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Alhamdulilahirobbil’alamiin, berkat rahmat Allah SWT Perhimpunan 

Fitopatologi Indonesia (PFI) KOMDA Yogyakarta, Solo, dan Semarang 

(Joglosemar) dapat melaksanakan kegiatan Seminar Nasional VIII tahun 2016 

dengan tema “Pengendalian Penyakit pada Tanaman  Pertanian  Ramah  

Lingkungan  II”.  Seminar  Nasional  ini  merupakan  media pertemuan antar 

peneliti di bidang Fitopatologi di seluruh Indonesia dalam menyebar-luaskan 

hasil penelitiannya. Selain itu juga dimaksudkan sebagai media informasi kepada 

masyarakat umum untuk mengetahui teknik-teknik terbaru dalam pengelolaan 

penyakit tumbuhan yang ramah lingkungan. 

Pada pelaksanaan Seminar Nasional 2016 ini dihadiri lebih dari 300 

peserta dengan jumlah makalah masuk sebanyak 48 judul makalah dengan 

beberapa kelompok bidang  ilmu yaitu bidang mikologi, bidang virologi, bidang 

bakteriologi, dan bidang ilmu penyakit tumbuhan secara umum. Tingginya 

minat dalam keikutsertaan pada seminar nasional ini menunjukkan tingginya 

kegiatan riset dalam bidang fitopatologi. Harapan kedepannya adalah kegiatan 

seminar nasional hasil penelitian pertanian dapat terus dilaksanakan secara rutin 

sebagai wadah penyebaran dan pertukaran informasi hasil-hasil penelitian bidang 

fitopatologi terkini. 
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CROP PROTECTION USING INDUCED RESISTANCE - THE MECHANISM 

AND PRACTICAL APPLICATION 

Tatsuo Sato 

Field Science Center, College of Agriculture, Ibaraki University 

Email: sugar@mx.ibaraki.ac.jp 

SUMMARY 

Though new agricultural chemicals are released every year, appearance of chemical 

resistance in various pathogens became a serious problem. Overuse of chemicals is 

considered as a main reason. Recently, inducing disease resistance in growing plants is 

becoming recognized as an alternative method for crop protection because there is no 

report as for appearance of resistance against this technique. This mechanism can be 

distinguished from genetic (gene to gene) resistance at the point of 1. acquired resistance 

that is inducible independently of host‟s genetic background, 2. nonspecific resistance, 3. 

Resistance can be induced not only by pathogen‟s infection but also various way such as 

stimulation by nonpathogenic microorganisms, chemicals or environmental stresses. 

Inducing resistance by nonpathogenic microorganisms is known as “Induced systemic 

resistance; ISR” and micro ecosystem on root surface is concerning to the appearance of it. 

Plant growth promotive rhizobacteria (PGPR) are fungi (PGPF) selected from such 

ecosystem. As for chemicals, some plant activators were commercialized until now. The 

first commercial product, probenazole was developed more than forty years ago in Japan 

and this has occupied the market of fungicide against rice blast until now. Acibenzolar-S-

methyl is also worldwide famous product. These chemicals activate the pathway of 

“Systemic acquired resistance; SAR”. Utilization of environmental stress is simple, easy, 

low cost and labor-saving method of plant protection. For example, osmotic, vibration, 

ultra violet radiation and heat shock stress have been developed and some of them are 

available in practical field now. 

We have studied heat shock treatment in some vegetables since 1996. It has been 

assumed that SAR has been concerning to the mechanism. It was proved by our group and 

named as 

“Heat shock – induced resistance; HSIR” in 2013. Additionally, we suggested the 

existence of plural mechanisms of antifungal activities in HSIR. For example, low 

molecular antifungal compounds such as terpenoid seems to increase after heat shock 

treatment, independently of SAR. Further research must be conducted to clarify this 

complex. 

As an application of HSIR, we developed hot water sprayer for strawberry. 

Powdery mildew is one of the most serious disease in strawberry and DMI or QoI 

resistance is becoming into dominant in Japan. Based on the preliminary study, the 

optimum condition for inducing resistance is decided to keep aerial part at 50°C during 20 

seconds. The duration of induced resistance is about one week. By using self-propelled hot 

water sprayer, powdery mildew could be controlled perfectly, as same as chemical 

application. The cumulative number of chemical application could be reduced less than 1/4 

of conventional protection method. This machine has already patented and commercialized 

in Japan. 
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There is a contradiction between original aim and usage. Our main purpose is to 

develop an alternative method of chemicals, especially against chemical resistance. 

However, consumers tend to note food safety. Foods produced under national agricultural 

chemical use reference must be safe regardless of number of chemical application. We 

ourselves must distinguish these difference. 

Acknowledgements Main part of this research has been conducted as a 

collaboration of Indonesian and Japanese students. I hereby would like to express my 

gratitude for all participants. 
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PERAN FITOPATOLOGI DALAM INDUSTRI KELAPA SAWIT DI 

INDONESIA 

Agus Susanto 

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) 

Unit Usaha Marihat, Pematang Siantar, Sumatera Utara Telp (0622) 21926; 

Email: marihat_agus@yahoo.com 

ABSTRAK 

Industri kelapa sawit di Indonesia berkembang sangat cepat. Pada awalnya yang 

hanya 4 butir biji kelapa sawit yang ditanam di Kebun Raya Bogor kini menjadi sekitar 

sebelas juta hektar. Bahkan prestasi ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang 

terluas di dunia perkebunan kelapa sawitnya sekaligus produsen CPO terbanyak. 

Kontribusi industri kelapa sawit terhadap perekonomian negara juga sangatlah signifikan. 

Devisa yang dihasilkan sangat besar, penciptaan lapangan kerja baik langsung maupun 

tidak langsung sangat besar, dan banyak terciptanya kota-kota baru sebagai pusat 

perekonomian suatu daerah yang selama ini belum berkembang. Meskipun demikian 

banyak tantangan yang bersifat teknis dan non teknis baik internal maupun eksternal. Salah 

satu masalah riil pada perkebunan kelapa sawit pada saat ini adalah munculnya penyakit 

busuk pangkal batang yang disebabkan oleh jamur Ganoderma boninense. Kerugian sudah 

sangat nyata yang dirasakan para pekebun kelapa sawit dan sampai saat ini belum 

tertangani secara baik. Oleh karena itu peran fitopatologi sangat diharapkan dalam 

pengendalian penyakit ini bersama bidang ilmu yang lain. Pengendalian penyakit 

Ganoderma pada saat ini dikendalikan secara kultur teknis, pengendalian hayati yang 

ramah lingkungan, serta pengendalian yang berbasis tanaman tahan Ganoderma. 

Kata kunci: kelapa sawit, fitopatologi, Ganoderma 
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EFEKTIVITAS TRICHODERMA INDIGENOUS DALAM MENEKAN 

PERTUMBUHAN PENYAKIT JAMUR AKAR PUTIH PADA TANAMAN KARET  

Mariana, Yusriadi, Ismed Setya Budi 

Prodi Proteksi tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat 

Jl. Jend. A. Yani Km 36 Banjarbaru 70714 

 

ABSTRAK 

Penyakit penting yang menyerang karet adalah penyakit jamur akar putih (JAP) 

yang disebabkan oleh cendawan Rigidoporus sp. Jamur ini menimbulkan lapuk pada akar 

dan leher akar sehingga menyebabkan kematian tanaman. JAP diperkirakan menyebabkan 

kematian 3% pada perkebunan besar dan 5% pada perkebunan karet rakyat di Indonesia 

dengan taksiran nilai kerugian mencapai 300 miliar rupiah setiap tahunnya. Trichoderma 

spp. adalah jamur yang bisa digunakan sebagai agens  pengendali penyakit yang menular 

di dalam tanah. Penelitian dilaksanakan di kebun karet petani desa Sungai Bokor 

Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

dengan 5 perlakuan dosis dan 5 ulangan. Perlakuan yang diuji ada 5 (4 taraf dosis + 1 

kontrol) yaitu : 0 gr, 100 gr, 200 gr, 300 gr dan 400 gr Trichoderma / pohon karet.  Tiap 

satuan percobaan terdiri dari 16 tanaman (unit percobaan). Trichoderma diisolasi dari 

lokasi penelitian. Jumlah tanaman karet yang digunakan adalah (16 unit percobaan x 5 

perlakuan x 5 ulangan) = 400 tanaman. Intensitas serangan penyakit dan kriteria efikasi 

menurut Direktorat Jenderal Perkebunan (2014), intensitas penyakit sebelum aplikasi 

menunjukkan intensitas JAP dilokasi penelitian cukup tinggi yaitu sekitar 18.75% - 

56,25%.  Efektivitas pada dosis 100 gr menunjukkan persentase yang tertinggi yaitu 35.7% 

dibanding dengan tiga perlakuan lainnya namun berdasarkan kriteria belum efektif. 

Kata kunci: Trichoderma, JAP, dosis 

PENDAHULUAN 

Penyakit penting yang menyerang karet adalah penyakit jamur akar putih (JAP) 

yang disebabkan oleh cendawan Rigidoporus lignosus sinonim R. microporus (Farid et al., 

2006). Serangan patogen ini menyebabkan akar menjadi busuk dan umumnya ditumbuhi 

rizomorf jamur. Daun berubah menjadi layu, berwarna kusam, dan akhirnya kering 

(Jayasuriya & Thennakoon, 2007). Beberapa cara pengendalian penyakit jamur akar putih 

telah dilakukan, diantaranya dengan menghilangkan tunggul-tunggul atau organ tanaman 

berkayu secara tuntas sebagai sumber infeksi, menanam tanaman penutup tanah jenis 

leguminosa, pelumasan dan penyiraman fungisida, serta pengendalian dengan 

menggunakan agens hayati seperti Trichoderma spp. yang bersifat antagonis terhadap 

patogen (Pawirosoemardjo, 2004). Jamur ini mengendalikan patogen antara lain karena 

mempunyai daya kompetitif yang tinggi, baik dalam kompetisi ruang maupun nutrisi, 
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menghasilkan antibiotik, memacu ketahanan tanaman dan sebagai dekomposer (Harman, 

2006).   

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Trichoderma indigenous dalam menekan 

pertumbuhan penyakit jamur akar putih pada tanaman karet di desa Sungai Bokor 

Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di kebun karet rakyat di Desa Sungai Bokor Kelurahan 

Danau Salak Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Trichoderma 

sp. diisolasi dari pertanaman karet desa sungai bokor yang diformulasi pada media dedak. 

Tanaman karet yang berada pada kebun petani. Varietas karet tersebut adalah PB 260 yang 

berumur 3 - 4 tahun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimental dan 

dirancang dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan dosis dan 5 

ulangan. Penentuan jumlah ulangan berdasarkan rumus (p-1) (u-1) > 15. Perlakuan yang 

diuji ada 5 (4 taraf dosis + 1 kontrol) yaitu: 0 gr, 100 gr, 200 gr dan 300 gr Trichoderma 

/pohon karet. Tiap satuan percobaan terdiri dari 16 tanaman (unit percobaan). Jumlah 

tanaman karet yang digunakan adalah (16 unit percobaan x 5 perlakuan x 5 ulangan) = 400 

tanaman. Penentuan tanaman sampel dengan cara terlebih dahulu ditentukan titik pusat 

utama yaitu pohon karet yang sudah tumbang dan dipenuhi dengan tubuh buah JAP. 

Kemudian diambil tanaman yang mengelilinginya. Dengan demikian ada 5 titik pusat 

utama sesuai jumlah perlakuan dan pada masing masing titik ditentukan 80 pohon karet 

(16 unit percobaan x 5 ulangan) yang mengelilingi titik utama tersebut. Pola tanam pada 

lokasi penelitian adalah monokultur karet saja.  

Survei lokasi penelitian yaitu untuk menetukan lokasi yang digunakan sebagai 

tempat penelitian. Tujuan survey adalah mengidentifikasi daerah endemis penyakit jamur 

akar putih untuk penetapan lokasi penelitian. Metoda yang digunakan adalah Stratified 

purpossive random sampling, yaitu penentuan lokasi sampel secara bertingkat.    

Pengujian aplikasi lapangan Aplikasi Trichoderma dilakukan 1 minggu setelah 

penanaman masing-masing dosis diaplikasikan dengan cara menaburkan mengelilingi 

batang karet uji kemudian ditutup dengan tanah topsoil. 

Semua tanaman uji diamati. Pengamatan dilakukan 2 minggu sebelum aplikasi, satu 

minggu setelah aplikasi (untuk mengetahui perkembangan Trichoderma sp. di sekitar 
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tanaman sakit) dan 2 bulan setelah aplikasi (untuk melihat kesembuhan tanaman). Metode 

pengamatan Intensitas  serangan  penyakit  JAP  pada tanaman contoh dan dihitung dengan 

rumus: 

         

I = Intensitas serangan (%), a = Jumlah tanaman sakit, b = jumlah tanaman yang diamati. 

Jumlah tanaman yang diamati (tanaman sehat dan tanaman sakit) adalah 16 pohon. 

Kriteria efikasi berasarkan tingkat signifikan perlakuan terhadap  kontrol,  jumlah tanaman  

terserang  per  satuan  luas  dibagi  jumlah  tanaman yang diamati.  Bila kerusakan tanaman 

pada pengamatan pertama berbeda nyata antar perlakuan,  tingkat  efikasi  dihitung dengan 

rumus Henderson & Tilton : (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014) 

  

E1 = Keefektifan APH yang diuji, Ca = Kerusakan pada petak control setelah aplikasi 

APH, Cb = Kerusakan pada petak control sebelum aplikasi APH, Ta = kerusakan pada 

petak perlakuan setelah aplikasi APH, Tb = kerusakan pada petak perlakuan sebelum 

aplikasi APH. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan di lapang menunjukkan bahwa gejala penyakit jamur akar putih 

adalah yaitu tajuk daun berwarna pucat, kuning dan kusam, akhirnya kering dan gugur, 

sehingga terlihat tajuk tanaman hanya tinggal rantingnya saja (Gambar 1A).    

  

 

Gambar 1. A. Gejala JAP terlihat tajuk pohon karet yang mengering, B. rhizomorf 

JAP, C. Tubuh buah JAP. 

 

Pada permukaan akar yang sakit terdapat benang-benang miselium jamur 

(Rizomorf) berwarna putih menjalar di sepanjang akar. Di sini benang-benang meluas atau 

B C A 
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bercabang seperti jala. Pada ujungnya benang meluas seperti bulu, benang-benang melekat 

erat pada permukaan akar (Gambar 1B). Tubuh buah berwarna jingga kekuning-kuningan 

dan pada permukaan bawahnya terdapat lubang-lubang kecil tempat spora. Badan buah 

yang sudah tua akan mengering dan berwarna coklat (Gambar 1C). 

Tabel 1.  Intensitas penyakit JAP sebelum aplikasi APH 

Blok A Kontrol Blok B 100 gr BLOK 

C 

200 gr Blok 

D 

300 gr Blok E 400 gr 

A1  25.00 B1  56.25 C1   18.75 D1   25.00 E1   31.25 

A2  25.00 B2  25.00 C2 50.00 D2 50.00 E2 50.00 

A3 18.75 B3 25.00 C3  37.50 D3  37.50 E3  37.50 

A4 25.00 B4 25.00 C4  25.00 D4  18.75 E4  31.25 

A5 31.25 B5 18.75 C5  25.00 D5  37.50 E5  56.25 

 25.00  30.00  31.25  33.75  41.25 

Keterangan : *)  Blok A = kontrol 

                           IP         = Intensitas Penyakit dari 16 tanaman uji 

 

Hasil pengamatan pada satu minggu setelah aplikasi menunjukkan pertumbuhan 

dari Trichoderma. Hampir semua pohon yang diaplikasi (sekitar 80%) menunjukkan 

pertumbuhan tersebut yang ditandai adanya miselium yang berwarna hijau pada sekeliling 

pohon karet yang diaplikasi. Hal ini menunjukkan Trichoderma yang diuji sudah mulai 

tumbuh dan memperbanyak diri serta mulai menunjukkan kemampuannya dalam 

beradaptasi dengan lingkungan disekitar tanaman. Setiap spesies mikroorganisme akan 

tumbuh dengan baik di dalam lingkungannya hanya selama kondisinya menguntungkan 

bagi pertumbuhannya dan untuk mempertahankan dirinya, sama halnya dengan mikroba-

mikroba yang ada di dalam tanah. Begitu terjadi perubahan fisik atau kimiawi, seperti 

habisnya nutrien atau terjadinya perubahan radikal dalam hal suhu atau pH, yang membuat 

kondisi bagi pertumbuhan spesies lain lebih menguntungkan, maka organisme yang telah 

teradaptasi dengan baik di dalam keadaan tanah terdahulu terpaksa menyerahkan 

tempatnya kepada organisme yang dapat beradaptasi dengan baik di dalam kondisi yang 

baru itu. Dengan demikian faktor-faktor lingkungan memiliki pengaruh selektif (Worrall, 

1999). 

Hasil pengamatan intensitas penyakit sebelum aplikasi menunjukkan intensitas JAP 

di lokasi penelitian cukup tinggi yaitu sekitar 18.75% - 56,25% (Tabel 1). Intensitas 
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penyakit sesudah aplikasi pada berbeda dengan intensitas penyakit setelah aplikasi, maka 

untuk menghitung efektifitas digunakan rumus Henderson & Tilton. Hasil (Tabel 3). 

Hasil pengamatan intensitas penyakit setelah aplikasi terlihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Intensitas penyakit JAP setelah aplikasi beberapa taraf dosis Trichoderma 

Blok A Kontrol Blok B 100 gr BLOK 

C 

200 gr Blok 

D 

300 gr Blok E 400 gr 

A1  25% B1  25% C1   18.75% D1   25.00% E1   25.00% 

A2  25% B2  25% C2 50% D2 50% E2 31% 

A3 25.00% B3 18.75% C3  25.00% D3  25.00% E3  25.00% 

A4 31% B4 19% C4  18.75% D4  18.75% E4  31.25% 

A5 31.25% B5 18.75% C5  25.00% D5  25.00% E5  56.25% 

 28%  21%  27.50%  28.75%  33.75% 

 

Tabel 3.  Hasil perhitungan efektifitas masing masing dosis APH yang diuji 

Perlakuan (Dosis)      efektivitas 

100 gr 37.5 % 

200 gr 12.7 % 

300 gr 23.9 % 

400 gr 26.9 % 

 

Efektivitas pada dosis 100 gr menunjukkan persentase yang tertinggi yaitu 35.7 % 

dibanding dengan tiga perlakuan lainnya. Kemampuan Trichoderma dalam mengendalikan 

R. lignosus karena kemampuannya menguasai ruang yang diduga juga menguasai nutrisi 

yang ada di tempat tumbuhnya tersebut sehingga dapat dikatakan sebagai Trichoderma 

tersebut sudah memenangkan kompetisi dengan mikroba lain di tempat tumbuhnya serta 

dapat beradaptasi dengan lingkungan dengan baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Harman (2004) bahwa kompetisi adalah suatu mekanisme antagonis yang terjadi karena 

adanya persaingan ruang maupun nutrisi antara mikroba antagonis dengan mikroba lainnya 

termasuk patogen. Akibat adanya persaingan tersebut, apabila mikroba antagonis 

merupakan kompetitor kuat, maka petumbuhan mikroba lainnya menjadi tertekan termasuk 

mikroba patogen.  Mariana et al. (2014) juga menunjukkan secara in vitro Trichoderma 

mampu menghambat dengan daya hambat sebesar 52.8% - 78.8 % terhadap pertumbuhan 

R. lignosus. Selain itu isolat Trichoderma yang diuji mampu memparasit JAP sebagai 

mekanisme mikoparasit. Namun pada tingkat lapang aplikasi Trichoderma dengan dosis 
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100 gr, 200 gr, 300 gr maupun 400 gr belum menunjukkan efektivitas melebihi 50 %. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Laba et al. (2012) bahwa jika nilai efikasi 

insektisida > 50%, maka bersifat efektif, sebaliknya tidak efektif bila nilainya < 50%. 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Trichoderma indogenous tidak 

efektif dalam menekan pertumbuhan jamur akar putih pada tanaman karet di lapang.   
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KAJIAN RHIZOCTONIA MIKORIZA SEBAGAI INDUCER KETAHANAN PADA 

D. macrophyllum TERHADAP CEKAMAN KEKERINGAN 

R. Soelistijono
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, Daryanti
1)

, D. Rahmawati
2)

 

1)
Staf pengajar Fakultas Pertanian Universitas Tunas Pembangunan Surakarta 

2)
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Kab. Magelang 

ABSTRAK 

Anggrek Jamrud (Dendrobium macrophyllum) adalah anggrek spesies di Indonesia 

yang tumbuh di wilayah Jawa khususnya di lereng gunung Merbabu. Anggrek ini bersifat 

langka karena sulit untuk dibudidayakan. Salah satu kendala yang dihadapi dalam 

budidaya anggrek D. macrophyllum adalah sulit dibudidayakan di daerah dengan stress 

(cekaman) air yang tinggi, karena lambatnya penyerapan unsur hara berdasarkan penelitian 

sebelumnya, jamur mikoriza Rhizoctonia yang bersifat binukleat (BNR) mempunyai 

kemampuan meningkatkan ketahanan tanaman vanili (Vanilla planifolia Andrews) 

terhadap stres (cekaman) air yang tinggi, tetapi belum pernahdicoba pada tanaman anggrek 

D. macrophyllum. Penelitian dilakukan di Laboratorium Penyakit Tanaman Fakultas 

Pertanian UTP dengan metode penelitian Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri 

dari 4 perlakuan. Masing-masing perlakuan terdiri dari 3 ulangan yang setiap ulangan 

terdapat 3 pot tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakterisasi isolat 

Rhizoctonia mikoriza dari akar D. macrophyllum yang berasal dari Tawangmangu, 

Bandungan, Surakarta, dan Yogyakarta tidak berbeda secara morfologi. Persamaan 

karakter terdapat pada warna koloni, panjang sel dan jumlah inti, sedangkan perbedaan 

karakter terdapat pada lebar sel dan dikelompokkan dalam Tulasnella.  

 

Kata kunci: Stres (cekaman) air yang tinggi, prolin, dan Rhizoctonia mikoriza.  

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Faktor stres (cekaman) air pada produktivitas anggrek  

Salah satu kendala yang dihadapi dalam budidaya anggrek adalah produktivitas 

yang rendah karena kurangnya unsur hara yang terserap oleh tanaman yang disebabkan 

factor stress (cekaman) air yang tinggi yang tidak menguntungkan bagi fase 

pembungaannya. Faktor stres air merupakan faktor utama di dalam budidaya anggrek. 

Anggrek spesies 

Salah satu anggrek spesies yang asli dari Indonesia adalah Dendrobium sp. anggrek 

ini bersifat langka karena tidak mampu hidup pada lingkungan dengan cekaman air yang 

tinggi, hal ini disebabkan karena pada fase pembungaanya membutuhkan air yang cukup 
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banyak, sehingga pada musim kemarau akan menyebabkan fase pembungaannya (fase 

generatif) terhambat. Yang paling utama adalah musim kemarau akan menyebabkan 

cekaman air rendah dihabitat asli anggrek tersebut, terutama di kawasan hutan lindung dan 

cagar budaya Plawangan, Turgo, dan Merbabu. Kurangnya unsur hara yang terserap oleh 

akar anggrek epifit disebabkan oleh faktor cekaman air yang tinggi sehingga 

mempengaruhi produktifitas pembungaan anggrek D. macrophyllum.  

Peningkatan ketahanan 

Peningkatan ketahanan tanaman terhadap stress (cekaman) air dapat dilakukan 

dengan inokulasi menggunakan berbagai agen biologi karena terjadinya peningkatan 

beberapa senyawa yang memacu proses penyerapan unsur hara dan ini merupakan salah 

satu efek dari mekanisme induced secara in vitro. Mekanisme induced secara in vitro 

merupakan mekanisme yang sangat kompleks, meliputi pengenalan tanaman terhadap 

inducer (recognition),  pembentukan senyawa fenol total, serta produksi prolin, auxin, dan 

peroksidase (Vidhasekaran, 2009).  

Jamur Rhizoctonia mikoriza diduga memiliki kemampuan mengimbas tanaman 

anggrek seperti halnya mikoriza arbuskular (Dressler, 1990). Mekanisme pengimbasan 

ketahanan yang diduga terdapat pada anggrek D. macrophyllum yang diinokulasi 

Rhizoctonia mikoriza adalah (1) pembentukan struktur peloton, (2) pembentukan senyawa 

fenol total, (3) prolin, (4) auxin, dan (5) pembentukan peroksidase. Sampai saat ini belum 

ada laporan yang secara pasti menyebutkan penggunaan Rhizoctonia mikoriza dalam 

meningkatkan ketahanan tanaman  anggrek pada kondisi cekaman air yang tinggi. 

Sehingga dianggap perlu untuk melakukan penelitian tentang peranan Rhizoctonia 

mikoriza di dalam meningkatkan produktivitas pembungaan pada anggrek D. 

macrophyllum pada stress (cekaman) air yang tinggi sebagai contoh anggrek spesies yang 

langka. 
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METODOLOGI 

1. Stadium perkembangan anggrek Dendrobium macrophyllum secara in vitro 

Stadium perkembangan anggrek Dendrobium macrophyllum secara in vitro 

(Semiarti et al., 2007) dilakukan di laboratorium kultur jaringan Fakultas Pertanian UTP 

meliputi: 

Tahap 1: Pengamatan perkembangan embrio (0-3 minggu sesudah biji ditabur) 

Tahap 2: Pengamatan protocorm (3-10 minggu sesudah biji ditabur) 

Tahap 3: Pengamatan pertumbuhan seedling (10-20 minggu sesudah biji ditabur) 

2. Isolasi dan identifikasi Rhizoctonia mikoriza 

a. Isolasi Rhizoctonia mikoriza. 

Isolasi Rhizoctonia mikorizadilakukan dari akar D. macrophyllum sehat dari 

berbagai tempat menurut metode Bayman et al. (Otero, 2002). 

b. Identifikasi Rhizoctonia mikoriza. 

Sklerotium dan miselium Rhizoctonia mikoriza diidentifikasi menurut Barnett & 

Hunter (1972) meliputi: (1) bentuk sklerotium, (2) bentuk percabangan hifa, dan (3) jumlah 

inti. 

3. Preinokulasi D. macrophyllum dengan teknik induced resistance 

Penelitian dilakukan pada seedling dari anggrek D. macrophyllum berumur 4 bulan. 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL).  

4. Pengamatan peloton pada akar D. macrophyllum hasil pengimbasan Rhizoctonia 

mikoriza  

Pengamatan peloton pada irisan melintang akar anggrek D. macrophyllummasing-

masing perlakuan dengan cara pengecatan floroglusinol menggunakan metode Kutscha & 

Gray (1972). Pengamatan peloton dilakukan 24, 48, dan 96 jam sesudah diinduksi 

Rhizoctonia mikoriza. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Isolasi dan identifikasi Rhizoctonia mikoriza 

a. Isolasi Rhizoctonia mikoriza 

Isolasi Rhizoctonia mikoriza dari akar D. macrophyllum di berbagai tempat 

diperoleh beberapa isolat Rhizoctonia mikoriza, yaitu dari Surakarta diperoleh isolat R1, 
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dari Magelang diperoleh isolat R2, dari Kopeng diperoleh isolat, dan dari Yogyakarta 

diperoleh R4 dapat dilihat pada Gambar 1. 

b. Identifikasi Rhizoctonia mikoriza 

Sklerotium dan miselium Rhizoctonia mikoriza diidentifikasi berdasar Gambar 

Rhizoctonia spp. menurut Barnett & Hunter (1972) meliputi: (1) bentuk sklerotium, (2) 

warna sklerotium (3) bentuk percabangan hifa, dan (4) jumlah inti yang dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

Warna koloni Rhizoctonia mikoriza berbeda-beda tergantung dari kelompoknya 

masing-masing (isolates grouping). Isolat Rhizoctonia mikoriza (R2, R3, dan R4) yang 

diperoleh sebagian besar memiliki warna koloni putih kecoklatan/coklat muda, sedangkan 

koloni isolat Rhizoctonia mikoriza R1 bewarna putih.  

 

 

Gambar 1. Morfologi isolat R1 (1), R2 (2), R3 (3) dan R4 (4). Keterangan: Tanda panah 

adalah inti sel. 
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Karakteristik berbagai isolat Rhizoctonia mikoriza yang diisolasi dari Surakarta, 

Kopeng, Magelang, dan Yogyakarta memiliki perbedaan pada lebar dan panjang sel (Tabel 

1).  

Tabel 1. Karakteristik Rhizoctonia mikoriza A. miniatum 

Rhizoctonia 

mikoriza 

Ukuran sel (µm) Warna koloni Pembentukan 

sklerotium Lebar sel Panjang sel 

Rl 5,3-9,1 43,0-128,0 Putih kecoklatan + 

R2 

 

5,1-9,0 51,0-131,0 Coklat muda + 

R3 7,2-9,0 40,0-137,3 Coklat muda + 

R4 5,9-11,5 42,5-171,5 Coklat muda + 

Keterangan: R1: Rhizoctonia mikoriza dari Surakarta; R2: Rhizoctonia mikoriza dari 

Kopeng; R3: Rhizoctonia mikoriza dari Magelangdan R4: Rhizoctonia 

mikoriza  dari Yogyakarta. 

 + = Terbentuk sklerotium. 

Dari tabel 1 terlihat ukuran sel Rhizoctonia mikoriza memiliki ukuran lebar sel 

yang bervariasi antara 5,1µ hingga 11,5µ. Dari tabel tersebut terlihat terlihat bahwa 

masing-masing isolat Rhizoctonia mikoriza yang diperoleh dari berbagai tempat di 

Surakarta, Kopeng, Magelang, dan Yogyakarta memiliki ukuran lebar sel yang lebih 

seragam. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Garcia et al. (2006) tentang Rhizoctonia 

mikoriza pada anggrek yaitu Ceratobasidium, Thanatephorus (Ceratobasidiales), Sebacina 

(Exidiales) dan Tulasnella (Tulasnellales), menyimpulkan lebar sel Rhizoctonia mikoriza 

dapat lebih dari 10 µm dan dikelompokkan dalam Tulasnella. 

Isolat Rhizoctonia mikoriza yang diisolasi dari Surakarta, Kopeng, Magelang, dan 

Yogyakarta juga memiliki perbedaan jumlah inti di dalam masing-masing sel (Tabel 2). 

Tabel  2. Jumlah inti tiap sel hifa Rhizoctonia mikoriza 

Rhizoctonia sp. 

(4 isolat) 

Jumlah sel berdasarkan jumlah inti Kisaran 

(Range) 
Keterangan 

1 inti 2 inti 3 inti 4 inti  5 inti  

 R1 3 15 7 5 0 2 Binukleat 

 R3 3 16 4 7 0 2 Binukleat 

 R2 7 14 5 5 0 2 Binukleat 

 R4 4 15 8 3 0 2 Binukleat 

Keterangan:  R1: isolat Rhizoctonia mikoriza dari Surakarta; R3: isolat Rhizoctonia 

mikoriza dari Kopeng; R2: isolat Rhizoctonia mikoriza dari Magelang, dan 

Sl: isolat Rhizoctonia mikoriza  dari Yogyakarta. 
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Isolat Rl, R3, R2, dan Sl sebagian besar merupakan sel hifa dengan inti rata-rata 

berkisar (range) 2. Menurut Sneh et al. (1991), isolat yang memiliki jumlah inti sel 1-3 

merupakan kelompok binukleat, sedangkan isolat yang memiliki jumlah inti sel lebih dari 

3 merupakan kelompok multinukleat. Dari pendapat Sneh tersebut dapat dikatakan isolat 

Rl, R3, R2, dan Sl bersifat binukleat. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Taylor et al. (2002), Athipunyakom and Manoch (2008), Soelistijono (2013), dan 

Garcia et al. (2006) pada tanaman anggrek, yang menyimpulkan sebagian besar isolat 

Rhizoctonia sp. yang diisolasi bersifat mikoriza dan termasuk dalam kelompok binukleat. 

Rhizoctonia mampu bersimbiosis dengan jaringan akar anggrek dan membentuk 

lilitan hifa yang menggumpal pada jaringan korteks akar. Struktur lilitan hifa yang 

menggumpal disebut peloton (Smith & Read, 2008). Peloton adalah hifa intraseluler dalam 

jaringan korteks akar dan biasanya hanya ada pada periode tertentu sebelum kemudian 

mengalami lisis (Irawati, 2007) yang dapat dilihat pada gambar 2. 

 
Gambar 2. Struktur peloton di kortek akar D. macrophyllum. 

 

Dari gambar 2 terlihat jelas bahwa struktur peloton sudah terbentuk di bagian kortek akar, 

dan diharapkan struktur tersebut membantu penyerapan unsur hara yang dibutuhkan. 
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UNSUR HARA NITROGEN DAN PELARUT FOSFAT TERHADAP PENYAKIT 

KARAT PUTIH DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN KRISAN 

Wakiah Nuryani dan  Djatnika  

 
Kementerian Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,  

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Balai Penelitia Tanaman Hias  

Jl. Raya Ciherang Pacet, P. O. Box. 8 Sindanglaya Cianjur, 43253. 

 

ABSTRAK 

Dalam budidaya krisan ditemukan beberapa permasalahan, di antaranya ialah  

insidensi penyakit karat putih (Puccinia horiana P. Henn.), produktivitas dan kualitas yang 

rendah serta kontinuitas ketersediaan bunga potong yang belum stabil. Penggunaan 

pestisida dan pupuk kimia  tidak efisien dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Balai 

Penelitian Tanaman Hias telah menghasilkan produk biopestisida yang diberi nama dagang 

“GLIOCOMPOST” dengan bahan aktif Gliocladium sp. Dalam upaya meningkatkan  

keefefektifan Gliocompost terhadap patogen sasaran dan meningkatkan produktivitas 

tanaman, bahan aktif produk tersebut ditambah dengan mikrob lainnya yang berfungsi 

sebagai penambat unsur hara N, pelarut fosfat, dan penghasil hormon tumbuh. Tujuan 

penelitian ini ialah (1). Mengetahui dosis Gliocompost yang bahan aktifnya bersinergi 

sebagai  biopestisida dan pupuk hayati  (2)  Mengetahui pengaruh Gliocompost terhadap 

serangan P. horina, mutu produksi dan produktivitas tanaman krisan, dan (3) Mendapatkan 

informasi tingkat substitusi Gliocompost terhadap pupuk kimia dan fungisida sintetis  

dalam budidaya tanaman krisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Gliocompost 

dosis 0,5 kg/m
2
 bersinergi dengan mikrob yang berfungsi sebagai pupuk hayati, (2) 

Aplikasi Gliocompost berdaya guna dan berhasil guna dapat mengendalikan P. horina dan 

meningkatkan mutu produksi dan produtiviats tanaman krisan. (3) Gliocompost yang telah 

diperkaya dengan mikrob penambat unsur hara N dan pelarut fosfat dapat mensubtitusi 

pupuk dan  fungisida kimia sintetik sebesar 50 %. 

 

Kata kunci: Dendrathema grandiflora, keefektivan,  biofungisida, pupuk hayati, Puccinia 

horiana, mutu produksi, produktivitas. 

PENDAHULUAN 

Krisan (Dendrathema grandiflora) merupakan tanaman hias yang populer di 

masyarakat dan mempunyai nilai ekonomi tinggi serta sangat potensial dikembangkan 

sebagai komoditas ekspor yang memberi kontribusi nyata pada devisa negara (Budiarto et 

al., 2007). Salah satu penyakit penting yang menyerang tanaman krisan ialah karat putih 
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yang disebabkan oleh Puccinia horiana P. Henn. (Silvia et al., 2012). Kerugian yang 

ditimbulkan oleh patogen tersebut mencapai 30-100 % (Hanudin et al., 2004). 

Pada tahun 1999 Balai Penelitian Tanaman Hias Segunung telah merakit 

biopestisida ramah lingkungan dengan nama dagang “GLIOCOMPOST”. Produk ini telah 

didaftarkan ke Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKi) untuk memperoleh hak paten, dengan nomor 

pendaftaran: P00201000050 tanggal 22 Januari 2010 (Nuryani et al., 2010a). Biopestida ini 

berbahan aktif Gliocladium sp. yang diperkaya dengan Azotobacter sp., Azospirillum sp. 

(mikroba penambat N dan penghasil hormon tumbuh) dan Bacillus, mikroba pelarut P  

(Isroi, 2005). Isolat-isolat tersebut di atas dikombinasikan dengan Gliocladium sp. untuk 

meningkatkan daya guna yang lebih luas sebagai biopestisida yang efektif mengendalikan 

patogen dan biofertilizer pada agribisnis krisan.  

Berdasarkan hasil penelitian Warsito & Nuryani (2005) Gliocompost yang 

mengandung bahan aktif Gliocladium sp. 0,5 kg/m
2
 mampu meningkatkan ketahanan 

tanaman krisan terhadap penyakit layu dan meningkatkan pertumbuhan tanaman dan 

bunga. Penelitian di Poncokusumon (Malang-Jatim), menunjukkan bahwa Gliocompost 

dosis 0,5 kg/m
2
 efektif mengendalikan layu fusarium serta dapat mensubstitusi fungisida 

dan pupuk kimia sintetik sebanyak 50% (Nuryani et al., 2012). Di samping itu, aplikasi  

Gliocompost dapat menekan penyakit layu Fusarium oxysporum f sp. tacheiphillum 

sebesar  27,83 % dan memperpanjang kesegaran bunga menjadi 11 hari (Nuryani et al., 

2010b). Karakeristik formulasi  biopestisida ini adalah berbentuk tepung, berwarna hitam,  

berbahan aktif Gliocladium sp. yang diisolasi dari  tanaman cabai dari Segunung, Cianjur.   

Tujuan penelitian ini ialah (1) Mengetahui dosis Gliocompost yang bahan aktifnya 

bersinergi sebagai  biopestisida dan pupuk hayati  (2) Mengetahui pengaruh Gliocompost 

terhadap serangan P. horina,  mutu produksi dan produktivitas tanaman krisan, dan  (3) 

Mendapatkan informasi tingkat substitusi Gliocompost terhadap pupuk kimia dan 

fungisida sintetis  dalam budidaya tanaman krisan.  
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METODOLOGI  

Lokasi dan Waktu   

 Penelitian dilakukan di Laboratorium Biokontrol Balai Penelitian Tanaman  Hias 

Segunung-Jawa Barat, dan lapangan di kebun petani kelompok tani Karya Sari Kabupaten  

Tabanan-Bali, dimulai bulan Maret hingga Nopember 2011. 

Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah bibit krisan varietas 

Puspita Nusantara diperoleh dari UPBS-Balithi; Gliocompost; dan Bakteri indegenus. 

Rancangan Percobaan 

Percobaan disusun berdasarkan rancangan petak terpisah. Petak utama yaitu jenis 

pupuk dan penggunaan fungisida, terdiri atas 3 taraf, yaitu: s0: penggunaan fungisida dan 

pupuk kimia sintetik 100 % (sesuai anjuran SOP); s1: penggunaan fungisida dan pupuk 

kimia sintetik 50% (50 % dari anjuran SOP); s2: penggunaan fungisida dan pupuk kimia 

sintetik 25 % (25 % dari anjuran SOP). Sebagai anak petak, yaitu (G) Gliocompost (pupuk 

dan fungisida hayati), terdiri atas 3 taraf, yaitu: g0: tanpa penggunaan Gliocompost; g1: 

Gliocompost  0,5  kg/m
2
; g2: Gliocompost 0,5 kg/m

2 
+ pupuk hayati 0,5 % (masing-masing 

10
5
 cfu/ml) dan g3 : Gliocompost 0,5 kg/m

2
 + pupuk hayati 1,0 % . Pupuk hayati yang 

digunakan dalam percobaan ini mengandung bahan aktif Azotobaceter sp., Azospirillum 

sp., Aspergillus sp., Bacillus megatherium, Penicillium sp., dan Methylobacterium sp.  

ulangan sebanyak 4 kali. Luas setiap plot  2 m
2
 dengan jarak tanam 12,5 x 12,5 cm. Jarak 

antar ulangan 1 m, populasi tanaman per plot 128 tanaman, sehingga jumlah tanaman yang 

diperlukan 4608 tanaman. Varietas yang digunakan yaitu Puspita Nusantara yang telah 

dilepas Balithi yang paling diminati di ketiga tempat percobaan. Tanaman dipelihara 

dengan kondisi hari panjang dengan penambahan penyinaran lampu pada malam hari 

selama 4 jam dari jam 22.00 – 02.00 selama 30 hari. Pemberian cahaya pada malam hari 

dengan menggunakan lampu TL 40 watt. Jarak antar lampu 2 m dengan ketinggian titik 

cahaya sebesar 1,5 m dari tajuk tanaman. 

Cara budidaya lainnya disesuikan dengan SOP yang telah disusun oleh Direktorat 

Budidaya Tanaman Hias, Kementerian Pertanian. Sebelum dilakukan percobaan, tanah 

tempat tumbuh krisan dianalisa kandungan haranya. Berdasarkan standar operasional 

prosedur (SOP) budidaya tanaman  krisan, membutuhkan pupuk an organik per ha  ialah 
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200 kg  Urea,  350 kg  KCl, dan 300 kg  SP 36 = 850 kg/ha  (Ridwan et al., 2012).  Pupuk 

organik dan anorganik ditaburkan pada larikan secara merata dan ditutup dengan tanah 

halus dalam bedengan.  

Peubah yang diamati meliputi karakter agronomi, diantaranya ialah : diameter 

batang, bobot tanaman, panjang tangkai bunga, jumlah kuntum bunga, bobot bunga, vase 

life , dan intensitas penyakit karat putih. Data kuantitatif diuji dengan analisis keragaman 

dan dilanjutkan dengan uji Jarak Berganda Duncan (p=5%).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pengaruh Gliocompost terhadap karakter agronomi tanaman krisan  

Dosis Gliokompost yang diaplikasikan secara tunggal maupun gabungan dengan 

pupuk kimia sintektik, tampaknya tidak berpengaruh nyata terhadap karakter agronomi 

tanaman krisan.  Hal tersebut ditunjukkan oleh rataan diameter batang (0,83 - 0,86 cm), 

bobot tanaman (76,98 – 85,14 g), jumlah kuntum bunga (11,38 – 12,08), bobot bunga (3,33 

– 3,74 g), dan vase life (13,39 – 14,12 hari), semua parameter pengamatan tersebut secara 

statistik tidak berbeda nyata. Di samping itu, antara jenis pupuk dan dosis tidak 

berinteraksi satu sama lain. Namun, perlakuan Gliokompost dosis 0,5 kg/m2 yang 

ditambah dengan pupuk hayati 1,0% (G3) menunjukkan  panjang tangkai bunga yang 

paling panjang (49,74 cm) dan bobot buga yang paling berat (3,74 g) bila dibandingkan 

dengan perlakuan lainnya, sedangkan  panjang tangkai bunga yang dan bobot bunga  pada 

perlakuan kontrol (Fungisida dan pupuk kimia 100%) masing-masing adalah 48,28 cm dan 

3,54 g. Panjang tangkai dan bobot bunga pada perlakuan Gliokompost 0,5 kg/m2 yang 

ditambah dengan pupuk hayati 1,0% (G3) masing-masing ialah 49,74 g dan 3,74 g, diantara 

jenis pupuk dan dosis aplikasi tidak saling berinteraksi (Tabel 1).   

Interaksi antara jenis pupuk dan dosis Gliocompost, berpengaruh  terhadap tinggi 

tananam. Hal tersebut ditunjukkan oleh kombinasi perlakuan fungisida dan pupuk kimia 

sintetik 25 % (S2) yang berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman pada level dosis 

perlakuan Gliocompos 0, kg/m2 yang ditambah dengan pupuk hayati dosis 0,5% (G2). 

 



 
   

 
 
 

21 

Prosiding Seminar Nasional 
Pengendalian Penyakit Pada Tanaman Ramah Lingkungan II 

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Joglosemar 

Tabel 1.   Data pengamatan karakter agronomi (diameter batang, bobot tanaman, panjang 

tangkai bunga, jumlah kuntum bunga, bobot bunga, dan vase life bunga) krisan 

/Observational agronomic characters data(stem diameter, plant weight, flower 

stalk length, flower number, floer weight, and vase life) of chrysanthemum 

Perlakuan/Treatments 

Karakter agronomis yang diamati/ Observational agronomic 

characters 

Diameter 

batang 

(cm) 

Bobot 

Tanaman 

(g) 

Panjang 

Tangkai 

Bunga 

(cm) 

Jumlah 

Kuntum 

Bunga 

Bobot 

Bunga 

(g) 

Vase 

Life 

(hari) 

Jenis pupuk dan 

penggunaan 

fungisida (S) 

So.   0,85 a* 82,67 a 48,28 a 11,86 a 3,54 a 14,12 a 

S1. 0,84 a 82,40 a 48,13 a 12,06 a 3,43 a 13,40 a 

S2. 0,84 a 76,98 a 48,61 a 11,38 a 3,54 a 13,88 a 

Dosis Gliokompos 

dan pupuk hayati (G) 

 

g0. 0,86 a 85,14 a 48,68 ab 12,08 a 3,74 a 14,08 a 

g1. 0,84 a 82,08 a 46,19 b 11,61 a 3,74 a 14,11 a 

g2. 0,83 a 78,28 a 48,74 ab 11,84 a 3,33 a 13,61 a 

g3. 0,84 a 77,22 a 49,74 a 11,53 a 3,74 a 13,39 a 

KK (%) 3,13 5,80 2,87 2,85 2,15 4,43 

Angka rataan yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji 

Jarak berganda Duncan pada taraf nyata 5% (Means followed by the same letters are not 

significantly different  at 5% level according to Duncan multiple range test)       

 Tinggi tanaman pada perlakuan tersebut ialah paling rendah (76,13 cm) bila 

dibandingkan dengan perlakuan lain yang berkisar antara 80,61 dan 88,98 cm (Tabel 2). 

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan Nuryani et al. (2012)  

menunjukkan bahwa penambahan Gliocompost berpengaruh terhadap pertumbuhan 

vegetatif dan generatif.  Artinya penggunaan Gliocompost dengan bahan aktif Gliocladium 

sp. dan bakteri perakaran yang diuji berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi tanaman. 

Selanjutnya Shoresh & Harman, (2008), Conteras - Cornejo et al. (2009); Raupach et al. 

(1996) melaporkan bahwa bakteri perakaran dan Gliocladium sp. selain berfungsi dapat 

meningkatkan pertumbuhan tanaman, juga dapat menginduksi gen ketahanan terhadap 

patogen melalui mekanisme systemic acquired resistance (SAR).  

 

 



 
 

  
  
 
 
22 

Prosiding Seminar Nasional 
Pengendalian Penyakit Pada Tanaman Ramah Lingkungan II 

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Joglosemar 

Tabel 2. Pengaruh interaksi antara Jenis pupuk dan dosis Gliocompost terhadap tinggi 

tanaman krisan pada 45 HST/Effect of interaction between kind of fertilizers and 

dose of Gliocompost against chrysanthemum plant height at 45 days after 

planting. 

Jenis pupuk dan 

penggunaan 

fungisida/Dosis 

Gliocompost 

Tinggi tanaman krisan pada umur 45 HST 

So. Fungisida 

dan pupuk 

kimia 

100% 

(Kontrol) 

S1. Fungisida 

dan pupuk 

kimia 50% 

S2. Fungisida 

dan pupuk 

kimia 25% 

CV untuk  

Jenis pupuk 

g0. 86,77 a 87,59 a 88,98 a 3,90 % 

g1. 86,23 a 83,29 a 87,36 a 

g2. 85,98 a 85,29 a 76,13 b 

g3. 83,33 a 85,92 a 80,61 a 

CV untuk dosis 

Gliocompost 
7,90% 

Keterangan: Angka rata-rata perlakuan yang diikuti oleh huruf yang sama tidak 

menunjukkan beda nyata menurut uji jarak berganda Duncan 5%/ Means followed by the 

same letters are not significantly  different at 5% level according to Duncan multiple range 

test.  

Hal ini berarti bahwa pupuk hayati dosis 0,5% dan biopestisida hasil invensi 

penulis dosis 0,5 kg/m
2
 dapat mensubstitusi pupuk dan pestisida kimia sebanyak 50 %. 

Walaupun perlakuan interaksi antara S2 dan G3 menunjukkan tinggi tanaman yang paling 

rendah, namun pertumbuhan tanaman pada perlakuan tersebut sangat kekar dan tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan lainnnya. 

Pengaruh Gliocompost terhadap intensitas serangan serangga penyakit  karat putih 

Serangan penyakit karat putih dengan intensitas serangan berkisar antara 22,96 dan 

35,50% (Tabel 3). Aplikasi Gliokompost dan dosisnya tampak berpengaruh nyata terhadap 

intensitas serangan penyakit karat putih pada krisan. Namun,  di antara kedua perlakuan 

tersebut tidak terjadi interaksi. Aplikasi perlakuan G3 lebih mangkus mengendalikan 

penyakit karat putih, bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal tersebut ditunjukkan 

oleh intesitas serangan yang paling rendah (22,96%), bila dibandingkan dengan intensitas 

serangan pada perlakuan lainnya yang berkisar antara 25,42 dan 35,50% (Tabel 3). 
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Tabel 3.  Intensitas serangan penyakit karat putih pada setiap perlakuan umur 15, 30, dan 

45 hari    

Jenis pupuk dan 

penggunaan fungisida (S) 

Intensitas serangan P. horina pada setiap perlakuan 

umur 15, 30, dan 45 HST (%) 

15 30 45 

S0. 0 0 35,50 a
2
 

S1. 0 0 28,75 a 

S2. 0 0 25,42 b 

Dosis Gliokompos dan 

pupuk hayati (G) 

 

g0. 0 0 26,67 ab 

g1. 0 0 28,75 a 

g2. 0 0 30,00 a 

g3. 0 0 22,96 b 

KK (%)   11,37 

 Intesitas serangan penyakit karat putih sampai dengan berumur 30 HST belum 

tampak. Hal ini diduga disebabkan oleh sumber inokulum di dalam tanah tempat 

percobaan (Tabanan) tidak ada, walaupun ada virulensinya sangat rendah.  Sehingga gejala 

penyakit tidak muncul. Agrios (1988) melaporkan bahwa gejala penyakit akan timbul 

apabila terjadi interaksi antar 3 faktor yaitu patogen yang bervirulensi tingggi, inang yang 

rentan, dan faktor lingkungan yang kondusif. Apabila salah satu faktor saja tidak dipenuhi, 

maka gejala penyakit tidak akan timbul dan ketiga faktor tersebut dikenal dengan sebutan 

segitiga penyakit. 
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KETAHANAN BEBERAPA KLON KAKAO TERHADAP PENYAKIT VASCULAR 

STREAK DIEBACK (Oncobasidium theobromae) 

Herry Wirianata, E.Nanik K. dan Rendy Surya Ramadhani 

Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Stiper, Yogyakarta 

ABSTRAK 

Vascular streak dieback (layu pembuluh) merupakan penyakit terdapat hampir di 

seluruh sentra produsen kakao di Indonesia. Upaya pengendalian yang dilakukan belum 

efektif, karena patogennya adaptif dengan kondisi tropika. Penggunaan klon tahan sangat 

prospektif untuk mengatasi penyakit ini. Penelitian ini menguji ketahanan 4 klon kakao 

(PA 191, BL 703, GC 29 dan Sul 1) terhadap penyakit VSD berdasarkan infeksi alami 

pada perkebunan kakao poliklonal. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa PA 191 

mempunyai ketahanan yang lebih baik, terutama ketahanan pascapentrasi untuk menekan 

kolonisasi internal patogen dalam pembuluh kayu. Kerapatan trikoma pada daun flush dan 

kerapatan lentisel yang membengkak di permukaan ranting sakit antar klon kakao tidak 

menunjukkan perbedaan, sehingga karakter ini belum dapat dipergunakan sebagai kriteria 

ketahanan kakao terhadap VSD. Hubungan penyakit VSD dan kondisi iklim mikro selama 

penelitian tidak erat, karena kondisi suhu (22,87
o
C) dan kelembaban udara (96,92%) relatif 

stabil dan dalam kondisi yang mendukung perkembangan penyakit. 

Kata kunci : vascular streak dieback, ketahanan, unsur iklim, klon kakao. 

PENDAHULUAN 

Penyakit VSD pada kakao disebabkan oleh jamur Oncobasidium theobromae 

pertama kali ditemukan di Asia Tenggara, meliputi Malaysia Semenanjung, Sabah, 

Serawak, Filipina, Thailand Selatan, India, Pulau Hainan di Cina dan sembilan propinsi di 

Indonesia. Pertama kali VSD ditemukan di Indonesia pada 1960-an. Dewasa ini VSD 

sudah tersebar di 20 propinsi dari 33 provinsi sentra kakao nasional (Halimah & Sri-

Sukamto, 2007). Diketahui bahwa serangan VSD hanya terjadi di kawasan Asia Tenggara 

sampai Melanesia (Keane & Prior, 1992).  

VSD memiliki gejala yang sangat spesifik. Awalnya satu atau dua daun pada flush 

ke dua atau ketiga di belakang titik tumbuh mengalami klorosis, terjadi bercak-bercak 

hijau kecil yang berbatas tegas, yang tersebar pada latar belakang berwarna kuning. Pada 

ranting yang bersangkutan satu atau dua daun gugur, sedang beberapa daun di sebelah 

bawah dan sebelah atasnya masih lengkap (Guest & Keane, 2006). Selanjutnya tunas-tunas 

lateral akan berkembang dari ketiak-ketiak daun. Daun-daun muda yang belum mengeras 

pada ranting yang sakit akan mempunyai gambaran yang berpola daun oak (bercorak 
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seperti bulu) karena matinya jaringan di antara tulang-tulang daun lateral (Wirianata, 

2008). Jika lapisan permukaan bekas tangkai daun sakit disayat, terlihat adanya 3 noktah 

berwarna coklat kehitaman yang terdiri dari berkas pembuluh yang rusak. Jika ranting sakit 

dibelah membujur terlihat adanya garis-garis coklat pada jaringan kayu, mulai dari tempat 

melekatnya daun yang menguning. Penyakit VSD akan menyebabkan matinya ranting, dan 

akhirnya dapat menyebabkan matinya pohon. Ranting yang terinfeksi mempunyai lentisel 

yang membesar (Guest & Keane, 2007).  

Beberapa teknologi pengendalian VSD yang telah ditemukan belum memberikan 

hasil yang memuaskan, misalnya anjuran untuk memangkas kasar (Varghase et al., 1992), 

penggunaan bahan tanam tahan (Susilo & Suhendi, 2001) dan pengendalian kimiawi 

dengan fungisida sistemik bitertanol, triadimenol, metalaksil, propoconazol, dan triazol 

(Varghase et al., 1992) hanya mampu megurangi intensitas penyakit pada fase bibit.  

Penggunaan bahan tanam kakao yang tahan terhadap VSD lebih diminati sebagai 

cara yang lebih efektif untuk mengelola penyakit ini. Namun hasil pengujian ketahanan di 

laboratorium sering kali berbeda dengan hasil dari uji lapangan, mungkin hal ini 

disebabkan oleh adanya variasi dalam perkembangan tanaman dan intensitas naungan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan klon kakao yang tahan terhadap VSD beserta 

karakter morfologi yang berpotensi dipergunakan sebagai kriteria ketahanan terhadap 

penyakit ini. 

METODOLOGI 

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan (Oktober-Desember 2015) di Perkebunan 

Kendenglembu, PTP Nusantara XII, Banyuwangi, mengggunakan 4 klon kakao, yaitu : PA 

191, BL 703, GC 29 dan Sul 1 dengan mempergunakan rancangan acak lengkap berblok 

dengan ulangan 60 pohon untuk setiap klon. Perkembangan penyakit diamati mingguan 

selama 3 bulan. Pemeliharaan tanaman dilakukan sesuai dengan baku teknis kebun. 
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Intensitas penyakit tanaman dihitung dengan rumus : 

 

IP 
∑ n  vn
i 1

   N
      

 

 

Skor gejala VSD Skor Skor gejala VSD dibedakan dalam 6 kelompok (Halimah & 

Sri-Sukamto, 2007) sebagai berikut: 

Tabel 1. Skor gejala penyakit VSD 

Skor Serangan Gejala VSD 

0 Sehat 0%  terinfeksi 

1 Sangat ringan < 5% daun terinfeksi 

2 Ringan 5-10% daun terinfeksi, klorosis/nekrosis, belum ada daun gugur 

dan terjadi pembengkakan lentisel 

3 Sedang 10-25% daun terinfeksi, klorosis, nekrosis, sudah ada daun gugur 

dan terjadi pembengkakan lentisel 

4 Agak berat 25-50% daun terinfeksi, klorosis, nekrosis, daun gugur, lentisel 

membengkak 

5 Berat 50-70% daun terinfeksi, klorosis, nekrosis, daun gugur, lentisel 

membengkak, terdapat badan buah 

6 Sangat berat >75% daun terinfeksi, klorosis, nekrosis, daun gugur, lentisel 

membengkak, terdapat badan buah, terdapat ranting mati/kering 

Laju kolonisasi jamur pada ranting: ranting sakit (bagian sakit dibuang hingga 

menyisakan panjang sekitar 5 cm), dibelah membujur, sepanjang 25cm, 6 ranting sebagai 

ulangan diinkubasikan dalam baki plastik yang telah dialasi tissue lembab, kemudian 

permukaan baki ditutup dengan plastik transparan. Laju kolonisasi ditentukan dengan 

mengukur pertambahan panjang ranting yang sakit. Setiap klon diulang 3 kali.  

 Karakter morfologi yang berhubungan dengan ketahanan kakao terhadap VSD 

yang diamati adalah kerapatan trikoma daun dan jumlah lentisel yang membengkak pada 

ranting sakit. Trikoma diamati dengan mengoleskan kitek transparan di permukaan daun 

flush dan lentisel diamati dengan lup, masing-masing diulang 10 kali untuk setiap klon. 

Selama penelitian diamati pula unsur iklim harian, meliputi : curah hujan, hari hujan, suhu 

dan kelembaban udara. 

IP  : intensitas penyakit 

n : jumlah tanaman berskor v 

V : skor ke – i 

Z : nilai skor tertinggi 

N : jumlah tanaman yang digunakan 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan intensitas penyakit VSD antar 

klon kakao. Klon PA 191 dan BL 703 memiliki intensitas VSD yang lebih rendah daripada 

klon GC 29 dan Sul 1 (Tabel 1). Menurut Anita-Sari & Susilo (2013) Klon PA 191 

merupakan klon tahan terhadap VSD, namun BL 703 yang dinyatakan sebagai klon rentan, 

ternyata mempunyai tingkat keparahan yang sama dengan PA 191. Perbedaan reaksi ini 

disebabkan perbedaan kondisi lingkungan yang berpotensi mempengaruhi interaksi 

patogen-inang. Ketahanan kakao terhadap O. theobromae bersifat horizontal (partial 

resistance) yang ekspresinya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan Bong & Lee (1996). 

Tabel 1. Intensitas penyakit VSD dan laju kolonisasi patogen dalam ranting beberapa 

klon kakao. 

Klon kakao Intensitas Penyakit (%) Laju kolonisasi (cm/minggu) 

PA 191 46,33 r 11,21 r 

BL 703 45,09 r 15,42 q 

GC 29 63,50 q 17,33 p 

Sul 1 68,41 p 13,75 q 

Keterangan : rerata klon yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan 

uji Duncan α : 5%. 

Sejalan dengan hasil pengamatan Intensitas Penyakit, Laju kolonisasi jamur 

patogen dalam jaringan ranting klon PA 191 lebih rendah daripada klon BL 703 dan Sul 1 

serta GC 29 yang paling cepat kolonisasinya, sehingga klon PA 191 berpotensi besar 

mempunyai ketahanan pasacapentrasi yang diduga melibatkan mekanisme biokimia.  

 Trikoma pada daun flush berpotensi menghambat penetrasi langsung O. 

theobromae ke epidermis daun yang masih tipis. Namun, dalam kajian ini kerapatan 

Trikoma tidak berbeda nyata antar klon kakao (Tabel 2). 

Tabel 2. Karakter morfologi yang relevan dengan ketahanan kakao terhadap VSD 

Klon kakao Kerapatan trikoma per mm
2
 Lentisel yang membengkak per cm

2
 

PA 191 16,33 p 31,08 p 

BL 703 16.00 p 32,17 p 

GC 29 17,56 p 33,09 p 

Sul 1 14.00 p 33,74 p 

Keterangan : rerata klon yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji 

Duncan α : 5%. 
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Salah satu gejala penyakit VSD adalah pembengkakan lentisel pada ranting sakit, 

tetapi dari Tabel 2. Terlihat bahwa tidak ada perbedaan antar klon kakao yang diteliti.  

Perkembangan penyakit VSD dipengaruhi oleh kondisi iklim, terutama kelembaban 

pada malam hari, yang dalam penelitian ini kelembaba udara selalu di atas 90%. Kondisi 

iklim selama penelitian disajikan pada Tabel 3.  

Tabel 3.Kondisi iklim di perkebunan kakao selama penelitian 

Unsur iklim Minggu ke 
Rerata 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Suhu (°C) 22,71 24,29 23,14 21,86 22,43 22,14 22,43 21,86 25,00 22,87 

Kelembaban 

(%) 

97,86 98,29 98,86 99,00 96,86 93,71 97,57 95,29 94,86 96,92 

Curah hujan 

(mm) 

4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 

Hari hujan 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 

Hasil analisis korelasi mengindikasikan bahwa suhu, kelembaban udara, curah 

hujan dan jumlah hari hujan mingguan mempunyai korelasi yang rendah dengan penyakit 

VSD (Tabel 4).  

Tabel 4. Hubungan penyakit VSD dan beberapa unsur iklim di perkebunan kakao. 

Unsur iklim Koefisien korelasi  

Intensitas VSD Suhu Kelembaban Curah hujan Hari hujan 

Intensitas VSD 1 0,103 0,095 0,373 0,373 

Suhu - 1 -0,027 -0,056 -0,056 

Kelembaban - - 1 0,186 0,186 

Curah hujan - - - 1 1,000 

Hari hujan - - - - 1 

Fluktuasi suhu dan kelembaban udara malam hari relatif kecil dengan rerata 

96,92% dan 22, 87
o
C. Keadaan ini mendukung perkembangan patogen dan penyakit VSD. 

Guest & Keane (2007) menyebutkan bahwa kondisi tropika dengan kondisi suhu dan 

kelembaban seperti ini mendukung sporulasi patogen, sehingga potensi terjadinya epidemi 

VSD besar. 

 

 



 
   

 
 
 

31 

Prosiding Seminar Nasional 
Pengendalian Penyakit Pada Tanaman Ramah Lingkungan II 

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Joglosemar 

 

KESIMPULAN 

1. Klon PA 191 mempunyai tingkat ketahanan terhadap VSD yang lebih baik daripada 

klon BL 703, GC 29 dan Sul 1. 

2. Kerapatan trikoma pada permukaan daun flush dan lentisel tidak menunjukkan 

perbedaan antar klon kakao.  

3. Kondisi iklim, terutama suhu dan kelembaban udara pada malam hari mendukung 

perkembangan VSD. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian 

Masyarakat, Kemenristekdikti atas bantuan dana penelitian melalui skim Penelitian Hibah 

Bersaing tahun 2016-2017; dan kepada Staf Perkebunan Kendenglembu, Banyuwangi,  

PTP Nusantara XII yang memberikan ijin dan bantuan teknis selama penelitian 
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ABSTRAK 

Penelitian tentang efikasi T. harzianum dan kascing untuk mengendalikan 

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici pada lahan tomat telah dilakukan di Desa Tanjung 

Selamat, Kecamatan Darussalam, Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kemanjuran T. harzianum dan kascing dalam mengendalikan Fusarium 

oxysporum f.sp. lycopersici yang menyebabkan penyakit layu pada tanaman tomat di 

lapangan. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial. Faktor 

pertama T. harzianum dengan dosis: T0 = 0, T1 = 50g, T2 = 100g tanaman
-1

. Faktor kedua 

kascing dengan dosis  K0 = 0, K1 = 50 g, K2 = 100 g tanaman
-1

, jadi terdiri dari 9 

kombinasi perlakuan dan 3 ulangan. Peubah yang diamati adalah: masa inkubasi, tinggi 

tanaman, persentase tanaman terserang, persentase tanaman tomat yang mati, panjang 

xylem diskolorasi, dan bobot buat per bedeng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

aplikasi T. harzianum maupun kascing mempengaruhi semua peubah yang diamati. 

Umumnya tidak terjadi interaksi keduanya, namun secara mandiri, aplikasi T. harzianum 

maupun kascing dengan dosis 100 menunjukkan masa inkubasi penyakit  6,86 dan 7,03 

hari, persentase tanaman terserang  paling rendah (17,70% dan 13,99%), persentase 

tanaman mati terendah (4,53% dan 2,47%), xylem diskolorasi terpendek (0,97 dan 0,70 

cm), serta bobot buah terberat (66,02 dan 71,96 kg per bedeng). Interaksi keduanya hanya 

terjadi pada tinggi tanaman 15 dan 30 HST. 

