,13 

10    SG 24 BE 24,10   38    SG 49 BE 38,67 

11    SG 25 BE  69,73   39    SG 51 BE 42,26 

12    SG 26 BE 37,95   40    SG 53 BE  60,53 

13    SG 27 BE 33,69   41    SG 54 BE 31,13 

14    SG 29 BE 29,53   42    SG 56 BE 25,98 

15    SG 32 BE  -16,09      

16    SG 57 BE 28,05            Lumajang  

17    SG 58 BE 37,99  43    Lm 1 DE 20,18 

18    SG 59 BE 48,46  44    Lm 3 DE 51,93 

19    SG 61 BE 18,89  45    Lm 6 BE 62,52 

20    SG 71 BE  33,94  46    Lm 8 BE -18,35 

21    SG 74 BE  25,69  47    Lm 11 BE 19,03 

22    SG 75 BE 38,49  48    Lm 13 BE   61,47 

23    SG 76 BE  -18,49  49    Lm 16 BE 59,49 

24    SG 80 BE 39,56  50    Lm 18 BE 59,15 

25    SG 85 BE 48,86  51    Lm 22 BE 49,79 

26    SG 87 BE 27,49  52    Lm 23 BE 51,03 

27    SG 88 BE  56,01  53 Mankozeb 

80% 

54,13 

 

Berdasarkan uji patogenisitas khamir 

dengan menggunakan benih cabai, 

pengaruh perlakuan khamir endofit 

terhadap panjang kecambah cabai 

dikelompokkan menjadi 2 yaitu lebih 

pendek dari kontrol dan sama dengan atau 

lebih panjang dari kontrol (Tabel 2).  

Pengelompokkan berdasarkan pengaruh 

perlakuan khamir endofit terhadap  

panjang  kecambah  cabai  tersebut 

menunjukkan  bahwa  isolat khamir dari 

lokasi pengambilan sampel di Situ Gede 

dan Lumajang lebih banyak menyebabkan 

panjang kecambah cabai lebih panjang 

dari kontrol.   

Uji patogenisitas khamir endofit 

menggunakan benih cabai menunjukkan 

bahwa sebagian besar isolat khamir 

endofit tidak berpotensi patogenik 

terhadap benih  dan   kecambah  cabai.  

Hal   ini  terlihat  dari  hasil  analisis  

statistik  yang menunjukkan bahwa 

sebagian besar isolat khamir endofit tidak 

berbeda nyata dengan kontrol dalam 

rerata panjang kecambah cabai (Tabel 3). 

Berdasarkan  pengamatan panjang pada 

kecambah cabai yang tumbuh dari benih 

dengan perlakuan khamir endofit 

menunjukkan bahwa terdapat 1 isolat 

menghambat panjang kecambah cabai dan 
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8 isolat menyebabkan gejala  nekrotik 

pada kecambah cabai (Tabel 3 dan 

Gambar 1).  Sembilan  isolat khamir  

endofit tersebut ditetapkan berpotensi 

patogenik terhadap kecambah cabai. 

 

 

Gambar 1. Pertumbuhan kecambah cabai hasil uji patogenisitas khamir endofit 

berpotensi patogenik       a. kontrol, b. penghambatan pertumbuhan kecambah 

cabai, c dan d. gejala nekrotik 

 

Uji patogenisitas khamir endofit 

menggunakan buah cabai menunjukkan 

bahwa seluruh isolat khamir endofit tidak 

menimbulkan gejala nekrotik (Gambar 2). 

Isolat khamir endofit yang digunakan 

untuk uji patogenisitas pada buah cabai 

adalah isolat khamir yang tidak  berpotensi  

patogenik  berdasarkan  uji patogenisitas  

menggunakan  benih. 

 

 

Gambar 2. Hasil Uji Patogenisitas Khamir Endofit pada Buah (14 hsp) 

Hasil seleksi potensi antagonisme 

khamir endofit diperoleh empat isolat 

khamir endofit memiliki potensi antagonis 

terhadap antraknosa cabai (C. acutatum) 

dengan tingkat pengendalian berkisar 

antara 60,53-69,73% pada 5 hsp (Tabel 

4).  Isolat khamir berpotensi antagonis 

tersebut terdiri dari 2 isolat berasal dari 

Situ Gede  Kabupaten  Bogor  yaitu  SG 25 

BE,  SG 53 BE dan 2 isolat dari Jatiroto 

Kabupaten Lumajang yaitu Lm 6 BE, dan 

Lm 13 BE.  Tujuh  isolat khamir endofit 

(12,28%) menghasilkan tingkat 

pengendalian lebih besar dibandingkan 

mankozeb 80% (Tabel 4). Namun, 

beberapa isolat endofit menyebabkan nilai 
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tingkat pengendalian negatif artinya isolat 

ini tidak mampu mengendalikan 

antraknosa cabai yang disebabkan oleh C. 

acutatum. 

Buah cabai yang diberi perlakuan 

khamir dan diinokulasi C. acutatum 

menunjukkan gejala antraknosa dengan 

persen gejala yang bervariasi.  Kontrol 

positif menunjukkan gejala antraknosa 

yang tinggi. Gejala antraknosa pada 

kontrol positif muncul sejak 2 hsp. Gejala 

antraknosa pada buah cabai dengan 

perlakuan khamir muncul lebih lambat 

dibandingkan kontrol positif yaitu dengan 

masa inkubasi 3-4 hsp.  Berbeda dengan 

kontrol positif, pada kontrol negatif tidak 

terjadi gejala antraknosa (Gambar 3). 

Isolasi mikroorganisme yang akan 

digunakan sebagai agens biokontrol adalah 

tahap awal dalam pengembangan agens 

biokontrol (Droby et al., 2009). Isolasi 

dibutuhkan untuk mengeksplorasi 

mikroorganisme sehingga didapatkan 

mikroorganisme sebagai kandidat 

antagonis sebanyak-banyaknya.  Isolasi 

agens antagonis pada umumnya dilakukan 

terhadap mikroorganisme yang secara 

alami berada pada tanaman di lapangan 

atau pada produk pascapanen. 

Khamir dikenal sebagai 

mikroorganisme epifit yang menghuni 

permukaan tanaman, namun khamir juga 

berpeluang besar menjadi endofit. Sel-sel 

khamir mampu masuk ke dalam jaringan 

tanaman melalui stomata, hidatoda, luka 

mekanik, kutikula dan epidermis.  

Beberapa jenis khamir memiliki aktivitas 

lipolitik dan pektinolitik, sehingga khamir 

dapat masuk dalam jaringan tanaman 

melalui kutikula (Isaeva et al., 2010).  

Beberapa khamir telah dideteksi berada 

dalam jaringan tanaman terutama jaringan 

tanaman berdaging. Jaringan tanaman 

berdaging banyak mengandung gula 

seperti buah dan umbi sehingga 

merupakan habitat yang cocok untuk 

khamir endofit (Isaeva et al., 2010).  Hal 

ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa khamir endofit lebih 

banyak ditemukan pada buah cabai 

dibandingkan pada daun.  

 

 

Gambar 3     Variasi gejala antraknosa (C. acutatum) pada buah cabai akibat perlakuan 

khamir a. Kontrol (+), b. Kontrol (-), c. Lm 13 BE,    d. Lm 6 BE , e. SG  53 

BE, f. SG 25 BE 

 

Sifat patogenik suatu 

mikroorganisme yang akan digunakan 

sebagai agens antagonis perlu dideteksi. 

Khamir merupakan mikroorganisme yang 

jarang dilaporkan sebagai patogen pada 

tanaman.  Keberadaan khamir pada 

permukaan tanaman disebabkan tanaman 

mengeluarkan nutrisi, terutama pada buah 

dan nektar bunga. Khamir memiliki 

kemampuan memanfaatkan nutrisi yang 

dihasilkan tanaman dengan cepat. Menurut 

Kachalkin & Yurkov  (2012) tanaman 

melepaskan berbagai gula, alkohol, dan 

asam amino.  Oleh karena itu, sebagian 

besar isolat khamir endofit yang 

didapatkan dari penelitian ini tidak 

berpotensi patogenik. 

Khamir endofit berperan penting 

dalam mengendalikan antraknosa cabai 

mengingat penyakit ini bersifat laten. Sifat 

a b 

c 
d 

f e 
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laten dari penyakit antraknosa 

menyebabkan penyakit ini sulit untuk 

dikendalikan.  Oleh karena itu, diperlukan 

agens antagonis yang dapat masuk ke 

dalam jaringan tanaman.  Agens antagonis 

tersebut dapat diperoleh dari 

mikroorganisme yang tumbuh secara 

endofitik dalam jaringan tanaman. 

Pengendalian antraknosa dengan 

agens antagonis khamir telah 

menunjukkan hasil yang baik. Inokulasi C. 

acutatum setelah perlakuan pencelupan 

buah dalam suspensi khamir, 

menyebabkan infeksi awal termasuk 

proses pra- penetrasi patogen ini dapat 

dihambat oleh khamir tersebut.  Menurut 

Jeffries & Koomen (1992) metode 

pengendalian hayati harus bertujuan untuk 

mengurangi jumlah infeksi awal patogen.  

Khamir memiliki kemampuan dalam 

kompetisi nutrisi dan beberapa mekanisme 

antagonis lainnya.  Pelukaan buah yang 

dibuat untuk inokulasi patogen pada 

penelitian ini, dapat dimanfaatkan oleh 

khamir untuk mendapatkan nutrisi dan 

mampu mengolonisasi buah dengan cepat 

dibandingkan    C. acutatum.   Hal ini 

dapat menyebabkan terhambatnya 

pembentukan apresoria C. acutatum  

sehingga proses infeksi tidak terjadi atau 

khamir menghambat pembentukan 

penetration peg C. acutatum ketika 

cendawan ini mampu membentuk 

apresoria sehingga tidak dapat 

melanjutkan penetrasi dan infeksi. 

 

KESIMPULAN 

Isolat khamir endofit asal cabai 

memiliki kemampuan sebagai agens 

antagonis terhadap antraknosa cabai (C. 

acutatum). Empat isolat khamir endofit 

diketahui mampu menekan antraknosa 

cabai lebih dari 60%. Beberapa khamir 

endofit berpotensi untuk menggantikan 

fungisida sintetik dalam mengendalikan 

antraknosa yang disebabkan oleh C. 

acutatum. 
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ABSTRAK 

Meningkatnya penggunaan pestisida sintetik dan dampaknya terhadap lingkungan telah 

menimbulkan persoalan dalam dekade terakhir. Oleh karena itu, penggunaan pestisida 

sintetik harus dikurangi dan diganti dengan bahan lain yang rendah resikonya.  

Penggunaan produk-produk pirolisis dari bahan tumbuhan, khususnya asap cair, telah 

banyak dipraktekan di negara-negara Asia dalam usahatani tradisional. Namun, bukti-

bukti ilmiah tentang efikasinya masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengeksplor pengaruh asap cair  terhadap penyakit busuk daun (Rhizoctonia solani 

Kuhn) dan hasil pucuk tanaman mint.  Penelitian ini telah dilaksanakan di Bumi Herbal 

Dago dari Juli hingga September 2015,  dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

dengan 7 perlakuan konsentrasi asap cair yaitu A = 0; B = 10 ml/l; C = 20 ml/l; D = 30 

ml/l; E = 40 ml/l; F = 50 ml/l; dan G = 60 ml/l.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

konsentrasi asap cair 60 ml/l signifikan menekan serangan penyakit busuk daun, serta 

meningkatkan jumlah daun dan hasil pucuk tanaman mint. 

Kata kunci:  pirolisis, pestisida resiko-rendah, bahan tumbuhan, konsentrasi 

 

ABSTRACT 

The increased use of pesticides and their impacts on environments have become a 

matter of considerable concern in recent decades. The use of synthetic pesticides, is 

suggested to be replaced by substances that exert a lower risk.  Used of pyrolysis 

products from plant materials, especially wood vinegar, have been practiced in Asia 

countries traditionally. However, scientific evidences  is limited. Objective of this 

research is to explore influences of wood vinegar on Rhizoctonia solani  diseases  and 

yield of mint. The research was conducted in Bumi Herbal Dago on July-September 

2015. It used CRD  that comprised 7 treatments of wood vinegar concentration : A = 0; 

B = 10 ml/L; C = 20 ml/L; D = 30 ml/L; E = 40 ml/L; F = 50 ml/L; and G = 50 ml/L.  

The results showed that  60 ml/L concentration of wood vinegar significantly suppress R. 

solani  diseases and increased yield of the mint.   

Key words: pyrolysis, low-risk pesticides, plant materials, concentration 

 

PENDAHULUAN 

Meningkatnya penggunaan pestisida, 

khususnya di bidang pertanian, dan 

dampaknya terhadap lingkungan terestrial 

dan akuatik, biota beserta fungsinya telah 

menjadi persoalan yang menjadi perhatian 

pada dekade terakhir ini (Stoytcheva, 

2011).  Banyak macam pestisida diketahui 

meningkatkan mortalitas organisme non-

target, menghambat laju dekomposisi 

bahan organik dan mengubah kualitas 

fisiko-kimia tanah (Sebiomo et al.,  2011).   

Nasib pestisida di dalam tanah 

sangat tergantung pada persistensinya dan 

sifat-sifat adsorpsinya, kondisi lingkungan 

abiotik (temperatur, kelembaban, dan pH 

tanah), komposisi komunitas mikrobial dan 

tanaman serta reaksi-reaksi biologik dan 

kimiawi (yakni transformasi enzimatik, 

fotolisis, hidrolisis, oksidasi, penyusunan 

kembali) (Van Eerd et al., 2003).  

Idealnya, pada umumnya pestisida akan 

terdegradasi setelah periode waktu 

tertentu sebagai akibat proses-proses 

biotik yang dimediasi oleh tumbuhan dan 

mailto:suli_suswana@yahoo.com
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mikroorganisme serta reaksi-reaksi kimia 

(Krieger and Krieger, 2001).  

Produk-produk yang berasal dari 

tanaman dapat berfungsi sebagai bahan 

pengkompensasi yang sepadan bagi 

pestisida sintetis (Tiilikkala et al., 2011), 

atau berfungsi sebagai alternatif dengan 

mempengaruhi perilaku pestisida sintetis 

di dalam tanah.       

Banyak macam spesies tanaman dan 

teknologi telah digunakan dalam produksi 

pestisida-pestisida nabati, seperti destilasi 

uap, enfleurage, maserasi, ekstraksi zat 

terlarut, dan pirolisis. Metode pirolisis 

lambat telah digunakan dalam produksi 

arang, blangkin, dan asap cair (wood 

vinegar).  Yang paling berdayaguna 

sebagai biosida dan pestisida adalah tar 

dan asap cair.  Produksi dan penggunaan 

asap cair telah meningkat cepat di negara-

negara Asia termasuk Jepang, China, 

India, dan Thailand pada dekade terakhir 

(Tiilikkala et al.,  2010).  

Pemerintah Indonesia telah 

menetapkan bahwa perlindungan  

tanaman  dilaksanakan  dengan  sistem  

pengendalian  hama terpadu (UU-RI No. 

12 Tahun 1992, pasal 20 ayat 1).  

Sementara di dalam pasal 19 dinyatakan 

bahwa penggunaan pestisida dalam rangka 

pengendalian OPT merupakan alternatif 

terakhir, dan dampak negatif yang timbul 

harus ditekan seminimal mungkin.   

Menurut Toxics Action Center (2016) 

pestisida hanyalah bahan-bahan toksik 

yang dilepaskan ke lingkungan dengan 

sengaja untuk membunuh mahluk hidup.  

Pestisida meliputi zat-zat yang membunuh 

gulma (herbisida), serangga (insektisida), 

cendawan (fungisida), rodentia 

(rodentisida), dan lain-lain.   

Dari sebuah proyek yang ditujukan 

untuk membantu petani di Benguet, 

Jepang bagaimana cara mengkultivasi 

tanah dengan menggunakan bahan-bahan 

organik seperti kompos, arang kayu, dan 

Mokusaku (wood vinegar = asap cair) 

guna memproduksi sayuran yang aman 

dan sehat, Yokomori (2011) melaporkan 

bahwa  para petani di sana telah 

menyaksikan sendiri manfaat pengaruh 

dari teknologi tersebut.     

Asap cair, atau mokusaku, atau wood 

vinegar  adalah cairan yang diperoleh dari 

cairan tumbuhan dari material organik 

seperti kayu, batok kelapa, bambu, 

rumput-rumputan, dan tumbuhan lain 

yang dipanaskan di dalam suatu ruangan 

tertutup (Yokomori, 2011). Ketika material 

organik itu dipanaskan, maka kandungan 

bahan cairnya akan berevaporasi sebagai 

uap (gas, asap).  Uap itu dialirkan melalui 

suatu tabung pendingin (cooling chamber) 

dimana uap tersebut akan kembali 

berubah menjadi cairan (mengalami 

proses kondensasi).  Cairan itulah yang 

dikenal sebagai asap cair.  Menurut Masum 

et al. (2013) asap cair atau asam 

pyroligneous adalah cairan terkondensasi 

yang terbentuk dari pembakaran kayu 

segar dalam kondisi tidak ada udara, atau 

sebagai produk samping dari produksi 

arang kayu.   

Asap cair tersusun dari banyak bahan 

senyawa kimia.  Studi di Jepang 

(Yokomori, 2011) telah menunjukkan 

bahwa ada lebih dari 300 macam senyawa 

kimia di dalam asap cair.  Sebagai contoh, 

asap cair yang dihasilkan dari kayu 

berdaun lebar mengandung senyawa dari 

kelompok alkohol, keton, furan, fenol, 

guaiacol, syringol, alkil-fenol, dan lainnya. 

Namun demikian, kandungan dari bahan-

bahan kimia dalam asap cair tergantung 

pada bahan material yang dipanaskan dan 

juga proses pembakaran/karbonisasi dan 

waktu pengumpulan uap yang didinginkan 

dari tabung.   

Penggunaan produk pirolisis, asap 

cair, di bidang pertanian sesungguhnya 

sudah kuno dan merupakan praktek 

tradisional di Asia (Ogawa dan Okimori, 

2010).  Selama 10 tahun terakhir, 

penggunaan asap cair yang berasal dari 

berbagai macam material tumbuhan telah 

meningkat dengan cepat dan banyak 

beredar di pasaran di banyak negara-

negara Asia, tetapi tidak di Eropa 

(Tiilikkala et al., 2010).   Bergantung pada 

dosis-nya, asap cair dapat bertindak 

sebagai biosida melawan mikroorganisme 

(Baimark and Niamsa, 2009), gulma dan 

serangga (Wititsiri, 2011). Akan tetapi, 

meskipun penggunaan asap cair ke dalam 

tanah telah mengalami perjalanan sejarah 

panjang di Asia (Ogawa and Okimori 

2010), namun bukti-bukti ilmiah atas 

keampuhannya masih langka dan hanya 

dalam jumlah terbatas dari publikasi ilmiah 

yang memfokuskan pada cairan pirolisis 
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sebagai pestisida atau biosida (Tiilikkala et 

al., 2010).   

Di Indonesia, beberapa hasil 

penelitian uji efikasi asap cair telah 

dilaporkan oleh beberapa peneliti.  Aisyah 

dkk. (2011) melaporkan hasil penelitian 

asap cair untuk mengendalikan cendawan 

penyebab penyakit antraknose dan layu 

fusarium pada tanaman mentimun 

(Cucumis sativus L.).  Sedangkan 

Pangestu dkk. (2014) melakukan uji 

efikasi asap cair untuk mengendalikan 

Phytophthora sp. penyebab busuk buah 

kakao (Theobroma cacao L.) secara in 

vitro. Hasil-hasil penelitian tersebut 

menunjuk-kan bahwa asap cair cukup 

efektif untuk mengendalikan penyakit pada 

tanaman sayuran dan tanaman tahunan.  

Asap cair juga efektif untuk 

mengendalikan penyakit antraknosa dan 

busuk daun pada tanaman cabai rawit 

(Capsicum frutescens), penyakit fusarium 

pada tanaman tomat (Solanum 

lycopersicum L.) dengan konsentrasi yang 

terbaik 40 ml/l (Sudarto dkk., 2014). 

Endang (2008) melaporkan bahwa asap 

cair signifikan dapat mengendalikan 

Fusarium oxysporum dan Meloidogyne 

spp, dimana konsentrasi asap cair 30 ml/l 

mampu menghambat pertumbuhan 

diameter koloni dan berat kering Fusarium 

oxysporum, sedangkan konsentrasi 40 ml/l 

menyebabkan mortalitas nematode 

Meloidogyne spp di laboratorium. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengeksplor pengaruh asap cair (wood 

vinegar) terhadap serangan penyakit 

busuk daun yang disebabkan oleh 

Rhizoctonia solani Kuhn dan hasil pucuk 

tanaman Mint  (Mentha cordifolia Opiz). 

   

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan di rumah kaca 

Bumi Herbal Dago pada ketinggian 1250 

meter di atas permukaan laut, dengan 

suhu 20-25oC, kelembaban 70-80%, dan 

rata-rata curah hujan 1500-2000 

mm/tahun. Penelitian ini dilaksanakan dari  

bulan Juli sampai dengan September 

2015. 

Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL), yang terdiri dari 7 perlakuan dan 4 

ulangan.  Perlakuan tersebut meliputi 

konsentrasi asap cair yaitu (A) 0 ml/l 

(kontrol); (B) 10 ml/l; (C) 20 ml/l; (D) 30 

ml/l; (E) 40 ml/l; (F) 50 ml/l; dan (G) 60 

ml/l. Perlakuan-perlakuan ini diaplikasikan 

pada tanaman mint yang telah 

ditumbuhkan di dalam polibag, dengan 

media tanam berupa campuran tanah 

dengan pupuk kandang ayam, dan telah 

dipangkas untuk menghasilkan tunas baru 

yang seragam.  Bahan  asap  cair  yang  

digunakan sebagai perlakuan merupakan 

hasil produksi dari  Kelompok Wanita Tani 

Dewi Sri Kabupaten Cianjur. 

Aplikasi perlakuan asap cair 

dilakukan dengan frekuensi 7 hari sekali, 

mulai dari 19 hari setelah pemangkasan 

(hsp) hingga 75 hsp.  Pengamatan atas 

variabel intensitas serangan penyakit 

busuk daun Rhizoctonia solani Kuhn dan 

jumlah daun dilakukan setiap 7 hari sekali 

mulai dari 26 hsp hingga 82 hsp, 

sedangkan untuk variabel bobot hasil 

pucuk daun mint hanya dilakukan sekali 

pada 82 hsp.  Untuk memastikan bahwa 

tanaman yang menunjukkan gejala 

kerusakan itu benar disebabkan oleh 

Rhizoctonia solani Kuhn, dilakukan 

identifikasi di Laboratorium Penyakit 

Tumbuhan, Fakultas Pertanian Uninus 

Bandung. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Intensitas Serangan Rhizoctonia 

solani Kuhn. 

Pengaruh konsentrasi asap cair 

terhadap intensitas serangan Rhizoctonia 

solani Kuhn  nampak tidak konsisten antar 

hasil 9 kali pengamatan dengan frekuensi 

7 hari sekali pada periode 26-82 hsp 

(Tabel 1). Pada umur 54 dan 75 hsp 

menunjukkan bahwa konsentrasi asap cair 

40 ml/l signifikan mampu menekan 

serangan Rhizoctonia solani Kuhn.  

Sementara pada 33 hsp, 61 hsp, dan 68 

hsp pengaruh asap cair baru signifikan 

menekan serangan Rhizoctonia solani 

Kuhn pada konsentrasi 60 ml/l; pada 82 

hsp asam cair 10 ml/l signifikan  menekan 

Rhizoctonia solani Kuhn.    
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Tabel 1.  Rata-rata intensitas serangan Rhizoctonia solani Kuhn dari 9 kali pengamatan 

(pada periode 26-82 hsp) 

Umur 
Tanaman 

Intensitas serangan Rhizoctonia solani Kuhn (%) pada perlakuan- 

A  B C  D  E F  G 

26 hsp 17,11a 12,78ab 5,42b 9,94ab 12,83ab 13,42ab 8,07ab 

33 hsp 17,82a 10,57ab 12,49ab 15,96ab 8,45ab 10,22ab 5,51b 
40 hsp 5,79a 6,49a 7,57a 4,42a 3,54a 6,46a 4,52a 
47 hsp 11,62a 11,00a 9,60a 11,00a 9,36a 11,06a 10,64a 
54 hsp 5,20a 3,76ab 2,15abc 2,29abc 1,59bc 0,86c 0,83c 
61 hsp 18,98a 12,43ab 15,47ab 12,41ab 11,21ab 11,39ab 8,47b 
68 hsp 14,72a 12,82ab 10,09abc 10,20abc 8,02abc 7,80bc 6,11c 
75 hsp 15,24a 8,26ab 7,68ab 8,44ab 5,73bc 5,34bc 2,80c 

82 hsp 17,15a 10,10b 7,16bc 7,62b 6,79bc 5,65bc 3,44c 

Rata-rata  13,74 9,80 8,63 9,14 7,50 8,02 5,60 

Keterangan :  
 Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris yang sama menunjukan tidak berbeda 

nyata berdasarkan uji jarak berganda Duncan pada taraf  5% 

 hsp = Hari setelah pemangkasan 
 

Sedangkan  pada 40 dan 47 hsp 

menunjukkan bahwa pengaruh asap cair 

tidak signifikan menekan serangan 

Rhizoctonia solani Kuhn.  Pada 26 hsp 

asap cair 20 ml/l signifikan menekan 

serangan R. solani Kuhn, tetapi 

konsentrasi yang lebih tinggi (30, 40, 50, 

dan 60 ml/l) justru tidak signifikan.  Tidak 

logisnya pengaruh asap cair pada 26 hsp 

ini diduga karena aplikasi R. solani Kuhn 

baru dilakukan satu kali.  Secara rata-rata 

asap cair 60 ml/l secara signifikan mampu 

menekan serangan Rhizoctonia solani 

Kuhn pada tanaman mint (Gambar 1).   

 

Gambar 1.  Pengaruh konsentrasi asap cair terhadap rata-rata intensitas serangan R. 

solani Kuhn     

 

Efektivitas konsentrasi asap cair 60 

ml/l ini tidak konsisten dengan penemuan  

Sudarto, dkk. (2014) dari hasil uji efikasi 

asap cair terhadap penyakit antraknosa 

dan busuk daun pada tanaman cabe rawit 

(Capsicum frutescens),  penyakit fusarium 

pada tanaman tomat (Solanum 

lycopersicum L.) yang menyatakan bahwa 

konsentrasi 40 ml/l adalah yang terbaik 

menekan penyakit-penyakit tersebut.  

Sedangkan menurut Endang (2008) asap 

cair 30 ml/l signifikan menekan Fusarium 

oxysporum dan Meloidogyne spp., 

sementara konsentrasi 40 ml/l 

menunjukkan mortalitas nematoda 

Meloidogyne spp. secara signifikan di 

laboratorium. 

Jumlah Daun Tanaman Mint 

Inkonsistensi pengaruh konsentrasi 

asap cair terhadap jumlah daun tanaman 

mint diantara 9 waktu pengamatan juga 

masih terjadi (Tabel 2). Jumlah daun pada 

26 dan 33 hsp pada perlakuan asap cair 10 

0.00
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10.00

15.00
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dan 60 ml/l signifikan lebih banyak 

dibandingkan tanpa asap cair.  Pada 75 

dan 82 hsp jumlah daun pada perlakuan 

asap cair 20, 40, dan 60 ml/l signifikan 

lebih banyak dibandingkan perlakuan 

tanpa asap cair.  Pada 54, 61, dan 68 hsp 

jumlah daun pada perlakuan asap cair 60 

ml/l signifikan lebih banyak dibandingkan 

perlakuan tanpa asap cair.  Sedangka 

pada 40 dan 47 hsp perlakuan konsentrasi 

asap cair tidak signifikan terhadap jumlah 

daun tanaman mint.  Secara rata-rata 

konsentrasi 60 ml/l signifikan 

meningkatkan jumlah daun tanaman mint 

(Gambar 2). 

Hasil Pucuk Daun Mint 

Perlakuan konsentrasi asap cair 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

hasil pucuk tanaman mint. Bobot hasil 

pucuk tanaman mint pada perlakuan 

konsentrasi asap cair 60 ml/l air signifikan 

lebih tinggi dari pada perlakuan kontrol 

(tanpa asap cair) (Tabel 3; Gambar 3). 

 

Tabel 2.  Rata-rata jumlah daun tanaman mint dari 9 kali pengamatan (pada periode 26-

82 hsp) 

Umur 
Tanaman 

Jumlah daun pada perlakuan konsentrasi asap cair (ml/l) 

A B C D E  F  G  

26 hsp 17,3b 32,65a 30,50ab 28,2ab 21,8ab 19,55ab 32,2a 
33 hsp 18,25c 33,55a 24,05abc 23,15bc 18,40c 24,6abc 31,25ab 

40 hsp 31,45a 34,80a 37,25a 33,80a 34,00a 31,45a 34,45a 
47 hsp 27,95a 26,75a 28,00a 28,35a 26,90a 25,55a 30,45a 
54 hsp 19,10b 20,20b 21,40b 23,90ab 23,10ab 22,85ab 29,40a 
61 hsp 14,05b 18,4ab 17,00b 17,20b 18,55ab 16,85b 24,25a 
68 hsp 18,30b 20,15b 24,10b 23,75b 25,95ab 24,00b 34,55a 
75 hsp 17,10c 24,85bc 27,60b 19,85bc 26,55b 18,35bc 45,60a 

82 hsp 15,85c 22,95bc 28,70b 21,35bc 26,80b 22,65bc 46,75a 

Rata-rata  19,93 26,03 26,51 24,39 24,67 22,87 34,32 

Keterangan :  
 Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris yang sama menunjukan tidak berbeda 

nyata berdasarkan uji jarak berganda Duncan pada taraf  5% 

 hsp = Hari setelah pemangkasan 

 

Gambar 2.  Pengaruh konsentrasi asap cair terhadap rata-rata jumlah daun                      

tanaman mint 
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Gambar 3.  Pengaruh konsentrasi asap cair terhadap bobot pucuk mint 

 

Tabel 3.  Rata-rata bobot pucuk daun mint (Mentha cordifolia Opiz) 

Perlakuan konsentrasi asap cair (ml/l) Rata-rata bobot pucuk daun mint (g) 

A  2,0    b 

B  2,6    b 

C  2,9   ab 

D  2,7    b 

E  2,9   ab 

F  3,0   ab 

G  3,7    a 
Keterangan :   

Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata berdasarkan uji jarak berganda Duncan pada taraf 5%. 

 

Pengaruh ini sejalan dengan 

pengaruh konsentrasi asap cair terhadap 

rata-rata intensitas serangan penyakit 

busuk daun (R. solani Kuhn) dan rata-rata 

jumlah daun mint. Fakta ini menambah 

bukti bahwa asap cair dapat berfungsi 

sebagai biosida yang bermanfaat dalam 

memberikan perlindungan terhadap 

tanaman mint, sehingga produksi pucuk 

daun tanaman mint pada perlakuan asap 

cair 60 ml/l lebih tinggi 85% dibandingkan 

perlakuan tanpa menggunakan asap cair.  