Kata kunci: T. harzianum, kascing, layu fusarium, tomat. 

PENDAHULUAN 

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici Snyd et Hans (FOL), penyebab penyakit layu 

pembuluh pada tanaman tomat merupakan salah satu cendawan patogen tular tanah yang 

sangat penting secara ekonomi di seluruh dunia (Srinon et al., 2006). Adanya serangan F. 

oxsyporum menjadi salah satu pembatas yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi 

tomat yang mengakibatkan kerusakan yang besar pada berbagai daerah penghasil tomat 

dunia. Kerugian yang disebabkan oleh penyakit ini mencapai 20 – 30% (Wibowo, 2007). 

Pengendalian cendawan tular tanah dengan aplikasi fungisida tidaklah praktis, 

mengingat dampak negatif terhadap lingkungan dan terbunuhnya berbagai mikroba yang 
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bermanfaat, yang diakibatkan oleh pemakaian pestisida sintetik yang kurang bijaksana.  

Oleh karena itu saat ini telah banyak dikembangkan perlindungan secara biologi karena 

dianggap sebagai teknik yang memperhatikan dan menjaga keseimbangan lingkungan 

(Syamsuddin, 2003). Prospek biokontrol terhadap patogen tanaman tular tanah 

menggunakan agens biokontrol sangat menjanjikan, seperti penggunaan T. harzianum dan 

kascing.  

Kascing merupakan salah satu bahan organik sangat bermanfaat bagi peningkatan 

produksi pertanian baik kualitas maupun kuantitas, mengurangi efek pencemaran 

lingkungan, dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan.  Pemberian kascing 

pada tanah dapat memperbaiki sifat fisik tanah, seperti memperbaiki struktur tanah, 

porositas, permeabilitas, meningkatkan kemampuan untuk menahan air.  Di samping itu, 

kascing dapat memperbaiki kimia tanah seperti meningkatkan kemampuan untuk 

menyerap kation sebagai sumber hara makro dan mikro, meningkatkan pH pada tanah 

asam dan sebagainya. Di dalam kascing juga terdapat mikroorganisme antagonis seperti 

Trichoderma sp. (Suyono et al., 2000; Oktarina, 2012). Aplikasi kascing di persemaian 

tomat telah pernah diuji, namun pengujian di lahan petani belum pernah dilakukan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, ingin dilakukan penelitian tentang 

efikasi T. harzianum dengan kascing sebagai biokontrol Fusarium oxysporum f.sp. 

lycopersici pada pertanaman tomat di lapangan. 

METODOLOGI 

Penelitian ini dilaksanakan pada lahan petani di Desa Tanjong Selamat Kecamatan 

Darussalam, Banda Aceh.  Bahan-bahan dan alat yang digunakan antara lain: benih tomat, 

pupuk kandang, kascing, T. harzianum, pupuk NPK, ZA, DS, dan ZK.  Sementara alat-alat 

yang digunakan adalah cangkul, tali rafia, timbangan, gembor, petridish, alat-alat tulis 

menulis, dan lain-lain. 

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial, dengan 

faktor pertama kascing dengan dosis: K0 = 0, K1 = 50 g, K2 = 100g tanaman 
-1

, faktor 

kedua T. harzianum dengan dosis T0 = 0, T1 = 50 g, T2 = 100g tanaman 
-1

, jadi terdiri dari 

9 kombinasi perlakuan dan 3 ulangan, sehingga terdapat 27 bedeng percobaan.  
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Pengolahan data dengan menggunakan analisis ragam, dan dilanjutkan dengan uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 0,05. 

Pelaksanaan Penelitian 

Persemaian: Benih tomat di semai di tempat persemaian yang telah diberi pupuk 

kandang dan tanah (1:1).  Benih tomat ditabur merata di permukaan tanah, bibit yang telah 

berumur 15 hari dipindahkan ke dalam polibag kecil, 10 hari kemudian bibit dipindahkan 

ke lahan (lapangan). 

Persiapan Lahan: Pengolahan tanah dilakukan dengan traktor, kemudian 

dibiarkan selama 10 hari, lalu dibuat bedeng percobaan dengan ukuran 1,2 x 9 m sebanyak 

27 bedeng. Di antara satu bedeng dengan bedeng yang lain dibatasi oleh parit dengan 

ukuran 20 cm dan jarak antara satu ulangan dengan yang lain dibatasi oleh parit dengan 

ukuran 50 cm, selanjutnya diberikan pupuk dasar yaitu NPK diberikan 20 kg/1000 m
2
. 

Aplikasi T. harzianum dan kascing: Aplikasi T. harzianum dan kascing dilakukan 

5 hari sebelum tanam, yang diberikan pada setiap lubang tanam sesuai dengan perlakuan 

yang dicobakan. 

Penanaman dan Pemeliharaan: Penanaman dilakukan setelah bibit berumur 25 

HSS (hari setelah semai) ke lahan, dengan jarak 60 x 70 cm. Tanaman diberi ajir saat 

berumur 15 hari setelah tanam untuk menambah kekuatan tanaman dan mencegah buah-

buahan bersentuhan dengan permukaan tanah.  Setelah berumur 2 minggu diberikan pupuk 

tambahan ZA, DS, dan ZK dengan perbandingan 2:3:1 (20 g tiap tanaman), yang diberikan 

di sekeliling tanaman kira-kira 10 cm dari batangnya (Tugiyono, 2001).  Penyiangan gulma 

dilakukan setiap ada gulma yang tumbuh. Penyiraman dilakukan bila diperlukan. 

Peubah yang diamati 

Masa Inkubasi: diamati sejak penanaman sampai munculnya gejala awal pada 

tanaman, yang ditandai dengan terjadinya penguningan pada tulang daun. 

Tinggi tanaman tomat: diukur dengan menggunakan alat pengukur dalam skala 

cm, diukur mulai dari permukaan tanah sampai ujung titik tumbuh pada 15 HST, 30 HST, 

dan 45 HST. 
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Persentase tanaman terserang penyakit: diamati setiap hari dan dihitung 

menggunakan rumus:          a 

P =       x 100%      

        b 

 

Keterangan: P : Persentase tanaman terserang 

          a : Jumlah tanaman terserang 

          b : Jumlah tanaman keseluruhan 

Persentase tanaman tomat yang mati: diamati setiap hari, dengan mengamati 

jumlah tanaman yang mati di setiap bedeng. Perhitungan persentase tanaman mati 

menggunakan rumus:       

P = 
 

 
          

Keterangan:    P : Persentase tanaman mati 

  a : Jumlah tanaman mati 

  b : Jumlah tanaman keseluruhan 

 

Panjang xylem diskolorasi: Pengamatan ini diukur pada akhir penelitian yaitu 100 

HST dengan cara memotong pangkal batang tanaman secara melintang, kemudian dibelah 

dan diukur panjang jaringan xylem yang berwarna coklat, dimulai dari pangkal batang 

kearah atas dan bawah dengan menggunakan penggaris. 

Bobot buah per bedeng: Buah yang layak dipanen (2 kali panen) pada setiap 

tanaman ditimbang dengan menggunakan timbangan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Masa Inkubasi penyakit layu Fusarium  

Semua tanaman tomat yang terinfestasi FOL baik tanpa T. harzianum atau kascing 

maupun adanya aplikasi T. harzianum atau kascing ternyata memperlihatkan tanda layu 

Fusarium dengan rata-rata masa inkubasi berkisar antara 4-7 hari setelah tanam (HST). 

Perbedaan dari masing-masing perlakuan dikarenakan adanya aplikasi dari berbagai dosis 

T. harzianum maupun kascing, dengan masa inkubasi tercepat terjadi pada perlakuan tanpa 

aplikasi T. harzianum maupun kascing (Tabel 1). Hal ini terjadi karena patogen penyebab 

penyakit layu Fusarium dengan leluasa mengadakan kontak dan penetrasi pada tanaman 

inang tanpa adanya hambatan. Akibatnya waktu yang dibutuhkan patogen sejak kontak dan 
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penetrasi inokulum dengan timbulnya gejala menjadi lebih cepat, sedangkan masa inkubasi 

terlama terjadi pada perlakuan kascing dengan dosis 50 g menunjukkan masa inkubasi 

terlama yaitu 7,27 hari yang tidak berbeda nyata dengan pemberian kascing 100 g 

pertanaman, namun keduanya berbeda nyata dengan perlakuan tanpa aplikasi kascing (4,59 

hari). 

Tabel 1. Rata-rata Masa Inkubasi penyakit layu Fusarium setelah aplikasi T. harzianum 

dan kascing 

Perlakuan Masa inkubasi (hari) 

T. harzianum 

T0 = 0 5,65 

T1 = 50g 6,38 

T2 = 100g 6,86 

BNT 1,21 

Kascing 

K0 = 0 4,59   a 

K1 = 50g 7,27   b 

K2 = 100g 7,03   b 

BNT 1,21 

KK (%) 19,20 

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 

pada taraf 0,05. 

Kascing mengandung beberapa unsur hara seperti nitrogen, posfot, kalium, natrium 

dan lain-lain serta Azotobacter sp. yang merupakan bakteri penambat N non simbiotik 

yang akan membantu memperkaya unsur N yang dibutuhkan oleh tanaman. Menurut Mulat 

(2003), dengan terpenuhinya berbagai macam unsur hara dan hormon tumbuh serta adanya 

interaksi antara mikroorganisame yang menguntungkan bagi tanaman sehingga pada 

akhirnya merugikan patogen, tanaman akan tumbuh dengan baik dan dapat terhindar dari 

serangan awal. Sedangkan pada pemberian berbagai dosis T. harzianum tidak memperlihat 

perbedaan yang nyata. Semakin banyak T. harzianum yang diberikan maka akan semakin 

tinggi pula kompetisi yang terjadi antara T. harzianum dengan patogen. Pada kascing 

terdapat Trichoderma sp. yang menghasilkan enzim khitinolitik, dimana enzim tersebut 

bekerja sama secara sinergis dengan bakteri dari genus Enterobacter untuk menghambat 

pertumbuhan dari Fusarium oxysporum. 
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Tinggi Tanaman 

Tabel 2 dibawah memperlihatkan bahwa pertumbuhan tanaman tertinggi pada 15 

dan 30 HST  dijumpai pada pemberian T. harzianum dengan dosis 100 g pertanaman yang 

dikombinasikan dengan kascing 100 g pertanaman (T2K2). Adanya interaksi antara T. 

harzianum dan kascing terhadap pertumbuhan tinggi tanaman pada 15 dan 30 HST 

menunjukkan adanya bentuk kerja sama antara T. harzianum dan kascing dalam 

meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan tanaman sehingga tanaman bertambah tinggi. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi agen antagonis dan pupuk organik yang 

diberikan dalam tanah akan semakin banyak unsur hara N, P, K yang diserap sehingga 

mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman.  

Tabel 2. Rata-rata tinggi tanaman tomat pada 15 dan 30 HST akibat pemberian kascing dan 

T. harzianum 

       T.harzianum 

Kascing 

Tinggi tanaman 15 HST (cm) Tinggi tanaman 30 HST (cm) 

T0 = 0 T1 = 50 g T2 = 100g T = 0 T1 = 50 g T2 = 100g 

K0 = 0 17,10 Aa 19,33 Ba 22,38 Ca 47,95 Aa 49,05 Aa 45,33 Aa 

K1 = 50 g 20,57 Ab 23,71 Bb 24,71 Bb 50,48 ABa 45,00 Aa 55,19 Bb 

K2 = 100 g 26,57 Ac 27,52 Ac 29,10 Bc 63,57 Ab 69,91 ABc 78,19 Bc 

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama (besar pada baris kecil pada kolom) yang 

sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf 0,05. 

Tabel 3. Rata-rata tinggi tanaman tomat pada 45 HST akibat pemberian T. harzianum dan     

               kascing  

Perlakuan Tinggi tanaman (cm) 

T. harzianum 

T0 = 0 88,02 a 

T1 = 50 g 97,25 b 

T2 = 100 g 102,37 c 

BNT 3,51 

Kascing 

K0 = 0 87,79 a 

K1 = 50 g 93,84 b 

K2 = 100 g 106,01 c 

BNT 3,51 

KK (%) 3,66 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan 

uji BNT pada taraf 0,05. 

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat dilihat pada 45 HST tanaman  tertinggi terdapat 

pada pemberian T. harzianum 100 g pertanaman (102,37) dan Kascing 100 g pertanaman 
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(106,01) yang berbeda nyata dengan lainnya. Hal ini  menunjukkan bahwa T. harzianum 

dan kascing masing-masing mempunyai kemampuan dalam  meningkatkan pertumbuhan. 

Kascing menyediakan unsur hara sehingga tanaman mampu untuk tumbuh dan 

berkembang, sementara T. harzianum juga dapat  menstimulir pertumbuhan tanaman selain 

menghambat perkembangan patogen. Pada tanaman yang sehat terjadi kegiatan sel yaitu 

pembelahan sel di jaringan maristem sehingga sel-sel tersebut menjadi panjang dan banyak 

berisi air maupun unsur hara sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Dwijoseputro, 1984). 

Persentase Tanaman Tomat Terserang Penyakit dan Mati 

Persentase tanaman terserang setelah aplikasi T. harzianum dan kascing terendah 

terjadi pada pada pemberian T. harzianum 100 g pertanaman yaitu 17,70% dan kascing 

dengan dosis 100 g pertanaman yaitu 13,99% sedangkan yang  tertinggi terjadi pada 

perlakuan tanpa T. harzianum atau kascing (Tabel 4). Hal ini dikarenakan pada perlakuan 

tanpa aplikasi T. harzianum dan kascing (kontrol), patogen menyerang tanaman tanpa ada 

hambatan dengan cara merusak struktur sel sehingga tanaman tidak tumbuh dengan baik, 

sampai akhirnya tanaman mati. 

Tabel 4. Rata-Rata Persentase Tanaman Tomat Terserang Penyakit dan Mati Setelah 

Pemberian T. harzianum dan Kascing. 

Perlakuan Tanaman tomat terserang (%) Tanaman tomat yang mati (%) 

T. harzianum 

T0 = 0 22,22 12,76 b 

T1 = 50 g 19,34 9,88 ab 

T2 = 100 g 17,70 4,53 a 

BNT 7,96 6,03 

Kascing 

K0 = 0 26,75 b 18,52 b 

K1 = 50 g 18,52 a 6,17 a 

K2 = 100 g 13,99 a 2,47 a 

BNT  7,96 6,03 

KK 40,32 66,63 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan 

uji BNT pada taraf 0,05. 

             Pemberian T. harzianum sebagai agens antagonis mampu menekan perkembangan 

patogen bahkan mencegah patogen melakukan penetrasi kedalam akar. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Cross & Kinerley (2004) bahwa spesies Trichoderma merupakan 
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cendawan yang hidup bebas dalam ekosistem perakaran dan tanah, dengan kemampuan 

memproduksi antibiotik, parasit pada cendawan lain dan bersaing dengan mikroorganisme 

pengganggu tanaman. Hal ini berarti pemberian T. harzianum kedalam tanah, akan tumbuh 

dan berkembang terutama di sekitar permukaan dan ujung akar sehingga dapat 

menghambat terjadinya kontak langsung patogen dengan akar tanaman. 

Selanjutnya persentase tanaman mati setelah aplikasi T. harzianum dan kascing 

terendah masing- masing terjadi pada pemberian T. harzianum 100 g pertanaman 4,53% 

dan kascing 100 g pertanaman yaitu 2,47% (Tabel 4). Mikroorganisme yang terdapat 

dalam kascing bersifat antagonis terhadap patogen tanaman, sehingga aplikasi kascing ke 

dalam tanah secara tidak langsung dapat menekan perkembangan penyakit. Selain itu juga 

tercukupi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman akan membuat tanaman menjadi sehat 

sehingga tidak mudah terserang patogen penyakit (Oktarina, 2005).  

Panjang Xylem Diskolorasi dan Bobot Buah per bedeng 

Tabel 5 memperlihatkan bahwa  semakin tinggi dosis  T. harzianum dan kascing 

maka panjang xylem diskolorasi yang terbentuk pada tanaman tomat semakin pendek. 

Semua tanaman memperlihatkan xylem diskolorasi  pada batang yang disebabkan oleh 

Fusarium. Xylem diskolorasi terpendek terdapat pada pemberian T. harzianum sebanyak 

100 g atau kascing 100 g pertanaman. Hal ini disebabkan T. harzianum maupun kascing 

dapat berpengaruh pada seluruh bagian tanaman mulai dari akar, batang, daun dan buah, 

meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Kascing mengandung unsur – unsur 

hara yang diperlukan oleh tanaman seperti N, P, K, Mg dan Ca, sehingga ketahanan 

tanaman meningkat. Disisi lain Trichoderma yang ada dalam kascing juga menghambat 

patogen (FOL) secara langsung di lapangan. 
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Tabel 5. Rata-rata panjang xylem diskolorasi pada tanaman dan bobot buah tomat setelah 

aplikasi T. harzianum dan kascing.  

Perlakuan Panjang xylem diskolorasi (%) Bobot buah (Kg) 

   T. harzianum 

T0 = 0 2,49  b 55,77 a 

T1 = 50 g 1,38  a 60,60 b 

T2 = 100 g 0,97  a 66,02 c 

BNT 0,50 4,01 

    Kascing   

K0 = 0 2,63  c 52,02 a 

K1 = 50 g 1,52  b 58,41 b 

K2 = 100 g 0,70  a 71,96 c 

BNT 0,50 4,01 

KK (%) 31,22 6,60 

Keterangan: Angka–angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasrka uji 

BNT pada taraf 0,05. 

Panjang jaringan xylem diskolorasi berkaitan dengan masa inkubasi, semakin cepat 

masa inkubasi maka perubahan warna pada jaringan xylem akan semakin panjang. Hal ini 

disebabkan oleh infeksi F. oxysporum yang dimulai pada akar dan terus menjalar ke bagian 

batang dalam jaringan xylem, dimana hifa terus berkembang sehingga jaringan xylem yang 

terdapat dalam batang akan berubah warna menjadi coklat hitam. Apabila bagian pangkal 

tanaman tersebut dipotong melintang, maka akan tampak seperti cincin. Apabila tanaman 

menampakkan gejala serangan oleh patogen lebih lama, maka perubahan warna yang 

terjadi akan lebih pendek karena kontak antara patogen dengan tanaman terjadi lebih lama 

bila tanaman dalam keadaan kuat dan sehat (Semangun, 2004). 

Tabel 5 di atas juga memperlihatkan bahwa semakin banyak dosis T. harzianum 

maupun kascing maka bobot buah tomat per bedeng semakin berat dengan bobot buah 

tomat teringan dijumpai pada perlakuan tanpa aplikasi T. harzianum maupun kascing 

dengan rata-rata 52,02 dan 55,77 kg.  
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KARAKTERISASI RHIZOCTONIA MIKORIZA PADA ANGGREK  

A. miniatum SEBAGAI INDUCER KETAHANAN TERHADAP PENYAKIT BUSUK 

DAUN ANGGREK 

R.Soelistijono
1)

, D.S. Utami
1)

, A. Priyatmojo
2)

 

1)
Staf pengajar Fakultas Pertanian Universitas Tunas Pembangunan Surakarta 

2)
Staf pengajar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 

 

ABSTRAK  

Ascocentrum miniatum atau yang dikenal dengan anggrek kebutan adalah anggrek 

spesies di Indonesia yang tumbuh di wilayah Jawa. Anggrek ini bersifat langka (Apendix 

1) dan sulit untuk dibudidayakan. Salah satu kendala yang dihadapi dalam budidaya 

anggrek A.miniatum karena bersifat rentan terhadap jamur patogen. Dari sekian banyak 

jamur patogen yang menginfeksi, paling banyak mendominasi adalah jamur Fusarium sp. 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Penyakit Tanaman Fakultas Pertanian UTP dengan 

metode penelitian Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan. Masing-

masing perlakuan terdiri dari 3 ulangan dengan setiap ulangan terdapat 4 tanaman. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa karakterisasi isolat Rhizoctonia mikoriza dari akar A. 

miniatum yang berasal dari Tawangmangu, Bandungan, Kaliurang, dan Sleman tidak 

berbeda secara morfologi. Persamaan karakter terdapat pada warna koloni, panjang sel dan 

jumlah inti, sedangkan perbedaan karakter terdapat pada lebar sel dan dikelompokkan 

dalam Tulasnella. 

Kata kunci: Induced ketahanan, In Vitro, Fusarium sp., dan Rhizoctonia binukleat 

PENDAHULUAN 

B. Latar belakang 

Pengembangan potensi anggrek sebagai komoditas ekspor nonmigas sudah banyak 

dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Tetapi usaha ini belum berhasil, 

diharapkan ekspor anggrek dapat meningkatkan pendapatan petani dan sebagai sumber 

devisa negara (Widiastuti, 2010). Salah satu kendala yang dihadapi dalam budidaya 

anggrek tanah adalah produktivitas yang rendah karena kurangnya unsur hara yang 

terserap oleh tanaman, dan faktor cekaman air yang rendah yang tidak menguntungkan 

bagi fase pembungaannya. Kurangnya kemampuan anggrek menyerap unsur hara karena 

anggrek membutuhkan asosiasi dengan jamur tertentu (Smith & Read, 2008). 

Berdasarkan tempat hidupnya, anggrek dibagi menjadi 5 kelompok yaitu epifit, 

semi epifit, saprofit, terestrial dan semi terestrial. Anggrek epifit adalah anggrek yang 

tumbuh menempel pada pohon lain / media tertentu tanpa merugikan tanaman inangnya. 
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Salah satu anggrek epifit yang merupakan salah satu sumber plasma nutfah di Indonesia 

yang berasal dari Jawa dan bersifat langka adalah Ascocentrum miniatum. Penyebaran 

anggrek ini cukup luas di seluruh Jawa, dari dataran rendah sampai dataran tinggi, yaitu 

pada ketinggian 0-1200 m dpl. Selain di Jawa, anggrek ini juga sempat dijumpai tersebar 

luar dari Himalaya melalui Thailand, Semenanjung Malaysia dan pulau Sumatera. Selain 

itu anggrek ini juga ditemukan di hutan jati di daerah yang lembab. Akan tetapi seperti 

halnya dengan anggrek lainnya, anggrek ini bersifat rentan terhadap patogen jamur yang 

menyebabkan kehidupan anggrek ini sangat terancam di alam atau habitat aslinya (bersifat 

langka). Berdasarkan status kelangkaannya A.miniatum merupakan salah satu jenis 

anggrek langka yang masuk dalam daftar CITES Appendix II. Pelestarian anggrek ini 

terhadap patogen jamur mutlak diperlukan untuk menjaga keberadaannya sebagai plasma 

nutfah di alam Indonesia tercinta ini. 

Masalah yang dihadapi dalam budidaya anggrek A. miniatum saat ini adalah: (1) 

Produktivitas pembungaan yang rendah, karena bersifat rentan terhadap jamur patogen, (2) 

Belum diketahui mekanisme peningkatan produktifitas pembungaan anggek A. miniatum 

secara kimiawi. 

Jamur mikoriza pada anggrek memiliki kemampuan untuk penetrasi hingga ke 

jaringan korteks akar, mirip dengan kemampuan jamur mikoriza arbuskular (Dressler, 

1990). Salah satu jamur mikoriza yang mampu berasosiasi dengan anggrek epifit adalah 

Rhizoctonia mikoriza (Athipunyakom & Manoch, 2008). Rhizoctonia mikoriza merupakan 

salah satu kelompok Rhizoctonia spp. yang mampu berasosiasi dengan anggrek. Menurut 

Rasmussen (2002) cit. Dearnaley (2007), jamur mikoriza pada anggrek terdiri dari 

kelompok Tulasnellaceae, Ceratobasidiaceae, Sebacinaceae yang termasuk kelompok 

Rhizoctonia spp. Rhizoctonia mampu bersimbiosis dengan jaringan akar anggrek dan 

membentuk lilitan hifa yang menggumpal pada jaringan korteks akar. Struktur lilitan hifa 

yang menggumpal disebut peloton (Smith & Read, 2008). Peloton adalah hifa intraseluler 

dalam jaringan korteks akar dan biasanya hanya ada pada periode tertentu sebelum 

kemudian mengalami lisis (Irawati, 2007). Penelitian oleh Soelistijono (2013) 

memperlihatkan bahwa kelompok Rhizoctonia spp. mampu berasosiasi dengan perakaran 
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anggrek Spathoglottis plicata yang dikoleksi dari berbagai tempat di Jawa dan mampu 

membentuk peloton. 

Fusarium sp. merupakan jamur patogen yang akhir-akhir ini paling banyak 

menyerang anggrek (Chung et al., 2011) dibandingkan dengan jamur patogen lainnya. 

Serangan F. oxysporum akan menyebabkan daun membusuk dan bewarna kuning. Sampai 

saat ini belum diketahui pengendalian secara hayati terhadap F. oxysporum. Fusarium sp. 

merupakan jamur yang mampu menginfeksi berbagai tanaman (bersifat polifag) dan umum 

terdapat pada anggrek. Pada tanaman anggrek, Fusarium sp. akan menyebabkan penyakit 

busuk pada daun. Gejalanya berupa daun dan batang menguning, berkeriput, tipis dan 

bengkok,leher daun membusuk mencapai pangkal batang. Pada umumnya Fusarium 

sp.menyebabkan tanaman menjadi busuk dan akhirnya mati. 

Pengendalian hayati patogen tular udara dengan inokulasi pada tanaman 

menggunakan berbagai agen biologi dapat menyebabkan terjadinya peningkatan ketahanan 

terhadap inokulasi berikutnya oleh patogen utama. Salah satu macam pengendalian hayati 

adalah mekanisme ketahanan terimbas atau induced resistance (Agrios, 2005). Mekanisme 

pengimbasan ketahanan yang diduga terdapat pada anggrek A. miniatum yang diinokulasi 

Rhizoctonia mikoriza adalah (1) pembentukan struktur peloton di akar, (2) pembentukan 

senyawa fenol, (3) peroksidase, (4) kitinase, dan (5) lignifikasi pada jaringan daun.  

METODOLOGI 

1. Stadium perkembangan anggrek A. miniatumsecara in vitro 

Dilakukan di Lab. Kultur Jaringan Fak. Pertanian UTP meliputi stadium anggrek A. 

miniatum secara in vitro mengacu pada Semiarti et al. (2007) meliputi: 

1: Perkembangan embrio (0-3 minggu sesudah biji ditabur) 

2: Perkembangan protocorm (3-18 minggu sesudah biji ditabur) 

3: Perkembangan seedling (18 minggu sesudah biji ditabur). Hasilyangdiperoleh: bibit / 

seedling A. miniatum yang siap diinduksi. 

2. Uji virulensi isolat  Fusarium sp.  

Uji virulensi isolat Fusarium sp. patogenik akan dilakukan di Laboratorium 

Penyakit Tumbuhan Fak. Pertanian UTP, menurut Sneh et al. yang dimodifikasi (2004). 

Hasil yang diperoleh: diperoleh  1 isolat Fusarium sp.patogenik yang paling virulen. 
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3. Isolasi dan identifikasi Rhizoctonia mikoriza 

a. Isolasi Rhizoctonia mikoriza. 

Isolasi Rhizoctonia mikoriza dilakukan dari akar A. miniatum sehat dari berbagai 

tempat menurut metode Bayman et al. yang dimodifikasi pada sterilisasi akarnya (Otero, 

2002). 

b. Identifikasi Rhizoctonia mikoriza. 

Sklerotium dan miselium Rhizoctonia mikoriza diidentifikasi sama seperti yang 

dilakukan pada Fusarium sp. menurut Barnett & Hunter (1972) meliputi: (1) bentuk 

sklerotium, (2) bentuk percabangan hifa, dan (3) jumlah inti.Hasil yang diperoleh: 1 isolat 

Rhizoctonia mikoriza. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Isolasi dan identifikasi Rhizoctonia mikoriza 

a. Isolasi Rhizoctonia mikoriza 

Isolasi Rhizoctonia mikoriza dari akar A. miniatum di berbagai tempat diperoleh 

beberapa isolat Rhizoctonia mikoriza, yaitu dari Kopeng diperoleh isolat Rhizoc 1, dari 

Magelang diperoleh isolat Rhizoc 3, dari Yogya diperoleh isolat Rhizoc 2, dan dari 

Tawangmangu diperoleh isolat Rhizoc 4. 

b. Identifikasi Rhizoctonia mikoriza 

Sklerotium dan miselium Rhizoctonia mikoriza diidentifikasi berdasar Gambar 

Rhizoctonia spp. menurut Barnett & Hunter (1972) meliputi: (1) bentuk sklerotium, (2) 

warna sklerotium (3) bentuk percabangan hifa, dan (4) jumlah inti yang dapat dilihat pada 

Gambar 2. 
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Gambar 2. Morfologi isolat Rhizoc 1 (1), Rhizoc 2 (2), Rhizoc 3 (3) dan Rhizoc 4 (4). 

Keterangan: Tanda panah adalah inti sel. 

Warna koloni Rhizoctonia mikoriza berbeda-beda tergantung dari kelompoknya 

masing-masing (isolates grouping). Isolat Rhizoctonia mikoriza (Rhizoc 1, Rhizoc 2, dan 

Rhizoc 4) yang diperoleh sebagian besar memiliki warna koloni putih kecoklatan / coklat 

muda, sedangkan koloni isolat Rhizoc 3 bewarna putih. Hyakumachi et al. (2005) 

menemukan bahwa dari 670 isolat Rhizoctonia spp., 168 berwarna coklat muda hingga 

coklat dan 502 berwarna putih. Soelistijono (2013) juga menemukan hal yang sama, bahwa 

4 isolat Rhizoctonia mikoriza yang diisolasi dari Spathoglottis plicata dari berbagai tempat 

di Jawa Tengah dan Yogya menunjukkan koloni berwarna putih, sedangkan Agustini et al. 

(2009) menemukan hal yang berbeda di kebun raya Cycloops Jayapura, bahwa 10 isolat 

mikoriza anggrek yang diperoleh warna koloni bervariasi dari putih hingga hitam. Oleh 

karena itu berdasarkan pengamatan secara morfologi warna koloni isolat Rhizoctonia 

mikoriza dari anggrek A. miniatum, dapat dikatakan bahwa warna koloni tidak dapat 

digunakan sebagai pembeda antar masing-masing isolat.  

Karakteristik berbagai isolat Rhizoctonia mikoriza yang diisolasi dari 

Tawangmangu, Kopeng, Magelang, dan Sleman memiliki perbedaan pada lebar dan 

panjang sel (Tabel 1). 
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Tabel 1. Karakteristik Rhizoctonia mikoriza A. miniatum 

Rhizoctonia 

mikoriza 

Ukuran sel (µm) 
Warna koloni 

Pembentukan 

sklerotium Lebar sel Panjang sel 

Rhizoc 1 4,7-8,3 43,0-128,0 Putih kecoklatan + 

Rhizoc 2 5,7-8,7 51,0-131,0 Coklat muda + 

Rhizoc 3 6,0-7,9 40,0-137,3 Coklat muda + 

Rhizoc 4 4,5-9,5 42,5-171,5 Coklat muda + 

Keterangan: Rhizoc 1: Rhizoctonia mikoriza dari Kopeng; Rhizoc 2: Rhizoctonia 

mikoriza dari Yogya; Rhizoc 3: Rhizoctonia mikoriza dari Magelang dan 

Rhizoc 4: Rhizoctonia mikoriza dari Tawangmangu. + = Terbentuk 

sklerotium. 

Dari tabel 1 terlihat ukuran sel Rhizoctonia mikoriza memiliki ukuran lebar sel 

yang bervariasi antara 4,7µ hingga 9,1µ. Dari tabel tersebut terlihat terlihat bahwa masing-

masing isolat Rhizoctonia mikoriza yang diperoleh dari berbagai tempat di Kaliurang, 

Kopeng, Magelang, dan Yogya memiliki ukuran lebar sel yang lebih seragam. Hal tersebut 

sesuai dengan penelitian Garcia et al. (2006) tentang Rhizoctonia mikoriza pada anggrek 

yaitu Ceratobasidium, Thanatephorus (Ceratobasidiales), Sebacina (Exidiales) dan 

Tulasnella (Tulasnellales), menyimpulkan lebar sel Rhizoctonia mikoriza dapat lebih dari 

10 µm dan dikelompokkan dalam Tulasnella. 

Isolat Rhizoctonia mikoriza yang diisolasi dari Kaliurang, Kopeng, Magelang, dan 

Yogya juga memiliki perbedaan jumlah inti di dalam masing-masing sel (Tabel 2). 

Tabel  2. Jumlah inti tiap sel hifa Rhizoctonia mikoriza 

Rhizoctonia sp. 

(4 isolat) 

Jumlah sel berdasarkan jumlah inti Kisaran 

(Range) 
Keterangan 

1 inti 2 inti 3 inti 4 inti 5 inti 

Rhizoc 1 4 16 5 5 0 2 Binukleat 

Rhizoc 2 4 16 4 6 0 2 Binukleat 

Rhizoc 3 2 18 5 5 0 2 Binukleat 

Rhizoc 4 6 14 6 4 0 2 Binukleat 

Keterangan:  Rhizoc 1: Rhizoctonia mikoriza dari Kopeng; Rhizoc 2: Rhizoctonia 

mikoriza dari Yogya; Rhizoc 3: Rhizoctonia mikoriza dari Magelangdan 

Rhizoc 4: Rhizoctonia mikoriza  dari Tawangmangu. 

Isolat Rhizoc1, Rhizoc 2, Rhizoc 3, dan Rhizoc 4 sebagian besar merupakan sel 

hifa dengan inti rata-rata berkisar (range) 2. Menurut Sneh et al. (1991), isolat yang 

memiliki jumlah inti sel 1-3 merupakan kelompok binukleat, sedangkan isolat yang 

memiliki jumlah inti sel lebih dari 3 merupakan kelompok multinukleat. Dari pendapat 

Sneh tersebut dapat dikatakan isolat Kl, Kp, Mg, dan Sl bersifat binukleat. Hal tersebut 
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sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Taylor et al. (2002), Athipunyakom & 

Manoch (2008) dan Garcia et al. (2006) pada tanaman anggrek, yang menyimpulkan 

sebagian besar isolat Rhizoctonia sp. yang diisolasi bersifat mikoriza dan termasuk dalam 

kelompok binukleat. 

Isolasi Fusarium sp. 

 Dari bagian daun anggrek yang busuk telah diisolasi jamur patogen yang 

dikelompokkan dalam Fusarium sp. Jamur  Fusarium sp. merupakan penyebab 

membusuknya jaringan daun anggrek yang berlangsung sangat cepat, sekitar 1 minggu 

setelah terinfeksi jamur patogen. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Kami berterima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang telah 

membiayai sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor: 007 /K6 

/KM/RISETDASAR /2016 tanggal 4 Mei 2016. 
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EVALUASI VIRULENSI Ganoderma sp. PADA BIBIT KELAPA SAWIT YANG 

DITANAM PADA BEBERAPA ORDO TANAH 

Rabiatul Alfani D., Lisnawita*, Fatimah Zahara 

Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, USU, Medan 20155  

 

  ABSTRAK 

Penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh Ganoderma merupakan 

penyakit penting pada tanaman kelapa sawit yang menyebabkan kerugian yang cukup 

tinggi dan penyebab kematian kelapa sawit. Sebagai patogen tular tanah, virulensi 

Ganoderma dipengaruhi oleh berbagai faktor di dalam tanah seperti kandungan hara, 

mikroba, tekstur tanah, dan jenis tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 

virulensi Ganoderma pada bibit kelapa sawit yang ditanam dengan berbagai ordo tanah. 

Penelitian dilaksanakan di rumah kaca Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara pada  

bulan November 2015 sampai Mei 2016. Penelitian ini menggunakan rancangan acak 

lengkap non faktorial dengan perlakuan 6 ordo tanah yang berbeda yaitu: Andisol, 

Inceptisol, Histosol, Inceptisol + Kapur, Ultisol dan Entisol. Hasil penelitian menunjukkan 

gejala busuk pangkal batang tercepat dengan persentase kejadian penyakit tertinggi dan 

keparahan penyakit tertinggi terdapat pada ordo tanah Histosol.  

Kata kunci : Ganoderma sp., Andisol, Inceptisol, Histosol, Ultisol, Entisol, kelapa sawit.  

PENDAHULUAN 

Busuk pangkal batang yang disebabkan oleh Ganoderma adalah penyakit utama 

pada tanaman kelapa sawit. Semua usia kelapa sawit rentan terhadap serangan Ganoderma. 

Patogen menyerang disemua usia tanaman kelapa sawit, dari tanaman dewasa (umur > 16 

tahun), diikuti oleh kelapa sawit muda (umur 8-16 tahun) (Agribolics, 2011). Patogen ini 

menyebabkan kerugikan hasil yang cukup tinggi dan sering sebagai penyebab kematian 

kelapa sawit di Asia Tenggara dan Papua Nugini. 

Akhir-akhir ini, banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kejadian 

penyakit busuk pangkal batang banyak dijumpai pada tanah-tanah dengan kandungan 

unsur hara yang relatif rendah. Akumulasi kejadian penyakit sangat didukung substrat yang 

melimpah, yaitu tanaman kelapa sawit yang selalu tersedia dan inang alternatif patogen 

yang juga sangat luas. Tinggi rendahnya kejadian penyakit busuk pangkal batang pada 

medium tanam perlakuan sangat dipengaruhi oleh sifat fisik, pH tanah dan biologi tanah 

(Susanto et al., 2013). Hal yang sama juga disampaikan oleh Nurhayati (2013) bahwa 

factor-faktor tanah yang paling berperan dan mempengaruhi pertumbuhan dan 
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perkembangan patogen tanah antara lain adalah temperatur, kelembaban, pH, tekstur tanah 

dan bahan organik tanah. 

Penelitian sifat - sifat tanah yang mempengaruhi perkembangan Ganoderma masih 

sangat terbatas, padahal informasi ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam menentukan 

strategi pengendalian penyakit tanaman secara tepat dan effisien. Tujuan penelitian adalah 

untuk mengevaluasi virulensi Ganoderma pada bibit kelapa sawit yang ditanam dengan 

berbagai ordo tanah. 

METODOLOGI 

Penelitian dilaksanakan di Rumah Kaca Fakultas Pertanian Universitas Sumatera 

Utara, Medan dengan ketinggian tempat  ± 25 m di atas permukaan laut mulai bulan 

September 2015 sampai dengan Mei 2016. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Ganoderma sp., rubber wood block (RWB) berukuran 5cmx5cmx3cm, bibit kelapa 

sawit umur 3 bulan varietas S-9409 (YA), tanah ordo Inceptisol, Andisol, Ultisol, tanah 

kapur dan Histosol. Pelaksanaan penelitian dimulai dari: 

1. Pengambilan Media Tanah 

Tanah yang digunakan sebagai perlakuan diambil langsung dari lapangan. 

Tanah Ultisol diambil di desa Simalingkar B Kecamatan Kuala Bekala, Tanah 

kapur di desa Tinggi Raja Kecamatan Silou Kahean, Tanah gambut di kebun rakyat 

Air Hitam Kecamatan Aek Kuasan, Tanah Andisol di desa Tiga Panah Berastagi, 

Tanah Inceptisol di desa Simalingkar B Kecamatan Kuala Bekala. Tanah Entisol di 

Kecamatan Batang Kuis Tanjung Morawa. Semua ordo tanah dianalisis tekstur, c-

organik, pH, dan KTKnya di Laboratorium Riset dan Teknologi Fakultas Pertanian 

Universitas Sumatera Utara . 

1. Bibit Kelapa Sawit 

Bibit yang digunakan berasal dari PT. Socfin Indonesia Medan, Sumatera 

Utara. Varietas bibit yang digunakan yaitu varietas rentan S-9409 (YA) yang 

berumur 3 bulan. Bibit ditanam dalam polibeg berukuran 10cm x 25 cm dengan 

masing-masing media tanam sesuai perlakuan. 
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2. Perbanyakan Ganoderma sp. 

Isolat Ganoderma sp. didapat dari koleksi Laboratorium Penyakit 

Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Jamur disegarkan dan 

diperbanyak dengan media Malt Ekstra Agar (MEA). Setelah itu diinokulasikan ke 

tumbuh kemudian dibiakan kembali ke RWB untuk keperluan inokulasi (Susanto et 

al., 2005). 

3. Inokulasi Ganoderma sp. 

Inokulasi dilaksanakan sebelum pemindahan bibit kelapa sawit. Inokulasi 

dilakukan dengan cara menggunakan satu potong RWB ke dalam polibeg yang 

telah diberi sedikit tanah  (±5cm dari dasar polibeg) kemudian ditambah lapisan 

tanah di atasnya. Keadaan ini di biarkan selama 3 hari  (Alviodinasyari et al., 

2015). Setelah 3 hari, tanaman kelapa sawit dipindahkan kedalam polybeg yang 

telah diinokulasikan dengan RWB dengan jarak antara RWB dan akar tanaman 

sejauh 5 cm. 

4. Peubah amatan 

Periode inkubasi 

Pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat gejala muncul pada daun 

yaitu daun berwarna hijau pucat (klorosis) atau kekuningan yang dimulai dari 

bagian pinggir daun.  

Kejadian penyakit  

Dihitung pada bulan ke 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan menggunakan rumus: 

     
 

   
       

Dimana: 

 KjP : Kejadian Penyakit 

 a : Jumlah tanaman terserang 

 b : Jumlah tanaman sehat 
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Keparahan penyakit 

Keparahan penyakit dihitung dengan menggunakan formula:  

    
         

      
       

Dimana : 

A = kelas penyakit (0, 1, 2, 3, atau 4) 

B = jumlah seluruh tanaman yang menunjukkan gejala. 

Tabel 1. Kelas Keparahan Penyakit (Abdullah et al., 2003) 

Kelas 

Penyakit 
Tanda dan gejala infeksi 

0 
Tanaman sehat dengan daun berwarna hijau, tidak terdapat miselium 

jamur pada semua bagian tanaman 

1 
Terdapat massa jamur bewarna putih pada bagian tanaman, dengan 

atau tanpa daun yang klorosis 

2 Terdapat basidioma pada bagian tanaman dengan 1-3 daun klorosis 

3 Basidioma (tubuh buah) terbentuk dengan baik dan tanaman mati 

4 Basidioma (tubuh buah) terbentuk dengan baik dan tanaman mati 

 Pengamatan indeks keparahan penyakit dilakukan pada saat panen dengan 

membongkar bagian akar. Tanaman diamati pada bagian akar dan tajuk. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Periode Inkubasi 

Hasil pengamatan periode inkubasi dengan melihat gejala pada daun seperti daun 

klorosis yang dimulai pada daun termuda. Selanjutnya diikuti dengan nekrosis dan kering 

pada daun tua dapat dilihat pada tabel 2.     

 Tabel 2. Periode Inkubasi serangan Ganoderma sp. pada 6 jenis tanah 

Jenis tanah Hari setelah inokulasi (his) 

ultisol 74d 

inceptisol+kapur 92cd 

entisol 93cd 

histosol 102bc 

inceptisol 124ab 

andisol 146a 

Dari Tabel 1 dapat dilihat terdapat perbedaan periode inkibasi dari masing-masing 

perlakuan. Inkubasi tercepat terdapat pada perlakuan tanah Ultisol yaitu 74 hari setelah 

inokulasi. Sedangkan periode inkubasi terlama ditunjukkan pada perlakuan tanah andisol 
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yaitu 146 hari setelah inokulasi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapatnya perbedaan waktu 

infeksi Ganoderma sp. pada jenis tanah yang berbeda. Berdasarkan analisis tanah diketahui 

bahwa masing-masing tanah yang digunakan dalam penelitian memiliki pH, tekstur dan 

kandungan bahan organik yang berbeda. Hal ini yang menjadi penyebab perbedaan waktu 

munculnya gejala. Susanto et al., (2013) melaporkan penularan penyakit busuk pangkal 

batang melalui tanah dan kontak akar sangat dipengaruhi sifat fisik, kimia, dan biologi 

tanah. 

 Gejala busuk pangkal batang tercepat terdapat pada tanaman yang ditanam pada 

tanah Ultisol. Tanah Ultisol merupakan tanah tua yang sudah mengalami erosi, sehingga 

menyebabkan tanah jenuh, kesuburannya sangat menurun. Berdasarkan hasil analisa tanah, 

Ultisol memiliki tekstur lempung liat, pH 5.66, C-organik 1.31, KTK 9.61 yang 

menggambarkan kesuburan tanah yang cukup rendah. 

Tabel 2. Hasil Analisis Tanah 

Parameter Satuan Andisol Inceptisol Histosol 
Inceptisol 

+ Kapur 
Ultisol Entisol 

Pasir % 64.56 54.56 26.56 24.56 50.56 34.56 

Debu % 27.28 17.28 5.28 49.28 21.28 35.28 

Liat % 8.16 28.16 8.16 26.16 28.16 30.16 

Tekstur USDA Lp Llip Pl L Ll Lli 

pH(H2O) 1:2.5 --------- 6.03 5.81 4.20 8.09 5.66 6.83 

C-organik % 1.20 1.08 1.19 1.20 1.31 1.25 

KTK m.e/100g 10.54 10.19 9.85 10.37 9.61 12.31 

Kejadian Penyakit 

Pengamatan kejadian penyakit tiap bulan dilakukan dengan menghitung jumlah 

tanaman yang menunjukkan gejala busuk pangkal batang dimasing-masing perlakuan. 

Tabel 3. % Kejadian Penyakit Pada 6 Bulan Pengamatan 

Jenis Tanah 
% Kejadian Penyakit 

1 bsi 2 bsi 3 bsi 4 bsi 5 bsi 6 bsi 

Andisol 0 0c 0c 22b 55b 55b 

Inceptisol 0 0c 0c 67ab 89ab 89ab 

Histosol 0 0c 22bc 100a 100a 100a 

Inceptisol + Kapur 0 0c 55ab 89a 89a 100a 

Ultisol 0 67a 79a 89a 89ab 89ab 

Entisol 0 22b 33abc 67ab 78ab 78ab 
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Dari hasil penelitian diketahui bahwa tanaman belum menunjukkan gejala serangan 

busuk pangkal batang pada 1 bsi. Dengan kata lain, miselium Ganoderma sp. belum 

menginfeksi sel plasmalema yang merupakan pembatas perlintasan ion unsur hara kedalam 

tubuh akar. Apabila miselium telah berhasil menginfeksi sel ini, unsur hara yang paling 

terganggu untuk masuk adalah zat besi. Kepekaan tanaman terhadap klorosis merupakan 

takaran dari jumlah serapan zat besi (Damanik et al., 2011). Inilah yang menyebabkan 

tanaman menunjukkan gejala klorosis pada infeksi Ganoderma. 

 Andisol merupakan tanah dengan persen kejadian penyakit terendah, yaitu sebesar 

22% pada 4bsi dan 48% pada pengamatan terakhir. Diketahui dari hasil analisis tanah, % 

pasir, debu dan liat tanah Andisol adalah 64.56%, 27.28% dan 8.16%. Tanah ini 

mengandung kadar pasir tertinggi dan menunjukkan gejala paling lambat. Kandungan pasir 

yang tinggi menyebabkan tekstur tanah remah (drainase baik). Tanah dengan % debu dan 

liat lebih tinggi tetapi kandungan pasir rendah memiliki tekstur yang lebih padat sehingga 

menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan akar tertekan dan miselium lebih mudah 

menginfeksi akar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hidayah & Djajadi (2009) yang 

mengatakan kondisi tekstur tanah berpengaruh terhadap kesuburan dan kesehatan akar. 

Tanah dengan kandungan liat dan debu tinggi mendukung perkembangan penyakit busuk 

akar karena drainasenya jelek, sehingga akan lebih banyak tersedia kelembaban bagi 

reproduksi jamur patogen. 

Jumlah tanaman yang terserang mencapai 100% pada tanah histosol di 4 bsi. 

Berdasarkan perbandingan % debu, pasir dan liatnya tanah histosol memiliki kadar debu 

terkecil yaitu sebesar 5.28%. Damanik et al. (2011) medeskripsikan fraksi debu berukuran 

2-20 mm dapat mengikat kation sehingga tingginya persen fraksi ini menentukan kapasitas 

tukar kation dan anion yang sangat mempengaruhi kelasahan unsur hara itu sendiri. Hal ini 

menunjukkan rendahnya kemampuan tanah histosol untuk menyediakan unsur hara yang 

tersedia untuk tanaman sebagai akibat dari rendahnya fraksi debu menyebabkan 

menurunnya ketahanan tanaman terhadap Ganoderma sp. 

Kandungan koloid organik dan mineral didalam tanah juga sangat mempengaruhi 

KTK (Damanik et al., 2011). Fraksi organik bermuatan positif sedangkan fraksi anorganik 

bermuatan negatif. Dibutuhkan basa seperti Ca, K, Mg, NH4 untuk menetralisir muatan 
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kedua fraksi ini. Apabila tidak ternetralisir, muatan ini akan menjerap ion-ion hara di 

dalam tanah. Tingginya fraksi organik dan rendahnya basa seperti pada tanah Histosol 

menjelaskan rendahnya ketersediaan unsur hara yang dapat diserap tanaman. Kandungan 

unsur hara dalam tanah berhubungan erat dengan ketahanan tanaman terhadap patogen 

tanah (Nurhayati, 2013), menyebabkan miselium jamur dapat dengan mudah menembus 

sel epidermis akar. 

Keparahan Penyakit 

Pengamatan persen keparahan penyakit dilakukan dengan mengamati perakaran 

dan tajuk tanaman percobaan berdasarkan kelas keparahan penyakit busuk pangkal batang. 

Berdasarkan hasil penelitian, Histosol menunjukkan persen keparahan tertinggi 

yaitu 47.3%. Tanah ini juga menunjukkan persen kejadian penyakit mencapai 100% atau 

seluruh tanaman terserang pada bulan ke empat setelah inokulasi. 

Tabel 4. Persentase Keparahan Penyakit 

Jenis Tanah % Keparahan Penyakit 

Andisol 15.3bc 

Inceptisol 34.7ab 

Histosol 47.3a 

Inceptisol + Kapur 13.7c 

Ultisol 11.0c 

Entisol 27.5abc 

 Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa tanah Histosol memiliki kadar pH terendah 

yaitu sebesar 4.20. pH merupakan faktor penting untuk menentukan kelarutan unsur Fe dan 

Al, mempengaruhi reaksi redoks, kegiatan jasad renik, KTK dan reaksi-reaksi kimia lain 

yang sangat mempengaruhi kimia lain yang sangat mempengaruhi kepekatan unsur hara di 

dalam tanah (Damanik et al., 2011).  Tanah dengan pH rendah memiliki Ca-fosfat yang 

sangat rendah (terjerap Al dan Fe). Tanaman dapat dipastikan kekurangan unsur fosfat 

yang sangat mempengaruhi kerentanan tanaman terhadap patogen. pH tanah jelas 

pengaruhnya terhadap persen keparahan penyakit. Inceptisol + Kapur terserang 13.7%, 

sementara tanah Inceptisol tanpa pemberian kapur terserang 34.7%. Ketersediaan hara 

yang cukup untuk tanaman dapat menambah ketahanan tanaman terhadap serangan 

Ganoderma sp. Menurut Porth et al. (2003), perkembangan patogen akan tertekan pada pH 

tinggi. Sementara Ganoderma sp. dapat bertahan pada kisaran pH 3.0-8.5 (Abadi & 
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Dharmaputra 1998; Susanto et.al., 2013). pH tanah tertinggi (Inceptisol + Kapur) adalah 

8.09. Patogen masih dapat menginfeksi pada pH ini tetapi serangannya semakin rendah. 

 Serangan pada tanah Ultisol rendah yaitu 11% diakibatkan tingginya kadar C-

organik pada tanah yang digunakan. Kadar C-organik didalam tanah menggambarkan 

ketersediaan N untuk tanaman (Damanik et al., 2011). Tanaman mendapatkan unsur hara 

N yang cukup, sehingga ketahanan terhadap penyakit lebih tinggi. 
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ABSTRAK 

Penyakit rebah kecambah pada tanaman tomat yang disebabkan oleh Rhizoctonia 

solani Khun merupakan salah satu pembatas produksi tomat. Penyakit ini dapat 

menyebabkan kerugian dan kehilangan hasil yang besar jika tidak ditangani secara benar. 

Penggunaan pestisida untuk mengendalikan penyakit tanaman mempunyai dampak negatif 

sehingga perlu dicari alternatif pengendalian yang relatif aman dan ramah lingkungan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan oligochitosan sebagai antifungal 

untuk meningkatkan ketahanan tanaman tomat terhadap penyakit rebah kecambah. Benih 

tomat diperlakukan dengan berbagai konsentrasi oligochitosan dalam 0,3% larutan xanthan 

gum. Benih berumur 2 minggu diinokulasi dengan patogen R solani. Hasil percobaan 

menunjukkan bahwa perlakuan benih dengan 2% oligochitosan dapat menunda 

kemunculan penyakit yang relatif lebih lama dibandingkan dengan kontrol. Perlakuan 

tersebut juga dapat menekan perkembangan penyakit rebah kecambah hingga 90,71% serta 

dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. 

Kata kunci: Oligochitosan, Rhizoctonia solani, Rebah Kecambah, Induksi Resistensi 

PENDAHULUAN 

Penyakit rebah kecambah yang disebabkan oleh Rhizoctonia solani Kuhn 

merupakan penyakit penting pada tomat, karena dapat menyebabkan tanaman mati atau 

menghambat produksi (Rivera et al., 2004). Infeksi terjadi melalui akar, kemudian patogen 

berkembang dan masuk ke dalam tubuh tanaman melalui pembuluh xylem. Jamur akan 

berkembang di dalam jaringan tanaman sehingga menyumbat pembuluh angkut dan 

erakibat suplai air dan mineral akan terganggu. Akibatnya tanaman tidak bisa menjaga 

keseimbangan turgiditas di daun akibat penguapan yang terjadi, sehingga menjadi layu dan 

produksi buah tidak optimal (Sneh et al.,1996).  

Menurut Duniway (2002), R. solani sering dikendalikan menggunakan metil 

bromide, zat fumigan dengan toksisitas tinggi serta memiliki efek degradatif pada lapisan 

ozon. Salah satu alternatif pengendalian yang perlu dikembangkan adalah dengan 
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mengaktifkan mekanisme pertahanan tanaman dengan bahan-bahan penginduksi. Induksi 

resistensi merupakan suatu bentuk pertahanan yang dihasilkan oleh tanaman sebagai 

bentuk reaksi dari rangsangan tertentu (Van Loon, 1997). Berbagai agens penginduksi 

telah dilaporkan dapat mengaktifkan mekanisme pertahanan, salah satu diantaranya adalah 

oligochitosan.  

Oligochitosan adalah bentuk sederhana dari penguraian chitosan. Chitosan berasal 

dari deasetilasi kitin yang merupakan biopolimer alami terbanyak kedua di alam setelah 

selulosa. Chitosan memiliki spektrum luas dan bersifat tidak beracun terhadap manusia dan 

organisme bukan sasaran, mudah terurai di alam serta mampu bersifat sebagai insektisida, 

fungisida dan bakterisida, tetapi chitosan sulit larut dalam air atau pelarut organik lainnya. 

Oligochitosan yang dihasilkan dari reaksi hidrolisis enzimatis chitosan, mudah larut dalam 

air atau pelarut organik lainnya sehingga lebih mudah untuk diaplikasikan (Jia et al., 

2016). Oligochitosan juga dikenal sebagai agen penginduksi ketahanan berbagai jenis 

tanaman terhadap infeksi patogen (Thakur & Sohal, 2013).  

Oligochitosan berpengaruh secara langsung sebagai anti jamur dengan menghambat 

perkembangan Colletotricum musae dan secara tidak langsung mengaktifkan enzim-enzim 

yang terlibat dalam mekanisme pertahanan (Xiangchun et al., 2012). Aplikasi 

Oligochitosan pada daun muda dapat memicu ketahanan Arabidopsis terhadap Tobacco 

Mosaic Virus (TMV) dengan mengaktifkan sinyal asam salisilat (Jia et al., 2016). Aplikasi 

Chitosan pada benih gandum dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap Fusarium 

graminearum (Orzali et al., 2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi 

oligochitosan yang diaplikasikan pada benih tomat untuk meningkatkan ketahanan 

tanaman tomat terhadap penyakit rebah kecambah (R. solani).  

METODOLOGI 

Percobaan dilakukan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) terdiri dari 

7 perlakuan dengan ulangan sebanyak 4 kali. Setiap ulangan terdiri atas 6 tanaman. Isolat 

R. solani yang digunakan merupakan koleksi Balai Penelitian Tanaman Sayuran 

(BALITSA) Lembang, Jawa Barat. Inokulum R. solani diperbanyak secara massal 

menggunakan media beras selama 1 minggu.  
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Larutan oligochitosan dibuat dengan konsentrasi 0,25%, 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% 

dengan pengenceran menggunakan 0,3% larutan Xanthan Gum. Benih tomat didisinfestasi 

menggunakan larutan sodium hypochlorite 2%, kemudian dibilas dengan aquadest steril 

sebanyak 3 kali. Setelah itu benih tomat direndam dalam larutan oligochitosan sesuai 

dengan konsentrasi yang akan diuji selama 15 menit, dan selanjutnya dikeringanginkan 

(Benhamou et al., 1994). 

Benih tomat disemai di dalam potray berisi campuran tanah dan kompos (1:1) steril 

selama 2 minggu, kemudian dipindah tanam ke dalam kotak plastik dengan ukuran 

25x15x5 cm, dan setiap kotak ditanam 6 bibit tomat. Inokulasi R. solani sebanyak 0,5 

g/tanaman dilakukan bersamaan dengan waktu pindah tanam bibit ke dalam kotak plastik. 

Pengamatan dilakukan sampai satu bulan setelah tanam dengan parameter:  

1. Saat munculnya gejala (masa inkubasi) penyakit 

2. Kejadian penyakit dihitung menggunakan rumus: 

   
 

 
       

Keterangan: 

K = kejadian penyakit 

n = jumlah bibit yang terserang 

N = jumlah total bibit yang diamati 

3. Persentase penekanan penyakit rebah kecambah dihitung menggunakan rumus yang 

dikemukan oleh Merra et al. (1995) yaitu:  

   
   

 
        

Ps  =  Persentase penekanan serangan penyakit   

K   =  Nilai rata-rata persentase serangan penyakit pada kontrol positif   

P    =  Nilai rata-rata persentase serangan penyakit pada perlakuan 

4. Pengamatan penunjang pertumbuhan tanaman diantaranya tinggi tanaman. 

Analisis data dilakukan menggunakan software SPSS 17.0. Data dianalisis dengan 

sidik ragam (Analisis of variance) dan apabila terdapat perbedaan yang nyata, maka 

dilakukan uji lanjut menggunakan uji Tukey pada taraf nyata 5% (Gomez & Gomez, 2007).  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh aplikasi oligochitosan terhadap kemunculan penyakit rebah kecambah 

 Hasil pengamatan masa inkubasi penyakit rebah kecambah pada tomat yang 

diperlakukan dengan  oligochitosan ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kemunculan penyakit rebah kecambah pada bibit tanaman tomat. 

Perlakuan Masa inkubasi (hari)* 

Kontrol positif (tanpa oligochitosan + inokulasi R. solani) 4,75 ab 

Oligochitosan konsentrasi 0,25% 7,5 bc 

Oligochitosan konsentrasi 0,5% 10 cd 

Oligochitosan konsentrasi 1% 6,75 bc 

Oligochitosan konsentrasi 1,5% 8 bc 

Oligochitosan konsentrasi 2% 13 d 

Kontrol negatif (tanpa oligochitosan, tanpa inokulasi) 0 

Keterangan: Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 

yang nyata berdasarkan uji Tukey pada taraf nyata 95%.  

Perlakuan oligochitosan dapat memperlambat munculnya gejala penyakit damping-

off. Diduga perlakuan oligochitosan mampu meningkatkan respons ketahanan tanaman 

sehingga ketahanan sudah terbentuk sebelum dilakukan inokulasi patogen.  

 

Pengaruh aplikasi oligochitosan terhadap kejadian penyakit rebah kecambah 

Gejala penyakit yang pertama kali muncul saat pengamatan yaitu daun menjadi 

layu dan berwarna kekuningan serta pangkal batang di sekitar perakaran membusuk dan 

berwarna kecoklatan (Gambar 2a-c). Setelah itu tanaman akan rebah.  

    
a b c d 

Gambar 2. Kejadian penyakit rebah kecambah pada tanaman tomat. (a-b) Bibit tanaman 

yang berdaun kuning, layu dan rebah. (c) Pangkal batang bibit tanaman yang 

busuk. (d) Bibit tomat yang sehat. 

 

Hasil pengamatan kejadian penyakit menunjukkan bahwa perlakuan benih dengan 

oligochitosan memberikan pengaruh nyata terhadap tingkat kejadian penyakit damping-off. 

Nilai rata-rata kejadian penyakit pada masing-masing perlakuan ditunjukkan pada Tabel 2.  
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Tabel 2. Rata-rata kejadian penyakit damping-off pada perlakuan benih dengan 

oligochitosan. 

Perlakuan 
Intensitas 

penyakit (%) 

Penekanan 

penyakit (%) 

Kontrol positif (tanpa oligochitosan + inokulasi R. solani) 45,75 a - 

Oligochitosan konsentrasi 0,25% 29,00 ab 36,61% 

Oligochitosan konsentrasi 0,5% 21,00 ab 54,10% 

Oligochitosan konsentrasi 1% 29,25 ab 36,07% 

Oligochitosan konsentrasi 1,5% 25,00 ab 45,36% 

Oligochitosan konsentrasi 2% 4,25 b 90,71% 

Kontrol negatif (tanpa oligochitosan, tanpa inokulasi) 0 - 

Keterangan: Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang berbeda dalam satu kolom 

menunjukkan perbedaan yang nyata berdasarkan uji Tukey pada taraf nyata 

95%.     

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa oligochitosan dapat menekan kejadian 

penyakit. Seed treatment pada benih tomat menggunakan oligochitosan dengan konsentrasi 

2% dapat menurunkan kejadian penyakit damping-off yang tertinggi dengan penekanan 

penyakit sebesar 90,71% (Tabel 2). Hal ini sejalan dengan penelitian Mazaro et al. (2009) 

dimana konsentrasi chitosan 2% efektif dalam mengendalikan penyakit damping-off pada 

tanaman tomat dan bit. Penekanan penyakit ini diduga karena adanya peningkatan jumlah 

enzim glukanase yang disebabkan oleh oligochitosan.  

Menurut Di Piero et al. (2008) chitosan berperan dalam meningkatkan aktivitas 

enzim glukanase, yang dapat menghambat pertumbuhan jamur karena enzim golongan 

glukanolitik mampu mendegradasi struktur dinding sel jamur yang mengandung senyawa 

glukan dan kitin (Costa et al., 2006). Selain itu Xu et al. (2007) melaporkan bahwa 

oligochitosan dapat meningkatkan respon pertahanan tanaman dengan meningkatkan 

aktivitas enzim kitinase dan peroxidase. Kitinase dapat mendegradasi senyawa kitin 

melalui proses hidrolisis ikatan yang merupakan komponen utama dari dinding sel 

berbagai patogen jamur, sedangkan peroksidase berperan dalam proses oksidasi dan 

polimerisasi pada proses biosintesis lignin yang berperan sebagai pertahanan fisik terhadap 

infeksi patogen pada tanaman. Diduga kedua enzim ini terkandung di dalam tanaman yang 

diberi perlakuan benih dengan oligochitosan.  
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Pengaruh oligochitosan terhadap tinggi tanaman 

 Tinggi tanaman merupakan salah satu aspek dalam perkembangan vegetatif, yang 

mengalami perubahan setiap harinya. Pengaruh oligochitosan terhadap tinggi tanaman 

ditunjukkan pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman tomat. 

Perlakuan Tinggi tanaman (cm) 

Kontrol positif (tanpa oligochitosan + inokulasi R. solani) 5,26 a 

Oligochitosan konsentrasi 0,25% 6,46 ab 

Oligochitosan konsentrasi 0,5% 7,65 bc 

Oligochitosan konsentrasi 1% 7,02 bc 

Oligochitosan konsentrasi 1,5% 6,75 abc 

Oligochitosan konsentrasi 2% 8,13 c 

Kontrol negatif (tanpa oligochitosan, tanpa inokulasi) 6,51 abc 

Keterangan: Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 

yang nyata berdasarkan uji Tukey pada taraf nyata 95%.   

 Dari Tabel 3 tampak bahwa perlakuan oligochitosan konsentrasi 2% memberikan 

rata-rata tinggi tanaman tertinggi dan berbeda nyata dengan perlakuan kontrol positif. 

Tanaman yang diberi perlakuan oligochitosan cenderung lebih tinggi daripada kontrol 

negatif. Menurut Uthairatanakij et al. (2007) chitosan mampu meningkatkan respons 

tanaman terhadap hormon auksin yang berperan dalam proses pembesaran dan 

pemanjangan sel di ujung meristem akar dan giberelin yang bekerja sinergis dengan auksin 

dalam proses pertumbuhan tanaman. 

KESIMPULAN 

Oligochitosan konsentrasi 2% merupakan konsentrasi yang paling efektif  

mengurangi masa inkubasi penyakit rebah kecambah, menekan perkembangan penyakit, 

dan meningkatkan tinggi tanaman tomat. Diduga oligochitosan dapat meningkatkan 

ketahanan tanaman melalui mekanisme induksi ketahanan, tetapi hal ini masih 

memerlukan kajian lebih lanjut. 
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ABSTRAK 

Ganoderma boninense merupakan penyebab penyakit busuk pangkal batang (BPB) 

pada kelapa sawit. Berbagai tindakan pengendalian untuk menekan penyakit BPB dinilai 

masih kurang efektif, sehingga pengendalian alternatif berbasis agen biokontrol bakteri 

endofit yang hidup dalam perakaran tanaman untuk menekan G. boninense layak untuk 

dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bakteri endofit asal akar kelapa 

sawit yang bersifat antagonis terhadap G. boninense. Isolat bakteri endofit yang diperoleh, 

diuji kemampuan antagonisnya dengan metode dual culture. Delapan isolat (BEK1, BEK2, 

BEK3, BEK5, BEK7, BEK8, BEK9, BEK11) yang diuji menunjukkan hasil signifikan 

dalam menekan pertumbuhan miselia jamur G. boninense dengan nilai Percentage 

Inhibitory Radial Growth (PIRG) berkisar antara 8,13% sampai 49,38%. Tiga isolat bakteri 

(BEK3, BEK5, BEK7) berpotensi menekan pertumbuhan G. boninense dengan persentase 

sebesar 49,38%, 46,25%, 45,63%. Mekanisme antibiosis ditunjukkan melalui terbentuknya 

zona bening pada hasil pengujian antagonisme ini. Pengamatan secara mikroskopis 

memperlihatkan perubahan pada miselia G. boninense termasuk diantaranya yaitu 

malformasi, lisis dan melanisasi sebagai efek antagonisme beberapa isolat bakteri dan 

actinobacteria endofit yang diuji.  

Kata Kunci: Ganoderma boninense, bakteri endofit, antibiosis, malformasi 

PENDAHULUAN 

Indonesia dan Malaysia adalah negara produsen dan pengekspor minyak kelapa 

sawit terbesar dengan menghasilkan 85% dari total produksi dunia. Salah satu faktor 

pembatas dalam produksi kelapa sawit Indonesia adalah adanya serangan penyakit busuk 

pangkal batang (BPB) pada kelapa sawit yang disebabkan oleh Ganoderma boninense Pat. 

(Rees et al., 2012). Patogen G. boninense menginfeksi pangkal batang atau pada sistem 

perakaran tanaman kelapa sawit sehingga dapat mengakibatkan tanaman mati (Naher et al., 

2013). Susanto (2002) melaporkan kejadian penyakit BPB pada kelapa sawit di suatu areal 
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lahan dapat mencapai 59%. Dilihat dari kejadian penyakit, kerugian akibat penyakit BPB 

dapat menyebabkan kematian tanaman kelapa sawit hingga 80% pada kelapa sawit 

setengah masa produktifnya yaitu sekitar 10-12 tahun (Jelani et al., 2004). Kerugian akibat 

BPB juga dilaporkan oleh Abas & Seman (2012) bahwa sepuluh tahun penanaman, 

kehilangan hasil kelapa sawit mencapai 4.3 ton per hektar. 

Pengendalian G. boninense ini sulit untuk dilakukan karena patogen ini bersifat soil 

borne/tular tanah. Penelitian mengenai penggunaan agen hayati ini telah banyak dilaporkan 

dan dapat mengendalikan patogen dengan hasil yang baik. Beberapa agen biokontrol jamur 

telah dilaporkan dapat menghambat pertumbuhan jamur G. boninense. Siddiquee et al. 

(2009) melaporkan bahwa Trichoderma harzianum dapat menghambat pertumbuhan G. 

boninense hingga 72%. Selain jamur, mikroorganisme endofit juga dilaporkan berpotensi 

sebagai agen pengendali G. boninense. Seperti yang dikemukakan oleh Bivi et al. (2010), 

empat jenis bakteri endofit asal akar kelapa sawit dapat menghambat pertumbuhan G. 

boninense. Bakteri endofit lain sebagai pengendali hayati G. boninense yaitu Burkholderia 

cepacia dan Pseudomonas aeruginosa yang diisolasi dari akar sawit (Sapak et al., 2008).  

Dalam penggunaan dan pengembangan agen hayati sebagai pengendali patogen 

tumbuhan, selain jamur dan bakteri endofit, beberapa kelompok actinobacteria endofit asal 

akar tanaman dilaporkan berpotensi sebagai agen biokontrol. Actinobacteria memiliki 

kemampuan untuk mensintesis berbagai macam metabolit sekunder seperti antibiotik, 

senyawa pestisida, herbisida dan enzim (Oskay et al., 2004). Kemampuan satu jenis 

actinobacteria seperti genus Streptomyces dapat menghasilkan berbagai jenis senyawa 

antibiotik dalam jumlah yang banyak (Waksman, 1959). Penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan Actinobakteria endofit dari akar tanaman kelapa sawit sehat yang berpotensi 

untuk mengendalikan patogen penyebab penyakit BPB G. boninense. 

METODOLOGI 

Endofit actinobacteria diisolasi dari akar yang diambil dari tanaman kelapa sawit 

yang berada di Perkebunan Sawit di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Sampel akar 

diambil dari tanaman sehat yang berumur berkisar antara 10-15 tahun. Pengambilan 

sampel akar kelapa sawit dilakukan mengikuti metode Bivi et al. (2010).  

Isolasi actinobacteria endofit akar dilakukan berdasarkan metode yang dilakukan 

oleh Coombs & Franco (2003).Validasi sterilisasi dilakukan dengan cara menempelkan 
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(imprint) akar yang telah disterilkan permukaannya pada media isolasi untuk mengetahui 

mikroba yang tumbuh pada media isolasi tersebut. Isolasi bakteri dan actinobacteria 

endofit yang tumbuh dari dalam akar dilakukan dengan cara akar dipotong-potong 

sepanjang 2 cm. Potongan akar ditumbuk dengan menggunakan mortar steril lalu 

diletakkan pada media isolasi yaitu TWYE dan MSA. Inkubasi dilakukan selama 4 minggu 

pada inkubator dengan temperatur 27 dan 37
0
C. 

Isolat bakteri dan actinobacteria yang diperoleh dikarakterisasi morfologinya 

dengan menumbuhkan pada media karakterisasi (half-strength PDA, MSA dan ISP2 agar), 

lalu diinkubasi selama tujuh hari (Shirling & Gotlieb, 1966). Pengujian Gram dengan 

menggunakan larutan KOH 3% (Suslow et al., 1982).  

Kemampuan antagonisme diujikan dengan menggunakan metode dual 

culture/biakan ganda.  Perhitungan jari-jari koloni dilakukan setiap 2 hari sekali, hingga 

Petri dish pada perlakuan kontrol dipenuhi oleh G. boninense. Persentase penekanan 

pertumbuhan /Percentage Inhibitory Radial Growth (PIRG) dihitung dengan rumus Bivi et 

al. (2010). 

       
     

  
       

Keterangan: 

PIRG = Percentage Inhibitory Radial Growth 

R1 = Jari-jari G. boninense menuju koloni isolat bakteri pada perlakuan 

R2 = Jari-jari koloni pada kontrol 

Data hasil percobaan diolah secara statistik menggunakan program SPSS Versi 17. 

Analisis data dilakukan dengan ANOVA dan Uji Lanjut Duncan pada taraf nyata 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Isolasi dan Karakterisasi Isolat Bakteri dan Actinobacteria Endofit Akar Kelapa 

Sawit 

Validasi sterilisasi dilakukan untuk memastikan bahwa isolat yang diperoleh berasal 

dari dalam jaringan akar/mikroorganisme endofit akar. Hasil validasi menunjukkan tidak 

ada mikroorganisme yang tumbuh pada media yang digunakan (Gambar 1), sehingga isolat 

yang diperoleh merupakan mikroorganisme endofit.  
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Gambar 1. Validasi sterilisasi. Keterangan: (a) isolasi akar pada media isolasi, (b) hasil 

imprint akar kelapa sawit yang telah disterilkan permukaannya, tidak ditemukan 

adanya mikroorganisme yang tumbuh pada media bekas imprint. 

Berdasarkan hasil karakterisasi isolat, diduga isolat BEK1, BEK2, BEK3, dan 

BEK4 merupakan kelompok bakteri actinobacteria. Karakter dari isolat bakteri tersebut 

berbentuk bulat (bulat), memiliki tekstur permukaan yang rough (kasar), menghasilkan 

spora pada media ISP2 tetapi tidak menghasilkan soluble pigmen pada media tersebut 

(Tabel 1). Dilaporkan bahwa actinobacteria dapat tumbuh baik dan menghasilkan miselia 

juga spora pada media ISP2 (Chang & Tseng, 2006; Inderiati & Mulyani, 2008). Selain itu 

dari hasil pengujian gram dengan menggunakan senyawa KOH 3%, isolat BEK1, BEK2, 

BEK3, dan BEK4 merupakan bakteri Gram + (positif).  

Karakter morfologi koloni bakteri dan actinobacteria bervariasi. Pada umumnya 

bakteri membentuk koloni bulat, cembung, dan entire, sedangkan lainnya berbentuk 

irregular/filamentous, menonjol/rata, dan undulate (Tabel 1). Warna koloni bakteri sangat 

beragam dari putih, putih susu, putih kekuningan, putih gading, kuning dan jingga. 

Pengujian Antagonisme Bakteri Endofit Kelapa Sawit 

Sebanyak delapan isolat bakteri endofit menunjukkan kemampuan untuk 

menghambat pertumbuhan miselia G. boninense dengan rentang penghambatan sebesar 

8,13% hingga 49,38%. Hasil analisis data PIRG menunjukkan bahwa delapan isolat bakteri 

endofit secara signifikan (P < 0.05) bersifat antagonis terhadap G. boninense dibandingkan 

dengan perlakuan lain. Persentase penghambatan tinggi ditunjukkan oleh isolat BEK9, 

BEK3 dan BEK7 dengan penghambatan sebesar 49,38%, 46,25%, dan 45,63%. Sedangkan 

persentase penghambatan pertumbuhan rendah ditunjukkan oleh isolat BEK2 sebesar 

8,13% (Tabel 2).  

a b 
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Actinobacteria BEK3 dan BEK1 bersifat antagonis kuat terhadap G. boninense, 

dengan besaran penghambatan berturut-turut sebesar 46,25% dan 20%, sedangkan isolat 

BEK2 menghasilkan persentase penghambatan yang rendah sebesar 8,13%. Actinobacteria 

dapat menghasilkan senyawa metabolit seperti enzim glucanase dan khitinase yang dapat 

menekan pertumbuhan jamur patogen (Taechowisan et al., 2003; Quecin et al., 2008). 

Tabel 2.  Pengujian antagonisme isolat bakteri endofit kelapa sawit terhadap G. boninense. 

Perlakuan isolat PIRG* (%) 

BEK1 20 d 

BEK2 8,13 e 

BEK3 46,25 a 

BEK4 0 f 

BEK5 35,31 b 

BEK6 0 f 

BEK7 45,63 a 

BEK8 22,5 cd 

BEK9 49,38 a 

BEK10 0 f 

BEK11 27,5 c 

Kontrol 0 f 

*Angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang signifikan 

pada uji lanjut Duncan dengan taraf nyata 5%.  

Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa semua isolat bakteri endofit dapat 

menekan pertumbuhan G. boninense dengan terbentuknya zona bening (Gambar 2).  

Terbentuknya zona bening diperkirakan karena adanya senyawa metabolit yang dapat 

menghambat pertumbuhan jamur patogen G. boninense dengan mekanisme antibiosis 

sebagaimana dilaporkan Bivi et al. (2010); Sagahon et al. (2011); Soria et al. (2012); 

Edward et al. (2013). 

 



 
   

 
 
 

75 

Prosiding Seminar Nasional 
Pengendalian Penyakit Pada Tanaman Ramah Lingkungan II 

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Joglosemar 

 

Gambar 2. Pengujian dual culture isolat bakteri. Keterangan: (a) BEK1, (b) BEK2, (c) 

BEK3, (d) BEK5, (e) BEK7, (f) BEK8, (g) BEK9, (h) BEK11, dan (i) Kontrol. 

Hasil pengujian pada perlakuan yang membentuk zona bening lebar (BEK1, BEK3, 

BEK5, BEK7, BEK8, BEK11) miselia jamur G. boninense menjadi menumpuk, serta 

warnanya menjadi kecoklatan pada perlakuan BEK1. Pada zona bening yang sempit 

(perlakuan BEK2 dan BEK9), miselia G. boninense menipis. Secara mikroskopis miselia 

jamur G. boninense mengalami penipisan maupun hancur menjadi bagian-bagian kecil 

(Gambar 3b). Yurnaliza dkk. (2007) melaporkan golongan actinobakteria seperti 

Streptomyces mampu menghasilkan enzim glucanase yang dapat melisiskan dinding sel 

jamur. Harjono & Widiastuti (2001); Budiarti et al. (2009) melaporkan terjadinya pelisisan 

dinding sel jamur Ganoderma spp. oleh T. reesei yang menghasilkan enzim glucanase. 

Miselia jamur G. boninense juga mengalami melanisasi pada pengujian dengan 

isolat BEK1 (Gambar 3c). Henson et al. (1999) menyatakan bahwa melanisasi merupakan 

proses pembentukan melanin yang dilakukan oleh organisme termasuk patogen jamur 

untuk bertahan karena adanya cekaman dari lingkungan. Diduga isolat bakteri BEK1 

menghasilkan senyawa anti-fungal yang membuat lingkungan menjadi tidak optimal bagi 

pertumbuhan patogen G. boninense sehingga mengalami proses melanisasi untuk 

mempertahankan diri (Jacobson, 2000).  



 
 

  
  
 
 
76 

Prosiding Seminar Nasional 
Pengendalian Penyakit Pada Tanaman Ramah Lingkungan II 

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Joglosemar 

 

Gambar 3. Kondisi miselia jamur G. boninense dalam uji dual culture dengan isolat bakteri 

endofit.  Keterangan: (a) kontrol, (b) lisis (BEK2 dan BEK9), (c) melanisasi 

(BEK1), (d) malformasi miselia (BEK3, BEK5, BEK7, BEK8, BEK11).  

Gambar 3d menunjukkan perubahan morfologi miselia G. boninense, seperti 

penumpukan dan penebalan struktur miselia pada perlakuan (BEK3, BEK5, BEK7, BEK8, 

BEK11). Kondisi tersebut pernah dilaporkan sebelumnya oleh Rahman et al. (2007) dan 

Zivkovic et al. (2010) serta Bivi et al. (2010) bahwa terjadi malformasi/perubahan bentuk 

miselia G. boninense yang diberi perlakuan bakteri antagonis. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan karakteristik morfologi, sebelas isolat bakteri yang diisolasi dari akar 

tanaman kelapa sawit, empat isolat (BEK1, BEK2, BEK3, BEK4) diantaranya diduga 

termasuk ke dalam kelompok actinobacteria. Tiga isolat bakteri endofit asal akar kelapa 

sawit yaitu BEK9, BEK3 dan BEK7 menunjukkan potensi penekanan yang tinggi terhadap 

pertumbuhan G. boninense dengan persentase penekanan berturut turut sebesar 49,38%, 

46,25%, 45,63%. 

 

a b 

c d 
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POTENSI BENIH PADI ORGANIK SEBAGAI SUMBER INOKULUM JAMUR 

PATOGEN 

Tarkus Suganda 

Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran 

Jatinangor 45363 

ABSTRAK 

Pertanaman padi organik di Kabupaten Tasikmalaya sudah mendapatkan sertifikat 

internasional. Salah satu syarat dari pertanian organik adalah bahwa benih padinya pun 

harus diproduksi secara organik pula. Oleh karena itu, petani organik di Kabupaten 

Tasikmalaya memproduksi sendiri benih padi organiknya dengan cara memilahnya dari 

panen terbaik tanaman padi organiknya. Mengingat bahwa berbagai jenis jamur patogen 

dapat bersifat tular benih, penelitian telah dilakukan untuk melihat keberadaan jamur-

jamur patogen terbawa benih pada beberapa varietas padi organik yang diproduksi oleh 

petani padi organik di Kabupaten Tasikmalaya.  Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan 

bahwa insidensi penyakit pada padi organik di pertanaman tidak berbeda dengan pada padi 

kovensional, sehingga besar sekali kemungkinan jamur-jamur tersebut akan menginfeksi 

bulir padi dan menjadi tular benih. Pengamatan laboratorium yang dilakukan menunjukkan 

bahwa seluruh bulir benih padi organik yang diproduksi oleh petani padi organik di 

Kabupaten Tasikmalaya, terinfeksi oleh berbagai jamur. Pada salah satu varietas, yaitu var. 

Hitam Balitpa, tingkat infestasinya mencapai 100%. Tingkat infestasi jamur-jamur ini 

berkaitan dengan jenis varietasnya. Hal ini diduga disebabkan oleh perbedaan tingkat 

resistensi varietas padi organik terhadap infeksi jamur tular benih. Jamur-jamur yang 

paling sering terdeteksi adalah Fusarium, Aspergillus, Alternaria, Pyricularia, Penicillium, 

dan Curvularia. Hasil penelitian ini memperkuat pentingnya mencari cara pengendalian 

jamur tular benih yang memenuhi kaidah pertanian organik, antara lain dengan 

menggunakan bahan-bahan nabati. 

Kata kunci :  jamur tular benih, padi organik 

PENDAHULUAN 

Di Kabupaten Tasikmalaya, padi organik sudah menjadi komoditas yang sangat 

ekonomis sebagai penghasil devisa karena berhasil menembus pasar ekspor sejak 2009.  

Padi organik Kabupaten Tasikmalaya yang dikelola oleh Kelompok Petani Padi Organik 

Simpatik telah mendapat sertifikasi dari IMO (Institute for Marketecology Organic) yang 

berbasis di Swiss dan sertifikat dari Sucofindo untuk standar sertifikasi organik Indonesia 

(Febriyani, 2010). Selain memproduksi padi organik untuk keperluan beras konsumsi, 

Kelompok Tani ini juga memproduksi sendiri padi untuk benih pertanian organik. 

Salah satu masalah utama pada pertanian organik khususnya padi adalah 

mendapatkan benih padi yang selain unggul juga sehat, terbebas dari penyakit. Persyaratan 
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bebas dari penyakit terbawa benih sangat penting bagi pertanian organik karena dalam 

proses pertanamannya tidak diperbolehkan adanya pengendalian yang tidak memenuhi 

kaidah organik. Selain itu, pencegahan kemunculan penyakit, dan bukan pengendalian, 

merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi dalam budidaya organik (BSN, 2013).  

 Padi, diketahui dapat terinfeksi oleh lebih dari 33 jenis penyakit, dengan 17 jenis di 

antaranya diketahui sebagai tular-benih atau seed-borne (Fakir, 2002). Sedangkan menurut 

Mew & Gonzales (2002) terdapat 55 jenis jamur yang berasosiasi dengan bulir padi. 

Sementara Neegard (1977) malah melaporkan ada 100 jenis jamur berasosiasi dengan 

benih padi. Di antaranya yang paling merugikan adalah Alternaria padwickii, Bipolaris 

oryzae, Curvularia lunata, dan Fusarium moniliforme (Kabir, 2004).  Di India (Arthana & 

Prakash, 2013) dilaporkan terdapat 16 genus jamur patogen yang merupakan tular benih 

padi. 

Mengacu pada Standar Nasional Indonesia (BSN, 2013, dan Direktorat Pengolahan 

Hasil Pertanian, 2007), pertanian organik dipersyaratkan agar benih yang akan ditanam 

juga harus berasal dari tanaman organik atau minimal dihasilkan dari tanaman yang sudah 

dua tahun setelah dikonversi ke pertanaman organik. Selain itu, tanaman padi organik juga, 

akan selalu ditanam secara monokultur terus-menerus karena mengikuti kaidah budidaya 

organik (BSN, 2013). Hal ini sejalan dengan pendapat Nielsen (2004) yang juga 

menyatakan bahwa benih organik yang selain harus ditanam secara organik juga harus 

terbebas dari berbagai kontaminan, campuran, maupun infeksi patogen tular-benih. Cara 

budidaya padi organik sebagaimana dijelaskan di atas, dapat menyebabkan 

terakumulasinya penyakit tanaman seperti (Agrios, 2006). Budidaya organik juga 

mensyaratkan agar jika perlindungan tanaman perlu dilakukan, praktiknya tidak boleh 

menggunakan bahan kimia buatan (BSN, 2013). Hasil survey Febryani (2010) 

menunjukkan bahwa insidensi atau kemunculan penyakit-penyakit pada tanaman padi 

organik tidak berbeda dengan pada padi konvensional. Berdasarkan hal-hal diatas, oleh 

karenanya dapat diduga bahwa benih padi organik dapat terinfeksi oleh berbagai jamur 

patogen, menjadikannya sebagai sumber inokulum bagi pertanaman organik berikut. 
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Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang deteksi jamur tular benih pada 

beberapa benih padi organik yang diproduksi dan digunakan oleh petani padi organik 

Simpatik di Kabupaten Tasikmalaya. 

METODOLOGI 

 Penelitian dilakukan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2016 di Laboratorium 

Fitopatologi Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas 

Padjadjaran di Jatinangor. Benih padi yang diteliti terdiri atas varietas Ciherang, Hitam 

Balitpa, Merah Putih, Eksibundong, dan Merah Thai. Kelima varietas padi ini yang pada 

waktu itu merupakan varietas yang paling banyak laku di pasaran sehingga sekaligus 

paling banyak ditanam oleh petani organik di Kabupaten Tasikmalaya. 

 Untuk mengetahui tingkat infeksi jamur patogen pada benih padi organik, sebanyak 

50 butir benih masing varietas diuji menggunakan tiga metode yaitu penginkubasian pada 

kertas merang dibasahi akuades, pada kertas saring yang ditampatkan di dalam cawan petri 

dan dan dibasahi akuades, serta pada medium dekstrosa agar kentang (Mew & Gonzales, 

2002). Benih-benih terlebih dahulu dicuci dengan air mengalir, ditiriskan, lalu kemudian 

direndam selama 1 jam dalam akuades steril. Hal ini dimaksudkan agar mikroorganisme 

yang berada di permukaan benih (menginfestasi) dapat dihilangkan, karena yang ingin 

diketahui adalah jamur yang menginfeksi atau paling tidak berada di dalam kulit benih 

padi. Pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat adanya jamur yang tumbuh pada 

benih yang diinkubasikan. Pengamatan dihentikan setelah 2 minggu untuk penginkubasian 

pada kertas merang dan pada kartas saring dalam cawan petri. Sedangkan untuk 

penginkubasian pada medium agar, dihentikan setelah seluruh permukaan medium agar 

ditumbuhi jamur. 

 Setiap koloni jamur yang muncul, kemudian diamati. Untuk jenis jamur yang 

menghasilkan spora pada bulir benih padinya, diamati secara langsung dengan bantuan 

mikroskop, sedangkan untuk yang tidak dapat dikenali sporulasinya, dilakukan 

pengisolasian ke medium dekstrosa agar kentang secara terpisah. Identifikasi sampai ke 

level genus dilakukan dengan membandingkan morfologi jamur yang teramati dengan 

ilustrasi dalam buku Ilustrated Genera of Imperfect Fungi (Barnett & Hunter, 1998) dan 
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dikonfirmasi dengan mengacu ke A Handbook of Rice Seedborne Fungi (Mew & 

Gonzales, 2002). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Walaupun dalam penelitian ini digunakan tiga metode pengujian, namun hanya 

hasil pengujian menggunakan penginkubasian benih pada medium agar dekstrosa kentang 

yang disajikan. Hal ini disebabkan oleh karena metode penginkubasian pada kertas merang 

basah (blotter) dan pada kertas saring basah di dalam cawan petri hasilnya inkonklusif.  

Pada kedua cara pertama, sangat sedikit jamur yang tumbuh pada benih. Contohnya pada 

varietas Hitam Balitpa, pada medium agar tingkat infeksinya mencapai 100% tetapi dengan 

test blotter dan petridish, tingkat terdeteksinya sangat rendah. Walaupun menurut ISTA 

(2014) standar pengujian kesehatan benih adalah dengan metode blotter, namun menurut 

Mew & Gonzales (2002), metode penginkubasian pada medium agar juga masih termasuk 

metode pengujian kesehatan benih yang diakui ISTA. 

Tingkat Infeksi Bulir Benih Padi Organik oleh Jamur 

 Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa semua benih padi organik asal 

Kelompok Tani Padi Organik Simpatik Kabupaten Tasikmalaya terinfeksi oleh berbagai 

jenis jamur. Tidak ada varietas padi organik yang terbebas dari jamur. Hasil ini diperoleh 

dari metode penginkubasian pada medium agar dektrosa kentang. Keberhasilan mendeteksi 

jamur tular benih padi organik dengan metode penginkubasian pada kertas merang dan 

pada kertas saring dalam cawan petri kurang memberikan hasil yang memuaskan. Oleh 

karena itu, data yang disajikan disini hanya berasal dari pengujian menggunakan metode 

penginkubasian pada medium agar dekstrosa kentang saja. 

Tabel 1. Persentase benih terinfeksi jamur pada empat varietas benih padi organik asal 

Kelompok Tani Padi Organik Simpatik Kabupaten Tasikmalaya (penginkubasian 

pada medium agar desktrosa kentang. 

No. Varietas 
Persentase Benih Terinfeksi (dari 

250 benih) 

1 Ciherang 4,2% 

2 Hitam Balitpa 100,0% 

3 Merah Putih 2,5% 

4 Merah Thai 100,0% 

5 Eksibundong 7,6% 
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Dari data yang tersaji dalam Tabel 1, dapat dilihat bahwa dengan cara budidaya 

padi organik yang sama, yaitu menggunakan System of Rice Intensification (SRI) yang 

diterapkan oleh petani Kelompok Tani Padi Organik Simpatik, kelima varietas padi 

organik menunjukkan tingkat persentase terinfeksi jamur yang berbeda-beda. Pada var. 

Hitam Balitpa dan var. Merah Thai, semua bulir padi yang diuji (masing-masing 250 bulir 

benih), semua terinfeksi oleh jamur, sedangkan tiga varietas padi lainnya, yaitu var 

Ciherang, var Merah Putih, dan var Eksibundong, tingkat infeksinya rendah, semuanya 

dibawah 10%. Varietas Hitam Balitpa, yang bulir gabahnya menurut pengujian ini sangat 

rentan dengan infeksi jamur, sebenarnya saat ini sedang menjadi primadona untuk tujuan 

ekspor karena berasnya banyak diminati oleh konsumen di luar negeri (Uu Saeful Bahri, 

Ketua Kelompok Tani Simpatik, komunikasi pribadi). 

Berdasarkan  data tersebut, yaitu varietas padi organik berbeda memiliki perbedaan 

dalam tingkat infeksinya, dapat diduga bahwa varietas padi organik memiliki perbedaan 

dalam resistensinya terhadap infeksi oleh jamur pada bulir padinya. 

Genus Jamur yang Terdeteksi 

 Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa tidak banyak genus jamur yang tumbuh 

dari bulir benih padi organik yang diuji. Semua varietas menghasilkan genus jamur yang 

sama, sehingga tidak ada perbedaan antar varietas berdasarkan genus jamur yang tumbuh 

dari benihnya. Pada umumnya genus-genus yang berhasil terdeteksi adalah:  Fusarium, 

Aspergillus, Alternaria, Pyricularia, Penicillium dan Curvularia. Genus yang paling 

banyak terdeteksi adalah Fusarium, terutama pada varietas Hitam Balitpa. 

 Genus-genus yang terdeteksi dalam pengujian ini tidak banyak berbeda dengan 

yang dilaporkan teridentifikasi dari bulir padi di India (Gopalakrishnan et al., 2010), 

Hemanth et al. (2007), di Pakistan (Jamil Khan, 1988),  dan juga di Vietnam (Du et al., 

2010). 

 Walaupun jamur-jamur yang terdeteksi pada benih padi belum tentu merupakan 

patogen (Mew & Gonzales, 2002), namun hal ini harus tetap diwaspadai karena menurut 

Nielsen (2004), Imolehin (1983), dan Zecchinelli (2009), jika merupakan patogenik, maka 

jamur tular benih dapat menyebabkan kerugian dalam berbagai cara, yaitu : (1) Dapat 

menurunkan tingkat perkecambahan benih, menyebabkan kematian bibit pra- dan pasca 
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kecambah atau menyebabkan berkembangnya penyakit di lapangan sehingga menurunkan 

hasil dan kualitas  tanaman; (2) Benih yang diimpor dan mengandung patogen tular benih 

dapat menyebabkan masuknya patogen atau strain baru ke suatu wilayah; (3) Benih yang 

terinfeksi akan memiliki masa hidup yang lebih pendek; dan (4) Benih terinfeksi beresiko 

terkontaminasi mikotoksin dan menyebabkan menurunnya nilai nutrisi benih tersebut. 

 Jika dikaitkan dengan sistem pertanian padi organik, dimana pengendalian untuk 

menurunkan penyakit di pertanaman perbenihan sangat terbatas pilihannya, antara lain 

bahan kimia sintetis tidak boleh dilakukan, dan rotasi tanaman tidak sesuai dengan konsep 

organik, maka penelitian untuk mencari cara menurunkan persentase infeksi benih perlu 

mendapat perhatian, contohnya dengan mencari senyawa nabati dan atau dengan 

pengendalian hayati. Hal ini sejalan dengan pendapat Robert (1999) yang menyatakan 

bahwa tujuan dari pengujian kesehatan benih adalah untuk menimalisasi level resiko 

kerusakan tanaman oleh penyakit yang ditimbulkan dari benih tersebut, atau untuk 

menimilisasi resiko masuknya penyakit baru ke suatu daerah yang terbawa oleh benih 

tersebut. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan: 

 Dari hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Dari lima varietas padi yang dibudidayakan secara organik di Kabupaten 

Tasikmalaya, yaitu var. Ciherang, var. Hitam Balitpa, var. Merah Putih, var. 

Merah Thai, dan var. Eksibundong, var. Hitam Balitpa dan var. Merah Thai sangat 

tinggi tingkat infeksinya oleh jamur dengan persentase infeksi mencapai 100%.  

Sementara persentase infeksi pada var. Ciherang, var. Merah Putih dan var. 

Eksibundong, relatif rendah, yaitu dibawah 10%.   

2. Padi organik var. Hitam Balitpa dan var. Merah Thai berpotensi sebagai sumber 

inokulum bagi beberapa jamur yang patogenik pada tanaman padi. 

3. Genus jamur yang berhasil terindentifikasi dari bulir benih padi adalah Fusarium, 

Aspergillus, Alternaria, Pyricularia, Penicillium dan Curvularia. 
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Saran: 

 Mengingat bahwa jamur dari genus Fusarium, Alternaria, Pyricularia, dan 

Curvularia, merupakan patogen penting pada tanaman padi disarankan agar dikembangkan 

metode perlakuan benih untuk mengendalikannya dengan memperhatikan kaidah budidaya 

padi organik. 
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ABSTRAK 

Penyakit akar putih yang disebabkan oleh Rigidoporus microporus pada karet 

(Hevea brasiliensis Muell. Arg.), merupakan penyakit terpenting di Indonesia, Malaysia, 

Thailand, dan negara tropis penghasil karet lainnya. Untuk mengetahui variasi genetik, 

pola persebaran jamur R. microporus perlu dilakukan uji kompatibilitas. Penelitian 

dilakukan di Lab. CARC (Carotenoid and Antioxidan Research Centre) Magister Biologi 

UKSW Salatiga, pada bulan April-Agustus 2016. Sebelas isolat jamur R. microporus dari 3 

afdeling (Kaliwaringin, Merbuh, Blanten) kebun Merbuh, Kendal dan 2 afdeling 

(Warangan, Blimbing) kebun Blimbing, Pekalongan, ditumbuhkan pada medium MEA 

(malt extract agar), dibuat parental dan dipasangkan antara isolat yang satu dengan yang 

lainnya. Hasil penelitian dari 25 pasangan isolat, 8 pasangan menunjukkan reaksi 

kompatibel dan 17 pasangan inkompatibel. Hasil uji kompatibilitas  menunjukkan bahwa 

jamur R. microporus dari sampel  yang di ujicoba memiliki perbedaan genotip, atau tidak 

berasal dari klon genetik yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat variasi 

genetik yang cukup antar klon, berdasarkan reaksi kompatibilitas fenotipik. Uji variasi 

fenotipik berdasarkan analisis kompatibilitas ini perlu dilanjutkan dengan penilaian, 

menggunakan penanda molekuler dan penilaian derajat patogenitas pada sejumlah inang, 

terutama tanaman karet. 

Kata kunci: uji kompatibilitas, Rigidoporus microporus, variasi genetik 

 PENDAHULUAN 

Penyakit akar putih (JAP) pada karet (Hevea brasiliensis), yang disebabkan oleh R. 

microporus, merupakan penyakit terpenting di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan negara 

tropis penghasil karet lainnya. Penyakit tersebut tersebar di seluruh Asia Tenggara, bahkan 

mungkin di kebun-kebun karet seluruh dunia. Jamur akar putih menular melalui dua cara, 

pada jarak dekat dari pohon ke pohon jamur menular melalui kontak antara akar sakit 

dengan akar sehat. Pada jarak jauh jamur dapat menular dengan basidiospora yang terbawa 

oleh angin. Spora yang jatuh pada tonggak yang masih baru akan berkembang menginfeksi 



 

 
 
  
  
 
 
88 

Prosiding Seminar Nasional 
Pengendalian Penyakit Pada Tanaman Ramah Lingkungan II 

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Joglosemar 

tonggak dan dari sini jamur menginfeksi ke pohon sehat di dekatnya melalui kontak akar 

(Semangun, 2008). 

Pada umumnya basidiospora jamur akar putih maupun Polyporaceae berinti haploid 

(n) dan berkembang membentuk hifa primer haploid yang tidak tahan lama. Basidiospora 

yang lain akan berkembang menjadi hifa primer haploid (n) kemudian bersatu dengan hifa 

haploid pertama untuk membentuk hifa sekunder diploid (2n) yang dapat bertahan lama 

dan waktunya akan membentuk tubuh buah (basidioma) diploid (2n). Tubuh buah akan 

membentuk basidium diploid (2n), yang setelah mengalami pembelahan reduksi (meiosis) 

akan membentuk basidiospora haploid (n) (Campbell et al., 2003). 

Penelitian hubungan kekerabatan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Hamidson 

& Naito (2003) dan Suwandi (2007) mengamati kekerabatan isolat-isolat R. microporus 

dengan mengamati kompatibilitas somatiknya. Penularan jarak dekat terjadi secara 

vegetatif oleh hifa sekunder atau secara klonal dan diperkirakan menghasilkan genetis 

yang sama. Penularan jarak jauh dengan spora akan menghasilkan hifa sekunder yang 

mempunyai perbedaan dengan hifa pertama karena ada percampuran inti dari kedua 

basidiospora. Penularan jarak jauh terjadi secara generatif melalui persatuan inti. 

Inkompatibilitas somatik merupakan sistem untuk menjaga identitas individu (Lind 

et al., 2007). Menurut Pilotti (2001), inkompatibilitas somatik dapat digunakan untuk 

menentukan isolat jamur dengan genotip berbeda atau berasal dari klon genetik yang sama. 

Inkompatibilitas somatik banyak digunakan untuk identifikasi strain dan mengamati 

keragaman genetik (Fukuda et al., 2003;  Li et al., 2011). Untuk mengetahui apakah jamur 

akar putih pada dua tanaman sakit yang berjarak cukup jauh (lebih dari 100 m) memiliki 

kekerabatan dekat dengan jamur akar putih pada tanaman sakit yang berjarak dekat, maka 

perlu dilakukan uji kompatibilitas. Semakin dekat jarak antara dua tanaman sakit maka 

diduga ada persamaan kekerabatan dan strain JAP, sedangkan semakin jauh jarak antara 

tanaman sakit, maka diduga JAP memiliki kekerabatan dan strain yang berbeda. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui variasi genetik dan pola persebaran jamur R. microporus. 
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 METODOLOGI 

 Penelitian dilakukan di Lab. CARC Magister Biologi UKSW Salatiga, pada bulan 

April-Agustus 2016. Sampel yang digunakan 11 isolat jamur R. microporus dari 3 afdeling 

(Kaliwaringin, Merbuh, Blanten) kebun Merbuh, Kendal dan 2 afdeling (Warangan, 

Blimbing) kebun Blimbing, Pekalongan, Jawa Tengah. 

 Isolat yang akan di uji dicetak dengan bor gabus (diameter 0,5 cm). Setiap 

pasangan isolat ditumbuhkan pada medium MEA dengan jarak 1 cm antar dua isolat. 

Karakteristik pertumbuhan miselium diamati pada zona kontak antar pasangan selama 14 

hari dan didokumentasi dengan kamera Nikon D5100. Pengamatan pertama dilakukan 24 

jam, pengamatan berikutnya dilakukan setiap 12 jam sekali. Pengamatan dilakukan  setiap 

24 jam lagi pada hari ke 8 sampai hari ke 14.  

Tabel 1. Daftar isolat jamur R. microporus yang digunakan untuk uji kompatibilitas 

No. Isolat Asal Afdeling, Kebun, Kabupaten. 

1 KB1 Kaliwaringin, Merbuh, Kendal 

2 KB2 Kaliwaringin, Merbuh, Kendal 

3 KB3 Kaliwaringin, Merbuh, Kendal 

4 KB4 Kaliwaringin, Merbuh, Kendal 

5 BW5 Warangan, Blimbing, Pekalongan 

6 BB6 Blimbing, Blimbing, Pekalongan 

7 MA1 Merbuh, Merbuh, Kendal 

8 MA2 Merbuh, Merbuh, Kendal 

9 MA3 Merbuh, Merbuh, Kendal 

10 MB4 Blanten, Merbuh, Kendal 

11 MB5 Blanten, Merbuh, Kendal 

 Uji kompatibilitas dinilai berdasarkan skoring dengan angka 0-2 sebagai nilai 

derajat pertentangan antar isolat. Nilai 0= kompatibel (tidak terjadi reaksi), 1= 

inkompatibel lemah (tanpa pigmentasi) dan 2= inkompatibel kuat (dengan pigmentasi) 

(Puspitasari & Rimbawanto, 2010;  Li et al., 2011, Husna & Hidayati, 2014). 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji kompatibilitas jamur akar putih yang ditunjukkan dalam 

Gambar 1 dan 2, menunjukkan adanya variasi morfologi koloni dan kecepatan tumbuh. 

Isolat KB1 sampai KB4 mempunyai ciri morfologi yang hampir sama yaitu berwarna 

sangat putih, tektur koloni halus, tebal dan berstruktur radier. Isolat BW5 dan BB6 
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mempunyai ciri morfologi berwarna putih transparan, koloni tidak terlalu tebal dan  

pertumbuhannya sangat cepat. 

 
Gambar 1. Morfologi koloni R. microporus perlakuan  KB1-KB3 

  umur 3 (a), 7,5 (b) dan 14 (c) hari 

 

 
Gambar 2. Pembentukan zona kontak hasil uji kompatibilitas 

Dari Gambar 2. terlihat bahwa perlakuan no 15 (BW5-BB6) mampu membentuk 

zona kontak paling cepat yaitu 24 jam. Isolat BW5 dan BB6 warna putih transparan dan 

tidak terlalu tebal miseliumnnya, tetapi pertumbuhannya sangat cepat. Pasangan no 15, 

BW5-BB6 pada waktu 24 jam sudah membentuk zona kontak dengan membentuk garis 

lebar 1 mm dan panjang 2 cm, sedangkan pasangan yang salah satu isolatnya  BW5 atau 

BB6, di waktu 36 jam (1,5 hari) bagian tepi miseliumnya sudah menyentuh pada bagian 

tepi  semua pasangannya( pasangan no. 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14),  dan membentuk zona 

kontak pada hari ke 3. Hasil skoring uji kompatibilitas ditunjukkan dalam Tabel 2. 
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Tabel 2. Perlakuan dan hasil skoring uji kompatibilitas antar isolat R. microporus 

No. 

Perlakuan/ 

Pasangan 

isolat 

Hasil skoring uji 

kompatibilitas 
No. 

Perlakuan/ 

Pasangan isolat 

Hasil skoring uji 

kompatibilitas 

1 KB1-KB2 0 14 KB4-BB6 2 

2 KB1-KB3 0 15 BW5-BB6 2 

3 KB1-KB4 0 16 MA1-MA2 0 

4 KB1-BW5 1 17 MA1-MA3 1 

5 KB1-BB6 1 18 MA1-MB4 1 

6 KB2-KB3 0 19 MA1-MB5 2 

7 KB2-KB4 0 20 MA2-MA3 1 

8 KB2-BW5 1 21 MA2-MB4 1 

9 KB2-BB6 2 22 MA2-MB5 2 

10 KB3-KB4 0 23 MA3-MB4 1 

11 KB3-BW5 2 24 MA3-MB5 2 

12 KB3-BB6 2 25 MB4-MB5 0 

13 KB4-BW5 2    

Keterangan : 

0 :  kompatibel 

1 :  inkompatibel lemah (inkompatibel tanpa pigmentasi) 

2 :  inkompatibel kuat (inkompatibel dengan pigmentasi) 

Pasangan isolat dari kebun Merbuh, Kendal, membentuk zona kontak yang paling 

cepat pada 36 jam (1,5 hari), yaitu pasangan no: 23 dan 25, (MA3-MB4), (MB4-MB5), 

sedangkan no.18, 21 (MA1-MB4), (MA2-MB4) membentuk zona kontak pada hari ke2. 

Pasangan no: 16, 17, 20 ( MA1-MA2), (MA1-MA3), (MA2-MA3), membentuk zona 

kontak pada hari ke 3, sedangkan pasangan no: 19, 24 (MA1-MB5), (MA3-MB5) di hari 

ke 4, dan no.22 (MA2-MB5), membentuk zona kontak di hari ke 5 (Gambar 3, 4, dan 5). 

Hasil skoring uji kompatibilitas menunjukkan perlakuan no 2, 3, 6, 7, 10,16, 25 

kompatibel. Delapan perlakuan tersebut masing-masing berasal dari afdeling yang sama 

dengan jarak relatif dekat. Pada awalnya, perlakuan membentuk celah seperti selokan di 

zona pertemuan antar isolat. Reaksi kompatibel baru terbentuk pada akhir pengamatan 

dengan ditandai bergabungnya miselia kedua isolat membentuk kultur tunggal. 
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Gambar 3. Hasil uji kompatibilitas dengan reaksi kompatibel pada perlakuan   

       (a), KB1-KB3, 14 hari (b), KB3-KB4, 5 hari (c), MB4-MB5, 5 hari. 

Reaksi inkompatibel lemah terjadi pada perlakuan no: 4, 5, 8, 17, 18, 20, 21, 23 

dengan ditandai oleh terbentuknya zona lisis atau agregat miselia tebal yang jelas di 

sepanjang zona kontak dan adanya garis demarkasi.  

 

Gambar  4. Hasil uji kompatibilitas dengan reaksi inkompatibel lemah pada perlakuan  

MA3-MB4 umur 5 hari (koloni tampak depan (a), (koloni tampak belakang (b), 

MA1-MA3 umur 13 hari (koloni tampak depan (c), (koloni tampak belakang 

(d). 

Enam perlakuan yang menunjukkan reaksi inkompatibel lemah merupakan 

pasangan isolat yang diambil dengan jarak saling berjauhan. Sedangkan dua perlakuan 

lainnya (MA1-MA3 dan MA2-MA3) merupakan isolat yang diambil dengan jarak relatif 

dekat yaitu sama-sama berasal dari Afdeling Merbuh, Kebun Merbuh, Kab. Kendal. 

Reaksi  inkompatibel kuat terdapat pada perlakuan no: 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22 

dan 24. Ciri adanya reaksi inkompatibel kuat hampir sama dengan inkompatibel lemah 

namun ditambah adanya reaksi pigmentasi pada salah satu atau kedua isolat. Isolat pada 

semua pasangan inkompatibel kuat berasal dari afdeling yang berbeda tetapi di kebun yang 

sama. Hal ini menunjukkan tidak ada kedekatan kekerabatan antar isolat R. microporus 

dari  tanaman yang saling berjauhan dalam satu kebun. 
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Gambar 5. Hasil uji kompatibilitas, umur 7 hari, dengan reaksi inkompatibel kuat  

                  pada perlakuan (a), KB2-BB6  (b), MA1-MB5  (c), MA3-MA5  umur 7 hari. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kedekatan kekerabatan 

jamur R. microporus tidak ditentukan oleh jarak pengambilan antar isolat. Kedua 

kelompok isolat R. microporus dari perkebunan karet di Kab. Kendal dan Pekalongan 

mempunyai perbedaan yang tegas. Hal ini berarti penyebaran penyakit jamur akar putih 

pada tanaman karet di perkebunan karet di Kab. Kendal dan Pekalongan, Jawa Tengah, 

diduga terjadi tidak hanya melalui kontak akar tetapi juga melalui spora. 

KESIMPULAN 

Hasil uji kompatibilitas jamur akar putih yang diambil pada jarak relatif dekat (satu 

afdeling) pada perkebunan karet di Kab. Kendal dan Pekalongan, Jawa Tengah 

menunjukkan tidak semuanya kompatibel. Reaksi inkompatibel terjadi pada seluruh 

perlakuan dengan asal jamur akar putih yang diambil pada jarak relatif jauh. Reaksi 

inkompatibel ditandai oleh adanya zona garis batas berupa lekukan dan penebalan miselia 

yang disertai dengan atau tanpa pembentukkan pigmen. Hasil ini menunjukkan R. 

microporus di perkebunan tersebut memiliki keragaman  genetik. 
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 Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dikti yang telah memberikan dana hibah 

untuk penelitian, MB UKSW & Puslit Karet Getas yang memfasilitasi penelitian serta  

SMPN 2 Sambirejo & Dinas Pendidikan Kab. Sragen yang telah memungkinkan kami 

melakukan penelitian. 

 

 

 

a b c 



 

 
 
  
  
 
 
94 

Prosiding Seminar Nasional 
Pengendalian Penyakit Pada Tanaman Ramah Lingkungan II 

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Joglosemar 

DAFTAR PUSTAKA 

Campbell, N.A., J.B. Reece, & L.G. Mitchell. 2003. Biologi edisi kelima, Jilid II. 

(diterjemahkan dari: Biology, 5
th

ed., penerjemah: W. Manalu). Erlangga, Jakarta. 

404 p. 

Fukuda, M., Ohno, S. & Kato, M. 2003. Genetics Variation in Cultivated Strains of 

Algaricus blazei. Mycoscience 44:431-436. 

Hamidson, S.H. & S. Naito. 2004. Distribution of Rigodoporus lignosus Genotypes in a 

Rubber Plantation, as Revealed by Somatic Compatibility. Mycoscience 45:72-75 

Husna S. N. & Hidayati, N. 2014. Uji Inkompatibilitas Somatik dan Pertumbuhan Jamur 

Ganoderma dari kebun benih generasi pertama Acacia auriculiformis di Wonogiri, 

Jawa Tengah. Jurnal Pemuliaan Tanaman Hutan. Yogyakarta: BBPBPTH 

Yogyakarta. Vol. 8. No. 1: 14-29. 

Li, L., Fan, X., Liu, W., Xiao, Y., and Biang, Y. 2011. Comparative Analysis on the 

Diversity Auricularia auricular-judae by Psychological characteristics, Somatic 

Incompatibility and TRAF Fingerprinting. World J. Microbiol Biotechnol. 27: 208-

2093. 

Lind, M., Stenlid, J. and Olson, A. 2007. Genetics and QTL. Mapping of somatic 

Incompatibility and Intraspecific Interactions in The Basidiomycete Heterobasidion 

annosum s.l. Fungal Genetics and Biology. Vol, 44. P.1242-1251 

Pilotti, C.A. 2001. Genetics of Ganoderma spp. Associated with Oil Palm in Papua, New 

Guinea. Ph.D. Thesis. Department of Botany University of Queesland, Australia. 

Puspitasari, D. & Rimbawanto, A. 2010. Uji Somatik Inkompatibilitas Ganoderma 

philippii untuk Mengetahui Pola Sebaran Penyakit Busuk Akar pada Tanaman 

Acacia mangium, Jurnal Pemuliaan Tanaman Hutan.Yogyakarta: BBPBPTH 

Yogyakarta. Vol. 4, No. 1, Juli 2010 hal: 49-61. 

Semangun, H. 2008. Penyakit-Penyakit Tanaman Perkebunan di Indonesia. ed. kedua, 

Gajah Mada University Press, Yogyakarta. 835p. 

Suwandi. 2007. Mode of Dispersal and Variation in Population of White Root Fungus 

Rigidoporus microporus as Revealed by Mycelial Incompatibility, p. 68-75. In S. 

Prawirosoemardjo, B. Setyawan, H. Suraningtyas, M. Supriadi (eds), Proceeding of 

International Workshop on White Root Disease of Hevea Rubber, Salatiga,  28–29 

November 2006. 

 

 



 

  
 
   

 
 
 

95 

Prosiding Seminar Nasional 
Pengendalian Penyakit Pada Tanaman Ramah Lingkungan II 

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Joglosemar 

LAJU PERTUMBUHAN DAN MORFOLOGI KOLONI JAMUR AKAR PUTIH 

PADA TANAMAN KARET 

Delfince Tjenemundan
1,2

,Junet F. da Costa
1
, Sulistyo Adisanyoto

1,2
,  Jerry F. Langkun

1
, 

Budi Setyawan
3
, Intan Berlian

3
, Ferdy S. Rondonuwu

1
, Ferry F. Karwur

1
, Martanto 

Martosupono
1
 

1
Fakultas Magister Biologi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga 

2
Mahasiswa Magister Biologi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga 

 3
Balai Penelitian Getas, Pusat Penelitian Karet, Jawa Tengah 

Email: martosupono@gmail.com 

  

ABSTRAK 

Tanaman karet sangat rentan terhadap serangan penyakit Jamur Akar Putih (JAP) 

(Rigidoporus microporus). JAP dapat menyebabkan kematian pada tanaman karet sehingga 

serangan patogen akan menyebabkan kerugian pada produksi kebun. Untuk dapat 

mengetahui karakter patogen JAP maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi karakterisasi JAP. Karakter yang diidentifikasi yaitu laju pertumbuhan 

dan morfologi koloni. Penelitian ini dilakukan mulai bulan April-Agustus 2016 di 

Laboratorium CARC (Carotenoid Antioxidant Research Center) Magister Biologi UKSW 

Salatiga. Sampel yang digunakan yaitu 12 isolat jamur R. microporus. Semua sampel 

berasal dari perkebunan karet Merbuh dan Blimbing yang telah diisolasi. 12 isolat tersebut 

kemudian ditumbuhkan pada medium PDA (Potato Dextrose Agar). Pengamatan 

dilakukan setiap 12 jam dan 24 jam. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa laju 

pertumbuhan masing-masing isolat bervariasi. Laju pertumbuhan tercepat berturut-turut 

yaitu BB6, BW5, MB4, MA3, KB1, KB2, MA2, KB3, MB5, MA1, KB4, dan BW7. Laju 

pertumbuhan koloni isolat BB6 (Blimbing) menunjukkan pertumbuhan yang tercepat. Dari 

hasil pengamatan, mula-mula hifa dari masing-masing isolat berwarna putih seperti kapas 

dan kasar, namun setelah beberapa hari menjadi lebih halus dan berwarna putih seperti 

wol. 

Kata kunci : JAP, laju pertumbuhan, morfologi koloni, Rigidoporus microporus 

PENDAHULUAN 

Penyakit jamur akar putih (JAP) adalah penyakit yang sangat merugikan pada 

tanaman karet yang disebabkan oleh R. microporus. JAP dapat menyebar secara generatif 

maupun vegetatif. Penyebaran secara generatif terjadi melalui spora. Spora JAP dapat 

menjadi sumber infeksi apabila spora tersebut jatuh pada permukaan tunggul yang segar, 

diikuti dengan kondisi iklim yang mendukung. Daur penyakit JAP terutama menular 

karena adanya kontak antara akar tanaman sehat dengan akar tanaman yang sakit, atau 

dengan kayu yang mengandung sumber infeksi. Agar dapat mengadakan infeksi pada akar 

yang sehat, jamur harus mempunyai alas makanan (food base) yang cukup dari akar. Jamur 
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yang tumbuh pada akar halus yang tidak mengandung kayu, misalnya akar tanaman 

penutup tanah kacang-kacangan, tidak mampu menginfeksi akar karet yang sehat. Berbeda 

dengan jamur akar lain, JAP dapat menular dengan perantara rizomorf. Pada kebanyakan 

jamur akar, rizomorf hanya menjalar pada permukaan akar, pada JAP rizomorf dapat 

menjalar bebas dalam tanah, terlepas dari akar atau kayu yang menjadi alas makanannya. 

Setelah mencapai akar yang sehat rizomorf tumbuh secara epifitik pada permukaan akar 

sampai agak jauh sebelum mengadakan penetrasi ke dalam akar (Semangun, 1991). 

Akar tanaman karet yang terserang JAP permukaannya kasar dan warnanya sangat 

ditentukan oleh warna jamur yang menginfeksinya. Pada permukaan akar yang sakit 

terdapat benang-benang miselium jamur (rizomorf) berwarna putih menjalar sepanjang 

akar. Benang-benang tersebut meluas dan bercabang-cabang seperti jala, ujung benang 

meluas seperti bulu,  melekat erat pada permukaan akar, kadang-kadang benang berwarna 

kekuningan. JAP sering membentuk tubuh buah (basidiokarp) pada leher akar tanaman 

sakit, akar sakit yang terbuka, atau tunggul. Tubuh buah mirip dengan kipas tebal, 

permukaan atas jingga kuning, dan permukaan bawah jingga, merah, atau kecokelatan. Jika 

tubuh buah dipotong terlihat lapisan atas berwarna cokelat muda dan lapisan bawah cokelat 

kemerahan. Kadang-kadang jamur membentuk tubuh buah yang tersusun bertingkat 

(Semangun, 1989). Situmorang & Budiman (2003) menyatakan bahwa gejala serangan 

JAP pada tanaman karet ditandai dengan adanya perubahan warna pada daun-daun muda. 

Daun berwarna hijau kusam, daun lebih tebal dari yang normal, adakalanya tanaman 

membentuk bunga atau buah lebih awal. Tanaman yang terserang jika akarnya dibongkar 

tampak diliputi hifa jamur memanjang berwarna putih. Jika diamati inti jamur akar putih 

maupun Polyporaceae pada umumnya, basidiosporanya haploid (n) berkembang 

membentuk hifa primer haploid yang tidak tahan lama. Basidiospora yang lain akan 

berkembang menjadi hifa primer haploid (n) yang akan bersatu  dengan hifa haploid 

pertama untuk membentuk hifa sekunder yang diploid (2n) yang dapat bertahan lama, yang 

pada waktunya akan membentuk tubuh buah (basidioma) diploid (2n). Tubuh buah akan 

membentuk basidiospora haploid (n) (Campbell et al., 2003). 

Salah satu cara untuk mengetahui jenis patogen adalah dengan mengetahui karakter 

biologinya (Machmud et al., 2003). Karakter morfologi dapat ditentukan dengan 
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mempelajari berbagai ciri biologi dan ekologi patogen, selain itu juga berkaitan dengan 

epifitologi dan pengendalian penyakit tanaman pertanian. Adanya suhu dan kelembapan 

tinggi di daerah tropika dan karena tersedianya tanaman inang, maka dalam jangka waktu 

tertentu jamur patogen akan lebih banyak menghasilkan keturunannya (Mardinus, 2006). 

JAP merupakan kendala yang amat besar dalam meningkatkan produksi karet di Indonesia. 

Karena arti pentingnya JAP tersebut maka perlu adanya penelitian mengenai karakteristik 

JAP yaitu mengenai kecepatan pertumbuhan di dalam media agar, dan dari  hasil tersebut 

dapat dilanjutkan dengan pemanenan miselia untuk digunakan dalam analisis biologi 

molekuler untuk mengetahui karakteristik DNAnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

penelitian awal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui karakterisasi isolat R. 

microporus. Karakter yang diamati adalah: laju pertumbuhan dan morfologi koloni JAP. 

METODOLOGI 

Penelitian dilakukan mulai April – Agustus 2016 di laboratorium CARC (Carotenoid 

Antioxidant Research Center) Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Sampel yang 

digunakan adalah 12 isolat jamur R. Microporus dari perkebunan karet Merbuh dan 

Blimbing. Isolasi R. microporus dilakukan secara aseptis. Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah isolat R. microporus, alkohol 70%, PDA (Potato Dextrose Agar), 

asam laktat 25%, sublimat (HgCl2) 0,1%. Alat yang digunakan diantaranya: petridis, 

erlenmeyer, magnetik steril (spin bar), hot plate, pinset, bunsen, jarum ose, jarum ent, 

skalpel, laminar air flow, kertas saring steril, aluminium foil, timbangan, autoklaf, oven, 

spatula, pisau, kapas steril, gelas kimia, tabung reaksi, mikroskop, kaca obyektif, penggaris 

baja, sarung tangan, masker, dan sprayer. 

Semua peralatan yang akan digunakan harus disterilisasi terlebih dahulu. Proses 

sterilisasi dilakukan agar peralatan tidak terkontaminasi dengan mikroorganisme lain. 

Sterilisasi dilakukan selama 15 menit untuk peralatan yang tidak tahan panas, dengan 

menggunakan autoklaf pada suhu 121
o
C dan tekanan 15 lbs. Sterilisasi dengan 

menggunakan alkohol 70% hanya pada peralatan tahan panas. PDA sebanyak 3,9g 

dimasukkan ke dalam gelas beker yang berisi 100 ml aquades. Campuran PDA dan 

aquades dipanaskan sampai bahan terlarut dan mendidih sambil terus diaduk, kemudian 
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disterilisasi dalam autoklaf dengan suhu 120
o
C selama 30 menit, kemudian dituang 

kedalam petri sebanyak 15 ml pada masing-masing petri. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengamatan pertumbuhan jamur dilakukan dengan mengamati diameter koloni jamur 

yang diinokulasi pada media PDA. Inokulasi jamur akar putih pada PDA dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: kultur jamur yang telah tumbuh baik pada media padat diambil 

(diameter  0,5cm). Kultur ini kemudian ditempatkan di tengah media PDA yang baru pada 

cawan petri. Cawan petri kemudian ditutup dengan menggunakan plastik Cling Wrap 

untuk menghindari kontaminasi dan diinkubasi pada suhu ruang 27
o
C. Setiap hari 

dilakukan pengamatan terhadap diameter koloni yang tumbuh sampai koloni jamur 

mencapai tepi cawan petri. Pengukuran diameter dilakukan pada beberapa titik, diameter 

koloni adalah rata-rata dari pengukuran tersebut. 

Tabel 1. Daftar isolat R. microporus 

No Isolat Asal Afdeling, Kebun, Kabupaten 

1 MA 1 Merbuh, Merbuh, Kendal  

2 MA 2 Merbuh, Merbuh, Kendal  

3 MA 3 Merbuh, Merbuh, Kendal  

4 MB 4 Blanten, Merbuh, Kendal 

5 MB 5 Blanten, Merbuh, Kendal 

6 KB 1 Kaliwringin, Merbuh, Kendal 

7 KB 2 Kaliwringin, Merbuh, Kendal 

8 KB 3 Kaliwringin, Merbuh, Kendal 

9 KB 4 Kaliwringin, Merbuh, Kendal 

10 BW 5 Warangan, Blimbing, Pekalongan 

11 BB 6 Blimbing, Blimbing, Pekalongan 

12 BW 7 Warangan, Blimbing, Pekalongan 

 

Pengamatan pertama dilakukan setiap 12 jam, sedangkan pengamatan berikutnya 

dilakukan setiap 24 jam. Pengamatan pada setiap petri dicatat karakterisasinya dan 

didokumentasikan dengan Nikon D5100A. Dari hasil pengamatan, diketahui bahwa laju 

pertumbuhan masing-masing isolat tersebut bervariasi seperti yang ditunjukan melalui 

tabel di bawah.  
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Tabel 2. Data laju pertumbuhan isolat 

Waktu 

(Jam) 

Isolat 

Diameter rata-rata (cm) 

MA 

1 

MA 

2 

MA 

3 

MB 

4 

MB 

5 

KB 

1 

KB 

2 

KB 

3 

KB 

4 

BW 

5 

BB 

6 

BW 

7 

0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

12 0,5 0,5 0,5 0,95 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,02 1,02 0,86 

24 1,2 1,04 1,11 2,23 1,73 1,02 0,98 0,86 0,96 2,56 2,9 1,83 

36 1,86 1,6 1,71 2,81 1,80 1,25 1,24 1,12 1,5 4,73 5,25 3,33 

48 2,38 2,14 2,37 5,33 2,55 2,17 2,21 1,63 2,17 7,32 8,1 5,22 

60 2,97 2,74 3,1 7,02 3,14 2,91 2,84 2,21 2,82 8,94 9 6,78 

72 3,72 3,47 4,01 8,67 3,8 3,7 3,67 3,02 3,64 9 9 7,52 

84 4,34 4,06 4,75 9 4,38 4,37 4,38 3,95 4,4 9 9 7,72 

96 5,12 4,82 5,61 9 5,07 5,38 5,32 4,67 5,3 9 9 7,82 

108 5,77 5,86 6,45 9 5,88 6,7 6,16 5,45 6,38 9 9 7,86 

120 6,71 6,97 7,34 9 6,46 7,52 6,98 6,26 7,16 9 9 7,87 

132 7,53 7,51 8,14 9 7,18 8,32 7,81 7,23 7,88 9 9 7,87 

144 8,18 8,07 8,84 9 7,48 8,77 8,54 7,84 8,52 9 9 7,9 

156 8,64 8,6 9 9 7,9 8,98 8,9 8,34 8,75 9 9 7,9 

168 8,9 8,9 9 9 8,28 9 8,97 8,76 8,83 9 9 7,9 

180 8,96 8,98 9 9 8,45 9 9 8,82 8,86 9 9 7,9 

204 8,96 8,98 9 9 8,71 9 9 8,94 8,92 9 9 7,9 

228 8,97 9 9 9 9 9 9 9 8,94 9 9 7,9 

252 8,97 9 9 9 9 9 9 9 8,94 9 9 7,9 

276 8,97 9 9 9 9 9 9 9 8,94 9 9 7,9 

300 8,98 9 9 9 9 9 9 9 8,96 9 9 7,9 

324 9 9 9 9 9 9 9 9 8,96 9 9 8,22 

348 9 9 9 9 9 9 9 9 8,96 9 9 8,23 

Berdasarkan hasil pengamatan terlihat adanya perbedaan rata-rata pertumbuhan 

diameter koloni masing-masing isolat dan dapat memenuhi media petri dalam waktu 3 

sampai dengan 14 hari. Tabel 2 menunjukkan bahwa isolat-isolat tersebut memasuki fase 

pematangan (Ageing phase) mulai hari ke 6 dengan diamater koloni lebih dari 7 cm. 

Berdasarkan grafik 1, Isolat MA1, MA2, MA3, MB5, KB1, KB2, KB3, KB4 

adalah kelompok isolat yang pola pertumbuhannya sama. Fase eksponensial terjadi di hari 

ke 5 ditandai dengan pertumbuhan hifa yang cepat. Memasuki hari ke 7 isolat MA1 dan 

KB4 mengalami penurunan laju pertumbuhan. Pola yang berbeda terlihat pada isolat MB4, 

BB6, BW5, dan BW7. 
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Fase eksponensial isolat MB4 mirip dengan isolat BW7, hifanya tumbuh lebih 

cepat sejak hari ke dua dengan diameter lebih dari 4 cm. Isolat BW5 memiliki pola yang 

mirip dengan isolat BB6, hifanya tumbuh lebih cepat dengan diameter lebih dari 6 cm 

sejak hari ke dua, tetapi memasuki hari ke 7 isolat BW7 mengalami penurunan laju 

pertumbuhan sampai ke titik nol yang menghasilkan diameter yang tetap. 