Tancho (2008) telah melaporkan bahwa 

asap cair dapat diaplikasikan ke 

permukaan tanah untuk membantu 

meningkatkan populasi mikroba yang 

bermanfaat dan untuk mendorong 

pertumbuhan akar tanaman.  Tambahan 

pula bahwa asap cair dapat membantu 

meningkatkan kekuatan pertahanan 

tanaman melawan penyakit.  Asap cair, 

seperti hormon, akan diserap dan masuk 

ke dalam ranting-ranting, kulit, atau daun, 

menghasilkan tanaman menjadi lebih kuat 

dan daun yang lebih hijau dan lebih 

resisten terhadap hama dan penyakit 

(Guzman, 2009). Masum et al. (2013) 

melaporkan bahwa aplikasi asap cair 5 ml/l 

yang dikombinasikan dengan 50% dari 

dosis pemupukan yang direkomendasikan 

menghasilkan produksi gabah secara 

signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan 

perlakuan  100% pemupukan tanpa 

aplikasi asap cair.   

Komparasi dengan beberapa hasil 

penelitian yang telah dilaporkan oleh para 

peneliti mengindikasikan bahwa perlakuan 

asap cair berpengaruh menekan tingkat 

kerusakan tanaman yang diakibatkan oleh 

serangan R. solani Kuhn, sehingga jumlah 

daun dan hasil pucuk menjadi lebih tinggi.  

Perlakuan asap cair dengan konsentrasi 60 

ml/l diduga disebabkan oleh meningkatnya 

resistensi tanaman mint terhadap 

serangan penyakit busuk daun. 

 

KESIMPULAN 

Konsentrasi asap cair 60 ml/l mampu 
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R. solani Kuhn, dan meningkatkan jumlah 

daun serta hasil pucuk tanaman mint. 
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ABSTRAK 

Tanaman padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman pangan penting sebagai makanan 

pokok di Indonesia.  Salah satu patogen yang menyerang tanaman  padi adalah 

nematoda bengkak akar (Meloidogyne graminicola).  Pemanfaatan agens hayati untuk 

induksi resistensi pada tanaman padi adalah penggunaan bakteri endofit.  Penelitian ini 

untuk mengetahui  resistensi  secara terinduksi  pada tanaman padi yang terinfeksi oleh 

M. graminicola dengan menggunakan  isolat  bakteri endofit dari  tanaman padi.  

Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok teridiri dari 11 perlakuan dan 3 

ulangan.  Perlakuan meliputi : Kontrol (tanpa perlakuan), karbofuran (2 g/tanaman), 

isolat  bakteri OS 1, OS 2, OS 3, OS 4, OS 5, OS 6, OS 7, OS 8, dan OS 10.  Tiap 

perlakuan diinokulasi dengan 500 juvenil II M. graminicola.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa isolat  bakteri cenderung menurunkan jumlah juvenile II M. 

graminicola dalam tanah, jumlah gall pada akar, dan meningkatkan berat basah bagian 

atas tanaman, dan berat basah akar dibandingkan dengan kontrol.  

Kata kunci: agens hayati, induksi resistensi, isolat bakteri 

 

ABSTRACT 

Rice plant (Oryza sativa L.) is an important food crop as a staple food in Indonesia. One 

of the pathogens that attack rice plants are  root-knot nematodes (Meloidogyne 

graminicola). Utilization of biological agents for induction of resistance in rice plants is 

the use of endophytic bacteria. This study was to determine the resistance is induced in 

rice plants infected by M. graminicola using endophytic bacteria isolates from rice plants. 

The study used of randomized block design consisted of 11 treatments and three 

replications. The treatment includes: control (no treatment), carbofuran (2 g / plant), 

isolates the OS 1, OS 2, OS 3, OS 4, OS 5, OS 6, OS 7, OS 8 and OS 10. Each treatment 

inoculated with 500 juvenile II M. graminicola. The results showed that the bacteria 

tended to reduce the number of juvenile II M. graminicola in the soil, the number of galls 

on the roots, and increase the fresh weight of the plant shoot, and root wet weight 

compared with controls. 

Keywords: biological control, induction of resistance, bacteria isolate 

 

 

PENDAHULUAN 

Tanaman padi (Oryza sativa) 

merupakan tanaman pangan penting yang 

menjadi makanan pokok khususnya di 

Indonesia. Tetapi dalam usaha 

meningkatkan produktivitas tanaman padi 

tidak terlepas dari serangan hama dan 

penyakit tanaman.  

Salah satu penyakit yang menyerang 

tanaman padi adalah nematoda bengkak 

akar (Meloidogyne graminicola). Gejala 

serangan nematoda lambat dan tidak 

spesifik, mirip dengan gejala kekurangan 
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hara dan air, kerusakan akar dan 

pembuluh batang (Mustika, 2005). Oleh 

karenanya, pengendalian hama dan 

penyakit sangat penting untuk 

mengamankan produksi atau membatasi 

kehilangan hasil pertanian.  Serangan 

nematoda bengkak akar dapat 

mengakibatkan kehilangan hasil yang 

bervariasi tergantung pada tingkat 

kepadatan populasi nematoda tersebut. 

Pankaj dkk. (2010)  melaporkan bahwa 

nematoda bengkak akar dapat 

menyebabkan kehilangan hasil tanaman 

padi sampai 21% pada sawah tadah hujan 

dan tanah kering di India. Selain itu, 

dilaporkan juga bahwa kehilangan hasil 

yang disebabkan oleh nematoda bengkak 

akar pada padi berkisar antara 20%-80% 

diberbagai kawasan Asia Selatan dan 

Tenggara (Nurjayadi dkk, 2015). 

Sedangkan di Indonesia nematoda 

bengkak akar dilaporkan telah menyerang 

tannaman padi di daerah Yogyakarta pada 

tahun 1993 dengan peresentase infeksi 

mencapai 80%. Rata-rata populasi 

nematoda bengkak akar padi cukup tinggi 

yaitu 3.548 ekor/g akar padi, bahkan di 

daerah tertentu populasinya lebih dari 

5.000 ekor/g padi (Mulyadi & Triman, 

1995). 

Gejala serangan pada tanaman padi 

yang terinfeksi oleh Meloidogyne spp. 

adalah tanaman menjadi kerdil, daun 

menguning dan kehilangan ketahanan, 

pertumbuhan tanaman tidak normal, 

timbul pembengkakan pada perakaran 

(Luc dkk, 1995 dalam Lingga, 2009).  M. 

graminicola merupakan nematoda 

endoparasit obligat yang dapat 

menyebabkan kerusakan pada tanaman 

padi. Meloidogyne spp. biasanya hidup 

didekat ujung akar dan dapat menembus 

akar, sehingga akar tersebut menjadi 

bengkak (Cabasan, 2013). 

Sebagian besar para petani di 

Indonesia, masih menggunakan pestisida 

kimia sintetik untuk mengendalikan hama 

dan penyakit. Penggunaan pestisida 

diperkirakan semakin meningkat dari masa 

ke masa dan dapat mencemari lingkungan.  

Alternatif  lainnya adalah induksi resistensi 

tanaman padi menggunakan senyawa 

penginduksi ketahanan secara eksternal.  

Peningkatan ketahanan tanaman 

secara terinduksi dapat melalui proses 

Systemic Acquired Resistance (SAR) 

maupun Induced Systemic Resistance 

(ISR) yang melibatkan berbagai jenis gen, 

enzim dan protein. Induksi ketahanan 

dapat dipicu oleh beragam bahan 

penginduksi (elisitor) baik hayati maupun 

kimia (Heil & Bostock, 2002). Baik SAR 

maupun ISR memiliki peranan penting 

untuk meningkatkan ketahanan tanaman 

karena tanaman memiliki mekanisme 

pertahanan endogen yang dapat diinduksi 

dalam menghadapi serangan nematoda 

parasit. Gen pertahanan adalah gen yang 

diinduksi untuk mengaktifkan gen 

pertahanan tanaman, hal tersebut adalah 

salah satu strategi dalam perlindungan 

tanaman (Anita & Samiyappan, 2012). 

Induced Systemic Resistance (ISR) 

terjadi bukan karena infeksi patogen, 

tetapi adanya infeksi mikroba non patogen 

pada perakaran seperti jamur, bakteri dan 

mikoriza. Respon tanaman terhadap 

adanya infeksi mikroba nonpatogen akan 

memproduksi senyawa pertahanan 

tanaman seperti asam jasmonat (JA) dan 

senyawa etilen (Supriadi & Rosita, 2009).  

Salah satu pengendalian hayati yang 

dapat dimanfaatkan untuk induksi 

resistensi adalah penggunaan bakteri 

endofit. Bakteri endofit merupakan bakteri 

yang hidup bersimbiosis mutualisme 

dengan tanaman, tetapi tidak merugikan 

tanaman inangnya (Harni, 2014).Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Nurjayadi 

(2015) menyatakan bahwa isolat bakteri 

endofit yang berasal dari berbagai varietas 

akar tanaman padi mampu mengendalikan 

gejala penyakit bengkak akar pada 

tanaman padi varietas IR64 sebanyak 

42,7-49,2% dan sangat efektif membunuh 

larva instar 2 M. graminicola secara invitro 

dengan tingkat mortalitas mencapai 

99,35%. 

Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh resistensi tanaman 

secara terinduksi pada tanaman padi yang 

terinfeksi nematoda bengkak akar 

(Meloidogyne graminicola) dengan 

memanfaatkan isolat bakteri endofit yang 

berasal dari berbagai bagian tanaman 

padi,yang diharapkan efektif untuk 

menjadi alternatif pengendalian nematoda 

bengkak akar. 
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BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan April sampai September 2016 di 

rumah kaca Departemen Hama dan 

Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, 

Universitas Padjadjaran, Jatinangor. 

Bahan yang digunakan meliputi benih 

padi varietas Ciherang, tanaman padi yang 

terinfeksi oleh Meloidogyne graminicola 

dari Bogor, isolat bakteri endofit koleksi 

Laboratorium Fitopatologi Departemen 

Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas 

Pertanian UNPAD, modifikasi media ISP2, 

dan karbofuran. Alat yang digunakan 

adalah corong Baermann, aquades steril, 

counting dish, laminar air flow, autoclave, 

botol Schott, mikroskop binokular, 

mikropipet, vortex, microwave, ose, 

bunsen, kapas, spektrofotometer, plastik 

wrap, aluminium foil, kloroks, spirtus, 

timbangan elektrik, tisu, petri dish, hand 

counter, alat dokumentasi, alat tulis, dan 

ember. 

Metode yang digunakan adalah 

metode eksperimen dengan  Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) terdiri dari 11 

perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan yang 

diuji adalah sebagai berikut: 

A. Benih padi tanpa perlakuan (Kontrol) 

B. Karbofuran (2 g/rumpun) 

C. Perlakuan benih dengan isolat bakteri 

endofit Os1 

D. Perlakuan benih dengan isolat bakteri 

endofit Os2 

E. Perlakuan benih dengan isolat bakteri 

endofit Os3 

F. Perlakuan benih dengan isolat bakteri 

endofit Os4 

G. Perlakuan benih dengan isolat bakteri 

endofit Os5 

H. Perlakuan benih dengan isolat bakteri 

endofit Os6 

I. Perlakuan benih dengan isolat bakteri 

endofit Os7 

J. Perlakuan benih dengan isolat bakteri 

endofit Os8 

K. Perlakuan benih dengan isolat bakteri 

endofit Os10 

Setiap perlakuan diinokulasi dengan 500 

Juvenil II Meloidogyne graminicola. Data 

hasil pengamatan dianalisis dengan 

analisis sidik ragam. Untuk mengetahui 

perbedaan diantara rata-rata perlakuan 

diuji  dengan menggunakan uji Tukey pada 

taraf nyata 5%. 

Persiapan Inokulum Nematoda 

Bengkak Akar 

Nematoda diperoleh dari tanaman 

padi yang terinfeksi M. graminicola di 

daerah Bogor, Jawa Barat. Akar tanaman 

padi dicuci dengan air mengalir kemudian 

bagian gall  dipotong dan ditekan-tekan 

sehingga diperoleh suspensi nematoda. 

Selanjutnya dilakukan standarisasi 

penghitungan jumlah nematoda untuk 

inokulasi pada plot percobaan. 

Persiapan Isolat Bakteri Endofit  

Isolat bakteri endofit yang digunakan 

adalah koleksi dari Departemen Hama dan 

penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian 

Universitas Padjadjaran yang diambil dari 

berbagai bagian tanaman padi seperti 

akar, daun dan batang.  Media yang 

digunakan untuk refresh (perbaharuan) 

isolat bakteri endofit adalah modifikasi 

media ISP2. Komposisi modifikasi media 

ISP2 yang digunakan dalam 1 liter 

aquades yaitu 20 g agar, 20 g glukosa, 10 

g malt dan 20 g yeast. Semua bahan 

dituangkan kedalam botol Schott, 

kemudian disterilisasi dengan autoclave 

sebelum digunakan.  Modifikasi media 

ISP2 steril yang masih cair dituangkan ke 

dalam petridish steril. Media yang sudah 

padat ditutup dan direkatkan dengan 

plastik wrap selanjutnya diinkubasi selama 

24 jam.  Refresh bakteri endofit dilakukan 

dengan cara mengambil isolat yang sudah 

ada, kemudian digoreskan pada modifikasi 

media ISP2 padat yang tidak 

terkontaminasi. Persiapan isolat bakteri 

endofit dilakukan di dalam laminar air flow 

agar tetap steril. 

Perhitungan Kerapatan Bakteri Endofit 

Perhitungan kerapatan bakteri 

endofit dilakukan ketika berumur 3 hari. 

Media yang digunakan adalah modifikasi 

media cair ISP2 sebanyak 150 ml di dalam 

labu erlenmyer. Isolat bakteri endofit yang 

berumur 2 hari dikikis menggunakan ose 

kemudian dimasukan kedalam modifikasi 

media cair ISP2. Selanjutnya media yang 

berisi isolat bakteri tersebut dishaker 

selama 24 jam dengan kecepatan 100 

rpm. Setelah 24 jam suspensi bakteri 

dihitung kerapatannya menggunakan 

spektrofotometer dengan OD600=1. 

Aplikasi Bakteri Endofit pada benih 

Padi 
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Benih padi direndam menggunakan 

aquades steril selama 24 jam sebelum 

diaplikasikan bakteri endofit. Setelah 

direndam, benih padi disterilisasi dengan  

menggunakan larutan kloroks 1% selama 

30 detik kemudian dibilas dengan aquades 

steril sebanyak tiga kali, sampai bau 

kloroksnya hilang. Suspensi bakteri yang 

digunakan dituangkan ke dalam tabung 

reaksi sebanyak 1 ml yang ditambahkan 9 

ml larutan xanthan gum 3% kemudian 

dihomogenkan menggunakan vorteks 

selama satu menit. Benih padi direndam 

selama 6 jam di dalam suspensi bakteri 

dan xanthangum, kemudian dikering 

anginkan diatas kertas saring hingga 

kering. Benih padi yang sudah kering, 

disemai di dalam baki yang berisi tanah 

steril selama 21 hari. Bibit padi yang telah 

berumur 21 hari setelah semai dipindah 

tanamkan ke dalam ember yang berisi 

tanah sawah steril, setiap ember ditanam 

2 bibit padi dan diletakkan di dalam rumah 

kaca. 

Inokulasi Nematoda Bengkak Akar 

Inokulum nematoda sebanyak 500  

juvenil 2 M. graminicola diinokulasikan 

pada masing-masing perlakuan seminggu 

setelah bibit tanaman padi yang berumur 

21 HST ditanam di ember. 

Pengamatan 

Pengamatan dilakukan pada 35 hari 

setelah inokulasi nematoda.  Pengamatan 

dilakukan terhadap jumlah gall per system 

akar, jumlah juvenile 2 M. graminicola 

dalam 100 ml tanah, berat basah bagian 

atas tanaman, dan berat basah akar 

tanaman padi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jumlah Gall per Rumpun Padi 

Jumlah gall per rumpun padi pada 

aplikasi bakteri endofit sebagai perlakuan 

benih padi tercantum pada Tabel 1.  

Aplikasi bakteri endofit dapat menekan 

jumlah gall pada akar padi dibandingkan 

dengan kontrol.  Aplikasi isolat bakteri 

endofit Os4 dan Os 7 menghasilkan jumlah 

gall paling sedikit yang berbeda nyata 

dengan kontrol, dengan penekanan jumlah 

gall masing-masing 75,99 % dan 84,03 %. 

 

Tabel 1. Rata-rata Jumlah gall pada akar padi dan jumlah  J2  M. graminicola dalam 100 

ml tanah pada aplikasi   bakteri endofit asal tanaman padi 

Perlakuan Kerapatan 

bakteri (cfu/ml) 

Jumlah gall 

pada akar (per 

rumpun) 

Persentase 

penekanan 

jumlah gall (%) 

Jumlah 

juvenile 2 

dalam 100 ml 

tanah (ekor) 

A.Kontrol - 8,33 a - 11,00 a 

B.Karbofuran - 2,00 b 75,99 5,33  a 

C.Isolat Os1 1,603 x 106 3,00 ab 63,98 8,33 a 

D.Isolat Os2 1,566 x 106 2,66 ab 68,06 7,66 a 

E.Isolat Os3 1,860 x 106 4,66 ab 44,05 10,33 a 

F.Isolat Os4 1,963 x 106 2,00 b 75,99 8,00 a 

G.Isolat Os5 1,700 x 106 3,66 ab 56,06 8,33 a 

H.Isolat Os6 1,767 x 106 4,33 ab 48,01 8,66 a 

I.Isolat Os7 1,465 x 106 1,33 b 84,03 7,00 a 

J.Isolat Os8 1,813 x 106 2,33 ab 72,02 6,66 a 

K.Isolat Os10 1,777 x 106 6,00 ab 27,97 9,33 a 

Keterangan : Nilai yang diikuti oleh huruf kecil yang sama dalam kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata menurut Uji Tukey pada taraf nyata 5 %. 

Kerapatan isolat bakteri tertinggi 

terdapat pada isolat bakteri Os4 yaitu 

1,963 x 106 cfu/ml.  Munir dkk. (2012) 

menyatakan bahwa kerapatan bakteri 

tergantung pada habitat dan tipe jaringan 

yang diambil (akar, batang dan daun).  

Isolat bakteri Os4 dan Os7 yang berasal 

dari akar tanaman padi memiliki potensi  

menekan serangan penyakit bengkak akar 

pada tanaman padi dengan persentase 

penekanan jumlah gall 75,99 % dan 

84,03%.  Hal ini karena bakteri endofit 

mampu meningkatkan ketahanan tanaman 

padi terhadap serangan penyakit bengkak 
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akar dengan cara mengkolonisasi niche 

jaringan akar dengan cepat sehingga 

dapat meningkatkan pertahanan terhadap 

pathogen di dalam jaringan tanaman 

(Nurjayadi, 2015). 

Pada tanaman kontrol terdapat gall 

lebih banyak karena tidak ada penghambat 

yang menghalangi penetrasi M. 

graminicola pada tanaman inang.  

Tanaman padi yang diberi perlakuan 

dengan perendaman benih menggunakan 

bakteri endofit memiliki jumlah gall sedikit, 

karena bakteri endofit dapat mengaktifkan 

lintasan tranduksi signal yang melibatkan 

asam jasmonik dan etilen tanaman untuk 

mengaktifkan gen-gen ketahanan, induksi 

resistensi akan mempengaruhi proses 

fisiologis di dalam akar untuk mencegah 

terbentuknya feeding site, menghambat 

penetrasi, dan reproduksi nematoda 

melalui peningkatan asam salisilat, 

peroksidase dan senyawa fenolik (Harni, 

2014). 

Penggunaan bakteri endofit sebagai 

agen penginduksi resistensi tanaman 

merupakan cara yang baik untuk 

mengendalikan serangan nematoda 

bengkak akar yang ramah lingkungan.  

Nematoda menyelesaikan sebagian besar 

siklus hidupnya di dalam akar.  

Pengaktifan system pertahanan  dalam 

tanaman dapat mencegah proses makan 

nematoda (Munif, 2013).  Bakteri endofit 

dapat menghambat pembentukan gall 

pada akar karena nematoda tidak dapat 

masuk ke dalam akar untuk mencari 

makanan, tetapi hanya berada di sekitar 

akar dan akhirnya nematoda mati 

(Liestiany & Pramudi, 2010). 

Tingkat serangan nematoda yang 

tinggi menyebabkan kerusakan pada akar 

dan terganggunya penyerapan unsur hara  

tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman 

menjadi terhambat dan terjadi pebentukan 

gall pada akar tanaman.  Pada penelitian 

ini, gall yang terbentuk jumlahnya sedikit 

dengan ciri-ciri ujung akar membengkak 

dan membengkok.  Nematoda endoparasit 

memicu terbentuknya sel-sel raksasa pada 

bagian akar, nematoda mengeluarkan 

elisitor dari sekresi kelenjar dorsal 

esophagus yang diinjeksikan melalui stilet 

ke dalam jaringan inang (Harni, 2014).  

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 

tanaman padi yang terinfeksi oleh M. 

graminicola daunnya berwarna kuning, 

pertumbuhan terhambat dan tanaman 

akan mati. 

Jumlah juvenile 2 M. graminocola 

dalam 100 ml tanah 

Jumlah juvenil 2 (J2) M. graminicola 

dalam 100 ml tanah pada aplikasi bakteri 

endofit menunjukkan tidak berbeda nyata 

dengan kontrol (Tabel 1).  Hal ini karena 

tidak adanya penyiraman suspensi bakteri 

endofit di daerah perakaran tanaman padi 

(soil drench) sehingga tidak terjadi 

interaksi antara bakteri endofit dengan 

nematoda di dalam tanah.  Wijayanti dkk. 

(2016) menyatakan bahwa adanya 

mikroba antagonis di daerah rizosfer 

mampu menekan jumlah J2  M. incognita 

di dalam tanah, karena mikroba antagonis 

membentuk enzim tertentu yang dapat 

mendegradasi sel patogen sehingga 

nematoda mengalami kematian.  Salah 

satu enzim yang diproduksi oleh bakteri 

Pseudomonas adalah kitinase.  Jumlah J2 

terbanyak terdapat pada kontrol, hal ini 

karena tidak adanya perlakuan bakteri 

endofit yang bersifat racun untuk 

nematoda, sehingga nematoda mudah 

melakukan penetrasi (Yudantari dkk., 

2015). 

Penurunan jumlah nematodea 

disebabkan oleh bakteri endofit yang 

memiliki kemampuan sebagai agen 

penginduksi dalam menekan 

perkembangan M. graminicola.  

Mekanisme penekanan diantaranya 

dengan cara mengkolonisasi jaringan 

internal tanaman inang dan menempati 

relung ekologi yang dibutuhkan oleh 

nematoda, mengkolonisasi jaringan 

korteks dan menghasilkan metabolit yang 

dapat menekan perkembangan pathogen 

serta menginduksi ketahanan tanaman 

(Hallmann et al., 1998). 

Berat Basah Bagian Atas Tanaman 

Padi dan Berat Basah Akar  

Berat basah bagian atas tanaman 

dan berat basah akar tercantum pada 

Tabel 2.  Aplikasi bakteri endofit dapat 

meningkatkan berat basah bagian atas 

tanaman dan berat basah akar.  Berat 

basah bagian atas tanaman tertinggi 

diperoleh pada aplikasi bakteri endofit 

isolat Os6 dan Os7 masing-masing 55,40 

dan 53,20 g/rumpun yang berbeda nyata 
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dengan berat basah bagian atas tanaman 

kontrol.  Isolat bakteri endofit Os7 yang 

berasal dari akar tanaman padi juga 

memiliki potensi meningkatkan berat 

basah akar tanaman padi. 

Bakteri endofit dapat meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  Secara langsung bakteri endofit 

dapat menyediakan nutrisi bagi tanaman 

seperti nitrogen, fosfat dan mineral lainnya 

serta dapat menghasilkan hormon 

pertumbuhan seperti etilen, auksin, dan 

sitokinin.  Secara tidak langsung bakteri 

endofit terlebih dahulu akan menekan 

pertumbuhan pathogen melalui 

mekanisme kompetisi, predasi dan 

antibiotik yang dihasilkannya (Klopper et 

al., 1991).  Susilowati dkk. (2003) 

menyatakan bahwa bakteri endofit pada 

tanaman padi mampu menambat N2 dari 

udara dan menghasilkan hormon IAA, 

sehingga mampu meningkatkan 

perkembangan akar. 

 

Tabel 2 Rata-rata Berat basah bagian atas tanaman dan berat basah akar tanaman padi 

pada aplikasi bakteri endofit 

Perlakuan Berat basah bagian atas tanaman 

(g/rumpun) 

Berat basah akar (g) 

A.Kontrol 24,73 b 10,70 b 

B.Karbofuran 44,83 ab 15,96 ab 

C.Isolat Os1 36,43 ab 12,93 ab 

D.Isolat Os2 44,23 ab 21,16 ab 

E.Isolat Os3 37,10 ab 14,33 ab 

F.Isolat Os4 37,10 ab 11,70 b 

G.Isolat Os5 28,90 b 13,96 ab 

H.Isolat Os6 55,40 a 15,90 ab 

I.Isolat Os7 53,20 a 25,66 a 

J.Isolat Os8 40,16 ab 23,70 ab 

K.Isolat 

Os10 

32,40 ab 16,66 ab 

Ket: Nilai yang diikuti oleh huruf kecil yang sama dalam kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata menurut Uji Tukey pada taraf nyata 5 

%. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Isolat bakteri endofit asal tanaman 

padi berpotensi meningkatkan 

ketahanan tanaman padi terhadap 

serangan penyakit bengkak akar yang 

disebabkan oleh nematoda Meloidogye 

graminicola. 

2. Isolat bakteri endofit dengan kode Os4 

dan Os7 yang berasal dari akar 

tanaman padi pada kerapatan 1,963 x 

106  cfu/ml dan 1,465 x 106 cfu/ml 

paling efektif dalam menghambat 

serangan penyakit bengkak  akar  

yang disebabkan oleh nematoda M. 

graminicola dengan  penekanan 

jumlah gall sebesar  75,99 % dan 

84,03 %. 
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ABSTRAK 

Walang sangit (Leptocorisa spp.) merupakan salah satu hama utama pada pertanaman 

padi, termasuk padi gogo. Serangan walang sangit pada stadia masak susu akan 

menyebabkan bulir menjadi hampa. Pengendalian dengan menggunakan pestisida dirasa 

masih kurang efektif dan berdampak negatif bagi lingkungan dan manusia. Pengendalian 

dengan menggunakan umpan bau merupakan salah satu alternatif pengendalian walang 

sangit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis atraktan yang dapat digunakan 

dalam pengendalian walang sangit pada pertanaman padi gogo. Penelitian  

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 3 ulangan. Faktor perlakuan 

ialah penggunaan jenis atraktan yaitu ikan, udang, dan kepiting. Pengamatan dilakukan 

selama 1 minggu. Walang sangit yang diperoleh dihitung dan disimpan di dalam alkohol 

70%. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ketiga atraktan dapat digunakan untuk 

menarik walang sangit. Analisis varian (ANOVA) menunjukkan bahwa hasil perlakuan 

tidak berbeda nyata antar jenis atraktan pada jumlah walang sangit yang tertangkap. 

Namun berbeda nyata antar hari pengamatan pada jumlah walang sangit yang 

tertangkap. Berdasarkan hasil penelitian ini, umpan berupa ikan, udang, dan kepiting 

dapat digunakan sebagai atraktan walang sangit dan tidak ada perbedaan jumlah walang 

sangit yang tertangkap diantara jenis atraktan.  

Kata Kunci: atraktan, Leptocorisa spp., padi gogo, umpan bau, Walang sangit.  

 

ABSTRACT 

Rice ear bug (Leptocorisa spp.) is one of the major pests in rice crop, including upland 

rice. Rice ear bug attack on milky stage will cause the grains become empty. Control 

using pesticide is not effective and it has negative impact on the environment and 

humans. Smell Bait is one of alternative to control rice ear bug.  The aim of this study is 

to determine the type of attractant that can be used for control Rice ear bug in upland 

rice. This reseach was conducted using a Randomized Block Desain with 3 replications. 

Treatment factor that used in this research is types of attractant namely fish, shrimp and 

crabs. Observations were done in one week. Trapped rice ear bug are calculated and 

stored in  alcohol 70%. The results showed that all three attractant can be used to 

attract rice ear bug. Analysis of variance (ANOVA) showed that treatment were not 

significantly between attractant types at rice ear bug caught. But significantly different 

between the observation days on the number rice ear bug caught. Based on these result, 

fish, shrimp and crabs can be used as rice ear bug attractant and there was no 

difference in amount rice ear bug caught between attractant types. 

Keywords: atraktan, Leptocorisa spp, upland rice, Smell bait, Rice ear bug 

 

 

PENDAHULUAN 

Walang sangit, Leptocorisa spp. 

merupakan serangga utama yang 

menyerang pertanaman padi. Serangga ini  

memiliki mobilitas tinggi dan  dapat 

ditemukan pada lahan pertanaman padi 

ladang maupun sawah. Walang sangit 
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muncul pada musim hujan di sawah, 

gulma merupakan inang alternative dan 

biasanya muncul pada akhir penanaman 

(fase generatif) (Litsinger, 2009). 

Terdapat 14 jenis walang sangit 

(Leptocorisa spp.) yang ada di wilayah 

Asia dan Oceania, 9 diantaranya 

merupakan hama utama pada tanaman 

padi. Leptocorisa oratorius (F.) diikuti L. 

acuta (Thunberg) and L. chinensis (Dallas) 

merupakan  jenis walang sangit yang 

paling banyak dilaporkan. Spesies lainnya 

adalah L. biguttata Walker, L. costalis 

(Herrich Schaffer), L. pseudolepida 

Ahmad, L. luzonica Ahmad, and L. tagalica 

Ahmad, and L. solomonesis Sands 

(Litsinger, et. al., 2015).  

Outbreak serangan walang sangit 

pertama kali dilaporkan oleh Van der Goot 

pada tahun 1949. Pada pertengahan tahun 

1900, serangan walang sangit terjadi pada 

area 10.000 ha padi yang menyebabkan 

kehilangan hasil sebesar 25-50%. Pada 

beberapa kasus, dalam satu malai dapat 

ditemukan lebih dari 50 nimfa walang 

sangit (Litsinger,et. al., 2015). Walang 

sangit menyerang tanaman padi sejak 

berbunga sampai stadia masak susu. 

Serangan pada awal berbunga 

menyebabkan bulir menjadi hampa. 

Sedangkan serangan pada stadia masak 

susu atau setelahnya mengakibatkan 

pengisian bulir padi tidak penuh dan 

terjadi grain discoloration. Di asia, 

kehilangan hasil berkisar akibat walang 

sangit berkisar antara 10-40% bahkan 

hampir 100%, sementara di Indonesia 

sendiri kehilangan hasil berkisar 50-100% 

(Litsinger, 2009). 