 
Grafik 1. Laju pertumbuhan koloni dari masing-masing isolat R. microporus 

BB6 merupakan isolat dengan laju pertumbuhan tercepat dengan diameter koloni 

mencapai 9 cm dalam waktu 60 jam. Kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda ini 

disebabkan oleh sifat masing-masing isolat itu sendiri, didukung oleh kondisi lingkungan 

yang cocok seperti suhu, kelembapan, pH, dan cahaya (Semangun, 1989). 
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 KB 4          BW 5        BB 6 BW 7 

Gambar 1. Perbedaan laju pertumbuhan isolat hari 2 dan 5 
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Pengamatan selanjutnya adalah pengamatan visual yang dilakukan untuk mengamati 

morfologi koloni yaitu bentuk koloni, warna, dan kepadatan hifa. Hasil yang diperoleh 

seperti yang terlihat pada tabel 3.  

Tabel 3. Pengamatan fenotipe koloni jamur R. microporus 

Jenis Isolat 
Fenotipe Koloni 

Warna  Bentuk Hifa Kepadatan Hifa  

MA 1 Putih Halus Padat 

MA 2 Putih Halus Padat 

MA 3 Putih Halus Padat 

MB 4 Putih Halus Padat 

MB 5 Putih Halus Padat 

KB 1 Putih Halus Padat 

KB 2 Putih Halus Padat 

KB 3 Putih Halus Padat 

KB 4 Putih Halus Padat 

BW 5 Putih Halus Padat 

BB 6 Putih Halus Padat 

BW 7 Putih Halus Padat 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengamatan, maka dapat disimpulkan bahwa Jamur akar putih R. 

microporus memiliki kecepatan tumbuh yang beragam. BB6 yang berasal dari kebun 

Blimbing merupakan  isolat dengan laju pertumbuhan tercepat, sedangkan BW7 yang juga 

berasal dari kebun Blimbing adalah isolat yang pertumbuhannya paling lambat. Dari kebun 

Merbuh, isolat MA3 merupakan yang tercepat, sedangkan MA1 tumbuh lebih lambat. 

Isolat MB4 dari kebun Blanten  juga menunjukan pertumbuhan lebih cepat dibandingkan 

isolat MB5. Dari kebun Kaliwringin, isolat KB1 adalah yang tercepat sedangkan KB4 

tumbuh paling lambat. Semua hifa berwarna putih, halus dan padat. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Ucapan terima kasih disampaikan  kepada Kementerian Riset Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi  Republik Indonesia yang telah memberikan dana hibah melalui 
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Karet Getas yang telah memfasilitasi penelitian. 

 

 



 

 
 
  
  
 
 
102 

Prosiding Seminar Nasional 
Pengendalian Penyakit Pada Tanaman Ramah Lingkungan II 

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Joglosemar 

DAFTAR PUSTAKA 

Campbell, N.A., J.B. Reece, & L.G. Mitchell. 2003. Biologi5
th

 ed, Jilid II. (diterjemahkan 

dari: Biology, 5
th

ed., penerjemah: W. Manalu). Erlangga, Jakarta. 404 p. 

Machmud, M.A Suhendar, Y. Suryadi, Jumanto, & M. Sudjadi. 2003. Seleksi dan 

Karakterisasi Patogen Tanaman. 

http://biogen.litbang.deptan.go.id/terbitan/prosiding/fulltext_pdf. Diakses: 18 

Agustus 2016 

Mardinus. 2006. JamurPatogenik Tumbuhan. Padang : Andalas University Press. 241 p. 

Semangun, H., 1991. Penyakit-penyakit Tanaman Perkebunan di Indonesia. Gadjah Mada 

Univ. Press. Yogyakarta. 808 p. 

Situmorang, A. & A. Budiman. 2003. Penyakit Tanaman Karet dan Pengendaliannnya. 

Balit Sembawa-Puslit Karet. Palembang. 41 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
   

 
 
 

103 

Prosiding Seminar Nasional 
Pengendalian Penyakit Pada Tanaman Ramah Lingkungan II 

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Joglosemar 

EKSTRAKSI SENYAWA AKTIF PESTISIDAL DAUN PAITAN TERHADAP 

Fusarium oxysporum f.sp cepae 

Hadiwiyono, Aditya Darma, Salim Widono 

Program Studi Agroteknologi Fakultas PertanianUniversitas Sebelas Maret (UNS) 

Surakarta 

ABSTRAK 

 Fusarium oxysporum f.sp. cepae (FOCe) merupakan patogen penting pada bawang-

bawangan terutama bawang putih dan bawang merah.  Patogen ini menyebabkan layu atau 

busuk pangkal pada bawang putih dan moler pada bawang merah dengan intensitas 

penyakit berturut-turut dapat lebih dari 60 dan 38 persen. Patogen ini sangat sulit 

dikendalikan karena patogen dapat bertahan lama dalam tanah. Salah satu alternatif 

pengendalian hama dan penyakit yang berbasis pertanian berkelanjutan adalah 

memanfaatkan sumber daya tanaman sebagai bahan aktif pestisida. Paitan (Tithonia 

diversifolia (Hamsley) A. Gray) merupakan salah satu tanaman yang mengandung 

senyawa fungisidal. Metode ekstraksi bahan aktif pestisidal merupakan faktor penting 

dalam pengembangan pestisida nabati termasuk pelarut ekstraksi. Penelitian bertujuan 

mengevaluasi efektifitas pelarut ekstraksi dan bahan aktif fungisidal daun paitan terhadap 

Fusarium oxysporum f.sp. cepae (FOCe) in vitro. Pelarut ekstraksi daun paitan yang 

digunakan adalah etil asetat, petroleum eter, dan n-heksana.  Hasil pengujian menunjukkan 

ekstrak daun paitan dengan pelarut etil asetat dan n-heksana menghambat pertumbuhan 

koloni FOCe. Adapun hasil identifikasi senyawa yang terkandung dalam ekstrak daun 

pahitan adalah termasuk alkaloid, saponin, dan flavonoid. 

Kata Kunci : busuk pangkal, moler, paitan, bahan aktif, pestisida nabati 

PENDAHULUAN 

Fusarium oxysporum Schlecht. f.sp. cepae (Hanz.) Snyd. et. Hans merupakan 

patogen penting pada bawang-bawangan terutama bawang putih dan bawang merah.  

Patogen ini menyebabkan penyakit busuk pangkal bawang-bawangan. Pada bawang putih 

penyakit ini sering disebut penyakit layu Fusarium, karena menyebabkan layu dan 

penyebabnya Fusarium. Pada bawang merah di Indonesia dikenal dengan penyakit “moler” 

(Jawa)  yang artinya tumbuh memanjang yang tidak lurus. Insidensi penyakit di lapangan 

dapat mencapai di atas 60 persen pada bawang putih (Hadiwiyono & Fatawi, 2004) 

maupun pada bawang merah (Wiyatiningsih, 2007). Menurut Havey (1995) inang utama 

F.o. cepae adalah bawang bombay namun bisa sangat merugikan juga pada bawang putih, 

bawang merah, dan bawang daun.  
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Pengendalian penyakit dengan fungisida masih menjadi alternatif yang menarik bagi 

petani pada umumnya, karena dianggap dan dirasakan praktis dilaksanakan di lapangan. 

Namun demikian, disadari bahwa khsusnya pestisida kimia sintetik kurang aman bagi 

lingkungan sehingga pengembangan pestisida yang lebih aman seperti pestisida nabati 

semakin mendapat perhatian. Konsep pestisida nabati memasukkan unsur yang terkandung 

dalam suatu tanaman tertentu untuk mengendalikan hama dan penyakit. Saat ini berbagai 

jenis pestisida nabati telah berkembang, diantaranya penggunaan ekstrak tanaman pestisida 

nabati (Koul 2008). Salah satu tanaman penghasil senyawa pestisida adalah paitan 

(Tithonia diversifolia (Hamsley) A. Gray) 

Penggunaan ekstrak paitan dengan pelarut petroleum ether, chloroform dan methanol 

telah diuji secara in vitro dalam menghambat pertumbuhan beberapa jamur dan masing-

masing memberikan hasil yang berbeda. Ekstraksi daun paitan dengan petroleum ether 

mampu menghambat pada pertumbuhan koloni jamur Alternaria solani, Aspergillus flavus, 

dan Drechslera oryzae sampai ±50% penghambatan (Linthoingambi et al., 2013). 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari efektifitas pelarut ekstraksi daun paitan 

sebagai fungisida nabati yang mampu menghambat pertumbuhan koloni Fusarium 

oxysporum f.sp. cepae pada uji in vitro. 

METODOLOGI 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari hingga September 2014 di 

Laboratorium Kimia Fakultas MIPA Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta untuk 

identifikasi senyawa ekstrak, Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman Fakultas 

Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta untuk uji in vitro, uji fitotoksisitas, uji in 

planta bibit kubis dan analisis dampak lingkungan, serta pengambilan inokulum FOCe di 

lahan petani bawang putih di desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar, 

Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan rancangan 

penelitian yang disusun berdasarkan rancangan acak lengkap (RAL). Faktor pertama yaitu 

jenis ekstrak yang terdiri dari 3 taraf yaitu: (1) ekstrak etil asetat daun paitan, (2) ekstrak 

petroleum eter daun paitan, (3) ekstrak n-heksana daun paitan. Faktor kedua yaitu 

konsentrasi ekstrak terdiri dari 5 taraf yaitu: (1) 10 % ekstrak daun paitan (2) 20 % ekstrak 

daun paitan, (3) 30 % ekstrak daun paitan (4) 40 % ekstrak daun paitan, dan (5) 50 % 
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ekstrak daun paitan. Perlakuan diulang sebanyak 3 kali dengan perlakuan tanpa pemberian 

ekstrak sebagai pembanding. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Senyawa Kimia Ekstrak Daun Paitan  

Identifikasi kimia ekstrak daun paitan digunakan untuk membandingkan komponen 

senyawa yang terekstraksi ke dalam masing-masing cairan penyari untuk mengetahui 

kandungan anti jamur dari ekstrak. Berdasarkan analisis laboratorium (Tabel 1), dari ketiga 

golongan senyawa yang diidentifikasi diperoleh hasil ratio flow ekstrak yang positif 

mengandung alkaloid, flavonoid dan saponin adalah ekstrak etyl acetate dan ekstrak n-

heksana daun paitan, sedangkan ekstrak petroleum ether daun paitan hanya terdapat 

golongan senyawa flavonoid dan saponin saja. 

Tabel 1. Data nilai ratio flow (Rf) kromatografi lapis tipis, pada beberapa golongan 

senyawa yang diuji. 

Sampel 

Ekstrak 
Golongan senyawa 

Nilai Ratio flow 

(Rf) 

Etyl acetate 

Alkaloid 0,97 

Flavonoid 0,94 

Saponin 0,63 

Petroleum 

ether 

Alkaloid - 

Flavonoid 0,89 

Saponin 0,51;0,54 

N-heksana 

Alkaloid 0,97 

Flavonoid 0,86 

Saponin 0,54;0,6 

Identifikasi golongan senyawa ekstrak menunjukkan ketiga sampel memiliki nilai Rf 

yang sama pada beberapa golongan senyawa. Nilai Rf dari setiap golongan senyawa 

menunjukkan karakteristik senyawa dari masing-masing ekstrak, sehingga nilai Rf yang 

sama menunjukkan kandungan senyawa yang sama pada masing-masing ekstrak (Lipsy 

2010). Berdasarkan hasil penelitian dari Taofik (2010), ekstraksi daun paitan dengan air 

mengandung flavanoid, alkaloid dan tannin yang bersifat toksik terhadap hama tungau 

eriophyidae. Otusunya (2012) menguji kandungan ekstraksi daun paitan dengan methanol 

positif mengandung Alkaloid, flavonoid, saponin, tannin, fenol, trepenoid dan glycoside. 
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B. Analisis Uji In vitro 

Ekstrak daun paitan memiliki senyawa anti jamur, diantaranya dari golongan 

senyawa alkaloid, saponin, flavonoid dan tannin. Identifikasi senyawa aktif dilakukan 

sebelumnya, dimana ketiga ekstrak positif mengandung saponin dan flavonoid, sedangkan 

alkaloid hanya terdapat pada ekstrak daun paitan hasil dari pelarut etil asetat dan n-

heksana. Otusunya (2012), menguji ekstrak daun paitan yang dihasilkan dari pelarut 

methanol dengan hasil positif mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, tannin, fenol, 

trepenoid dan glycoside. Ekstrak daun paitan dari pelarut petroleum eter, yang pernah 

diujikan pada konsentrasi 0.5 mg/ml menunjukkan hambatan sebesar 8,1%, pada 

pertumbuhan FOCe (Linthoigambi et al., 2013).  

Ekstrak daun paitan yang dihasilkan dengan pelarut etil asetat menunjukkan 

pengaruh nyata pada konsentrasi 20% dan 30%, sedangkan ekstrak daun paitan yang 

dihasilkan dari pelarut n-heksana menunjukkan pengaruh beda nyata pada konsentrasi 40 

% dan 50% dibanding dengan pemberian aquades. Ekstrak daun paitan yang dihasilkan 

dengan pelarut petroleum eter tidak menunjukkan pengaruh nyata dalam menghambat 

FOCe dibandingkan pemberian aquades sebagai pembandingnya (Tabel 2). Kandungan 

senyawa aktif dari ketiga ekstrak daun paitan yang diuji mempengaruhi dalam 

menghambat FOCe. Ekstrak daun paitan hasil dari pelarut petroleum eter tidak muncul 

adanya golongan senyawa alkaloid, dimana golongan senyawa alkaloid merupakan 

golongan senyawa yang paling banyak terdapat senyawa antimikroba, sehingga ekstrak 

daun paitan dari pelarut petroleum eter tidak menghambat FOCe. 
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Tabel 2. Data persentase hambatan FOCe hari ke-9 pada uji toksisitas ekstrak 

Jenis Pelarut  
Konsentrasi  

(ml/100ml) 

Persentase 

Hambatan 

Etyl acetate 

0  1,00 ± 1,00 ab  

10 1,08 ± 1,08 ab  

20  15,49 ± 1,94 cde  

30 18,51 ± 5,35 de  

40 3,16 ± 1,80 ab  

50 6,45 ± 6,45 abc  

Petroleum ether 

0  0,00 ± 0,00 a  

10  8,68 ± 4,40 abcde  

20  3,84 ± 2,51 abc  

30  8,33 ± 8,33 abcd  

40  3,56 ± 1,94 ab  

50 6,78 ± 3,39 abcd  

N-heksana 

0  2,33 ± 2,33 d  

10  1,00 ± 1,00 ab  

20  7,03 ± 3,61 abcd  

30  7,52 ± 0,80 abcd  

40  12,56 ± 4,15 bc  

 50 19,83 ± 4,27 e  

Tanpa Ekstrak 0,00 ± 0,00 a  

Ket: HST (hari setelah tanam). Angka pada kolom sama yang diikuti huruf sama tidak 

berbeda nyata pada uji jarak berganda Duncan taraf 5%. 

Uji identifikasi TLC memberikan informasi bahwa ekstrak petroleum eter daun 

paitan tidak nampak adanya golongan senyawa alkaloid, dimana golongan senyawa 

alkaloid merupakan golongan senyawa paling banyak terdapat senyawa antimikroba, 

sehingga ekstrak petroleum eter tidak menunjukkan beda nyata dalam menghambat FOCe. 

Ekstrak petroleum eter yang pernah diujikan pada konsentrasi 0.5 mg/ml menunjukkan 

hambatan sebesar 8,1 %, pada pertumbuhan FOCe (Linthoigambi et al., 2013).  

Karakter senyawa lain selain seperti saponin maupun flavonoid yang terdapat pada 

ekstrak n-heksana yang berbeda dengan ekstrak etyl asetate (tabel 1) juga menentukan 

tingkat toksisitas ekstrak. Konsentrasi efektif ekstrak juga berbeda sesuai senyawa yang 

dihasilkan dari pelarut ekstrak, seperti pada ekstrak air daun paitan konsentrasi 25% lebih 

efektif dibanding konsentrasi 75% dan 100% dalam menghambat pertumbuhan miselia 

C.lunata (Akinbode, 2010).  
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KESIMPULAN  

Ekstrak etyl asetat dan n-heksana daun paitan pada uji in vitro mampu menghambat 

pertumbuhan koloni FOCe yang dipengaruhi keberadaan senyawa fungisidal seperti 

alkaloid, flavonoid dan saponin. Hambatan tertinggi pada ekstrak n-heksana konsentrasi 

50% dengan hambatan sebesar 19,83%. 
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EFIKASI PUPUK HAYATI TERHADAP PRODUKTIVITAS DAN  

SERANGAN PENYAKIT BUSUK BUAH CABAI  

(Colletotricum gloeosporioides Penz. & Sacc.) 

Hanudin, Wakiah Nuryani, dan Evi Silvia Yusuf* 

 Kementerian Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Balai Penelitia Tanaman Hias. Jl. Raya 

Ciherang Pacet, P. O. Box. 8 Sindanglaya Cianjur, 43253.  

Email: hanudin_handjar09@yahoo.com 

ABSTRAK 

Penggunaan pupuk sintetis yang berlebihan di sentra produksi cabai telah menguras 

tanah dan menurunkan kesuburan lahan pertanian Indonesia. Aplikasi pupuk sintetis dapat 

menimbulkan polusi pada lingkungan, dan harganya semakin mahal. Oleh karena itu, perlu 

dicari alternatif lain untuk menggantikan pupuk tersebut. Badan Pengkajian dan 

Pengembangan Teknologi (BPPT) telah memformulasikan mikrob yang berfungsi sebagai 

pupuk hayati yang diberi nama Bio Peat.  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan 

Institut Pertanian Bogor (IPB) masing-masing telah memformulasikan  beberapa mikrob 

sebagai pupuk hayati yang dengan nama Starmix dan Bio Fam; Probio dan Probio 

Kompost, serta Balai Penelitian Tanaman Hias (BALITHI) telah merakit produk agro-

input yang diberi nama  GLIOCOMPOST PLUS. Dalam penelitian ini  diuji beberapa 

pupuk hayati yang diproduksi dari berbagai instansi pemerintah tersebut di atas yang 

memberikan respon terbaik terhadap  produktivitas dan menekan serangan penyakit busuk 

buah cabai (Colletrotricum gloeosporioides Penz. & Sacc.). Percobaan dilakukan pada 

skala mikro dan makro yang  tata letaknya diatur dengan  menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok, sembilan perlakuan (termasuk kontrol negatif/tanpa perlakuan apapun), tiga 

ulangan. Tujuan penelitian ini ialah :  memperoleh informasi pupuk hayati yang efektif 

dapat meningkatan pertumbuhan, produktivitas, dan mengendalikan penyakit busuk buah 

cabai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : GlioCompost Plus, Biopeat, dan Biovam 

adalah pupuk hayati unggul yang efektif dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif dan 

produktivitas tanaman cabai, serta dapat menekan serangan penyakit busuk buah cabai 

yang disebabkan oleh C. gloesporioides. 

Kata kunci : Capsicum annuum, Colletotricum gloeosporioides, pupuk dan fungisida 

hayati, produksi dan produktivitas, pengendalian. 

PENDAHULUAN 

Cabai merah (Capsicum annuum L.) merupakan salah satu komoditas sayuran 

penting, bahkan harga komoditas tersebut pada tahun 2012 hingga sekarang masih 

tergolong tinggi dan dapat mempengaruhi inflasi. Tanaman ini dapat beradaptasi luas 

mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi, dan dikonsumsi oleh masyarakat sebagai 

bumbu, obat atau pewarna bahan makanan (Gunadi & Sumiati 1990). Dalam budidaya 
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tanaman cabai sering ditemukan beberapa kendala, di antaranya ialah pemupukan dan 

serangan penyakit busuk buah. Penggunaan pupuk kimia sintetik di sentra produksi 

tanaman cabai sudah tergolong tinggi. Hal ini dapat menjadikan lahan pertanian di 

Indonesia menjadi marginal. Di samping itu senyawa kimia yang diserap tanaman, apabila 

termakan oleh manusia akan terakumulasi di dalam darah, sehingga akan mengganggu 

kesehatan konsumen. Kondisi demikian tampaknya tidak dapat dipertahankan lagi, 

mengingat pemberlakuan ISO 14000 dalam era global tentang jaminan kesehatan selama 

proses produksi tanaman cabai. Oleh karena itu perlu dicari alternatif lain untuk 

menggantikan atau  mensubstitusi peran pupuk kimia sintetik. Salah satu alternatif yang 

prospektif adalah mengaplikasikan pupuk hayati yang bahan aktif dan bahan pembawanya 

berasal dari alam Indonesia asli, dan aman terhadap lingkungan. 

Pupuk hayati adalah salah satu produk agro-input berperan sebagain penyedia unsur 

hara bagi tanaman, dengan memanfaatkan  bioteknologi  berbasis  mikrob  yang diambil 

dari sumber-sumber kekayaan hayati. Menurut Vejan et al. (2016) pada umumnya bahan 

aktif pembuatan pupuk hayati tersebut terdiri atas bakteri perakaran pemicu pertumbuhan 

tanaman (BP3T) atau plant growth promoting rhizobacteria (PGPR). BP3T dapat berperan 

sebagai penghasil fitohormon, penambat unsur hara, dan agens pengendali patogen 

(Siddiqui, 2006; Sunandar et al.,2010).  

Berbagai spesies mikrob telah dibuat formulasinya dalam bentuk pupuk hayati atau 

biopestisidadan diuji coba terhadap beberapa tanaman dengan tujuan tertentu (Hanudin et 

al., 2008). Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) telah 

memformulasikan mikrob yang berfungsi sebagai pupuk hayati diberi nama Bio Peat.  

Selanjutnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Institut Pertanian Bogor 

(IPB) masing-masing telah memformulasikan  beberapa mikrob sebagai pupuk hayati yang 

dengan nama Starmix dan Bio Fam; Probio dan Pribio Kompost, sedangkan Balai 

Penelitian Tanaman Hias (BALITHI) telah merakit produk agro-input yang diberi nama  

GLIOCOMPOST PLUS. Gliocompost sebenarnya adalah bio-fungisida yang bisa berperan 

juga sebagai pupuk hayati (Djatnika et al., 2003; Nuryani et al., 2004). Sebagai bio-

fungisida, karena bahan aktif produk ini ialah Gliocladium sp., sangat efektif 

mengendalikan berbagai patogen tanaman seperti : Fusarium oxysporum f.sp dianthy pada 
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anyelir, F. oxysporum f.sp cubence pada pisang, dan penyakit busuk buah pada tanaman 

cabai (Djatnika et al., 2003; Nuryani et al., 2004). Penyakit busuk buah atau patek dapat 

disebabkan oleh cendawan Colletrotricum gloeosporioides Penz. & Sacc., atau 

Colletotrichum capsici Sydow. C. gloeosporioides dapat dicirikan dari jenis serangannya, 

yaitu pada ujung buah cabai muda maupun tua, sedang C. Capsici hanya menginfeksi pada 

bagian tengah dari buah cabai yang tua saja (Maryenti, 2013). C. Gloeosporioides dapat 

menginfeksi, biji, buah, batang dan daun tanaman cabai. Serangan pada biji dapat 

menimbulkan kegagalan berkecambah atau bila telah berkecambah dapat menimbulkan 

penyakit rebah kecambah. Gejala serangan pada buah adalah sebagai berikut: buah cabai 

busuk berwarna kuning kecokelatan yang diikuti oleh busuk basah yang kadang-kadang 

ditumbuhi oleh seta dan konidium berwarna hitam. Pada tanaman dewasa, dapat 

menimbulkan kematian pada bagian tanaman seperti batang, ranting, daun, dan pucuk 

(Maryenti, 2013). Kerugian yang ditimbulkan oleh serangan patogen ini dapat mencapai 

65% sampai dengan 100% (Suhardi, 1989; Semangun, 2004; Portal Pertanian Juwiring, 

2012). Dalam penelitian ini  diuji beberapa pupuk hayati yang diproduksi dari berbagai 

instansi pemerintah (BPPT, LIPI, IPB, dan Balithi) yang memberikan respon terbaik 

terhadap  produktivitas tanaman dan dapat menekan penyakit busuk buah cabai.   

Tujuan Penelitian ini ialah memperoleh informasi pupuk hayati yang efektif dalam 

meningkatan pertumbuhan dan produktivitas tanaman cabai, serta dapat menekan penyakit 

busuk buah. 

BAHAN DAN METODE 

Kegiatan  dilaksanakan melalui pendekatan penelitian scaling up, yaitu penelitian 

skala mikro dan pengkajian skala makro melalui demplot di lahan petani. Pengujian skala 

mikro dilakukan di kebun Percobaan Balai Penelitian Tanaman Hias (Balithi) Segunung, 

dan bersamaan dengan itu dilakukan juga percobaan skala makro di lahan Kelompok Tani 

Giri Manis, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur (Ketinggian tempat : 

1.100 m dpl, Jenis tanah Andosol) pada bulan Februari hingga Desember 2012; dengan 

sistem super imposed dan demontrasi plot (demplot). Bahan-bahan dan alat yang 

digunakan pada penelitian ini (skala mikro dan makro) di antaranya adalah benih cabai 
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Kultivar Lembang 1 (Jenis cabai kriting, diperoleh dari UPBS Balai Penelitian Tanaman 

Sayuran), pupuk hayati dan peralatan lainnya yang diperlukan. 

Pada percobaan skala mikro dan makro tata letak percobaan diatur dengan  

menggunakan Rancangan Acak Kelompok, sembilan perlakuan (termasuk kontrol 

negatif/tanpa perlakuan apapun), tiga ulangan (Tabel 1). Pada percobaan skala makro 

(Super imposed dan Demplot) dilakukan tanpa kontrol negatif, sehingga total  pada 

percobaan ini ialah sebanyak delapan perlakuan. 

Pada percobaan skala mikro, benih cabai berumur 30 hari setelah semai (HSS) 

langsung ditanam pada kantong plastik hitam yang berisi 10 kg campuran tanah dan pupuk 

kandang perbandingan 1:1 v/v, sedangkan pada percobaan skala makro benih cabai 

tersebut ditanam di kebun petani dengan jarak tanam adalah 50 cm x 70 cm, dan jarak 

antar petak 40 cm. 

Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) terutama mengendalikan 

serangan hama lalat buah dan pengisap daun, masing-masing dilakukan dengan memasang 

perangkap kuning atau perangkap metil eugenol sebanyak 40 unit/ha, dan insektisida 

selektif (spinosad  atau Tracer 120 SC) konsentrasi 0,05 % (Setiawati et al., 2007).   

Aplikasi insektisida dilakukan berdasarkan ambang kendali, yaitu pada tingkat kerusakan 

daun sebesar 15% pertanaman contoh (Moekasan et al., 2004).   

Pada perlakuan kontrol positif, untuk mengendalikan penyakit antraknose (C. 

Gloeosporioides) digunakan fungisida sistemik (S), yaitu BION-M 1/48 WP 2g/l dan 

kontak (K) yaitu Dithane M45 WP 2g/l secara bergantian dengan pola S-K-K-KS (Duriat,  

2008). Aplikasi fungisida tersebut dilakukan setelah tanaman cabai berbunga dengan 

interval 1 minggu. Sedangkan pada semua perlakuan pupuk hayati tanpa menggunakan 

fungisida sintetik.  
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Tabel 1.  Perlakuan dalam uji beberapa formulasi pupuk hayati skala mikro (terkontrol) 

yang dilakukan di Kebun Percobaan Balithi Segunung di dalam polybag dan  di 

Kebun Petani 

No Perlakuan pupuk Dosis pupuk 

1 BOC-SRF (BPPT) 

 

Pupuk organik, dan hayati  majemuk. (Granul II) diberikan 

pada saat bedengan akan ditutup mulsa. Jumlah organik 10-

20 ton/ha dan jumlah granul (hayati majemuk) 30 kg/ha. 

Pada saat tanam , tebarkan pupuk secara bersamaan dan  

merata (kedua granul). Jumlah granul pertama (SRF) 250 

kg/ha. 

- Pada umur 25-30 HST pupuk susulan diberikan saat 

tanaman mulai berbunga, dengan dosis SRF sebanyak 150-

170 kg/ha (disesuaikan pertumbuhan generatif).  

2  Probio /Probio +Kompos 

(IPB) 

2.a.  PROBIO 

Tanpa aplikasi pupuk kimia, fungisida dan pestisida 

sintetik. Hanya aplikasi PROBIO- Pengomposan dan 

penyubur tanaman, PROBIO-Biofungisida dan PROBIO-

Biospestisida SOP detil pada SOP “ Percoban PROBIO 

untuk Cabai Organik” (Lampiran 1). 

2.b. PROBIO+ KOMPOS 

Tanpa aplikasi pupukkimia, fungisida dan pestisida 

sintetik. Hanya aplikasi PROBIO-Kompos (5 ton/h), 

PROBIO-Pengomposan dan penyubur tanaman, Probio 

biofungisida dan PROBIO- Biopestisida, SOP detail pada 

SOP” Percobaan PROBIO untuk cabai Organik (Lampiran 

2).  

3 Pembanding (kontrol 

positif) 

Teknologi petani (sesuai SOP)       

4 Biopeat (BPPT) 

 

 

Dosis Biopeat yang digunakan ialah 3900 kg/h. 

Diaplikasikan pada saat tanam sebanyak 20 % atau 780 kg/h 

yang diikuti dengan aplikasi Urea ½ dosis aplikasi, SP 36 
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dan KCL masing-masing 2/3 dosis rekomendasi. Aplikasi 

ke 2 dan 3 pada saat tanaman berumur 2 dan 7 MST. 

Biopeat diaplikasikan masing-masing dengan dosis  40 % 

atau 1560 kg/h dengan cara tugal disekitar tanaman 

kemudian di gulud 

5 Agrimeth (Balai Tanah) 

 

 

 

Dosis Agrimeth yang digunakan ialah 2,25 l per/h. 

 Encerkan 1 Liter  AGRIMETH dengan 150 Liter s/d 200 

Liter air, diamkan beberapa saat lalu digunakan 

 Sekali penyemprotan diperlukan 1 s/d 2 liter  

AGRIMETH untuk 1 Ha tanaman 

 Benih direndam dengan 0,25 L AGRIMETH yang telah 

diencerkan dengan 0,25 L air untuk setiap hektar tanam 

(yang telah diencerkan 10 x) selama semalam sebelum 

tanam 

 Semprotkan larutan yang telah diencerkan ada barisan  

tanaman saat umur  2 MST (1 Liter  AGRIMETH) 

 Semprotkan larutan yang telah diencerkan pada barisan 

tanaman saat umur 4 MST (1 Liter AGRIMETH) 

6 Pupuk kimia sintetik 50 

% SOP (teknologi petani) 

+ Gliokompost Plus 

(BILITHI) 

 

 

Aplikasi pupuk hayati Gliocompost di lapangan dilakukan 

sebanyak 2 kali, yaitu  aplikasi pertama  satu hari sebelum 

tanam  dengan dengan cara 10 gram Gliocompost 

dimasukan ke dalam lubang  tanam. Aplikasi kedua 

dilakukan pada saat aplikasi pupuk sintetik sebanyak 10 

g/tanaman. Untuk percobaan dalam polibag dicampur 

dengan media tanah. Dosis yang digunakan ialah 10 

g/lubang tanam, diaplikasikan 1 hari sebelum tanam. 

7 Biovam (P2 Biologi-

LIPI) 

BIOVAM diaplikasikan pada saat benih cabai disemai, 

dengan cara melumuri biji cabai yang akan disemai dengan 

mikorisa sebelum disebar di permukaan media semai. 
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Sesudah berumur 1 minggu dipesemaian ketika benih cabai 

akan dipindah ke polibag (Bumbunan), ke dalam lubang di 

dalam polibag diberi lagi lebih kurang 2 gram mikorisa 

(satu sendok teh) dan selanjutnya benih dimasukkan ke 

dalam polibag. Setelah berumur 18-25 hari bibit cabai 

dipindahkan ke lapangan. Waktu aplikasi BIOVAM 

(Biomikorisa) tidak menggunakan fungisida tanah. 

8 Startmik (P2 Biologi-

LIPI) 

 

 

Starmik disemprotkan pada tanaman dan perakaran pada 

umur 1, 2, 3, 4, 6 Minggu Setelah Tanam (MST) + ½ dosis 

pupuk Urea, SP36 dan KCl. Pupuk dasar kompos (6 

ton/Ha, atau sekitar 50 g/tanaman).  Dosis starmik adalah 

20 ml/ 1 liter air, volume aplikasi 40 ml/tanaman (atau 

sekitar 5000 L/Ha).  Penggunaan Fungisida hanya kalau 

sangat dibutuhkan dan interval aplikasi dengan Starmik 

minimal 5 hari. 

9 Kontrol negatif * Tanpa perlakuan    

Pengamatan karakter agronomi meliputi: tinggi tanaman, diameter batang, lebar 

kanopi, bobot buah laik jual, dan persentase bobot buah terinfeksi penyakit busuk buah 

cabai. Pengamatan dilakukan terhadap 10% tanaman sampel yang ditentukan secara acak 

sistematis. 

Pengolahan data dilakukan menggunakan program IRISTAT pada tingkat 

kepercayaan 95%. Uji beda antar perlakuan menggunaan uji Scott Knott pada taraf nyata 

95% (Baihaki & Sudrajat, 1979).  Selain pengamatan tersebut dihitung pula  persentase 

peningkatan hasil panen dan persentase penekanan penyakit busuk buah dibanding kontrol. 

Persentase peningkatan dan penekanan sebagai bahan pertimbangan kriteria efikasi, 

dihitung berdasarkan rumus :  PP = (T – K)/K  x 100%,  PP = Persentase Peningkatan, PPn 

= Persentase Penekanan, K = Kontrol, dan T = Perlakuan., PPn = (K-T)/K x 100%. 

 

* Perlakuan ini tidak digunakan pada percobaan skala makro 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Pupuk Hayati Terhadap Karakter Agronomis Pada Percobaan Skala 

Mikro di KP. Segunung, dan Makro di Kebun Petani 

Percobaan Skala Mikro Pada Kantong Plastik Hitam. 

 Pengaruh perlakuan pupuk hayati terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

cabai tampaknya berpengaruh sangat nyata. Hal tersebut ditunjukkan oleh tinggi tanaman, 

diameter batang, dan lebar kanopi yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

perlakuankontrol. Semua perlakuan pupuk hayati berpengaruh nyata terhadap tinggi 

tanaman. Namun perlakuan Biopeat, Gliocompost, Biovam, dan SOP petani berpengaruh 

sangat nyata bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Tinggi tanaman pada perlakuan 

tersebut berkisar antara 70,43 – 79, 77 cm, dan di antara perlakuan tersebut tidak berbeda 

nyata (Gambar 2).  

   

BIOPEAT BOC-SRF GLIOCOMPOST 

Gambar 2.  Kondisi pertumbuhan tanaman cabai padaperlakuan Biopeat, Gliocompost, 

dan Biovam padakantong plastik hitamdi KP. Segunung 

  Respon pupuk hayati terhadap diameter  batang dan lebar kanopi sangat bervariasi,  

perlakuan Biopeat berpengaruh sangat nyata terhadap diameter batang dan lebar kanopi.  

Hal tersebut ditunjukkan oleh diameter batang yang paling besar (1,25 cm dan 61,57 cm), 

kemudian diikuti oleh perlakuan BOC-SRF (1,23 cm dan 59,90 cm), SOP Petani (1,22 cm 

dan 59,63 cm), dan Biovam (1,21 cm dan 59,27 cm) (Tabel 3).  
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Tabel 3.  Pengaruh perlakuan pupuk hayati terhadap tinggi tanaman, diameter batang, dan 

lebar kanopi tanaman cabai pada kondisi terkontrol (di Polybag KP. Segunung) 

pada pengamatan 120 hari setelah tanam 

Perlakuan 

Parameter Pengamatan 

Tinggi 

tanaman (cm) 

Diameter 

batang 

(cm) 

Lebar 

kanopi (cm) 

BOC-SRF (BPPT) 65,91 b 1,23 a 59,90 a 

Probio/Probio + kompos (IPB) 65,22 b 1,09 b 52,33 a 

SOP Petani 70,43 a 1,22 a 59,63 a 

Biopeat (BPPT) 79,77 a 1,25 a 61,57 a 

Agrimeth (Balit Tanah) 67,23 b 1,14 b 59,27 a 

50% SOP + Gliocompost (Balithi) 75,60 a 1,12 b 58,63 a 

Biovam (Puslitbang LIPI) 73,17 a 1,21 a 58,03 a 

Startmik (Puslitbang LIPI) 66,27 b 1,13 b 55,15 a 

Kontrol Negatif (tanpa perlakuan) 45,00 c 0,64 c 29,33 b 

CV (%) 11,07 11,97 12,59 

* Angka rataan yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 

berdasarkan Uji  Scott Knott  pada taraf kepercayaan 95 %. 

Percobaan Skala Makro Sistem Super Imposed 

Semua pupuk hayati  berpengaruh  positif  terhadap pertumbuhan  karakter 

agronomis (tinggi tanaman, lebar kanopi, dan diameter batang tanaman cabai), kecuali 

perlakuan Probio, persentase  peningktannya lebih rendah bila dibanding dengan perlakuan  

SOP petani dan kontrol negatif. Persentase peningkatan parameter  pengamatan  tersebut 

masing-masing   ialah berkisar antara 2,67 dan 8,87% (tinggi tanaman); 7,65 dan 15,30% 

(lebar kanopi); serta diameter batang berkisar antara 10,49 dan 16,59% (Tabel 4). 
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Tabel  4. Tinggi tanaman, lebar kanopi dan diameter batang pada percobaan super impose    

Cabai di kebun petani Gunung Putri, Desa Sukatani, Kecamatan Ciapanas Cianjur 

 
Pengamatan pada hari Ke 

Persentase 

Peningkatan 

Perlakuan 90 HST 105 HST 120 HST 
dibanding Kontrol 

(%) 

 

T. 

Tan 

Leb 

Kan 

D. 

btg 

T. 

Tan 

Leb 

Kan 

D. 

btg 
T. Tan 

Leb 

Kan 
D. btg 

T. 

Tan 

Leb 

Kan 

D. 

btg 

BOC-SRF 76,34 67,34 1,37 82,11 70,78 1,49 83,33 a 81,78a 1,59 a 5,63 14,82 16,59 

Probio 71,67 58,45 1,15 73,78 64,78 1,26 77,67b 70,78b 1,32 b TM TM TM 

SOP 76,11 66,56 1,33 81,22 72,33 1,46 84,89 a 79,11a 1,53 a 7,60 11,08 12,20 

Biopeat 77,50 66,33 1,33 81,33 69,56 1,47 82,44 a 77,00a 1,52 a 4,50 8,12 11,46 

Agrimeth 74,89 67,98 1,23 76,67 71,55 1,33 83,00 a 77,11a 1,37 b 5,21 8,27 TM 

Gliocompost 

Plus 77,56 63,78 1,34 82,98 70,22 1,47 85,89 a 82,11a 1,52 a 8,87 15,30 11,22 

Biovam 73,22 66,37 1,29 80,22 70,45 1,43 84,22 a 78,44a 1,51 a 6,76 10,14 10,73 

Startmik 74,78 64,89 1,29 77,00 70,81 1,42 81,00 a 76,67a 1,51 a 2,67 7,65 10,49 

Kontrol 

Negatif 75,67 59,44 1,21 78,78 66,33 1,37 78,89b 71,22b 1,37 b PB PB PB 

Keterangan : - T. tan  =  Tinggi tanaman (Cm)     

                     - Leb Kan     =  Lebar kanopi (Cm)     

                     - D. Btg        =  Diameter batang (Cm) 

* Angka rataan yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 

berdasarkan Uji  Scott Knott  pada taraf kepercayaan 95 %. 

Percobaan Skala Makro sistem Demplot 

Pada percobaan Demplot, hampir semua pupuk hayati berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan karakter agronomis tanaman cabai. Hal tersebut ditunjukkan oleh persentase 

peningkatan  tinggi tanaman, lebar kanopi, dan diameter batang tanaman cabai yang lebih 

baik (untuk tinggi tanaman berkisar antara 1,76 dan 20, 26%; Lebar kanopi berkisar antara 

0,67 dan 14,50; Diameter batang antara 3,42 dan 8,22%) bila dibanding dengan perlakuan 

SOP petani (Tabel 5). 
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Keterangan : - T. tan  =  Tinggi tanaman (Cm)     

                     - Leb Kan     =  Lebar kanopi (Cm)     

                     - D. Btg        =  Diameter batang (Cm)  

* Angka rataan yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 

berdasarkan Uji  Scott Knott  pada taraf kepercayaan 95 %. 

Pengaruh Pupuk Hayati Terhadap Hasil Panen Cabai Pada Percobaan Skala Mikro 

dan Makro 

Percobaan Skala Mikro 

Berdasarkan data hasil panen ke 10  (tanggal 5 November 2012 atau 125 HST)  

pada percobaan di polybag tampak bahwa, perlakuan Biopeat,  Gliocompost Plus dan 

BOC-SRF  merupakan tiga besar perlakuan pupuk hayati yang menunjukkan bobot buah 

cabai laik jual yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan oleh persentase peningkatan hasil 

panen dari tiga tanaman contoh yang tinggi bila dibandingkan dengan SOP petani. 

Persentase peningkatan hasil panen pada perlakuan tersebut masing-masing ialah 22,02 %; 

13,40 %; dan 11,92%  (Tabel 6). 
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Percobaan Skala Makro Sistem Super imposed 

Pada percobaan super imposed yang diambil dari tiga tanaman contoh  tampak 

hanya dua perlakuan yaitu Agrimeth dan Probio Plus yang menunjukkan peningkatan hasil 

panen cabai secara signifikan bila dibandingkan dengan perlakuan SOP Petani. Persentase 

peningkatan hasil panen tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan Agrimeth (9,8%), yang 

diikuti oleh perlakuan Probio Plus (1,10%). Perlakuan lainnya produktivitasnya lebih 

rendah bila dibandingkan dengan perlakuan SOP Petani  (Tabel 7). 
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Tabel 7.  Bobot buah cabai laik jual  panen  pertama sampai dengan ke empat belas pada percobaan 

               “Super  Impose” yang dilaksananakan  skala makro di Kebun Petani Gunung  Putri Cianjur 

  

 

* Angka rataan yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 

berdasarkan Uji Scot Knott  pada taraf kepercayaan 95 %. 

Keterangan * = hasil panen ke 9 (125 HST) 

** = ukuran plot 1x4 m = 4 m2 

 Hasil Panen Cabai Pada Percobaan Demplot 

 Berdasarkan data hasil panen ke satu sampai dengan keempat belas  (Tabrel 8., 125 

HST)  pada percobaan demplot tampak bahwa, semua perlakuan berpengaruh positif 

terhadap bobot hasil panen cabai, kecuali perlakuan Probio, Probio plus, dan Agrimeth. 

Ketiga  perlakuan tersebut belum bisa meningkatkan hasil panen cabai. Peningkatan hasil 

panen tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan Gliocompost plus dengan persentase 

peningkatan sebanyak 22,4% dibanding SOP petani. Persentase peningkatan tertinggi 

kedua dan seterusnya masing-masing ditunjukkan oleh perlakuan Biopeat (16,7%), dan 

Starmix (15,3%).   

Pengaruh pupuk hayati terhadap serangan penyakit busuk buah cabai  

Dari percobaan ini diperoleh data tentang intensitas serangan penyakit busuk buah 

cabai pada percobaan skala polybag, super impose, dan demplot. Perlakuan yang 

menunjukkan intensitas serangan penyakit paling rendah (rataan di bawah 4,02%) terdapat 

tiga perlakuan, yaitu  Gliocompost plus, Biovam, dan Biopeat. Ketiga formulasi pupuk 

hayati tersebut masing-masing menunjukkan angka intensitas serangan 2,28; 3,59; dan 

4,02% dengan persentase penekanan berturut-turut sebanyak 47,83; 17,85; dan 8,01% 

Perlakuan Jumlah Peningka-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (kg) tan (%)

 BOC-SRF 0.61 0.60  0.83  2.11   1.15   1.33  2.50  1.77  1.34   0.48  0.52  0.30 0.52  0.28 14.4    b * (5.4)       

 Probio 0.32 0.35  0.39  0.88   0.60   0.79  1.91  1.39  1.15   0.44  0.19  0.16 0.25  0.26 9.1      c (40.1)     

 Probio Plus 0.79 0.79  1.67  2.37   1.79   1.71  2.26  1.78  0.62   0.28  0.38  0.23 0.35  0.30 15.3    a 1.1        

 SOP 0.66 0.71  0.62  2.06   1.45   1.79  2.60  2.02  1.12   0.48  0.48  0.33 0.46  0.39 15.2    a -        

 Biopeat 0.41 0.49  0.54  1.54   1.19   1.48  2.99  2.56  1.38   0.39  0.35  0.17 0.29  0.31 14.1    b (7.1)       

 Agrimeth 0.58 0.70  0.97  2.05   1.31   1.83  4.40  2.27  0.84   0.47  0.29  0.42 0.29  0.21 16.6    a 9.8        

 Gliocompost Plus 0.46 0.48  0.88  1.64   1.19   1.57  3.70  2.09  1.12   0.37  0.41  0.31 0.43  0.27 14.9    ab (1.6)       

 Biovam 0.46 0.51  1.06  1.43   1.61   2.40  2.96  1.90  0.80   0.45  0.24  0.18 0.21  0.21 14.4    b (4.9)       

 Starmix 0.46 0.45  0.73  1.78   0.91   1.37  2.95  2.32  1.19   0.45  0.25  0.24 0.33  0.25 13.7    b (9.7)       

Jumlah 4.75 5.09  7.69  15.87  11.21 14.28 26.27 18.10 9.56   3.81  3.12  2.34 3.14  2.49 127.73   -     

Hasi l  Panen ke … (kg) 
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(Tabel 8). Hal tersebut berarti bahwa ketiga perlakuan lebih mangkus dapat mengendalikan 

penyakit busuk buah cabai bila dibanding dengan perlakuan lainnya. 

Tabel 8. Pengaruh pupuk hayati terhadap serangan penyakit busuk buah cabai pada skala  

percobaan polybag, super impose, dan demplot 

Perlakuan 

Intensitas serangan penyakit busuk buah 

cabai pada percobaan skala 
Rataan 

Intensitas 

serangan 

Persentase 

penekanan 

dibanding 

SOP Petani 
Polybag 

Super 

impose 
Demplot 

BOC-SRF 4,37 11,07 2,46 5,97 b TM 

Probio - - 11,69 11,69 a TM 

Probio Plus 5,01 14,55 9,02 9,53 a TM 

SOP 2,38 2,75 7,99 4,37 b PB 

Biopeat 2,37 5,31 4,40 4,02 c 8,01 

Agrimeth 3,12 10,60 5,46 6,40 b TM 

Gliocompost 

Plus 
0,73 2,41 3,70 2,28 c 47,83 

Biovam 1,75 5,46 3,57 3,59 c 17,85 

Startmik 2,09 7,81 8,12 6,01 b TM 

Kontrol 

Negatif 
5,24 5,12 - 5,18 b TM 

CV (%) 15,07   

* Angka rataan yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan Uji 

ScotKnottpada taraf kepercayaan 95%. 

Gliocompost adalah pupuk hayati yang berfungsi sebagai biofungisida, bahan aktif 

dari gliocompost adalah cendawan Gliocladium sp. Mikrob ini berperan sebagai pelapuk 

bahan organik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah (Warsito & Nuryani, 2005; 

Nuryani et al., 2012). Selanjutnya Wilhite & Strancy (1996) melaporkan bahwa 

Gliocaldium virens mampu menghasilkan zat toksik yang disebut Gliotoksin dan gliovirin 

serta zat antibiotik epidethiodikctopiperazine yang dapat menghambat pertumbuhan 

beberapa patogen tanaman. 

Apabila dilihat dari data hasil pengamatan karakter agronomi (Tinggi tanaman, 

lebar kanopi, diameter batang, dan serangan penyakit busuk buah ) serta peningkatan hasil 

panen cabai yang disajikan pada  Tabel 3 sampai dengan Tabel 9,  tampak bahwa tiga 

besar perlakuan pupuk hayati yang konsisten unggul berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan tanaman, hasil panen, dan dapat menekan penyakit busuk buah cabai ialah 

Gliocompost Plus, Biopeat, dan Biovam. 
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Tabel 9. Hasil panen cabai pertama sampai dengan ke empat belas dan persentase 

peningkatannya pada percobaan  “Demplot” yang dilaksanakan di Kebun Petani 

Gunung Putri Cianjur. 

 
* Angka rataan yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 

berdasarkan Uji Scot  Knott pada taraf kepercayaan 95 %.       

Gliocompost Plus menunjukkan jumlah frequensi keunggulan paling tinggi yaitu 11 

kali (Tabel 10). Hal ini berarti perlakuan tersebut mempunyai keunggulan terhadap 

karakter agronomi dan dapart menekan serangan penyakit busuk buah cabai  di semua 

tempat percobaan, baik di polybag, super impose, maupun demplot. Selanjutnya perlakuan 

Biopeat dan Biovam merupakan pupuk hayati unggulan kedua dan ketiga, dengan 

frequensi keunggulan masing-masing sebanyak 10 dan 9 kali. Kedua pupuk hayati tersebut 
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unggul dalam hal pertumbuhan  karakter agronomis dan dapat menekan penyakit busk 

buah di semua tempat percobaan, tetapi tidak unggul dalam produktivitas pada percobaan 

Super impose. 

Tabel 10. Frequensi konsistensi keunggulan pupuk hayati   pada berbagai tempat 

percobaan di polybag, super impose dan demplot. 

Perlakuan 

Pupuk hayati 

Frequensi konsistensi tiga besar perlakuan 

pupuk hayati yang menunjukkan peningkatan 

terhadap karakter agronomi , produktivitas dan 

dapat menekan penyakit busuk buah cabai pada 

percobaan yang dilakukan di..... 

Penekanan 

terhadap 

penyakit 

busuk 

buah cabai 

Jumlah 

Frequensi 

Polybag Super impose Demplot 

K. 

Agr 
Prod 

K. 

Agr 
Prod 

K. 

Agr 
Prod 

BOC-SRF  2 1 3 0 0 0 0 6 

Probio  0 0 0 0 0 0 0 0 

Probio Plus  3 0 0 1 0 0 0 4 

SOP  3 0 3 1 0 0 0 7 

Biopeat  3 1 1 0 3 1 1 10 

Agrimeth  1 0 0 1 1 0 0 3 

Gliocompost 

Plus  

1 1 3 1 3 1 1 11 

Biovam  2 1 2 0 2 1 1 9 

Startmik  0 0 0 0 3 1 0 4 

Kontrol 

Negatif 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Keterangan :  K. Agr = Karakter Agronomi (Tingggi tanaman, Lebar Kanopi, dan 

Diameter Batang) 

  Prod     = Produksi ( Bobot Hasil Panen) 

Nilai frequensi keunggulan ditentukan berdasarkan nilai 0 dan angka 1 

sampai dengan 3 (tergantung kreiteria 4 besar dari perlakuan tersebut). 

0 = Tidak unggul  

1 = Unggul 3 besar dalam 1 kriteria penilaian pada 1 lokasi percobaan,  

2 = Unggul 3 besar dalam 2 kriteria penilaian pada 2 lokasi percobaan,  

3 = Unggul 3 besar dalam 3 kriteria penilaian pada 3 lokasi percobaan. 

 Di dalam tanah banyak ditemui mikrob berupa bakteri, cendawan dan lain-lain 

yang salah satunya ada yang menguntungkan bagi tanaman karena dapat memacu 

pertumbuhannya. Kemungkinan mikrob dalam memacu pertumbuhan tanaman bergantung 

pada kemampuannya menambat nitrogen, melarutkan posfat, menghasilkan zat pengatur 

pertumbuhan tanaman (Timmusk et al., 2005), atau menghasilkan senyawa anti mikrobial 
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yang dapat menekan perkembangan patogen sehingga tanaman dapat berkembang dengan 

baik (Kim & Jung, 2008). 

 Dalam percobaan ini digunakan jenis pupuk hayati dengan berbagi fungsi dalam 

memacu pertumbuhan tanaman cabai. Salah satunya adalah Gliocompost Plus dengan 

bahan aktif cendawan Gliocladium sp yang ditambah dengan bakteri penambat N, 

Azotobacter sp dan Azospirilium sp. Gliocompost telah dicoba pada beberapa tanaman, 

terutama tanaman hias. Gliocompost (0,5 kg/m
2
) dapat meningkatkan ketahanan tanaman 

krisan terhadap penyakit layu fusarium dan meningkatkan pertumbuhan tanaman itu 

(Warsito & Nuryani, 2005). Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa Gliocompost 

dapat mensubtitusi penggunaan pupuk kimia sintetik dan fungisida sebesar 50 % dari SOP 

yang dilakukan di lahan petani Poncokusumo, Jawa Timur (Nuryani et al., 2011) dan di 

Tabanan Bali (Nuryani et al., 2012). Menurut Shores & Harman (2008) dan Conteras-

Cornerjo et al. (2009) Gliocladium dan Trichoderma selain dapat mengendalikan patogen 

di dalam tanah, dapat juga menghasilkan metabolit sekunder yang berfungsi sebagai 

pemacu pertumbuhan tanaman. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Gliocompost Plus, Biopeat, dan Biovam adalah pupuk hayati unggul yang efektif 

meningkatkan pertumbuhan vegetatif, produktivitas tanaman cabai, dan dapat menekan 

serangan penyakit busuk buah cabai. Pupuk hayati Gliocompost Plus, efektif dapat 

meningkatkan pertumbuhan vegetatif, produktivitas tanaman, menekan serangan penyakit 

busuk buah cabai di tiga tempat percobaan yaitu polybag, super impose dan demplot.   

Sedangkan Biopeat, dan Biovam hanya efektif terhadap produktivitas tanaman dan 

menekan serangan penyakit busuk buah cabai pada percobaan yang dilakukan di polybag 

dan demplot. 
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MENGHAMBAT PERTUMBUHAN JAMUR Rigidoporus microporus SECARA IN 

VITRO 
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1
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2
Jurusan ProteksiTanaman, Fakultas Pertanian Universitas Lampung 

3
Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian  

Universitas Gadjah Mada 

ABSTRAK 

Sebanyak 5 strain bakteri (BA-1, RA-1, RA-2, BC-1 dan RC-2) yang diduga 

berperan sebagai antagonis diidentifikasi dan diuji kemampuannya untuk menghambat 

pertumbuhan jamur akar putih (JAP) secara in vitro. Hasil uji biokimia menunjukkan 

bahwa kelima strain tersebut berasal dari genus Burkholderia. Kelimanya menghasilkan 

pigmen kekuningan pada medium Potato Peptone Glucose Agar, merupakan bakteri gram 

negatif, bersifat oksidatif pada uji OF, uji oksidase negatif, tidak menghasilkan fluoresen 

pada medium King's B serta positif pada uji lecithinase. Uji antagonisme menunjukkan 

bahwa strain RC-2 dan BC-1 memiliki zona penghambatan yang lebih tinggi (16,8 mm) 

dan berbeda nyata dibandingkan strain lainnya (0-2,2 mm) mulai umur 4-6 hari setelah 

inokulasi. Dua strain (RC-2 dan RA-1) kemudian dipilih, mewakili kelompok dengan zona 

penghambatan tertinggi dan terendah untuk diidentifikasi lebih lanjut. Hasil analisis 

sekuens gen 16S rRNA menunjukkan bahwa RA-1 masuk ke dalam kelompok B. gladioli, 

dan RC-2 masuk ke dalam kelompok B. plantarii. 

Kata kunci: Identifikasi, antagonisme, Burkholderia spp., Rigidoporus microporus 

PENDAHULUAN 

Jamur Rigidoporus microporus merupakan patogen penyebab penyakit akar putih 

pada tanaman karet Hevea brasiliensis. Teknik pengendalian yang baru diperlukan untuk 

mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan teknik pengendalian yang telah ada, yaitu 

teknik pengendalian yang mudah diaplikasikan dan relatif murah, salah satunya dengan 

pengendalian secara biologi. 

Agen hayati sebagai pengendali jamur patogen tersebut dapat berasal dari golongan 

jamur maupun bakteri antagonis. Trichoderma spp. adalah salah satu contoh agen hayati 

dari golongan jamur. Penggunaan beberapa jenis Trichoderma spp. untuk mengendalikan 

R. microporus pada tanaman karet dinilai cukup efektif (Jayasuriya & Thennakoon, 2007). 

Meskipun demikian, eksplorasi agensia hayati terus dilakukan termasuk dari golongan 

bakteri misalnya beberapa jenis Pseudomonas, Bacillus, dan lain-lain (Joseph, 2006). 
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Identifikasi diperlukan untuk dapat menggali lebih jauh potensi yang dimiliki oleh 

suatu agensia hayati. Uji biokimia dapat dilakukan sebagai sebagai salah satu langkah awal 

untuk mengelompokkan strain mikroorganisme ke dalam kelompok bakteri tertentu. 

Pengelompokan yang lebih akurat pada umumnya dilakukan dengan identifikasi secara 

molekuler. Analisis gen penyandi seperti gen 16S rRNA menjadi prosedur baku untuk 

menentukan hubungan filogenetik antar strain (Pangastuti, 2006). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa strain bakteri yang diduga 

antagonis dan menguji kemampuan penghambatannya terhadap jamur akar putih 

Rigidoporus microporus secara in vitro. 

BAHAN DAN METODE 

Uji Biokimia. Kultur strain bakteri ditumbuhkan pada medium Potato Peptone 

Glucose Agar (PPGA) (Anonim, 2016). Uji biokimia dilakukan untuk melihat respon 

strain terhadap uji OF (Acharya, 2016), uji reaksi gram dengan KOH 3% (Brown, 2011), 

uji oksidase (Reynolds, 2012), uji fluoresensi pada medium King’s B (Meera & 

Balabaskar, 2012) dan uji lecithinase (Nandy et al., 2008). 

Uji Antagonisme. Uji oposisi langsung dilakukan dengan mengikuti metode 

Setyawan (2014) yang dimodifikasi. Koloni jamur R. microporus yang telah dicetak 

dengan bor gabus berdiameter ±0,9 cm diinokulasikan di salah satu tepi cawan petri yang 

telah berisi media. Selanjutnya strain bakteri uji digoreskanpada sisi yang berlawanan. 

Inkubasi pada suhu kamar dan pengamatan dilakukan setiap hari dengan mengukur 

panjang pertumbuhan koloni jamur dan zona penghambatannya. Pengujian menggunakan 

rancangan acak lengkap (RAL) dengan 3 ulangan setiap strain. Data dianalisis melalui 

sidik ragam dengan uji F. Jika berbeda nyata akan dilanjutkan dengan uji Duncan’s 

multiple range test (DMRT) pada taraf 5%. 

Ekstraksi DNA. Kelima strain dikulturkan dalam 5 ml medium Yeast Peptone 

Broth (yeast extracts 5 g dan pepton 10 g dalam 1000 ml ddH2O pada pH 6.8) dan 

diinkubasi pada 27
o
C selama 24 jam. DNA diekstraksi dari kultur cair menggunakan 

metode yang dilakukan Ausubel et al. (1995). 

Analisis Molekuler. Dua strain dipilih mewakili kelompok dengan penghambatan 

tertinggi dan terendah, dianalisis berdasarkan sekuen gen 16S rRNA. Primer yang 
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digunakan adalah fD1-sat (AGAGTTTGATCCTGGCTCAG) dan rP2-sat 

(ACGGCTACCTTGTTACGACTT). Amplifikasi sekuen gen 16S rRNA dilakukan 

mengikuti metode Weisburg et al. (1991). Pasangan primer yang digunakan menghasilkan 

amplikon gen parsial 16S rRNA berukuran 1.500 bp. 

Analisis Filogenetik. Analisis filogenetik berdasarkan sekuen gen parsial 16S 

rRNA dilakukan menggunakan perangkat lunak MEGA versi 4 (Tamura et al., 2007). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lima strain bakteri uji (BA-1, RA-1, RA-2, BC-1 dan RC-2) menghasilkan pigmen 

kekuningan pada medium PPGA, termasuk bakteri gram negatif, bersifat oksidatif pada uji 

OF, uji oksidase negatif, tidak menghasilkan fluoresen pada medium King's B serta positif 

pada uji lecithinase (Tabel 1). 

Tabel 1. Hasil uji biokimia menggunakan uji OF, uji reaksi gram, uji oksidase, uji 

fluoresensi pada medium King’s B dan uji lecithinase 

Strain OF  Gram  Oksidase  King’s B  Lecithinase  

BA-1  O  -  -  -  +  

BC-1  O  -  -  -  +  

RA-1  O  -  -  -  +  

RA-2  O  -  -  -  +  

RC-2  O  -  -  -  +  

Keterangan: O = oksidatif; F = fermentatif; tanda (+) = positif; tanda (-) = negatif. 

Uji antagonisme in vitro 5 strain terhadap JAP pada medium TSA menunjukkan 

bahwa strain RC-2 dan BC-1 memiliki zona penghambatan relatif lebih tinggi 

dibandingkan strain lain pada umur 4-6 hari setelah inokulasi (Tabel 2). 

Tabel 2. Panjang zona penghambatan 5 strain diduga Burkholderia spp. terhadap jamur R. 

microporus pada uji oposisi langsung pada medium TSA 

Strain 
Rerata (mm) 

2 hari 3 hari 4 hari 5 hari 6 hari 

RC-2 24,4 b 18,2 ab 16,8 a 16,8 a 16,8 A 

BC-1 24,4 b 17,6 ab 16,8 a 16,8 a 16,8 A 

BA-1 25,8 b 16,0 b 11,4 b 5,0 c 0,0 C 

RA-1 26,2 ab 17,2 ab 11,6 b 7,8 b 2,2 B 

RA-2 30,5 a 20,8 a 14,8 ab 9,0 b 1,8 bc 

K 0,0 c 0,0 c 0,0 c 0,0 d 0,0 C 

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan 

tidak berbeda nyata berdasarkan DMRT pada taraf 5%. 
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R. microporus tumbuh baik pada medium TSA, pada hari ke-6 panjang koloni 

memenuhi cawan petri (Tabel 3). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hambatan 

pertumbuhan jamur R. microporus oleh aktivitas bakteri uji. Pertumbuhan koloni R. 

microporus tampak terhambat pada perlakuan strain RC-2 dan BC-1. 

Tabel 3. Pengaruh Panjang koloni jamur R. microporus pada uji oposisi langsung terhadap 

5 strain diduga Burkholderia spp. pada medium TSA 

Strain 
Rerata (mm) 

2 hari 3 hari 4 hari 5 hari 6 hari 

RC-2 5,4 ab 11,6 c 13,0 b 13,0 d 13,0 d 

BC-1 6,2 a 13,0 bc 13,8 b 13,8 d 13,8 d 

BA-1 5,4 ab 15,2 a 19,8 a 27,0 b 32,4 b 

RA-1 5,0 ab 14,0 ab 19,6 a 23,4 c 28,6 c 

RA-2 4,3 b 14,0 ab 20,0 a 25,8 bc 31,8 b 

K 4,0 b 12,0 c 20,0 a 35,0 a 54,0 a 

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan 

tidak berbeda nyata berdasarkan DMRT pada taraf 5%. 

Identifikasi secara molekuler dilakukan terhadap strain RC-2 yang mewakili 

kelompok zona penghambatan tinggi dan RA-1 yang rendah. Berdasarkan analisis sekuens 

gen 16S rRNA, RA-1 dikelompokkan sebagai B. gladioli, dan RC-2 termasuk ke dalam 

kelompok B. plantarii (Gambar 1). 

 

Gambar 1.  Hasil analisis hubungan filogenetik sekuens bakteri strain RA-1 dan RC-2 

berdasarkan gen 16S rRNA. Keterangan: T = type strain, dalam tanda 

kurung “()” = sumber isolasi. 

 LMG 9035-HQ849098-B.plantarii (Oryza sativa) T

 CIP 105979-EU024175-B.plantarii (Vanda sp.)

 LMG 16020-HQ849097-B.plantarii (Vanda sp.)

 RC-2 (Dendrobium)

 P 1-22-1-NR 029211-B.glumae (O.sativa) T

 LMG 2196-HQ849085-B.glumae (O.sativa)

 RA-1 (Dendrobium)

 CIP 104582-EU024170-B.gladioli (fermented corn flour)

 NBRC 13700-AB680484-B.gladioli (Gladiolus sp.) T

 LMG 2216-HQ849083-B.gladioli (Gladiolus sp.)

 ATCC 25416-AF097530-B.cepacia (Allium cepa) T

 ATCC 17759-AY741334-B.cepacia (forest soil)

 Struelens-NR 029358-B.multivorans (human) T

 NBRC 102086-AB681698-B.multivorans (no information)

 NBRC 102203-AB681728-E.coli (urine) T

0.02
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B. gladioli dikenal sebagai patogen penyebab penyakit busuk lunak pada tanaman 

anggrek seperti Dendrobium, Oncidium, dan Miltonia (Keith et al., 2005). B. plantarii juga 

dikenal sebagai patogen pada tanaman padi, tetapi Mitchell & Teh (2005) melaporkan 

bahwa B. plantarii memiliki potensi penghambatan yang kuat terhadap patogen Erwinia 

amylovora. Penghambatan tersebut dilaporkannya merupakan pengaruh dari senyawa yang 

dihasilkan B. plantarii dalam medium cair yang bersifat hidrofilik dan ionik. 

Kemampuan antagonis B. plantarii RC-2 dapat dimanfaatkan sebagai salah satu 

agens pengendali hayati terhadap penyakit akar putih pada tanaman karet, dengan 

memperhatikan potensinya sebagai patogen pada tanaman. 

KESIMPULAN 

Hasil analisis sekuens gen 16S rRNA menunjukkan bahwa strain RA-1 termasuk 

kelompok B. gladioli dan strain RC-2 termasuk B. plantarii. Penghambatan miselium R. 

microporus tertinggi ditunjukkan oleh strain RC-2 dan BC-1. Kedua strain dapat menjadi 

agens pengendali R. microporus dengan memperhatikan potensinya sebagai patogen 

tanaman. 
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IDENTIFIKASI JAMUR PENYEBAB PENYAKIT PENTING PADA BUAH 

STROBERI (Fragaria ananassa) DI KABUPATEN PURBALINGGA, JAWA 
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*
, Sedyo Hartono

 

Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas  Pertanian, Universitas 

Gadjah Mada, Jl. Flora, Bulak Sumur, Yogyakarta. 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai jenis jamur patogen yang 

menginfeksi buah stroberi (Fragaria ananassa) di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. 

Patogen dapat menginfeksi buah baik saat masa tanam maupun setelah panen. Identifikasi  

dilakukan dengan menumbuhkan jamur pada media PDA (Potato dextrose agar) dan V8 

juice agar. Kemudian diamati morfologi jamur seperti bentuk, warna, dan kecepatan 

tumbuh jamur, serta morfologi secara mikroskopi. Jamur yang teridentifikasi antara lain 

Botrytis sp., Colletorichum sp., Phytophthora sp., dan Rhizopus sp.  

Kata kunci: buah, Fragaria ananassa, identifikasi, jamur, spora, sporangium. 

PENDAHULUAN 

Stroberi merupakan tanaman subtropis yang telah lama diintroduksi dan dapat 

beradaptasi di dataran tinggi tropis. Stroberi merupakan buah yang mudah rusak dan 

memiliki daya simpan yang sangat terbatas karena memiliki struktur yang lunak, mudah 

terluka akibat bahaya mekanis, memiliki tingkat respirasi tinggi, dan kerentanan terhadap 

jamur (Dennis, 1978, Dennis & Mountford, 1975). Kehilangan hasil setelah masa panen 

lebih parah ketika kondisi sesuai untuk perkembangan penyakit. Pada beberapa kasus 

kehilangan hasil dapat mencapai 80-85% (Larena et al., 2005). 

Penyakit pada buah stroberi yang paling penting adalah antraknosa, busuk buah 

kelabu, dan busuk lunak. Antraknosa merupakan penyakit yang dapat menyerang daun, 

sulur, mahkota, dan buah. Penyakit disebabkan oleh jamur Colletotrichum acutatum. 

Penyakit busuk buah kelabu disebabkan oleh jamur Botrytis cinerea. Jamur membentuk 

spora berwarna abu-abu yang melapisi permukaan buah sakit. Infeksi pertama kali terjadi 

pada jaringan buah di bawah kelopak bunga. Infeksi pada buah menyebabkan bercak, 

berwarna coklat, dan secara cepat meluas (Sikora, 2004; Turecheck, 2004). Busuk lunak 

(Leather Rot) disebabkan oleh jamur Phytophthora cactorum, yang merupakan patogen 

tular tanah pada berbagai tanaman herbaseous dan berkayu (Nienhaus, 1960). Pada stroberi 
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yang dibudidayakan (Fragaria x ananassa Duch) menyebabkan busuk akar dan juga busuk 

lunak pada buah (Rose, 1924). 

Informasi tentang penyakit buah stroberi di Indonesia masih sangat terbatas, 

penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi penyebab penyakit pada buah stroberi 

di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, sehingga diharapkan dapat mempermudah kita 

dalam pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan karakter masing-masing patogen. 

METODOLOGI 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten 

Purbalingga, Jawa Tengah dan di Laboratorium Ilmu Penyakit Tumbuhan Klinik, Jurusan 

Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada.  

Isolasi dilakukan dengan cara menumbuhkan jamur pada media PDA (Potato 

Dextrose Agar) dan V8 Juice Agar. Identifikasi dilakukan secara makroskopis dan 

mikroskopis. Spora didentifikasi dengan kunci identifikasi Barnett dan Hunter (1972) serta 

pustaka yang relevan. Inokulasi dilakukan dengan cara penempelan piringan jamur pada 

permukaan buah yang sudah dilukai dengan jarum. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil pengamatan diketahui beberapa macam penyakit yang disebabkan oleh 

jamur. Deskripsi penyakit tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

A. Antraknosa 

Gejala penyakit antraknosa ditandai dengan membusuknya buah dan berubah warna 

menjadi coklat (Gambar 1). Gejala awal menunjukkan bercak kecil, kemudian meluas 

hingga seluruhnya menjadibusuk.Selain itu, pada bagian pusat bercak dihasilkan masa 

spora berwarna jingga. Gejala banyak terjadi pada buah yang matang, akan tetapi dapat 

terjadi pada buah yang masih muda dengan gejala bercak kecil dan tidak terlalu 

berkembang. 
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Gambar 2.a) Koloni jamur Colletotrichum sp., b). Konidia jamur Colletotrichum sp., (bar: 10 µm) 

c). Hasil inokulasi Colletotrichum sp. 

 
Gambar 1.Gejala antraknosa buah stroberi 

Hasil isolasi pada media PDA, pada awal pertumbuhan miselium berwarna putih 

kekuningan dan membentuk pola lingkaran konsentris di bagian atasnya, sedangkan di 

bagian bawah, koloni memiliki kombinasi warna putih dan jingga serta memiliki bercak-

bercak bulat berwarna hitam (Gambar 2a.). Hasil pengamatan secara mikroskopi diperoleh 

spora yang berbentuk lonjong, memanjang dengan bagian ujungnya membulat (Gambar 

2b.). Dari hasil identifikasi, diketahui jamur penyebab penyakit tersebut adalah 

Colletotrichum sp.  

 

Hasil uji inokulasi menunjukkan bahwa gejala muncul sangat cepat yaitu 1 hari 

setelah inokulasi. Gejala awal yang terlihat adalah luka nekrotik berwarna hitam, dan 

semakin meluas setiap harinya. Tahap akhir gejala penyakit ini ditandai dengan adanya 

masa spora berwarna jingga pada bagian tengah nekrotik (Gambar 2c). Bailey et al. (1992) 

menyatakan bahwa Colletotrichum menyebabkan gejala yang khas yang disebut sebagai 

antraknosa, dicirikan sebagai jaringan nekrotik yang tenggelam dan memproduksi masa 

konidia berwarna jingga. Penyakit terjadi pada jaringan yang baru berkembang maupun 

yang sudah dewasa. 
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B. Busuk buah kelabu (Grey mold). 

Gejala penyakit meliputi tumbuhnya miselium berwarna abu-abu pada permukaan 

buah.Pada mulanya miselium hanya tumbuh pada bagian kecil dari buah, kemudian 

berkembang dan menyelimuti seluruh permukaan buah, sehingga buah berangsur menjadi 

kering dan berubah warna menjadi hitam (Gambar 3). 

 

Gambar 3. Gejala penyakit busuk buah kelabu 

Penyakit ini dapat menular dengan cara kontak langsung antara buah sehat dengan 

buah terinfeksi. Patogen dapat disebarkan oleh bantuan angin atau serangga. 

 

Jamur tumbuh dengan cepat pada media PDA (Potato Dextrose Agar). Setelah 6 

hari, seluruh permukaan media sudah terpenuhi oleh miselium. Kecepatan pertumbuhan 

miselium yaitu 1,5 cm per hari. Pada fase pertumbuhan awal miselium sangat tipis. Koloni 

berwarna abu-abu, dengan pertumbuhan koloni terlihat tidak merata, terdapat bagian yang 

tebal pada bagian tertentu, dan tipis pada bagian yang lainnya. Sporulasi akan terjadi ketika 

jamur diinkubasi pada suhu kurang lebih 20
o 

C pada kondisi gelap. Spora dan sklerotia 

jamur muncul 10 hari setelah perlakuan. Jamur hasil isolasi teridentifikasi sebagai Botrytis 

sp. Gejala hasil inokulasi muncul 3 hari setelah inokulasi. Pada fase awal gejalanya 

ditandai dengan munculnya miselium berwarna putih tipis pada permukaan buah. 

Kemudian, selang 2 hari jamur tersebar luas dan warna miselium berubah menjadi abu-abu 

c b a d 

Gambar 4.a). Koloni jamur Botrytis sp. b). Spora jamur Botrytis sp., (bar: 20 µm) 

c). Hasil inokulasi Botrytis sp., d) Sklerotia jamur Botrytis sp. 
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kekuningan. Sporulasi terjadi pada 2 hari setelah inokulasi. Sporulasi ditandai dengan 

adanya bintik-bintik kekuningan pada ujung-ujung hifa. Konidia terbentuk diatas 

permukaan media, dan bervariasi jumlahnya, menggerombol pada ujung konidiofor, 

berbentuk bulat, lonjong, dan seperti berambut.  

C. Busuk lunak Phytophthora 

Gejala penyakit ini ditandai dengan kenampakan buah berwarna putih dan lunak, 

serta berair. Banyak terjadi pada buah menjelang matang dan gejala pada buah muda 

sangat jarang terjadi. Buah sangat mudah tertular jika bersinggungan langsung dengan 

buah terinfeksi. Penyakit cepat menyebar jika lingkungan disekitarnya lembab dan banyak 

air. 

 
Gambar 5. Gejala busuk lunakPhytophthora 

 

 

Pada media V8 Juice Agar dan inkubasi pada kondisi gelap dengan suhu ± 20
o
C, 

jamur yang tumbuh memiliki ciri-ciri: miselium berwarna putih tipis baik dilihat dari atas 

maupun bawah cawan petri, membentuk pola lingkaran konsentris. Koloni jamur 

memenuhi petri dalam 10 hari. Sporangium berbentuk bulat dengan salah satu bagian 

ujungnya meruncing (Gambar 6c). Jamur diidentifikasi sebagai Phytophthora sp. Gejala 

hasil inokulasi muncul pada hari ke 3 setelah inokulasi. Gejala awal yang terlihat adalah 

d 
c b a 

Gambar 6.a). Koloni jamur Phytophtora sp., b). Sporangium dilihat dari koloni, (bar: 100 µm)c). Sporangium 

diambil langsung dari buah(bar: 50 µm) d). Inokulasi jamur Phytophtora sp. 
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pelunakan jaringan di sekitar inokulasi dan sedikit berair. Gejala lanjut seluruh jaringan 

buah mengalami pelunakan, dan terlihat sedikit adanya miselium putih tipis. 

D. Busuk buah Rhizopus 

Buah yang sakit membentuk miselium berwarna putih di permukaan yang 

kemudian menyelimuti seluruh permukaan buah. Gejala lanjut dari penyakit ini yaitu buah 

akan menjadi lunak dan membusuk. 

 

Gambar 7. Busuk buah Rhizopus. 

Isolasi dilakukan dengan menumbuhkan pada media PDA (Potato Dextrose 

Agar).  

 

 

 

Jamur memiliki pertumbuhan miselium sangat cepat. Pada hari ke 5 koloni jamur 

sudah memenuhi cawan petri. Pada awal pertumbuhan, jamur berwarna putih bening baik 

dilihat dari atas petri maupun bawah petri, membentuk miselium aerial dan pada bagian 

ujungnya muncul sporangium berwarna hitam (Gambar 8b). Hasil identifikasi 

menunjukkan bahwa jamur tersebut adalah Rhizopus sp. Gejala hasil inokulasi muncul 1 

hari setelah inokulasi, ditandai dengan tumbuhnya miselium berwarna putih tebal pada 

permukaan buah. Jamur sudah mencapai ¼ bagian permukaan buah di hari pertama setelah 

d c b a 

Gambar 8.a). Koloni jamur Rhizopus sp., b). Sporangium jamur Rhizopus sp. (anak panah), rhizoid (lingkaran 

merah) (bar:10 µm) c). Zigospora jamur Rhizopus sp. (bar: 50 µm) d). Hasil inokulasi jamur Rhizopus sp. 
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inokulasi, dan pada hari ketiga seluruh permukaan buah sudah penuh dengan miselium 

(Gambar 8d). 

KESIMPULAN 

Penyakit pada buah stroberi yang ditemukan di Desa Serang, Kec. Karangreja, 

Kab. Purbalingga, Jawa Tengah antara lain antraknosa yang disebabkan oleh 

Colleotrichum sp., busuk buah kelabu yang disebabkan oleh Botrytis sp., busuk lunak yang 

disebabkan oleh Phytophthora sp., dan busuk buah yang disebabkan oleh Rhizopus sp. 
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Balai Penelitian Getas, Jl. Pattimura Km. 6 Salatiga 50702 

ABSTRAK 

Corticium salmonicolor merupakan jamur penyebab penyakit jamur upas yang 

menyerang batang dan cabang tanaman karet. Penyakit jamur upas menyebabkan kematian 

pada percabangan utama tanaman sehingga mengakibatkan berkurangnya populasi 

tanaman. Penyakit ini seringkali menjadi permasalahan yang serius terutama di daerah 

dengan curah hujan dan kelembaban tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

fungisida yang lebih efektif  dalam pengendalian jamur upas pada Tanaman Karet Belum 

Menghasilkan (TBM). Bahan aktif yang diperbandingkan adalah beberapa jenis fungisida 

yang secara umum telah dipergunakan untuk mengendalikan jamur upas, yaitu tembaga 

sulfat, benomil dan mankozeb + karbendazim. Percobaan dilakukan pada TBM umur 4 

tahun di kebun karet PT. Perkebunan Nusantara IX. Hasil penelitian menunjukkan 

perlakuan fungisida tembaga sulfat lebih efektif mengendalikan penyakit jamur upas 

dengan tingkat persentase kesembuhan sebanyak 42,86%. Fungisida benomil dan 

mankozeb+karbendazim dapat digunakan untuk mengendalikan jamur upas namun dengan 

interval aplikasi lebih pendek dibandingkan tembaga sulfat. 

Kata kunci : jamur upas, tanaman karet, fungisida 

PENDAHULUAN 

Penyakit jamur upas (jamur Cortisium salmonicolor) merupakan salah satu 

penyakit penting pada tanaman karet. Umumnya tanaman yang diserang adalah tanaman 

muda umur 3-7 tahun pada kebun dengan kelembaban tinggi. Penyakit menyerang pangkal 

cabang yang mengakibatkan matinya cabang atau tajuk tanaman dan serangan lanjut 

mengakibatkan tanaman mati. Serangan penyakit jamur upas mempunyai empat tingkat 

perkembangan gejala atau stadium (rumah laba-laba, bongkol, kortisium, nekator) dan 

mudah dikenal di lapangan (Soepadmo, 1978; Anonim, 1982; Fairuzah et al., 2014).  

Gangguan penyakit jamur upas dari segi teknis tidak mudah diatasi secara preventif 

karena sulit untuk menduga bagian tanaman karet yang terlebih dahulu akan dihinggapi 

jamur upas. Dari segi ekonomi, memperlakukan seluruh tanaman karet dengan fungisida 

dalam rangka mencegah penyakit dianggap relatif mahal. Oleh karena itu pengendalian 

jamur upas selalu dilakukan melalui tindakan kuratif. Menurut Hilton (1958), penggunaan 

Bubur Bordeaux efektif untuk mengendalikan jamur upas dan sudah digunakan pada 
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kebun-kebun karet di Jawa sejak tahun 1914. Namun, akhir-akhir ini para pengusaha 

perkebunan karet kesulitan untuk mendapatkan bahan berupa terusi (tembaga sulfat). 

Dalam rangka mencari pilihan lain selain bubur Bordeaux maka perlu dilakukan pengujian 

fungisida lain yang dapat mengendalikan jamur upas.  

METODOLOGI 

Penelitian dilaksanakan di perkebunan karet Kebun Getas Afdeling Galardowo 

Blok Slemet milik PT. Perkebunan Nusantara IX dengan ketinggian tempat ± 300 m dpl. 

Penelitian dilaksanakan bulan Agustus 2014. Alat yang digunakan berupa gelas ukur, 

timbangan, kuas, ember, tangga, label, alat tulis dan kamera. Bahan yang digunakan adalah 

tanaman karet umur 4 tahun (TBM IV) klon PB 260, fungisida berbahan aktif tembaga 

sulfat (bubur Bordeaux), benomil dan fungisida campuran berbahan aktif mankozeb 70% + 

karbendazim 10%. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) yang terdiri 

dari 4 perlakuan. Masing-masing perlakuan terdiri dari 3 tanaman percobaan, sehingga 

jumlah seluruh tanaman yang digunakan adalah 36 tanaman percobaan dalam 3 ulangan. 

Analisis data dengan menggunakan ANOVA dilanjutkan dengan uji beda nyata 

menggunakan Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) pada aras 5%. 

Pelaksanaan penelitian dimulai dari survei lapangan yang dilakukan sebelum 

aplikasi fungisida. Luas areal yang di amati yaitu ±1 hektar dan terdiri dari 600 tanaman 

karet. Setelah itu dilakukan pengamatan intensitas penyakit jamur upas pada seluruh 

tanaman karet terlebih dahulu berdasarkan skala kerusakan. Aplikasi fungisida dilakukan 

sekali dengan cara dioleskan pada bagian yang terserang penyakit termasuk 30 cm di atas 

dan di bawah bagian yang sakit. Pengamatan intensitas penyakit lanjutan dilakukan setiap 

satu minggu sekali selama tiga minggu.  

Nilai kategori serangan diperoleh berdasarkan skala kerusakan: 0=Tidak ada 

serangan;  1=Terdapat sebaran seperti sarang laba-laba, melekat pada permukaan kulit; 

2=Lateks menetes di antara benturan sarang laba-laba;  3=Pada jaringan terserang terdapat 

selaput (miselia jamur) tebal berwarna kemerahan, ada lateks yang menetes berwarna 

coklat, daun pada ranting menguning;  4=Jaringan kulit membusuk, berwarna kehitaman, 

bila kulit dikelupas akan terlihat jaringan kayu juga membusuk, ada keterlibatan serangga, 
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gugur daun pada ranting yang terserang, jaringan terinfeksi patah; 5=Cabang atau ranting 

yang terserang mati, patah pada bagian cabang utama (Budiman & Amypalupi, 2003).  

Dari hasil skala kerusakan ditentukan persentase intensitas penyakit jamur upas 

dengan rumus hasil perkalian jumlah tanaman sakit dari setiap kategori serangan dengan 

nilai skala dari tiap kategori serangan dibagi hasil kali dari jumlah tanaman yang diamati 

dengan nilai skala kategori tertinggi kemudian dikali 100% (Soepadmo, 1978). Persentase 

kesembuhan penyakit dihitung dengan menggunakan rumus intensitas penyakit sebelum 

aplikasi dikurangi intensitas penyakit setelah aplikasi dibagi intensitas penyakit sebelum 

aplikasi dikali 100% (Fairuzah et al., 2014). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini, perlakuan tembaga sulfat dapat menurunkan intensitas penyakit 

jamur upas mulai dari satu sampai tiga minggu setelah aplikasi. Pengolesan tembaga sulfat 

dalam bentuk bubur Bordeaux di pangkal cabang mengakibatkan endapan sulit larut dalam 

air dan melekat kuat. Menurut Semangun (2001), ekstraksi endapan bubur Bordeaux pada 

permukaan tanaman dengan air tidak dapat membebaskan ion tembaga dalam jumlah 

cukup, namun sekresi yang dikeluarkan jamur (diduga asam oksalat) dapat sedikit demi 

sedikit melarutkan tembaga sehingga membunuh jamur itu sendiri.  

Benomil merupakan golongan benzimidazole yang memiliki spektrum luas. 

Fungisida ini bersifat sistemik yang dapat terserap oleh jaringan tanaman dan tidak mudah 

tercuci oleh air hujan karena masih meninggalkan residu dalam jaringan tersebut. Senyawa 

aktif yang diangkut berupa methylbenzimidazole karbamat (MBC atau BCM). Cara kerja 

fungisida benomil pada tubuh jamur adalah dengan cara mengikat mikrotubulus, 

mengganggu pembentukan sel seperti sitoskeleton, sintesis DNA, pembelahan sel dan 

menyebabkan penyimpangan kromosom (Waxman, 1998). Pada penelitian ini, benomil 

mampu menurunkan laju intensitas penyakit jamur upas sampai dua minggu setelah 

aplikasi dan mulai mengalami sedikit kenaikan pada minggu ketiga. Hal ini berarti 

fungisida benomil akan efektif mengendalikan jamur upas jika aplikasi pengendalian 

menggunakan interval waktu setiap dua minggu sekali.  

Intensitas peyakit jamur upas pada perlakuan mankozeb+karbendazim dapat 

menurun satu minggu setelah aplikasi dan sedikit demi sedikit mengalami kenaikan pada 

minggu kedua dan ketiga. Meskipun terjadi sedikit kenaikan pada minggu kedua setelah 
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aplikasi namun tidak melebihi intensitas penyakit awal dan pada minggu ketiga setelah 

aplikasi, nilai intensitas penyakit sama dengan intensitas penyakit awal. Berdasarkan hal 

tersebut maka diduga fungisida mankozeb 70%+karbendazim 10% akan efektif 

mengendalikan jamur upas jika aplikasinya dilakukan setiap satu minggu sekali. Fungisida 

campuran antara kontak dan sistemik digunakan sebagai salah satu cara untuk menghindari 

terbentuknya strain jamur tahan fungisida karena keduanya mempunyai cara kerja berbeda. 

Pada perlakuan kontrol, laju kerusakan tanaman semakin berkembang.  

Efektivitas perlakuan fungisida untuk mengendalikan penyakit dapat dilihat dari 

persentase kesembuhan yang diperolehnya dan hal ini dihitung berdasarkan nilai intensitas 

penyakit. Hasil perhitungan pada pengamatan tiga minggu setelah aplikasi menunjukkan 

persentase kesembuhan tertinggi pada perlakuan tembaga sulfat yaitu 42,86%. Menurut 

Budiman & Amypalupy (2003) bila kulit pada bagian sakit belum kering dan sulit 

dikelupas biasanya masih terinfeksi jamur upas. Pengamatan secara visual pada penelitian 

ini menunjukkan aplikasi tembaga sulfat membuat kulit yang terserang jamur upas mudah 

kering dan terkelupas kemudian terlihat kulit pulihan yang baru. 

Menurut Jayasuriya (2006), bubur Bordeaux efektif untuk mengendalikan penyakit 

jamur upas (Corticium salmonicolor) dan gugur daun akibat C. gloeosporioides pada 

tanaman karet di pembibitan dan TBM yang diapikasikan pada periode basah. Bubur 

Bordeaux direkomendasikan untuk mengendalikan jamur upas yang menyerang tanaman 

apel (Powell et al., 1970), mangga (Melissa, 2007), jati (Mohanan, 2008), jeruk mandarin 

(Pradhanang, 1994) dan kakao (Akrofi et al., 2014), tanaman hutan seperti Tectona 

grandis, Bombax ceiba, Ailanthus triphysa, Gmelina arborea. Dalbergia latifolia, 

Ochroma pyramidale dan Eucalyptus spp. (Sharma et al., 1985). Berdasarkan daftar dalam 

IFOAM Norms version 2005 dan Codex Alimentarius Organic Guidelines, Bubur 

Bordeaux dapat digunakan sebagai perlindungan tanaman untuk produksi tanaman organik 

(Asia Regional Organic Standard, 2012).  

Pada perlakuan benomil juga menunjukkan persentase kesembuhan, namun relatif 

rendah yaitu 5%. Benomil merupakan fungisida sistemik yang dapat diaplikasikan untuk 

tindakan prefentif maupun kuratif (Ivic, 2010). Sedangkan  perlakuan mankozeb 70% + 

karbendazim 10% menunjukkan persentase kesembuhan 0% yang berarti perlakuan 
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tersebut tidak berpengaruh terhadap penyakit jamur upas. Dalam formulasi fungisida 

tersebut, mankozeb merupakan bahan aktif yang mendominasi dibandingkan karbendazim. 

Mankozeb merupakan fungisida kontak yang efektif jika digunakan sebagai tindakan 

preventif. Pada kontrol (tanpa aplikasi) tidak terjadi kesembuhan penyakit namun justru 

kenaikan penyakit sampai 10%. Hal ini terjadi karena intensitas penyakit jamur upas pada 

kontrol selalu meningkat setiap minggunya sehingga jika tidak dikendalikan maka tanaman 

akan sulit menyembuhkan dirinya sendiri kecuali faktor lingkungan yang dapat 

mempengaruhi perkembangan penyakit.  

KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan perlakuan fungisida tembaga sulfat lebih efektif 

mengendalikan penyakit jamur upas dengan tingkat persentase kesembuhan sebanyak 

42,86%. Fungisida benomil dan mankozeb+karbendazim dapat digunakan untuk 

mengendalikan jamur upas namun dengan interval aplikasi lebih pendek dibandingkan 

tembaga sulfat.  
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KETAHANAN UMBI BEBERAPA KULTIVAR UBIJALAR (Ipomoea batatas L.) 

TERHADAP PENYAKIT BUSUK LUNAK  (Rhizopus sp.) 

Ruth Regina Wakum, Frenki Arthur Paiki, dan Eko Agus Martanto
* 

Faperta Universitas Papua, Manokwari 98314 

ABSTRAK 

 Penyakit busuk lunak adalah penyakit setelah panen atau penyakit dalam materi 

yang tersimpan di ubijalar. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Rhizopus sp. Jaringan 

menjadi busuk lunak, lembut dan berair. Permukaan umbi yang terinfeksi berwarna coklat 

dan jika rusak akan mengeluarkan cairan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi ketahanan 

umbi beberapa kultivar ubijalar (Ipomea batatas L.) terhadap penyakit busuk lunak yang 

disebabkan oleh jamur Rhizopus sp. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap 

faktorial yang terdiri dari faktor umbi  beberapa kultivar ubijalar dan pelukaan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa masa inkubasi kultivar Kulit ungu (1,3 – 4,3 hari) lebih 

cepat dibandingkan dengan kultivar Minyambauw (2,3 - 3 hari), kultivar Kuning telur (3,7 

hari) dan kultivar Jawa (3,3 - 6 hari). Masa inkubasi umbi ubijalar yang dilukai lebih cepat 

(1,3 – 3,7 hari) dibandingkan dengan umbi ubijalar tidak dilukai (3 - 6 hari). Kultivar 

Minyambouw dan Kulit ungu termasuk rentan, kultivar Kuning telur agak tahan, 

sedangkan kultivar Jawa tahan terhadap penyakit busuk lunak. Intensitas penyakit pada 

kultivar umbi ubijalar yang dilukai (51,67%) lebih tinggi dibandingkan dengan umbi  

ubijalar tidak dilukai (39,67%). Rata-rata laju perkembangan penyakit busuk lunak pada 

kultivar Kulit ungu (19,96% /hari) lebih besar dari kultivar Minyambouw (19,03% /hari), 

Kuning telur (13,26% /hari) dan terendah adalah kultivar Jawa (11,96% /hari). 

Kata Kunci: Busuk lunak, ubijalar, Rhizopus sp., ketahanan 

 

PENDAHULUAN 

Ubijalar (Ipomoea batatas (L.) Lamb.) merupakan salah satu sumber pangan yang 

cukup potensial dalam mengatasi ketergantungan terhadap beras (Amir, 1988). Selain itu 

ubijalar juga menjadi tanaman pangan strategis dalam pengembangan industri bahan 

makanan (Roosda et al., 2013). Ubijalar  menduduki urutan ketujuh diantara tanaman 

pangan dunia dengan produksi tahunan lebih dari 100 juta ton (Nwokocha, 1992 dalam 

Tijjani et al., 2013).   

Keunggulan ubijalar dibanding dengan bahan makanan lain antara lain : (1) 

menguntungkan untuk diusahakan karena nilai produksinya tinggi, (2) potensi 

penggunaannya cukup luas dan cocok untuk program diversifikasi pangan, dan (3) 

produktivitas ubijalar sangat tinggi (12 ton/ha) dibandingkan dengan beras (4,5 ton/ha) 

maupun ubikayu (8 ton/ha) setiap 4 bulan (Pujiatmoko, 2007 dalam Sulyanti et al., 2011). 
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Menurut Wargiono et al., (1986), ubijalar mengandung vitamin A 6,14 g/100 g bahan atau 

kurang lebih tiga kali kebutuhan minimal untuk orang dewasa.  Hal ini sangat tepat jika 

ubijalar dikonsumsi oleh anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dan menengah. 

Bagi masyarakat Papua, khususnya petani, peningkatan produksi tidak dapat 

dilepaskan begitu saja dari komoditas utama yang diusahakan yaitu ubijalar. Hal ini 

mengingat kurang lebih 95% penduduk yang bermukim di pedalaman Papua 

mengkonsumsi ubijalar sebagai makanan pokok (Nuryati, 1997). Ubijalar diolah secara 

umum dengan cara direbus, dibakar, dan digoreng. Biasanya masyarakat Papua 

memakannya bersama lauk pauk yang lain seperti sayur, ikan, dan daging babi.  

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2014), produksi ubijalar di Provinsi Papua Barat 

pada tahun 2013 mencapai 14,90 ton/ha. Produksi ini tergolong masih sangat rendah jika 

dibandingkan dengan Provinsi Papua pada tahun yang sama mencapai 40,55 ton/ha. 

Rendahnya produksi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah infeksi 

penyakit. Dari semua kehilangan hasil yang disebabkan oleh penyakit tanaman, yang 

paling banyak merugikan terjadi pada fase pasca panen (Arya, 2010 dalam Enyiukwu et 

al., 2014).  Penyakit pasca panen yang penting pada umbi ubijalar adalah penyakit busuk 

lunak yang disebabkan oleh jamur Rhizopus sp. Jaringan yang terinfeksi menjadi busuk 

basah, lunak dan berair. Permukaan produk yang terinfeksi  akan berwarna coklat dan jika 

pecah akan mengeluarkan cairan (Soesanto, 2006).   

Masyarakat di Kabupaten Manokwari, biasanya menanam berbagai jenis ubijalar 

pada suatu luasan lahan atau kebun. Sistem yang dipakai pada kebun-kebun masyarakat 

adalah sistem menanam tanaman campuran, sehingga terdapat keragaman berbagai jenis 

tanaman yang di tanam dalam suatu lahan. Pada saat panen petani akan memanen umbi 

dari berbagai jenis kultivar ubijalar yang ditanamnya, baik sekaligus atau bertahap. Umbi 

yang dipanen tidak seluruhnya dikonsumsi pada hari itu, ada yang disimpan untuk 

keperluan hari berikutnya. Berbagai kultivar umbi yang disimpan kadang-kadang 

membusuk sebelum digunakan, terutama yang mengalami pelukaan. Membusuknya umbi 

antara lain karena infeksi jamur Rhizopus sp. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan 

mengevaluasi ketahanan umbi beberapa kultivar  ubijalar (Ipomea batatas L.) terhadap 

penyakit busuk lunak yang disebabkan oleh jamur Rhizopus sp. 
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BAHAN DAN METODE 

Metode 

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap berfaktor yang terdiri atas faktor 

kultivar ubijalar dan pelukaan, yang masing-masing diulang 3 kali, setiap ulangan terdiri 

dari 5 umbi. Faktor kultivar ubijalar terdiri atas: V1:  Kultivar Minyambouw (kultivar 

lokal), V2:Kultivar  Kuning telur (kultivar lokal), V3 : Kultivar kulit ungu (kultivar lokal), 

dan V4: Kultivar Jawa (kultivar introduksi).  Faktor pelukaan :A1: Ubijalar yang tidak 

dilukai, dan A2: Ubijalar yang dilukai pada 10 titik secara acak.  

Patogen dan inokulasinya 

Rhizopus sp. yang digunakan berasal dari isolat kultivar ubijalar lokal yang 

mengalami busuk lunak. Isolat ditumbuhkan pada media PDA dan diinkubasi selama 3 

hari.  Inokulasi dilakukan terhadap semua umbi ubijalar yang dilukai maupun yang tidak 

dilukai. Permukaan umbi ditusuk 10 titik menggunakan jarum dengan kedalaman ± 1 cm 

secara acak. Umbi ubijalar yang dilukai maupun yang tidak dilukai direndam dalam 

suspensi spora dengan kerapatan 10
6
 konidium/ml air selama 3 menit, kemudian umbi 

diangkat dan diletakkan diatas nampan yang berisi air. 

Masa Inkubasi. Masa inkubasi adalah munculnya gejala setelah inokulasi, yang dihitung 

mulai dari inokulasi sampai timbulnya gejala penyakit yang pertama. 

Intensitas Penyakit. Intensitas penyakit dihitung berdasarkan persentase  gejala penyakit 

yang terjadi. Intensitas penyakit diamati 3 hari setelah inokulasi, dilakukan setiap 3 hari 

sekali dan diamati sebanyak 6 kali. 

Intensitas penyakit dihitung dengan rumus :  

     n 

    ∑          
    i=0 (n × v) 

IP  = -------------------   ×  100% 

             Z   ×  N 

  IP = Intensitas Penyakit, ni = Banyaknya umbi dari setiap kategori infeksi, vi = Nilai 

skala dari setiap kategori infeksi, N = Jumlah umbi yang diamati, dan V = Nilai skala 

tertinggi.  

Kategori infeksi dan kategori ketahanan yang dipakai menurut Zuraida et al. (1992) 

yang dimodifikasi pada Tabel 1 sebagai berikut: 
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Tabel 1. Kategori infeksi dan kategori ketahanan.  

Skor Kategori infeksi (%) Kategori  ketahanan 

0 Tidak ada gejala busuk Sangat Tahan 

1 Ada gejala busuk 1-20 Tahan 

2 Ada gejala busuk >20-40 Agak Tahan 

3 Ada gejala busuk >40-60 Agak Rentan 

4 Ada gejala busuk >60-80 Rentan 

5 Ada gejala busuk >80 Sangat Rentan 

Laju Perkembangan Penyakit. Laju perkembangan penyakit dihitung berdasarkan  

rumus dari Van der plank (1963) sebagai berikut : 

  
   

        
 [    

  

    
      

  

    
 ] 

r  = Laju perkembangan penyakit, X1 = Proporsi penyakit (intensitas penyakit) pada 

pengamatan pertama, X2 = Proporsi penyakit (intensitas penyakit) pada pengamatan kedua,  

t1 =  waktu pengamatan pertama, dan t2 =  waktu pengamatan kedua. 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam, dan apabila terdapat perbedaan 

maka dilanjutkan dengan uji BNJ (Beda Nyata Jujur) pada taraf kepercayaan 95%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Masa Inkubasi  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan masa inkubasi antara 

kultivar ubijalar yang diuji. Masa inkubasi pada kultivar Kulit ungu 1,3 – 4,3 hari,  kultivar 

Minyambauw  2,3 - 3 hari, kultivar Kuning telur 3,7 hari dan kultivar Jawa 3,3 - 6 hari. 

Ada perbedaan masa inkubasi penyakit busuk lunak dari umbi ubijalar yang dilukai dan 

umbi ubijalar yang tidak dilukai. Masa inkubasi umbi yang tidak dilukai 3 – 6  hari dan 

masa inkubasi umbi yang dilukai 1,3 – 3,7 hari (Tabel 2). 
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Tabel 2. Masa Inkubasi penyakit busuk lunak 

No Kultivar 
Masa Inkubasi (hari) 

Umbi yang tidak dilukai Umbi yang dilukai 

1. 

2. 

3. 

4. 

Minyambouw (V1) 

Kuning telur (V2) 

Kulit ungu (V3) 

Jawa (V4) 

3,0 

3,7 

4,3 

6,0 

2,3 

3,7 

1,3 

3,3 

 Rata-rata 4,3a
 

2,7b 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan berbeda  

                     tidaknyataberdasarkan hasil uji BNJ pada taraf  kepercayaan 95%. 

 

Intensitas Penyakit  

Intensitas penyakit busuk lunak pada umbi ubijalar kultivar Minyambouw, kultivar 

Kuning telur, kultivar Jawa, dan kultivar Kulit ungu menunjukkan perbedaan yang nyata 

pada setiap pengamatan. Pada pengamatan pertama, tiga umbi kultivar ubijalar sudah 

menunjukkan gejala dengan intensitas serangan pada kultivar Minyambauw 14,67%,  

Kuning telur 4,0% dan Kulit ungu 8,0%, sedang kultivar Jawa belum tampak gejala. 

Intensitas penyakit pada pengamatan pertama sampai ke-6 terus mengalami peningkatan. 

Pada pengamatan terakhir, intensitas penyakit kultivar Minyambouw 75,33%, kultivar 

Kulit ungu 62,0%, kultivar Kuning telur 26,0% dan kultivar Jawa memiliki intensitas 

penyakit yang paling rendah yaitu 19,33%  (Tabel 3). 

Tabel 3. Intensitas penyakit busuk lunak.  

Kultivar 
Intensitaspenyakit pada hari setelah inokulasi (%) 

3 6 9 12 15 18 

Minyambouw (V1) 

Kuning telur (V2)  

Kulit ungu (V3) 

Jawa (V4) 

14,67
a 

4,00
ab 

8,00
ab

 

0,00
b
 

32,00
a 

8,67
bc

 

18,67
ab

 

2,67
c
 

53,33
a 

16,00
bc 

34,67
ab

 

8,67
c
 

69,33
a 

20,00
b 

50,00
a
 

12,67
b
 

74,67
a 

24,67
b 

56,67
a
 

14,67
b
 

75,33
a 

26,00
b
 

62,00
a
 

19,33
b
 

Tidak dilukai 

Dilukai 

4,67       

8,67
 

11,00
b
      

20,00
a 

23,33     

33,00
 

32,67       

43,33
 

36,33    

49,00
 

39,67      

51,67
a 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan berbeda      

                      tidaknyataberdasarkan hasil uji BNJ pada taraf  kepercayaan 95%. 

Intensitas penyakit pengamatan pertama pada umbi yang dilukai tidak berbeda nyata 

dengan umbi yang tidak dilukai. Pengamatan intensitas penyakit dengan pelukaan dan 

tidak pelukaan dari pengamatan pertama sampai pengamatan ke-6 mengalami peningkatan. 
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Pada pengamatan terakhir umbi ubijalar yang dilukai intensitas penyakitnya 51,67%  dan  

umbi yang tidak dilukai 39,67%.  

Gejala awal penyakit berupa hifa jamur yang berwarna putih dipermukaan umbi, 

kemudian berwarna gelap kelabu. Umbi ubijalar yang terinfeksi busuk lunak, jaringannya 

rusak, dan jika pecah mengeluarkan cairan. Awalnya umbi tersebut  busuk lunak, jika 

dibiarkan lebih lama maka ubi mengeras dan mengerut. Perbandingan umbi yang sehat 

dengan umbi yang terinfeksi dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

    a. Umbi kultivar Minyambouwsehat .      b. Umbi kultivar Minyambouw sakit 

 

 

 

 

     a. Umbi kultivar Kuning telursehat        b. Umbi kultivar Kuning telursakit 
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         a. Umbi kultivar Jawa sehat                     b. Umbi kultivar Jawa sakit 

                  Gambar 1.  Perbandingan umbi yang sehat dan terinfeksi 

Laju Perkembangan Penyakit  

Laju perkembangan penyakit diukur berdasarkan hasil dari intensitas penyakit. 

Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa pengaruh perlakuan berbeda tidak nyata 

terhadap laju perkembangan penyakit, baik antara kultivar Minyambouw 19,03% /hari, 

kultivar Kuning telur 13,26% /hari, kultivar Kulit ungu 19.96% /hari dan kultivar Jawa 

11,96% /hari (Tabel 4). 

Tabel 4. Laju perkembangan penyakit busuk lunak. 

No Kultivar 
Laju perkembangan penyakit 

 (% / hari) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Minyambouw 

Kuning telur  

Kulit ungu 

Jawa 

19,03
 

13,26
 

19,96 

11,96
 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan berbeda   

tidak nyata berdasarkan hasil uji BNJ pada taraf  kepercayaan 95%. 

Gejala yang paling cepat muncul adalah pada kultivar Kulit ungu 1,3 – 4,3 hari 

setelah inokulasi dan gejala yang paling lama muncul pada kultivar Jawa 3,3 - 6 hari. Hal 

ini menunjukkan bahwa masa inkubasi penyakit busuk lunak bervariasi. Cepatnya masa 

inkubasi pada kultivar Miyambauw dibanding kultivar Jawa diduga karena adanya faktor  

ketahanan inang dan lingkungan yang mendukung  patogen untuk menginfeksi tanaman. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Amir dan Anggiani (1997) dalam Latifah et al. (2011) dan 

Agrios (1988) yang menyatakan bahwa timbulnya gejala pertama bervariasi tergantung 

dari patogenisitas patogen, ketahanan inang dan faktor lingkungan yang mendukung.  
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Masa inkubasi umbi yang dilukai lebih singkat dari umbi yang tidak dilukai, artinya 

gejala yang terjadi lebih cepat kelihatan pada umbi yang dilukai. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Nelson (2009); CIP (1997) dan Soesanto (2006) yang melaporkan  bahwa jamur 

Rhizopus sp. menginfeksi melalui luka yang terdapat pada bahan simpan. 

Kultivar Miyambauw mempunyai intensitas penyakit yang paling tinggi sebesar 

75,33%, diikuti kultivar Kulit Ungu 62%, kultivar Kuning telur 26%  dan kultivar Jawa 

dengan intensitas penyakit 19,33%. Berdasarkan intensitas penyakit yang dihasilkan dan 

berdasarkan pengelompokan ketahanannya (Tabel 1), kultivar Minyambouw dan Kulit 

ungu termasuk rentan, kultivar Kuning telur agak tahan, sedangkan kultivar Jawa tahan 

terhadap penyakit busuk lunak yang disebabkan Rhizopus sp. 

Tingginya intensitas penyakit pada kultivar Miyambauw diduga karena patogen lebih 

cepat beradaptasi dan menginfeksi umbi dibandingkan pada umbi kultivar lain. Selain itu 

tingginya intensitas juga disebabkan kondisi lingkungan yang mendukung dan kultivar 

yang rentan. Selama penelitian, suhu ruang  dalam laboratorium  30°C dengan kelembaban 

berkisar 84-90%. Pada suhu dan kelembaban yang demikian merupakan lingkungan yang 

cocok bagi pertumbuhan dan perkembangan dari patogen penyebab busuk lunak. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Soesanto (2006) dan Nelson (2009) bahwa penyakit busuk lunak 

dapat berkembang dengan cepat pada keadaan yang sejuk, lembab, dan kisaran suhu antara 

23-28°C dengan kelembaban 75-84%.   

Intensitas penyakit busuk lunak pada kultivar yang dilukai lebih besar daripada yang 

tidak dilukai. Hal ini sesuai dengan pendapat  Soesanto (2006), bahwa jamur Rhizopus sp. 

penyebab penyakit busuk lunak menginfeksi dengan cepat melalui luka dan dengan cepat 

membusukkan seluruh jaringan ubi.  

Laju perkembangan penyakit pada keempat kultivar yang dicoba berbeda tidak nyata. 

Hal ini diduga karena lingkungan percobaan di laboratorium yang homogen, baik suhu dan 

kelembabannya. Menurut Guntur et al. (2011) pada kondisi laju perkembangan penyakit 

yang berbeda tidak nyata berarti penyakit telah bersifat endemik. Tanaman ubijalar  

ditemukan di hampir semua wilayah Papua, dan penyakit busuk lunak merupakan penyakit 

pasca panen yang dominan, terutama pada petani yang cara panennya masih tradisional. 

Hal ini diperkuat oleh Nelson (2009) yang menyatakan bahwa jamur Rhizopus sp. 
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merupakan patogen yang umum menyerang hasil pertanian sebelum ataupun sesudah 

panen, termasuk umbi ubijalar. 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa inkubasi kultivar Kulit ungu (1,3 – 4,3 

hari) lebih cepat dibandingkan dengan kultivar Minyambauw (2,3 - 3 hari), kultivar 

Kuning telur (3,7 hari) dan kultivar Jawa (3,3 - 6 hari). Masa inkubasi umbi ubijalar yang 

dilukai lebih cepat (1,3 – 3,7 hari) dibandingkan dengan umbi ubijalar tidak dilukai (3 - 6 

hari). Kultivar Minyambouw dan Kulit ungu termasuk rentan, kultivar Kuning telur agak 

tahan, sedangkan kultivar Jawa tahan terhadap penyakit busuk lunak. Intensitas penyakit 

pada kultivar umbi ubijalar yang dilukai (51,67%) lebih tinggi dibandingkan dengan umbi 

ubijalar tidak dilukai (39,67%). Rata-rata laju perkembangan penyakit busuk lunak pada 

kultivar Kulit ungu (19,96% /hari) lebih besar dari kultivar Minyambouw (19,03% /hari), 

Kuning telur (13,26% /hari) dan terendah adalah kultivar Jawa (11,96% /hari). 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas jenis isolat Trichoderma 

indegenus dan metode inokulasinya dalam mengendalikan penyakit, meningkatkan 

pertumbuhan dan produksi tanaman jagung. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dalam Pola Faktorial yang terdiri atas dua faktor. 

Faktor pertama adalah jenis isolat Trichoderma indegenus, terdiri atas :  isolat DKT (J1), 

isolat ASL (J2) dan isolat LPS (J3). Faktor kedua adalah metode inokulasi Trichoderma, 

terdiri atas  : perendaman benih (M1), bentuk padatan (M2) dan, bentuk suspensi (M3). 

Dengan demikian terdapat 9 (sembilan) kombinasi perlakuan dan setiap perlakuan diulang 

sebanyak 3 (tiga) kali, ditambah 1 perlakuan tanpa inokulasi Trichoderma (kontrol) 

sebanyak 3 petak sehingga keseluruhan ada 30 petak percobaan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh interaksi antara jenis isolat dan metode inokulasi 

Trichoderma dalam mengendalikan penyakit, meningkatkan pertumbuhan dan produksi 

tanaman jagung, demikian pula pada faktor tunggal metode inokulasi. Pengaruh hanya 

terlihat pada faktor jenis isolat Trichoderma indegenus yang diinokulasikan. Perlakuan 

Trichoderma indegenus isolat LPS memiliki  kemampuan yang lebih baik untuk 

mengendalikan penyakit, meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman jagung 

dibanding perlakuan dengan Trichoderma indegenus isolat DKT dan isolat ASL maupun 

kontrol. 

Kata kunci : jagung, indegenus, isolat, metode inokulasi, Trichoderma. 

PENDAHULUAN 

 Jagung (Zea mays L.) merupakan komoditas pangan sumber karbohidrat penting 

setelah beras. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kebutuhan jagung nasional untuk 

bahan industri pakan, makanan dan minuman meningkat 10-15% per tahun (Zubachtirodin 

et al., 2007).  

Tahun 2015 kebutuhan jagung di Indonesia mencapai 13,1 juta ton (8,3 juta ton 

untuk kebutuhan industri pakan dan 4,1 juta ton untuk kebutuhan pangan/konsumsi). 

Tahun 2016 kebutuhan jagung diprediksi 13,8 juta ton (8,6 juta ton untuk kebutuhan pakan  

dan 5,2 juta ton untuk pangan/konsumsi). Rata-rata produktivitas jagung nasional tahun 

2015 sebesar 51,78 ku/ha sedangkan di Sulawesi Tenggara masih berkisar 28,46 ku/ha. Hal 
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ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2014. Produktivitas jagung nasional tahun 

2014 rata-rata sebesar 25,23 ku/ha dan di Sulawesi Tenggara 49,54 ku/ha (Kementan, 

2015). 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan 

produktivitas jagung adalah dengan memanfaatkan mikroba antagonis indegenus seperti 

Trichoderma sp. yang diketahui berpotensi mengendalikan patogen, meningkatkan 

pertumbuhan dan produksi tanaman serta aman bagi lingkungan dan produk pangan.  

Trichoderma spp. dapat mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil 

produksi tanaman (Purwanti & Hastuti, 2009). 

Menurut Erwanti et al., (2003) bahwa mikroorganisme antagonis yang terdapat di 

suatu daerah  akan memberikan hasil yang lebih baik di daerah asalnya. Hasil penelitian  

Prayudi et al., (2005) bahwa Trichoderma sp. isolat Kalimantan Selatan memiliki 

kemampuan lebih baik untuk mengendalikan penyakit hawar pelepah daun padi 

dibandingkan dengan Trichoderma sp. asal Yogyakarta di lahan pasang surut daerah 

kalimantan Selatan. Saat ini terdapat beberapa isolat Trichoderma indegenus Sulawesi 

Tenggara (Sultra) yang telah dikarakterisasi secara makroskopis/mikroskopis berdasarkan 

karakter morfologisnya, dan telah diuji dan diketahui kemampuannya untuk 

mengendalikan beberapa jenis patogen secara in vitro maupun in vivo (Gusnawaty HS et 

al., 2013, 2014a, 2014b, 2014c, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini mencoba 

mengevaluasi efektifitas tiga isolat Trichoderma indegenus dan metode inokulasinya untuk 

mengendalikan penyakit, meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman jagung 

khususnya jagung pulut lokal yang banyak dikonsumsi masyarakat Sulawesi Tenggara 

sebagai bahan pangan pokok/pengganti beras namun produksinya masih terbatas. 

BAHAN DAN METODE 

Lokasi dan Waktu Penelitian.  

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota 

Kendari, Sulawesi Tenggara. Penelitian  berlangsung pada bulan Agustus-November 2015. 

Bahan dan Alat.   

Bahan yang digunakan adalah benih jagung pulut lokal asal kabupaten Muna, 3 

isolat Trichoderma indegenus Sulta, pupuk kandang, pupuk anorganik. Alat-alat 



 

 
 

    
 
 

159 

Prosiding Seminar Nasional 
Pengendalian Penyakit Pada Tanaman Ramah Lingkungan II 

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Joglosemar 

penelitian yaitu pacul, mistar/meteran, timbangan analitik, jangka sorong, gelas kimia, 

kamera dan alat tulis menulis. 

Rancangan Penelitian.  

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dalam 

faktorial yang terdiri atas 2 faktor yaitu : Faktor 1 adalah jenis isolat Trichoderma 

indegenus terdiri atas : J1 = isolat DKT, J2 = isolat  ASL, J3 = isolat LPS. Faktor II adalah 

metode inokulasi, terdiri atas ; M1=inokulasi pada benih (perendaman), M2= inokulasi 

pada media tanam (padatan) sebelum tanam, M3= inokulasi pada media  tanam dengan 

suspensi Trichoderma spp. sebelum tanam, sehingga terdapat 9 kombinasi perlakuan dan 

setiap perlakuan diulang dalam 3 kelompok sehingga terdapat 27 unit percobaan (petakan) 

ditambah 1 perlakuan tanpa inokulasi Trichoderma spp. (kontrol) sebanyak 3 petak 

sehingga keseluruhan ada 30 petak percobaan. 

Pelaksanaan Penelitian dan Pengamatan 

Penyiapan isolat Trichoderma spp., perbanyakan  dan aplikasinnya. Tiga isolat 

Trichoderma yang akan digunakan masing-masing ditumbuhkan kembali pada media 

Potato Dextrosa Agar (PDA) dan diinkubasi sampai 7 hari. Selanjutnya Trichoderma 

tersebut diinokulasikan ke media dedak sebagai media perbanyakan. Pembuatan media 

dari dedak diawali dengan merendam dedak (5 kg) selama 24 jam kemudian dikukus dan 

selanjutnya masing-masing media ditimbang masing-masing sebanyak 50 g dan 

dimasukkan ke dalam plastik tahan panas kemudian ditutup dengan aluminium foil dan 

selanjutnya disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121
º
C selama 15 menit kemudian 

didinginkan dan selanjutnya  diinokulasikan dengan Trichoderma spp. Trichoderma spp. 

yang telah ditumbuhkan pada media PDA (7 hsi), sebanyak 2 koloni dengan ukuran 

diameter yaitu 5 mm diinokulasikan ke dalam media dedak yang berada dalam plastik 

tahan panas selanjutnya diinkubasi sampai 14 hari setelah itu siap untuk diaplikasikan 

sesuai perlakuan. Benih jagung yang mendapat perlakuan metode perendaman, direndam 

dalam suspensi Trichoderma spp.  dengan  konsentrasi  10
6 

konidia/ml pelarut. Suspensi 

Trichoderma spp. dibuat dengan cara koloni Trichoderma spp. pada media dedak yang 

telah berumur 14 hsi  dimasukkan ke dalam aquades 500 ml dalam labu erlemeyer 

kemudian di sentrifuge agar tercampur merata. Selanjutnya dijadikan sebagai media untuk 

merendam benih jagung, benih jagung direndam dalam suspensitersebut selama 24 jam 
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kemudian dikeringanginkan dan selanjutnya siap ditanam. Untuk perlakuan suspensi pada 

media tanam dilakukan dengan menyiramkan suspensi tersebut pada lubang tanam 

sebelum tanam sebanyak 10 ml dan untuk perlakuan inokulasi padatan sebelum tanam 

dilakukan dengan memberikan 10 g media dedak yang berisi Trichoderma spp. yang telah 

diinkubasi selama 14 hari pada tiap lubang tanam. 

Penyediaan benih jagung pulut lokal, penanaman, pemupukan, pemeliharaan dan 

panen. Benih yang digunakan adalah benih jagung varietas pulut lokal dari kabupaten 

Muna. Lahan yang digunakan adalah lahan yang sering digunakan untuk  penanaman 

jagung. Lahan dibersihkan kemudian diolah dengan kedalaman 20 cm dan dibuat petakan-

petakan  ukuran 4x5 m dan jarak antar petak 25 cm. Penanaman dilakukan dengan sistem 

tugal dengan jarak tanam 80 x 25 cm setiap lubang tanam diisi 2 benih. Selanjutnya 

kegiatan pemeliharaan seperti penyiraman,  penyulaman, dan pemupukan sesuai anjuran 

dan panen dilakukan pada umur 90 hst. 

Variabel Pengamatan dan Analisis Data.  

Adapun yang menjadi variabel pengamatan pada penelitian ini adalah : 

1. Kejadian penyakit. Dihitung berdasarkan jumlah tanaman yang menunjukkan gejala 

penyakit dengan menggunakan rumus : 

   n 

KP = -------------- X 100% 

       N  

 

Keterangan : KP = Kejadian Penyakit (%) 

   n = Jumlah tanaman sakit/bergejala 

    N = Jumlah tanaman uji 

 

2. Tinggi  tanaman, jumlah daun, diameter tongkol, panjang tongkol, berat tongkol  dan 

bobot 100 biji. 

Data hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan sidik ragam dan 

dilanjutkan dengan uji jarak berganda duncan (DMRT) pada taraf kepercayaan 95% 

dengan menggunakan  program SAS 9.1. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa tidak ada pengaruh interaksi antara 

jenis isolat dengan metode inokulasi. Demikian pula halnya faktor tunggal metode 

inokulasi terhadap semua variabel pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan 

metode inokulasi Trichoderma lokal memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

(tidak signifikan) dalam mengendalikan penyakit, meningkatkan pertumbuhan dan 

produksi tanaman jagung. Pengaruh yang signifikan hanya terlihat pada perlakuan jenis 

isolat terhadap semua variabel pengamatan yang diamati. Berikut adalah data hasil analisis 

pengaruh tunggal jenis isolat Trichoderma tersebut terhadap semua variabel pengamatan. 

Tabel 1. Pengaruh jenis isolat Trichoderma lokal yang digunakan terhadap kejadian 

penyakit, tinggi tanaman, jumlah daun, diameter tongkol, panjang tongkol, berat 

tongkol dan bobot 100 biji . 

NO. 
VARIABEL 

PENGAMATAN 

ISOLAT TRICHODERMA INDEGENUS SULTRA 

JO 

( TANPA ISOLAT 

TRICHODERMA) 

J1 

(ISOLAT  

DKT) 

J2 

( ISOLAT 

ASL) 

J3 

(ISOLAT 

LPS) 

1 
KEJADIAN 

PENYAKIT (%) 
30,00 

C
 20,00 

B
 20,00 

B
 10,00 

A
 

2 
TINGGI TANAMAN 

61 MST (CM) 
58,56

C
 130,07

B
 145,67

A
 148,47

A
 

3 
JUMLAH DAUN 

61 MST (HELAI) 
5,89

B
 8,53

A
 8,62

A
 9,07

A
 

4 
DIAMETER 

TONGKOL (CM) 
9,96

C
 10,61

BC
 11,33

B
 12,80

A
 

5 
PANJANG 

TONGKOL (CM) 
12,09

B
 12,73

AB
 12,95

AB
 13,58

A
 

6 
BERAT TONGKOL 

(G) 
33,63

C
 54,01

B
 65,90

B
 93,84

A
 

7 BOBOT 100 BIJI (G) 14,02 
B
 16,92 

A
 17,87 

A
 19,00 

A
 

Keterangan  : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama, tidak berbeda nyata pada 

taraf 95%. 

Berdasarkan data hasil pengamatan pada Tabel 1 tersebut terlihat bahwa ada 

pengaruh yang berbeda nyata (signifikan) antara perlakuan tanpa inokulasi isolat 

Trichoderma (Jo) dengan perlakuan menggunakan isolat Trichoderma (J1, J2 dan J3) 

terhadap semua variabel pengamatan (kecuali pada variabel pengamatan panjang tongkol). 

Selanjutnya, pada perlakuan yang menggunakan isolat Trichoderma memperlihatkan 

bahwa tidak ada pengaruh nyata antara inokulasi Trichoderma isolat DKT (J1) dengan 
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isolat ASL (J2) pada semua variabel pengamatan (kecuali pengamatan tinggi tanaman) 

sedangkan perlakuan dengan Trichoderma isolat LPS (J3) menunjukkan adanya perbedaan 

yang nyata dengan isolat DKT (J1) pada pengamatan kejadian penyakit, tinggi tanaman, 

diameter tongkol dan berat tongkol. Dari hasil pengamatan tersebut menunjukkan 

Trichoderma lokal isolat LPS memiliki potensi/kemampuan yang lebih baik dalam 

mengendalikan penyakit, meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman jagung. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan Trichoderma 

untuk mengendalikan penyakit, meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman jagung, 

tidak ditentukan pada metode inokulasinya tetapi ditentukan oleh jenis isolat yang 

digunakan atau yang diinokulasikan. 

            Berdasarkan jenis isolat Trichoderma yang digunakan, pada setiap variabel 

pengamatan terlihat bahwa perlakuan J3 selalu memberikan hasil yang terbaik dibanding 

dengan isolat DKT dan ASL terlebih lagi jika dibandingkan dengan perlakuan tanpa 

inokulasi isolat Trichoderma (J0). Perlakuan J3 adalah perlakuan Trichoderma dengan 

isolat LPS. Isolat LPS ini diisolasi dari daerah rizosfer tanaman padi sawah di Desa Loea 

Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka, berdasarkan karakterisasi morfologisnya isolat 

LPS ini kemungkinan adalah T. harzianum, sedangkan perlakuan J2 yaitu Trichoderma 

isolat ASL adalah isolat Trichoderma yang diisolasi dari daerah rizosfer tanaman lada di 

Desa Asunde Kecamatan Besulutu kabupaten Konawe, berdasarkan karakterteristik 

morfologisnnya, Trichoderma isolat ASL kemungkinan adalah T. hamantum, dan untuk  

perlakuan J1 adalah Trichoderma isolat DKT yaitu Trichoderma yang diisolasi dari daerah 

rizosfer tanaman ketimun di Desa Duriasi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe 

yang berdasarkan karakteristik morfologisnyaa kemungkinan merupakan T. koningii 

(Gusnawaty HS et al., 2014a). 

Perbedaan hasil yang diperlihatkan dari setiap jenis isolat Trichoderma diduga 

disebabkan oleh perbedaan jenis/spesies Trichoderma nya. Menurut Widyastuti et al., 

(1998) perbedaan morfologi  dan  fisiologi menyebabkan perbedaan kemampuan 

Trichoderma sp. dalam mengendalikan jamur patogen. Sebagai contoh, T. harzianum dan 

T. hamatum memproduksi enzim b-1, β-glukanase dan kitinase yang dapat menyebabkan 

eksolisis hifa inang. T. hamatum yang juga memproduksi selulase yang diduga dapat 
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menjelaskan kemampuannya dalam memparasiti Phytium sp. Menurut Habazar & 

Yaherwandi (2006) bahwa Trichoderma harzianum menghasilkan enzim kitinase yang 

mengkatalisator hidrolisis kitin dari dinding hifa jamur patogen sehingga menyebabkan 

lisis. Enzim ini terdiri dari eksokitinase, endokitinase dan chitobiosidase. Kitinase 

merupakan enzim penting dalam pengendalian patogen karena aktifitas enzim ini dapat 

menyebabkan terurainya dinding sel hifa serta perubahan komposisi sitoplasma jamur 

patogenik yang menginfeksi tanaman dan merangsang respon resistensi dari tanaman.  

Menurut Nugroho et al., (2001) bahwa enzim kitinase produksi genus Trichoderma spp. 

lebih efektif dari enzim kitinase yang dihasilkan oleh organisme lain untuk menghambat 

berbagai jamur patogen tanaman. Perbedaan kemampuan Trichoderma dalam 

mengendalikan penyakit pada tanaman jagung terlihat dari perbedaan kejadian penyakit 

yang terjadi pada kontrol (tanpa inokulasi Trichoderma) yang lebih tinggi dibanding  

kejadian penyakit yang terjadi pada perlakuan dengan inokulasi Trichoderma isolat DKT, 

ASL dan LPS. 

Trichoderma spp. juga dapat mempercepat pertumbuhan tanaman dan 

meningkatkan hasil produksi tanaman selain fungsinya sebagai agens pengendali hayati 

yang mampu mengkolonisasi rhizosfer dengan cepat dan melindungi akar dari infeksi 

jamur patogen (Purwanti & Hastuti, 2009). Trichoderma sp. selain sebagai biofungisida 

juga dapat mendorong adanya revitalisasi tanaman. Revitalisasi ini terjadi karena adanya 

mekanisme interaksi antara tanaman dengan agensia aktif Trichoderma spp. Dalam 

memacu hormon/stimulator pertumbuhan tanaman (Suwahyono & Wahyudi, 2004).  

Perbedaan kemampuan Trichoderma dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi 

pada tanaman jagung terlihat dari adanya perbedaan kuantitas setiap variabel pertumbuhan 

dan produksi yang diamati pada perlakuan kontrol (tanpa inokulasi Trichoderma) yang 

lebih rendah dibanding dengan perlakuan dengan inokulasi trichoderma isolat DKT, ASL 

dan LPS. 

KESIMPULAN  

Tidak ada pengaruh interaksi antara jenis isolat Trichoderma yang digunakan dengan 

metode inokulasinya, demikian pula dengan pengaruh tunggal metode inokulasi dalam 

mengendalikan penyakit, meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman jagung. 

Pengaruh perlakuan hanya terlihat pada jenis isolat Trichoderma yang digunakan. 
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Trichoderma isolat LPS menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengendalikan 

penyakit, meningkatkan pertumbuhan dan produksi jagung. 
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ABSTRAK 

Penyakit akar putih yang disebabkan oleh jamur akar putih (JAP) Rigidoporus 

microporus sangat merugikan perkebunan-perkebunan karet di beberapa negara seperti 

Indonesia, Kamerun, Malaysia, Sri Langka, Pantai Gading, dan Thailand. Serangan JAP 

dapat menyebabkan tanaman karet mati dan pada akhirnya menurunkan produksi. Banyak 

penelitian telah dilakukan untuk mengatasi masalah JAP, dari identifikasi fenotip hingga 

molekuler serta uji laboratorium dan lapangan. Akan tetapi, identifikasi gejala serangan 

JAP pada tanaman karet di lapangan masih belum jelas untuk dibedakan dari patogen lain. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui cara identifikasi gejala serangan JAP pada 

tanaman karet di beberapa kebun karet di Jawa Tengah, serta  untuk menentukan teknik 

isolasi yang tepat dan cepat. Hasil identifikasi lapangan terhadap tanaman karet yang 

terserang JAP dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) fase, yaitu fase 1:  akar tanaman 

sudah terinfeksi JAP, tetapi masih terbatas pada  permukaan kulit akar, daun berwarna 

hijau dan masih segar; fase 2: infeksi JAP sudah masuk ke jaringan kayu akar dan mulai 

menyebar ke pangkal akar kemudian ke akar lateral lain, pada pangkal akar terlihat 

kumpulan miselium berwarna putih; daun berwarna hijau pucat dan melengkung ke bawah, 

pada fase ini kadang muncul buah dan bunga bukan pada musimnya; fase 3:akar tanaman 

sudah membusuk, daun berwarna kuning kecoklatan, tanaman hampir mati; fase 4:tanaman 

mati. Isolasi rizomorf lebih efisien untuk mendapatkan isolat JAP dibandingkan isolasi dari 

jaringan akar.  