Tingkat kerusakan akibat serangan 

walang sangit yang tinggi menyebabkan 

usaha pengendalian walang sangit menjadi 

perhatian. Pengendalian walang sangit 

dengan menggunakan pestisida dirasa 

masih mahal bagi petani dan tidak efektif. 

Selain itu, pengendalian dengan 

menggunakan pestisida dikhawatirkan 

akan mengganggu populasi serangga 

penting yang ada di sekitar area 

pertanaman padi dan menyebabkan residu 

bahan kimia pada beras.  

Salah satu usaha pengendalian yang 

dapat digunakan untuk mengendalikan 

walang sangit adalah penggunaan 

perangkap. Petani pada umumnya 

menggunakan umpan bau seperti terasi 

dan bangkai (katak, kepiting, keong, dan 

hewan lainnya) untuk mengendalikan 

walang sangit. Penggunaan perangkap 

bangkai keong cukup efektif dalam 

mengendalikan hama walang sangit di 

lahan rawa lebak dan tidak mempengaruhi 

keberadaan/kearekagaraman musuh alami 

padi (Qomaruddin, 2006).  

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilakukan di Stasiun 

Lapangan Pusat Penelitian Bioteknologi, 

LIPI, Cibinong, Kabupaten Bogor. 

Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2016. 

Pengamatan dilakukan pada lahan 

pertanaman Padi INPAGO LIPI GO 2 dan 

INPAGO LIPI GO 4 dengan total lahan 

seluas 3000 m2 yang ditanam dengan 

menggunakan legowo 3:1. Rancangan 

percobaan menggunakan  Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan menggunakan 

tiga ulangan.  

Atraktan yang digunakan berupa 

ikan, udang, dan kepiting. Perangkap yang 

digunakan untuk menangkap walang 

sangit merupakan perangkap lalat buah 

yang terbuat dari botol air mineral bekas 

volume 1l. Pada bagian 8 cm dari tutup 

botol dipotong melintang. Bagian tengah 

botol diberi lubang-lubang kecil agar 

aroma dari perangkap dapat keluar. 

Sebanyak 250 gram atraktan dimasukkan 

ke dalam botol dan tutup botol diletakkan 

kembali dengan posisi terbalik (Gambar 

1). Perangkap direkatkan kembali dengan 

menggunakan stepler. Perangkap di 

pasang pada area pertanaman dengan 

menggunakan bambu yang memiliki tinggi 

sekitar 1 meter dari atas permukaan 

tanah. Jarak penempatan antar perangkap 

satu dengan yang lainnya sekitar 10 

meter. Pemasangan perangkap dilakukan 

pada umur 68 HST. Pengamatan dilakukan 

pada pagi hari selama 7 hari berturut-

turut. Pengamatan dilakukan dengan 

menghitung jumlah walang sangit yang 

terperangkap. Penyimpanan walang sangit 

dilakukan dengan memasukkan spesimen 

ke dalam alkohol 70%. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perangkap yang biasanya digunakan 

untuk menangkap lalat buah dapat 

digunakan untuk walang sangit. Aroma 

atraktan berupa ikan, udang, dan kepiting 

mampu menarik walang sangit untuk 

masuk ke dalam perangkap (Gambar 1). 

Sejumlah walang sangit terperangkap dan 

tidak dapat keluar dari perangkap. 

Berdasarkan nilai Anova, diketahui bahwa 

hasil perlakuan menunjukkan tidak ada 

perbedaan yang  nyata antara jenis 

atraktan yang digunakan. Namun berbeda 

nyata antar hari pengamatan pada jumlah 

walang sangit yang tertangkap (Tabel 1). 

Hal ini menunjukkan bahwa ikan, udang, 

dan kepiting mampu menarik walang 

sangit. Walang sangit yang paling banyak 

tertangkap  terjadi  pada hari kedua 

(Gambar 2), jumlah tersebut menurun 

seiring dengan lamanya waktu 

pengamatan (sejak hari ke 3 hingga 7 

pengamatan). 

Selain walang sangit (Leptocorisa 

spp.), ada beberapa jenis serangga yang 

juga tertangkap seperti penghisap polong 

Riptortus linearis, belalang Catantops 

splendens, belalang hijau Oxya chinensis, 

belalang Atractomorpha crenulata, dan 

belalang Conocephalus longipennis (Tabel 

2). 

 

 

 

 

Gambar 1. Perangkap lalat buah yang berisikan atraktan ikan (A), udang (B), dan 

kepiting (C) 

 

Tabel 1. Tabel Anova jumlah walang sangit yang tertangkap berdasarkan jenis atraktan 

dan waktu 

EFFECT ProbF 

Blok 0.01* 

Jenis Perangkap 0.13 

Hari 0.00** 

Interaksi 0.18 

C.V. (%) = 18.16  

Keterangan :  

*   berbeda nyata pada taraf 5% 

** sangat berbeda nyata pada taraf 1% 

Data hasil transfromasi menggunakan log (x+2)  

 

A C B 
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Gambar 2. Jumlah rerata walang sangit yang tertarik dengan atraktan selama 7 hari 

pengamatan.  Keterangan: Data transformasi menggunakan log (x+2). Angka 

diatas diagram batang yang diikuti huruf yang sama menujukkan  tidak  

berbeda berdasarkan uji BNT pada taraf 5%, dan bila diikuti huruf berbeda 

menunjukkan ada perbedaan berdasarkan uji BNT pada taraf 5%. 

 

Tabel 2. Jenis serangga yang tertangkap perangkap berupa ikan, udang, dan kepiting. 

No. Jenis Famili Jumlah 

1 Leptocorisa spp. Alydidae 1547 

2 Riptortus linearis Alydidae 2 

3 Catantops splendens Acridiidae 3 

4 Oxya chinensis Acridiidae 12 

5 Atractomorpha crenulata Acridiidae 4 

6 Conocephalus longipennis Tettigonidae 1 

     

  

Walang sangit menyerang area 

pertanaman varietas padi gogo Inpago 

LIPI GO pada saat tanaman memasuki 

fase generatif. Walang sangit menyerang 

tanaman padi yang masih masak susu 

dengan cara menghisap cairan sehingga 

menyebabkan bulir menjadi hampa. Bulir 

yang terserang menjadi berwarna coklat 

dengan bintik hitam yang merupakan 

bekas dari tusukan walang sangit. 

Anggraini dkk., (2014) menyatakan bahwa 

persentase serangan hama dipengaruh 

oleh umur tanaman dan bagian tanaman 

padi yang diserang. Serangan walang 

sangit baru muncul pada fase generatif 

dan tanaman berumur 60 HST. Serangan 

paling tinggi terjadi pada umur 70 HST.  

Tindakan pengendalian walang sangit 

menggunakan Insektisida di lahan 

pertanaman padi varietas  Inpago LIPI GO, 

dirasa tidak efektif karena jumlah walang 

sangit masih tinggi di area pertanaman. 

Seperti yang disampaikan Pratimi dan 

Soesilohadi (2011), penyemprotan 

insektisida tidak efektif untuk mencegah 

datangnya serangga hama.   Pada saat 

penyemprotan, walang sangit yang berupa 

telur dan nimfa yang belum bisa terbang 

akan mati namun walang sangit dewasa 

dapat terbang dan bermigrasi ke tempat 

yang terlindung dari insektisida di sekitar 

area pertanaman. Setelah efek insektisida 

menghilang, walang sangit akan datang 

dan  berkembang biak kembali. 

Selain tidak efektif, penggunaan 

insektisida dikhawatirkan akan membunuh 

serangga penting lainnya, mengganggu 

kesehatan manusia di sekitar pertanaman 

dan meninggalkan residu pada beras yang 

dihasilkan.  Oleh karena itu, tindakan 

pengendalian yang aman bagi lingkungan 

dan kesehatan manusia sangat diperlukan. 

Walang sangit dapat dikendalikan secara 

hayati dengan penggunaan musuh alami 
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dan secara mekanis menggunakan umpan 

alami dan umpan beracun.  Pengendalian 

secara hayati dapat dilakukan dengan 

menggunakan agen hayati seperti 

Beauveria bassiana (Pratimi dan 

Soesilohadi, 2011) dan menggunakan 

parasitoid telur walang sangit yakni 

Ooencyrtus malayensis and Hadronotus 

leptocorisae (Jamili dan Heryanto, 2014). 

Pengendalian walang sangit 

menggunakan umpan alami dan umpan 

beracun cukup efektif dalam 

mengendalikan walang sangit 

(Qomaruddin, 2006). Umpan yang 

digunakan dapat berupa air terasi, keong 

(Qomaruddin, 2006), ketam, dan telur 

busuk  (Khunaifi, 2013). Walang  sangit 

tertarik dengan bau busuk yang berasal 

dari bangkai. Walang sangit yang datang 

ke keong akan menghisap cairan dari 

tubuh keong (Irsan, dkk., 2014).  

Pada saat pembusukan terjadi 

dekomposisi protein dan lemak oleh 

aktifitas bakteri dan enzim yang 

mengakibatkan timbulnya bau busuk atau 

tengik. Aroma tengik terjadi karena proses 

oksidasi udara terhadap lemak tidak jenuh 

yang mengakibatkan pemecahan senyawa 

tersebut. Selama proses pembusukan ikan 

akan terbentuk Total Volatile Base (TVB) 

akibat degradasi protein yang 

menghasilkan sejumlah basa yang mudah 

menguap. Kandungan TVB menjadi 

indikator dari pembusukan ikan dan kadar 

30 mg N merupakan batas ikan dinyatakan 

busuk. Kandungan TVB dari setiap jenis 

ikan berbeda-beda dan akan terus 

meningkat selama penyimpanan (Murtini 

dkk., 2014). Aroma tengik ini diduga yang 

menarik walang sangit ke dalam 

perangkap.   

Pengendalian dengan menggunakan 

umpan mampu menekan populasi walang 

sangit akan tetapi memerlukan tindakan 

pengendalian yang rutin (Irsan, dkk., 

2014). Penggunaan atraktan hanya bisa 

digunakan dalam waktu yang singkat. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Khunaifi (2013) jumlah walang sangit yang 

tertarik oleh telur bebek busuk berfluktuasi 

dimana jumlah walang sangit yang 

tertangkap paling banyak pada hari 

pertama hingga hari ketiga dan jumlah 

tangkapan mulai turun pada hari keempat. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penggantian atraktan secara rutin. 

Penggunaan atraktan juga mampu 

menangkap serangga lainnya walaupun 

walang sangit tetap yang paling banyak 

tertangkap.  Jenis serangga lain yang 

terperangkap dengan menggunakan 

perangkap umpan bau  adalah jenis 

belalang pedang (Tettgonidae) dan Jenis 

lalat semai padi (Athergona exigua Stein) 

(Khunaifi, 2013). 

Ikan, udang, dan kepiting dapat 

digunakan sebagai atraktan untuk  

menarik walang sangit. Jika dirasa terlalu 

mahal bagi petani, kedepannya 

pengendalian walang sangit dapat 

dilakukan dengan menggunakan atraktan 

yang berupa nimfa walang sangit itu 

sendiri. Watanabe et al. (2009) 

menyatakan bahwa perangkap umpan 

menggunakan atraktan (E)-2-octenyl 

acetate and 1-octanol yang diekstrak dari 

nimfa walang sangit L. chinensis dapat 

digunakan untuk mendeteksi periode 

mulainya migrasi dan peningkatan 

populasi walang sangit dari generasi awal. 

Akan tetapi, jumlah yang tertangkap tidak 

selalu menunjukkan kepadatan populasi 

walang sangit dalam satu area melainkan 

menunjukan perpindahan L. chinensis 

jantan.  

 

KESIMPULAN 

Ikan, Udang, dan Kepiting dapat 

digunakan sebagai atraktan untuk menarik 

walang sangit dan tidak ada perbedaan 

jumlah walang sangit yang tertangkap 

diantara jenis atraktan.  
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PREFERENSI Tryporiza incertulas Wlk. PADA EMPAT VARIETAS PADI 

 (Oryza sativa L.) HASIL PENANGKARAN BALAI PENYULUH PERTANIAN 

PERIKANAN DAN KEHUTANAN KECAMATAN CIBUAYA  

KABUPATEN KARAWANG 

Yenny Muliani 1*, Aa Tatang Muhram 2, Erry Mustariani 3 

1,2,3Fakultas Pertanian Universitas Islam Nusantara-Bandung 
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ABSTRAK 

Penggerek batang padi merupakan hama tanaman padi (Oryza sativa L.) dapat 

menyebabkan kerugian hingga 37,9%, sehingga perlu  segera dikendalikan. Ketahanan 

tanaman merupakan salah satu sifat unggul dari suatu varietas tanaman yang dapat 

diwariskan. Salah satu mekanisme ketahanan adalah pengujian preferensi untuk mencari 

varietas mana yang tahan dari serangan penggerek batang ini.Tujuan penelitian ini 

untuk menganalisis tingkat kesukaan penggerek batang Tryporiza incertulas Wlk. 

terhadap empat varietas padi,  menganalisis faktor biokimia dan karakter morfologi 

batang yang berpengaruh terhadap preferensi penggerek batang T. incertulas Wlk. pada 

empat varietas padi dan mengetahui varietas yang tahan terhadap penggerek batang T. 

incertulas Wlk.. Metode yang digunakan adalah metode eksperimental Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan empat perlakuan dan 6 

ulangan. Perlakuan tersebut adalah Padi varietas Ciherang, varietas Mekongga, varietas 

Cilamaya Muncul, varietas Pandan Wangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas 

Cilamaya Muncul lebih disukai oleh T. incertulas Wlk.. 

Kata kunci: Karakter biokimia, karakter morfologi, ketahanan tanaman 

 

ABSTRACT 

Stem rice borer is a pest of rice plant (Oryza sativa L.) can cause a loss of up to 37.9%, 

so it needs to be controlled. Plant resistance is one of the properties of a variety of 

plants that can be inherited. One mechanism of resistance is testing a preference to look 

for varieties which are resistant from this stem borer attack. The purpose of this study to 

analyze the level of preference borer Tryporiza incertulas Wlk. the four varieties of rice, 

analyze biochemical and morphological factors that influence preferences stem borer T. 

incertulas Wlk. the four rice varieties and know the varieties that are resistant to stem 

borer. The method used is the experimental method Completely Randomized Design  

and a Randomized Block Design with four treatments and six replications. Such 

treatment is  Ciherang varieties, Mekongga, Cilamaya Muncul, and Pandan Wangi 

varieties. The results showed that the Cilamaya Muncul varieties  preferred by T. 

incertulas Wlk. 

Keywords: Biochemistry characters, morphology.characters, plant resistance 

 

PENDAHULUAN 

Padi (Oryza sativa L.) merupakan 

salah satu tanaman pangan penting di 

Indonesia dengan produksi  padi nasional 

pada tahun 2015 sebesar  75,36 juta ton 

gabah kering.  Indonesia pernah 

mengalami swasembada beras pada tahun 

1983-1984 dengan rata-rata produksi 

gabah kering panen 5-6 ton ha-1. Namun, 

sejak awal tahun 1990-an produksi beras 

tidak lagi mampu memenuhi laju 

kebutuhan beras dalam negeri, sehingga 

impor beras terus meningkat dari tahun ke 

tahun dan menjadikan Indonesia negara 

pengimpor beras. Lonjakan impor beras 

paling tinggi terjadi pada tahun 1998, 

yaitu sebesar 5,8 juta ton karena adanya 

krisis ekonomi, setelah itu impor relatif 

menurun hingga mencapai 733,2 ribu ton 

pada tahun 2001 (Trubus exo, 2013). 

Usaha untuk meningkatkan 

produktivitas padi terus dilakukan, namun 

pada kenyataan di lapangan usaha 

tersebut selalu mendapat berbagai 
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kendala, salah satunya adalah serangan 

hama dan penyakit. 

Penggerek batang Tryporiza 

incertulas Wlk. di Indonesia sudah lama 

dikenal sebagai hama utama padi karena 

larvanya memakan dan mematikan tunas. 

Penggerek batang padi menyerang 

tanaman padi sejak di persemaian sampai 

tanaman menjelang panen. Fase perusak 

yang paling besar adalah stadia larva 

terutama pada waktu peralihan musim 

hujan ke musim kemarau     Kushartanti 

dkk. (2011) menjelaskan bahwa dalam 

usahatani padi, varietas merupakan salah 

satu komponen utama yang berperan 

dalam meningkatkan produktivitas. 

Dibandingkan dengan komponen teknologi 

budidaya lainnya, varietas lebih mudah 

diadopsi petani karena dalam 

penggunaannya sangat praktis dan 

harganya murah. Untuk meningkatkan 

produktivitas padi salah satu teknologi 

inovatif yang handal adalah dengan 

varietas unggul, baik melalui peningkatan 

potensi atau daya hasil tanaman. 

Menurut Painter (1951) dan Moch. 

Sodiq (2009), terdapat tiga mekanisme 

ketahanan tanaman yaitu: Preferensi / non 

preferensi, antibiosis dan toleransi.  

Uji preferensi dilakukan untuk 

mengetahui tingkat serangan hama 

terhadap tanaman padi, tingkat kesukaan 

hama, dampak populasi hama, 

mempengaruhi cara menggerek batang 

maupun proses peletakan telur, sehingga 

dapat ditentukan apakah suatu varietas 

menjadi inang utama atau sebagai inang 

alternatif. Makin tinggi tingkat preferensi 

suatu hama berarti makin rentan suatu 

varietas, sehingga dapat ditentukan 

apakah suatu varietas dapat dijadikan 

sebagai sumber ketahanan atau tidak 

(Pasaru dan Shahabuddin, 2011). 

Balai Penyuluh Pertanian Perikanan 

dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Cibuaya 

telah merekomendasikan empat varietas 

padi, yaitu varietas Ciherang, varietas 

Mekongga, varietas Cilamaya Muncul, dan 

varietas Pandan Wangi. Badan Penelitian 

dan Pengembangan Pertanian (2015) 

menjelaskan  bahwa  varietas Ciherang, 

varietas Mekongga, varietas Cilamaya 

Muncul dan varietas Pandan Wangi, 

menghasilkan produksi rata-rata hasil 

gabah bersih per musim 5-5,8 ton  ha-1,  

tahan terhadap hama wereng coklat dan 

penyakit hawar daun bakteri yang 

disebabkan oleh Xanthomonas campestris 

pv. Oryzae, tetapi uji ketahanan tanaman 

terhadap penggerek batang Triporyza 

incertulas Wlk. belum pernah dilakukan, 

untuk melihat ketahanan keempat varietas 

padi tersebut, maka perlu dilakukan 

penelitian preferensi untuk mengetahui 

tingkat kesukaan penggerek batang padi 

pada keempat varietas padi uji tersebut. 

Tingkat kesukaan serangga hama atau 

preferensi adalah kecenderungan serangga 

hama lebih menyukai varietas inang yang 

satu daripada yang lainnya sebagai tempat 

bertelur, makan, dan tempat berlindung. 

Biokimia padi seperti kandungan protein, 

kadar air, dan kandungan karbohidrat 

akan menentukan seberapa jauh 

preferensi penggerek batang Tryporiza 

incertulas Wlk. terhadap padi. Selain 

faktor biokimia padi, struktur dan sifat 

biofisik permukaan tanaman meliputi 

tebalnya kulit, dan kekerasan batang 

berpengaruh terhadap sifat preferensi 

penggerek batang T. incertulas Wlk. 

(Moch. Sodiq, 2009; Ma‘rufah, 2008). 

Penelitian tentang preferensi penggerek 

batang T. incertulas Wlk. pada empat 

varietas padi ini belum pernah dilakukan. 

Dengan demikian perlu dilakukan 

penelitian terhadap penggerek batang padi 

T. incertulas Wlk., sehingga akan diketahui 

ketahanan dari varietas uji terhadap 

serangan penggerek batang padi tersebut.  

 

BAHAN DAN METODE  

Penelitian dilaksanakan di 

laboratorium dan di kebun percobaan Balai 

Penyuluh Pertanian Perikanan dan 

Kehutanan (BP3K) Cibuaya. Penelitian 

menggunakan metode percobaan dengan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang 

terdiri dari 4 perlakuan dan 6 ulangan. 

Luas lahan  24 m2 dengan ukuran setiap 

petaknya 1 m x 1 m dengan jarak antar 

ulangan 50 cm dan antar perlakuan 30 cm.  

Varietas yang digunakan terdiri dari : A 

(Varietas Ciherang), B (Varietas 

Mekongga), C (Varietas Cilamaya Muncul), 

dan D (Varietas Pandan Wangi).  

Parameter pengamatan dalam 

penelitian ini adalah tingkat kesukaan  

penggerek batang  Tryporiza incertulas 

Wlk pada empat varietas tanaman padi, 



Prosiding Plant Protection Day II (2): 220-223  Preferensi Tryporiza incertulas Wlk. … 

222 
 

dengan mengamati perkembangbiakan 

penggerek batang pada setiap varietas 

padi yang diuji, dan menghitung 

kerusakan tanaman padi akibat serangan 

penggerek batang . Pengamatan dilakukan  

tujuh hari sekali dalam jangka waktu tiga 

bulan penelitian, menganalisis kandungan 

karbohidrat, kandungan protein, kadar air 

padi, serta kekerasan batang padi. 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Rata-rata jumlah telur Tryporiza incertulas Wlk. yang dihasilkan selama delapan 

minggu 

Perlakuan Rata-rata telur yang dihasilkan 

A (Varietas Ciherang) 80,00 b 

B (Varietas Mekongga) 81,83 b 

C(Varietas Cilamaya Muncul) 67,33 b 

D (Varietas Pandan Wangi) 156,00 a 

*Angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata menurut 

uji jarak berganda Duncan pada tarif nyata 5%.  

 

Dari Tabel 1. di atas, rata-rata 

jumlah telur pada  perlakuan varietas 

Pandan Wangi berbeda nyata lebih tinggi 

dibandingkan dengan varietas lainnya. Hal 

ini terjadi karena varietas Pandan Wangi 

memiliki daun yang terlihat bersih dan 

memiliki aroma khas yang tidak dimiliki 

oleh varietas uji lainnya. Menurut Rull 

(2004), faktor biofisik seperti bentuk, 

kekerasan, warna, dan ketebalan batang 

akan menentukan seberapa jauh 

preferensi penggerek batang. Selain 

biofisik tersebut, bau (aroma) dan zat gula 

juga akan berpengaruh terhadap 

preferensi penggerek batang tersebut. 

Untuk lebih jelasnya rata-rata jumlah telur 

yang dihasilkan dapat dilihat pada Grafik 

1.        

 

 

Gambar 1. Rata-rata telur yang dihasilkan pada metode chioce 

 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

1 2 3 4 5 6 7 8

N
il

a
i 

R
a

ta
-r

a
ta

 T
e
lu

r
 

Periode (Minggu Ke-) 

Telur yang Dihasilkan pada Metode Choice 

A (Varietas Ciherang)

B (Varietas Mekongga)

C (Varietas Cilamaya Muncul)

D (Varietas Pandan Wangi)



Prosiding Plant Protection Day II (2): 220-223  Preferensi Tryporiza incertulas Wlk. … 

223 
 

Tabel 2.Persentase Rata-rata Kerusakan Batang Padi 

Perlakuan Rata-rata tingkat kerusakan 

A (Varietas Ciherang) 43,7b 

B (Varietas Mekongga) 39,5b 

C(Varietas Cilamaya Muncul) 81,3a 

D (Varietas Pandan Wangi) 44,3b 

*Angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata menurut 

uji jarak berganda Duncan pada tarif  nyata 5%. 

 

Pada Tabel 2. rata-rata jumlah kerusakan 

batang pada varietas Cilamaya Muncul 

berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan 

dengan kerusakan pada  varietas 

Ciherang, varietas Mekongga, danvarietas 

Pandan Wangi.  

Walaupun jumlah telur yang 

diletakkan pada varietas Pandan Wangi 

paling tinggi, namun telur tidak mampu 

untuk menetas menjadi  larva. 

 

KESIMPULAN 

Tingkat preferensi penggerek batang 

Tryporyza incertulas Wlk pada empat 

varietas padi uji (Oryza sativa L.) yang 

paling tinggi terjadi pada varietas Pandan 

Wangi, namun tingkat kerusakan tertinggi 

terjadi pada varietas Cilamaya Muncul. 
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ABSTRAK 

Pengendalian penyakit utama pada tanaman buah naga (Hylocereus polyrhizus) berupa 

bintik batang (stem canker), busuk batang dan antraknos dengan biopestisida sangat 

diperlukan. Sampai saat ini penggunaan minyak hasil ekstraksi tanaman sebagai 

biopestisida belum banyak dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

efektivitas minyak sereh wangi (Cymbopogon nardus), cengkeh (Sizygium aromaticum) 

dan kombinasinya dengan minyak kayu manis (Cinnamomum sp.) sebagai biopestisida 

dalam pengendalian penyakit utama pada tanaman buah naga. Penelitian menggunakan 

rancangan acak kelompok yang terdiri atas perlakuan minyak sereh wangi, minyak 

cengkeh dan kombinasinya dengan minyak kayu manis pada konsentrasi 1500 ppm; dan 

campuran minyak sereh wangi dengan Bubur Bordeaux. Pengamatan dilakukan setiap 

dua minggu terhadap parameter indeks keparahan penyakit  utama. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa minyak sereh wangi, cengkeh dan kombinasinya dengan kayu 

manis mampu menekan perkembangan penyakit bintik batang dengan persentase daya 

hambat mencapai 55,92% walaupun masih lebih rendah dibandingkan dengan 

penggunaan bubur Bordeaux + streptomisin sulfat (72,51%). Campuran 1500 ppm 

minyak sereh wangi dan bubur Bordeaux mampu mengendalikan penyakit bintik batang 

pada buah naga dengan daya hambat sebesar 58,00%, yang setara dengan kemampuan 

bubur Bordeaux + streptomisin sulfat (47,67%). Minyak sereh wangi konsentrasi 

1500ppm yang dicampur dengan Bubur Bordeaux dapat  digunakan dalam pengendalian 

penyakit tanaman buah naga.  

Kata kunci: Buah naga, Pengendalian penyakit, Pestisida, Sereh wangi, Cengkeh, Kayu 

manis. 

 

ABSTRACT 

Controling major diseases of dragon fruit plant (Hylocereus polyrhizus) such as stem 

canker, stem rot, and anthracnose with biopesticides was required. The use of  extracted 

plant oils as a biopesticide has not been developed. This study aimed to determine the 

effectiveness of citronella oil (Cymbopogon nardus), cloves oil (Sizygium aromaticum) 

and its combination with cinnamon oil (Cinnamomum sp.) as a biopesticides for 

controling major diseases in dragon fruit plant. The study used a randomized block 

design consisted of citronella oil, cloves oil and its combination with cinnamon oil at the 

concentration of 1500 ppm, and a mixture of citronella oil with the Bordeaux mixture 

Observations were conducted every two weeks on severity index of major disease. The 

results showed that the citronella, clove, and its combination with cinnamon oil reduced 

the severity index of stem canker with inhibition ranged up to 55.92%, although its 

lower than of Bordeaux mixture + streptomycin sulfate (72.51%). A mixture  of 1500 

ppm citronella and bordeaux mixture could successfuly control stem canker with the 

inhibition up to 58.00%. The results were similar with of chemical pesticides Bordeaux + 

streptomycin sulfate (47.67%). A mixture of 1500 ppm of citronella and bordeaux 

mixture can be used as control method for major diseases on dragon fruit plants. 

Keywords: Dragon fruits, Diseases control; Pesticides, Citronella, Clove, Cinnamon. 
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PENDAHULUAN 

Buah naga (Hylocereus polyrhizus) 

atau pitahaya merupakan tanaman sejenis 

kaktus yang berasal dari Meksiko, Amerika 

tengah dan Amerika Selatan (Mizrahi et al. 

1997). Pada tahun 1965, tanaman buah 

naga telah dikenal dan dikembangkan oleh 

masyarakat Filipina dan sejak saat itu 

buah naga menjadi salah satu buah 

dengan nilai yang penting di wilayah Asia 

Tenggara (Merten 2003). Di Indonesia, 

tanaman ini mulai dikembangkan dalam 

skala luas awal tahun 2000-an.  

Serangan penyakit pada tanaman 

buah naga dilaporkan meningkat dalam 

beberapa tahun terakhir di Indonesia, 

terutama pada sentra produksi buah naga 

di Sumatera Barat, Bintan dan Batam 

(Jumjunidang et al. 2014). Penyakit utama 

tanaman buah naga diketahui berupa 

bintik batang (stem canker), busuk 

batang, dan antraknosa. Penyakit bintik 

batang yang disebabkan oleh jamur 

Neoscytalidium dimidiatum juga ditemukan 

di Malaysia (Hawa et al. 2013), Cina  (Lan 

et al, 2012), Israel (Ezra et al. 2013), 

Taiwan (Chuang et al. 2012). Penyakit 

antraknosa pada tanaman buah naga 

disebabkan oleh jamur Colletotricum sp. 

(Masyahit et al. 2009) dan penyakit busuk 

batang disebabkan oleh Fusarium sp. 

(Jumjunidang et al. 2013, Hawa et al. 

2010, Rita et al. 2013). 

Pestisida sintetik dapat 

mengendalikan penyakit secara cepat dan 

praktis, namun penggunaan senyawa 

sintetik sintetik secara terus-menerus 

dapat menimbulkan efek negatif. 

Penggunaan bahan antifungi organik yang 

berasal dari tanaman dapat menjadi salah 

satu alternatif untuk mengatasi hal 

tersebut (Kardinan, 2014). Penelitian 

tentang penggunaan bahan organik 

tanaman untuk mengendalikan patogen 

sudah banyak dilakukan sebelumnya, 

misalnya penggunaan minyak atsiri 

cengkeh memiliki efek antifungi yang 

tinggi terhadap Fusarium oxysporum f. sp 

radicis lycopercisi, F. commune dan F. 

redolens, Fusarium oxysporum f. sp. 

chrysanthemi (Bowers dan Locke 2000, 

Hamini et al. 2014).  

Minyak cengkeh sebagai antifungi 

juga diketahui efektif terhadap Aspergillus 

sp., Mucor sp., dan Micropsorum gypseum 

(Rana et al. 2011). Minyak atsiri cengkeh 

dan kayu manis memiliki aktivitas 

antifungi yang baik terhadap jamur 

Colletotrichum gloeosporioides penyebab 

penyakit antraknosa pada pepaya (Necha 

et al. 2008). Kombinasi minyak 

Cymbopogon nardus dan Ocimum 

basilicum diketahui efektif terhadap 

Fusarium proliferatum dan Colletotrichum 

muase (Anthony et al. 2004).  

Meskipun beberapa minyak yang 

diekstraksi dari  tanaman telah diteliti 

aktivitasnya dalam menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme patogen, 

namun keefektifannya sebagai biopestisida 

terhadap penyakit utama tanaman buah 

naga belum diketahui. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui keefektifan 

minyak cengkeh, sereh wangi dan 

kombinasinya dengan minyak kayu manis 

sebagai biopestisida dalam pengendalian 

penyakit pada tanaman buah naga. 