Kata kunci :  Rigidoporus microporus, jamur akar putih, identifikasi gejala, teknik isolasi, 

tanaman karet.  

PENDAHULUAN 

Jamur akar putih (JAP) yang disebabkan oleh jamur Rigidoporus microporus 

sangat merugikan perkebunan-perkebunan karet di beberapa negara seperti Indonesia, 

Kamerun, Malaysia, Sri Langka, Pantai Gading, dan Thailand. Di Malaysia dilaporkan 

bahwa penyakit akar putih menjadi masalah bagi 43% petani pada pertanian rakyat, 

sedangkan di benua Afrika, dilaporkan 96% penyakit pada tanaman karet adalah penyakit 

akar putih yang menyebabkan kematian lima pohon per hektar per tahun (Oghenekaro et 
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al., 2015). Di Indonesia, kerugian yang terjadi akibat serangan penyakit akar putih yang 

tercatat pada tahun 2014 adalah sebesar 374 milyar rupiah dari 87.599 Ha. 

Serangan JAP dapat menyebabkan tanaman karet mati dengan cepat. Jamur dapat 

menghasilkan rizomorf  yang dapat tumbuh beberapa meter didalam tanah dan menempel 

pada akar tanaman karet, bahkan rizomorf tersebut dapat tinggal di dalam tanah setelah 

tanaman mati dan menjadi sumber inokulum untuk menginfeksi tanaman karet lain atau 

tetap bertahan hidup dari tanaman karet yang sudah mati (Oghenekaro et al., 2016). Selain 

sebagai patogen, JAP dapat menjadi saprotrof/saprofit. Hal ini menjadikan JAP sebagai 

ancaman yang sangat merugikan jika tidak diantisipasi karena dapat bertahan selama 

bertahun-tahun di dalam tanah. 

Gejala serangan JAP seringkali sulit untuk diketahui pada fase awal (Farid et al., 

2009; Ogbebor et al., 2013) karena rizomorf dan lokasi infeksi yang berada di dalam tanah, 

sehingga dampaknya baru terlihat di permukaan pada saat akar sudah membusuk 

(Oghenekaro et al., 2016). Selain itu, ciri-ciri tanaman yang terinfeksi jamur akar putih 

umumnya menunjukkan gejala yang hampir sama dengan patogen lain di permukaan tanah 

yakni daun kekuningan, agak layu, dan gugur. Namun, gejala di dalam tanah dapat 

dibedakan (Farid et al., 2009). 

Identifikasi gejala serangan JAP pada tanaman karet di lapangan masih harus 

ditunjang dengan penelitian di laboratorium. Oleh sebab itu, tujuan dari kegiatan penelitian 

ini adalah untuk mengidentifikasi gejala serangan R. microporus pada tanaman karet. 

Untuk memastikan bahwa gejala serangan yang teridentifikasi disebabkan oleh R. 

microporus, maka dilakukan isolasi jamur dari rizomorf yang muncul pada akar tanaman 

karet yang terinfeksi JAP. Identifikasi JAP dengan membandingkan badan buah masih 

kurang akurat karena pertumbuhannya dipengaruhi oleh inang, jenis tanah, serta cuaca dan 

iklim. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi berdasar fisiologi, fenotipe, dan 

variabilitas patogen. Penelitian JAP perlu dilakukan lebih lanjut dengan cara Random 

Amplified Polymorphic DNA (DNA RAPD), sebab penyebaran JAP tidak hanya terjadi 

melalui kontak akar, bahkan sebagian besar melalui spora (Semangun, 2006; Ria Novianti 

et al., 2011). 

Penelitian variabilitas Ganoderma boninense telah banyak dilakukan, misalnya 

teknik serologi dengan poliklonal antibodi (Darmono & Suharyanto, 1995 cit. Semangun 
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2006); DNA RAPD (Abu Seman et al., 1996 cit. Semangun 2006). Dari hasil penelitian, 

satu pohon dapat terserang oleh lebih dari satu isolat G. Boninense (Darmono & 

Suharyanto, 1995 cit. Semangun, 2006). 

METODOLOGI 

Penelitian meliputi identifikasi gejala serangan R. microporus dilakukan dengan 

teknik observasi terhadap penampakan kondisi daun dan akar di tiga lokasi kebun karet 

PTPN IX, Jawa Tengah, yaitu kebun Belimbing di Pekalongan, kebun Merbuh di Boja, 

Kendal, dan kebun Balong di Jepara. Gejala serangan JAP yang teridentifikasi pada pohon 

karet kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat dekstruksi yang disebabkan oleh JAP. 

Setiap pohon yang teridentifikasi terkena serangan JAP kemudian diambil sampel akarnya 

untuk diisolasi. Sampel akar dicuci dengan air mengalir agar bersih dari kotoran dan tanah 

kemudian dibilas dengan aquades. Selanjutnya sampel akar dibungkus dengan kertas 

bersih dan disemprot aquades untuk memberikan kelembapan seperti kondisi alaminya. 

Sampel dimasukkan kedalam kantong plastik agar kelembapan tetap terjaga dan disimpan 

pada suhu 26-28ᵒC. Isolasi JAP dilakukan di laboratorium Magister Biologi UKSW 

Salatiga mulai bulan Mei sampai Juli 2016. 

Identifikasi Gejala Serangan JAP pada Pohon Karet 

Berdasarkan hasil observasi di tiga lokasi penelitian, tidak ditemukan ada gejala 

serangan JAP di kebun Balong di Jepara sehingga data yang terkumpul hanya dari kebun 

Belimbing dan Kebun Merbuh. Gejala serangan yang teridentifikasi menurut penampakan 

kondisi daun dan akar kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa fase tingkat serangan 

berdasarkan skala intensitas serangan menurut Pawirosoemardjo (1982) yang dimodifikasi 

oleh peneliti untuk tanaman karet yang terserang JAP. Gejala serangan JAP per tingkat 

serangan ditunjukkan pada Tabel 1. 

Serangan JAP yang ditemukan di kebun Belimbing dan Merbuh lebih banyak 

terjadi pada Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) yakni tanaman karet yang berumur 1 – 

5 tahun walaupun peneliti juga berhasil mengisolasi JAP dari akar sampel Tanaman 

Menghasilkan (TM) yang berumur enam dan tujuh tahun. Akan tetapi, untuk 

menyimpulkan bahwa JAP lebih suka menyerang TBM dibandingkan TM membutuhkan 

kajian lebih lanjut. Hal yang pasti dari temuan ini adalah serangan penyakit akar putih 
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sangat membahayakan perkebunan karet karena tidak hanya mematikan tanaman pada saat 

TBM tetapi juga tanaman yang telah disadap. 

Tabel 1. Tingkat Gejala Serangan JAP pada Tanaman Karet 

Tingkat Serangan Gejala Visual 

Fase 1 Akar tanaman sudah terinfeksi 

JAP, tetapi masih terbatas pada  

permukaan kulit akar, rizomorf 

hanya ditemukan pada ujung 

akar dan belum muncul  pada 

pangkal akar. Daun berwarna 

hijau dan masih segar; 

 

 

Fase 2 Infeksi JAP sudah masuk ke 

jaringan kayu akar dan mulai 

menyebar ke pangkal akar 

kemudian ke akar lateral lain, 

pada pangkal akar terlihat 

kumpulan miselium berwarna 

putih; daun berwarna hijau 

pucat dan melengkung ke 

bawah, pada fase ini kadang 

muncul buah dan bunga bukan 

pada musimnya; 

  

Fase 3 Akar tanaman sudah 

membusuk, daun berwarna 

kuning kecoklatan, tanaman 

hampir mati;  

 



 

 
 
 
 
 
 
170 

Prosiding Seminar Nasional 
Pengendalian Penyakit Pada Tanaman Ramah Lingkungan II 

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Joglosemar 

Fase 4 Tanaman mati. 

 

 

Isolasi Jamur Akar Putih  

Ada dua teknik yang dilakukan untuk mendapatkan isolat JAP, yakni teknik isolasi 

jaringan akar dan isolasi dari rizomorf yang muncul pada sampel akar (Gambar 2). 

1. Isolasi rizomorf pada permukaan akar 

Rizomorf yang melekat pada permukaan akar atau yang menempel pada kertas 

diambil menggunakan pinset steril. Jika rizomorf melekat erat pada permukaan akar, 

dapat menggunakan skalpel steril untuk membantu mengangkat rizomorf tersebut. 

Proses pengambilan dan sterilisasi rizomorf dapat dilakukan dengan dua cara:  

a) Rizomorf masih melekat pada permukaan akar dibilas dengan etanol 70% 

menggunakan kuas lukis ukuran 2 cm. Kuas dicelupkan ke etanol dan diusapkan 

beberapa kali pada permukaan akar yang ada rizomorfnya, kemudian dibilas 

dengan aquades steril. Setelah dikeringkan dengan kertas saring steril, rizomorf 

diambil dan diletakkan pada permukaan agar dengan menggunakan pinset steril. 

Rizomorf dapat dipotong menjadi beberapa bagian sebelum diletakkan pada 

permukaan agar. 

b) Rizomorf diambil menggunakan pinset setelah itu direndam dalam etanol 20% 

secara cepat, kurang dari 1 menit, kemudian dibilas dengan aquades steril. Setelah 

dikeringkan dengan kertas saring steril, rizomorf dapat dipotong beberapa bagian 

sebelum diletakkan di atas permukaan media agar menggunakan pinset steril. 

Dalam prakteknya, sterilisasi rizomorf kadang-kadang tidak dilakukan, jadi 

rizomorf diambil dan langsung diletakkan pada permukaan media agar. Langkah ini dapat 

dilakukan apabila penyiapan sampel akar dilakukan dengan baik sehingga rizomorf yang 
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tumbuh relatif bersih dari tanah dan kontaminasi. Pada tahapan ini, kontaminasi bakteri 

dapat dihambat dengan penambahan asam laktat pada media PDA. 

2. Isolasi jaringan akar/badan buah 

Isolasi jaringan akar atau jaringan badan buah pada dasarnya sesuai dengan prinsip-

prinsip dasar kultur jaringan. Isolasi jaringan akar dilakukan sesuai metode Arnold et al. 

(2003) dan Ganjar & Syamsurizal (2006) cit. Amaria et al. (2013) yang dimodifikasi sesuai 

kebutuhan. 

 

Gambar 1. Diagram alir prosedur isolasi JAP 
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(a) (b) (c) 

   

 

Gambar 2. Rizomorf JAP yang tumbuh pada kayu akar karet yang dilembapkan di 

laboratorium pada suhu ruang (26-28
o
C) (a), isolasirizomorf (b) isolasi dari 

jaringan akar (c) ditumbuhkan pada media PDA. 

Sampel akar dicuci dengan air mengalir sampai bersih dari tanah dan kotoran 

kemudian dikeringkan dengan kertas tissue. Sampel akar kemudian dipotong (± 2×2 cm) 

secara aseptik dengan pisau, kemudian dibilas dengan aquades steril. Selanjutnya potongan 

akar disterilkan dengan cara direndam berturut-turut dalam etanol 70% selama 2 menit, 

sodium hipoklorit 2,5% selama 2 menit, etanol 70% selama 2 menit dan terakhir dibilas 

dengan aquades (3x). Potongan akar dikeringkan dengan kertas saring steril. Bagian sisi 

luar setiap potongan akar dipotong dan dibuang kurang lebih 5 mm menggunakan 

skalpel/pisau steril. Jika langkah ini tidak dapat dilakukan dengan sempurna karena akar 

yang cukup sehat, cukup sulit dipotong secara vertikal dengan skalpel, maka dapat 

dilakukan dengan langkah berikut, yakni potongan akar dibelah dua secara longitudinal, 

lalu setiap potongan diletakkan di atas permukaan agar, permukaan bagian yang terpotong 

menghadap ke media agar. Inokulum diinkubasi pada suhu 26-28
o
C selama kurang lebih 2-

3 hari. Jika ditemukan sampel badan buah JAP pada pohon karet yang terinfeksi maka 

isolasi jaringan badan buah dapat dilakukan sesuai dengan teknik tersebut. 

Identifikasi rizomorf JAP 

Rizomorf yang ada di permukaan akar karet, baik yang ditemukan langsung pada 

saat sampling maupun yang tumbuh di laboratorium, tidak selamanya adalah rizomorf 

JAP. Oleh karena itu, akurasi dalam identifikasi rizomorf JAP sangat penting dari sisi 

efektifitas dan efisiensi penelitian. Beberapa ciri rizomorf JAP menurut Semangun (2008) 

adalah sebagai berikut: Berbentuk benang-benang berwarna putih menjalar dan melekat 

erat pada akar, benang-benang meluas atau bercabang seperti jala. Pada bagian ujung 

meluas seperti bulu. Kadang-kadang berwarna kekuningan, kecoklatan dan kemerahan 



 

 
 

    
 
 

173 

Prosiding Seminar Nasional 
Pengendalian Penyakit Pada Tanaman Ramah Lingkungan II 

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Joglosemar 

karena pengaruh warna tanah. Gambar 3 menunjukkan ciri rizomorf JAP sesuai Semangun 

(2008) yang ditemukan di lapangan dan ditumbuhkan di laboratorium sampai didapatkan 

isolat JAP murni. 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. (a) Rizomorf JAP yang berbentuk benang-benang yang bercabang, berwarna 

putih gading kekuningan dan menyerupai bulu pada bagian ujung yang muncul pada 

pangkal akar tanaman karet; (b) tumbuh pada akar karet yang dilembapkan di 

laboratorium hingga menembus kertas pembungkus.  

Pemurnian dan Identifikasi JAP 

Pemurnian isolat JAP baik yang berasal dari isolasi rizomorf maupun jaringan akar 

dilakukan secara cepat dan kontinyu sampai diperoleh isolat murni. Pemurnian dilakukan 

untuk menghilangkan kontaminasi mikroorganisme lain, terutama dari keberadaan jamur 

lain atau jamur yang mengkontaminasi sampel akar selama proses sampling dan penyiapan 

di laboratorium. 

Identifikasi isolat-isolat yang ditemukansangat penting untuk memberikan petunjuk 

awal mana isolat-isolat yang diduga adalah isolat JAP. Identifikasi JAP dapat dilakukan 

dengan melihat visual koloni dan bentuk hifa baik dilihat dengan mata telanjang maupun 

dengan bantuan alat seperti lensa pembesar, kamera, dan mikroskop. Pengamatan visual 

untuk melihat warna, bentuk dan kepadatan hifa dilakukan selama kurang lebih satu 

minggu. Pada hari ke-3 sampai ke-5, kira-kira hifa jamur telah memenuhi setengah cawan 

petri, pengambilan foto hifa dilakukan untuk melihat bentuk hifa menggunakan kamera 

(b) 
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DSLR dengan tambahan lensa loop perbesaran 10×. Identifikasi bentuk hifa secara 

mikroskopis dilakukan menggunakan mikroskop dan alat perekam optilab dengan 

perbesaran 40× (Gambar 4). 

  

(a) (b) 

Gambar 4. Hasil isolasi JAP pada cawan petri media PDA (a) Miselia JAP umur 5 hari; (b)  

Miselia JAP perbesaran 400x 

Proses Isolasi JAP 

Penanganan sampel akar di laboratorium adalah bagaimana menciptakan 

lingkungan yang sama dengan lingkungan alami akar di lapangan. Kertas yang 

dilembapkan dengan aquades digunakan sebagai media pengganti lingkungan tanah. Pada 

tahapan ini, kelembapan yang tepat menjadi faktor penentu keberhasilan menumbuhkan 

rizomorf. Kertas disemprot dengan aquades dengan kebasahan yang cukup dan dijaga 

jangan sampai menjadi kering. Biasanya rizomorf JAP muncul pada kondisi antara sedikit 

lembap menuju ke hampir kering. Kantung plastik dapat digunakan untuk membungkus 

sampel agar kelembapan bisa bertahan lebih lama, tetapi perlu sekali-kali membuka 

kantung plastik agar sampel kontak dengan udara untuk mengatur tingkat kelembapan dan 

menekan perkembangan mikroba kontaminan (Gambar 5). 
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(a) (b) 

Gambar 5. Sampel potongan kayu akar yang telah dibersihkan dari tanah, (a) 

dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam kantong plastik, (b) 

disemprot dengan akuades steril agar kelembapan cukup untuk 

pertumbuhan JAP 

Kadang-kadang langkah praktis untuk menumbuhkan rizomorf secara cepat adalah 

dengan cara sampel akar langsung dibungkus kertas tanpa dicuci lebih dahulu. Adanya 

tanah yang masih menempel diharapkan dapat mempertahankan kondisi alaminya.Tetapi 

cara tersebut memiliki peluang risiko hadirnya kontaminan jamur di sekitar rizomorf. 

Perlakuan sampel akar di atas membutuhkan waktu kurang lebih 3 – 5 hari sampai 

rizomorf JAP muncul ke permukaan akar. Jika permukaan akar sudah ada tanda-tanda 

kehadiran rizomorf seperti bercak dan benang berwarna putih maka rizomorf akan lebih 

cepat muncul ke permukaan. Rizomorf yang muncul di permukaan akar dapat menempel 

pada permukaan kertas pembungkus bahkan kadang-kadang dapat menembus permukaan 

kertas. Rizomorf harus segera diisolasi ke media agar karena rizomorf yang muncul ke 

permukaan dan bersentuhan dengan udara akan cepat kering dan mati.  

Proses isolasi mikroba yang diinginkan seringkali tumbuh berdampingan dengan 

mikroba lain sebagai kontaminan. Begitu pula dengan proses isolasi JAP, baik isolasi 

rizomorf maupun isolasi dari jaringan akar. Kontaminan yang umum dijumpai adalah 

bakteri dan terutama jenis jamur. Kontaminan bakteri tidak terlalu mengganggu karena 

dapat ditekan pertumbuhannya dengan penambahan 1 tetes asam laktat 25% pada tiap 

cawan petri media PDA. 

Penelitian Nandris et al. (1987) menyebutkan ada 5 jamur patogen lain selain JAP, 

yang menginfeksi akar pohon karet yaitu Phellinus noxius, Armillaria, Ustulina zonata, 

Sphaerostilbe repens, dan Ganoderma. Jamur patogen tersebut mungkin saja ada dalam 
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sampel akar bersama-sama JAP. Di sisi lain, pada sampel akar biasanya juga terdapat 

jamur endofit, jamur yang hidup pada jaringan akar. Penelitian Amaria et al. (2013) 

menunjukkan adanya beberapa jamur endofit yang hidup di jaringan akar karet.Ada 4-14 

isolat jamur endofit,  beberapa diantaranya dapat bersifat antagonis terhadap JAP, misalnya 

Trichoderma dan Penicillium.  

Hasil isolasi JAP dari berbagai lokasi di lapangan perlu dilanjutkan dengan uji 

pertumbuhan dan uji kompatibilitas (Suwandi, 2006). Agar lebih akurat, isolat-isolat yang 

diperoleh agar diuji dengan Teknik PCR-RFLP Fragment ITS untuk memastikan isolat 

yang serupa dan yang berbeda (Ria Novianti et al., 2011). Cara-cara tersebut dapat untuk 

membantu usaha-usaha pengendalian JAP yang efisien di lapangan.  

KESIMPULAN 

1. Gejala serangan penyakit akar putih baru dapat dilihat di permukaan pada fase ke-3 dan 

fase ke-4, yaitu fase lanjut yang telah menunjukkan ancaman kematian pada pohon. 

Untuk membedakan gejala serangan penyakit akar putih dari patogen penyakit akar 

lain, dapat dilihat pada kondisi akar pohon yang terinfeksi dan isolasi patogennya. 

2. Isolasi rizomorf lebih efisien untuk mendapatkan isolat JAP dibandingkan dengan 

isolasi dari jaringan akar.  

3. Saran: Isolat JAP dari  berbagai daerah perlu penelitian lebih lanjut dengan Teknik 

PCR-RFLP Fragment ITS agar dapat diketahui variasi populasi dan metode 

penyebaran yang terutama selain kontak akar, sehingga dapat diperoleh cara-cara 

pengendalian JAP di lapangan yang efisien.  

UCAPAN TERIMA KASIH 

Penelitian ini dapat terlaksana oleh dukungan dana hibah DIKTI Penelitian Tim 

Pascasarjana tahun 2016. 
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ABSTRAK 

Melon (Cucumis melo L.) merupakan buah yang sangat potensial untuk 

dikembangkan dan digemari oleh masyarakat karena memiliki rasa daging buah yang manis 

dan kandungan gizi yang tinggi. Namun saat ini terjadi banyak kendala dalam budidaya 

tanaman melon, yaitu serangan hama dan infeksi Begomovirus yang mengakibatkan gagal 

panen. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan produksi melon di Indonesia. 

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mengembangkan kultivar melon lokal yang 

berkualitas dan mampu bersaing dengan benih impor serta memiliki daya tahan terhadap 

infeksi Begomovirus. Melon Tacapa merupakan kultivar melon lokal yang telah 

dikembangkan oleh Fakultas Biologi UGM dengan keunggulan berupa tahan terhadap infeksi 

Powdery Mildew, buah berukuran besar dan manis, daya simpan lama, dan dapat ditanam 

pada lahan kritis. Daya tahan melon Tacapa terhadap Begomovirus dapat diamati pada 

pertumbuhan tanaman melon berdasarkan gejala infeksi. Metode yang digunakan adalah 

pengamatan pada area pertanian melon di Desa Depokrejo, Ngombol pada bulan April-Juni 

2016 dengan menghitung tanaman yang terinfeksi dibagi dengan jumlah populasi tanaman. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan Disease Incident yang terjadi termasuk dalam kategori 

toleran (<20%) yaitu kultivar Tacapa GB sebesar 4,11% dan Tacapa Silver sebesar 4,64%. 

Hal ini membuktikan bahwa melon kultivar Tacapa termasuk melon lokal Indonesia yang 

tahan terhadap infeksi Begomovirus. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

melon Tacapa GB dan Silver merupakan melon kultivar lokal yang berkualitas dan dapat 

dibudidayakan oleh petani Indonesia dalam meningkatkan produksi melon Indonesia. 

Kata kunci : Begomovirus, Cucumis melo L., Tacapa, Disease Incident 

PENDAHULUAN 

Melon termasuk kelompok buah labu-labuan yang bernilai ekonomi tinggi dan 

eksklusif dibandingkan buah labu-labuan lainnya sehingga sangat potensial untuk 

dikembangkan lebih lanjut terlebih lagi buah melon sangat digemari oleh masyarakat 

dikarenakan memiliki rasa daging buah yang manis, tidak mengandung lemak maupun 

kolesterol, memiliki kandungan gizi tinggi, mengandung 90% air dan 10% karbohidrat yang 

menyegarkan saat dikonsumsi (Samadi, 2007) serta kaya vitamin A, C, D, K, β-caroten, dan 

mineral (potassium, magnesium, phosporus, sodium, selenium, dan kalsium) (Ivanova, 2012). 
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Hal ini dibuktikan dari pola konsumsi masyarakat Indonesia terhadap melon yang mencapai 

angka 1,34-1,50 kg/kapita/tahun (Dirjen Hortikultira, 2014). Berdasarkan nilai produksi, 

melon Indonesia hampir mengalami peningkatan dua kali lipat dari tahun 2010 hingga tahun 

2012, yaitu sebesar 85,161 ton (2010) menjadi 125,474 ton (2012) (Badan Pusat Statistik 

Nasional, 2014). Meskipun mengalami peningkatan yang signifikan, namun tren budidaya 

melon mengalami penurunan dikarenakan kendala yang seringkali terjadi dalam aktivitas 

budidaya melon (wawancara langsung. Barno, 2016). Hal ini terbukti pada tahun 2013 

produksi melon Indonesia turun menjadi 112.439 ton. 

Kendala umum yang sering muncul adalah kondisi lingkungan, serangan jamur dan 

infeksi virus pada tanaman melon (Simpson & Ogorzaly, 2001). Hingga saat ini diketahui 

terdapat kurang lebih 30 jenis hama dan penyakit yang dapat menyerang tanaman melon dan 

berakibat penurunan hasil panen serta kegagalan dalam produksi melon. 

Infeksi virus yang mengalami peningkatan kejadian pada tanaman melon dan 

menyebabkan kerugian bagi petani saat ini salah satunya adalah Begomovirus (Julijantono et 

al., 2009). Infeksi Begomovirus menyebabkan daun melon menguning dan keriting, dan 

tanaman kerdil sehingga perkembangan tanaman dan buah terhambat yang mengakibatkan 

penurunan produksi buah melon bahkan juga dapat mengakibatkan kegagalan panen 

dikarenakan buah yang dihasilkan oleh tanaman melon yang terinfeksi tidak layak konsumsi 

akibat buah pecah pada bagian ujung. Infeksi Begomovirus telah teridentifikasi di New Delhi, 

India pada tahun 2003-2006 yang mengakibatkan 36% kegagalan panen pada komoditas buah 

dan sayuran (Sohrab et al., 2010). Sementara untuk total serangan Begomovirus terhadap 

melon di berbagai belahan dunia telah dilaporkan mencapai angka 70% yang mengakibatkan 

gagal panen (Idris et al., 2008). 

Infeksi Begomovirus diperantarai oleh whitefly (Bemisia tabacci) sebagai vektor dan 

hal ini menyebabkan petani menggunakan insektisida untuk membasmi serangga yang 

menjadi vektor Begomovirus tersebut. Namun penggunaan insektisida secara rutin dan 

berlebihan menyebabkan penurunan kualitas tanah, pencemaran dan juga gangguan 

kesehatan. Oleh karena itu diperlukan kultivar melon yang toleran terhadap serangan 

Begomovirus untuk mengurangi penggunaan insektisida dalam budidaya pertanian melon. 

Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada sebagai salah satu lembaga pendidikan 

tinggi telah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan melon Indonesia sejak tahun 1997 
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dengan mengembangkan kultivar melon unggul. Melon yang telah berhasil dipatenkan dan 

memperoleh Surat Keputusan (SK) Kementerian Pertanian (Kementan) yaitu kultivar Tacapa 

Green Black (GB) (No. 165/KPTS/SR.120/D.2./11/2015) dan Tacapa Silver (No. 

166/KPTS/SR.120/D.2.//11/2015). Berdasarkan penelitian Aristya & Daryono (2012), melon 

Tacapa memiliki banyak keunggulan diantaranya, tahan terhadap serangan jamur tepung, 

buah besar, daya simpan lama, dan dapat ditanam pada lahan kritis. Keberhasilan melon 

Tacapa memperoleh SK Kementan diharapkan dapat meningkatkan daya saing melon lokal 

terhadap melon impor yang juga sekaligus diharapkan memiliki ketahanan terhadap serangan 

Begomovirus. Oleh karena itu perlu dilakukan uji pengamatan gejala dan respon ketahanan 

melon Tacapa GB dan Silver terhadap infeksi Begomovirus pada lahan melon di Desa 

Ngombol, Depokrejo, Kabupaten Purworejo. 

METODOLOGI 

 Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah benih melon kultivar Tacapa GB 

dan Tacapa Silver, pupuk dasar untuk penanaman melon (ZA, KCl, Pupuk kandang, SP, 

Furudan, dan TS), pupuk semprot (NPK dan ZA), fungisida, dan insektisida. Sementara alat 

yang digunakan antara lain alat-alat pertanian untuk penanaman, pemeliharaan, dan 

perawatan tanaman melon, kamera digital, alat tulis, handcounter, dan spidol marker untuk 

melakukan pengamatan dan mendokumentasikan kegiatan penelitian. 

Dilakukan persiapan awal berupa lahan melon di Desa Depokrejo, Ngombol, 

Purworejo seluas 0,5 Ha dan pengolahan lahan berupa penggemburan tanah dengan 

membajak, pemberian pupuk kandang dan pupuk kompos, membuat bedengan dan infus. 

Selanjutnya benih melon dikecambahkan ±5 hari pada kondisi lembab untuk menumbuhkan 

plumula dan radikula. Penanaman dilakukan saat benih melon yang telah berkecambah 

dipindahkan ke plastik benih dan telah muncul daun. Kemudian dilakukan perawatan dan 

pemeliharaan secara berkala meliputi penyiraman, pemupukan, penyemprotan insektisida dan 

fungisisda, pembersihan dari gulma serta pemangkasan. 

Populasi tanaman melon tacapa yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 4200 

tanaman yang terdiri dari 2100 tanaman melon Tacapa GB dan 2100 tanaman melon Tacapa 

Silver. Infeksi Begomovirus terjadi secara alami tanpa adanya inokulasi. Pengamatan 

tanaman yang terinfeksi Begomovirus dilakukan bertahap selama perkembangan tanaman, 

yiatu pada hari ke-30 dan hari ke-60 setelah tanam. Total tanaman yang terinfeksi dibagi 
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dengan jumlah populasi tanaman setiap kultivar. Tanaman yang terinfeksi Begomovirus 

ditandai dengan adanya mosaik kuning pada daun, daun keriting dan kering, serta tulang daun 

menguning. Penentuan ketananan tanaman melon Tacapa terhadap Begomovirus dilakukan 

berdasarkan tabel berikut. 

Tabel 1. Kriteria ketahanan tanaman terhadap penyakit 

KejadianPenyakit (%) KriteriaKetahanan 

0 Tahan 

X<20 Toleran 

20 <X< 30 Agak rentan 

30 <X< 50 Rentan 

X>50 Sangat rentan 

      (Dolores, 1996 dalam Subiastuti, 2015) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil yang diperoleh dari pengamatan secara langsung di lapangan disajikan dalam 

tabel berikut: 

Tabel 2. Jumlah dan persentase tanaman yang terinfeksi 

Kultivar Umur Persentase 

30 60 

Tacapa GB 59 tanaman 72,67 tanaman 4,53% 

Tacapa Silver 56,3 tanaman 73,67 tanaman 5,24% 

 

 Pengamatan dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada usia tanaman 30 hari dan 60 hari. 

Pada pengamatan 30 HST diperoleh rata-rata tanaman yang terinfeksi untuk Tacapa GB 

sebanyak 59 tanaman dan Tacapa Silver sebanyak 56,3 tanaman sedangkan pada pengamatan 

60 HST diketahui terdapat 72,67 tanaman Tacapa GB dan 73,67 tanaman Tacapa Silver yang 

terinfeksi Begomovirus. Tanaman melon Tacapa yang terinfeksi Begomovirus 

memperlihatkan gejala berupa daun menjadi keriting dan muncul mozaik kuning pada helai 

daun, sementara kenampakan utuh tanaman melon terlihat kerdil dibandingkan dengan 

tanaman yang tidak terinfeksi (Gambar 1). Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Brown (2007) yaitu gejala infeksi Begomovirus ditandai dengan munculnya 

bintik klorosis pada daun, daun keriting dan kering, tulang daun menguning, dan tanaman 

kerdil. 
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(a) (b) 

Gambar 1. Perbandingan tanaman melon yang terinfeksi dan tidak, (a) Tanaman terinfeksi 

pada bagian kiri; (b) Tanaman terinfeksi pada bagian tengah 

 Berdasarkan pengamatan dan kriteria ketahanan yang dikemukakan oleh Dolores 

(1996) maka melon kultivar Tacapa GB dan Tacapa Silver dikategorikan termasuk kultivar 

yang toleran terhadap Begomovirus, meskipun mengalami peningkatan infeksi seiring 

bertambahnya umur tanaman menjelang panen, namun melon kultivar Tacapa GB dan 

Tacapa Silver menunjukkan daya tahan yang tinggi hingga umur 60 HST, yiatu kejadian 

infeksi tidak lebih dari 6%. Menurut Taiz & Zeiger (2002), kondisi fisiologis pada tanaman 

yang telah tua tidak lagi optimal dan rentan terkena infeksi ataupun serangan hama, 

sementara menurut Sobir & Siregar (2011) rata-rata umur tanaman melon adalah 55-65 HST 

(Rukmana, 1994) dan berdasarkan penelitian Fatmawati (2015) serta Ginting (2015)  umur 

tanaman melon Tacapa Silver dan Tacapa GB optimum dipanen pada umur 75 HST, sehingga 

berdasarkan hal tersebut melon Tacapa Silver dan Tacapa GB memiliki tingkat ketahanan 

(resistensi) yang tinggi terhadap infeksi Begomovirus. 

 Tacapa Silver dan Tacapa GB merupakan hasil segregasi yang ditemukan dari 

kultivar indukan Tacapa. Kedua kultivar ini telah memperoleh SK Kementan No. 

165/KPTS/SR.120/D.2/11/2015 untuk Tacapa GB dan No. 166/KPTS/SR.120/D.2/11/2015 

untuk Tacapa Silver. Secara morfologi dapat dibedakan dari kulit buah, pada Tacapa GB 

memiliki kulit buah yang lebih berwarna hijau gelap sementara Tacapa Silver berwarna putih 

keperakan. Namun, jika dilihat dari gejala dan respon terhadap infeksi Begomovirus kedua 

kultivar hasil segregasi Tacapa ini menunjukkan gelaja dan respon yang sama yaitu daun 
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menjadi keriting dan muncul mozaik kuning pada helai daun serta kenampakan utuh tanaman 

menjadi kerdil (Gambar 2.).  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Gambar 2. Respon dan gejala yang muncul dari infeksi Begomovirus pada (a) Tacapa GB; (b) 

Tacapa Silver; serta tanaman yang tidak terinfeksi (c) Tacapa GB; dan (d) Tacapa 

Silver 

 Menurut Brown (2007), Begomovirus dalam menginfeksi tanaman melon berasosiasi 

dengan whitefly (Bemisia tabaci) sebagai vektor. Whitefly (nama lokal: Kutu Kebul) 

merupakan anggota dari Famili Aleyrodidae yang menjadi satu-satunya vektor bagi 

Begomovirus (Brown, 2007). Dalam pengamatan yang dilakukan, diketahui bahwa populasi 

kutu kebul pada lahan melon di Depokrejo, Ngombol meningkat pada ±60 HST dikarenakan 

lahan pada bagian barat yaitu lahan tanaman timun dan bagian timur yaitu semangka telah 

selesai dilakukan pemanenan sehingga terjadi migrasi dari kedua lahan tersebut ke lahan 

melon Tacapa dan meningkatkan kemungkinan infeksi Begomovirus terhadap tanaman melon 

Tacapa pada usia tersebut hingga panen. 
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KESIMPULAN 

 Tanaman melon kultivar Tacapa GB dan Tacapa Silver memiliki respon dan gejala 

yang hampir mirip terhadap infeksi Begomovirus yaitu daun menjadi keriting dan muncul 

mozaik kuning pada helai daun serta kenampakan utuh tanaman menjadi kerdil, namun 

berdasarkan persentase tanaman yang terinfeksi dengan jumlah populasi tanaman melon, 

melon kultivar Tacapa GB dan Tacapa Silver termasuk kedalam tanaman yang toleran 

terhadap Begomovirus yaitu kurang dari 20%. 
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ABSTRAK 

 Cabai (Capsicum annuum L.) merupakan tanaman holtikultura yang bernilai gizi dan 

ekonomi tinggi. Cabai bersifat rentan terhadap infeksi penyakit, terutama Begomovirus yang 

dapat menyebabkan tanaman mengalami klorosis, keriting dan kerdil, sehingga produktivitas 

cabai menurun. Tanaman cabai varietas komersial generasi kelima (F5) adalah hasil seleksi 

alami di lahan dari tetua yang telah menunjukkan ketahanannya terhadap infeksi 

Begomovirus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ketahanan tanaman 

cabai varietas komersial generasi kelima (F5) dan tetua (F1) terhadap infeksi Begomovirus. 

Evaluasi ketahanan tanaman cabai varietas komersial F5 dan F1 dilakukan melalui penularan 

Begomovirus secara individu menggunakan serangga vektor kutu kebul (Bemisia tabaci). 

Pengamatan gejala infeksi Begomovirus dilakukan selama 4 minggu setelah inokulasi (MSI) 

dengan metode scoring. Hasil menunjukkan bahwa efektifitas penularan Begomovirus pada 

tanaman cabai varietas komersial F5 dan F1 sangat tinggi (100%) melalui metode penularan 

per individu tanaman dengan periode akuisisi kutu kebul selama 48 jam, periode inokulasi 

selama 72 jam, dan masa inkubasi 15 hari. Berdasarkan uji One Way ANOVA diketahui 

bahwa terdapat perbedaan signifikan rata-rata intensitas penyakit pada keempat kelompok uji 

tanaman cabai varietas komersial. Hasil uji lanjut DMRT pada taraf kepercayaan 95% 

menunjukkan ada perbedaan signifikan antara intensitas penyakit pada tanaman cabai varietas 

komersial F5 dan F1 yang diinokulasi Begomovirus. Tanaman cabai varietas komersial F5 

lebih tahan terhadap Begomovirus dibandingkan F1.    

Kata kunci: Cabai varietas komersial, Begomovirus, Bemisia tabaci, Intensitas penyakit,  

Ketahanan. 

PENDAHULUAN 

Cabai (Capsicum annuum L.) merupakan tanaman anggota famili Solanaceae yang 

memiliki nilai gizi dan ekonomi tinggi (Berke, 2002). Konsumsi dan harga cabai berpengaruh 

cukup signifikan terhadap perekonomian negara dan tercermin dari nilai inflasinya mencapai 

0,35% (Badan Pusat Statistik, 2011). Nilai impor cabai tahun 2012 mencapai US$ 27.935.228 

dan nilai ekspor US$ 24.979.192. Hal ini menunjukkan bahwa produksi cabai Indonesia 

belum cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Di Yogyakarta, produktivitas cabai merah 

menurun 0,82 % (0,05 ton/ha) dibandingkan tahun 2012 (Badan Pusat Statistik, 2013).  

Produksi dan harga cabai berfluktuatif dari tahun ke tahun sebagai akibat kegagalan 

panen, terutama disebabkan oleh infeksi Begomovirus. Infeksi Begomovirus menyebabkan 
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daun cabai menguning dan keriting serta perkembangan tanaman dan buah terhambat. Infeksi 

Begomovirus paling parah terjadi pada tanaman cabai di daerah Jawa Barat sejak tahun 1999 

yang disebabkan oleh Pepper yellow leaf curl virus (PYLCV). Akibatnya, daun keriting dan 

menguning mencapai 100% (Hidayat et al., 2006).  

Penggunaan insektisida sebagai salah satu upaya pengendalian vektor Begomovirus 

memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Bahkan, 

penggunaan insektisida yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan vektor Begomovirus 

menjadi resisten. Penggunaan varietas unggul tahan penyakit dapat menjadi salah satu 

alternatif solusi untuk pengendalian hayati penyakit virus. Bibit unggul tahan penyakit yang 

dihasilkan melalui program pemuliaan tanaman dapat meminimalkan biaya perawatan dan 

meningkatkan produksi. Crowder (1990) menyatakan bahwa melalui program persilangan, 

gen-gen ketahanan dapat diidentifikasi dan digunakan secara efektif dalam mengembangkan 

kultivar yang tahan terhadap hama dan penyakit.  

Cabai varietas komersial generasi kelima (F5) merupakan cabai hasil seleksi secara 

alami di lahan dari generasi pertama sampai generasi kelima yang menunjukkan daya tahan 

cukup tinggi terhadap infeksi hama dan penyakit. Sebagaimana hasil penelitian sebelumnya 

pada tanaman cabai varietas komersial diketahui bahwa fenotip cabai hasil penggaluran (F2) 

lebih baik dibandingkan cabai dari benih perusahaan (F1) (Pangesthi, 2014). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi jenis serangga vektor hasil rearing yang digunakan untuk 

penularan Begomovirus, mengetahui efektifitas penularan Begomovirus serta tingkat 

ketahanan tanaman cabai varietas komersial F5 dan F1 terhadap infeksi Begomovirus. 

METODOLOGI 

A. Bahan 

Benih cabai varietas komersial F5 (hasil penggaluran) dan F1 (benih perusahaan), 

inokulum Begomovirus yang diperoleh dari lahan petani cabai di Dusun Jamusan, Bokoharjo, 

Sleman, Yogyakarta, serta serangga vektor kutu kebul (Bemisia tabaci) yang diperoleh 

melalui rearing. 

B. Metode 

1. Penyemaian benih cabai 

Benih cabai varietas komersial yang telah diseleksi disemai pada koran basah selama 

3 hari. Selanjutnya, kecambah cabai dipindahkan ke dalam polybag semai berukuran 6x7 cm. 
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Setelah berumur sekitar 4-5 minggu atau sudah memiliki 3-4 daun, tanaman dipindahkan ke 

polybag tanam berukuran 40x40 cm yang berisi campuran tanah dan kompos (2:1). 

2. Perawatan dan pemeliharaan 

Penyiraman dilakukan dua hari sekali setiap sore hari. Pemupukan dilakukan dengan 

kocor setiap pecan (100 ml/tanaman) pada tanaman cabai berumur 5 hingga 60 hari setelah 

tanam (HST). Campuran pupuk dibuat sesuai kebutuhan dalam ember cor 18 liter dengan 

dosis 1/2 gelas pupuk mutiara/17 liter air. Penyiangan gulma dilakukan satu kali setiap dua 

pekan. 

3. Rearing serangga vektor kutu kebul (Bemisia tabaci) 

Rearing kutu kebul (Bemisia tabaci) dimulai dari fase telur hingga imago. Telur kutu 

kebul diambil dari lahan pertanian terung Dusun Jamusan, Bokoharjo, Sleman, Yogyakarta 

dan dipelihara dalam toples kaca yang ditutup kain organdi dengan diameter pori 1 mm 

selama 18-25 hari. Pengamatan perkembangan populasi kutu kebul dilakukan dengan 

menghitung jumlah populasi, pengamatan morfologis, dan mikroskopis. Selanjutnya, kutu 

kebul dewasa dipindahkan ke dalam kotak kaca berukuran 25x25x50 cm menggunakan 

aspirator untuk diberi periode makan akuisisi.  

4. Inokulasi Begomovirus 

 Inokulasi Begomovirus dilakukan menggunakan vektor kutu kebul pada tanaman 

cabai berumur 15 hari setelah semai (HSS). Kutu kebul dewasa diberi periode makan akuisisi 

selama 48 jam pada tanaman cabai terinfeksi Begomovirus. Sebanyak 10 ekor kutu kebul 

dipindahkan ke tiap tanaman cabai sehat, masing-masing 20 tanaman F5 dan F1 yang ditutup 

dengan sungkup plastik mika dan kain organdi (diameter pori= 1 mm) untuk diberikan 

periode makan inokulasi selama 72 jam. Sebanyak masing-masing 20 tanaman F5 dan F1 

digunakan sebagai kontrol. Pada tahap ini juga dilakukan inokulasi tanpa akuisisi pada 

tanaman F5 dan F1. Setelah periode inokulasi, kutu kebul dimatikan melalui penyemprotan 

insektisida. 

5. Pengamatan gejala infeksi Begomovirus 

Pengamatan intensitas penyakit pada tanaman cabai varietas komersial F5 dan F1 

dilakukan setiap pekan selama 1 bulan setelah inokulasi. Intensitas penyakit dihitung 

menggunakan rumus (1) menurut Lapidot et al. (2001) berdasarkan skor keparahan gejala 

infeksi sebagai berikut: 0= Tidak ada gejala, tanaman yang diinokulasi menunjukkan 
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pertumbuhan dan perkembangan yang sama dengan tanaman kontrol; 1= Daun berwarna 

kuning pada pinggir dimulai pada daun muda; 2= Semua daun hampir kuning dan sedikit 

keriting; 3= Daun menguning, keriting dan cupping, daun-daun mengecil namun tanaman 

masih tumbuh; 4= Tanaman kerdil dan menguning, daun keriting dan cupping, pertumbuhan 

sudah terhenti. 

  100% 





NZ

iViN
DI    ............. (1) 

DI, intensitas penyakit; Ni, jumlah tanaman yang termasuk ke dalam skala gejala tertentu; Vi, 

Skor gejala tertentu; Z, skor keparahan gejala tertinggi; N, jumlah tanaman yang diamati. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Perbanyakan Serangga Vektor Kutu Kebul (Bemisia tabaci) 

Telur dan imago kutu kebul (Bemisia tabaci) hasil rearing ditunjukkan pada Gambar 

1. Rearing kutu kebul dimulai dari fase telur (Gambar 1A) agar imago (Gambar 1B) kutu 

kebul steril dari Begomovirus. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian Aidawati et al. (2002) 

yang menunjukkan bahwa Begomovirus ditularkan secara persisten sirkulatif tetapi tidak 

propagatif sehingga telur dan generasi imago selanjutnya menjadi bebas virus (non 

viruliferous).  

 

 
Gambar 1. Rearing kutu kebul (Bemisia tabaci). A. Telur, B. Imago. 

Tanaman terung sangat disukai kutu kebul dan mudah diperoleh dari lingkungan 

sekitar sehingga sangat cocok sebagai inang dalam usaha perbanyakan kutu kebul. 

Berdasarkan hasil penelitian Guswanto et al. (2015) diketahui bahwa tanaman terung ungu 

(Solanum melongena) dan kapas (Gossypium hirsutum) tidak memiliki zat aktif yang 
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berbahaya untuk kutu kebul. Tanaman terung memiliki jumlah trikoma yang cukup banyak, 

permukaan daun datar dan luas sehingga kutu kebul suka bersarang dan meletakkan telurnya. 

Kegagalan rearing seringkali terjadi akibat kutu kebul yang belum beradaptasi dengan 

kondisi lingkungan. Populasi kutu kebul menurun saat musim hujan dan meningkat pada 

musim kemarau hingga mencapai optimal pada temperatur 32,5˚C. Fluktuasi temperatur 

menyebabkan populasi kutu kebul tidak optimal bahkan terjadi kematian dalam jumlah yang 

cukup besar. Sudiono et al. (2001) menjelaskan bahwa perbedaan kondisi iklim dapat 

menyebabkan kutu kebul mengubah siklus hidup dan kelimpahan populasinya.  

  

  
Gambar 2.  Siklus hidup kutu kebul (Bemisia tabaci). A. Telur, B. Nimfa, C. Pupa, D. Imago. 

Siklus hidup kutu kebul terdiri dari telur, nimfa, pupa, dan imago (Gambar 2). Waktu 

yang diperlukan dari fase telur hingga imago adalah 18-25 hari. Telur berbentuk lonjong, 

agak melengkung, dan diletakkan di permukaan bawah daun (Gambar 2A). Fase telur 

berlangsung selama 5-7 hari. Nimfa terdiri dari 3 instar, instar pertama aktif bergerak 

(Gambar 2B), sedangkan instar berikutnya tidak bergerak. Lama fase nimfa yaitu 3-6 hari. 

Pupa berbentuk pipih berwarna putih kekuningan dengan lama hidup 6 hari (Gambar 2C). 

Imago berukuran kecil (Gambar 2D), berwarna putih (Gambar 2B), dan cenderung 

berkumpul pada bagian bawah permukaan daun. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayat et 

al. (2006) yang menyatakan bahwa imago kutu kebul akan meletakkan telur tegak lurus. 

2. Inokulasi Begomovirus pada Tanaman Cabai Varietas Komersial F5 dan F1 

Tanaman sumber inokulum memiliki skor keparahan gejala infeksi Begomovirus yang 

rendah sehingga kutu kebul tetap memperoleh nutrisi selama periode akuisisi. Sebanyak 10 

ekor kutu kebul per tanaman sudah mampu menularkan virus dan dapat menyebabkan 100% 
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tanaman cabai varietas komersial F5 dan F1sakit setelah 48 jam periode akuisisi dan 72 jam 

periode inokulasi dengan lama waktu inkubasi 2 minggu. Sebagaimana hasil penelitian 

Trisno et al. (2010) diketahui bahwa periode akuisisi dan inokulasi yang optimal untuk 

menularkan virus adalah 6-12 jam. Semakin lama periode akuisisi maka efektifitas penularan 

semakin tinggi dan masa inkubasi semakin pendek.  

Serangga vektor mengisap cairan tanaman cabai sumber inokulum selama periode 

akuisisi dengan menusukkan stiletnya sehingga virus masuk dalam tubuh serangga vektor 

(viruliferous). Selanjutnya pada periode inokulasi, virus dikeluarkan bersama saliva dan 

masuk ke dalam tanaman uji. Adanya kesamaan lokasi sumber inokulum dan serangga vektor 

mengakibatkan penularan Begomovirus menjadi lebih efektif. Ada kesinambungan antara 

sifat Begomovirus dengan vektornya, seperti konsentrasi virus dalam tanaman inang dan 

kestabilan virus dalam tubuh vektor. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Trisno et al. 

(2010) yang menunjukkan kutu kebul dari lokasi yang sama dengan strain Geminivirus lebih 

efektif menularkan Geminivirus dibandingkan dengan strain Geminivirus asal lokasi 

geografis yang berbeda.  

Metode inokulasi per individu tanaman sangat efektif karena setiap kutu kebul 

memiliki probabilitas yang relatif sama untuk menularkan Begomovirus, menghindarkan 

terjadinya escape. Serangga vektor lebih optimal menularkan Begomovirus pada tanaman 

cabai berumur 2 minggu setelah semai (HSS). Kutu kebul lebih suka mengisap cairan pada 

tanaman muda dibandingkan tanaman dewasa. Serangga pemakan floem ini menyukai 

jaringan-jaringan muda dan bagian bawah permukaan daun. Hasil penelitian Priwiratama et 

al. (2012) menunjukkan bahwa persentase keparahan penyakit rendah pada tanaman cabai 

yang diinokulasi Geminivirus pada umur tanaman lanjut.  

3. Intensitas Penyakit pada Tanaman Cabai Varietas Komersial F5 dan F1 

Infeksi Begomovirus pada tanaman cabai F5 dan F1 menimbulkan gejala yang 

bervariasi (skor 1-4). Adanya respon variasi gejala infeksi Begomovirus selama 4 minggu 

setelah inokulasi pada tanaman cabai F5 dan F1 diduga dipengaruhi oleh kerentanan kultivar 

tanaman tersebut terhadap Begomovirus sehingga ekspresi gejala yang muncul bervariasi 

(Gambar 3). Satu minggu setelah inokulasi (1 MSI), 20% populasi tanaman cabai F5 

menunjukkan adanya mosaik kuning pada daun muda. Begitu pula pada populasi F1 dengan 

kejadian penyakit sebesar 65%. Populasi tanaman cabai F5 dan F1 kontrol tetap sehat. 



 

 
 
 
 
 
 
192 

Prosiding Seminar Nasional 
Pengendalian Penyakit Pada Tanaman Ramah Lingkungan II 

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Joglosemar 

Pengamatan pada 2 MSI, 70% tanaman cabai F5 terinfeksi Begomovirus dengan rata-rata skor 

keparahan 1, sedangkan pada F1 mencapai 100% dengan rata-rata skor keparahan 2 (Gambar 

3). Tanaman cabai F1 menunjukkan gejala yang semakin parah pada 3 MSI dan 4 MSI 

dibandingkan F5. Seluruh daun menguning, keriting, cupping, bahkan kerdil pada tanaman 

cabai F1, sedangkan tanaman cabai F5 dapat menoleransi munculnya gejala infeksi yang lebih 

parah (Gambar 3).   

Tanaman 1 MSI 2 MSI 3 MSI 4 MSI 

F5I 

    

F5K 

    

F1I 

    

F1K 

    

Gambar 3. Perkembangan gejala infeksi Begomovirus pada tanaman cabai varietas komersial  

selama 4 minggu setelah inokulasi. F5I=F5 diinokulasi, F1I=F1 diinokulasi, 

F5K=F5 kontrol, F1K=F1 kontrol, MSI=minggu setelah inokulasi. 

Warna kuning pada daun terinfeksi Begomovirus diikuti oleh gejala lanjut seperti 

daun keriting, cupping, dan tanaman kerdil. Klorosis pada daun terjadi disebabkan oleh 

terhambatnya pembentukan klorofil sehingga gula terakumulasi. Tanaman terinfeksi 

Begomovirus lebih banyak mengalokasikan nitrogen untuk bertahan dan replikasi virus. 

Jumlah tanaman yang sakit dan skor keparahan gejala infeksi Begomovirus di setiap MSI 

pada populasi F1 lebih besar dibandingkan F5. Namun, intensitas penyakit pada kedua 

populasi tersebut meningkat seiring meningkatnya waktu inkubasi setelah inokulasi, 

sedangkan intensitas penyakit pada tanaman kontrol tetap (Gambar 4). 
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Gambar 4. Intensitas penyakit pada tanaman cabai varietas komersial. F5I=F5 

diinokulasi,F1I=F1diinokulasi, F5K=F5 kontrol, F1K=F1 kontrol, MSI=minggu 

setelah inokulasi 

 

Intensitas penyakit pada F5 selama 4 MSI menunjukkan persentase cukup rendah 

berkisar antara 4-32%, sedangkan tanaman cabai F1 berkisar antara 13-52,05% (Gambar 4). 

Gejala infeksi Begomovirus muncul pertama kali pada daun muda yang baru tumbuh. Gejala 

lebih lanjut semakin parah hingga menyebar ke seluruh daun pada tanaman.Virus mampu 

menyebar ke bagian tanaman yang masih muda dengan cepat karena tanaman muda belum 

memiliki sistem pertahanan yang kuat terhadap infeksi virus. Periode inkubasi terpendek 

terjadi pada tanaman cabai F1 yaitu 3 HSI, sedangkan pada tanaman cabai F5 gejala infeksi 

muncul pertama kali pada 1 MSI. Perbedaan masa inkubasi dan keparahan gejala yang 

muncul diduga berkaitan dengan sistem ketahanan yang dimiliki oleh tanaman dan tingkat 

virulensi yang menginfeksi (Gunaeni & Purwati, 2013). Tampak bahwa tanaman cabai F5 dan 

F1 menghasilkan respon ketahanan yang berbeda-beda terhadap perlakuan inokulasi 

Begomovirus. Hasil analisis statistik juga menunjukkan adanya perbedaan signifikan rata-rata 

intensitas penyakit pada tanaman cabai varietas komersial F5dan F1 yang diinokulasi 

Begomovirus. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa serangga vektor hasil rearing 

yang digunakan untuk penularan Begomovirus pada tanaman cabai varietas komersial F5 dan 

F1 adalah kutu kebul (Bemisia tabaci) yang murni (nonviruliferous). Efektifitas penularan 

Begomovirus pada tanaman cabai varietas komersial F5 dan F1sangat tinggi (100%) melalui 
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metode penularan per individu tanaman dengan periode akuisisi kutu kebul selama 48 jam, 

periode inokulasi selama 72 jam, dan masa inkubasi 15 hari. Selain itu, tingkat ketahanan 

tanaman cabai varietas komersial F5 lebih tinggi dibandingkan F1. 
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PENGUJIAN  ISOLAT  VIRUS YANG DILEMAHKAN DENGAN PEMANASAN 

UNTUK MENGIMBAS KEKEBALAN KACANG PANJANG TERHADAP 

PENYAKIT MOSAIK 

Ismira Suryaningsih, Supyani, Sri Widadi
* 

*
 Agroteknologi, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta 57126 

ABSTRAK 

Produksi kacang panjang di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan 

(BPS 2016).Virus merupakan patogen yang berkontribusi besar terhadap penurunan hasil 

produksi kacang panjang. Proteksi silang adalah  salah satu cara  alternatif yang digunakan 

untuk meningkatkan ketahanan tanaman dari infeksi virus. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji kemampuan isolat  virus yang telah dilemahkan dengan pemanasan  dalam 

mengimbas kekebalan kacang panjang terhadap penyakit mosaik. Penelitian ini menggunakan 

metode Rancangan Acak Lengkap dengan perlakuan yaitu suhu pemanasan dan waktu 

inokulasi isolat virulen. Data dianalisis menggunakan uji F dan DMRT 5%.  Hasil penelitian  

menunjukkan bahwa inokulasi isolat virus yang telah dipanaskan dapat menekan penyakit 

mosaik pada kacang panjang yang disebabkan oleh virus. Ada kecenderungan bahwa telah 

terjadi mekanisme proteksi silang antara isolat virus yang telah dipanaskan terhadap isolat 

virus virulen yang diinokulasikan pada kacang panjang sehingga dapat meningkatkan 

ketahanan terhadap penyakit mosaik. Aplikasi virus yang dilemahkan dengan cara pemanasan 

dapat menghambat munculnya gejala dan intensitas penyakit mosaik kacang panjang karena 

virus. Suhu pemanasan dapat memperpanjang masa inkubasi dan menekan intensitas penyakit 

sehingga meningkatkan persentase penghambatan penyakit. Disisi lain inokulasi isolat yang 

telah dipanaskan maupun waktu inokulasi isolat virulen cenderung tidak meningkatkan bobot 

brangkasan segar maupun bobot brangkasan kering.  

Kata kunci : proteksi silang, penyakit mosaik, kacang panjang. 

PENDAHULUAN 

Produksi Kacang Panjang (Vigna unguilata (L.) Walp.) di Indonesia dari tahun ke 

tahun mengalami penurunan (BPS, 2016). Udayashankar et al. (2010) menyatakan bahwa 

virus berkontribusi besar terhadap penurunan hasil produksi kacang panjang terutama di Asia, 

Amerika Latin dan Afrika. Penyakit mosaik pada kacang panjang disebabkan oleh infeksi 

beberapa virus yang berasosiasi diantaranya Bean Common Mosaic Virus (BCMV), 

Cucumber Mosaic Cucumovirus (CMV) (Damayanti et al., 2009) dan Mungbean Yellow 

Mosaic India Virus (Nurulita et al., 2015). 

Salah satu cara pengendalian penyakit yang disebabkan oleh virus adalah dengan metode 

proteksi silang yang didasarkan pada strain virus dapat melindungi dari infeksi dari strain 

virus lain yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Virus strain lemah dapat diproduksi 
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dengan cara melakukan perlakuan pemanasan maupun menggunakan mutagen kimia  (Green, 

1971). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kemampuan isolat virus yang telah 

dilemahkan dengan pemanasan dalam mengimbas kekebalan kacang panjang terhadap 

penyakit mosaik. 

METODOLOGI 

Penelitian ini dilaksanakan pada November 2015 hingga Juli 2016. Tempat penelitian 

meliputi : Lab.HPT serta Lab. EMPT, Fakultas Pertanian, Lab. penyakit serta rumah kaca, 

Lab. Pengamatan dan Peramalan Hama dan Penyakit Tanaman Pangan, Sukoharjo. Bahan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah isolat–isolat virus hasil eksplorasi, Chenopodium 

amaranticolor, benih kacang panjang kultivar parade,  aquades, alkohol 70%, carborundum 

600 mesh, 0,01 M potassium phosphate pH 7.0, pupuk kompos steril dan phonska. Alat yang 

digunakan antara lain: mortar, tabung reaksi, heater, panci stainless steel, dan thermometer. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan faktor suhu pemanasan (30
°
C, 40

°
C, 50

°
C, 60

°
C, dan70

°
C) dan waktu inokulasi isolat 

virulen (4, 8 dan 12 HSI isolat yang dilemahkan serta diulang 3 kali) dengan perlakuan 

kacang panjang sehat (kontrol -) dan terinfeksi penyakit mosaik (kontrol +) sebagai 

pembanding. Variabel yang diamati meliputi: masa inkubasi, intensitas penyakit, masa 

muncul bunga, bobot polong segar, bobot brangkasan segar dan bobot brangkasan kering. 

Data dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA) berdasarkan uji F 5%  dan DMRT 

(Duncan‟s Multiple Range Test) 5%. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Masa Inkubasi 

Semua kombinasi perlakuan suhu pemanasan dan waktu inokulasi isolat virulen 

memiliki rerata masa inkubasi yang lebih panjang dibandingkan dengan masa inkubasi 

kontrol (+) (>5,67 HSI).  Suhu Pemanasan 70
°
C  dan waktu inokulasi isolat virulen 12 hari 

setelah isolat yang telah dilemahkan merupakan kombinasi yang memiliki masa inkubasi 

terpanjang bahkan sebagian besar tidak menunjukkan gejala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: K- = carborundum+buffer; K+ = carborundum+buffer+sap isolat virulen. 

Diduga pada pemanasan  70
°
C, isolat menjadi lemah sehingga ketika diinokulasikan 

terjadi infeksi laten pada inang serta interval waktu 12 hari antara inokulasi isolat yang 

dilemahkan dengan infeksi isolat virulen telah terbentuk ketahanan yang kuat pada tanaman. 

Tidak munculnya gejala setelah inokulasi bukan berarti tidak adanya virus dalam inang 

namun telah terjadi infeksi laten (Nurhayati, 2012).  
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B. Intensitas Penyakit 

Keterangan : antar angka yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata pada 

taraf 5%; K- = carborundum+buffer ; K+ = carborundum+buffer+sap isolat 

virulen. 

Suhu pemanasan merupakan faktor tunggal yang berpengaruh nyata (p<5) terhadap 

intensitas penyakit. Intensitas penyakit  pada semua perlakuan suhu pemanasan <63% atau 

dibawah intensitas kontrol (+) yang dapat diartikan bahwa perlakuan suhu pemanasan yang 

diberikan mampu menekan intensitas penyakit 7,59 hingga 65.08%. Sehingga aplikasi 

inokulasi isolat virulen dapat menurunkan gejala penyakit dan mengingkatkan penghambatan 

gejala penyakit dalam tanaman. 
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C. Masa Muncul Bunga 

Keterangan : HST = Hari Setelah Tanam; antarangka yang diikuti dengan huruf yang sama 

tidak berbeda nyata pada taraf 5%; K- = carborundum+buffer; K+ = 

carborundum+buffer+sap isolat virulen. 

Umur mulai berbunga kacang panjang kultivar parade yakni kurang lebih 35 hari 

setelah tanam (Kementan, 2006).  Masa muncul bunga kacang panjang pada semua perlakuan 

suhu pemanasan 40
°
C sampai 70

°
C (p<5) menunjukkan tidak adanya perbedaan nyata 

terhadap kontrol (+) dan kontrol (-)  terkecuali suhu 50
°
C tidak berbeda nyata dengan kontrol 

(-). Namun pada suhu 30
°
C menggalami penundaan masa muncul bunga terpanjang jika 

dibanding dengan kontrol (-), kontrol (+) maupun perlakuan suhu pemanasan lainnya. Hal ini 

dimungkinkan bahwa telah terjadi infeksi campur dari beberapa virus memiliki efek aditif 

pada tanaman inang yang menyebabkan gejala yang semakin parah (Nurhayati, 2012). 

Kacang panjang yang terinfeksi virus mengalami penundaan waktu berbunga berkisar antara 

2-5 hari  (Susetio & Hidayat, 2014). 
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D. Bobot Brangkasan Segar 

 Perlakuan suhu pemanasan dan waktu inokulasi isolat virulen berpengaruh terhadap 

bobot brangkasan segar (p<5). Rerata bobot brangkasan segar tanaman suhu 30
°
C sampai 

70
°
C tidak menunjukkan perbedaan nyata dengan kontrol (+). Waktu aplikasi antara isolat 

virulen dari isolat yang dilemahkan menunjukkan pegaruh nyata terhadap bobot brangkasan 

segar. Walaupun rerata brangkasan segar perlakuan aplikasi 4 dan 8 hari memperlihatkan 

bobot yang lebih rendah baik dibandingkan dengan kontrol (+) maupun kontrol (-). 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : antar angka yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata pada 

taraf 5%; K- = Carborundum+buffer ; K+ = carborundum+buffer+sap isolate 

virulen. 

E. Bobot Brangkasan Kering 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : antar angka yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata pada 

taraf 5%; K- = carborundum+buffer; K+ = Carborundum+buffer+sap isolat 

virulen. 
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Rerata bobot brangkasan kering suhu 30
°
C sampai dengan suhu 60

°
C tidak 

menunjukkan perbedaan nyata dengan kontrol (+).  Hal ini dapat dimungkinkan bahwa pada 

perlakuan tersebut mengalami penghambatan pertumbuhan dan perkembangan. Namun pada 

perlakuan suhu pemanasan 70
°
C terdapat perbedaan nyata baik dengan kontrol (+) maupun 

dengan perlakuan suhu pemanasan yang lain. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Ada kecenderungan bahwa telah terjadi mekanisme proteksi silang antara isolat virus 

yang telah dipanaskan terhadap isolat virus virulen yang diinokulasikan pada kacang panjang 

sehingga dapat meningkatkan ketahanan terhadap penyakit mosaik. Aplikasi virus yang 

dilemahkan dengan cara pemanasan dapat menghambat munculnya gejala dan intensitas 

penyakit mosaik kacang panjang karena virus. Suhu pemanasan dapat memperpanjang masa 

inkubasi dan menekan intensitas penyakit sehingga meningkatkan persentase penghambatan 

penyakit. Disisi lain inokulasi isolat yang telah dipanaskan maupun waktu inokulasi isolat 

virulen cenderung tidak meningkatkan bobot brangkasan segar maupun bobot brangkasan 

kering. 

B. Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang suhu pemanasan yang lebih spesifik 

antara 60-70
°
C  agar lebih jelas dalam mengetahui suhu pemanasan isolat virus yang terbaik 

dalam mengimbas kekebalan tanaman kacang panjang. 
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PENGIMBASAN KETAHANAN KACANG PANJANG DENGAN EKSTRAK DAUN 

BUGENVIL TERHADAP PENYAKIT MOSAIK 

Isti Rahayu, Supyani, Susilo Hambeg Poromarto 

Universitas Sebelas Maret, Surakarta 57126 

ABSTRAK 

Penyakit mosaik kacang panjang yang disebabkan oleh virus merupakan salah satu 

masalah utama budidaya kacang panjang. Pengendalian penyakit ini sulit dilakukan karena 

belum terdapat kultivar tahan yang tersedia secara komersial, virus dapat ditularkan oleh 

serangga vektor dan telah diketahui terbawa benih. Oleh karena itu perlu adanya upaya 

pengendalian dengan meningkatkan ketahanan tanaman inang melalui induksi ketahanan 

sistemik dengan ekstrak tumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan 

ekstrak daun bugenvil untuk mengendalikan penyakit mosaik pada kacang panjang melalui 

induksi ketahanan tanaman. Perancangan penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

dengan 2 faktor perlakuan yaitu konsentrasi ekstrak dan interval waktu inokulasi virus. 

Parameter pengamatan antara lain masa inkubasi, intensitas penyakit, bobot polong segar dan 

bobot brangkasan kering. Analisis data menggunakan uji F 5% dan uji lanjut DMRT 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan ekstrak daun bugenvil, macam konsentrasi 

dan interval waktu inokulasi virus mampu memperpanjang masa inkubasi, menurunkan 

intensitas penyakit, dan secara tidak langsung meningkatkan bobot polong segar dan bobot 

brangkasan kering melalui penurunan intensitas penyakit.  

Kata kunci: penyakit mosaik, kacang panjang, induksi ketahanan, ekstrak daun bugenvil. 

PENDAHULUAN 

Produktifitas kacang panjang di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 6,40 ton/ha 

(Kementerian Pertanian RI, 2016). Dibandingkan dengan potensi produksinya angka ini 

masih tergolong rendah. Salah satu penyebabnya adalah karena serangan virus penyebab 

penyakit mosaik. Banyak virus telah dilaporkan menyebabkan penyakit mosaik kacang 

panjang. Di Indonesia serangan virus mosaik telah terjadi di Bogor, Bekasi, Indramayu, 

Cirebon, Subang, Tangerang dan Muntilan (Damayanti et al., 2009) serta di Tegal, Klaten, 

Magelang, Sleman, Bogor dan Subang (Nurulita et al., 2015).  

Kerugian akibat serangan virus penyebab penyakit mosaik sangat besar hingga 98% 

(Varma 1998 cit. Verma dan Gupta 2010). Semua varietas dilaporkan rentan terhadap virus 

penyebab penyakit mosaik (Susetio & Hidayat, 2014). Pengendalian  dengan meningkatkan 

ketahanan tanaman dapat sebagai alternatif. Ketahanan tanaman  dapat  dipicu oleh serangan 

patogen, bahan kimia (Agios, 2005) dan juga oleh ekstrak tumbuhan (Duriat, 2008, Gunaeni 

et al., 2015). Salah satu ekstrak tumbuhan yang dapat meningkatkan ketahanan tanaman 
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terhadap virus yaitu bugenvil (Madhusudhan et al., 2011, Choudhary, et al., 2008). Penelitian 

ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan ekstrak daun bugenvil untuk mengendalikan 

penyakit mosaik kacang panjang. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan November 2015 sampai Juli 2016 di Fakultas Pertanian 

Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan di rumah kaca Laboratorium Pengamatan dan 

Peramalan Hama dan Penyakit Tanaman Pangan Sukoharjo. Perancangan penelitian 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan dua faktor perlakuan yaitu konsentrasi 

ekstrak daun bugenvil dan interval inokulasi virus. Parameter pengamatan meliputi masa 

inkubasi dan intensitas penyakit, waktu pertama muncul bunga, bobot polong segar, bobot 

brangkasan segar dan bobot brangkasan kering. Analisis data menggunakan uji F 5% dan uji 

lanjut DMRT 5%. Jika hasil tidak signifikan maka dilakukan uji deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Masa inkubasi 

 

Gambar 1. Pengaruh pengimbasan ketahanan dengan ekstrak daun bugenvil terhadap 

masa inkubasi virus mosaik kacang panjang. 

Terjadi penundaan masa inkubasi pada konsentrasi ekstrak 40% terjadi penundaan 

masa inkubasi dan menurunkan insidensi penyakit (Gambar 1). Penundaan kemunculan 

gejala pada tanaman uji diduga karena daerah yang dapat diinfeksi virus menjadi berkurang, 

karena reseptor tanaman terhadap virus tertutup, sehingga virus membutuhkan lebih banyak 

waktu untuk menunjukkan gejala (Narwal et al., 2001
b
).  
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B. Intensitas penyakit 

 

Gambar 1. Intensitas dan penghambatan penyakit mosaik kacang panjang yang diinduksi 

ketahanannya dengan ekstrak daun bugenvil. 

Pada konsentrasi 40%  terjadi penghambatan yang baik apabila virus diinokulasikan 

setelah 2 jam dan 12 jam, namun inokulasi setelah 24 jam dan 32 jam penghambatan 

menurun dan intensitas penyakit tidak berbeda nyata dengan kontrol. Perlakuan konsentrasi 

60% pada semua interval inokulasi menunjukkan intensitas penyakit yang berbeda nyata 

dengan kontrol (Gambar 2), dengan penghambatan 66-100%. Proses penghambatan karena 

adanya virus inhibitory agents (VIA) atau antiviral agents (AVA) (Verma & Dwivedi 1984 

cit. Narwal et al., 2001
b
), melalui peran ribosome inactivating property (RIP) (Bolognesi et 

al., 1997, Balasaraswathi et al., cit. Narwal et al., 2001
b
) yang dapat menghambat sintesis 

protein asing (Agrios, 2005) dan melalui peran inhibitor virus berupa molekul glikoprotein 

yang menunjukkan aktivitas N-glycosidase pada ribosom tanaman (Narwal et al., 2001
b
).  

C. Bobot polong segar  

Tanpa perlakuan tanaman kacang panjang yang terinfeksi mengalami penurunan bobot 

polong segar sebesar 74,4%, sedangkan  dengan perlakuan ekstrak daun bugenvil mampu 

menurunkan angka kehilangan hasil akibat infeksi virus. Pengaruh nyata ditunjukkan oleh 

masing-masing perlakuan faktor tunggal konsentrasi dan interval waktu inokulasi setelah 

induksi dengan ekstrak daun bugenvil (Gambar 3). 
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Gambar 3. Pengaruh konsentrasi dan interval waktu pemberian ekstrak daun bugenvil 

terhadap rerata bobot basah polong kacang panjang. 

Perlakuan konsentrasi 20%, 40% dan 60% nyata lebih tinggi dari kontrol, namum tidak 

berbeda nyata antar masing-masing perlakuan. Rata-rata bobot polong segar memiliki 

kecenderungan meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi (Gambar 3). Perlakuan 

faktor tunggal interval waktu inokulasi virus menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap 

bobot polong segar kacang panjang. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Perlakuan konsentrasi dan interval pemberian ekstrak daun bugenvil dapat menunda 

kemunculan gejala pada konsentrasi 40% dan 60% dan interval 2 jam dan 12 jam setelah 

induksi, menurunkan intensitas dengan penghambatan 65-100% pada perlakuan konsentrasi 

40% dengan interval 2 jam dan 12 jam, serta pada konsentrasi 60% pada semua interval 

waktu. 

B. Saran  

Perlu dilakukan penelitian yang sama untuk  jenis jenis  virus yang umum  menginfeksi 

kacang panjang. 
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EFEKTIVITAS MINYAK ATSIRI SERAI UNTUK PENGENDALIAN  

PENYAKIT MOSAIK KACANG PANJANG 

Ulfaizah, Supyani, Salim Widono 

Progam Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian 

Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta 

ABSTRAK 

Produksi kacang panjang mengalami penurunan, salah satunya disebabkan oleh infeksi 

virus penyebab penyakit mosaik yang masih sulit dikendalikan. Hal ini dikarenakan virus 

dapat ditularkan melalui vektor dan bersifat tular benih. Virus penyebab penyakit dapat 

dikendalikan dengan penggunaan senyawa antiviral dari minyak atsiri. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan minyak atsiri serai tehadap perkembangan penyakit 

mosaik serta hubungannya dengan pertumbuhan dan perkembangan kacang panjang yang 

telah terinfeksi. Percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 2 faktor. Faktor 

pertama yaitu waktu aplikasi (sebelum tanam (perendaman benih kacang panjang selama satu 

jam), sehari sebelum inokulasi sap daun bergejala mosaik dan sehari setelah inokulasi sap 

daun bergejala mosaik) sedangkan faktor kedua yaitu konsentrasi minyak atsiri serai (0,6%, 

1,2% dan 1,8%). Analisis data menggunakan uji F dan uji DMRT 5%. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa aplikasi minyak atsiri sebelum tanam (perendaman benih) dan pada 

penggunaan minyak atsiri serai konsentrasi 1,2% cenderung menunda kemunculan gejala 

penyakit mosaik kacang panjang. Aplikasi minyak atsiri serai dengan konsentrasi minyak 

atsiri 0,6%, 1,2% dan 1,8% mampu menekan intensitas penyakit mosaik hingga 31,39%. 

Namun, aplikasi minyak atsiri serai pada tanaman yang terinfeksi virus penyebab mosaik 

tidak mempengaruhi  pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang panjang. 

Kata kunci : minyak atsiri, serai, penyakit mosaik kacang panjang. 

PENDAHULUAN 

Penurunan produksi kacang panjang salah satunya disebabkan oleh infeksi virus 

penyebab penyakit mosaik. Tanaman yang terinfeksi virus mengakibatkan produksi polong 

menurun dan memperlambat kemasakan polong (Damayanti & Hamdayanti, 2014). Penyakit 

mosaik kacang panjang disebabkan oleh MYMIV (Nurulita et al., 2015), BCMV-BIC dan 

CMV (Damayanti et al., 2009). 

Penyakit mosaik kacang panjang masih sulit dikendalikan karena dapat ditularkan 

melalui vektor dan bersifat tular benih. Salah satu strategi untuk mengendalikan virus yaitu 

menggunakan senyawa antiviral dari minyak atsiri (Zhao et al., 2016). Minyak atsiri serai 

mampu menekan perkembangan Potyvirus asal tanaman nilam (Mariana & Noveriza, 2013). 

Minyak atsiri serai perlu diketahui efektivitasnya dalam menekan perkembangan virus  

penyebab penyakit mosaik kacang panjang. 
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METODOLOGI 

Inokulum menggunakan sap dari daun kacang panjang bergejala mosaik. Percobaan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 faktor yaitu waktu aplikasi dan 

konsentrasi minyak atsiri serai. Aplikasi terdiri dari tiga taraf yaitu dilakukan sebelum tanam 

(perendaman benih selama satu jam) (A1), sehari sebelum inokulasi sap (A2) dan sehari 

setelah inokulasi sap (A3). Konsentrasi minyak atsiri serai terdiri dari 5 taraf yaitu dengan 

kosentrasi 0% (tanpa virus) sebagai tanaman sehat (K0*), konsentrasi 0% (dengan virus) 

sebagai tanaman sakit (K0**), konsentrasi 0,6% (K1), konsentrasi 1,2 % (K2) dan 

konsentrasi 1,8% (K3). Masing-masing faktor diinteraksikan dan diulang sebanyak 3 kali. 

Peubah yang diamati yaitu masa inkubasi penyakit mosaik, intensitas penyakit penyakit 

mosaik, waktu muncul bunga, bobot polong segar kacang panjang, bobot brangkasan segar 

dan bobot brangkasan kering tanaman kacang panjang. Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan uji F 5% dan apabila berbeda nyata dilakukan uji lanjut menggunakan uji 

DMRT 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Masa Inkubasi Penyakit Mosaik 

Pengaruh waktu aplikasi dan konsentrasi minyak atsiri terhadap masa inkubasi penyakit 

mosaik kacang panjang tersaji pada Gambar 1.   

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Waktu aplikasi dan konsentrasi minyak atsiri terhadap masa inkubasi penyakit 

mosaik kacang panjang. 

Keterangan : Seb.Tanam = Sebelum Tanam, Seb.Ino = Sebelum Inokulasi, Set.Ino = Setelah Inokulasi 

HSI = Hari Setelah Inokulasi, * = Kontrol negatif (tanaman sehat), ** = Kontrol positif (tanaman 

sakit). 
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Berdasarkan gambar 1, tanaman sakit (kontrol positif) menunjukkan gejala mosaik pada 

5-7 HSI (6 dari 9 tanaman menunjukkan gejala mosaik pada 5 HSI). Waktu aplikasi minyak 

atsiri serai sebelum tanam (perendaman benih) cenderung menunda kemunculan gejala. 

Gejala pada perlakuan tersebut muncul pada 5-8 HSI (6 dari 9 tanaman menunjukkan gejala 

mosaik pada 7 HSI). Perendaman benih pada minyak meniran dapat meningkatkan vigor 

benih dan mampu mereduksi konsentrasi virus TMV (Madhusudan et al., 2011).Konsentrasi 

minyak atsiri serai 1,2% cenderung memperpanjang masa inkubasi penyakit yaitu 5-8 HSI (4 

dari 9 tanaman menunjukkan gejala mosaik pada 7 HSI).  

B. Intensitas Penyakit 

 Intensitas penyakit mosaik tertinggi pada kontrol positif yaitu 44,89%. Perbedaan 

konsentrasi minyak atsiri serai yang digunakan memiliki pengaruh yang sama terhadap 

intensitas penyakit (Gambar 2). 

 

Gambar 2. Pengaruh Konsentrasi Minyak Atsiri Serai terhadap Intensitas Penyakit Mosaik 

Kacang Panjang 

Keterangan :*  = Kontrol negatif (tanaman sehat), **  = Kontrol positif (tanaman sakit), antar angka 

yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5%. 

Terlihat intensitas penyakit mosaik terendah pada aplikasi minyak atsiri konsentrasi 

0,6% yaitu 30,80% dengan penekanan intensitas penyakit sebesar 31,39%.. Min et al. (2013) 

berpendapat bahwa mekanisme minyak atsiri serai dalam menghambat infeksi TMV yaitu 

masuk ke dalam sel dengan menginaktifkan TMV secara langsung dan menghambat 

pembentukan kapsid. 

C. Waktu Muncul Bunga 

Aplikasi minyak atsiri serai pada faktor konsentrasi tidak mempengaruhi waktu muncul 

bunga kacang panjang (Gambar 3).  
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Gambar 3. Pengaruh Konsentrasi Minyak Atsiri Serai terhadap Masa Berbunga Kacang 

Panjang  

Keterangan :** = Kontrol negatif (tanaman sehat), ** = Kontrol positif (tanaman sakit) antar angka 

yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5%. 

Tanaman kacang yang diinokulasikan sap daun bergejala mosaik dengan aplikasi 

minyak atsiri konsentrasi 0,6% dan 1,2% muncul bunga pada rata-rata 39 HST. Kemunculan 

bunga yang terlama pada aplikasi minyak atsiri konsentrasi 1,8%. Penundaan kemunculan 

diduga disebabkan oleh aktivitas minyak atsiri serai terhadap sel tanaman. Minyak atsiri 

dapat menjadi sitotoksik dalam sel eukariotik sehingga mempengaruhi fungsi membran sel 

dan organel sel (Bakkali et al., 2008).  

D. Bobot Polong Segar 

Aplikasi minyak atsiri serai tidak mempengaruhi bobot polong segar dari tanaman yang 

diinokulasikan sap daun bergejala mosaik (Gambar 4).  

 

Gambar 4. Pengaruh Konsentrasi Minyak Atsiri Serai terhadap Bobot Polong Segar Kacang 

Keterangan : *  = Kontrol negatif (tanaman sehat), ** = Kontrol positif (tanaman sakit )Antar 

angka yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5%. 

Terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi minyak atsiri serai yang digunakan maka 

bobot polong segar kacang panjang semakin rendah (Gambar 4). Infeksi virus menyebabkan 
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terganggunya sistem metabolisme tanaman melalui pemanfaatan fotosintat sehingga akan 

menghambat pertumbuhan vegetatif dan generatif yang normal (Subekti et al., 2006). 

E. Bobot Brangkasan Segar 

Aplikasi minyak atsiri serai dengan waktu aplikasi dan konsentrasi yang digunakan 

tidak mempengaruhi bobot brangkasan segar (Gambar 5). 

 

Gambar 5. Pengaruh Waktu Aplikasi dan Konsentrasi Minyak Atsiri Serai terhadap Bobot 

Brangkasan Segar Kacang Panjang 

Keterangan : * = Kontrol negatif (tanaman sehat), ** = Kontrol positif (tanaman sakit), Seb.Tanam = 

Sebelum Tanam, Seb.Ino = Sebelum Inokulasi, Set.Ino = Setelah Inokulasi, antar angka yang diikuti 

dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5%. 

Infeksi virus TMV berakibat pada peningkatan konsentrasi hormon asam absisat yang 

berpengaruh pada penyerapan air, akibatnya pertumbuhan terhambat dan bobot tanaman 

berkurang (Whenham et al., 1986). Terganggunya penyerapan air oleh akar berpengaruh pada 

penyerapan unsur hara. Ion unsur hara yang larut dalam air berpindah bersama aliran air ke 

akar tanaman (Rosmarkam & Yuwono, 2011).  

F. Bobot Brangkasan Kering 

Penggunaan minyak atsiri serai pada waktu aplikasi dan konsentrasi yang berbeda tidak 

mempengaruhi bobot brangkasan kering tanaman kacang panjang (Gambar 6). 
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Gambar 6. Pengaruh Waktu Aplikasi dan Konsentrasi Minyak Atsiri Serai terhadap Bobot 

Kering Segar Tanaman Kacang Panjang. 

Keterangan :* = Kontrol negatif (tanaman sehat), ** = Kontrol positif (tanaman sakit),Seb.Tanam = 

Sebelum Tanam, Seb.Ino = Sebelum Inokulasi, Set.Ino = Setelah Inokulasi Antar angka yang diikuti 

dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5%. 

Penekanan intensitas penyakit mosaik oleh minyak atsiri tidak mempengaruhi bobot 

brangkasan kering tanaman kacang panjang. Infeksi virus pada tanaman menyebabkan 

penurunan hasil klorofil (Yamacuchi, 2008) sehingga berpengaruh pada penyerapan cahaya 

untuk proses fotosintesis. Tanaman yang terinfeksi CMV memiliki kemampuan menangkap 

cahaya tiga kali lebih rendah (Hamida & Suhara, 2013). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aplikasi minyak atsiri serai sebelum tanam (perendaman benih) dan pada konsentrasi 

1,2% cenderung menunda kemunculan gejala mosaik. 

2. Aplikasi minyak atsiri serai konsentrasi 0,6%, 1,2% dan 1,8% mempengaruhi intensitas 

penyakit mosaik kacang panjang. 

3. Penekanan intensitas penyakit oleh minyak atsiri serai tidak mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman kacang panjang yang terinfeksi virus penyebab mosaic. 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu virus penyebab mosaik kacang 

panjang perlu diidentifikasi. 
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VERIFIKASI BERBAGAI KOMPONEN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU 

CABAI MERAH TERHADAP PENYAKIT VIRUS KUNING KERITING DI 

DATARAN TINGGI 
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1
, dan Ati Srie Duriat 

1
 

1
Balai Penelitian Tanaman Sayuran 

Jln. Tangkuban Perahu No. 517 Lembang – Bandung Barat (30491) 

E-mail : nenigunaeni@yahoo.com 

ABSTRAK 

Virus kuning keriting pada tanaman cabai merah adalah grup Gemini sub grup 

Begomovirus yang sekarang mewabah menjadi epidemik pada tanaman cabai di banyak 

daerah. Banyak petani melaporkan bahwa akibat penyakit virus kuning keriting panen cabai 

menjadi puso. Hal ini terjadi terutama apabila serangan virus terjadi sejak awal pertanaman 

bahkan dipersemaian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai komponen 

pengelolaan secara terpadu pada tanaman cabai merah terhadap penyakit virus kuning 

keriting di dataran tinggi. Penelitian dilakukan di Balai Penelitian Tanaman Sayuran pada 

ketinggian 1250 mdpl pada bulan Juli sampai Desember 2014. Penelitian tidak menggunakan 

RAK. Perlakuan terdiri dari empat komponen pengelolaan tanaman terpadu yaitu : 

Komponen (a) : Pertanaman cabai diberi pupuk kandang kuda matang 40 t/ha, NPK 750 

kg/ha, diinduksi Vir-001, Basillus substilis, dipasang parangkap likat kuning, metil eugenol, 

border jagung, insektisida berbahan aktif imidaclorpid. Komponen (b) : Pertanaman cabai 

diberi pupuk kandang kuda matang 40 t/ha, NPK 750 kg/ha, diinduksi Carna-5, Basillus 

substilis, dipasang parangkap likat kuning, metil eugenol, border jagung, insektisida berbahan 

aktif imidaclorpid. Komponen (c) : Pertanaman cabai diberi pupuk kandang kuda matang 40 

t/ha, NPK 750 kg/ha, dipasang parangkap likat kuning, metil eugenol, border jagung, 

tumpangsari dengan kubis, insektisida berbahan aktif  imidaclorpid. Komponen (d) : 

Budidaya cabai  petani  lokal Lembang tumpangsari dengan kabocha. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa : (1). Tanaman kubis yang ditanam 2 minggu setelah cabai tidak 

berpengaruh baik terhadap pertumbuhan tanaman cabai. (2). Tanaman pinggir jagung dapat 

mengurangi infestasi aphid dan kutu kebul pada tanaman cabai. (3). Tanaman kabocha 

berfungsi sebagai tanaman perangkap dan inang perbanyakan yang baik bagi kutukebul yang 

berdampak naiknya infeksi penyakit virus kuning keriting (4). Pengaruh rakitan komponen A 

dan B berdampak positif terhadap insiden penyakit virus kuning keriting dengan daya 

hambatdi atas 30%, memiliki kelebihan rata-rata 57% terhadap rakitan komponen C dan 60% 

terhadap rakitan cara petani. 

Kata Kunci : Capsicum annuum L., pengelolaan tanaman terpadu, penykit virus kuning 

keriting. 
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PENDAHULUAN 

Virus kuning keriting pada cabai adalah grup Gemini sub grup Begomovirus yang  

sekarang mewabah menjadi epidemik  di banyak daerah : Lampung, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Yogya, Sumatra Utara dan sebagainya (Hartono, 2003). Companon planting dengan 

tanaman cabai merupakan alternatif pengendalian virus kuning keriting melalui penekanan 

vektornya.  Tanaman jagung rapat sebanyak 6 baris dapat menghambat penyebaran virus 

kuning keriting pada cabai (Gunaeni & Duriat, 2011). Tanaman perangkap bemisia (sebagai 

vektor virus) dilaporkan adalah tagetes, terung, kubis-kubisan (Setiawati et al., 2005). 

Tanaman trap krop yang dapat digabungkan dengan tanaman cabai adalah kabocha, karena 

tanaman ini masuk kedalam famili  cucurbitaceae yang  berfungsi sebagai inang bemisia , 

tetapi tidak  berfungsi sebagai inang virus kuning keriting.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai komponen pengelolaan secara 

terpadu pada tanaman cabai merah terhadap penyakit virus kuning keriting di dataran tinggi. 

METODOLOGI 

Penelitian dilakukan di Lembang dari bulan Juli-Desember 2014. Rancangan percobaan 

menggunakan Rancangan Acak kelompok. Adapun komponen perlakuan sebagai berikut : 

A. Komponen-A : Pupuk kandang kuda 40 ton/ha, pupuk buatan NPK 750 kg/ ha, semaian 

diinduksi ekstrak Vir-001 (Mirabilis jalapa) konsentrasi  25% pada umur 12-16 hari 

setelah semai, perangkap likat kuning, dan metil eugenol (1 ml /perangkap + 1 tetes 

insektisida berbahan aktif Deltametrin). Kedua perangkap dipasang satu buah per 

perlakuan. Border jagung 6 baris. Insektisida berbahan aktif Imidacloprid (2 cc/Lt). 

Basillus substilis  seminggu dua kali (1 gr/Lt + parafin cair 0.1%).  

B. Komponen-B :  Pupuk kandang kuda 40 ton/ha, pupuk buatan NPK 750 kg/ ha, semaian 

diinduksi ekstrak Vir-003 (CARNA-5) konsentrasi  5% pada umur 10-14 hari setelah 

semai. Perangkap likat kuning dan metil eugenol (1 ml /perangkap + 1 tetes insektisida 

berbahan aktif Deltametrin). Kedua perangkap dipasang 1 buah per perlakuan. Border 

jagung 6 baris. Insektisida  berbahan aktif Imidacloprid (2 cc/Lt). Basillus substilis 

seminggu dua kali (1 gr/Lt + parafin cair 0.1%).  

C. Komponen-C : Rakitan PTT cabai  dengan tumpangsari kubis ditanam 2 minggu 

setelah cabai (Setiawati et al., 2006)  sebagai pembanding positif. 
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D. Komponen-D : Pertanaman cabai secara budidaya lokal Lembang yang dimodifikasi 

dengan tumpangsari kabocha yang ditanam dua kali  selang  2 bulan .  

Setiap perlakuan terdiri dari 1250 tanaman, varietas cabai yang digunakan adalah varietas 

Lembang-1.  

 Peubah yang diamati dilakukan sepuluh hari  sekali terhadap : pertumbuhan (tinggi 

dan lebar kanopi), bemisia, insiden penyakit virus kuning keriting, perkembangan penyakit 

dan daya hambat, panen (buah total, buah baik, buah terinfeksi antraknos dan lalat buah).   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pertumbuhan tanaman 

 Pengamatan mulai umur 50 hari   sampai tanaman dewasa tidak ada perbedaan tinggi 

antara perlakuan A, B dan D, tapi berbeda nyata dengan perlakuan C  (Table 1). Hal ini 

terjadi karena pada perlakuan C pertumbuhan tanaman sela kubis yang ditanam 2 minggu 

setelah tanam cabai  dapat menghambat  pertumbuhan tanaman cabai. Percobaan Setiawati et 

al. (2006) menunjukkan bahwa tanaman sela kubis tidak mengganggu tanaman utama cabai 

dan dapat memberikan keuntungan pada waktu penanaman 4 minggu setelah cabai.  

Tabel 1  :  Pengaruh perlakuan terhadap tinggi dan lebar kanopi tanaman cabai (cm) 

No Perlakuan 

Pada Pengamatan  ke- (hari) 

40 50 60 70 

Tinggi Kanopi Tinggi Kanopi Tinggi Kanopi Tinggi Kanopi 

1. A 13.83 a 10.73 a 21.63 a 16.73 a 41.35 b 31.87 b 48.32 b 38.40 b 

2. B 14.55 b 11.33 a 25.05 c 18.07 ab 42.65 bc 33.00 b 47.48 b 39.58 b 

3. C 14.62 b 11.87 a 23.72 b 18.93 b 34.12 a 24.97 a 39.10 a 32.37 a 

4. D 17.00 b 12.38 a 28.22 d 25.28 c 45.12 c 34.83 b 49.02 b 38.75 b 

2. Populasi kutu kebul  

 

Gambar 1. Jumlah kutu kebul pada berbagai objek pengamatan 
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 Populasi kutu kebul pada tanaman cabai dan perangkap kuning bervariatif (Gambar 

1).  Kutu kebul pada tanaman rendah rata-rata pertanaman antara 0,03-4,08 ekor. Sedangkan 

tangkapan perangkap berkisar antara 6-38 ekor per sepuluh hari. Pada tanaman pinggir 

jagung (perlakuan A dan B) atau sela kubis (perlakuan C) kutu kebul tidak ditemukan. 

Sedangkan pada tanaman kabocha (perlakuan D) kutu kebul berkembang dan berkoloni 

dengan baik. Populasi kutu kebul pada kabocha cukup tinggi dan puncaknya pada umur 80 

hari. Tangkapan kutu kebul pada perlakuan B dan C  fluktuasinya sama dengan perlakuan D, 

hanya pupolasi lebih rendah. Hal l ini memberikan peluang untuk ikut menyebarkan dan 

menularkan virus kuning keriting di antara pertanaman cabai. 

3. Insiden virus kuning keriting 

 Pada petak percobaan sudah terlihat adanya serangan sejak umur tanaman 30 hari 

(Tabel  2). 

Tabel 2. Pengaruh perlakuan terhadap insiden virus kuning pada cabai (%). 

 

Perl. 

Insiden gemini pada pengamatan ke- (hari) 

AUDPC 

Daya 

Hambat 

(%) 
30 40 50 60 70 80 90 

A. 0,79 a 1,36 a 1,23 a 2,03 a 2,50 a 4,66 a 10,00 a 165,75 41,20 

B. 0,84 ab 1,66 ab 1,94 b 2,17 b 2,60 ab 5,00 a 12,00 a 197,90 29,80 

C. 1.36 b 1,92 b 2,19 b 2,50 bc 2,91 ab 5,00 a 11,60 a 215,00 13,09 

D. 2.42 c 2,51 c 2,56 b 3,84 c 3,66 b 6,91 b 15,00 a 281,90 - 

  Pada tangkapan kutu kebul rendah (80 hari perlakuan A, 60 hari perlakuan B, 70 hari 

perlakuan C dan 70 hari perlakuan D) insiden penyakit tidak lebih rendah dari sebelumnya. 

Hal ini menunjukan bahwa infeksinya terjadi  10-15 hari yang lalu. Masa inkubasi penyakit 

virus kuning keriting cukup lama antara 8-15 hari (Sulandari, 2004), jadi perlu waktu untuk 

keluarnya gejala penyakit  dari saat kutu kebul makan pada tanaman cabai. 

Insidensi penyakit tetinggi pada perlakuan D karena keberadaan tanaman kabocha, 

yang  berfungsi sebagai tanaman perangkap dan tempat berkembang biak. Sedangkan pada 

tanaman  lainnya (jagung dan kubis) bemisia tidak ditemukan.  Rendahnya insiden penyakit 

virus kuning keriting pada perlakuan A dan B mungkin juga karena  aplikasi induser Vir-001 

dan Vir-003 yang mampu meningkatkan ketahanan tanaman cabai. Penundaan waktu infeksi 

dengan pemberian induser diperlihatkan oleh penelitian (Duriat et al. 2005 dan Duriat, 2008). 

Perlakuan A cukup efektif dapat menghambat insiden serangan penyakit virus kuning 

keriting paling tinggi (daya hambat 41% dan AUDPC paling rendah), disusul oleh perlakuan 
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B (hampir 30% dan AUDPC antara paling rendah  dan rata-rata) (Tabel 2).  Kombinasi 

perangkap likat kuning + Imidacloprid berpengaruh baik terhadap pertumbuhan tanaman, 

dapat menekan vektor, insiden dan intensitas gejala virus kuning keriting serta hasil panen 

(Gunaeni et al., 2014a). Ekstrak tanaman Mirabilis jalapa dan agen hayati B. Bassiana dapat 

menekan vektor dan insiden penyakit virus kuning keriting (Gunaeni et al., 2014b). 

4. Hasil panen tanaman cabai 

 Secara umum perlakuan A adalah yang terbaik dapat mengatasi berbagai masalah 

lapangan  dari mulai hama, penyakit dan hasil panen  (Tabel 3). 

Tabel  4. Pengaruh perlakuan terhadap hasil panen cabai  ( kumulatif dari 5 x panen) 

Perlakuan 

Hasil Petak (kg) 

Total Baik 

Antraknos Perangkap metil eugenol 

% berat % jmh Jmh lalat 

buah 

Kerusakan buah (%) 

Berat Jmh 

A 67.16 b 65.78 b 2,80 a 3,03 a 73,21 1,98 a 1,00 a 

B 66.48 b 65.17 b 3,11 ab 3,08 a 77,67 1,74 a 0,69 a 

C 8.65 a   8.16 a 8,12 c 7,67 b 49,60 5,65 b 2,24 b 

D 17.18 a 16.33 a 5,88 bc 5,90 b 35,51 2,56 a 0,78 a 

KESIMPULAN 

Tanaman kubis yang ditanam 2 minggu setelah cabai tidak berpengaruh baik terhadap 

pertumbuhan tanaman cabai. Tanaman pinggir jagung dapat mengurangi infestasi aphid dan 

kutu kebul pada tanaman cabai. Tanaman kabocha berfungsi sebagai tanaman perangkap dan  

inang perbanyakan yang baik bagi kutu kebul yang berdampak naiknya infeksi penyakit virus 

kuning keriting. Pengaruh rakitan komponen A dan B berdampak positif terhadap insiden 

penyakit virus kuning keriting dengan daya hambat di atas 30%, memiliki kelebihan rata-rata 

57% terhadap rakitan komponen C dan 60% terhadap rakitan cara petani.  
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ABSTRAK 

Penelitian dilaksanakan pada lahan pertanaman kedelai hitam varieas Mallika di Jawa 

Timur sejak tahun 2007-2013. Survei dilaksanakan di tiga kabupaten yang menjadi daerah 

potensial penanaman komoditas tersebut yaitu Nganjuk, Madiun dan Ponorogo. Kutu kebul 

(Bemisia tabaci) merupakan salah satu hama yang diduga menjadi penyebab kejadian 

penyakit kerdil kuning pada kedelai hitam yang dibudidayakan di tiga wilayah tersebut. Hasil 

pengamatan laboratorium diketahui bahwa penyakit disebabkan oleh Cowpea Mild Mottle 

Virus (CMMV). Kejadian penyakit ditujukkan dengan adanya gejala mosaik pada daun 

kedelai hitam varietas Mallika di Nganjuk, Madiun dan Ponorogo. Kejadian penyakit berkisar 

30-100%. Ada indikasi bahwa CMMV tertular lewat benih (pengembangan benih mandiri) 

dan di lapangan ditularkan oleh kutu kebul (Bemisia tabaci ) 

Kata kunci : kutu kebul, kedelai hitam, penyakit virus.  

PENDAHULUAN 

 Kutu kebul (Bemisia tabaci Gennadius) merupakan salah satu penyebab kerusakan 

pada pertanaman kedelai hitam di Kabupaten Nganjuk pada musim tahun 2004 dengan luas 

serangan mencapai lebih dari 600 hektar (Harjaka, 2007). Serangga tersebut di Indonesia 

lebih dikenal sebagai kutu daun kapas dan kutu daun tembakau (Kalshoven, 1981), akan 

tetapi dalam perkembangannya diketahui sebagai hama potensial pada berbagai jenis tanaman 

dan berpotensi sebagai vektor virus penyakit tumbuhan (Standly & Naronjo, 2011). 

Pengembangan kedelai hitam pada musim tanam tahun 2009-2011 mengalami 

permasalahan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagian pertanaman kedelai 

hitam di wilayah Kabupaten Nganjuk, Madiun dan Ponorogo mengalami gangguan 

pertumbuhan berupa menguningnya daun berupa nekrosis dan kerdil. Ada dugaan bahwa 

gejala kerdil dan nekrosis pada pertanaman kedelai hitam varietas Mallika disebabkan oleh 

virus yang ditularkan oleh kutu kebul (B. tabaci). Selain itu ada dugaan bahwa virus telah 

berkembang di pertanaman cukup lama akibat penggunaan benih yang berasal dari tanaman 

sakit. Oleh karena itu identifikasi penyebab penyakit kerdil dan nekrosis pada kedelai hitam 

di tiga wilayah tersebut perlu dilakukan. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian dilakukan dalam tiga tahapan meliputi pengamatan gejala penyakit di 

lapangan, pengujian virus pada tanaman, dan deteksi virus pada benih. Pengamatan lapangan 

dilakukan di lahan pertanaman kedelai hitam di tiga kabupaten di Jawa Timur yaitu di 

Kecamatan Gondang (Kabupaten Nganjuk), Kecamatan Saradan (Kabupaten Madiun), dan 

Kecamatan Siman (Kabupaten Ponorogo) pada musim tanam tahun 2011. Pengamatan 

lapangan dilakukan untuk melihat tingkat serangan dan sebaran penyakit di lapangan.  

Pengujian laboratorium dilakukan dengan uji molekuler menggunakan teknik 

Polymerase Chain Reaction (PCR). Ekstraksi RNA virus dilakukan dengan cara 

mengekstraksi daun yang berasal dari sampel daun kedelai dan biji menggunakan RNeasy 

Plant Extraction Kit (Qiagen). Sedangkan pembuatan cDNA dilakukan dengan menggunakan 

cDNA synthesis Kit (Fermentas). Uji PCR dilakukan dengan menggunakan Primer spesifik 

Cowpea mild mottle virus (CMMV). Setiap sampel cDNAnya di PCR menggunakan Pure Taq 

Ready-To-Go PCR Beads (GE Healthcare). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk gejala 

penyakit kerdil dan nekrosis pada tanaman kedelai hitam. Berdasarkan jumlah tanaman 

kedelai bergejala dibandingkan seluruh tanaman yang ada menunjukkan bahwa pola sebaran 

penyakit adalah spot-spot dengan intensitas penyakit berkisar antara 30% hingga 100%. 

Lahan yang berdekatan dengan sumber tanaman sakit lebih banyak tertular penyakit hingga 

sekitar radius 300 m. Pada lahan pertanaman bergejala penyakit ditemukan serangga penular 

penyakit yang dominan adalah kutu kebul.  

Hasil pengujian menggunakan Primer CMMV (Tm=53
o
C) pada sampel daun dan biji 

koleksi dari beberapa wilayah terserang menunjukkan adanya indikasi infeksi virus pada 

tanaman maupun biji yang ditanam petani. Berdasarkan hasil PCR dapat diketahui bahwa 

penyakit mosaik, keriting dan menguning pada tanaman kedelai hitam disebabkan oleh 

Cowpea mild mottle virus (CMMV). CMMV merupakan virus dari kelompok Carlavirus 

yang sebenarnya sudah dilaporkan menyerang tanaman kedelai di Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Jawa Timur, dan Lampung sejak tahun 1984. Namun penyakit tidak berkembang pesat, 

hingga akhir-akhir ini keberadaannya meningkat lagi.  
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Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, CMMV mempunyai gejala yang bervariasi 

mulai dari gejala mosaik, keriting, daun menguning, dan kerdil. Di lapangan CMMV 

ditularkan oleh kutu kebul (B. tabaci). Penularan kutu kebul dapat mencapai radius 500 m 

karena serangga ukurannya berkisar 1,0 mm hingga mudah diterbangkan oleh angin. CMMV 

ditularkan lewat biji berdasarkan hasil uji PCR dari sampel biji yang diperoleh Madiun. 

Artinya bahwa biji kedelai yang berasal dari tanaman sakit akan mengakibatkan tanaman 

generasi berikutnya juga sakit apabila kondisi lingkungan memungkinkan.  

6   5   4   3   2  1 

 

Gambar 1. Hasil pengujian menggunakan Primer CMMV (Tm=53
o
C) pada sampel daun dan 

biji koleksi dari beberapa wilayah pertanaman bergejala penyakit kerdil kedelai.  

Keterangan: 1. Marker 1 kb DNA Ladder; 2. Kedelai hitam Madiun (biji); 3. Kedelai hitam 

Madiun (biji); 4. Kedelai kuning Klaten (daun); 5. Kedelai hitam Madiun 

(daun); dan 6. Kedelai hitam Nganjuk (daun). 

 Rekomendasi pengendalian yang dianjurkan adalah dengan menganut konsep 

Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dengan menekankan pada cara budidaya tanaman sehat 

(Plant Health Management). Penanaman kedelai hitam varietas Mallika diarahkan untuk 

menerapkan sistem tanam serempak dan menghindarkan dari sumber infeksi, yaitu tanaman 

cabai dan melon yang bergejala kerdil kuning. Selain itu pemupukan diberlakukan untuk 

pertanaman umur kurang dari 30 hari untuk memberikan pertumbuhan tanaman kedelai yang 

lebih cepat dan sehat dengan harapan infeksi virus dapat terhambat.  

Pengaturan waktu tanam juga diterapkan yang dimaksudkan untuk menghindari 

tingginya populasi B. tabaci (Juli-Oktober). Dari pengamatan lapangan menunjukkan bahwa 
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tanaman muda lebih rentan terhadap infeksi virus dari pada tanaman yang sudah tua. 

Kerugian yang ditimbulkan juga akan lebih berat tanaman yang terinfeksi sewaktu masih 

muda daripada tanaman yang sudah tua. 

CMMV tertular lewat benih, sehingga pengujian kesehatan benih mutlak dilakukan 

sebelum benih disebarkan ke petani. Produk benih sehat adalah dengan cara mengambil benih 

dari tanaman yang sehat saja yang selalu dilindungi dari serangan B. tabaci dan diproduksi di 

wilayah yang bebas penyakit. Salah satu cara pemeliharaan tanaman yang sangat dianjurkan 

pada tanaman kedelai adalah sanitasi lingkungan pertanaman dari berbagai gulma dan 

mencabut/eradikasi tanaman sakit di lapangan agar tidak menjadi sumber penularan ke lahan 

lain yang masih sehat.  

Pengendalian hama dan kutu kebul dapat dilakukan dengan pestisida kimiawi yang 

berbahan aktif imidakloprid secara bijaksana sesuai dengan dosis anjuran (Anonim, 2013). 

Namun aplikasinya di lapangan harus didasarkan pada monitoring keberadaan kutu kebul, 

bukan terjadwal. Lokasi pertanaman dipilih daerah yang bukan endemis penyakit; 

mempunyai tingkat kesuburan tanah yang tinggi dan drainase yang baik. Daerah-daerah yang 

mempunyai sejarah pernah ada ledakan penyakit ini sebagainya dihindari 2-3 tahun untuk 

ditanami.  
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ABSTRAK 

Bakteri endofit merupakan kelompok mikroba endofit yang hidup di dalam jaringan 

tanaman tanpa menyebabkan efek negatif termasuk tidak menyebabkan tanaman sakit,  

ditemukan di berbagai tumbuhan dan dapat diisolasi dari seluruh bagian tumbuhan yaitu 

akar, batang daun, dan biji. Bakteri endofit mempunyai potensi untuk menghasilkan 

senyawa bioaktif yang digunakan di bidang kedokteran, industri dan pertanian. 

Pertumbuhan bakteri endofit di laboratorium seperti pertumbuhan bakteri pada umumnya 

yaitu memerlukan media dengan kandungan makronutrisi C, H, O, N, mikronutrisi K, Ca, 

Mg, Fe,  juga mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Sampai dengan saat ini 

media pertumbuhan bakteri endofit umumnya menggunakan media sintetis dan semi 

sintetis yang harganya mahal dan terkadang sulit untuk memperolehnya. Berdasar hal 

tersebut dilakukan penelitian menggunakan bahan alami yaitu jagung, sorghum, kedelai, 

cacing tanah, keong, bekicot dan pengamatan dilakukan terhadap masa inkubasi, koloni, 

populasi bakteri, dan kandungan unsur pada masing-masing bahan alami. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa masa inkubasi bakteri endofit pada semua media tumbuh adalah 24 

jam, bentuk koloni bulat, warna koloni putih dengan permukaan berkilat pada semua media 

tumbuh dengan konsistensi padat, populasi tertinggi yaitu 7,5x10
6
 cfu/ml pada media 

tumbuh berbahan keong dengan konsistensi padat, dan pada media tumbuh berbahan keong 

dengan konsistensi cair populasi tertinggi pula yaitu 1,1x10
5
 cfu/ml. 

Kata kunci : bakteri endofit, media tumbuh berbahan alami, pertumbuhan 

PENDAHULUAN 

Bakteri endofit pertama kali dilaporkan pada tahun 1904. Sejak itu, definisi bakteri 

endofit telah disepakati sebagai bakteri yang hidup di dalam jaringan internal tumbuhan 

dan hidup tanpa menyebabkan efek negatif langsung yang nyata. Sifat bakteri endofit tidak 

berdampak negatif pada jaringan tumbuhan dan menunjukkan kemungkinan adanya 

hubungan simbiosis mutualisme antara bakteri endofit dan inangnya (Malfanova, 2013).  

Bakteri endofit awalnya berasal dari lingkungan eksternal dan masuk ke dalam 

tanaman melalui stomata, lentisel, luka, melalui akar, melalui proses perkecambahan biji 

dan daun yang rusak. Selain itu, beberapa jenis bakteri endofit dapat digunakan sebagai 

agensia biologi pengendali penyakit tanaman seperti bakteri Pseudomonas sp. kelompok 

fluoresen yang dapat menekan perkembangan penyakit layu bakteri Ralstonia 
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solanacearum pada tanaman tomat (Purnawati, 2013) dan bakteri endofit asal ubikayu 

dapat digunakan sebagai agensia biokontrol penyakit hawar daun bakteri Xanthomonas 

campestris pv. manihotis pada ubi kayu (Purnawati & Nirwanto, 2009).  Pertumbuhan 

bakteri endofit sebenarnya sama dengan pertumbuhan bakteri pada umumnya yaitu 

dipengaruhi oleh faktor media tumbuh dan faktor lingkungan. Penggunaan media sintetis 

dan semi sintetis sebagai media tumbuh bakteri mempunyai banyak kendala yaitu harganya 

mahal dan terkadang harus memesan dengan waktu yang lama, sehingga dicoba dengan 

memanfaatkan beberapa bahan alami yaitu jagung, sorghum, kedele, cacing tanah, keong, 

bekicot sebagai bahan untuk media tumbuh bakteri khususnya bakteri endofit. Tujuan dari 

penelitian untuk memperoleh media tumbuh bakteri endofit yang berbahan alami sebagai 

media alternatif yang sesuai untuk pertumbuhan.  

METODOLOGI 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Tanaman Fakultas Pertanian 

UPN “Veteran” Jawa Timur dengan tahapan sebagai beikut : 

1. Isolasi bakteri endofit 

Sebelum melakukan isolasi menyiapkan lebih dahulu media yang akan digunakan 

yaitu media Potato Dekstrosa Agar (PDA) (Merck) : 39 g/l , pH 7,0 dan Nutrient Agar 

(NA) (Merck) : 20g/l, pH 7,0. Media disterilkan menggunakan autoclave pada 121
0
C, 1,5 

atm selama 15 menit kemudian 10 ml dituang ke cawan Petri. 

Bakteri endofit diisolasi dari batang tanaman tomat dan cabe dengan teknik 

menurut Widayanto (2008) berikut : bakteri endofit diisolasi dari batang tanaman 

(sepanjang 50 cm dari pangkal). Bagian batang yang diisolasi adalah sepanjang 50 cm dari 

pangkal kemudian dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran permukaan 

sampai permukaan bersih. Batang tersebut dipotong menjadi spesimen sepanjang 1 cm dan 

disterilkan permukaannya dalam klorok 1% selama 1 menit kemudian dicelup alkohol 95% 

selama 5 detik kemudian dicuci menggunakan air steril sebanyak 3 kali. Spesimen batang 

tersebut dikeringanginkan di atas kertas saring steril di dalam laminar air flow (LAF) 

selama 5 menit. Sebelum specimen batang dibelah, bagian permukaan yang telah 

disterilkan diinokulasikan pada media PDA untuk mendeteksi adanya kontaminan. 

Specimen batang yang tidak kontaminasi selanjutnya dibelah menjadi dua bagian dan 

diinokulasikan pada media PDA dengan posisi permukaan bagian dalam menempel atau 



 

 
 
  
 
 
 
228 

Prosiding Seminar Nasional 
Pengendalian Penyakit Pada Tanaman Ramah Lingkungan II 

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Joglosemar 

menyentuh media atau posisi telungkup. Hasil inokulasi diinkubasi dalam inkubator pada 

suhu kamar (28
0
C) selama 48 jam. Setelah bakteri endofit tumbuh kemudian diisolasi dan 

diinokulasikan pada media NA. Biakan tersebut kemudian diinkubasi pada suhu 28
0
C 

selama 48 jam. Bila bakteri endofit tumbuh selanjutnya diuji dengan cara diinokulasikan 

pada media uji. 

2. Pembuatan media alami 

Media alami yang digunakan dibedakan menjadi 2 berdasar konsistensinya yaitu 

padat dan cair. Adapun pembuatan masing-masing media alami sebagai berikut :  (1) 

tepung sorghum : biji sorghum dibersihkan kemudian dikeringkan sampai kadar air 20% 

kemudian direndam dalam air selama 8 jam dan ditiriskan sampai kadar air 16%. Bila telah 

mencapai kadar air tersebut selanjutnya ditumbuk menggunakan mortar menjadi tepung, 

(2) tepung jagung : jagung dipipili menjadi pipilan kemudian dibersihkan, dikeringkan 

selama 1-2 jam pada 50
0
C. Selanjutnya dilakukan penggilingan untuk memisahkan kulit 

ari, lembaga dan endosperm. Hasil penggilingan kemudian dikeringkan hingga kadar air 

15-18 %. Penepungan dilakukan menggunakan ayakan berukuran 50 mesh. Selanjutnya 

tepung dikeringanginkan dan kemudian diayak menjadi tepung halus, (3) tepung kedelai : 

kedele dicuci dengan air bersih mengalir dan dibuang semua kotoran yang melekat pada 

kedelei sampai bersih. Kedelai direndam dengan air bersih selama 4-jam sambil diremas-

remas untuk membersihkan kulit ari. Selanjutnya kedelai dicuci lagi menggunakan air dan 

ditiriskan selama 15 menit. Kedelai dijemur selama 1-2 hari, disangrai 10-15 menit 

selanjutnya kedele ditumbuk menjadi tepung halus. Sementara itu, untuk pembuatan media 

alami dari bekicot, cacing tanah dan keong mas caranya sebagai berikut : (1) tepung 

bekicot : bekicot didiamkan 2 hari 2 malam, dimasukkan ke suatu tempat selanjutnya 

diberi garam, diaduk selama 15 menit dan ditiriskan selama 15 menit. Selanjutnya diberi 

garam lagi, diaduk selama 15 menit dan ditiriskan selama 15 menit. Dicuci dan direbus 

selama 20 menit, ditiriskan, dikeringkan. Selanjutnya dicuci lagi dan direbus selama 20 

menit, ditiriskan, dikeringkan dan diiris. Selanjutnya dikeringkan selanjutnya dijemur dan 

ditumbuk halus menjadi tepung, (2) tepung cacing tanah : cacing dicuci sampai bersih 

selanjutnya direbus dalam air mendidih selama 3 menit. Setelah direbus kemudian 

ditiriskan. Setelah tiris, lalu cacing dipotong-potong sepanjang 1 cm dan dicuci lagi. 
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Potongan dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 50
0
C selama 4 jam. 

Selanjutnya potongan dihaluskan menggunakan mortar menjadi tepung, (3) tepung keong 

mas : daging keong mas segar yang dikeluarkan dari cangkang dengan menggunakan alat 

congkel, kemudian dikeringkan melalui penjemuran dengan sinar matahari selama 3 hari 

atau dikeringkan dengan menggunakan alat pengering sampai kadar air 14%. Setelah 

daging keong mas kering kemudian digiling dengan menggunakan mesin penggiling 

menjadi tepung.  

3. Uji media alami 

Sebelum pelaksanaan uji media, bahan-bahan yang sudah menjadi tepung masing-

masing ditimbang 20 g/l. Media dibagi menjadi dua yaitu media cair tanpa ditambah agar-

agar dan media padat ditambah 20 g/l agar-agar. Media disterilkan menggunakan autoclave 

pada suhu 121
0
C, 1,5 atm selama 15 menit kemudian 10 ml dituang ke cawan Petri. Uji 

dilakukan dengan teknik menginokulasikan koloni bakteri endofit yang telah murni ke 

masing-masing media uji. Biakan diinkubasi pada  28
0
C selama 48 jam. Diamati masa 

inkubasi, koloni dan dihitung populasi bakteri pada masing-masing media uji pada 

pengenceran 10
-7

. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian pertumbuhan bakteri endofit pada media berbahan alami disajikan 

sebagai berikut : 

1. Populasi bakteri endofit 

 

Gambar 1. Populasi bakteri endofit 

Berdasar Gambar 1, populasi bakteri endofit dengan konsentrasi 10
7 

cfu/ml 

tertinggi pada media alami berbahan keong mas padat yaitu 7,5x10
6
 cfu/ml dan cair yaitu 

1,1x10
5
 cfu/ml. Hasil ini diikuti oleh media alami berbahan kedele, jagung, sorghum, 

cacing dan bekicot dengan populasi (cfu/ml) pada media padat yaitu 6,9x10
6
, 6,7x10

6
, 
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6,5x10
6
, 7,0x10

6
, 7,4x10

6
, pada media cair 1,05x10

5
, 1,03x10

5
, 1,02x10

5
, 1,07x10

5
, 

1,06x10
5
. Populasi pada media berbahan alami lebih tinggi  dibanding pada media kontrol 

yaitu NA sebesar 6,0x10
6
 cfu/ml, NB sebesar 1,0x10

5
 cfu/ml. Sementara itu, pola kurva 

pertumbuhan disajikan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Kurva pertumbuhan bakteri endofit 

Berdasar Gambar 2, kurva pertumbuhan bakteri dibagi menjadi empat yaitu : Fase 

lag atau fase adaptasi.  Fase lag merupakan suatu periode penyesuaian yang sangat penting 

untuk penambahan metabolit pada kelompok sel, menuju tingkat yang setaraf dengan 

sintesis sel maksimum. Fase log atau fase eksponensial atau logaritmik, sel berada dalam 

keadaan pertumbuhan yang seimbang. Fase kematian, terjadi saat medium kehabisan 

nutrien maka populasi bakteri akan menurun jumlahnya, Pada saat ini jumlah sel yang mati 

lebih banyak daripada sel yang hidup. Penelitian yang dilakukan oleh Chikere dan 

Udochukwu (2014) menyebutkan, penggunaan media NA dan Lempeng Count Agar 

(PCA) mempengaruhi peningkatan jumlah populasi seiring dengan meningkatnya waktu 

inkubasi. Populasi pada media NA lebih tinggi disbanding pada  PCA, diikuti oleh ekstrak 

agar tanah (SEA) yang memiliki jumlah terendah dan masa inkubasi koloni muncul di 

media NA pada hari 7, perbedaan populasi ini disebabkan adanya perbedaan nutrisi.  

2. Koloni bakteri endofit 

 Koloni bakteri endofit pada media NA, media berbahan jagung, kedele, sorghum 

dan keong mas, cacing tanah dan bekicot yang diamati menggunakan mikroskop tidak 

berbeda yaitu bentuk koloni bulat, warna koloni putih dengan permukaan berkilat. Ciri 

koloni tersebut diidentifikasi berdasar Taxonomic Outline of the Prokaryotes Bergey’s 

Manual of Systematic Bacteriology (Garrity et al., 2004) yaitu koloni bulat, warna koloni 

putih dengan permukaan berkilat. 
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KESIMPULAN 

Berdasar hasil penelitian disimpulkan populasi tertinggi dengan pengenceran 10
-7

 pada 

media tumbuh berbahan tepung keong mas (padat) yaitu 7,5x10
6
 cfu/ml dan berbahan 

tepung keong mas (cair) yaitu 1,1x10
5
 cfu/ml.  
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EKSPLORASI POTENSI PLANT GROWTH PROMOTING RHIZOBACTERIA 

 (PGPR) ASAL TANAMAN KEDELAI DAN KACANG TANAH  

Indah Ayu Rengganis Winasa*, Irda Safni, Yuswani Pangestiningsih
 

Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian USU, Medan 20155 

*Email: winasaindah@yahoo.com 

ABSTRAK 

Tanaman kacang kedelai dan kacang tanah merupakan tanaman pangan yang 

banyak diminati oleh masyarakat namun dalam budidayanya masalah patogen merupakan 

salah satu faktor penting yang menyebabkan penurunan produksi. PGPR adalah bakteri 

yang mengkolonisasi perakaran tanaman dan berfungsi sebagai pemacu pertumbuhan 

tanaman dan pengendali patogen. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh beberapa 

jenis PGPR yang potensial pada rizosfer tanaman kacang kedelai dan kacang tanah. 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Penyakit Tumbuhan, Program Studi 

Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dari bulan April 2015 

sampai Maret 2016. Penelitian ini merupakan survei observasi dengan mengisolasi 

rizobakteri dari rizosfer tanaman kedelai dan kacang tanah di beberapa tempat dan 

kemudian menguji potensinya sebagai PGPR dengan uji penghasil IAA, pelarut fosfat, 

penghasil HCN, dan penghasil siderofor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rizobakteri 

yang mampu menghasilkan HCN, menghasilkan IAA, melarutkan fosfat, dan siderofor 

berturut-turut sebesar 0%, 40%, 52%, dan 100%. PGPR yang berpotensi tinggi selanjutnya 

diidentifikasi menggunakan API Test Kit. Rizobakteri yang diperoleh adalah  Aeromonas 

hydrophila, Burkholderia cepacia, Serratia ficaria, Pantoea spp 2, dan Vibrio 

alginolyticus. Burkholderia cepacia yang memiliki profil terbaik untuk digunakan sebagai 

PGPR. 

Kata Kunci : PGPR, IAA, fosfat, HCN, siderofor

PENDAHULUAN 

Kacang kedelai (Glycine max (L.) Merr.) merupakan tanaman pangan yang banyak 

dibudidayakan petani terutama di Indonesia (Anonim, 2008). Sedangkan  kacang  tanah 

(Arachis hypogeae L.) merupakan tanaman kacang-kacangan terpenting kedua setelah 

kedelai bagi Indonesia (Dinarto & Astriani, 2012).   

Telah banyak penelitian yang memaparkan tentang penggunaan agen hayati sebagai 

alternatif pengendalian yang ramah lingkungan dibandingkan dengan menggunakan pestisida 

terutama penggunaan agen hayati dari rizosfer. Mikroorganisme yang bisa hidup pada daerah 

rizosfer sangat sesuai digunakan sebagai agen pengendalian hayati mengingat bahwa rizosfer 

adalah daerah yang utama di mana akar tumbuhan terbuka terhadap serangan patogen 

(Hasanuddin, 2003). Salah satu mikroorganisme yang potensial sebagai agen hayati adalah 
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“Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR)”. PGPR adalah bakteri yang tinggal di 

perakaran tanaman dan menguntungkan bagi tanaman karena memberikan efek positif baik 

secara langsung maupun tidak langsung (Saharan & Nehra, 2011). PGPR dipilih karena 

sifatnya yang istimewa dimana satu strain PGPR dapat memiliki kemampuan lebih dari satu 

kategori fungsi, sehingga fungsi perangsang pertumbuhan dan penyedia hara (fungsi 

langsung) dan fungsi pengendali patogen (fungsi tidak langsung) menjadi satu kesatuan yang 

tidak terpisahkan (Wahyudi, 2009). 

 Menurut Husen et al. (2012), kemajuan nyata yang diperoleh dari penelitian 

pemanfaatan PGPR bagi tanaman telah meningkatkan antusias peneliti untuk mempopulerkan 

PGPR sebagai agen penting dalam sistem produksi pertanian yang ramah lingkungan. Namun 

informasi mengenai rizobakteri yang berpotensi sebagai PGPR pada tanaman kacang kedelai 

dan kacang tanah belum banyak dilaporkan. Dengan adanya PGPR diharapkan mampu 

mengendalikan patogen pada kedua tanaman tersebut. Penelitian bertujuan untuk 

mendapatkan beberapa jenis PGPR yang terdapat pada rizosfer tanaman kacang kedelai dan 

kacang tanah yang berfungsi sebagai pemacu tumbuh tanaman dan pengendali patogen 

dengan uji produksi IAA, uji pelarut fosfat, uji penghasil HCN dan siderofor. 

METODOLOGI 

 Pengambilan Sampel 

 Pengambilan sampel dilakukan di beberapa tempat berbeda. Sampel tanah kacang 

kedelai diambil di UPT Balai Benih Induk dan Palawija Tanjung Selamat, lahan masyarakat 

di Lubuk Pakam, dan lahan masyarakat di Binjai. Sedangkan sampel tanah kacang tanah 

diambil di UPT Balai Benih Induk dan Palawija Tanjung Selamat, lahan masyarakat di Johor 

Medan, dan lahan masyarakat di Binjai. Pengambilan sampel menggunakan metode acak 

dengan 5 titik sampel. Sampel tanah di ambil  dari rizosfer tanaman kedelai sehat diantara 

tanaman sakit pada kedalaman 5-25 cm. Tanah yang telah diambil dikompositkan dan 

dimasukkan ke dalam plastik terpisah dan diuji di laboratorium. 

 Isolasi PGPR 

 Tanah sebanyak 10 g dari masing-masing titik dibuat suspensi yaitu 

mencampurkannya dengan 90 ml air steril kemudian dikocok selama 15 menit. Isolasi PGPR 

dilakukan dengan metode penggoresan pada media NA. Masing-masing koloni direisolasi 

berdasarkan perbedaan morfologi koloninya pada media untuk memperoleh biakan murni dan 
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diinkubasi selama 48 jam pada suhu 28 
o
C. Sebagai stok, biakan murni juga disimpan dalam 

media gliserol 15% di dalam ependorf  pada suhu 4 
o
C. 

 Uji Potensi Penghasil IAA 

 Untuk mengetahui kemampuan isolat memproduksi IAA, isolat ditumbuhkan pada 

media LB yang diperkaya dengan 0.01% triptofan. Sebagai pembanding isolat juga 

ditumbuhkan pada media LB tanpa triptofan. Pengujian IAA dilakukan dengan mengambil 2 

ml supernatan dan dimasukkan ke tabung reaksi kemudian ditambahkan 1 ml reagen 

salkowski ke dalam supernatan  dan diinkubasi di tempat gelap selama 30 menit. Adanya 

warna merah muda sampai merah tua pada isolat menunjukkan kemampuannya dalam 

menghasilkan IAA (Widayanti, 2007). 

 Uji Potensi Pelarut Fosfat 

 Isolat bakteri ditumbuhkan pada media Pikovskaya. Aktivitas isolat sebagai pelarut 

fosfat ditentukan berdasarkan pembentukan zona bening di sekitar koloni bakteri (Widayanti, 

2007). 

 Uji Potensi Penghasil HCN 

 Untuk menguji produksi HCN, isolat bakteri yang diuji ditumbuhkan pada media 

Glisina (TSA + 4% glisin) pada cawan petri. Sebagi pembanding  isolat bakteri juga 

ditumbuhkan pada media TSA tanpa glisin. Pada bagian tutup cawan petri ditempelkan 

potongan kertas saring yang telah direndam dalam larutan CDS (Cyanide Detection Solution) 

untuk mendeteksi HCN. Warna kertas saring yang tetap kuning menunjukkan isolat yang diuji 

tidak memproduksi HCN sedangkan warna coklat muda, coklat tua dan merah bata 

menandakan produksi HCN yang semakin meningkat (Agustiansyah et al., 2013). 

 Uji Potensi Penghasil Siderofor 

 Produksi siderofor dari isolat bakteri yang diuji dilakukan dengan menumbuhkan 

bakteri dalam media uji selama 24 jam pada suhu ruang di atas rotary shaker. Selanjutnya 

suspensi bakteri disentrifugasi dengan kecepatan 11.000 rpm selama 30 menit. Pendeteksian 

produksi siderofor oleh bakteri dilakukan dengan cara menambahkan 1 ml FeCl3 0.01 M ke 

dalam 3 ml supernatan dan sebagai pembanding supernatan tanpa penambahan FeCl 

(Dirmawati, 2003). Deteksi siderofor dilakukan secara kualitatif dengan melihat nilai 

absorben  siderofor yang terbaca oleh spektrofotometer pada panjang gelombang 410 nm 

(Agustiansyah et al., 2013).                             
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Isolasi PGPR 

Berdasarkan hasil isolasi terhadap rizobakteri pada perakaran kedelai dan kacang tanah 

diperoleh isolat yang mampu tumbuh dengan baik ada sebanyak 27 isolat, yaitu 12 isolat dari 

kacang tanah dan 15 isolat dari kedelai (Tabel 1). Isolat-isolat yang tersedia diuji potensinya 

sebagai PGPR dengan uji produksi IAA, uji pelarut fosfat, uji produksi HCN dan uji produksi 

siderofor. Setelah diuji, terdapat 5 isolat rizobakteri dengan potensi terbaik yang selanjutnya 

diidentifikasi menggunakan API Test Kit (Tabel 2). 