 

BAHAN DAN METODE 

Bahan 

Minyak hasil ekstraksi tanaman sereh 

wangi (C. nardus),  cengkeh (S. 

aromaticum) dan kayu manis 

(Cinnamomum sp) didapatkan dari Balai 

Penelitian Tanaman Rempah dan Obat 

(Balitro), Bogor, Indonesia. 

Percobaan Lapangan 

Percobaan lapangan dilakukan pada 

bulan Juli-November 2015 di perkebunan 

buah naga (H. polyrhizus) BPP Pariaman 

Selatan, Kota Pariaman. Tanaman yang 

digunakan berumur umur 4 tahun yang 

terserang penyakit.  Tanaman buah naga 

ditanam dengan sistem tanam tiang 

tunggal dengan jarak tanam 3x2.5 m. 

Penelitian terdiri atas dua tahapan, yaitu:  

 

Penelitian Tahap 1 

Rancangan yang digunakan adalah 

rancangan acak kelompok  terdiri atas 7 

perlakuan dan 5 ulangan, setiap unit 

perlakuan terdiri atas 3 tanaman. 

Perlakuan meliputi biopestisida A= sereh 

wangi (SW+SW), B= kombinasi 

biopestisida sereh + kayu manis 

(SW+KM), C=biopestisida cengkeh 

(CK+CK), D=kombinasi biopestisida 

cengkeh + kayu manis (CK+KM), 
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E=kombinasi bubur Bordeaux + 

Bakterisida kimia komersil Agrept dengan 

bahan aktif streptomisin sulfat (BB+AG) 

sebagai kontrol positif, F=Pestisida bubur 

Bordeaux sebagai (BB+BB) dan tanpa 

perlakuan sebagai kontrol negatif (G).  

Aplikasi perlakuan dilakukan 

sebanyak dua kali seminggu dengan 

perlakuan kombinasi aplikasi selang-seling 

setiap kali perlakuan. Konsentrasi yang 

digunakan untuk biopestisida bioekstrak 

sereh wangi, cengkeh, kayu manis adalah 

1500 ppm, dan pestisida kimia 

streptomisin sulfat adalah 1 g/l. Bubur 

Bordeaux dibuat dengan mengaduk 150 

gram kapur + 150 gram terusi dengan 15 

Liter air.  Evaluasi keefektifan perlakuan 

biopestisida dalam mengendalikan 

penyakit dilakukan setelah aplikasi 

pestisida ke 8-10. 

Penelitian Tahap 2 

Rancangan yang digunakan adalah 

rancangan acak kelompok  4 perlakuan 

dan 5 ulangan, setiap unit perlakuan 

terdiri dari 3 tanaman. Perlakuan meliputi 

A=sereh wangi (SW+SW), B=campuran 

sereh wangi dengan bubur Bordeaux (SW 

campur BB), C= kombinasi Pestisida kimia 

bubur Bordeaux + Bakterisida kimia 

komersil Agrept dengan bahan aktif 

streptomisin sulfat (BB+AG) sebagai 

kontrol positif, dan tanpa perlakuan 

sebagai kontrol negatif (D). Campuran 

Sereh wangi dengan Bubur Bordeaux 

diaplikasikan dengan menambahkan 

22,5ml sereh wangi kedalam 15L larutan 

bubur Bordeaux. Aplikasi perlakuan 

dilakukan sebanyak dua kali seminggu 

dengan menyemprotkan perlakuan pada 

seluruh bagian tanaman. 

Perawatan tanaman dilakukan sesuai 

dengan anjuran yaitu meliputi penyiraman 

tanaman, sanitasi dan pemupukan 

tanaman dengan pupuk kandang dan 

pupuk NPK dilakukan tiga bulan sekali. 

Hama dikendalikan dengan 

menyemprotkan insektisida dengan dosis 

sesuai anjuran dan tergantung gejala 

serangan yang ditemukan di lapangan.  

Pengamatan dilakukan setiap dua 

minggu terhadap indeks keparahan dari 

masing-masing penyakit. Keparahan 

serangan penyakit bintik dihitung dengan 

membuat indek/kriteria dari masing-

masing serangan (Tabel 1 dan Tabel 2).  

 

 

Tabel 1. Indek/kriteria keparahan penyakit bintik/stem canker dan busuk batang 

Indeks Kategori 

Serangan 

Gejala Bintik dan Busuk batang 

0 Sehat tidak ada gejala serangan pada tanaman 

1 Ringan 1-10 titik lokasi dengan panjang ≤ 5 cm 

2 Sedang 1-10 titik lokasi dengan panjang 6-10 cm,  

10-20 titik dengan panjang ≤ 5 cm, 5-10 titik dengan 

panjang 10-20 cm 

3 Parah >10 titik lokasi dengan panjang ≥ 20 cm 

 

 

Tabel 2. Indek/kriteria keparahan penyakit antraknosa 

Indeks Kategori 

Serangan 

Gejala Antraknosa 

0 Sehat tidak ada gejala serangan pada tanaman 

1 Ringan jumlah bercak ≤ 10 bercak 

2 Sedang 11-20 bercak 

3 Parah >20 bercak 
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Indeks keparahan dihitung dengan rumus 

Mohamed et al. (1999): 

∑                                                

               
 

Persentase daya hambat pestsida 

terhadap indeks keparahan penyakit 

dihitung dengan rumus:  

R= 
     

  
 x 100% 

 

R = Persentase penghambatan, R1= 

Indeks keparahan penyakit kontrol, R2= 

Indeks keparahan penyakit perlakuan 

 

Analisis data  

Data dianalisis dengan sidik ragam 

menggunakan program analisis data SAS 

9.1.3, jika data berbeda nyata dilakukan 

uji lanjut dengan Duncan Multiple Range 

Test (DMRT) taraf 5%.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penyakit yang paling dominan menyerang 

tanaman buah naga di lokasi penelitian 

adalah penyakit bintik batang atau stem 

canker, sedangkan penyakit busuk batang 

dan antraknosa indek keparahan 

penyakitnya sangat rendah (Tabel 3 dan 

Tabel 4). 

Perkembangan penyakit di lapangan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, di 

antaranya adalah faktor lingkungan dan 

penyebaran inokulum patogen di 

lapangan. Penyakit bintik batang 

disebabkan oleh jamur Neoscytalidium 

dimidiatum. Jamur ini membentuk tubuh 

buah (piknidia) pada jaringan tanaman. 

Struktur piknidia yang keras dapat 

melindungi spora jamur dari kondisi 

lingkungan yang buruk dan jika kondisi 

lingkungan baik untuk jamur, piknidia 

pecah dan mengeluarkan spora dalam 

jumlah yang sangat banyak. Hal ini 

menyebabkan penyebaran inokulum jamur 

ini sangat cepat di lapangan (Rosenberger 

1982, Lo et al. 2000). 

Perlakuan minyak tanaman sereh 

wangi, cengkeh dan kombinasinya dengan 

minyak kayu manis dapat menurunkan 

indeks keparahan penyakit bintik batang 

dengan memiliki indeks keparahan 

penyakit yang berbeda nyata dengan 

kontrol (Tabel 3). Persentase daya hambat 

perlakuan biopestisida terhadap 

perkembangan penyakit bintik 

batang/stem canker berkisar antara 

45,02% - 55,92%.  

 

 

Tabel 3. Indeks keparahan penyakit pada tanaman buah naga  dan daya hambatnya 

dengan perlakuan minyak cengkeh, sereh wangi dan kombinasinya dengan 

kayu manis, setelah 8 kali perlakuan 

Perlakuan Indeks keparahan penyakit 

 (% daya hambat) 

Bintik batang  Busuk batang  Antraknosa batang 

(SW+SW) 1,06 b (49,76)  0,07 a (td*)   0,87  a (td*)   

(SW+KM) 1,16 b (45,02)   0,07 a (td*)   1,00  a  (td*)   

(CK+CK) 0,93 b (55,92)   0,07 a (td*)   0,87  a  (td*)   

(CK+KM) 1,08 b (48,82)   0,07 a (td*)   0,73 a (td*)   

(BB+AG) 0,58 c (72,51)   0,07 a (td*)   0,73  a  (td*)   

(BB+BB) 1,01 b (52,13)  0,13  a (td*)   0,87  a  (td*)   

(kontrol) 2,11 a 

- 

0,13 a 

-  

0,87 a  

- 

Perlakuan berupa minyak sereh wangi (SW), cengkeh (CK), kayu manis (KM), bubur 

Bordeaux (BB), dan pestisida Agrept (AG). 

* td, daya hambat tidak dihitung karena serangan penyakit sangat rendah 
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Kemampuan biopestisida cengkeh, 

sereh wangi dan kombinasinya dengan 

kayu manis dapat terjadi karena 

biopestisida memiliki kandungan bahan 

aktif anti jamur. Biopestisida sereh wangi 

mengandung sitronellal, nerol, citronellol 

dan geraniol (Istianto et al. 2009, 

Nugraheni et al. 2014), β-myrcene, D-

limonene (Wilson 1997). Minyak cengkeh 

mengandung eugenol, acetyl eugenol, iso-

eugenol dan β-caryophyllene dan pada 

kayu manis senyawa dominan yang 

terkandung adalah benzofuran-2metil dan 

tran-sinamil asetat (Rahimi et al. 2012). 

Senyawa yang terkandung pada masing-

masing minyak ini diketahui mampu 

menekan pertumbuhan beberapa jenis 

jamur patogen. Kalemba et al. (2003) 

menyatakan bahwa kandungan yang 

terdapat pada minyak yang berasal dari 

tanaman seperti eugenol, thymol dan 

linalool memiliki kemampuan anti mikroba.  

Hasil-hasil penelitian sebelumnya 

menyebutkan bahwa kandungan bahan 

esensial pada beberapa tanaman dapat 

menyebabkan kerusakan pada sel dan 

perubahan morfologi hifa. Menurut Li et al. 

(2013), minyak atsiri dapat menyebabkan 

kerusakan pada hifa, sehingga struktur 

permukaan pada hifa berubah. Minyak 

cengkeh dikenal mempunyai aktivitas 

antimikroba yang kuat karena kandungan 

eugenolnya yang tinggi. Eugenol terbukti 

dapat menghambat aktivitas beberapa 

enzym, seperti ATPase, 

histidinedekarboxylase, amilase dan 

protease serta merusak dinding sel jamur 

(Hyldgaard et al. 2012, Park et al. 2007). 

Sumber lain menyebutkan bahwa 

mekanisme anti mikroba oleh bahan aktif 

yang terkandung pada minyak atsiri 

tanaman terjadi karena kemampuan 

bahan aktifnya yang dapat menembus 

dinding sel dan mengganggu metabolisme 

pada tingkat sel (Guynot et al. 2003). 

Kemampuan biopestisida dalam 

mengendalikan penyakit bintik 

batang/stem canker lebih rendah 

dibandingkan perlakuan kontrol positif 

bubur Bordeaux dan Agrept (Tabel 3). 

Perkembangan penyakit selama 

pengamatan menunjukkan terjadi 

peningkatan indeks keparahan penyakit 

yang nyata (Gambar 1). Hal ini 

mengindikasikan bahwa penggunaan 

biopestisida perlakuan masih kurang 

efektif dalam mengendalikan 

perkembangan penyakit bintik 

batang/stem cancer.  

 

 

 
Gambar 1. Laju perkembangan penyakit bintik dengan perlakuan biopestisida cengkeh, 

sereh wangi dan kombinasinya dengan kayu manis konsentrasi 1500 ppm, setelah 8 kali 

perlakuan 

Berdasarkan pengamatan di 

lapangan, diduga kurang efektifnya 

minyak sereh wangi, cengkeh dan 

kombinasinya dengan kayu manis adalah 

karena sifat volatile yang membuat 

senyawa aktifnya cepat menguap dan 

kurang menempel pada tanaman saat 

penyemprotan.  

Berdasarkan hal tersebut dilakukan 

penelitian selanjutnya dengan perlakuan 

minyak sereh wangi dan perlakuan 

campuran 1500 ppm minyak sereh wangi 
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dengan pestisida bubur Bordeaux (Tabel 

4). 

Campuran biopestisida sereh wangi 

dan bubur Bordeaux menunjukkan hasil 

yang lebih baik dalam menekan serangan 

penyakit stem canker dibandingkan 

dengan perlakuan biopestisida sereh wangi 

tunggal. Persentase daya hambat 

campuran biopestisida sereh wangi dan 

bubur Bordeaux (58,00%) berbeda nyata 

dengan persentase daya hambat 

biopestisida sereh wangi tunggal 

(34,50%). Keefektifan perlakuan juga 

dapat dilihat dari grafik laju perkembangan 

penyakit selama pengamatan yang stabil 

(Gambar 2). 

 

Tabel 4. Indeks keparahan penyakit pada tanaman buah naga dengan perlakuan  dan 

daya hambatnya dengan perlakuan biopestisida sereh wangi dan dan 

campurannya dengan Bubur Bordeaux , setelah 8 kali perlakuan 

Perlakuan Indeks keparahan penyakit 

 (% Daya Hambat) 

Bintik batang  Busuk batang  Antraknosa 

batang 

 (SW+SW) 1,97   b 

 (34,50)   

1,00 a 

(td*) 

0,87 a 

(td*) 

(SW campur BB) 1,26   c  

(58,00) 

0,67 a 

(td*) 

0,73 a 

(td*) 

(BB+AG) 1,57   c 

 (47,67) 

0,47 a 

(td*) 

0,93 a 

(td*) 

(Kontrol) 3,00   a 

- 

- - 

SW =Sereh wangi BB = Bubur Bordeaux, AG=Agrept 

*) daya hambat tidak dihitung karena serangan penyakit sangat rendah 

 

 
Gambar 2. Laju perkembangan penyakit bintik dengan perlakuan biopestisida sereh 

wangi dan campurannya dengan bubur Bordeaux , setelah 8 kali perlakuan 

 

Pencampuran minyak sereh wangi 

dengan bubur Bordeaux menunjukkan 

adanya efek sinergis yang meningkatkan 

efektivitas minyak sereh wangi. Efek 

sinergis dapat terjadi karena serangan 

ganda dari fungisida yang mengandung 

bahan aktif dan mekanisme penyerangan 

yang berbeda (Sidu et al. 2009). Minyak 

sereh wangi telah dilaporkan dapat 

menghancurkan dinding sel hifa jamur dan 

mengganggu permeabilitas sitoplasma 

sehingga menyebabkan kematian sel (Li et 

al. 2013) dan bubur Bordeaux 

mengandung unsur tembaga dan kapur 

yang bersifat toksik dan menyebabkan 

oksidasi di dalam sel jamur (Martin et al. 

2014). 

KESIMPULAN 

Pemberian minyak sereh wangi, 

cengkeh dan kombinasinya dengan minyak 

kayu manis pada konsentrasi 1500 ppm 

mampu menekan perkembangan penyakit 

bintik batang dengan daya hambat 

mencapai 55,92% walaupun masih lebih 

rendah dibandingkan  perlakuan fungisida 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

1  2  3  4  

F A S E  P E N G A M A T A N  IN
D

EK
S 

K
EP

A
R

A
H

A
N

 P
EN

YA
K

IT
 

(SW+SW)  (SW campur BB) (BB+AG)



Prosiding Plant Protection Day II (2): 224-232  Keefektifan Minyak Sereh Wangi … 

 

230 
 

kimia bubur + streptomisin sulfat yang 

daya hambatnya (72,51%). Campuran 

minyak sereh wangi konsentrasi 1500 ppm 

dan bubur Bordeaux mampu 

mengendalikan penyakit utama bintik 

batang dengan daya hambat 58.00% dan 

hasilnya mirip dengan perlakuan fungisida 

kimia bubur Bordeaux + streptomisin 

sulfat (47,67%). 
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ABSTRAK 

Trichoderma harzianum sangat berpotensi sebagai agens biokontrol penyakit tanaman 

karena dapat menghambat perkembangan patogen jamur dan nematoda. Penelitian 

dengan tujuan mengkaji keefektifan beberapa jenis bahan organik sebagai media 

pembawa organik untuk mendukung kualitas inokulan agens hayati T. harzianum telah 

dilakukan. Penelitian ini menggunakan kompos dari produsen kompos di Kairatu, Namlea 

dan Waai di Provinsi Maluku dengan  tiga taraf konsentrasi T. harzianum yaitu 5 %, 10 

%, dan 15 %.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa populasi sel T. harzianum lebih 

tinggi diperoleh pada inokulum padat kompos dari Kairatu dengan penambahan T. 

harzianum konsentrasi 15 %; yaitu 6,47 x107 cfu/g setelah inkubasi selama 4 minggu 

pada suhu ruang. 

Kata kunci: inokulan padat, populasi fungi,  kualitas inokulan  

 

ABSTRACT 

Trichoderma harzianum is known as biocontrol agent due to its capacity in suppressing 

fungal and nematodal growth. Pot experiment had been carried out to verify the 

effectiveness of some organic matter as T. harzianum to assure inoculum quality. 

Organic matter as carrier was three kinds of compost produced in Kairatu, Namlea and 

Waai in Maluku Province. Consentration of T. harzianum cell which was inoculated to 

each carrier was 5 %, 10 %, and 15 %, respectively. The results showed that population 

of T. harzianum in solid inoculum of Kairatu compost was the highest after inoculating 

with 15% inoculum resulted in 6,47 x107 cfu/g after four days incubation at room 

temperature.  

Keyword: Solid inoculum, fungal population,  inoculum quality 

 

PENDAHULUAN 

Beberapa tempat di Pulau Ambon 

yang merupakan daerah sentra produksi 

tanaman sayuran belum dapat 

memberikan hasil yang memuaskan 

karena tanaman yang dibudidayakan 

kebanyakan adalah tanaman kangkung, 

bayam dan sawi, dan sebagian kecil 

sayuran buah dan polong seperti tomat 

dan kacang panjang.  Tanaman-tanaman 

ini sering mengalami kerusakan karena 

adanya serangan penyakit yang 

disebabkan oleh patogen tular tanah (soil 

borne) seperti Rhizoctonia solani, 

Sclerotium rolfsii, Pythium sp, Fusarium 

oxysporum, dan Ralstonia solanacearum, 

yang biasanya terjadi pada musim hujan.  

Untuk meningkatkan hasil tanaman 

dan mengendalikan penyakit pada 

tanaman sayuran, sejumlah 

mikroorganisme yang terdapat di alam, 

dapat dimanfaatkan sebagai pupuk hayati 

pengendalian penyakit tanaman yaitu 

antara lain jamur Trichoderma harzianum. 

Jamur Trichoderma sp. dapat dijumpai 

hampir pada semua jenis tanah dan 

merupakan salah satu agens hayati 

pengendali patogen tanah (soil borne).  

Pada 1932,  Weindling mempublikasikan  

bahwa  Trichoderma sp. berpotensi 

mailto:marthinkalay@gmail.com
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sebagai agens biokontrol penyakit 

tanaman yang pertama kali diketahui 

sekitar tahun 1930 (Abdollahi et al, 2012). 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Trichoderma sp dapat menghambat 

perkembangan patogen jamur dan 

nematoda (Widyastuti et al., 2000; Sari et 

al., 2006; Santiaji dan Gusnawaty, 2007; 

Rini dan Sulochana, 2007; Liu et al., 2009;  

Hanada et al., 2009; Supriati et al., 2010; 

Kalay, 2006; Eapen et al., 2009).      

Hasil penelitian Kalay dan 

Talahaturoson (2014) telah berhasil 

memanfaatkan limbah hasil pertanian dari 

pohon sagu berupa esa sagu sebagai 

media produksi T. harzianum. Media hasil 

produksi tersebut telah digunakan ke 

tanaman dengan menggunakan kompos 

ela sagu (Bokelas Plus) sebagai media 

pembawa. Hasil pengujian penambahan 50 

kg Bokelas Plus/ha dengan 20 ton pupuk 

kotoran ayam/ha dapat meningkatkan 

hasil dan menurunkan intensitas 

kerusakan penyakit hawar daun 

(Rhizoctonia solani) pada tanaman sawi.  

Aplikasi agens hayati pada pertanian 

tanaman sayuran memerlukan media 

pembawa yang mudah diperoleh, murah 

dan menjamin pertumbuhan mikroba serta 

kualitas inokulan.  Hal ini menjadi menarik 

untuk dilakukan penelitian mengkaji media 

pembawa (carrier) yang potensial 

sehingga penggunaannya lebih efektif dan 

efisien sebagai suatu paket teknologi 

budidaya tanaman yang berbasis organik.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

pupuk organik/kompos hasil produksi 

beberapa tempat produksi sebagai media 

pembawa organik untuk mendukung 

kualitas agens hayati T. harzianum. 

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan di 

Laboratorium Penyakit Tumbuhan Fakultas 

Pertanian Universitas Pattimura Ambon, 

dan berlangsung pada bulan Maret – Juli 

2016. Analisis pH, kandungan C organik 

dilakukan di Laboratorium Balingtan 

BBSDLP Pati, Jawa Tengah.  Penelitian 

menggunakan pupuk organik/kompos 

sebagai media pembawa berasal dari tiga 

lokasi produksi yaitu dari (1) Kebun Sayur 

Tiga Putri, Namlea, Kabupaten Buru, (2) 

Kompok Tani Organik Desa Waai, 

Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku 

Tengah, dan (3) CV. Aditiya, Kecamatan 

Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat 

(SBB). 

Perlakuan dan Design Percobaan 

Penelitian menggunakan dua faktor 

percobaan yaitu jenis kompos (K) dan 

dosis T. harzianum (D). Perlakuan jenis 

kompos menggunakan tiga jenis yaitu :  

k1 = Namlea 

k2 = Kairatu 

k3 = Waai 

Sedangkan perlakuan konsentrasi T. 

harzianum (D) menggunakan tiga taraf 

yaitu : 

d1 = 5 %  

d2 = 10 %  

d3 = 15 %  

Perlakuan menggunakan rancangan 

acak lengkap (RAL), dengan ulangan 

empat kali. Hasil penelitian dianalisis 

dengan menggunakan analisis ragam dan 

uji lanjut menggunakan uji Jarak Berganda 

Duncan (DMRT) pada taraf 5% (Gaspersz, 

1991).  

Pelaksanaan Percobaan 

Sebanyak 2,5 kg dari masing-masing 

jenis kompos ditempatkan di dalam ember 

berwarna hitam dan diinokulasi dengan 

inokulum T. harzianum yang dibiakan pada 

media dedak-ela sagu dengan populasi 

1010 konidia/g (Kalay dan Talahaturoson, 

2014). Jumlah inokulum T. harzianum 

yang diinokulasikan disesuaikan dengan 

perlakuan.  Perlakuan percobaan 

selanjutnya diinkubasi selama empat 

minggu. Pada minggu ke 2, 3 dan 4 

dilakukan pengamatan populasi T. 

harzianum menggunakan metode TPC 

pada media spesifik Trichoderma. 

Pengukuran pH, kandungan C organik, N 

total, T total, K total dan C/N, dilakukan 

terhadap masing-masing kompos sebelum 

percobaan dan setelah perbobaan pada 

minggu keempat. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pupuk organik/kompos yang 

digunakan dalam penelitian ini berasal dari 

tiga lokasi pembuatan yaitu Namlea (k1); 

Kairatu (k2), dan Waai (k3). Ciri fisik ketiga 

jenis kompos terlihat pada Gambar 1. 

Pada Gambar tersebut terlihat bahwa 

kompos yang diberi penambahan T. 

harzianum memiliki tekstur lebih halus 

dibandingkan dengan kompos yang tidak 

diberi T. harzianum. Hal ini menunjukkan 

bahwa T. harzianum dapat merombak 

bahan-bahan kasar menjadi lebih halus 

atau dapat bersifat dekomposer 

mempercepat proses perombakan 

sehingga hasilnya dapat menyuburkan 

tanah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Ciri fisik kompos yang digunakan dalam penelitian (0) : kompos sebelum 

inkubasi dengan T. harzianum; (1) : kompos setelah 28 hari inkubasi 

dengan T. harzianum 

 

C organik, N Total, P Total, K total 

dan C/N dari masing-masing kompos pada 

awal penelitian dan setelah empat minggu 

inkubasi dengan T. harzianum diperoleh 

hasil seperti terlihat pada Tabel 1 dan 

Tabel 2. Hasil analisis ragam terhadap pH 

media setelah 2, 3, dan 4 minggu inkubasi 

dengan T. harzianum menunjukkan bahwa 

perlakuan jenis kompos berpengaruh 

signifikan terhadap pH sedangkan 

perlakuan konsentrasi T. harzianum tidak 

berpengaruh. Tidak ada perbedaan 

signifikan antara waktu inkubasi (Tabel 3). 

Pengamatan populasi T. harzianum 

menggunakan metode TPC pada media 

spesifik Trichoderma, menunjukkan bahwa 

setelah 2 dan 3  minggu inkubasi, 

perlakuan konsentrasi T. harzianum 

berpengaruh signifikan terhadap populasi 

T. harzianum di dalam media sedangkan 

perlakuan jenis kompos tidak berpengaruh 

(Tabel 4). Pada pengamatan di minggu 

keempat terjadi interaksi antara perlakuan 

jenis kompos dan perlakuan konsentrasi T. 

harzianum  terhadap populasi T. 

harzianum (Tabel 5).  

 

Tabel 1. Kualitas kompos sebelum ditambahkan dengan T. harzianum 

No Jenis Kompos 
pH   

H2O 

C Organik 

(%) 

N Total 

(%) 

P Total 

(ppm) 

K Total 

(ppm) 
C/N 

1. Namlea  7,4 14,07 1,14 0,61 8,3 12,34 

2. Kairatu 7,1 26,66 1,10 1,24 10,2 24,24 

3. Waai 6,3 8,64 0,87 0,45 8,7 9,93 

Sumber : Laboratorium Balingtan BBSDLP Pati, Jawa Tengah 
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Tabel 2. Kualitas kompos setelah empat minggu inkubasi dengan T. harzianum 

No Jenis Kompos 
pH     

H2O 

C Organik 

(%) 

N Total 

(%) 

P Total 

(ppm) 

K Total 

(ppm) 
C/N 

1. Namlea  7,4 17,51 1,43 2,16 1,66 12,24 

2. Kairatu 6,7 39,80 2,10 1,44 2,24 18,95 

3. Waai 5,7 17,75 1,68 0,96 1,71 10,57 

Sumber : Laboratorium Balingtan BBSDLP Pati, Jawa Tengah 

 

Tabel 3.  Keasaman (pH) media pembawa setelah 2, 3 dan 4 minggu inkubasi dengan T. 

harzianum 

Jenis Kompos 
Lama inkubasi (minggu) 

kedua ketiga keempat 

Namlea (k1) 7,5 b 7,5 b 7,6 b 

Kairatu (k2) 7,1 b 7,1 b 6,9 b 

Waai (k3) 6,5 a 6,1 a 5,8 a 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf berbeda tidak signifikan menurut uji DMRT  

0,05. Huruf biasa dibaca vertikal dan huruf kapital dibaca horisontal 

 

Tabel 4. Populasi T. harzianum pada media pembawa setelah dua dan tiga minggu 

inkubasi  

Konsentrasi T. 

harzianum  

Lama inkubasi (minggu) 

kedua ketiga 

 ......   ( x 105 cfu/g)   ...... ......   ( x 106 cfu/g)   ...... 

5 %  (d1) 3,96 a 3,06 a 

10 % (d2) 4,81 b 3,37 b 

15 % (d3) 5,59 b 3,59 b 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf berbeda tidak signifikan menurut uji DMRT 

0,05. Huruf biasa dibaca vertikal dan huruf kapital dibaca horisontal 

 

Tabel 5. Populasi T. harzianum pada media pembawa setelah empat minggu inkubasi  

Jenis Kompos 

Konsentrasi T. harzianum 

5 % 

(d1) 

10 % 

(d2) 

15 % 

(d3) 

  
......................... ( x 107 cfu/g )......................... 

Namlea (k1) 3,23 a 

A 

3,57 a 

A 

4,33 a 

B 

Kairatu (k2) 3,37 a 

A 

4,97 b 

B 

6,47 b 

C 

Waai (k3) 3,47 a 

A 

3,87 a 

AB 

4,40 a 

B 

Keterangan:  Angka yang diikuti dengan huruf berbeda tidak signifikan menurut uji 

DMRT 0,05. Huruf biasa dibaca vertikal dan huruf kapital dibaca 

horisontal 
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Data pada Tabel 2 memperlihatkan 

bahwa setelah kompos diinkubasikan 

dengan T. harzianum sampai minggu 

keempat, kandungan C organik, N Total, 

dan P Total mengalami peningkatan, 

sedangkan K total dan C/N berkurang. Hal 

ini dapat disebabkan karena adanya 

peranan T. harzianum dekomposer 

sehingga terjadi perombakan bahan 

organik. Hasil penelitian Yuleli (2009) 

menunjukkan bahwa pemberian 

Trichoderma spp dilapangan dapat 

meningkatkan unsur N, P, K pada tanah. 

Selanjutnya dikatakan juga bahwa terjadi 

peningkatan serapan nitrogen, fosfat, 

kalium dan kalsium pada daun tanaman 

karet dan berkorelasi terhadap diameter 

batang, tinggi tanaman, luas daun, bobot 

kering tajuk dan bobot kering akar setelah 

pemberian Trichoderma spp.   

Hasil pengukuran pH carrier sampai 

dengan empat minggu inkubasi dengan                                 

T. harzianum (Tabel 3) menunjukkan 

bahwa penambahan konsentrasi T. 

harzianum tidak  berpengaruh signifikan, 

sedangkan jenis kompos memberikan 

pengaruh, dimana pH kompos yang 

berasal dari Waai lebih rendah (5,8) dan 

berbeda secara signifikan dibandingkan 

dengan pH kompos yang berasal dari 

Kairatu (6,9) dan Namlea (7,6). 

Rendahnya pH kompos yang berasal dari 

Waai dapat disebabkan salah satu bahan 

pembuatan adalah ela sagu selain kotoran 

sapi, sisa-sisa tanaman sayuran dan 

rumput-rumputan. Ela sagu merupakan 

limbah produksi pati sagu. Hasil penelitian  

Kalay & Talahaturuson, (2014) 

mengemukakan bahwa media 

pertumbuhan yang mengandung ela sagu 

lebih banyak memiliki nilai pH lebih 

rendah. Kestabilan pH pada kompos 

Namlea dan Kairatu selain tidak 

menggunakan ela sagu, pembuatan-nya 

ditambahkan dengan kapur. Hardjowigeno, 

(2003) mengemukakan bawa pemberian 

kapur bertujuan untuk meningkatkan pH 

tanah/kompos/ bokashi harus 

memperhitungan kadar dan tekstur, bahan 

organik, dan pH awal.  

Data pada Tabel 4 memperlihatkan 

bahwa tidak terjadi interaksi antara 

perlakuan jenis kompos dan perlakuan 

konsentrasi  T. harzianum jika diberikan 

secara bersama-sama, tetapi secara 

mandiri hanya perlakuan konsentrasi T. 

harzianum berpengaruh signifikan 

terhadap populasi T. harzianum pada 

carrier. Pemberian dengan konsentrasi 10 

% sudah mampu memberikan berbedaan 

secara signifikan jika dibandingkan dengan 

konsentrasi 5 %. Penambahan konsentrasi 

menjadi 15 % tidak memberikan 

perbedaan secara signifikan jika 

dibandingkan dengan konsentrasi 10 %.  

Pada Tabel 5, memperlihatkan bahwa 

setelah inkubasi empat minggu terjadi 

interaksi antara perlakuan jenis kompos 

dan perlakuan konsentrasi T. harzianum 

jika diberikan secara bersama-sama. Pada 

perlakuan jenis pupuk yang berasal dari 

Namlea (k1) dengan penambahan 

konsentrasi sampai 15 % baru 

memperlihatkan perbedaan secara 

signifikan, tetapi pada perlakuan jenis 

kompos yang berasal dari kairatu (k2), 

setiap penambahan dosis 5 %  

memberikan perbedaan signifikan 

dibandingkan dengan konsentrasi 

sebelumnya. Pemberian jenis kompos dari 

Kairatu (k2) memberikan perbedaan 

signifikan dibandingkan kompos asal 

Namlea (k1) dan Waai (k3), terjadi pada 

konsentrasi 10 % dan                   15 %, 

tetapi tidak terjadi pada konsentrasi 5 %.  

 

KESIMPULAN 

Kualitas inokulan padat T. harzianum 

dengan media kompos Kairatu pada 

kerapatan inokulan awal 15% lebih baik 

daripada kualitas inokulan lainnya; 

disebabkan oleh kualitas kompos Kairatu 

yang lebih baik daripada bahan organik 

dari Namlea dan Waai.  Penggunaan 

kompos Kairatu dan penambahan T. 

harzianum konsentrasi 15 % menghasilkan 

inokulan padat dengan populasi T. 

harzianum sebanyak 6,47 x107 cfu/g. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Penelitian ini dibiayai oleh Dirjen 

Dikti  Kemenristek-dikti tahun anggaran 

2016 dengan skema penelitian Hibah 

Bersaing. Tim Peneliti mengucapkan 

terimakasih kepada Dinas Pertanian 

Maluku atas dukungan selama penelitian. 

 

 



Prosiding Plant Protection Day II (2): 233-238  Pertumbuhan Agens Hayati Trichoderma … 

 

238 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdollahi M., K Rahnama, M Marabadi, F 

Ommati, and M Zaker. 2012. The in 

vitro Efficacy of Trichoderma Isolates 

Against Pythium aphanidermatum, 

the Causal Agent of Sugar Beet Root 

Rot.  Journal of Research in 

Agricultural Scienc 8 (1):                   

79 – 87. 

Eapen SJ, B Beena, and KV Ramana. 2009. 

Field evaluation of Trichoderma 

harzianum, Pochonia chlamydosporia 

and Pasteuria penetrans in a root 

knot nematode infested black pepper 

(Piper nigrum L.) garden in India. 

Journal of Plantation Crops 37 (3): 

196-200. 

Gaspersz, V. 1991. Teknik Analisis Dalam 

Penelitian Percobaan. Penerbit. 

Tarsito, Bandung. 

Hanada RE, AWV Pomella, W Soberanis, LL 

Loguercio, and JO Pereira. 2009. 

Biocontrol potential of Trichoderma 

martiale against the black-pod 

disease (Phytophthora palmivora) of 

cacao. Biological Control 50: 143–

149. 

Hardjowigeno S. 2003. Ilmu Tanah. 

Penerbit. Akademika Preesindo. 

Jakarta. 

Kalay AM dan A. Talahaturuson, 2014. 

Perbanyakan Trichoderma Harzianum 

Pada Media Berbasis Ela Sagu (dalam 

proses penerbitan di jurnal 

Agroteknologi Untirta Banten). 

Kalay AM. 2006. Pengujian Tiga Spesies 

Jamur sebagai Agens Hayati 

Pengendali Globodera rostochiensis 

(Woll.). J. Peng. Wil. 2: 116-121. 

Liu JB, G Gilardi, ML Gullino, and A 

Garibaldi. 2009. Effectiveness of 

Trichoderma spp. obtained from re-

used soilless substrates against 

Pythium ultimum on cucumber 

seedlings. Journal of Plant Diseases 

and Protection, 116 (4), 156–163. 

Rini CR, and KK Sulochana. 2007. 

Usefulness of Trichoderma and 

Pseudomonas against Rhizoctonia 

solani and Fusarium oxysporum 

infecting tomato. Journal of Tropical 

Agriculture 45 (1-2): 21–28. 

Santiaji B, dan H.S. Gusnawaty. 2007. 

Potensi Ampas Sagu Sebagai Media 

Perbanyakan Jamur Agensia 

Biokontrol Untuk Pengendalian 

Patogen Tular Tanah. J. Agriplus 17: 

20 – 25. 

Supriati L, RB Mulyani, dan Y Lambang.  

2010. Kemampuan Antagonisme 

Beberapa Isolat Trichoderma sp. 

Indigenous Terhadap Sclerotium 

Rolfsii Secara In Vitro. Agroscientiae 

17 (3): 119-122. 

Widyastuti SM, Sumardi, dan Sumantoro. 

2000. Efektivitas Trichoderma sp. 

Sebagai Pengandali Hayati Terhadap 

Tiga Patogen Tular Tanah Pada 

Beberapa Jenis Tanaman Kehutanan. 

J. Perlindungan Tanaman Indonesia 

8: 98-107. 

Yuleli, 2009 Penggunaan beberapa jenis 

fungi untuk meningkatkan 

pertumbuhan tanaman karet (Hevea 

brasilliensis) di tanah gambut. 

Universitas Sumatera Utara.http:// 

student-research.umm.ac.id/ 

index.php/ dept_of agribisnis/article/ 

view/3070 

 



Prosiding Plant Protection Day II (2): 239-243  Populasi Hama dan Musuh … 

 

239 
 

POPULASI HAMA DAN MUSUH ALAMI PADA PADI GOGO DENGAN PENGOLAHAN 

TANAH, CARA TANAM, DAN PENGENDALIAN GULMA YANG BERBEDA 

 

N. Usyati, Nia Kurniawati, dan Widyantoro 

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi 

Jl. Raya No. IX  Sukamandi, Subang, Jawa Barat (41256) 

Email Korespondensi: n_usyati06@yahoo.co.id 

 

ABSTRAK 

Hama penyakit adalah salah satu kendala program peningkatan produksi  padi. Budidaya 

tanaman padi gogo diantaranya mencakup pengolahan tanah, cara tanam, dan 

pengendalian gulma yang semuanya dpat mempengaruhi keberadaan hama dan 

penyakit.  Untuk itu, perlu dilakukan penelitian ketiga komponen teknologi ini  terhadap 

populasi  dan tingkat serangan hama, serta pengaruhnya terhadap populasi musuh 

alami. Penelitian ini telah dilaksanakan di desa  Cikeusal, kecamatan Ciruas, kabupaten 

Serang, Banten pada MT 2 2014/2015. Rancangan yang digunakan adalah rancangan 

acak kelompok faktorial (RAK Faktorial) dengan tiga faktor yang diulang sebanyak tiga 

kali.  Adapun ketiga faktor tersebut, masing-masing terdiri dari dua taraf perlakuan.  

Faktor pertama adalah pengolahan tanah (L) yang terdiri dari dua taraf yaitu  L1 : tanpa 

olah tanah,  dan L5 : olah tanah minimum.  Faktor kedua adalah cara tanam (C), terdiri 

dari  dua taraf yaitu C0 : cara tanam tugal, dan C5 : cara sebar dalam baris. Faktor 

ketiga adalah pengendalian gulma (G), dimana G1 : pengendalian secara mekanis,  dan 

V5 : pengendalian dengan herbisida. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak 

terdapat interaksi antara ketiga faktor yang diuji, dan tidak terdapat perbedaan yang 

nyata pada tiap taraf perlakuan terhadap populasi dan tingkat serangan hama serta 

musuh alami, kecuali pada Paederus.  Untuk hasil gabah/plot, terdapat perbedaan yang 

nyata pada cara tanam yang digunakan, tetapi tidak berbeda nyata pada pengolahan 

tanah dan pengendalian gulma.   

Kata Kunci:  pengolahan tanah, cara tanam, gulma,  hama, musuh alami, padi gogo 

 

ABSTRACT 

Pest is one of obstacles to increase rice production. Rice cultivation includes land 

preparation, planting method, and weed control where all of them may affects the 

presence of pests and diseases. Therefore, it is necessary to study the effect of the three 

components on pest population and damage intensity, and their effect on the population 

of natural enemies. This research has been conducted in the village Cikeusal, Ciruas 

subdistrict, Serang district, Banten on 2014/2015 2nd planting season. The design used 

was randomized factorial design with three factors and three repilcations. The first factor 

was the cultivation of land (L) consisting of two levels i.e. L1: no tillage, and L5: 

minimum tillage. The second factor was the way to plant (C), consisting of two levels i.e. 

C0: drill planting method, and C5: how to scatter in a row. The third factor was the 

control of weeds (G), where G1: control mechanically, and V5: control with herbicides. 

Result of analysis of variance showed that there was no interaction between the three 

factors, and there was no real difference at each level of the treatment of the population 

and the level of pests and natural enemies, except on Paederus. For the grain yield / 

plot,  there was a noticeable difference between the ways of planting, but there was no 

significant difference effect between soil tillage and weed control. 

Key words: tillage, planting method, weeds, pests, natural enemies, upland rice 
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PENDAHULUAN 

Peningkatan produksi padi terus 

diupayakan untuk mengimbangi  kenaikan 

konsumsi, karena pertumbuhan jumlah 

penduduk masih tinggi.  Hama penyakit 

adalah salah satu kendala program 

peningkatan produksi  padi (Widiarta dan 

Suharto, 2009).  Pertanaman  monokultur 

dapat mendorong ekosistem pertanian 

rentan terhadap organisme serangga 

hama karena tersedianya makanan terus 

menerus sepanjang waktu (Untung, 2006). 

Menekan populasi hama agar tidak 

menimbulkan kerusakan dapat dilakukan 

dengan mengelola komponen biotik dan 

lingkungannya. Budidaya tanaman seperti 

pengolahan tanah, pembersihan gulma 

dan singgang, pemupukan berimbang, 

pengaturan jarak tanam, pengairan, dapat 

mengurangi serangan beberapa hama dan 

penyakit padi.  

Pengolahan tanah untuk pertanaman 

padi gogo dimulai sebelum atau menjelang 

musim penghujan. Pengolahan tanah 

dilakukan sesuai kondisi lahan. Pada 

prinsipnya pengolahan tanah dilakukan 

untuk menciptakan kondisi yang optimal 

bagi pertumbuhan tanaman, yaitu 

menciptakan keseimbangan antara 

padatan, aerasi dan kelembaban tanah 

(Pane dan Jatmiko, 2009).  Padi gogo 

umumnya ditanam dengan sistem tebar 

langsung, tugal dan ditanam dalam 

larikan.   Dalam budidaya padi gogo , 

genangan air tidak pernah ada sehingga 

infestasi gulma lebih padat, sehingga akan 

bersaing kuat dengan tanaman padi dan 

dapat menurunkan hasil hingga 96%.  Ada 

60 spesies gulma yang tumbuh pada 

pertanaman padi gogo, terdiri dari 14 

spesies rumput, 10 spesies gulma teki, 

dan 42 jenis gulma berdaun lebar (Pane 

dan Jatmiko, 2009).  Pengendalian gulma 

pada pertanaman padi gogo dilakukan 

secara kultur teknis dan secara kimiawi 

dengan menggunakan herbisida.  

Penelitian yang menyangkut aspek teknis 

budidaya pada padi gogo menjadi sangat 

penting dalam rangka mendapatkan 

gambaran tentang penerapan teknik 

budidaya dan hubungannya dengan 

populasi dan tingkat serangan hama serta 

populasi musuh alaminya. 

 

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini telah dilaksanakan di 

desa  Cikeusal, kecamatan Ciruas, 

kabupaten Serang, Banten pada MT 2 

2014/2015. Rancangan yang digunakan 

adalah rancangan acak faktorial (RAK 

Faktorial) dengan tiga faktor yang diulang 

sebanyak tiga kali.  Adapun ketiga faktor 

tersebut, masing-masing terdiri dari dua 

taraf perlakuan.  Faktor pertama adalah 

pengolahan tanah (L) yang terdiri dari dua 

taraf yaitu  L1 : tanpa olah tanah,  dan L5 

: olah tanah minimum.  Faktor kedua 

adalah cara tanam (C), terdiri dari  dua 

taraf yaitu C0 : cara tanam tugal, dan C5 : 

cara sebar dalam baris. Faktor ketiga 

adalah pengendalian gulma (G), dimana 

G1 : pengendalian secara mekanis,  dan 

V5 : pengendalian dengan herbisida. 

Parameter yang diamati meliputi tingkat 

serangan, populasi hama dan musuh 

alami.  Pengamatan dilakukan secara 

langsung di pertanaman pada 32 rumpun 

sampel secara acak diagonal.  Pengamatan 

dilakukan mulai dari umur 14 hari setelah 

tebar (HSTb) sampai menjelang panen. 

Perbedaan pengaruh perlakuan dianalisis 

mengunakan analisis ragam, dan untuk 

mengetahui perbedaan antar perlakuan 

digunakan DMRT 5%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hama yang ditemukan di 

pertanaman saat pengamatan diantaranya 

wereng coklat, penggerek batang, walang 

sangit, wereng punggung putih, dan 

belalang.  Wereng coklat merupakan hama 

utama pada tanaman padi.  Wereng coklat 

mulai ditemukan di pertanaman pada 

pengamatan ke 3 hingga menjelang 

panen.  Rata-rata populasi wereng coklat 

di setiap pengamatan menunjukkan tidak 

berbeda antar perlakuan.  Hasil 

pengamatan terhadap populasi walang 

sangit selama penelitian menunjukkan 

populasi yang  rendah dan tidak berbeda 

antar perlakuan .  Dimana tingkat populasi 

yang tertinggi hanya 5,83  ekor pada 

perlakuan olah tanah minimum, 

sedangkan pada perlakuan lainnya 

berkisar antara 1,42 sampai dengan 5,50  

ekor. Sama halnya dengan walang sangit, 

populasi wereng punggung putih selama 

penelitian menunjukkan populasi yang 

rendah dan tidak berbeda antar perlakuan.  
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Wereng punggung putih hanya ditemukan 

hanya pada pengamatan keempat dan 

kelima.  Dimana tingkat populasi yang 

tertinggi hanya 2,92 ekor pada perlakuan 

pengendalian gulma dengan herbisida, 

sedangkan pada perlakuan lainnya 

berkisar antara 0,00  sampai dengan 2,50  

ekor  (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Pengaruh pengolahan lahan, cara tanam, dan pengendalian gulma terhadap 

populasi  wereng coklat, wereng punggung putih, dan walang sangit.  Banten, MT 

2 2014/2015. 

Perlakuan Rata-rata populasi/32 rumpun 

 

Wereng coklat Wereng punggung 

putih 

Walang sangit 

P3 P5 P7 P3 P5 P7 P3 P5 P7 

Pengolahan tanah 

L1 Tanpa olah 

tanah 

45,75 

a 

6,42 

a 

67,75 

a 

0,00  2,50 

a 

0,00  2,83 

a 

4,00 

a 

4,92 

a 

L5 Olah tanah 

minimum 

48,42 

a 

7,17 

a 

50,17 

a 

0,00 1,67 

a 

0,00 2,33 

a 

5,83 

a 

4,08 

a 

Cara tanam 

T1 Tugal 45,58 

a 

5,75 

a 

65,58 

a 

0,00  1,83 

a 

0,00  1,42 

a 

4,33 

a 

4,58 

a 

T5 Sebar dalam 

baris 

48,58 

a 

7,83 

a 

52,33 

a 

0,00 2,33 

a 

0,00 3,75 

a 

5,50 

a 

4,42 

a 

Pengendalian Gulma 

G1 Mekanis 49,25 

a 

6,42 

a 

66,25 

a 

0,00  1,25 

a 

0,00  2,58 

a 

5,00 

a 

4,75 

a 

G5 Herbisida 44,92 

a 

7,17 

a 

51,67 

a 

0,00 2,92 

a 

0,00 2,58 

a 

4,83 

a 

4,25 

a 

Keterangan :  Angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda 

pada taraf 5% DMRT 

 

Hasil pengamatan terhadap tingkat 

serangan penggerek batang selama 

penelitian menunjukkan tingkat serangan 

yang rendah dan tidak berbeda antar 

perlakuan.   Dimana tingkat serangan 

yang tertinggi hanya 3,40% pada 

perlakuan tanpa olah tanah, sedangkan 

pada perlakuan lainnya berkisar antara 

0,0% sampai dengan 3,07%.  Hasil 

pengamatan terhadap populasi belalang 

menunjukkan populasi yang juga rendah 

dan tidak berbeda antar perlakuan, 

dimana populasi tertinggi adalah 5,67 ekor  

pada perlakuan cara tanam dengan cara 

sebar dalam baris sedangkan populasi 

pada perlakuan lainnya berkisar antara 

0,00 -  5,33 ekor (Tabel 2). 

Untuk musuh alami yang terdapat 

di pertanaman diantaranya  adalah laba-

laba, paederus, cyrtorhinus, coccinella, 

dan ophionea.  Laba-laba ditemukan  

mulai dari awal pengamatan sampai 

menjelang panen.  Populasi tertinggi 

terdapat pada perlakuan pengendalian 

gulma dengan herbisida yaitu 11,75 ekor, 

sedangkan pada perlakuan lainnya 

berkisar dari 3,25 – 10,33 ekor.  Untuk 

coccinella  ditemukan  mulai  pada 

pengamatan  ketiga sampai menjelang 

panen. Populasi tertinggi terdapat pada 

perlakuan tanpa olah tanah  yaitu 1,42 

ekor,  sedangkan pada perlakuan lainnya 

berkisar dari 0,17 – 1,25  ekor. Sama 

halnya dengan populasi laba-laba,  

paederus juga sudah ditemukan pada 

pengamatan kedua sampai menjelang 

panen.  Populasi tertinggi ditemukan pada 

perlakuan cara tanam sebar dalam baris 

yaitu 12,67 ekor, sedangkan pada 

perlakuan lainnya berkisar antara 0,42 – 

12,58 ekor.   Adapun untuk cyrtorhinus 

hanya ditemukan pada pengamatan kedua 

dan ketiga saja dengan populasi yang 

sangat rendah.  Populasi laba-laba, 

paederus dan coccinella tidak berbeda 

antar perlakuan (Tabel 3). 
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Tabel 2. Pengaruh pengolahan lahan, cara tanam, dan pengendalian gulma terhadap 

tingkat serangan penggerek batang  padi dan populasi belalang.  Banten, MT 2 

2014/2015. 

Perlakuan Rata-rata tingkat 

serangan (%)/32 rumpun 

Rata-rata populasi/32 

rumpun 

Penggerek batang belalang 

P3 P5 P7 P3 P5 P7 

 Pengolahan tanah       

L1 Tanpa olah tanah 0,00 3,40 a 0,87 a 0,00 5,33 a 1,50 a 

L5 Olah tanah minimum 0,00 2,51 a 1,00 a 0,00 5,33 a 2,58 a 

 Cara tanam       

T1 Tugal 0,00 3,07 a 0,72 a 0,00 5,00 a 2,33 a 

T5 Sebar dalam baris 0,00 2,84 a 1,16 a 0,00 5,67 a 1,75 a 

 Pengendalian Gulma       

G1 Mekanis 0,00 2,86 a 1,15 a 0,00 5,33 a 2,50 a 

G5 Herbisida 0,00 3,05 a 0,73 a 0,00 5,33 a 1,58 a 

Keterangan :  Angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda 

pada taraf 5% DMRT 

 

Tabel 3. Pengaruh pengolahan lahan, cara tanam, dan pengendalian gulma terhadap 

populasi  laba-laba, coccinella, dan paederus.  Banten, MT 2 2014/2015. 

Perlakuan 

Rata-rata populasi/32 rumpun 

Laba-laba coccinella Paederus 

P3 P5 P7 P3 P5 P7 P3 P5 P7 

 
Pengolahan 

tanah 
         

L1 
Tanpa olah 

tanah 

3,25 

a 

10,17 

a 

8,33 

a 

0,17 

a 

1,00 

a 

1,42 

a 

8,42 

b 

4,50 

a 

1,42 

a 

L5 
Olah tanah 

minimum 

3,75 

a 

10,33 

a 

8,58 

a 

0,50 

a 

0,42 

a 

0,42 

a 

12,67 

a 

3,58 

a 

0,42 

a 

 Cara tanam          

T1 Tugal 
4,25 

a 

11,75 

a 

8,67 

a 

0,25 

a 

0,42 

a 

1,17 

a 

8,50 

a 

3,58 

a 

1,17 

a 

T5 
Sebar dalam 

baris 

2,75 

a 

8,75 

a 

8,25 

a 

0,42 

a 

1,00 

a 

0,67 

a 

12,58 

a 

4,50 

a 

0,67 

a 

 
Pengendalian 

Gulma 
         

G1 Mekanis 
3,25 

a 

10,50 

a 

10,00 

a 

0,50 

a 

0,83 

a 

0,58 

a 

11,92 

a 

4,92 

a 

0,58 

a 

G5 Herbisida 
3,75 

a 

10,00 

a 

6,92 

b 

0,17 

a 

0,58 

a 

1,25 

a 

9,17 

a 

3,17 

a 

1,25 

a 

Keterangan :  Angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda 

pada taraf 5% DMRT 
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Pada ekosistem pertanian dijumpai 

komunitas serangga dimana setiap jenis 

memperlihatkan sifat populasi yang khas.  

Sebagai kelompok organisme yang amat 

penting bagi ekosistem, para ahli 

menyatakan bahwa keberadaan suatu 

spesies serangga berdampak terhadap 

keberadaan dan kompleksitas organisme 

lainnya.  Bahkan beberapa serangga 

dinyatakan sebagai ―keystone spesies‖ 

(Gullan & Cranston, 2005). 

Pada dasarnya dalam budidaya 

tanaman, pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman sangat 

dipengaruhi oleh faktor genetis dan faktor 

lingkungan.  Budidaya tanaman padi  

(pembersihan gulma dan singgang, 

pemupukan berimbang, pengaturan jarak 

tanam, pengairan mempengaruhi 

keberadaan hama Widiarta dan Suharto, 

2009).  Andow (1991) dan  Mensah 

(1999),  telah membuktikan bahwa pola 

budidaya monokultur cenderung 

meningkatkan potensi masalah oleh hama.  

Menurut Baehaki et al. 2001, 

wereng cokelat merupakan hama utama 

bukan hanya di pertanaman padi sawah 

saja tetapi juga di pertanaman padi gogo, 

sehingga di mana pun ada tanaman padi 

selalu ada risiko hama wereng cokelat.  

Populasi dan tingkat serangan hama yang 

tidak berbeda pada perlakuan pengolahan 

tanah dan cara tanam dimungkinkan 

karena tidak adanya pengaruh langsung 

terhadap keberadaan serangga hama dan 

musuh alaminya di pertanaman.  Berbeda 

halnya pada perlakuan pengendalian 

gulma dimana  populasi hama dan musuh 

alami cenderung lebih tinggi pada 

pengendalian gulma dengan cara mekanis 

dibandingkan pada pengendalian dengan 

menggunakan herbisida.  Hal ini 

dimungkinkan karena musuh alami yang  

tidak mati saat dilakukan pengendalian.   

Gulma yang terdapat di pertanaman dapat 

berperan sebagai inang  alternatif  dan 

sumber pakan  bagi serangga hama dan 

musuh alami. Fluktuasi rerata populasi 

laba-laba dapat disebabkan kelimpahan 

makanan dan kondisi yang mendukung 

populasi laba-laba pada lahan tersebut 

menurut Sudarjat et al. (2009), dinamika 

kelimpahan predator ditentukan juga 

dengan dinamika mangsanya. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa pengolahan tanah, 

pengendalian gulma dan cara tanam tidak 

berpengaruh nyata terhadap  populasi dan 

tingkat serangan hama, serta populasi 

musuh alami.   
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ABSTRAK 

Di Indonesia usaha pertanian masih banyak dilakukan di lahan berlerang lebih dari 15%, 

sehingga laju erosi dipastikan sangat tinggi. Untuk itu kentang harus mulai diarahkan ke 

lahan dataran medium karena areal ini tersedia jauh lebih luas dibandingkan dengan 

dataran tinggi. Pemanfaatan klon-klon toleran suhu panas dalam upaya pengendalian 

penyakit virus sangat diperlukan, mengingat fluktuasi serangan virus sangat ditentukan 

oleh penggunaan varietas dan keadaan iklim.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

uji keunggulan klon/varietas kentang suhu panas terhadap penyakit virus di lapangan. 

Penelitian dilaksanakan dari bulan Januari sampai Desember 2013 di Kabupaten Subang-

Jawa Barat dengan ketinggian 500 m dpl. Bahan atau materi pemuliaan untuk 

keunggulan klon/varietas toleran suhu panas ialah CIP-397077.16, CIP-392781.1, CIP-

397073.7, CIP-391846.5, CIP-395195.7, CIP-3946113.13, Granola, Atlantik, Merbabu-

17 dan Tenggo. Rancangan Percobaan yang digunakan Rancangan Acak Kelompok 

dengan 3 ulangan. Setiap petak percobaan terdiri dari 50 tanaman yang ditanam dengan 

menggunakan system double row. Hasil penelitian menunjukkan : (1). Tiga galur 

kentang mempunyai insiden dan intensitas gejala rendah yaitu CIP-395195.7, Atlantik 

dan Tenggo dengan insiden serangan virus masing-masing 2,40%, 2,96% dan 1,84% 

dan intensitas serangan virus masing-masing 2,85%, 2,39%, dan 1,84%. (2). Tujuh 

galur kentang lainnya mempunyai insiden gejala virus antara 12,56% - 81,04% dengan 

intensitas gejala antara 12,56% - 71,26%. (3).  Klon/varietas yang diuji 70% terinfeksi 

virus PVY secara tunggal maupun bergabung dengan virus lain PVX atau PVS yaitu 

klon/varietas CIP-397077.16, CIP-397073.7, CIP-392781.1, CIP-391846.5, CIP-

395195.7, Varietas Granola dan Atlantik. (4). Hasil panen ubi kentang tertinggi yaitu 

varietas Granola dan CIP-391846.5 

Kata Kunci: Solanum tuberosum L., Toleran suhu panas, Penyakit virus 

 

ABSTRACT 

Indonesia's agricultural business is still widely practiced in the land steepness more than 

15%, so that the rate of erosion certainly very high. For that potatoes should begin to be 

directed to areas of plains medium because it provided much more spacious than the 

plateau. Utilization of clones tolerant of heat temperature in controlling viral diseases is 

necessary, given the fluctuations in virus attacks is largely determined by the use of 

improved varieties and climatic conditions. This study aimed to determine excellence test 

clones / varieties of potatoes heat temperatures to viral diseases in the field. The 

research was conducted from January to December 2013 in Subang, West Java with a 

height of 500 m above sea level. Material or breeding material for excellence clone / 

heat temperature tolerant varieties that were : CIP-397077.16 CIP, CIP-392781.1, CIP-

397073.7, CIP-391846.5, CIP-395195.7, CIP-3946113.13, Granola, Atlantic, Merbabu-17 

and Tenggo.  The experiment used a randomized block design with three replications. 

Each plot consisted of 50 plants grown using double row system. The results showed: 

(1). Three strains of potatoes have a low incidence and intensity of symptoms, namely 

CIP-395195.7, Atlantic and Tenggo with disease incidence, respectively, 2.40%, 2.96% 

and 1.84% and the disease intensity of virus respectively 2.85%, 2.39% and 1.84%. 

(2). Seven other strains of potato virus symptoms have incidence between 12.56% - 

81.04% with symptom intensity between 12.56% - 71.26%. (3). Clones / varieties 

tested 70% were infected with PVY virus singly or combine with other viruses PVX or 

PVS is a clone / variety-397077.16 CIP, CIP-397073.7, CIP-392781.1, CIP-391846.5, 

mailto:nenigunaeni@yahoo.com
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CIP-395195.7, Variety Granola and Atlantic. (4). Yields highest potato tuber variety 

Granola and CIP-391846.5. 

Keywords: Solanum tuberosum L., Tolerant heat, disease virus 

 

PENDAHULUAN  

Semenjak berlakunya UU Nomor 

22/1999 tentang Pemerintah Daerah yang 

disempurnakan dengan UU Nomor 

32/2004, maka implementasi UU tersebut 

telah keluar beberapa Peraturan Daerah 

(Perda) mengatur bahkan melarang 

penggunaan lahan dataran tinggi untuk 

budidaya pertanian terutama dengan 

kemiringan di atas 30%. Di Provinsi Jawa 

Barat Perda Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 

Barat dan Perda Nomor 3 Tahun 2001 

tentang Pola Induk Pengelolaan 

Sumberdaya Air. Perda ini tentu akan 

berdampak kepada pengurangan area 

kentang di dataran tinggi. Tingkat laju 

erosi tanah pada lahan pertanian belerang 

antara 3 – 15% di Indonesia tergolong 

tinggi, yaitu berkisar antara 97,5 – 423,6 

t/ha/tahun. Usaha pertanian masih banyak 

dilakukan di lahan belerang lebih dari 

15%, sehingga laju erosi dipastikan sangat 

tinggi (Adjimihardja, 2008). Untuk itu 

kentang harus mulai diarahkan ke lahan 

dataran medium karena areal ini tersedia 

jauh lebih luas dibandingkan dengan 

dataran tinggi. 

Hasil identifikasi permasalahan 

budidaya kentang di dataran medium yang 

dilakukan oleh Basuki et al. (2009) 

menunjukkan bahwa masalah utama yang 

dihadapi oleh petani salah satunya adalah 

produktivitas yang rendah. Produktivitas 

varietas Granola di dataran medium 

mencapai 15,7 ton per hektar dengan 

perlakuan pupuk (Harahap et al., 2006). 

 Balitsa telah melakukan rangkaian 

pengujian terhadap klon-klon kentang di 

dataran medium dan rendah pada tahun 

2006 sampai 2012 didapatkan sepuluh 

klon harapan untuk toleran suhu panas 

yaitu : CIP-388615.22, CIP-388972.22, 

CIP-390478.9, CIP-395195.7, CIP-

391846.5, CIP-395192.1, CIP-396311.1, 

CIP-397077.16, CIP-397073.7, CIP-

392781.11. Menurut (Handayani, 2008), 

klon-klon CIP-388615.22, CIP-388972.22, 

CIP-390478.9, CIP-395195.7 berpotensi 

memiliki hasil tinggi terutama untuk klon 

CIP-391846.5, CIP-395192.1, CIP-

396311.1 menunjukkan produksi di atas 

350 g/tanaman.    

Klon-klon yang diperoleh tersebut di 

atas selain mempunyai karakter genetik 

toleran suhu panas berpotensi pula 

berhasil tinggi dan diharapkan toleran 

terhadap serangan penyakit salah satunya 

penyakit virus. Serangan virus dalam 

budidaya kentang penting terutama 

apabila dikaitkan dengan penurunan 

kualitas dan kuantitas produksi. 

Kehilangan produksi kentang akibat 

beberapa jenis virus adalah sebagai 

berikut : PLRV antara 25% - 90%, PVY 

antara 40% - 80%, PVX antara 6% - 30%, 

PVS antara 10% - 25%, kombinasi PLRV 

dan PVY antara 50% - 80% dan PVA 

antara 30%. 

Pemanfaatan klon/varietas toleran 

suhu panas dalam upaya pengendalian 

penyakit virus sangat diperlukan, 

mengingat fluktuasi serangan virus sangat 

ditentukan oleh penggunaan klon/varietas 

dan keadaan iklim.  Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui  keunggulan 

klon/varietas kentang suhu panas 

terhadap penyakit virus dilapangan. 

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilaksankan dari bulan 

Januari sampai Desember 2013 di 

Kabupaten Subang-Jawa Barat dengan 

ketinggian 500 m dpl. Bahan atau materi 

pemulian untuk uji keunggulan 

klon/varietas toleran suhu panas ialah CIP-

397077.16, CIP-392781.1, CIP-397073.7, 

CIP-391846.5, CIP-395195.7, CIP-

3946113.139, Granola, Atlantik, Merbabu-

17 dan Tenggo. Rancangan Percobaan 

yang digunakan Rancangan Acak 

Kelompok dengan 3 ulangan. Setiap petak 

percobaan terdiri dari 50 tanaman yang 

ditanam dengan menggunakan system 

double row. Bedengan ditutup dengan 



Prosiding Plant Protection Day II (2): 244-250  Uji Keunggulan Kentang Toleran … 

 

246 
 

menggunakan mulsa jerami dengan 

ketebalan sekitar 6 cm. Pupuk buatan 

yang diberikan adalah NPK 16:16:16 

sebanyak 1.000 kg/ha diberikan dua kali 

pada saat tanam dan umur 30 hari setelah 

tanam, sedangkan pupik kandang dengan 

dosis 30 ton/ha diberikan seminggu 

sebelum dilakukan penanaman. 

Nematisida dengan dosis 40 kg/ha 

diberikan pada saat tanam. Jarak tanam 

yang digunkan 50 cm antar baris dan 30 

cm dalam barisan. 

Pemeliharaan tanaman yang 

dilakukan diantaranya penyiangan 

(memerikan gulma), dilakukan pada saat 

tanaman berumur 30 hari setelah tanam, 

kemudian dilanjutkan dengan 

penimbunan. Penimbunan dilakukan dua 

kali yaitu penyiangan dan pada umur 50 

hari setelah tanam. Penyiraman dilakukan 

sekali dalam seminggu dengan cara 

digenangi mulai saat tanam sampai 

tanaman berumur 70 hari apabila tidak 

ada hujan. Pengendalian organisme 

pengganggu tanaman (OPT) dilakukan dua 

kali seminggi terutama untuk hama 

tanaman. Pestisida yang digunakan 

berbahan aktif mancozeb untuk 

pengendalian OPT penyakit dan bahan 

aktif profenofos untuk OPT hama, 

sedangkan dosis yang digunakan sesuai 

dengan rekomendasi  di kemasan. 

Peubah yang diamati meliputi : 1).  

Pengamatan terhadap insiden dan 

intensitas gejala virus. 2). Pengujian 

Serologi dengan Elisa tidak langsung 

menggunakan antiserum Potato Virus X 

(PVX), Potato Virus Y (PVY), Potato Virus S 

(PVS), dan Potato Leaf Roll Virus (PLRV). 

3). Hasil panen (jumlah dan berat per 

tanaman, berat umbi per plot dan insiden 

layu bakteri). 

 

Pengamatan Lapang 

Pengamatan lapangan dilakukan 

dengan 10 klon/varietas tanaman kentang 

yang diamati setiap dua minggu sekali 

mulai dari umur tanaman 30 hari. 

Parameter yang diukur yakni persentase 

insiden dan intensitas gejala virus. Rumus 

yang digunakan untuk perhitungan 

persentase insiden gejala virus yakni : 

Insiden (%) = (   ) x 100 

Dimana:  

a = jumlah tanaman yang bergejala 

A  = jumlah tanaman yang diamati 

Sedangkan rumus perhitungan 

intensitas gejala virus yakni : 

 

   
        

     
 x 100 % 

Dimana :  

I  = Intensitas gejala seran 

N = Jumlah tanaman yang diamati 

n = Jumlah tanaman skala tertentu                   

V  = Nilai skala keparahan tertinggi 

v  = Nilai skala tertentu 

Skor gejala visual sebagai berikut : 

0 = Tanaman tidak menunjukkan gejala 

visual 

1 = Tanaman menunjukkan gejala 

mosaik ringan 

2 = Tanaman menunjukkan gejala 

mosaik sedang 

3 = Tanaman menunjukkan gejala 

mosaik berat 

 

Uji serologi dengan teknik Elisa tidak 

langsung 

Sampel yang telah ditambahkan 

coating buffer dengan konsentrasi 1 : (10 

-20) diisi pada lubang plate sebanyak 100 

µL. Setiap  sampel dibuat duplo dan 

diinkubasikan pada temperature 40C 

selama satu malam. Kontrol positif dan 

negatif disiapkan. Lubang pinggir pada 

plate tidak diisi sampel. Setelah satu 

malam, plate dicuci dengan PBS-tween 

dengan cara membuang larutan coating, 

permukaan plate dikeringkan dengan 

kertas saring lalu lubang plate diisi dengan 

PBS-tween sampai penuh dan dibiarkan 

selama 3 menit di atas rotary shaker. 

Pencucian tersebut diulang lima kali. 

 Sementara plate dicuci, dibuat sap 

daun sehat yang ditambah conjugate 

buffer dengan pengenceran 1 ; 20. Sap 

daun sehat diambil yang sudah diencerkan 

sebanyak 1/10 bagian volume akhir 

(conjugate buffer + antiserum + sap daun 
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sehat), lalu tambahkan antiserum dengan 

final konsentrasi pada volume akhir 1 : 

300 untuk PLRV, PVY,PVX dan PVS. 

Larutan digoyang halus selama 5 menit 

setelah itu ditambah conjugate buffer 

sampai pada temperature 370C selama 4 

jam. Plate dilakukan pencucian diulang 5 

kali. Setiap lubang plate diisi dengan 

conjugate goat anti rabbit yang telah 

dilarutkan dalam conjugate buffer dengan 

konsentrasi 1 : 1000. Plate diinkubasikan 

pada temperature 4oC selama satu malam.  

Pada hari berikutnya isi plate 

dibuang dan dicuci kembali dengan 

dilakukan pengulangan pencucian 

sebanyak 5 kali. Setiap lubang plate diisi 

dengan 150 µL substrate buffer yang 

mengandung P-nitrophenyl phosphate (1 

mg/mL) lalu plate diinkubasikan pada suhu 

ruang. Pengamatan dilakukan 30 60 menit 

setelah pengisian substrate buffer secara 

visual dan menggunakan Elisa-Reader. 

Sampel yang terinfeksi akan bereaksi dan 

menunjukkan warna kuning 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Insiden dan intensitas gejala virus 

Pengamatan gejala virus hanya 

dapat diamati dua kali, hal ini disebabkan 

sebagian besar galur kentang pada umur 

lebih dari 44 hari setalah tanam tanam 

terserang penyakit bakteri. Insiden dan 

Intensitas serangan gejala virus berbeda – 

beda tergantung pada ketahanan galur 

kentang yang diuji. Umumnya gejala yang 

nampak pada tiap galur bergejala mosaik 

(Gambar 1) dan meningkat seiring dengan 

meningkatnya umur tanaman (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Rerata insiden dan intensitas gejala serangan virus pada tanaman kentang. 

Klon/Varietas 

Pengamatan .....HST Rata-rata 

30 44 
Insiden Intensitas 

Insiden Intensitas Insiden Intensitas 

CIP-397077.16 27.24 cd 17.68 cd 14.54 bc 11.67 d 20.89 14.68 

CIP-397073.7 62.87 ab 60.59 ab 72.96 a 62.10 a 67.92 61.35 

CIP-392781.1 80.8   a 70.17 a 81.27 a 72.35 a 81.04 71.26 

CIP-391846.5 

55.64 

abc 49.99 b 73.02 a 62.45 a 

64.33 56.22 

CIP-395195.7 1.64   d 2.54 e 3.16 c 3.16 d 2.40 2.85 

CIP-

394613.139 5.22   d 5.22 e 37.12 b 37.12 bc 

21.17 21.17 

Granola 44.87 bc 19.55 c 60.53 a 37.89 b 52.70 28.72 

Atlantik 0.00     d 0.00 e 5.92 c 4.77 d 2.96 2.39 

Merbabu-17 6.84   d 6.84 de 18.27 bc 18.27 cd 12.56 12.56 

Tenggo 1.04   d 1.04 e 2.64 c 2.64 d 1.84 1.84 

CV : 37.73 30.12 36.35 35.91   

 

Hal ini disebabkan jumlah dan ukuran 

daun bertambah sehingga berpengaruh 

terhadap keparahan gejala. Menurut 

Suganda (2002) bertambahnya jumlah 

dan ukuran daun dapat mempengaruhi 

skoring gejala, sehingga secara langsung 

mempengaruhi besar kecilnya intensitas 

serangan. Menurut Ganefianti (2008) 

semakin besar infeksi tanaman bergejala 

dan skor gejala, berarti intensitas penyakit 

semakin besar. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tiga klon/varietas 

kentang mempunyai insiden dan intensitas 

gejala rendah yaitu CIP-395195.7, Atlantik 

dan Tenggo dengan insiden serangan virus 

masing-masing 2,40%, 2,96% dan 1,84% 

dan intensitas serangan virus masing-

masing 2,85%, 2,39%, dan 1,84%. Tujuh 

klon/varietas kentang lainnya mempunyai 

inseden gejala virus antara 12,56% -

81,04% dan intensitas gejala antara 

12,56% - 71,26%.  

Hasil penelitian tersebut di atas,  

klon/varietas kentang yang diteliti tidak 

bisa dikelompokkan menurut tingkat 

ketahananannya, hal ini disebabkan 

pengamatan hanya dapat dilakukan dua 

kali. Pada pengamatan tanaman umur 30 

hari setelah tanam ternyata delapan 



Prosiding Plant Protection Day II (2): 244-250  Uji Keunggulan Kentang Toleran … 

 

248 
 

klon/varietas nampak insiden dan 

intensitas gejala tinggi, hal ini mungkin 

disebabkan umbi sebelumnya sudah  

terinfeksi virus atau meningkatnya gejala 

mungkin dapat disebabkan oleh adanya 

sumber inokulum lebih awal menginfeksi 

tanaman yang masih muda dan galur yang 

terinfeksi mempunyai tingkat ketahanan 

rentan.  

Menurut Subekti et al. (2006) 

genom tanaman memiliki reseptor yang 

akan mengenali virus yang masuk ke 

dalam sel tanaman dan akan 

menyebabkan terjadinya respon 

ketahanan. Disamping itu pula virus 

bergerak ke jaringan tanaman melalui 

pembuluh floem dan akan tersebar ke 

seluruh bagian tanaman bersamaan 

dengan hasil fotosintat. Semakin cepat 

proses perkembangan dan penyebaran 

virus di dalam sel tanaman, maka gejala 

sistemik muncul semakin cepat dan 

tingkat keparahannya semakin tinggi (Hull 

2002). Keparahan gejala virus yang 

muncul tergantung pada interaksi antara 

virus dengan klon/varietas kentang.  

Munculnya gejala sangat dipengaruhi oleh 

serangga vektor, konsentrasi virus,  faktor 

lingkungan dan juga faktor genetis dari 

tanaman. Keadaan suhu mendukung bagi 

infeksi, replika dan penyebaran virus di 

dalam tanaman (Semangun 1996).  

Menurut Sharma  et al. (1984), interaksi 

antara patogen dengan tanaman akan 

menyebabkan perubahan fisiologi dan 

biokimia di sekitar jaringan yang 

terinfeksi, yang meliputi peningkatan 

aktivitas enzim dan sintesis senyawa-

senyawa fenol untuk membentuk 

pertahanan. Menurut Murphy et al. (2001) 

dalam Duriat (2008) dan Vlot  et al. 

(2009), asam salisilat merupakan sinyal 

terinduksi bagi ketahanan tanaman 

terhadap penyakit. 

Pengujian serologi dengan Elisa 

Gejala serangan virus secara visual 

pada tanaman kentang  pada umumnya  

terlihat  mosaik. Pada klon CIP-394613.13, 

Varietas Merbabu-17 dan Tenggo tampak 

pada sampel tanaman bergejala virus 

tetapi setelah dilakukan uji Elisa ternyata 

tidak terdeteksi oleh kedua antiserum PVX, 

PVY, PVS dan PLRV. Hal ini diduga 

disebabkan tanaman tidak mengandung 

kedua virus tersebut, namun gejala virus 

yang terlihat diduga disebabkan oleh virus 

lain karena hanya diuji dengan empat  

antiserum tersebut di atas. Virus yang 

dapat menginfeksi tanaman kentang 

adalah PVA, PVM, PVX, PVY, PVS, PLRV, 

Potato Spindel Tuber Viroid (PSTVd) 

(Kumar et al., 2012; Nasir et al., 2012). 

 

Tabel 2.  Pengamatan visual dan nilai absorbansi hasil uji Elisa. 

Klon/Varietas 

Virus 

PVX PVY PVS PLRV 

Visua

l 

Absorbs

i 

Visua

l 

Absorbs

i 

Visua

l 

Absorbs

i 

Visua

l 

Absorbs

i 

CIP-397077.16 - 0,004 + 0,756 - 0,010 - 0,002 

CIP-397073.7 - 0,015 + 0,253 - 0,011 - 0,017 

CIP-392781.1 - 0,010 + 0,391 + 0,0104 - 0,011 

CIP-391846.5 + 0,136 + 0,627 - 0,004 - 0,006 

CIP-395195.7 - 0,021 + 0,128 - 0,015 - 0,014 

CIP-

394613.139 - 0,016 - 0,005 - 0,008 - 0,010 

Granola - 0,015 + 0,144 + 0,066 - 0,005 

Atlantik - 0,021 + 0,148 - 0,042 - 0,018 

Merbabu-17 - 0,022 - 0,007 - 0,032 - 0,025 

Tenggo - 0,014 - 0,000 - 0,011 - 0,005 

Kontrol (+) + 0,401 + 0,487 + 0,286 + 0,307 

Kontrol (-) - 0,035 - 0,015 - 0,020 - 0,024 

Keterangan : + = positif terinfeksi virus; - = negatif terinfeksi virus 
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Tabel 3. Rata-rata hasil panen kentang (kg). 

Klon/Varietas 
Insiden Gejala Layu 

Bakteri (%) 

Jumlah Umbi 

Per Tanaman 

Berat Umbi Per 

Tanaman 

Berat Umbi Per 

Plot (Kg) 

CIP-397077.16 57,30 4,84 a 37,97 abc 1,90 abc 

CIP-397073.7 21,30 4,72 a 38,33 abc 1,92 abc 

CIP-392781.1 28,0 4,51 a 33,19 abc 1,66 abc 

CIP-391846.5 22,0 7,51 a 64,61 a 3,23 ab 

CIP-395195.7 49,30 4,25 a 27,88 abc 1,39 abc 

CIP-

394613.139 

58,0 0,33 c 2,00 c 0,10 c 

Granola 14,70 4,34 a 64,94 a 3,25 a 

Atlantik 59,30 0,67 bc 6,00 bc 0,30 bc 

Merbabu-17 27,30 3,61 ab 56,70 ab 2,82 abc 

Tenggo 54,70 0,00 c 0,00 c 0,00 c 

CV :  30,34 31,12 33,25 

 

Hasil panen 

Pengamatan terhadap hasil panen 

meliputi insiden gejala layu bakteri, jumlah 

dan berat umbi per tanaman dan berat 

umbi per plot (Tabel 3). Hasil panen 

tertinggi per tanaman atau per plot terlihat 

pada varietas Granola diikuti klon/varietas 

CIP 391846.5 dibandingkan galur atau 

varietas kentang lainnya. Hal ini mungkin 

dipengaruhi oleh rendahnya gejala insiden 

layu bakteri dibandingkan dengan varietas 

atau galur lainnya berturut-turut 14,70% 

dan 22%, dengan insiden gejala virus 

tinggi berturut-turut 60,53% dan 73,02% 

dengan intensitas gejala 37,89% dan 

62,45%.  Pada pengamatan dua minggu 

berikutnya serangan penyakit layu bakteri 

mengalami peningkatan yang tajam rata-

rata keseluruhan mencapai 80%. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka 

tanaman tidak dapat dipertahankan 

sampai umur panen yang seharusnya (90-

100 hari setelah tanam). Hasil 

pengamatan secara visual di lapangan layu 

bakteri disebabkan oleh Ralstonia 

solanacearum dan Clavibacter 

michiganensis subsp. sepedonicus (Cms). 

Penyakit bakteri Cms atau busuk cincin 

termasuk salah satu penyakit yang dapat 

menginfeksi tanaman dan ubi, serta 

ditularkan terutama melalui ubi benih 

(Nolte et al., 2005). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

di atas dapat disimpulkan bahwa dari dua 

kali pengamatan ternyata : 

(1)  Tiga klon/varietas kentang mempunyai 

insiden dan intensitas gejala rendah 

yaitu CIP-395195.7, Atlantik dan 

Tenggo dengan insiden serangan virus 

masing-masing 2,40%, 2,96% dan 

1,84% dan intensitas serangan virus 

masing-masing 2,85%, 2,39%, dan 

1,84%.  

(2) Tujuh klon/varietas kentang lainnya 

mempunyai insiden gejala virus antara 

12,56% - 81,04% dengan intensitas 

gejala antara 12,56% - 71,26%.  

(3)  Klon/varietas yang diuji 70% terinfeksi 

virus PVY  secara tunggal maupun 

bergabung dengan virus lain PVX atau 

PVS yaitu  klon CIP-397077.16, CIP-

397073.7, CIP-392781.1, CIP-

391846.5, CIP-395195.7, Varietas 

Granola dan Atlantik .   

(4)  Hasil panen ubi kentang tertinggi yaitu 

varietas Granola dan CIP-391846.5 
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KOMPATIBILITAS KENIKIR (Cosmos sulphureus) DAN KENTANG HITAM  

(Plectranthus rotundifolius) SEBAGAI FITOKONTROL  

NEMATODA Meloidogyne incognita 
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1, 2 Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi. LIPI 

CSC, Jl Raya Jakarta-Bogor KM 46, Cibinong. Jawa Barat 16911, 
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ABSTRAK 

Kentang hitam sebagai tanaman umbi, cukup potensial untuk dimanfaatkan sebagai 

pangan fungsional. Umbi tanaman ini memiliki indeks glikemik rendah, sehingga aman 

dikonsumsi sebagai pengganti nasi, terutama bagi penderita autis dan diabetes. 

Tanaman ini juga toleran kekeringan, sehingga dapat menjadi pangan darurat saat 

musim kemarau panjang. Masalahnya, ukuran umbi yang kecil serta tingginya serangan 

nematoda menyebabkan petani hanya membudidayakannya sebagai tanaman pelengkap 

di galangan sawah. Kenikir (Cosmos caudatus) dinilai potensial dalam mengendalikan 

nematoda pada pertanaman kentang hitam. Selain itu, penting untuk mengetahui efek 

pertanaman kenikir terhadap pertumbuhan dan produksi kentang hitam. Percobaan 

lapang terbatas menggunakan system tumpangsari kenikir-kentang hitam dilakukan 

pada tahun 2014. Percobaan disusun berdasarkan rancangan tersarang RKLT. Tiga klon 

kentang hitam sebagai petak utama terdiri dari Nganjuk, Sangiang dan Klefa imut 6. 

Kerapatan tanam kenikir dan ulangan diletakkan sebagai anak petak. Kerapatan tanam 

kenikir teridiri dari 0, 2, dan 4 tanaman/gulud. Pengukuran meliputi parameter 

pertumbuhan tanaman dan parameter hasil. Hasil penelitian menunjukkan tanaman 

kenikir cukup efektif menurunkan populasi nematoda di lahan. Ada kecenderungan 

sistem tumpangsari kenikir- kentang hitam menurunkan performa tajuk tanaman dan 

produksi umbi kentang hitam. Klon Nganjuk lebih sensitif terhadap keberadaan tanaman 

kenikir dibandingkan Klefa imut 6 dan Sangiang.  

 Kata kunci: klon kentang, produksi, tumpangsari 

 

PENDAHULUAN 

Kentang hitam (Plectranthus 

rotundifolius (Poir) Spreng) merupakan 

tanaman pangan yang menghasilkan umbi 

dengan nilai gizi yang cukup baik. 

Persentase karbohidrat dalam umbi 

kentang hitam cukup tinggi, yakni 18% 

berat keringnya (Nugraheni dan Astuti, 

2011). Kandungan oleanolic acid (OA) 

dalam daging dan kulit umbinya 

menyebabkan umbi kentang hitam layak 

menjadi pangan fungsional untuk 

penderita diabetes. Menurut Wang (2013), 

asam oleat merupakan salah satu senyawa 

anti diabetes. Selain baik sebagai pangan 

fungsional, tanaman kentang hitam juga 

toleran kekeringan. Dalam budidayanya, 

kentang hitam hanya memerlukan sedikit 

air untuk penyiraman. Penelitian Syarif 

(2015) menunjukkan bahwa pada volume 

penyiraman 250 mL/2 hari tidak 

mengganggu produksi tanaman, walaupun 

produksi maksimum diperoleh pada 

penyiraman 750mL/2 hari. Karenanya, 

tanaman ini cocok dibudidayakan pada 

lahan kering, sebagai pangan darurat 

terutama pada daerah yang jauh dari 

lumbung padi. 

Masalah dalam mempopulerkan 

kentang hitam terletak pada ukuran umbi 

yang kecil dan tingginya serangan 

nematoda. Kedua hal ini menyebabkan 

petani enggan untuk membudidayakan 

kentang hitam sebagai komoditas utama, 

meskipun permintaannya di pasar cukup 

tinggi. Upaya untuk meningkatkan 

produksi dan kualitas umbi sudah 

dilakukan, namun penanggulangan 

nematoda untuk komoditas ini belum 

dilakukan. Dalam budidaya kentang hitam, 

serangan nematoda puru akar 

memberikan kerusakan yang cukup parah. 

Belum ada publikasi yang menyatakan 

seberapa besar kerusakan yang 

ditimbulkan pada kentang hitam, tetapi 

pada tahun 2005, Sikora dan Fernandez 

mailto:flacortia@gmail.com
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melaporkan bahwa kerusakan pada 

komoditas hortikultura dapat mencapai 

80% pada lahan yang terinfeksi berat. 

Hussain et al (2011) juga melaporkan 

serangan Meloydogyne incognita mencapai 

80% pada okra. 

Tanaman yang terserang nematoda 

puru akar umumnya menjadi cepat layu 

pada siang hari. Apabila dicabut, akan 

tampak bisul pada akar dan umbi 

tanaman. Bisul tersebut berisi telur dan 

nematoda betina. Terdapat beberapa cara 

mengendalikan nematoda, diantaranya 

dengan rotasi tanaman, tumpangsari 

dengan tanaman perangkap atau tanaman 

repellent, membudidayakan tanaman 

resisten, serta mengaplikasikan nematisida 

kimia (Widmer and Abawi, 2000). 

Bagaimanapun, penggunaan pestisida 

kimia merupakan pilihan terakhir.  

Menurut Chitwood (2002), 

pengendalian nematoda dengan beberapa 

jenis senyawa kimia berasal dari tanaman 

cukup prospektif, antara lain senyawa 

polythienyl, isothiocyanat, glucosinolat, 

cyanogenic glycosida, polyacetylene, 

alkaloid, lipid, terpenoid, sesquiterpenoid, 

diterpenoid, quassinoid, steroid, 

triterpenoid, dan senyawa fenolik. 

Bekaitan dengan hal tersebut, Liliwirianis 

et al. (2011) melaporkan bahwa batang 

dan daun kenikir mengandung saponin, 

alkaloid, steroid, flavonoid terpenoid, dan 

fenol. Oleh karena itu, kenikir (Cosmos 

sulphureus) diduga dapat digunakan untuk 

mengendalikan nematoda puru akar pada 

pertanaman kentang hitam. Selain itu 

Karimy et al. (2013); Imaniar et al. (2013) 

dan Safita et al. (2015) juga melaporkan 

tanaman ini efektif sebagai larvasida dan 

bakterisida. Dugaan tersebut dipertegas 

oleh hasil penelitian Bhat et al. (2014) 

yang menunjukkan rendahnya kejadian 

serangan Meloydogyne incognita pada 

Cosmos sp.. Dalam publikasi lain 

dinyatakan bahwa Cosmos bippinatus, 

spesies dalam satu marga, sangat tahan 

terhadap Meloydogyne incognita (Hagan A, 

2005; Crow, 2014). Namun menurut 

Djiwanti dan Supriadi (2012), kenikir tidak 

dapat mengendalikan nematoda puru akar. 

Karenanya, dalam penelitian ini hendak 

diuji efektifitas kenikir untuk 

mengendalikan serangan nematoda puru 

akar pada pertanaman kentang hitam. 

Penggunaan tanaman repellent 

dalam pengendalian Organisme 

Pengganggu Tanaman (OPT) dengan 

sistem tumpangsari sangat disarankan. 

Dalam sistem ini, tentu membutuhkan 

informasi mengenai tingkat kecocokan 

tanaman repellent dan tanaman 

komoditas. Beberapa tanaman 

memerlukan hara dalam jumlah besar, 

sehingga mengganggu pertumbuhan 

tanaman komoditas. Kenikir sendiri, 

memerlukan fosfat dalam dosis cukup 

tinggi, 150 kg/ha, untuk pertumbuhan dan 

produksi tinggi (Arini, 2015). Karenanya, 

dalam penelitian ini hendak dilakukan 

pengujian untuk mengukur kompabilitas 

tanaman kenikir sebagai fitokontrol 

nematoda puru akar (NPA) pada 

pertanaman kentang hitam. 

 

METODE 

Penelitian dilaksanakan pada bulan 

April hingga Juni 2014 di Pusat Penelitian 

Biologi, Cibinong, Jawa Barat. Pada 

penelitian ini digunakan 3 klon kentang 

hitam yaitu Sangiang, Nganjuk, dan Klefa 

Imut 6. Klon Klefa Imut 6, selanjutnya 

ditulis sebagai KI6. Bahan yang digunakan 

berupa stek batang yang sudah berbunga. 

Jenis kenikir yang digunakan adalah yang 

berbunga kuning. Biji kenikir disemai 

dalam media sekam. Pindah tanam ke 

lapang dilakukan setelah bibit berumur 3 

minggu. Stek batang kentang hitam 

ditanam 2 minggu kemudian. Bahan stek 

dipotong sepanjang 30 cm. Bagian pucuk 

dibuang. bagian pangkal dilumuri larutan 

perangsang akar, setelah kering angin, 

stek langsung ditanam pada guludan. 

Guludan dalam satu gulud berisi 6 

tanaman, dengan jarak tanam 0,5 m x 1 

m (Lestari dan Utami, 2013). Ke dalam 

setiap lubang tanam dimasukkan pupuk 

kompos, kemudian dicampur dengan 

tanah. Setelah stek kentang hitam 

ditanam, lubang tanam ditutup dan 

ditaburi insektisida. Perawatan tanaman 

berupa pemupukan menggunakan Urea (9 

g/tan), TSP (27,5 g/tan), dan KCl (15 

g/tan). Pupuk diaplikasikan 1 minggu 

setelah tanam, kecuali Urea yang dibagi 

menjadi dua waktu, 1/3 dosis di awal, dan 

2/3 dosis saat tanaman berumur 4 

minggu. Daun kenikir dipangkas sekali 

dalam sebulan. 
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Percobaan disusun berdasarkan 

rancangan tersarang RKLT. Aksesi kentang 

hitam sebagai petak utama. Kerapatan 

tanam kenikir dan ulangan diletakkan 

sebagai anak petak. Kerapatan tanam 

kenikir terdiri dari 0 (K0), 1 (K1), dan 

2(K2) baris tanaman kenikir/gulud. 

Masing-masing petak  terdiri dari 4 

ulangan, dengan 4 tanaman 

sampel/ulangan. Parameter pertumbuhan 

meliputi tinggi tajuk, diameter tajuk, 

jumlah cabang primer, dan diameter 

batang diamati berkala setiap bulan 

sampai tanaman berbunga. Parameter 

panen, yaitu waktu panen, bobot umbi/ 

tanaman, bobot umbi ukuran terbesar, 

diameter umbi, panjang umbi, jumlah 

umbi yang bagus dan jumlah umbi 

terserang nematoda diamati saat panen. 

Analisa data dilakukan menggunakan uji 

ragam dilajutkan dengan uji Jarak 

Berganda Duncan pada taraf nyata 5%. 

Semua data dianalisis menggunakan 

software SAS 9.1. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertumbuhan vegetatif 

Pertumbuhan vegetatif kentang 

hitam cukup baik hingga bulan kedua. 

Memasuki bulan ketiga tanaman 

mengering, memasuki musim panen. Tidak 

ada interaksi antara kedua faktor 

perlakuan. Pengaruh masing-masing faktor 

perlakuan terhadap pertumbuhan vegetatif 

disajikan pada Gambar 1 dan 2. Data pada 

Gambar 1 mengungkapkan pertumbuhan 

tiga klon kentang hitam meningkat, 

kecuali klon Sangiang yang mengalami 

penurunan tinggi tanaman dan jumlah 

cabang. Penurunan ini terjadi karena pada 

bulan kedua, sebagian tajuk klon Sangiang 

sudah mengering. Namun demikian, 

sebagian tajuk tetap hijau hingga akhir 

bulan kedua. Karenanya ketiga klon 

memasuki musim panen bersamaan. 

Kerapatan kenikir tampak 

mempengaruhi pertumbuhan kentang 

hitam. Pada bulan pertama pengamatan, 

pertanaman monokultur kentang hitam 

(K0) tampak lebih baik dari tumpangsari 

kenikir-kentang hitam, baik satu baris (K1) 

maupun 2 baris (K2). Hingga bulan kedua, 

pertumbuhan tanaman monokultur tetap 

lebih baik (Gambar 2). Fakta tersebut 

mengarahkan dugaan terjadi persaingan 

hara antara kentang hitam dan kenikir, 

karena hingga tulisan ini dibuat, belum 

ada literatur yang menyatakan bahwa akar 

kenikir memiliki senyawa alelopati. 

Menurunnya performa tanaman juga 

diduga karena kondisi lingkungan yang 

kering. Data curah hujan di daerah 

penelitian dan sekitarmya 201-300 mm 

dengan suhu dan kelembapan rata-rata 

26-28oC dan 80-90% (BMKG, 2014). 

Berdasarkan klasifikasi BMKG, rentang 

curah hujan demikian termasuk kategori 

menengah. Menurut Enyiukwu et al. 

(2014) menyatakan bahwa kentang hitam 

tumbuh baik pada curah hujan 1000 

mm/tahun. 

Kenikir adalah tanaman berkayu 

yang memiliki daerah jelajah akar lebih 

luas dibandingkan kentang hitam. 

Karenanya tanaman ini memiliki 

kemampuan yang lebih tinggi untuk 

memperoleh hara. Hassan et al. (2012) 

menyatakan untuk memproduksi bunga 

berkualitas, kenikir membutuhkan paling 

tidak 120 kg dengan kandungan nitrogen 

45%. Hakim dan Suhartanto (2015) 

melaporkan kenikir memerlukan pupuk 

organik 10 ton ha-1 dan pupuk urea 200 kg 

h-1
. Tidak hanya urea, Pratiwi (2015) 

melaporkan kenikir juga membutuhkan 75 

kg ha-1 pupuk SP36. Tanaman kentang 

hitam sendiri memerlukan pupuk urea 

setara dengan 180 kg ha-1 (Lestari dan 

Utami, 2014) dan 300 kg ha-1 pupuk 

kalium (Utami dan Lestari, 2015), atau 

200 kg ha-1 bila menggunakan NPK 

berimbang (Akinpelu, 2011). 
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Gambar 1. Pertumbuhan setiap klon kentang hitam 

 

 

Gambar 2 Pengaruh kenikir terhadap  pertumbuhan setiap klon kentang hitam 
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Pertumbuhan generatif  

Tidak hanya pertumbuhan bagian 

vegetatif tanaman, tumpangsari antara 

kenikir dan kentang hitam juga 

mempengaruhi produksi tandan bunga 

kentang hitam. Dalam produksi bunga, 

secara genetik, Nganjuk memproduksi 

bunga terbanyak (rata-rata 5.3 

tandan/tan), disusul Sangiang (rata-rata 

2.7 tandan/tan) dan KI6 (rata-rata 1 

tandan/tan). Selain genetik, lingkungan 

tumbuh dan spesies sekitar juga 

mempengaruhi produksi bunga. Tanaman 

kentang hitam yang tumbuh tanpa kenikir 

cenderung memproduksi bunga terbanyak. 

Produksi tandan bunga semakin berkurang 

dengan meningkatnya populasi kenikir. 

Pada penelitian Lestari dan Utami (2016) 

juga tampak bahwa kenikir yang ditanam 

dengan pola rotasi juga menurunkan 

produksi bunga kentang hitam. 

 

Gambar 3 Interaksi klon kentang hitam dan kerapatan kenikir terhadap produksi bunga 

kentang hitam 

 

Produksi 

Ketiga klon kentang hitam memasuki 

masa panen 90 hari (3 bulan). Prematilake 

(2005) menyatakan bahwa umur panen 

kentang hitam antar 3 hingga 6 bulan, 

tergantung pada kondisi air. Semakin 

kering kondisi lingkungan, semakin cepat 

kentang hitam memasuki musim panen. 

Meskipun ketiga klon kentang hitam 

memasuki musim panen bersamaan, 

namun tajuk tanaman klon Sangiang 

sudah mulai mengering sejak bulan kedua 

pengamatan. Karenanya diduga klon ini 

lebih sensitif terhadap  kekeringan. Hasil 

penelitian Syarif (2015) juga 

mengindikasikan bahwa klon Sangiang 

sensitif terhadap kekeringan. Pada volume 

penyiraman 250 mL/2 hari, terjadi 

penurunan pertumbuhan tanaman hingga 

24%. Produksi kentang hitam disajikan 

pada Gambar 4. 

Gambar 5 menunjukkan bahwa 

keberadaan kenikir diantara pertanaman 

kentang hitam tidak hanya menurunkan 

performa tajuk tanaman, tetapi juga 

produksi umbi kentang hitam. Produksi 

umbi tampak semakin menurun seiring 

dengan meningkatnya populasi kenikir. 

Bentuk umbi kentang hitam juga 

cenderung lebih lonjong seiring dengan 

meningkatnya populasi kenikir. Sejalan 

dengan hasil penelitian ini, Hamidah 

(2011) juga melaporkan kenikir juga 

menurunkan produksi tanaman kubis bila 

ditanam pada pola penanaman 

tumpangsari. Namun bila tanaman kenikir 

dan kentang hitam ditanam dengan sistem 

rotasi, Lestari dan Utami (2016) 

melaporkan penanaman kenikir sebelum 

pertanaman kentang hitam tidak 

mempengaruhi pertumbuhan dan produksi 

kentang hitam.  
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Gambar 4 Komponen hasil tiga klon kentang hitam 

  

Gambar 5 Pengaruh kerapatan kenikir pada produksi umbi kentang hitam 

 

Tingkat serangan nematode 

Berdasarkan hasil pengamatan di 

lapang, pada kadar air 9%, penanaman 

kenikir menurunkan populasi NPA bebas di 

tanah hingga sekitar 50% (Gambar 6). 

Tetapi kejadian tanaman terserang 

cenderung sama antara kontrol, K1 dan 

k2, yakni berkisar antara 16-20% 

(Gambar 7) dari populasi. Hasil penelitian 

Russo (2007) menunjukkan bahwa tingkat 

serangan nematoda cenderung lebih tinggi 

bila suhu lingkungan hangat.

  

 

Gambar 6. Populasi nematoda di lahan penelitian 

 

Gambar 7. Kejadian serangan nematoda 
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KESIMPULAN 

 Tanaman kenikir cukup efektif 

dalam menurunkan populasi nematoda di 

lahan, tetapi tidak cukup efektif 

mengurangi kejadian serangan di umbi. 

pada aplikasinya harus memperhatikan 

keseimbangan kebutuhan hara antara 

kenikir dan tanaman utama. 
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ABSTRAK 

Hawar daun bakteri (HDB) yang disebabkan oleh Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) 

merupakan salah satu penyakit utama tanaman padi. Penyakit ini  memiliki banyak 

patotipe dan yang paling ganas di Indonesia yaitu patotipe IV. Oleh karena itu, 

penelitian ketahanan varietas terhadap patotipe IV menjadi sangat penting. Tujuan 

penelitian untuk memperoleh informasi ketahanan varietas padi lokal terhadap HDB 

dalam rangka mendukung proses perakitan varietas unggul tahan terhadap HDB. 

Penelitian dilaksanaan di Kebun Percobaan BB Padi Sukamandi pada bulan Mei hingga 

Agustus 2016. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok dengan perlakuan 

berupa 16 aksesi padi lokal diulang sebanyak 3 kali. Tiap petak percobaan diinokulasi 

isolat patotipe IV pada fase primordia. Hasilnya menunjukkan 16 aksesi bereaksi agak 

tahan terhadap Xoo patotipe IV pada 2 minggu setelah inokulasi (MSI) dengan rata-rata 

keparahan penyakit sebesar 6,93%. Aksesi yang teridentifikasi tahan terhadap HDB 

tergolong ke dalam sub-spesies javanica yaitu memiliki bentuk gabah bulat berekor. 

Penyakit HDB berkembang cukup pesat pada 4 MSI dengan rata-rata keparahan sebesar 

23,43% pada 16 aksesi. Ketahanan aksesi bergeser yang awalnya bereaksi agak tahan 

(16 aksesi) menjadi agak rentan (10 aksesi) dan rentan (6 aksesi). Meskipun terjadi 

pergeseran ketahanan, namun terdapat 7 aksesi memiliki nilai keparahan penyakit 

<20% pada 4 MSI yaitu Ketan Lomak, Ketan Bayong, Ketan Hideung, Karia, Nemol, 

Cireh Gudang, dan Ketumbar Merah. Aksesi tersebut memiliki potensi untuk dijadikan 

tetua tahan dalam perakitan varietas tahan terhadap HDB. 

Kata kunci: ketahanan, padi lokal, hawar daun bakteri, patotipe IV 

 

ABSTRACT 

Bacterial leaf blight (BLB) caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) is one of the 

major diseases of rice plants. This disease has many pathotypes and most virulence in 

Indonesia, namely pathotype IV. Therefore, the study of varieties resistance to 

pathotype IV becomes very important. The aim of this research was to obtain 

information on the resistance of local rice varieties to BLB in order to support the process 

of assembling high-yielding resistant varieties to BLB. The research was implemented in 

the experimental station of  ICRR Sukamandi in May until August 2016. The study was 

conducted on a randomized block design with treatments consisted of 16 local rice 

accessions and  repeated 3 times. Each experimental plots were inoculated by isolates of 

pathotype IV in primordia phase. The results showed that 16 accession reacted 

moderately resistant to Xoo pathotype IV at 2 week after inoculation (WAI) with average 

of disease severity at 6.93%. Accessions that identified resistant to BLB were belong to 

javanica sub-species that has the form of rounded tail grain. BLB disease was growing 

rapidly at 4 WAI with average severity of 23.43% in the 16 accession. The resistance of 

accession shifted initially from moderately resistant (16 accessions) to moderately 

susceptible (10 accessions) and susceptible (6 accessions). Despite the shift in 

resistance, there were 7 accessions  that showed disease severity value <20% at 4 WAI 

namely Ketan Lomak, Ketan Bayong, Ketan Hideung, Karia, Nemol, Cireh Gudang, and 

Ketumbar Merah. These accessions have the potential to be used as parent resistant in 

the development of resistant varieties to BLB. 

Keywords: resistance, local rice, bacterial leaf blight, pathotype IV 
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PENDAHULUAN 

Hawar daun bakteri (HDB) 

merupakan salah satu penyakit utama padi 

yang disebabkan oleh bakteri 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo). 

Patogen Xoo dapat menginfeksi tanaman 

padi pada semua fase pertumbuhan mulai 

dari persemaian hingga menjelang panen 

(Suparyono et al. 2004). Menurut Sudir & 

Suprihanto (2008),  Xoo dapat 

menimbulkan gejala layu (kresek) pada 

tanaman stadia muda, sedangkan pada 

stadia pembentukan anakan, berbunga, 

dan pemasakan buah menghasilkan gejala 

hawar (blight).  

Penyakit ini sudah dikenal di Jepang 

sejak tahun 1884 dan tersebar luas di 

berbagai negara penghasil padi seperti 

Cina, Taiwan, Korea, Thailand, Vietnam, 

Filipina, Sri Lanka, India, Afrika, Australia, 

Amerika Selatan, dan Indonesia 

(Semangun, 2004). Massa bakteri Xoo 

dapat menyebar dengan bantuan angin, 

gesekan antar daun, dan percikan air 

hujan (Syam dkk., 2008). Kehilangan hasil 

akibat penyakit HDB bervariasi tergantung 

pada stadia tanaman tertular penyakit 

(Sudir dkk., 2013). Kerugian hasil padi 

dapat mencapai 65-95% (Nayak et al., 

2008). Penurunan hasil padi mempunyai 

korelasi positif dengan keparahan penyakit 

HDB. Ambang kerusakan tanaman pada 

musim kemarau sekitar 10% dan pada 

musim hujan 16%. Setelah ambang 

kerusakan tersebut, setiap kenaikan 

keparahan penyakit HDB sebesar 10% 

menyebabkan kehilangan hasil 5,8% dan 

3,7% berturut-turut pada MK 2008 dan 

MH 2008/2009 (Sudir & Sutaryo, 2011). 

Varietas tahan tetap merupakan 

komponen utama dalam pengendalian 

HDB secara terpadu karena sangat 

ekonomis, efektif, dan tidak merusak 

lingkungan. Berbagai varietas dan galur 

padi dengan berbagai tingkat ketahanan 

terhadap HDB telah dikembangkan 

(Degrasi et al., 2010). Keefektifan varietas 

tahan dipengaruhi oleh interaksi antara 

gen pembawa sifat tahan yang dimilikinya 

dan gen virulensi pada populasi Xoo yang 

terdapat di suatu wilayah (Nayak et al., 

2008; Hoang et al., 2008). Xoo memiliki 

beberapa patotipe, patotipe IV merupakan 

patotipe paling virulen diantara patotipe 

lainnya (Utami dkk., 2007).  

Petani di Indonesia dalam bertanam 

padi masih banyak yang menggunakan 

padi lokal. Padi lokal merupakan bagian 

dari plasma nutfah untuk memperkaya 

keragaman genetik dalam perakitan 

varietas unggul baru tahan organisme 

pengganggu tanaman. Padi lokal tersebut 

diharapkan memiliki ketahanan terhadap 

Xoo dominan di Indonesia terutama 

patotipe IV, dan dapat menjadi sumber 

ketahanan yang potensial. Tujuan 

penelitian ini untuk memperoleh informasi 

keragaman ketahanan terhadap penyakit 

HDB terutama patotipe IV pada beberapa 

varietas padi lokal. 

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan di Kebun 

Percobaan Balai Besar Penelitian Tanaman 

Padi Sukamandi, Subang pada bulan Mei 

hingga Agustus 2016. Penelitian 

menggunakan rancangan acak kelompok 

dengan perlakuan berupa 16 aksesi padi 

lokal yang diulang sebanyak 3 kali. 

Sebanyak 10 rumpun tanaman per petak 

yang terletak pada lima titik diagonal 

dengan dua rumpun per titik diinokulasi 

dengan Xoo patotipe IV. Inokulasi 

dilakukan pada saat tanaman padi 

menjelang stadia primordia dengan 

metode gunting. Ujung daun digunting 

sepanjang kira-kira 10 cm dari ujung daun 

dengan gunting inokulasi yang berisi 

suspensi bakteri Xoo umur 48 jam dengan 

kepekatan 108 cfu. Untuk menghindari 

terik matahari, inokulasi dilakukan 

menjelang sore hari sekitar pukul 16.00 – 

17.30 WIB. 

Pengamatan keparahan penyakit 

HDB dilakukan pada 10 rumpun tanaman 

yang telah diinokulasi patotipe Xoo. 

Pengamatan dilakukan dengan cara 

mengukur lima daun bergejala terpanjang 

tiap rumpun pada 2 dan 4 minggu setelah 

inokulasi (MSI). Keparahan penyakit 

adalah rasio dari panjang gejala dibagi 

panjang daun yang diinokulasi dikali 

100%. Reaksi ketahanan aksesi 

dikelompokkan berdasarkan keparahan 

penyakit pada pengamatan 4 MSI.  
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Pengelompokkan dilakukan berdasar 

Standard Evaluation Sytem for Rice (Tabel 

1). Untuk mengetahui pengaruh aksesi 

padi dan patotipe Xoo terhadap keparahan 

penyakit HDB, data dianalisis secara 

statistik menggunakan uji F taraf 5%. Jika 

hasil analisis menunjukkan pengaruh 

nyata antar faktor, untuk mengetahui 

perlakuan yang menunjukkan hasil terbaik 

dilakukan uji lanjut dengan Duncan 

Multiple range test (DMRT) taraf 5% 

(Gomez and Gomez, 1995).  

 

Tabel 1. Skala ketahanan terhadap HDB berdasarkan SES for Rice (IRRI, 1996). 

Nilai Skala Keparahan penyakit (%) Tingkat ketahanan 

0 Tidak ada gejala Sangat tahan 

1 Keparahan 1-5 Tahan 

3 Keparahan > 5-12 Agak tahan 

5 Keparahan > 12-25 Agak rentan 

7 Keparahan > 25-50 Rentan 

9 Keparahan > 50-100 Sangat Rentan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rata-rata keparahan penyakit HDB 

dari 16 aksesi sebesar 6,93% pada 2 MSI. 

Keparahan penyakit tertinggi dijumpai 

pada varietas Inpari 41 (10,48%), 

sedangkan keparahan terendah diperoleh 

pada aksesi Sri Tumpuk (5,33%). Semua 

aksesi menunjukkan reaksi agak tahan 

terhadap Xoo patotipe IV pada 2 MSI 

(Tabel 2). Aksesi yang teridentifikasi tahan 

terhadap HDB tergolong ke dalam sub-

spesies javanica yaitu memiliki bentuk 

gabah bulat berekor. Karakteristik 

morfologis dapat berkorelasi dengan 

ketahanan terhadap organisme 

pengganggu tanaman. Menurut Semangun 

(2004), jenis padi mempunyai ketahanan 

yang berbeda-beda sejak dulu diketahui 

bahwa padi cere jenis Bengawan, Cina dan 

Mas rentan terhadap HDB. Padi gundil 

terbukti paling tahan, sedang jenis-jenis 

bulu adalah paling tahan dan penyakit 

tidak pernah menimbulkan kerugian yang 

berarti pada jenis ini.  

Pada 4 MSI, rata-rata keparahan 

penyakit HDB dari 16 aksesi sebesar 

23,43%. Keparahan penyakit tertinggi 

dijumpai pada aksesi Cere Campak 

sebesar 36,51%, sedangkan keparahan 

terendah diperoleh pada aksesi Ketan 

Lomak sebesar 12,89%. Penyakit HDB 

berkembang cukup pesat pada 4 MSI, hal 

ini terjadi pergeseran ketahanan yang 

awalnya bereaksi agak tahan (16 aksesi) 

menjadi agak rentan (10 aksesi) dan 

rentan (6 aksesi). Meskipun terjadi 

pergeseran ketahanan pada aksesi uji, 

namun terdapat 7 aksesi memiliki nilai 

keparahan penyakit <20% pada 4 MSI 

yaitu Ketan Lomak, Ketan Bayong, Ketan 

Hideung, Karia, Nemol, Cireh Gudang, dan 

Ketumbar Merah (Tabel 2). Aksesi tersebut 

memiliki potensi untuk dijadikan tetua 

tahan dalam perakitan varietas tahan 

terhadap HDB. 

Hasil penelitian Susanto & Sudir 

(2012), padi lokal memiliki ketahanan 

terhadap patotipe dominan di Indonesia 

yaitu Ketan Garut, Pandan Wangi, Remaja, 

dan Gembang bereaksi agak tahan 

terhadap Xoo patotipe III, serta agak 

tahan atau agak rentan terhadap patotipe 

IV dan VIII sehingga memiliki ketahanan 

yang relatif baik dan berspektrum luas. 

Ketahanan genotipe padi terhadap Xoo 

patotipe IV cenderung diikuti oleh 

ketahanan terhadap Xoo patotipe III dan 

VIII, meskipun tidak berlaku secara 

mutlak. 

Hasil pengamatan pada MK 2016 

menunjukkan bahwa keparahan penyakit 

HDB pada 16 aksesi uji tergolong rendah 

hingga sedang. Menurut Sudir & 

Suprihanto (2008), keparahan penyakit 

HDB dipengaruhi oleh waktu tanam, 

varietas padi, dan stadia tumbuh tanaman. 

Selain itu, penyakit HDB dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan terutama kelembaban 

dan suhu, kelembaban yang sangat 

memacu perkembangan penyakit (Sudir & 

Sutaryo, 2011). Oleh karena itu, penyakit 

HDB sering ditemukan dan berkembang 

dengan baik pada musim hujan, terutama 

apabila terjadi hujan disertai angin 

kencang (Ou, 1985). 
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Tabel 2. Keparahan penyakit hawar daun bakteri pada 16 aksesi padi lokal di Sukamandi 

MK 2016. 

No. Nama Varietas 

2 Minggu Setelah Inokulasi  4 Minggu Setelah Inokulasi 

Keparahan HDB 

(%) 
Reaksi  

Keparahan HDB 

(%) 
Reaksi 

1 Cere Campak 10,00 a AT  36,51 a R 

2 Ketan Lomak 5,63 cd AT  12,89 e AR 

3 Ketan Bayong 5,90 cd AT  13,19 e AR 

4 Ketan Hideung 6,32 bcd AT  14,99 e AR 

5 Karia 8,07 b AT  17,26 de AR 

6 Nemol 6,41 bcd AT  16,53 e AR 

7 Cireh Gudang 6,47 bcd AT  12,94 e AR 

8 Kasalath 7,17 bcd AT  29,78 abcd R 

9 Balitpa 7,35 bc AT  34,40 abc R 

10 Tamleg 5,41 cd AT  23,39 bcde AR 

11 Si Tali 6,70 bcd AT  21,53 cde AR 

12 Sri Tumpuk 5,33 d AT  31,87 abc R 

13 Jamudin 6,15 bcd AT  31,64 abc R 

14 Ketumbar Merah 6,58 bcd AT  18,78 de AR 

16 Inpari 41 10,48 a AT  35,76 ab R 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji 

DMRT taraf 5%. T= Tahan, AT= Agak Tahan, AR= Agak Rentan, dan R= 

Rentan 

 

Untuk mengantisipasi kehilangan 

hasil akibat penyakit HDB, maka 

penanaman satu jenis varietas tahan 

secara terus-menerus dalam jangka waktu 

yang lama tidak dianjurkan karena akan 

memacu terbentuknya patotipe baru yang 

lebih virulen sehingga mampu 

mematahkan ketahanan varietas padi 

(Suparyono dkk.,. 2003; Sudir dkk., 

2012). Oleh karena itu, pergiliran varietas 

tahan perlu dirancang secara cermat untuk 

mengantisipasi perubahan strain Xoo dan 

ketahanan varietas dapat berfungsi 

dengan baik dan tahan lama (Ogawa, 

1993). Tujuh aksesi yaitu Ketan Lomak, 

Ketan Bayong, Ketan Hideung, Karia, 

Nemol, Cireh Gudang, dan Ketumbar 

Merah dengan keparahan penyakit <20% 

diharapkan dapat digunakan sebagai tetua 

tahan dalam perakitan varietas unggul 

baru tahan HDB sehingga semakin banyak 

alternatif varietas tahan yang ditanam oleh 

petani untuk mengendalikan penyakit HDB 

di Indonesia. 

KESIMPULAN 

Enam belas aksesi menunjukkan 

reaksi agak tahan terhadap Xoo patotipe 

IV pada 2 MSI dengan rata-rata keparahan 

penyakit sebesar 6,93%. Aksesi yang 

teridentifikasi tahan terhadap HDB 

tergolong ke dalam sub-spesies javanica 

yaitu memiliki bentuk gabah bulat berekor. 

Penyakit HDB berkembang cukup pesat 

pada 4 MSI dengan rata-rata keparahan 

sebesar 23,43% pada 16 aksesi uji. 

Ketahanan aksesi bergeser yang awalnya 

bereaksi agak tahan (16 aksesi) menjadi 

agak rentan (10 aksesi) dan rentan (6 

aksesi). Meskipun terjadi pergeseran 

ketahanan, namun terdapat 7 aksesi 

memiliki nilai keparahan penyakit <20% 

pada 4 MSI yaitu Ketan Lomak, Ketan 

Bayong, Ketan Hideung, Karia, Nemol, 

Cireh Gudang, dan Ketumbar Merah. 

Aksesi tersebut memiliki potensi untuk 

dijadikan tetua tahan dalam perakitan 

varietas tahan terhadap HDB. 
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ABSTRAK 

Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA temasuk salah satu kelompok endomikoriza yang 

membentuk simbiotik mutualis dengan banyak akar tanaman.  Penelitian ini bertujuan 

untuk mengisolasi dan mengidentifikasi jenis-jenis FMA pada rizosfer tanaman pisang. 

Pengambilan contoh tanah dilakukan pada tiga lokasi sentra pertanaman pisang dengan 

geografis yang berbeda di Sumatera Barat, sedangkan isolasi, identifikasi, dan 

pemerangkapan spora dilakukan di Laboratorium Fitopatologi dan rumah kaca Fakultas 

Pertanian Universitas Andalas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isolat FMA dapat 

ditemukan hampir disemua jenis pisang sehat di lahan endemik layu fusarium dengan 

geografis berbeda. Sebelum pemerangkapan diperoleh 3 genus FMA: Glomus, 

Acaulospora dan Gigaspora, di lahan endemik FOC didaerah dataran rendah Kabupaten  

Padang Pariman (PPU) dan di daerah dataran sedang Kabupaten Solok (SLK), sedangkan 

dari lahan dataran tinggi diperoleh: 2 genus FMA (Glomus dan Acaulospora) di 

Kabupaten 50 Kota (PYK), Kabupaten Agam (Ag) dan Kabupaten Tanah Datar (TD 

Setelah dilakukan pemerangkapan jenis FMA, di Kabupaten  Padang Pariman (PPU) 

didapatkan 12 jenis FMA (8 tipe Glomus, 2 tipe Acaulospora dan 2 tipe Gigaspora,), di 

Kabupaten Solok terdapat 15 jenis FMA (8 tipe Glomus, 2 tipe Acaulospora, dan 1 tipe 

Gigaspora,, dan di Kab. 50 Kota didapatkan 5 jenis FMA (5 tipe Glomus), di Kabupaten 

Agam didapatkan 4 jenis FMA (2 tipe Glomus, 1 tipe Acaulospora) dan di Kabupaten 

Tanah Datar terdapat  2 jenis FMA (2 tipe Glomus). Keanekaragaman FMA pada rizosfer 

pertanaman Pisang cukup beragam dan berpotensi dimanfaatkan untuk meningkatkan 

efisiensi pemupukan, khususnya ketersediaan dan serapan hara P. 

Kata kunci:  keanekaragaman,   Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA),  pisang (Musa 

paradisiaca Linn) 

 

ABSTRACT 

Arbuscular Mycorrhizae Fungi (AMF) is one of endomycorrhizae group that making 

mutualism symbiotic with many root plants. The aim of this re search was to isolate and 

identify types of AMF in healthy banana plant rhizosphere. Soil samples were taken 

from three locations of the centre banana plant production in West Sumatera with 

different geographyc. Isolation, identification, and trapping of spore were conducted at 

the phytopathology laboratory and glasshouse of The Agriculture Faculty, Andalas 

University. The laboratory results of soil samples before trapping showed that there 

were three genus of AMF spores (Glomus, Acaulospora and Gigaspora) in the samples 

from lowland areas (Padang Pariaman), and in the middle areas (Solok regency), two 

genus (Glomus, and Acaulospora)  from highland areas (  Agam, Tanah Datar, and 50 

Kota regency).  After trapping, it was identified that the soil samples from Padang 

Pariaman regency contained 12 AMF species (eight type s of Glomus, two type of 

Acaulospora and two type of Gigaspora),  from Solok regency contained 11 AMF 

species (eight type s of Glomus, two type of Acaulospora and one type of Gigaspora), 

and from  50 Kota regency  found 5 AMF species (5 tipe Glomus), in Agam regency 

contained 4 AMF species (2 tipe Glomus, 2 tipe Acaulospora) and in Tanah Datar 

regency found  2 AMF species  (2 tipe Glomus). Diversity of AMF variety can be utilized 

to get potential to increase the efficiency of fertilizer, specifically availability and uptake 

of nutrient P. 

mailto:erisulyanti13@gmail.com
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PENDAHULUAN 

Pisang merupakan salah satu 

komoditas buah serbaguna yang paling 

banyak dikomsumsi masyarakat, karena 

keseimbangan gizinya yang lengkap. 

Selain dapat dikomsumsi segar, buah 

pisang dapat dipergunakan sebagai bahan 

baku berbagai industria makanan. 

Disamping itu, pisang dapat berperan 

sebagai sumber pangan subsitusi beras. 

Ditinjau dari kandungan karbohidratnya, 

buah pisang tidak kalah dari beras atau 

sumber karbohidrat lainnya, sehingga 

pisang merupakan salah satu tanaman 

hortikultura yang potensial untuk 

dikembangkan. 

Fungi mikoriza arbuskula (FMA) 

adalah asosiasi mutualistik antara fungi 

dan akar tanaman yang membentuk 

struktur simbiotik. Melalui simbiosis 

dengan tanaman, mikoriza berperan 

penting dalam pertumbuhan tanaman, 

perlindungan terhadap penyakit, dan 

peningkatan kualitas  tanah. Hal ini terjadi 

karena adanya kolonisasi FMA pada akar 

tanaman sehingga memperluas bidang 

penyerapan akar dengan adanya hifa 

eksternal  yang  tumbuh  dan  

berkembang melalui  bulu–bulu akar 

tanaman (Talanca, 2010).  Simbiosis 

antara  tanaman  inang  dengan mikoriza 

terjadi dengan adanya pemberian 

karbohidrat dari tanaman kepada mikoriza 

dan pemberian unsur hara tanah dari 

mikoriza kepada tanaman (Suciatmi, 

2001). Mikoriza merupakan salah satu 

jenis mikroba tanah yang mempunyai 

kontribusi penting dalam kesuburan tanah 

dengan jalan meningkatkan kemampuan 

tanaman dalam penyerapan unsur hara, 

seperti fosfat (P), kalsium (Ca), natrium 

(N), mangan (Mn), kalium (K), magnesium 

(Mg), tembaga (Cu), dan air. FMA hampir 

dapat ditemukan pada semua ekosistem, 

termasuk pada lahan masam (KARTIKA, 

2006) dan alkalin (SWASONO, 2006). FMA 

dapat berasosiasi dengan  hampir 90% 

jenis tanaman ( SMITH  dan READ,  

2008). Walaupun demikian, tingkat 

populasi dan komposisi jenis  FMA sangat  

beragam dan dipengaruhi  oleh  

karakteristik tanaman  dan  faktor  

lingkungan seperti  suhu,  pH tanah,  

kelembapan tanah,  kandungan fosfor dan 

nitrogen, serta konsentrasi logam berat 

(DANIELS dan TRAPPE, 1980).  

Hasil dari beberapa penelitian  

menunjukkan  bahwa aplikasi FMA  dapat 

membuat   tanaman lebih toleran pada 

lingkungan tanah masam (QUENCA et al., 

2001), cekaman ganda Al dan kekeringan 

(HANUM, 2004), dapat mengefisiensikan 

pemupukan fosfor pada tanah Andosol 

(HARYANTINI dan  SANTOSO,  2008). 

Inokulasi  FMA  secara  signifikan 

meningkatkan produksi bobot kering daun 

dan status hara menguntungkan. FMA 

yang menginfeksi sistem perakaran  

tanaman inang akan memproduksi 

jaringan hifa eksternal yang tumbuh 

secara ekspansif dan menembus lapisan  

sub  soil  sehingga  meningkatkan  

kapasitas  akar dalam  penyerapan  hara, 

seperti fosfat (P), kalsium (Ca), natrium 

(N), mangan (Mn), kalium (K), magnesium 

(Mg), tembaga (Cu), dan air (CRUZ et  

al., 2004) P, Zn, dan Fe) pada daun, serta 

kandungan  minyak atsiri (essential oil) 

dan artemisinin pada daun tanaman 

Artemisia annua L. (CHAUDHARY et al., 

2008). 

Aplikasi FMA sebagai agensia hayati 

pada beberapa jenis tanaman saat ini 

mulai banyak mendapat perhatian. Hal ini 

tidak saja karena kemampuannya dalam 

bersimbiosis dengan  berbagai jenis 

tanaman, tetapi  yang utama adalah FMA 

dapat membantu tanaman dalam 

meningkatkan efisiensi penyerapan unsur 

hara, sekaligus dapat meningkatkan 
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ketahanan ataupun toleransi tanaman 

terhadap serangan patogen (Akthar and  

Siddiqui, 2008), terhadap layu Fusarium 

pada tanaman pisang (Sulyanti, 2011). 

Disamping itu FMA juga mampu  

melestarikan sumberdaya lahan, baik 

secara fisik, kimia, maupun biologi 

sehingga keseimbangan biologis selalu 

terpelihara. 

Untuk mempelajari potensi suatu 

organisme, hal pertama yang harus 

diketahui adalah keberadaan dan 

keberagaman dari organisme tersebut. 

Demikian juga potensi pemanfaatannya 

pada tanah-tanah masam. Eksplorasi jenis-

jenis FMA pada daerah  pertanaman 

pisang  merupakan studi  awal yang 

penting dan diperlukan untuk dapat 

mengidentifikasi dan memetakan jenis-

jenis FMA dominan dan spesifik yang ada. 

Kegiatan ini sangat penting untuk 

mendapatkan informasi tentang  

keanekaragaman jenis-jenis FMA  

potensial sebagai sumber material penting 

untuk seleksi mendapatkan isolat FMA 

yang potensial dan efektif, serta mampu 

beradaptasi pada kondisi lahan dan 

komoditas spesifik. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengisolasi dan mengidentifikasi 

jenis-jenis FMA pada rizosfer tanaman 

pisang sehat pada lahan endemik layu 

Fusarium dari tiga lokasi pertanaman 

pisang dengan geografis yang berbeda. 

 

BAHAN DAN METODE 

Sampel tanah rizosfer dan akar 

pisang diambil dari 3 lokasi sentra 

produksi pertanaman pisang di Sumatera 

Barat  mengunakan metode Purposive 

sampling. Kriteria penentuan lokasi 

pengambilan sampel berdasarkan pada 

perbedaan  ketinggian tempat yaitu 

dataran rendah 0-70 m dpl (Kabupaten 

Padang pariaman: Pasar Usang, Lubuk 

Alung, Enam Lingkung), dataran sedang  + 

475 m dpl (Kabupaten Solok : Aripan, 

Sumani, Gantung Ciri, Talang), dataran 

tinggi + 975 m dpl (Kabupaten Tanah 

Datar (Singgalang, Koto Baru), Kabupaten 

Agam (Baso, Tabek Patah) dan Kabupaten 

50 Kota (Payakumbuh dan Sarilamak).  

FMA diambil dari rizosfer dan akar 

pertanaman  pisang sehat. Lokasi 

pengambilan sampel tanah dipilih pada 

areal pertanaman pisang yang endemik 

layu Fusarium dan yang tidak 

dibudidayakan secara intensif/tumbuh 

secara alami. Persyaratan pengambilan 

sampel tanaman di kebun adalah 

berdasarkan pada jenis pisang dari 

rumpun yang sehat dalam 1 kebun diambil 

5 rumpun.  Sampel akar dan tanah diambil 

0,5 – 1 kg  pada 4 titik sekeliling batang 

pisang,  kedalaman 5 – 20 cm (daerah 

rizosfer) secara komposit, dengan jarak 5 

– 10 cm dari bonggol pisang, tanah diaduk 

rata dan dimasukkan kedalam kantong 

plastik dan diberi label dan disimpan 

dalam ruang dingin (AC) di laboratorium. 

Isolasi spora dari sampel tanah dilakukan 

dengan metode tuang saring basah, 

selanjutnya dilakukan penghitungan  di  

bawah  mikroskop terhadap  spora  yang 

diperoleh. Apabila hasil pengamatan 

menunjukkan jumlah spora sedikit, maka 

dilakukan kegiatan pemerangkapan. Spora  

hasil  isolasi  dari  lapangan  tidak  optimal  

sebagai bahan  identifikasi  dan   

determinasi  (RAINIYATI,   2007). 

Penelitian terdiri atas empat tahapan 

kegiatan yaitu : 1) pengambilan sampel 

akar dan tanah, 2) isolasi spora FMA, 3) 

pemerangkapan, dan 4) identifikasi spora 

FMA. Penelitian dilaksanakan di 

Laboratorium Fitopatologi Jurusan Hama 

dan Penyakit Tumbuhan dan di rumah 

kaca Fakultas Pertanian dari bulan Maret  

sampai  dengan Agustus 2015. 

Pemerangkapan spora merupakan salah 

satu teknik untuk mendapatkan spora 

utuh/bernas dengan manipulasi lingkungan 

produksi spora (BRUNDRETT  et al., 

1994). Analisis awal sangat  diperlukan 

untuk mendapatkan  informasi,  apakah 

pada daerah perakaran pisang tersebut 

ditemukan adanya FMA. Teknik 

pemerangkapan yang digunakan mengikuti 

metode BRUNDRETT et al. (1994) dengan 

menggunakan pot-pot kecil. Media tanam 

yang digunakan berupa campuran sampel 
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tanah sebanyak ± 50 g dan pasir sungai 

berukuran 1-2 mm sebanyak ± 150 g 

yang sebelumnya sudah disterilkan. Teknik 

pengisian media tanam dalam pot adalah 

pot kultur diisi dengan pasir sungai sampai 

setengah volume pot, masukkan  sampel  

tanah,  dan  kemudian  ditutup  dengan 

pasir sungai lagi sehingga media tanam 

tersusun atas pasir sungai-sampel tanah-

pasir sungai. Benih jagung yang digunakan 

sebagai tanaman inang terlebih dahulu 

dikecambahkan selama 7 hari atau sampai 

tumbuh 2 helai daun, selanjutnya 

kecambah dipindahkan ke dalam pot-pot 

kultur. Pemeliharaan kultur meliputi 

penyiraman, pemberian hara dan 

pengendalian hama penyakit. Larutan hara 

yang digunakan adalah pupuk majemuk 

NPK  atau Hyponex merah (dengan 

kandungan 25-5-20) dengan konsentrasi 1 

g/2 l air. Pemberian larutan hara dilakukan 

seminggu sekali sebanyak 20 ml tiap pot 

kultur. Setelah kultur berumur ± lima 

bulan, dilakukan pemanenan untuk melihat 

tingkat sporulasi dan dilakukan 

penghitungan jumlah spora. 

Ekstraksi FMA dilakukan untuk 

memisahkan spora dari  contoh  tanah  

sehingga  dapat  dilakukan  identifikasi 

guna mengetahui genus spora FMA. 

Ekstraksi dilakukan dengan  adalah  

teknik  tuang  saring  (GEDERMANN   dan 

NICOLSON, 1963) dan dilanjutkan dengan 

teknik sentrifugasi (BRUNDRETT  et al., 

1996). Hasil saringan terakhir pada  

proses tuang  saring  dipindahkan  ke  

dalam tabung sentrifuse ditambah glukosa 

60% dengan menggunakan pipet. Tabung 

sentrifuse ditutup rapat dan disentrifusi 

dengan kecepatan 2.500 rpm selama 3 

menit. Proses sentrifugasi akan 

menghasilkan lapisan di tengah tabung, 

yaitu antara air dan glukosa yang 

merupakan kumpulan partikel- partikel 

mengandung spora FMA. Lapisan tersebut 

selanjutnya  diambil  dan  dituangkan  ke  

dalam  saringan  dengan ukuran 45 µm 

dan dicuci dengan air mengalir untuk 

menghilangkan glukosa. Endapan  yang 

tersisa dalam saringan dituangkan ke 

dalam cawan petri dan kemudian dilihat di 

bawah mikroskop untuk penghitungan 

jumlah spora. 

Pembuatan preparat spora FMA 

dimaksudkan untuk membantu dalam 

proses identifikasi. Dari preparat tersebut 

diharapkan informasi morfologi dan 

struktur sub-seluler spora dapat 

menentukan genus FMA. Pembuatan 

preparat menggunakan bahan pewarna 

Melzer‘s dan bahan penga- wet PVLG 

(polyvinyl lactoglycerol). Awetan PVLG 

tidak mengubah warna asli spora dan 

mempunyai daya simpan permanen, jika  

ditambahkan Melzer‘s akan terjadi peru- 

bahan warna pada genus FMA tertentu. 

Penggunaan larutan Melzer‘s dapat 

membantu dalam mempercepat identifikasi 

sampai ke tingkatan genus. Dengan 

bantuan mikroskop dan pinset spora, 

kumpulkan spora yang didapatkan 

berdasar ukuran, warna dan bentuk. 

Selanjutnya teteskan pada slide preparat 

masing-masing PVLG dan Melzer‘s, tutup 

dengan kaca penutup, dan tekan sedikit 

pada larutan Melzer‘s agar spora pecah 

dan terjadi reaksi. Analisis jenis spora FMA 

sesuai morfologi ukuran, warna, dan 

struktur sub-seluler. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Insidensi Penyakit Layu 

Masing-masing lokasi pengambilan 

sampel, dihitung  insidensi (kejadian) 

penyakit layu Fusarium, dinilai 

berdasarkan  porsentase tanaman yang 

sakit (menujukkan gejala tepi daun 

menguning dimulai dari daun terbawah 

dan layu). Rata-rata insidensi penyakit 

layu Fusarium cukup tinggi berkisar antara 

51-75 % (Tabel 1). Hasil ini diperlukan 

untuk menentukan lokasi pengambilan 

sampel akar dan tanah rizosfer. 
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Tabel 1. Insidensi penyakit layu fusarium di beberapa lokasi pertanaman pisang. 

Keabupaten Insidensi Penyakit (%) 

Kabupaten Padang Pariman (dataran rendah)  

Kabupaten Solok     (dataran sedang)  

Kabupaten 50 Kota, Agam, Tanah Datar (dataran 

tinggi) 

75,00 

63,33 

51,00 

 

 

Kolonisasi FMA, Kepadatan spora, dan 

keragaman spora FMA awal 

Akar pisang yang dikolonisasi FMA 

ditandai dengan adanya struktur FMA, 

yaitu spora, arbuskula, vesikula, hifa 

internal dan hifa eksternal dalam jaringan 

korteks akar tanaman. Berdasarkan 

pengamatan, ternyata tidak semua 

struktur tersebut terdapat dalam potongan 

sampel akar pisang sehat (Gambar 1). Di 

lahan endemik layu Fusarium pada sentra 

produksi pisang Sumatera Barat 

ditemukan 12 kultivar pisang sehat: Buai, 

Kepok, Kepok Abu, jantan, Siam, Mas, 

Barangan, Cavendish, Kinalu, Raja Serai, 

Sario dan Udang. Keragaman  isolat FMA 

lebih dominan ditemukan dari rizosfir 

pisang Kepok (9 isolat FMA) dan Buai (15 

isolat FMA ) dibanding dengan kultivar 

pisang lainnya (Tabel 2). Perbedaan 

jumlah dan jenis FMA ini disebabkan oleh 

perbedaan pengelolaan dan perbedaan 

tingkat kesuburan tanah. Pertanaman 

pisang di Sumatera Barat, umumnya 

masih konvensional, berupa tanaman 

pekarangan, polikultur dan kurang 

dipelihara dengan baik.  

 

                

Gambar 1. Struktur kolonisasi FMA pada korteks akar tanaman pisang  Barangan.                                

                s = spora, hi = hifaFMA, dan,  a = arbuskula. 

 

Isolasi spora FMA 

Spora FMA yang diisolasi dari sampel 

akar dan tanah rizosfir beberapa kultivar 

pisang sehat di lokasi  geografis berbeda, 

diidentifikasi berdasarkan pada karakter 

morfologi spora dari segi warna dan 

bentuk spora, menghasilkan 3  jenis FMA 

yaitu genus Glomus, Acaulospora dan 

Gigaspora (Tabel 2). Umumnya genus 

Glomus ditemukan hampir disemua lokasi 

pengambilan sampel, spora FMA ini 

memiliki karakter seperti berikut: spora 

berwarna kuning, kuning kecoklatan, 

coklat, coklat tua dan coklat kehitaman. 

Bentuk spora bulat, bulat panjang, ellip 

dan terkadang tidak beraturan. Sedangkan 

Genus Acaulospora dengan karakter: 

warna spora berkisar antara coklat, coklat 

tua dan coklat kemerahan dengan bentuk 

spora bulat, bulat panjang hingga bulat 

telur. Genus Gigaspora dengan spora 

berwarna antara kuning, kuning 

kecoklatan dan coklat dengan bentuk 

spora bulat panjang dan bulat telur. 

Ukuran spora Gigaspora lebih besar dari 

Glomus dan Acaulospora secara umum 

(Tabel 4.  

Nilai kepadatan spora pada tanah 

rizosfir  rumpun pisang sehat bervariasi 

pada lokasi dengan geografi yang berbeda. 

Umumnya jumlah spora tertinggi 

ditemukan pada tanaman pisang sehat 

hi 

a 

s 

s 

s 
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dari dataran rendah Kabupaten Padang 

Pariaman oleh genus Glomus 

(200spora/100 gr tanah), Genus 

Acaulospora (115 spora/100gr tanah) dan 

Gigaspora (30 spora/100 gr tanah), diikuti 

oleh dataran sedang Kabupaten Solok 

dengan jumlah spora genus Glomus 

(300spora/100 gr tanah), Genus 

Acaulospora (170 spora/100gr tanah) dan 

Gigaspora (50 spora/100 gr tanah). Di 

dataran tinggi Kabupaten Agam ditemukan 

2 genus FMA yaitu Glomus (210-230 

spora/100 gr tanah) dan Acaulospora (80 

spora/100 gr tanah), sedangkan di 

Kabupaten 50 Kota dan Tanah Datar 

hanya ditemukan Glomus dengan 

kepadatan spora (290-310 spora/100 gr 

tanah ) (Tabel 2). 

 Kepadatan spora awal  yang tinggi 

di Kabupaten Padang Pariaman diduga 

disebabkan kondisi lingkungan yang lebih 

sesuai, optimal, dan kompatibel dalam 

mendukung pertumbuhan dan 

perkembangan spora FMA serta 

kemungkinan tidak adanya  cendawan 

antagonis  yang  menghambat  sporulasi 

FMA dibandingkan dengan  kondisi di 

beberapa lokasi pengambilan sampel 

lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

RAINIYATI (2007) bahwa perbedaan 

kepadatan spora kemungkinan dipengaruhi 

oleh perbedaan lingkungan (jenis tanah, 

hara tanaman, ketinggian tempat, cahaya) 

dan musim pada saat pengambilan sampel 

tanah. Selanjutnya DELVIAN (2003), 

melaporkan bahwa terdapat 

kecenderungan peningkatan jumlah spora 

dengan berkurangnya jumlah curah hujan, 

fluktuasi kelembapan tanah juga dapat 

mempengaruhi sporulasi FMA. Cekaman air 

akan merangsang pembentukan spora 

FMA,  walauipun belum dapat s e c a r a  

p a s t i  disimpulkan bahwa kondisi kering 

akan selalu menghasilkan spora yang lebih 

banyak. RAINIYATI (2007) menambahkan 

bahwa pada musim kering FMA aktif untuk 

bersporulasi membentuk spora,  

dibandingkan pada  musim  hujan. 

Sedangkan LEE  et al. (2009) menyatakan 

bahwa kepadatan spora, keragaman, dan 

infeksi FMA berkorelasi negatif dengan pH 

tanah. 

 

Tabel 2.   Kepadatan spora FMA di rizosfer tanaman pisang sehat pada lahan endemik 

penyakit layu Fusarium. 

Lokasi/ Kultivar 

Pisang 

 Genus FMA 

Total % 
 

Glomus Acaulospora Gigaspora 

Jumlah 

spora 

100 g-1 

% 

Jumlah 

spora 

100 g-1 

% 

Jumlah 

spora 

100 g-1 

% 

Kab. Padang 

Pariaman     

 200 

 

20,20 115 22,77 30 38 665 34,73 

Kabupaten Solok 

 

 300 30,30 170 33,66 50 63 520 27,15 

Kabupaten 50 

Kota 

 

 210 21,21 80 

 

15,84 0 0 290 15,14 

 

KabupatenTanah 

Datar  

 

 130 1,71 60 

 

3,56 0 0 190 10,44 

Kabupaten Agam 

 

 150 1,71 80 

 

3,56 0 0 230 12,53 

Total  990  505  80  1915  

 

Identifikasi dan keragaman spora FMA 

setelah pemerangkapan pada 

tanaman jagung 

Berdasarkan morfologi spora dan 

responnya terhadap larutan Melzer‘s pada 

hasil penangkaran FMA pada tanaman 

jagung ditemukan 38 tipe spora FMA dari 3 

genus FMA indigenus dengan beberapa 

tipe spora (Tabel 3 dan 4). Spora FMA 

ditemukan tersebar pada semua jenis 
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pisang yang tumbuh subur pada darerah 

endemik layu fusarium pada geografi yang 

berbeda dengan intensitas kolonisasi pada 

akar jagung berkisar antara 62% (tinggi) 

sampai 95% (sangat tinggi). 

Umumnya kepadatan dan keragaman 

spora sebelum pemerangkapan lebih 

rendah dibandingkan setelah 

pemerangkapan. Rendahnya kepadatan 

spora FMA awal ini diduga disebabkan 

antara lain; FMA belum bersporulasi 

optimal pada saat pengambilan sampel 

tanah,  faktor  lingkungan, dan iklim 

(curah  hujan,  suhu, kelembapan tanah, 

pH tanah). Lokasi yang terletak di dataran 

tinggi cenderung memiliki suhu lebih 

rendah, kelembapan relatif lebih tinggi 

yang mungkin menyebabkan hambatan 

terhadap perkembangan spora FMA. 

Hasil berbeda diperoleh setelah 

dilakukan pemerangkapan, baik nilai 

kepadatan spora maupun jenis FMA (Tabel 

3). Kepadatan spora tertinggi diperoleh 

dari hasil pemerangkapan sampel tanah di 

Kabupaten Solok (sebanyak 6159 spora), 

diikuti di  Kabupaten Padang Pariaman 

(5195 spora),  kepadatan sedang di 

Kabupaten 50 Kota (1956 spora) dan 

terendah di Kabopaten Tanah datar (761 

spora per 100 tanah). Demikian pula jenis 

spora pada masing-masing lokasi 

mengalami penambahan. Di Kabupaten 

Solok terdapat 8 jenis FMA, yaitu  Glomus 

sp-1, Glomus sp-2, Glomus sp-3, Glomus 

sp-4, Glomus sp-5, Glomus sp-6, 

Acaulospora sp. dan Gigaspora sp-1, di 

Kabupaten Padang Pariaman ditemukan 11 

jenis FMA yaitu Acaulospora sp-1., 

Acaulospora sp-2., Glomus sp-1, Glomus 

sp-2, Glomus sp-3, dan Glomus sp-4, 

Glomus sp-5, Glomus sp-6, Glomus sp-7,  

Glomus sp-8, dan Gigaspora sp-1, 

sedangkan di Kabopaten 50 Kota  

ditemukan 3 jenis FMA yaitu Glomus sp-1, 

Glomus sp-3, dan Glomus sp-4, di 

Kabupaten Agam ditemukan 

Acaulospora sp., dan Glomus sp-4, Glomus 

sp-5, sedangkan di Kabupaten Tanah 

Datar hanya ditemukan 2 jenis FMA 

(Glomus sp-5, dan  Glomus sp-8). 

Kepadatan spora FMA awal di dataran 

rendah Kabupaten Padang Pariaman 

dengan jumlah spora 665 spora /100 gr 

tanah sampel tertinggi, namun setelah 

pemerangkapan pada tanaman jagung 

ditemukan jumlah spora meningkat 

menjadi 5195 spora/100 g tanah sampel  

dengan 8 tipe Glomus sp, 2 tipe 

Acaulospora sp dan 1 tipe Gigaspora sp.  

walaupun sedikit rendah dibandingkan 

dengan kepadatan spora FMA yang 

ditemukan di dataran sedang  Kabupaten 

Solok ( jumlah spora 6159 spora /100 gr 

tanah sampel) dengan hanya 6 tipe 

Glomus sp, 2 tipe Acaulospora sp dan 1 

tipe Gigaspora sp.,  sedangkan di lokasi 

lainnya di dataran tinggi ditemukan 4470 

jumlah spora dengan hanya ditemukan 4 

tipe Glomus sp,dan 1 tipe Acaulospora 

sp.(Tabel 3). Hasil ini jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan kepadatan spora 

hasil pemerangkapan oleh WIDIASTUTI 

(2004) yang menemukan 1-474 spora/100 

g tanah, KARTIKA (2006)  

 

Tabel 3. Sebaran, persentase dan  intensitas kolonisasi isolat FMA pada akar  tanaman 

   jagung (60 hst). 

No Kultivar 

Pisang 

Tipe spora  Persentase 

kolonisasi (%) 

Intensitas 

kolonisasi 

(Skala) 

Kepadatan 

spora 100 

g-1  tanah 

 Kabupaten Padang Pariaman (0-70 m dpl) 

1 Jantan Glomus -sp7  83.0 5   (ST) 486 

2 Jantan Glomus -sp6  86.5 5   (ST) 491 

3 Kepok Glomus -sp8  74.0 4    (T ) 375 

4 KepokAbu Glomus -sp1  90.0 5   (ST) 476 

5 Jantan Glomus -sp3  73.0 4    (T ) 291 
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No Kultivar 

Pisang 

Tipe spora  Persentase 

kolonisasi (%) 

Intensitas 

kolonisasi 

(Skala) 

Kepadatan 

spora 100 

g-1  tanah 

6 Mas  Glomus -sp5  73.0 4    (T ) 268 

7 Kepok Glomus -s1  95.0 5   (ST) 665 

8 Buai Acaulospora-

1 

 75.0 4    (T ) 364 

9 Kepok Acaulospora-

2 

 84.0 5   (ST) 403 

10 Cavendish Glomus -4  80.0 5   (ST) 594 

11 Kepok Gigaspora 

sp-1 

 85.0 5   (ST) 497 

12 Barangan  Glomus -2  73.0 4    (T ) 362 

Kabupaten Solok (+ 475 m dpl) 

13 Siam Glomus -6  75.0 4    (T ) 295 

14 Kepok Glomus -1  92.0 5   (ST) 620 

15 Buai Glomus -sp1  82.0 5   (ST) 504 

16 Barangan Glomus -3  85.0 5   (ST) 494 

17 Buai Gigaspora sp  85.5 5   (ST) 478 

18 Buai  Acaulospora

1 

 84.0 5   (ST) 498 

19 Buai Glomus -4  80.0 5   (ST) 485 

20 Raja Serai Glomus -1  70.0 4    (T ) 393 

21 Buai Glomus -4  84.0 5   (ST) 306 

22 Buai Acaulospora

2 

 83.0 5   (ST) 494 

23 Udang Glomus -1  73.5 4    (T ) 274 

24 Buai  Glomus -2  80.0 5   (ST) 489 

25 Raja Serai Glomus -5  73.0 4    (T ) 385 

26 Buai Glomus -6  83.0 5   (ST) 494 

27 Buai Glomus -3  72.5 4    (T ) 480 

Kabupaten Tanah datar (+ 947 m dpl) 

28 Buai Glomus -8  82.0 5   (ST) 490 

29 Kinalu Glomus -5  74.0 4    (T ) 271 

Kabupaten Agam (+ 947 m dpl) 

30 Buai Glomus -5  73.0 4    (T ) 397 

31 Buai Acaulospora

1 

 72.0 4    (T ) 485 

32 Buai Glomus -1  85.0 5   (ST) 490 

33 Sario Glomus -1  75.0 4    (T ) 381 

Kabupaten 50 Kota (+ 947 m dpl) 

34 Kepok Glomus -sp1  85.0 5   (ST) 498 

35 Raja Serai Glomus -sp1  62.0 4    (T ) 378 

36 Buai Glomus -sp4  76.0 4   (T) 382 

37 Kepok Glomus -sp3  80.0 5   (ST) 396 

38 Kepok Glomus -sp1  78.0 5   (ST) 302 
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Tabel 4.   Deskripsi tipe spora FMA (pembesaran 100 x) dari kultivar pisang sehat di 

lahan endemik layu Fusarium.  

No Tipe spora Karakteristik morfologi 
Reaksi dengan 

pewarnaan Melzer‘s 

Glomus sp (Sumber : Schenck and Perez, 1988 dan Brundrett, et al., 1996) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spora berbentuk bulat, lolos saringan 125 μm,  
berwarna coklat kemerahan, permukaan spora 

agak kasar, dinding spora berlapis dua, lapisan 
luar coklat kekuningan, dan lebih tebal, lapisan 
dalam merah kekuningan agak tipis, terdapat 
dudukan hifa (subtanding hypa).  

Tidak bereaksi 
dengan pewarna 

Melzer‘s. 

2. 

 

 

 

 

 

 

Spora berbentuk agak lonjong, lolos saringan 
125 μm,  berwarna coklat kemerahan, 
permukaan spora halus, dinding spora berlapis 

dua, lapisan luar coklat kemerahan, dan lebih 
tebal, lapisan dalam coklat kehitaman  tipis, hifa 
attachment berbentuk straight, tidak meiliki 
ornament. 

Tidak berekasi 
dengan pewarna 
Melzer‘s. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spora berbentuk bulat, lolos saringan 125 μm,  
berwarna kuning bercahaya dan kemerahan, 
permukaan spora agak kasar, dinding spora dua 

lapis berwarna coklat kemerahan tipis dan 
halus, lapisan dua  merah kehitaman     agak 
tebal, tidak meiliki ornamen.   

Tidak bereaksi 
dengan pewarna 
Melzer‘s, 

4.  

 

 

 

 

Spora berbentuk bulat, lolos saringan 125 μm,  
berwarna coklat merah gelap, permukaan spora 
kasar, dinding spora berlapis dua, lapisan luar 
coklat kemerahan, dan lebih tebal, lapisan 

dalam kemerahan agak tipis, tidak terdapat 
dudukan hifa (subtanding hypa), dan tidak 
meiliki ornament  

Tidak bereakasi 
dengan pewarna 
Melzer‘s. 

5.  

 

 

 

 

Spora berbentuk bulat, lolos saringan 125 μm,  
berwarna kuning kemerahan bercahaya, 
permukaan spora agak halus, dinding spora 
berlapis dua, lapisan luar coklat kemerahan, 

dan lebih tebal dan halus, lapisan dalam coklat 

orange tua tipis, tidak mempunyai dudukan 
hifa  serta tidak meiliki ornament.       

Tidak bereakasi 
dengan pewarna 
Melzer‘s. 

6.  

 

 

 

 

Spora berbentuk agak bulat, lolos saringan 125 
μm,  berwarna kuning   kemerahan bercahaya, 
permukaan spora kasar, dinding spora berlapis 
dua, lapisan luar tipis merah kecoklatan, 
lapisan dalam agak tebal , lapisan dalam tipis 

kuning kecoklatan, terdapat dudukan hifa 
(subtanding hypa),  hyphal attachment 
berbentuk recurred, tidak meiliki ornament. 

Tidak bereaksi 
dengan pewarna 
Melzer‘s. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spora berbentuk bulat, lolos saringan 125 μm,  
berwarna coklat kemerahan, permukaan spora 

agak kasar, dinding spora berlapis dua, lapisan 

luar  kemerahan, dan lebih tebal, lapisan dalam 
coklat kemerahan agak tipis, tidak terdapat 
dudukan hifa (subtanding hypa), tidak meiliki 
ornament. 

Tidak bereaksi 
dengan pewarna 

Melzer‘s. 
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8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spora berbentuk agak lonjong, lolos saringan 
125 μm,  berwarna coklat merah gelap 
kehitaman permukaan spora halus, dinding 

spora berlapis dua, lapisan luar coklat 
kemerahan tipis, lapisan dalam coklat 
kehitaman tipis, tidak terdapat dudukan hifa 
(subtanding hypa), tidak memiliki ornament.   

Tidak bereaksi 
dengan pewarna 
Melzer,s. 

Acaulospora sp. (Sumber: Schenck and Perez, 1988 dan Brundrett, et al., 1996) 

1.  

 

 

 

 

Spora berbentuk bulat, lolos saringan 125 μm,  
berwarna coklat kekuningan, permukaan spora 
agak licin, berpenghiasan, dinding spora 

berlapis dua, lapisan luar coklat kekuningan 

agak tebal, lapisan dalam tipis kekuningan, 
membentuk ornament seperti kulit jeruk.  

Bereaksi dengan 
pewarna Melzer,s 
terjadi perubahan 

warna dari kuning 

menjadi coklat 
kekuningan 

2.  

 

Spora berbentuk agak lonjong, lolos saringan 
125 μm,  berwarna coklat kemerahan, 
permukaan spora agak halus, dinding spora 

berlapis dua, lapisan luar coklat kemerahan, 
lapisan dalam kemerahan agak tipis, meiliki 
ornament seperti kulit jeruk. 

Bereaksi dengan 
pewarna Melzer,s, 
terjadi perubahan 

warna coklat 
kekuningan 
menjadi coklat 
muda kemerahan. 

Gigaspora sp. (Sumber : Schenck and Perez, 1988 dan Brundrett, et al., 1996) 

1.  

 

 

 

 

 

Spora berbentuk bulat, lolos saringan 125 μm,  
terdapat bulbous suspensor,  permukaan 
spora agak halus, dinding spora berlapis dua, 
lapisan luar  merah kehitaman, dan lebih tebal, 
lapisan dalam coklat kemerahan tipis,  tidak 

meiliki ornament.  

 

Berekasi dengan 
pewarna Melzer,s  
dari kuning 
kemerahan 
menjadi coklat 

kemerahan. 

 

 

KESIMPULAN 

Spoa FMA dapat ditemukan hampir 

disemua jenis pisang sehat di lahan 

endemik layu fusarium dengan keragaman 

bebeda. Genus FMA diperoleh adalah : 

Glomus, Acaulospora dan Gigaspora, 

ketiga genus tersebut ditemukan di 

Kabupaten  Padang Pariaman dan di 

Kabupaten Solok, sedangkan di Kabupaten 

50 Kota ditemukan 2 genus FMA (Glomus 

dan Acaulospora), di Kabupaten Agam dan 

Kabupaten Tanah Datar hanya ditemukan 

hanya genus Glomus. Setelah dilakukan 

pemerangkapan jenis FMA pada tanaman 

jagung, di Kabupaten  Padang Pariman 

(PPU) didapatkan 12 jenis FMA (8 tipe 

Glomus, 2 tipe Acaulospora dan 2 tipe 

Gigaspora,), di Kabupaten Solok (SLK) 

terdapat 15 jenis FMA (8 tipe Glomus, 2 

tipe Acaulospora, dan 1 tipe Gigaspora,, 

dan di Kab. 50 Kota (PYK) didapatkan 5 

jenis FMA (5 tipe Glomus), di Kabupaten 

Agam (AG) didapatkan 4 jenis FMA (2 tipe 

Glomus, 1 tipe Acaulospora) dan di 

Kabupaten Tanah Datar (TD) terdapat  2 

jenis FMA (2 tipe Glomus). 

Keanekaragaman FMA pada rizosfer 

pertanaman Pisang cukup beragam dan 

berpotensi dimanfaatkan untuk 

meningkatkan efisiensi pemupukan, 

khususnya ketersediaan dan serapan hara 

P. 
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