          Tabel 1. Isolat rizobakteri yang diisolasi dari kedelai dan kacang tanah 
Kode Isolat Asal Isolat Kode Isolat Asal Isolat 

KED T41 

KED T22 

KED T21 

KED T51 

KED T11 

KED P21 

KED P42 

KED P43 

KED P51 

KED P53 

KED P31 

KED B43 

KED B42 

KED B51 

KED B21 

Tanjung Selamat 

Tanjung Selamat 

Tanjung Selamat 

Tanjung Selamat 

Tanjung Selamat 

Lubuk Pakam 

Lubuk Pakam 

Lubuk Pakam 

Lubuk Pakam 

Lubuk Pakam 

Lubuk Pakam 

Binjai 

Binjai 

Binjai 

Binjai 

KT T5 

KT T22 

KT J23 

KT J51 

KT J22 

KT J52 

KT J21 

KT B3 

KT B41 

KT B51 

KT B42 

KT B52 

 

Tanjung Selamat 

Tanjung Selamat 

Johor 

Johor 

Johor 

Johor 

Johor 

Binjai 

Binjai 

Binjai 

Binjai 

Tanjung Selamat 

 

              Keterangan : KT : Kacang tanah; KED : Kedelai 
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Tabel 2. Isolat Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) yang Diidentifikasi 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 1. Aeromonas hydrophila (Ked P31); 2. Burkholderia cepacia (Ked B43); 3. Serratia ficaria 

(Ked T51);  4. Pantoea spp 2 (KT B3); 5. Vibrio alginolyticus (Ked B42) 

 

Aeromonas hydrophila memiliki bentuk bulat berwarna putih dengan margin 

berbentuk rata dan sedikit cembung pada elevasinya. A. hydrophila termasuk ke dalam 

golongan bakteri Gram negatif berbentuk batang. Burkholderia cepacia memiliki bentuk 

bulat berwarna krim dengan margin berbentuk rata dan datar pada elevasinya. Serratia 

ficaria digolongkan ke dalam famili Enterobactericeae. Genus Pantoea terdiri dari 

beberapa spesies yang secara umum dapat ditemukan pada tanaman, air, tanah, manusia 

dan hewan. P. agglomerans yang diisolasi dari tanaman rami (Corchorus olitorius L.) 

berpotensi mendorong pertumbuhan tanaman (Majumdar & Chakraborty, 2015). Vibrio 

alginolyticus termasuk ke dalam famili Enterobacteriacea. Bakteri ini banyak ditemukan 

pada daerah perairan dan merupakan patogen pada beberapa jenis hewan laut dan manusia 

(Schmidt et al., 1979).  

Uji Potensi PGPR 

 Sebanyak 27 isolat rizobakteria yang diperoleh diuji potensinya dalam mendorong 

pertumbuhan tanaman dan menghambat patogen melalui kemampuannya dalam 

menghasilkan zat-zat tertentu. Isolat-isolat  yang diuji menunjukkan bahwa 40%  mampu 

menghasilkan IAA, 52% mampu melarutkan fosfat, 0% menghasilkan HCN, dan 100% 

mampu menghasilkan siderofor. 
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Potensi Penghasil IAA dan Pelarut Fosfat 

 Hasil pengujian menunjukkan 40% isolat mampu menghasilkan IAA dan 52% 

mampu melarutkan fosfat (Tabel 5). Isolat yang mampu melarutkan P ditandai dengan 

terbentuknya zona bening di sekeliling koloni (Gambar 1). Zona bening ini menurut 

Santosa (2007) terbentuk karena adanya pelarutan fosfat dari fosfat sukar larut yang ada 

dalam media oleh asam organik yang dihasilkan oleh koloni mikroba.  

         Tabel 5. Hasil uji produksi IAA dan pelarutan fosfat 
Kode Isolat LB+ triptofan LB tanpa triptofan Fosfat 

KT T5 

KT T22 

KT J23 

KT J51 

KT J22 

KT J52 

KT J21 

KT B3 

KT B41 

KT B51 

KT B42 

KT B52 

KED T41 

KED T22 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

KED T21 

KED T51 

KED T11 

KED P21 

KED P42 

KED P43 

KED P51 

KED P53 

KED P31 

KED B43 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

KED B42 

KED B51 

KED B21 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 
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Gambar 1. Uji pelarut fosfat a. Tidak terbentuk zona bening (negatif) b. Terbentuk zona 

bening (positif) yang ditunjukkan oleh anak panah 

Potensi Penghasil HCN dan Siderofor 

 Hasil pengujian menunjukkan  0% isolat bakteri mampu menghasilkan HCN baik 

pada media tanpa glisin maupun pada media dengan penambahan glisin dan 100%  isolat 

menunjukkan adanya aktifitas siderofor di dalam media yang ditunjukkan oleh nilai 

absorbansi (Tabel 6). Aktifitas tertinggi ada pada media tanpa FeCl3 yang ditunjukkan oleh 

isolat Ked B42 dengan nilai absorben sebesar 2.5911. Sedangkan isolat KT B3 

menunjukkan aktifitas siderofor tertinggi pada media dengan penambahan FeCl3 dengan 

nilai absorben sebesar  2.4220. B. cepacia diindikasi memiliki kemampuan yang lebih baik 

dibandingkan dengan yang lainnya karena mampu menghasilkan IAA, melarutkan fosfat 

dan menunjukkan aktifitas siderofor yang lebih tinggi.   
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Tabel 6. Hasil uji produksi HCN dan siderofor 
Kode Isolat Media + glisin Media tanpa 

glisin 

Media + FeCl3 Media tanpa 

FeCl3 

KT T5 

KT T22 

KT J23 

KT J51 

KT J22 

KT J52 

KT J21 

KT B3 

KT B41 

KT B51 

KT B42 

KT B52 

KED T41 

KED T22 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.5112 

0.5095 

1.8839 

0.8550 

2.1210 

0.8514 

0.8680 

2.4220 

1.5254 

0.8320 

1.1421 

1.0337 

0.5051 

1.9943 

1.7174 

2.0441 

1.2084 

2.2714 

2.6345 

1.0782 

2.1973 

2.4662 

1.8640 

1.8440 

1.7645 

1.8199 

1.6113 

2.1730 

KED T21 

KED T51 

KED T11 

KED P21 

KED P42 

KED P43 

KED P51 

KED P53 

KED P31 

KED B43 

KED B42 

KED B51 

KED B21 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.3113 

1.1420 

2.0873 

2.2601 

1.5014 

0.8765 

0.8330 

0.8815 

1.6323 

0.6064 

2.2144 

1.1691 

1.5017 

2.3948 

1.6504 

1.4376 

2.3113 

2.3413 

1.1854 

2.2144 

1.8564 

2.1973 

2.2799 

2.5911 

1.1714 

1.7863 

 

KESIMPULAN 

 Total isolat yang diperoleh sebanyak 27 isolat, yaitu 15 isolat dari kedelai dan 12 

isolat dari kacang tanah. Isolat yang berpotensi sebagai PGPR adalah Aeromonas 

hydrophila, Burkholderia cepacia, Serratia ficaria, Pantoea spp. 2, dan Vibrio 

alginolyticus. Burkholderia cepacia merupakan isolat yang terbaik sebagai PGPR karena 

mampu menghasilkan IAA, melarutkan fosfat dan menunjukkan aktivitas siderofor yang 

tinggi. 
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HAWAR DAUN BAKTERI (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) 
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Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Kampus Penelitian 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan menguji tingkat ketahanan varietas/galur padi terhadap 

penyakit hawar daun bakteri (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) strain III, IV dan VIII. 

Dalam penelitian ini diuji sebanyak 100 varietas/galur padi koleksi Bank Gen BB-Biogen 

Bogor. Penelitian dilakukan di lahan petani di Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, 

Kabupaten Sukabumi pada Musim Penghujan 2014/2015. Benih padi berumur 21 hari 

setelah semai ditanam pada petak percobaan berukuran 1 m x 2 m dengan jarak tanam 25 

cm x 25 cm. Penelitian dilakukan menggunakan rancangan petak terbagi (RPT) dalam 

rancangan acak kelompok (RAK) dengan 3 ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dari 100 varietas/galur padi yang diuji diperoleh 15 varietas/galur padi tahan terhadap 

penyakit HDB dengan perincian: varietas/galur padi tahan HDB strain III yaitu Padai 

Tuan, Padai Bereh, Padai Alle, Siam, Unggul, Iken, Ketan Hitam, Tuan, Ekor Payau 1, 

Ekor Payau 2, Ketan Merah, dan Adan; varietas/galur padi tahan HDB strain IV yaitu 

Ramos Dewi dan Padai Mulut Melayang; dan varietas/galur padi tahan HDB strain VIII 

yaitu Padai Kley. Serangan penyakit HDB tidak mempengaruhi pertumbuhan tinggi  

tanaman, jumlah anakan dan panjang malai padi. Rata-rata tinggi tanaman 15 varietas/galur 

padi berkisar antara 125,00 – 173,33 cm, rata-rata jumlah anakan 15 varietas/galur padi 

berkisar antara 8,00 – 19,33 anakan, dan rata-rata, panjang malai 15 varietas/galur padi 

berkisar antara 21,20-26,71 cm. Varietas/galur padi yang menunjukkan reaksi tahan HDB 

berpeluang dijadikan sebagai induk persilangan dalam program pemuliaan padi tahan 

penyakit HDB.  

    
Kata kunci : ketahanan, Xanthomonas oryzae pv. oryzae, padi 
 

PENDAHULUAN 
 

Salah satu penyakit yang paling dominan menyerang dan mengancam budidaya 

tanaman padi yaitu penyakit hawar daun bakteri yang disebabkan oleh bakteri 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae, (Ismail et al., 2011).  

Penyakit ini tersebar luas di dunia, termasuk di Amerika Serikat, Amerika Latin 

dan daerah Karibia (Amerika), Malagasi, Afrika Barat, Nigeria dan Sinegal (Afrika), Rusia 

(Eropah), Australia bagian utara, dan di seluruh negara produsen padi di Asia (Ou, 1985). 

Di Indonesia, penyakit ini tersebar luas di berbagai daerah, terutama pada padi sawah, 
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tetapi sering juga dijumpai pada pertanaman padi gogo. Kerugian yang ditimbulkannya 

bervariasi berkisar antara 20-30%, bergantung pada varietas yang ditanam dan musim 

tanam (Hifni et al., 1996).  Di Indonesia, setiap tahun ribuan hektar tanaman padi  diserang  

oleh penyakit hawar daun bakteri terutama pada musim hujan. Hal ini terutama disebabkan 

oleh penanaman varieatas rentan dan penggunaan pupuk nitrogen yang tinggi. Penggunaan 

varietas padi  yang tahan merupakan salah satu cara yang efektif mengendalikan penyakit 

ini (Suparyono, 2003). Sejak diperoleh varietas yang memiliki gen tahan HDB, maka 

pemuliaan untuk menghasilkan varietas tahan menjadi salah satu program penting dalam 

perbaikan varietas padi. Berbagai varietas dan galur padi dengan berbagai tingkat 

ketahanan telah dikembangkan (Suparyono, 2003). Pengendalian penyakit HDB dengan 

varietas tahan mudah diterapkan dan sangat efektif. Namun teknologi ini dihambat oleh 

kemampuan patogen membentuk patotipe (strain) baru yang lebih virulen sehingga sifat 

ketahanan varietas mudah dipatahkan (Mew, 1989; Suparyono, 2003). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengevaluasi ketahanan 100 nomor varietas/galur padi terhadap penyakit 

hawar daun bakteri (HDB) kelompok III, IV dan VIII di lapangan. 

METODOLOGI 

Penelitian dilakukan di lahan petani di Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, 

Kabupaten Sukabumi (Jawa Barat) pada MP 2014/2015. Sebanyak 100 varietas/galur padi 

diuji ketahanannya terhadap penyakit HDB strain III, IV dan VIII. Pada setiap selang 25 

nomor padi, ditanam varietas kontrol tahan (Angke) dan kontrol rentan (Ciherang). 

Pertanaman ditanam dengan Rancangan Acak Kelompok dengan  3 ulangan. Ukuran plot 1 

m x 1,5 m, jarak tanam 25 cm x 25 cm dan ditanam 2 bibit per rumpun. Setelah tanaman 

berumut 60 hari dilakukan inoklukasi dengan isolat HDB starin III, IV dan VIII dengan 

metode pengguntingan. Pengamatan dilakukan 21 hari setelah inokulasi dengan mengukur 

panjang daun yang terkena serangan penyakit. Skoring dilakukan berdasarkan standar 

evaluasi padi (IRTP, 1988; Silitonga et al., 2003).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji ketahanan tanaman padi terhadap HDB strain III menghasilkan 12 

varietas/galur bereaksi tahan, 60 varietas/galur bereaksi agak tahan, 26 varietas/galur 

bereaksi sedang dan 4 varietas/galur bereaksi rentan.  Uji ketahanan tanaman padi terhadap 

HDB strain IV menghasilkan 2 varietas/galur bereaksi tahan, 9 varietas/galur bereaksi agak 
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tahan, 29 varietas/galur bereaksi sedang, 48 varietas/galur bereaksi rentan dan 14 

varietas/galur bereaksi sangat rentan. Uji ketahanan tanaman padi terhadap HDB strain 

VIII menghasilkan 1 varietas/galur bereaksi tahan, 21 varietas/galur bereaksi agak tahan, 

65 varietas/galur bereaksi sedang, 14 varietas/galur bereaksi rentan dan 1 varietas/galur 

bereaksi sangat rentan (Tabel 2). 

 Tabel 2. Rekapitulasi jumlah tanaman padi tahan penyakit hawar daun bakteri. 
 

Nilai Ketahanan 
Jumlah aksesi yang tahan HDB 

Strain III Strain IV Strain VIII 

Sangat Tahan ( ST ) - - - 

Tahan ( T ) 12  2  1  

Agak Tahan ( AT ) 60 9 21 

Sedang ( SD ) 26 29 65 

Rentan ( R ) 4 48 14 

Sangat Rentan ( SR ) - 14 1 

Total 102 102 102 

Tabel 3.  Tinggi tanaman padi bereaksi tahan HDB. Sukabumi, MP 2014/2015 

No. No.Aksesi/ Varietas 

Tinggi tanaman (cm) 

Rata-rata Ulangan 

1 
Ulangan 

2 
Ulangan 

3 

Strain III     

1. (25) Padai Tuan 165 170 165 166,67 
2. (29) Padai Bereh 135 155 150 146,67 
3. (36) Padai Alle 147 150 120 139 

4. (67) Siam 170 155 155 160 
5. (69) Unggul 130 120 135 128,33 

6. (73) Iken 130 125 125 126,67 

7. (74) Ketan Hitam Kembang 174 134 120 142,67 
8. (76) Tuan 155 175 175 168,33 
9. (84) Ekor Payau 155 175 175 168,33 
10. (93) Ekor Payau 160 175 185 173,33 
11. (98) Ketan Merah 130 120 125 125 

12. (100) Adan 165 185 170 173,33 

Strain IV     

1. (13) Ramos Dewi 165 165 140 156,67 

2. (24)  Padai Mulut Melayang 145 130 145 140 

Strain VIII     

1.  (49) Padai Kley 140 150 160 150 

Kontrol     

1. Angke 70 70 75 71,67 

2. Ciherang 65 75 70 70 



 

 
 

 
 
 

245 

Prosiding Seminar Nasional 
Pengendalian Penyakit Pada Tanaman Ramah Lingkungan II 

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Joglosemar 

 Skor reaksi ketahanan padi terhadap HDB strain III minimum yaitu 2,3 dan 

maksimum yaitu 41,7. Skor reaksi ketahanan padi terhadap HDB strain IV minimum yaitu 

5,0 dan maksimum yaitu 96,7. Skor reaksi ketahanan padi terhadap HDB strain VIII  

minimum yaitu 5,7 dan maksimum yaitu 53,3. Selanjutnya, HDB strain IV memiliki rata-

rata serangan tertinggi dengan skor 32,7 dan strain III memiliki serangan yang terendah 

terhadap seluruh tanaman padi yang diuji yaitu dengan skor 11,37 (Tabel 3). Berdasarkan 

tabel sidik ragam, dikarenakan Fhitung = 0,1678 < Ftabel baik pada taraf 0,05 maupun 

0,01, maka menunjukkan tidak berbeda nyata. Hal ini berarti bahwa serangan bakteri Xoo. 

strain III, IV dan VII tidak mempengaruhi tinggi tanaman padi. 

     Tabel 4. Jumlah anakan padi bereaksi tahan HDB. Sukabumi, MP 2014/2015 

No. No. Aksesi/ Varietas 

Jumlah Anakan 

Rata-rata Ulangan 

1 
Ulangan 

2 
Ulangan 

3 

Strain III     

1. (25) Padai Tuan 16 12 14 14 
2. (29) Padai Bereh 20 13 20 17,67 

3. (36) Padai Alle 7 8 9 8 
4. (67) Siam 19 13 15 15,67 

5. (69) Unggul 12 17 11 13,33 
6. (73) Iken 11 8 11 10 
7. (74) Ketan Hitam Kembang 13 12 13 12,67 

8. (76) Tuan 7 16 14 12,33 

9. (84) Ekor Payau 7 16 14 12,33 
10. (93) Ekor Payau 9 6 10 8,3 
11. (98) Ketan Merah 22 15 12 16,33 

12. (100) Adan 11 13 20 14,67 

Strain IV     

1. (13) Ramos Dewi 18 15 13 15,33 

2. (24)  Padai Mulut Melayang 10 9 10 9,67 

Strain VIII     

1.  (49) Padai Kley 25 15 18 19,33 

Kontrol     

1. Angke 25 25 25 25 
2. Ciherang 24 23 21 22,67 

Berdasarkan tabel sidik ragam jumlah anakan padi, dikarenakan Fhit = 0,579285 < 

Ftabel baik pada taraf 0,05 maupun 0,01, maka tidak berbeda nyata. Hal ini berarti bahwa 

jumlah anakan padi tidak berbeda nyata (tidak memiliki pengaruh) terhadap skor 
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kerusakan tanaman padi yang dihasilkan oleh serangan hawar daun bakteri strain III, IV 

dan VIII. 

 Tabel 5. Panjang malai tanaman padi bereaksi tahan HDB. Sukabumi, MP 2014/2015 

No. No. Aksesi/ Varietas 

Panjang malai (cm) 
Rata-

rata 
Ulangan 

1 
Ulangan 

2 
Ulangan 

3 

Strain III      

1. (25) Padai Tuan 23,16 23,16 23,42 23,25 

2. (29) Padai Bereh 23,36 26,56 25,82 25,25 
3. (36) Padai Alle 25,06 23,72 17,66 22,15 
4. (67) Siam 25,12 24,42 22,36 23,97 
5. (69) Unggul 26,84 25,44 26,43 26,24 

6. (73) Iken 22,88 24,44 25,86 24,39 
7. (74) Ketan Hitam Kembang 23,52 23,14 24,3 23,65 
8. (76) Tuan 22,74 26 28,1 25,61 
9. (84) Ekor Payau 24,2 26,54 26,68 25,81 

10. (93) Ekor Payau 28,48 26,38 25,26 26,71 

11. (98) Ketan Merah 26,6 27,24 24,54 26,13 
12. (100) Adan 23,86 26,28 26,48 25,54 

Strain IV     

1. (13) Ramos Dewi 24,72 24,38 22,34 23,81 
2. (24)  Padai Mulut Melayang 20,02 21,7 21,88 21,2 

Strain VIII     

1.  (49) Padai Kley 25,18 22,98 23,2 23,79 

Kontrol     

1. Angke 21,42 20,42 18,26 20,03 

2. Ciherang 22,04 21,24 22,08 21,79 

 Berdasarkan tabel sidik ragam panjang malai tanaman padi, dikarenakan Fhit = 

0,456522 < Ftabel baik pada taraf 0,05 maupun 0,01, maka tidak berbeda nyata. Hal ini 

berarti bahwa panjang malai padi tidak berbeda nyata (tidak memiliki pengaruh) terhadap 

skor kerusakan tanaman padi yang dihasilkan oleh serangan hawar daun bakteri strain III, 

IV dan VIII. 

Dalam penelitian ini serangan HDB tidak mempengaruhi pertumbuhan tinggi 

tanaman, jumlah anakan dan panjang malai padi. Hasil beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa tinggi tanaman dipengaruhi oleh sifat genetik dan kemampuan adaptasi tanaman 

dengan lingkungan tempat hidupnya, jumlah anakan dipengaruhi oleh ketersediaan N yang 

cukup saat pembentukan anakan dan panjang malai dipengaruhi oleh genotipe dan sistem 

pengairan lahan persawahan (Yetti & Ardian, 2011; Kurnia, 2011; Munarso, 2011). 
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KESIMPULAN 

Diperoleh sebanyak 15 varietas/galur padi tahan HDB strain III yaitu Padai Tuan 

(25), Padai Bereh (29), Padai Alle (36), Siam (67), Unggul (69), Iken (73), Ketan Hitam 

(74) Tuan (76), Ekor Payau (84), Ekor  Payau (93), Ketan Merah (98) dan Adan (100); 

varietas/galur padi tahan HDB strain IV yaitu Ramos Dewi (13) dan Padai Mulut 

Melayang (24); dan varietas/galur padi tahan HDB strain VIII yaitu Padai Kley (49). 
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PERBANYAKAN MASSAL BACILLUS ANTAGONIS DENGAN BAHAN BAKU 

UBI KAYU, UBI JALAR, DAN WORTEL 

Hadiwiyono, S. Widono, D. N. Septariani, R. K. Sari, Samilatri, M. Arifin 

Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian  

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 

ABSTRAK 

 Pengendalian hayati merupakan komponen penting dalam pengelolaan penyakit 

berbasis pertanian berkelanjutan. Agens pengendalian hayati (APH) didapat dari kelompok 

bakteri seperti genus Bacillus. Beberapa isolat Bacillus telah diuji efektif terhadap 

beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri maupun jamur patogen. Tulisan ini 

melaporkan hasil pengujian penggunaan ubi kayu, ubi jalar, dan wortel sebagai bahan baku 

medium perbanyakan massal beberapa isolat Bacillus antagonis. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa ketiga sumber karbohidrat tersebut dapat digunakan sebagai bahan 

baku pada perbanyakan Bacillus antagonis dan tidak berbeda nyata dibandingan dengan 

bahan pembanding yaitu kentang. 

Kata kunci: pengendalian hayati, perbanyakan massal, medium, antagonis. 

PENDAHULUAN 

Penggunaan pestisida selain tidak selektif dan efisien juga dapat menimbulkan 

dampak negatif bagi lingkungan. Maka dari itu pemanfaatan agens pengendalian hayati 

seperti bakteri antagonis dinilai efektif dan mampu menekan pertumbuhan patogen. 

Bacillus dapat menghambat perkembangan patogen karena menghasilkan enzim pektinase 

dan antibiotik  (Bacon & Histon, 2011). Produksi senyawa metabolisme seperti antifungal 

dan antibiotik oleh bakteri endofit ini dapat menyebabkan penghambatan yang kuat bagi 

pertumbuhan patogen sehingga dapat digunakan sebagai agens pengendalian  penyakit 

tanaman pada masa depan (Jalgoanwala et al., 2011). 

Perbanyakan bakteri antagonis perlu dilakukan untuk mendukung potensinya 

sebagai agens pengendalian hayati. Beberapa medium perbanyakan masal yang sudah 

teruji dan umum digunakan  adalah medium yang menggunakan bahan dasar kentang, 

namun upaya untuk memperbanyak Bacillus dengan bahan baku kentang menemui 

beberapa kendala karena di wilayah tertentu kentang sulit didapat dan harganya relatif 

mahal, untuk itu diperlukan substitusi kentang sebagai bahan baku medium yaitu 

menggunakan ubi kayu, ubi jalar dan wortel, penelitian ini dilakukan dengan memodifikasi 
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penelitian dari Hanudin et al. (2010). Makalah ini melaporkan potensi ubi kayu, ubi jalar, 

dan wortel sebagai bahan baku perbanykan Bacillus endofit antagonistik isolat pisang. 

METODOLOGI 

Sedikitnya 15 macam formulasi media berbahan baku ubi kayu, ubi jalar dan wortel 

telah digunakan untuk perbanyakan Bacillus antagonistik isolat pisang yaitu isolat B01, 

B2, B03, dan B09 koleksi Lab Hama dan Penyakit Tumbuhan Fak. Pertanian, UNS. Isolat 

Bacillus antagonis diremajakan pada medium NA instan sebelum digunakan. Pembuatan 

medium untuk perbanyakan Bacillus antagonis dilakukan dengan merebus ubi kayu, ubi 

jalar dan wortel  sebanyak  300 g untuk 1 liter medium dan diambil ekstraknya, kemudian 

ditambahkan molase 100 ml atau gula 15 g atau air leri 100 ml (tergantung perlakuan), dan 

ditambah aquades sampai volumenya menjadi 1 liter lalu direbus selama 15 menit. 

Penambahan larutan KOH dana atau HCl dilakukan untuk mengatur pH awal medium pada 

pH 7,0. Setelah prosedur ini selesai kemudian medium dituang dalam botol dan ditutup 

plastik bening kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121
o 

C selama 15 menit. 

Setelah medium selesai dibuat didiamkan selama 1 hari  kemudian 10% suspensi Bacillus 

kerapatan 10
13 

cfu mL
-1

 dituangkan secara aseptis ke dalam medium sesuai perlakuan lalu 

digojog selama 7 hari. 

Pengamatan pertumbuhan Bacillus dilakukan dengan perhitungan populasi bakteri 

dengan metode total plate count (metode hitung cawan). Laju pertumbuhan bakteri 

ditentukan  melalui analisis regresi linier Y=bx+a dengan x: massa inkubasi, Y: populasi, 

dan nilai gradiennya (b) sebagai nilai laju pertumbuhan bakteri. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil perhitungan populasi Bacillus antagonis setelah inkubasi 7 hari disajikan pada 

Tabel 1. Berdasarkan jumlah populasi tersebut dapat ditentukan laju pertumbuhan Bacillus 

dalam medium perbanyakan (Tabel 2). Hasil perhitungan populasi bakteri menunjukkan 

bahwa bakteri mengalami peningkatan jumlah populasi di semua kombinasi perlakuan 

dengan peningkatan yang berbeda-beda pada setiap kombinasi perlakuan, namun secara 

umum semua formulasi media potensial sebagai media perbanyakan Bacillus. Hasil 

perhitungan populasi bakteri menunjukkan bahwa bakteri mengalami peningkatan jumlah 

populasi di semua kombinasi perlakuan dengan peningkatan yang berbeda-beda pada 

setiap kombinasi perlakuan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa laju pertumbuhan 
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Bacillus dari tinggi ke rendah berturut turut adalah pada medium perbanyakan berbahan 

baku ubi kayu, ubi jalar dan wortel. Perbadaan peningkatan jumlah koloni Bacillus 

dimungkinkan karena setiap bakteri memiliki keragaman yang luas dalam tipe nutrisi 

sehingga memerlukan penyiapan medium yang beragam untuk menumbuhkannya 

(Kusnadi et al., 2013). 

Tabel 1. Populasi Bacillus antagonis pada medium perbanyakan berbahan baku ubi kayu, 

ubi jalar, dan wortel setelah  inkubasi tujuh hari 

Media 

tambahan 

Isolat 

Bacillus 

antagonis 

 Populasi Bacillus antagonis (log 

cfu mL
-1

) 

 Ubi kayu Ubi jalar wortel 

Molase B01  38,130 35,158 34,763 

Gula  35,602 36,812 33,403 

Air leri + 

molase 

 
38,383 36,103 38,286 

Air leri  36,903 36,869 38,236 

Molase B03  35,681 36,572 36,342 

Gula  37,028 34,414 38,292 

Air leri + 

molase 

 
35,492 34,778 37,531 

Air leri  37,015 36,507 38,215 

Molase B09  33,792 33,093 25,857 

Gula  31,301 30,973 37,617 

Air leri + 

molase 

 
33,892 34,146 32,137 

Air leri  32,301 33,071 33,600 

Tabel 2. Laju pertumbuhan Bacillus antagonis pada medium perbanyakan berbahan baku 

ubi kayu, ubi jalar, dan wortel selama inkubasi tujuh hari 

Media tambahan 

Isolat 

Bacillus 

antagonis 

Laju pertumbuhan Bacillus antagonis (log cfu hari
-1

) 

Ubi kayu Ubi jalar Wortel 

Molase B01 12,264 10.27 10.080 

Gula 9,8495 11.1 9.400 

Air leri + molase 12,391 10.75 11.840 

Air leri 11,651 11.13 11.810 

Molase B03 11,563 11.33 11.210 

Gula 10,795 10.25 12.190 

Air leri + molase 11,556 10.43 11.810 

Air leri 11,595 11.30 12.150 

Molase B09 10,022 10.32 6.700 

Gula 8,7764 9.26 12.580 

Air leri + molase 10,072 10.84 9.844 

Air leri 9,2764 10.31 10.570 
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Hasil pengamatan menunjukkan bahwa laju pertumbuhan populasi Bacillus 

antagonis paling tinggi pada medium berbahan baku ubi kayu adalah formulasi ekstrak ubi 

kayu + air leri + molase  dengan  isolat Bacillus B01 sebesar 12,391 log cfu hari
-1

, laju 

pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kontrolnya, yaitu ekstrak kentang 

+ molase + isolat Bacillus B01 yang hanya memiliki laju pertumbuhan populasi Bacillus 

endofit pisang sebesar 10.04 log cfu hari
-1

. Ubi kayu yang telah diolah mengandung nutrisi 

yang cukup tinggi. Kandungan nutrisi yang terpenting antara lain karbohidrat, protein, dan 

lemak. Menurut Gunam et al. (2004) tapioka yang mengandung amilum dapat berfungsi 

sebagai tambahan atau substrat bagi Bacillus sp., dan mengandung senyawa tertentu yang 

dapat menghambat infeksi patogen. 

Laju pertumbuhan Bacillus pada medium ubi jalar juga menunjukkan laju 

pertumbuhan yang tinggi dengan laju pertumbuhan tertinggi 11,33 log cfu/hari pada 

kombinasi perlakuan J1B3 (ubi jalar + molase + B03), laju pertumbuhan ini  hampir 

menyamai kontrol (kentang+molase) yaitu log 11,46 cfu/hari. Menurut Hayek et al. (2013) 

ubi jalar kaya akan nutrisi yang dapat digunakan untuk pertumbuhan bakteri. Ekstrak ubi 

jalar mengandung air  92,28%, protein 0,54%, fruktosa 0,29%, glukosa 0,41%, sukrosa 

1,12%, maltosa 2,2,08% dan beberapa vitamin dan mineral. Hayek et al. (2014) 

menambahkan bahwa medium ubi jalar merupakan medium yang cocok untuk 

pertumbuhan dan aktivitas enzimatik bakteri. 

Laju pertumbuhan Bacillus isolat B01 pada medium wortel tertinggi ditujukkan 

pada formulasi ekstrak wortel + air leri + molase yaitu sebesar 11,842 log cfu hari
-1 

 

dimana laju pertumbuhan ini lebih tinggi daripada kontrol (kentang + molase) yaitu 10.540 

Log cfu hari
-1

. Formulasi tersebut memiliki komposisi yang lengkap, sehingga diduga 

berpengaruh besar terhadap laju pertumbuhan Bacillus antagonis. Wortel mengandung 

karbohidrat, kalsium, Fe, Mg, P, K dan gula (Sharma et al., 2012). Air leri juga 

mengandung karbohidrat berupa pati yang dominan yaitu 89% - 90% (Ellia, 2001), serta 

unsur N, P, K, C dan unsur lainnya yang besarnya berbeda tergantung asal varietas 

(Kalsum et al., 2011). Molase memiliki kandungan utama senyawa gula terutama sukrosa 

yang dapat digunak an untuk sumber energi mikrobia (Hanudin et al., 2011). Kandungan 

nutrisi yang sangat beragam dari komposisi formulasi tersebut diduga mampu 
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meningkatkan kemampuan Bacillus spp. antagonis untuk tumbuh dengan baik pada 

medium perlakuan. Sumber karbon dari kerbohidrat maupun sukrosa yang melimpah juga 

memungkinkan perombakan menjadi energi oleh isolat Bacillus menjadi lebih tinggi. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) Populasi 

Bacillus antagonis meningkat setelah dilakukan penyimpanan (fermentasi) selama 7 hari, 

(2) Ubi kayu, ubi jalar, dan wortel dapat digunakan sebagai bahan baku pada perbanyakan 

Bacillus endofit antagonis. 
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PENGARUH PERLAKUAN BAKTERI ENDOFIT DAN RIZOBAKTERI PADA 

BIBIT PADI TERHADAP PERKEMBANGAN PENYAKIT HAWAR DAUN 

BAKTERI (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) DAN PERTUMBUHAN TANAMAN 

PADI DI RUMAH KACA 

Husda Marwan, Mapegau, Sosiawan Nusifera, Sri Mulyati 

Fakultas Pertanian Universitas Jambi, Jl. Jambi-Muara Bulian KM 15, 

Jambi Luar Kota, Muaro Jambi 36361  

Email : husda_marwan@unja.ac.id 

ABSTRAK 

Pemanfaatan agens hayati (bakteri endofit dan  rizobakteri) untuk mengendalikan 

penyakit Hawar Daun Bakteri (HDB) pada tanaman padi perlu dikembangkan karena 

metode pengendalian ini bersifat ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh bakteri endofit dan rizobakteri terhadap perkembangan penyakit 

HDB dan pertumbuhan tanaman padi. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok  

yang terdiri dari 7  isolat  bakteri  yaitu :  BR-BC1, BR-IP3, BR-IP6, BE-KH1, BE-M2, 

BE-M3 dan BE-S5. Akar bibit padi berumur 3 minggu direndam dalam  suspensi bakteri 

agens hayati, kemudian diinokulasi dengan Xanthomonas oryzae pv. oryzae setelah 

tanaman padi berumur 4 minggu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan bakteri 

endofit dan rizobakteri pada bibit padi mampu menekan keparahan penyakit HDB sebesar 

76,17 sampai 86,61%. Perlakuan bakteri endofit dan rizobakteri berpengaruh  terhadap 

tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah malai dan bobot gabah berisi, serta mampu 

mengurangi  persentase gabah hampa. 

 

Kata kunci : Bakteri endofit, rizobakteri, tanaman padi, Xanthomonas oryzae pv. oryzae 

PENDAHULUAN 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) merupakan salah satu patogen  penting 

penyebab penyakit hawar daun bakteri (HDB) pada tanaman padi.  Di Propinsi Jambi 

penyakit ini telah ditemukan pada beberapa varietas padi lokal yang banyak ditanam 

seperti varietas Batanghari dan Indragiri (Marwan, 2009).  Penurunan hasil akibat serangan 

penyakit HDB di Indonesia dapat mencapai 60% (Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, 

2010). 

Penanaman varietas tahan merupakan salah satu usaha pengendalian yang 

dilakukan untuk menanggulangi penyakit HDB di Indonesia (Soewarno et al., 1999).  

Namun demikian, ketahanan varietas padi terhadap penyakit HDB mudah patah karena 

tingginya keragaman genetik  Xoo di  masing-masing areal pertanaman padi. Hal ini 

menyebabkan efektivitas pengendalian HDB dengan varietas tahan sangat berkurang, 
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terutama di daerah-daerah yang banyak menanam varietas padi lokal. Penanaman varietas 

padi yang tahan terhadap satu strain di suatu daerah dapat memunculkan strain lain yang 

ada di daerah tersebut yang sebelumnya tidak dominan, karena gen untuk mengendalikan 

strain tersebut tidak dimiliki oleh varietas padi yang dikembangkan.  

Aplikasi bakteri endofit untuk mengendalikan penyakit tanaman dapat dilakukan 

melalui perlakuan benih (seed treatment), penyiraman ke tanah, penyemprotan suspensi 

dan perendaman akar. Perlakuan pada benih atau bibit, seperti perendaman akar atau 

introduksi bakteri endofit ke dalam tanah sebelum tanaman dapat melindungi tanaman 

pada awal pertumbuhannya terhadap patogen tanaman (Hallmann, 2001).  

Kemampuan bakteri endofit dan rizobakteri mengendalikan patogen tanaman 

berhubungan senyawa aktif yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Velusamy et al. (2006) 

melaporkan bahwa Pseudomonas fluorescens menghasilkan antibiotik 2,4 

diacetyphloroglucinol (DPAG) yang  mampu menghambat pertumbuhan Xoo sebesar 59-

64%. Bakteri P. diminuta A6 memproduksi siderofor, enzim fosfatase, enzim peroksidase 

dan HCN (Agustiansyah et al., 2013). Beberapa bekteri juga  dilaporkan memiliki 

kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman karena mampu 

mensintesis hormon tumbuh seperti asam indol asetat, asam indol butirat, dan giberelin 

(Silva et al., 2004), memfiksasi N (Bai et al., 2003; Park et al., 2005). 

Hasil penelitian Marwan dan Mapegau (2014) menunjukkan bahwa perlakuan 

suspensi bakteri endofit dan rizobakteri BR-BC1, BR-IP3, BR-IP6, BE-KH1, BE-M2, BE-

M3 dan BE-S5 pada benih padi dapat meningkatkan mutu benih padi yang terinfeksi Xoo 

dimana perlakuan bakteri agens hayati tersebut mampu meningkatkan jumlah  benih yang 

berkecambah dan menekan persentase benih yang terinfeksi Xoo.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bakteri endofit dan rizobakteri 

terhadap perkembangan penyakit hawar daun bakteri dan pertumbuhan tanaman padi. 

METODOLOGI 

Perbanyakan Inokulum Bakteri Endofit dan Rizobakteri 

  Penelitian ini disusun dalam rancangan acak kelompok dengan 5 ulangan. 

Perlakuan merupakan  isolat BE-KH1, BE-M2, BE-M3, BE-S5 (Bakteri endofit), BR-BC1, 

BR-IP3, BR-IP6 (Rizobakteri). Inokulum bakteri diperbanyak dengan menumbuhkan 

koloni tunggal bakteri pada cawan petri yang berisi medium Trytic Soy Agar (TSA) dan 
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diinkubasikan selama 48 jam pada suhu ruang.  Pemanenan sel bakteri dilakukan dengan 

cara menambahkan 5 ml akuades ke dalam cawan petri dan  konsentrasi suspensi bakteri 

diatur menjadi 10
8
-10

9
sel mL

-1
 yang selanjutnya digunakan sebagai inokulum untuk 

perlakuan pada bibit padi. 

Aplikasi Bakteri pada Bibit Padi dan Inokulasi Xoo 

 Aplikasi bakteri dilakukan dengan cara merendam akar bibit padi varietas Inpara 3 

berumur 3 minggu dalam suspensi  bakteri endofit atau rizobakteri selama 6 jam (Marwan 

et al., 2011). Bibit ditanam dalam ember plastik yang berisi 10 kg  medium  tanah humus 

yang dicampur dengan 75 gram  pot
-1 

pupuk kandang steril. Pemberian pupuk Urea, SP-36 

dan KCl sesuai dengan Acuan Penetapan Rekomendasi Pupuk N, P, dan K  (Apriyantono, 

2007).  

Inokulasi bakteri Xoo  dilakukan setelah tanaman padi berumur 4 minggu dengan 

cara memotong 3 helai daun teratas dari tanaman sepanjang 3 cm dari ujung daun, 

kemudian disempot dengan suspensi bakteri Xoo pada konsentrasi  10
8
-10

9 
sel mL

-1
 

(Khaeruni et al., 2014). Perlakuan kontrol sehat dilakukan penyemprotaan dengan  akuades 

steril. 

Peubah yang diamati adalah  periode inkubasi  penyakit, keparahan penyakit, tinggi 

tanaman, jumlah anakan, jumlah malai dan bobot gabah berisi, tetapi mampu mengurangi  

persentase gabah hampa. Pengamatan keparahan penyakit HDB dilakukan dengan 

mengukur panjang bagian daun yang menunjukkan gejala penyakit HDB. Keparahan 

penyakit hawar daun bakteri dihitung dengan menggunakan rumus  : 

Kp = (p/r) X 100% 

dengan Kp adalah intensitas penyakit HDB; p adalah panjang daun yang menunjukkan 

gejala penyakit HDB; r  adalah panjang daun yang diinokulasi Xoo. 

Data hasil pengamatan dianalisis untuk mengetahui pengaruh masing – masing isolat 

bakteri terhadap perkembangan penyakit hawar daun bakteri dan pertumbuhan tanaman 

padi  menggunakan analisis ragam dan dilanjutkan dengan uji Berganda Duncan pada taraf 

5%. 
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HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Perkembangan  penyakit HDB pada tanaman padi 

Hasil pengamatan periode inkubasi penyakit menunjukkan bahwa gejala awal 

penyakit HDB muncul pada 2-6 hari setelah inokulasi Xoo. Pada tanaman kontrol 

(inokulasi  Xoo, tanpa bakteri agens hayati), gejala penyakit muncul lebih awal yaitu 2-3 

hari setelah inokulasi, sedangkan tanaman yang diberi perlakuan bakteri agens hayati, 

gejala muncul mulai hari ke-4 setelah inokulasi (Tabel 1).  

Tabel 1. Pengaruh perlakuan bakteri agens hayati terhadap periode inkubasi penyakit, 

intensitas penyakit dan penekanan intensitas penyakit HDB pada tanaman padi 

yang disebabkan oleh Xoo 

Perlakuan 
Periode inkubasi 

penyakit (hsi) 

Keparahan  

penyakit (%) 

Penekanan keparahan 

penyakit (%) 

Kontrol Sehat *   

Kontrol penyakit  2-3  84,2 a  0,0 

BE-KH1  5-6  14,4 b  82,9 

BE-M2  5-6  11,3 b  86,6 

BE-M3  4-5  13,9 b  83,5 

BE-S5  4-5  20,1 b  76,2 

BR-BC1  4-5  13,2 b  84,4 

BR-IP3  4-5  12,9 b  84,7 

BR-IP6  5-6  17,8 b  78,8 

Angka pada tiap kolom yang diikuti dengan huruf sama tidak berbeda nyata menurut uji 

berganda Duncan pada taraf 5%. 

hsi = hari setelah inokulasi 

* = gejala penyakit tidak muncul 

  Pengamatan terhadap keparahan penyakit HDB pada 28 hari setelah inokulasi 

menunjukkan bahwa perlakuan bakteri agens hayati berpengaruh nyata terhadap intensitas 

penyakit dibandingkan dengan kontrol (tanpa bakteri agens hayati). Perlakuan bakteri 

agens hayati pada bibit padi sebelum tanam mampu menekan keparahan penyakit HDB 

sebesar 76,2-86,6% (Tabel 1). 

Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Padi 

Berdasarkan hasil analisis ragam diketahui bahwa pada 9 minggu setelah tanam, 

perlakuan bakteri agens hayati tidak berpengaruh terhadap tinggi dan jumlah anakan 

tanaman padi (Tabel 2). Perlakuan juga tidak berpengaruh nyata  terhadap   jumlah malai 

dan  bobot gabah berisi, tetapi berpengaruh terhadap persentase gabah hampa  (Tabel 2).  
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Tabel 2. Pengaruh perlakuan bakteri agens hayati terhadap terhadap tinggi tanaman, jumlah 

anakan, jumlah malai, bobot gabah berisi, dan  persentase gabah hampa tanaman 

yang diinokulasi dengan Xoo 

Perlakuan 

Tinggi 

tanaman 

(cm) 

Jumlah 

anak 

rumpun
-1 

Jumlah 

malai 

rumpun
-1

 

Bobot gabah 

berisi 

rumpun
-1

 

(gram) 

Persentase 

gabah hampa 

rumpun
-1

 (%) 

Kontrol sehat 83,6 b 48,6 a 34,4 a 57,4 b 5,9 a 

Kontrol penyakit  85,6 b 38,0 b 29,7 b 48,1 d 15,2 c 

BE-KH1  92,6 a 40,9 b 25,8 c 63,4 a 8,1 a 

BE-M2  86,0 b 39,0 b 28,9 b 52,4 c 9,4 a 

BE-M3  88,9 a 38,2 b 27,9 b 61,8 a 8,7 a 

BE-S5  80,0 b 39,8 b 30,1 b 56,4 b 7,6 a 

BR-BC1  82,1 b 44,5 a 33,0  a 63,9 a 9,6 ab 

BR-IP3  90,2 a 41,0 b 28,2 b 57,7 b 6,4 a 

BR-IP6  77,9 c 43,8 a 31,6 b 56,2 b 9,8 ab 

Angka pada tiap kolom yang diikuti dengan huruf sama tidak berbeda nyata menurut uji 

berganda Duncan pada taraf 5%. 

  Aplikasi bakteri agens hayati pada bibit padi mampu memperlambat munculnya 

gejala penyakit dan menekan intensitas penyakit HDB pada tanaman padi. Penekanan 

intensitas penyakit pada perlakuan dengan penggunaan agens hayati  berkaitan dengan 

kemampuan bakteri endofit dan rizobakteri untuk menginduksi pembentukan senyawa-

senyawa yang berperan dalam pertahanan tanaman. Tanaman memiliki struktur pertahanan 

yang dibentuk sebagai tanggapan terhadap proses infeksi patogen. Kemampuan agens 

hayati dalam mengendalikan patogen berkaitan dengan kemampuannya dalam 

memproduksi siderofor, HCN, senyawa antibiotik dan enzim (Siddiqui, 2005) serta 

kemampuan menginduksi ketahanan sistemik pada tanaman (van Loon,  2007).  

 Introduksi bakteri endofit dan rizobakteri pada bibit padi mempengaruhi  

pertumbuhan dan produksi tanaman padi. Beberapa isolat bakteri  mampu meningkatkan 

tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah malai, bobot gabah berisi, dan  menurukan 

persentase gabah hampa tanaman meskipun tanaman tersebut diinokulasi dengan Xoo. Hal 

menunjukkan bahwa bakteri agens hayati yang dintroduksikan ke tanaman mampu 

menghasilkan senyawa yang dapat memacu pertumbuhan tanaman, sehingga berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan produksi. Menurut Liu et al. (1995), pertambahan tinggi 

tanaman oleh kelompok bakteri rizobakteria disebabkan karena bakteri menghasilkan 
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hormon pertumbuhan tanaman seperti auksin dan giberalin. Bai et al. (2003) menyatakan 

bahwa rizobakteri dari tanaman kacang tanah kelompok Bacillus sp. dapat meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang tanah, karena sifatnya sebagai Plant 

Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR).  

KESIMPULAN 

Perlakuan bakteri endofit dan rizobakteri pada bibit padi sebelum tanam mampu 

menekan intensitas penyakit HDB sebesar HDB sebesar 76,2-86,6%. Perlakuan bakteri 

endofit dan rizobakteri berpengaruh terhadap tinggi, jumlah anakan, jumlah malai, dan 

bobot gabah berisi, serta mampu menurunkan  persentase gabah hampa. 
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UJI RAS DAN BIOVAR ISOLAT-ISOLAT Ralstonia solanacearum ASAL PISANG 

LAYU DI KABUPATEN LUMAJANG 

Wahyu C. Yuliasari, H.S. Addy dan W.S. Wahyuni 

Fakultas Pertanian, Universitas Jember 

Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121 

Email : wahyucici06@gmail.com 

ABSTRAK 

R. solanacearum banyak ditemukan pada pisang yang terserang penyakit layu di 

Kabupaten Lumajang. Sebanyak 21 diperoleh dari 21 kecamatan yang selanjutnya diuji ras 

dan biovarnya. Uji patogenesitas menunjukkan bahwa ke 21 isolat tersebut negatif setelah 

diuji pada tanaman terong, tembakau, cabai, tomat, umbi kentang dan umbi jahe. Berarti 

isolat-isolat tersebut termasuk ras 2. Uji biovar pada 3 macam disakarida (laktosa, maltosa, 

sukrosa) dan 3 macam gula alkohol (manitol, dulcitol, sorbitol) menunjukkan reaksi ± 

untuk isolat SKD, TP1, Yoso, TKG, RY1, K2, LMJ2, PRJ2, SD1 pada gula laktosa dan 

reaksi  ± untuk isolat PJ2, TKG, LMJ2, pada gula dulcitol. Isolat-isolat yang termasuk 

biovar 3 adalah yang menunjukkan reaksi + terhadap semua gula yang ditunjukkan oleh 

warna kuning dan ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi oksidasi gula oleh R. 

solanacearum. Isolat tersebut adalah RA1, KJ2, PR1, CP1, TS1, KK, P2, GA1, JR3, RK1, 

SS2. 

Kata kunci: 21 isolat R. solanacearum, pisang Lumajang, uji ras dan biovar 

 

PENDAHULUAN 

 Produktifitas tanaman pisang tidak terlepas dari berbagai macam gangguan OPT. 

Salah satu penyakit penting pada tanaman pisang adalah penyakit layu bakteri yang 

disebabkan oleh bakteri Ralstonia solanacearum (Kasfar, 2006).  

Wahyuni (2010) menjelaskan bahwa terdapat 5 ras R. solanacearum berdasarkan 

pada reaksi inang, penyebaran geografis, dan kemampuannya bertahan pada lingkungan 

yang berbeda. Gunawan (2006) menjelaskan bahwa R. solanacearum dapat 

dikelompokkan dalam biovar berdasarkan kemampuannya mengoksidasi berbagai jenis 

karbohidrat seperti laktosa, maltosa, sukrosa, manitol, dulsitol dan sorbitol. 

Pengklasifikasian bakteri ini dapat didasarkan pada beberapa uji dan pengamatan seperti 

uji kisaran inang dan uji biokimia. 

 Azizi (2015) mengidentifikasi 9 isolat R.solanacearum asal Kabupaten Lumajang  

berdasarkan genomnya dan ditemukan  bahwa ke-9 isolat tersebut tidak berbeda. Lestari 

(2015) menguji 23 isolat dari Kabupaten Lumajang dengan teknik RAPD dan didapatkan 4 
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grub yang berbeda dari 23 isolat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah 21 isolat R.solanacearum asal Kabupaten Lumajang termasuk dalam 1 ras dan 1 

biovar yang sama. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium CDAST (Center for Development of 

Advanced Science and Technology) Universitas Jember. Penelitian dimulai pada bulan 

Desember 2015 sampai Juni 2016. 

Peremajaan dan perbanyakan stok isolat bakteri R. Solanacearum 

 Sebanyak 21 isolat R. solanacearum diperoleh dari koleksi Hardian Susilo Addy, SP. 

MP. PhD. yang berasal dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang. Isolat ini 

kemudian ditumbuhkan kembali pada media cair CPG (Cassaminoacid Peptone Glucose) 

dan digojok selama satu malam. Perbanyakan isolat bakteri R. solanacearum dengan 

metode streak plate ataupun pour plate dengan media CPG Agar. 

Pengamatan koloni dan sel bakteri R. solanacearum  

 Koloni pada media CPG agar dan ditumbuhkan selama 1 malam lalu diamati 

koloninya ini dengan mikroskop. Parameter pengamatan adalah tepi koloni bakteri dan inti 

koloni. Sel diambil dari  koloni tunggal bakteri menggunakan tusuk gigi lalu ditambahkan 

dengan aquadest steril pada kaca bendalalu diamati dengan mikroskop pada perbesaran 

1000 kali. 

Uji Ras  

 Identifikasi ras R. solanacearum dilakukan dengan uji kisaran inang  pada beberapa 

tanaman inang yang berasal dari famili solanacearum (tembakau, tomat, cabai dan terong) 

serta umbi kentang dan umbi jahe. Tanaman-tanaman ini dibibitkan selama 30 hari, lalu 

diinokulasi dengan R. Solanacearum pada kerapatan 10
8
 CFU/ml sebanyak 5µl suspensi  

R. solanacearum. Pengamatan gejala layu dilakukan setiap hari selama 7 hari.  

Uji biovar  

 Uji biovar R. solanacearum menggunakan metode Schaad (1998) yaitu 

menggunakan 6 jenis zat gula yaitu 3 jenis gula alkohol  (manitol, sorbitol dan dulcitol) 

serta 3 jenis gula disakarida (sukrosa, laktosa dan maltosa). Pengamatan pH dilakukan 

dengan melihat perubahan warna dari hijau menjadi kuning (French et al., 1995). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Koloni dan sel bakteri R. Solanacearum 

Gambar mikroskopi koloni R. solanacearum pada perbesaran 40x terlihat bahwa 

terdapat 3 macam karakteristik koloni yang berbeda. Isolat PR-1 warna inti koloninya 

gelap dengan tepi halus, isolat SKD memiliki warna koloni yang cerah dan tepi agak 

bergerigi,  serta isolat LMJ-2 bertepi halus dan memiliki lapisan gelap dengan inti koloni 

lebih cerah (Gambar 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. A : Mikroskopi koloni R. solanacearum pada perbesaran 40x, B :  sel bakteri R. 

solanacearum pada perbesaran 1000x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 



 

 
 
 
 
 
 
264 

Prosiding Seminar Nasional 
Pengendalian Penyakit Pada Tanaman Ramah Lingkungan II 

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Joglosemar 

Uji Ras 

Tabel 1. Kisaran iang R. solanacearum pada berbagai tanaman dan umbi 

 

No. 
Nama 

Isolat 

Reaksi kemampuan infeksi R. solanacearum  pada tanaman uji 

Tembakau Terong Cabe Tomat Kentang Jahe 

1. SKD - - - - - - 

2. RA-1 - - - - - - 

3. KJ-2 - - - - - - 

4. TP-1 - - - - - - 

5. PJ-2 - - - - - - 

6. Yoso - - - - - - 

7. TKG - - - - - - 

8. PR-1 - - - - - - 

9. CP-1 - - - - - - 

10 TS-1 - - - - - - 

11. RY-1 - - - - - - 

12. KK - - - - - - 

13. P2 - - - - - - 

14. GA-1 - - - - - - 

15. JR-3 - - - - - - 

16. RK-1 - - - - - - 

17. K2 - - - - - - 

18. SS_2 - - - - - - 

19. LMJ-2 - - - - - - 

20. PRJ-2 - - - - - - 

21. SD-1 - - - - - - 

Data diperoleh dari 2 ulangan dependen dan 2 ulangan independen 

Berdasarkan hasil pengamatan (Tabel 1) diketahui bahwa R. solanacearum tidak 

dapat menginfeksi tanaman uji. Pengamatan juga dilakukan pada batang tanaman 

terserang. Hasilnya menunjukkan batang tanaman yang dibelah kondisinya tetap baik dan 

segar.  
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Diduga, isolat bakteri ini masuk dalam ras 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Uji kisaran inang R. solanacearum pada beberapa tanaman dan umbi. A : 

tembakau, B : terong, C : tomat, D : cabai, E : umbi jahe, F : umbi kentang. 

Semua tanaman uji menunjukkan hasil negatif (tidak menunjukkan gejala layu 

dan pembusukan pada umbi) 

 

Uji Biovar 

 Berdasarkan hasil keseluruhan uji biovar dengan menggunakan 2 jenis gula 

(disakarida dan gula alkohol)  diduga beberapa isolat bakteri R. solanacearum masuk 

dalam biovar 3 yaitu isolat RA-1, KJ-2, PR-1, CP-1, TS-1, KK, P2, GA-1, JR-3 dan SS-2 

(tabel 2). Saat dilakukan pengamatan, sel bakteri terlihat bergerak aktif dan terjadi 

pembelahan. Sesuai pendapat Sastra (2005) bahwa ukuran R. solanacearum (0,5-

1,0μm)x(1,5-4,0 µm). Memiliki 1 atau lebih flagela polar, katalase positif dan bersifat 

aerobik. Berdasarkan hal tersebut, diduga variasi ukuran R. solanacearum diakibatkan 

karena terjadinya proses pembelahan. Gerak yang ditunjukkan oleh sel bakteri ini 

menggambarkan bahwa bakteri masih mampu tumbuh dan menggunakan flagelnya untuk 

bergerak pada media buatan. Hal ini sesuai pendapat Timothy (2007) bahwa R. 

solanacearum akan memproduksi flagel jika ditumbuhkan pada media untuk pergerakan 

dan memcapai pertumbuhan yang optimal. Saat isolat ini sudah berada pada jaringan 
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tanaman dan menginfeksi jaringan tanaman, maka R. solanacearum tidak lagi bergerak 

karena flagelanya sudah tidak berfungsi. 

Tabel 2. Hasil uji biovar R. solanacearum 
No Isolat lac mal suk Man dul sor Keterangan 

1. SKD ± + + + + + Biovar 3* 

2. RA-1 + + + + + + Biovar 3 

3. KJ-2 + + + + + + Biovar 3 

4. TP-1 ± + + + + + Biovar 3* 

5. PJ-2 + + + + ± + Biovar 3** 

6. Yoso ± + + + + + Biovar 3* 

7. TKG ± + + + ± + Biovar 3*** 

8. PR-1 + + + + + + Biovar 3 

9. CP-1 + + + + + + Biovar 3 

10 TS-1 + + + + + + Biovar 3 

11. RY-1 ± + + + + + Biovar 3* 

12. KK + + + + + + Biovar 3 

13. P2 + + + + + + Biovar 3 

14. GA-1 + + + + + + Biovar 3 

15. JR-3 + + + + + + Biovar 3 

16. RK-1 + + + + + + Biovar 3 

17. K2 ± + + + + + Biovar 3* 

18. SS_2 + + + + + + Biovar 3 

19. LMJ-2 ± + + + ± + Biovar 3*** 

20. PRJ-2 ± + + + + + Biovar 3* 

21. SD-1 ± + + + + + Biovar 3* 

Keterangan : Biovar 3 : bakteri mampu mengoksidasi (laktosa, maltosa, sukrosa, manitol, 

dulcitol, sorbitol), Biovar * : reaksi ± pada gula laktosa (perubahan warna 

tidak terlihat jelas), Biovar ** : reaksi ± pada gula dulcitol (perubahan warna 

tidak terlihat jelas), Biovar *** : reaksi ± pada gula laktosa dan dulcitol 

(perubahan warna tidak terlihat jelas). Pengujian ini telah dilakukan lebih dari 

3 kali. 

 

 Uji kisaran inang menunjukkan bahwa 21 isolat R. solanacearum asal Lumajang 

diduga masuk dalam ras 2. Hal ini dikarenakan isolat R. solanacearum tidak menginfeksi 

tanaman cabe, terong, tomat, tembakau, umbi kentang dan umbi jahe, serta tidak terdapat 

gejala layu maupun nekrotik pada bagian batang dan umbi tanaman. Timothy (2007) 

menjelaskan bahwasanya tidak ada korelasi antara ras dan biovar R. solanacearum kecuali 

ras 3 biasanya masuk dalam biovar 2.  Berdasarkan hasil uji biovar diketahui bahwa isolat 

yang  diduga masuk dalam biovar 3 yaitu isolat RA-1, KJ-2, PR-1, CP-1, TS-1, KK, P2, 

GA-1, JR-3 dan SS-2 dimana isolat-isolat tersebut mampu mengoksidasi keseluruhan jenis 

gula disakarida (sukrosa, laktosa, maltosa) dan gula alkohol (manitol, dulcitol dan 

sorbitol). Berdasarkan data keberagaman R. solanacearum species kompleks Timothy 
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(2007) diduga bakteri ini mirip dengan bakteri penyebab penyakit BDB species kompleks. 

Patogen penyebab BDB masuk dalam biovar 2T dengan inang tanaman pisang, 

sedangkkan hasil pengamtan diketahui bahwa ras dan biovar beberapa isolat asal pisang 

layu masuk dalam ras 2 biovar 3. Dalam klafisikasi tabel rujukan tidak ditemukan R. 

solanacearum dengan ciri ras 2 biovar 3, maka isolat isolat ini disesuaikan pada Ralstonia 

spesies kompleks mirip BDB, dimana gejala layu tanaman pisang asal kabupaten 

Lumajang ini juga mengeluarkan lendir berwarna merah yang menjadi ciri penyakit BDB.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 21 isolat 

bakteri R. solanacearum asal pisang layu di kabupaten Lumajang masuk dalam 1 ras yang 

sama. 
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RHIZOBACTERIA  (PGPR) UNTUK MENGENDALIKAN PENYAKIT LAYU 

BAKTERI (Rasltonia solanacearum) DAN BUSUK DAUN (Phytophthora infestans) 
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ABSTRAK 

Penyakit layu bakteri (R. solanacearum) dan penyakit busuk daun (P. infestans) 

merupakan penyakit penting pada tanaman kentang. Salah satu pengendaliannya adalah 

dengan menggunkan mikroba. Mikroba golongan bakteri yang dapat digunakan adalah 

kelompok bakteri endofit dan bakteri PGPR. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan 

species bakteri endofit dan bakteri PGPR yang baik dalam menekan penyakit layu bakteri 

dan penyakit busuk daun pada tanaman kentang.  Bakteri yang di uji Actinotobacter sp.,  

Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorecens dan Lysinibaciluus sp. Percobaan dilaksanakan 

di Laboratorium Fitopatologi Program Studi Agroteknologi Universitas Padjadjaran dan 

Lahan petani di Lembang dari Januari 2016 sampai Maret 2016. Pengaplikasian bakteri uji 

dilaksanakan dengan merendam benih kentang selama 30 menit dan menyiramkan suspensi 

bakteri sebanyak 30 ml per tanaman Sebanyak 5 kali selama penanaman. Hasil penelitian 

diperoleh ke 5 spesies bakteri yang di uji mampu menekan penyakit layu bakteri dan busuk 

daun pada tanaman kentang. Bakteri Lysinibaciluus sp. memberikan penekanan penyakit 

layu bakteri dan busuk daun kentang paling tinggi. 

Kata kunci : Bakteri endofit, bakteri PGPR, R. solanacearum, P. infestans,  tanaman  

kentang  

PENDAHULUAN 

 Layu bakteri merupakan penyakit utama yang sangat merugikan pada tanaman 

kentang. Patogen R. solanacearum menetap pada bagian batang serta ubi tanaman kentang 

muda yang terinfeksi (Suhardi, 1982 cit. Duriat et al., 2006) sehingga dapat menyebabkan 

kehilangan hasil dari 40% hingga 100% (Hanudin et al., 2012). Hal ini dikarenakan 

tanaman kentang tidak memiliki gen alami yang resisten terhadap patogen R. 

solanacearum. Sulitnya pengendalian penyakit layu bakteri menyebabkan petani kentang 

di 80 negara pernah mengalami gagal panen dengan kerugian US$ 950 juta setiap tahun 

karena R. solanacearum memiliki virulensi, kisaran inang, cara penyebaran, dan sebaran 

geografis yang beragam (Supriadi, 2011). 
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 Penyakit tanaman kentang lain yang merugikan adalah hawar daun atau busuk daun 

yang disebabkan oleh P. infestans. Pengendalian penyakit layu bakteri yang disebabkan 

oleh R. solanacearum dan penyakit hawar daun yang disebabkan P. infestans perlu 

dioptimalkan untuk menjaga hasil tanaman kentang.   

 Pemanfaatan agensia hayati seperti mikroba antagonis merupakan salah satu 

pengendalian terpadu yang ramah lingkungan. Mikroba antagonis dinilai cukup efektif 

serta berwawasan lingkungan (Hanudin & Marwoto, 2012) karena tidak hanya 

menghasilkan toksin yang dapat membunuh patogen secara langsung tetapi juga 

menghasilkan senyawa penginduksi ketahanan dan pertumbuhan tanaman (Supriadi, 2011). 

Bakteri antagonis yang telah dimanfaatkan sebagai agensia pengendali hayati adalah 

Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Lysinibacillus sp., dan Acinetobacter sp. 

Keempat bakteri tersebut sudah teruji dalam mengendalikan patogen pada beberapa jenis 

tanaman. Aktifitas agensia hayati yang dipilih juga harus diperhatikan karena berpengaruh 

terhadap konsistensi dan efisiensi pengendalian hayati (Duijff, 1997). 

 Hasil penelitian Zhang et al. (2009) isolat Lysinibacillus boronitolerans yang 

diisolasi dari pinus, dikombinasikan dengan B. subtilis, B. pumilus, dan B. safensis secara 

bergantian memperoleh hasil cukup signifikan dalam menekan penyakit hawar yang 

disebabkan oleh Phytophthora capsici pada tanaman labu yang ditanam di rumah kaca. 

Pada penelitian Xue et al. (2009) isolate Acinetobacter sp. terbukti memiliki potensi 

sebagai agen biokontrol untuk melawan bakteri seperti R. solanacearum yang 

mengakibatkan layu bakteri pada tanaman tomat. 

 Pada penelitian ini dikaji potensi dari bakteri P. fluorescens yang diisolasi dari akar 

bambu, B. subtilis (Endofit) yang diisolasi dari akar kubis, B. subtilis (PGPR) yang 

diisolasi dari akar bambu, Lysinibacillus sp. yang diisolasi dari ubi kentang, dan 

Acinetobacter sp. yang diisolasi dari ubi kentang untuk mengendalikan penyakit layu 

bakteri (R. solanacearum) dan penyakit hawar daun (P. infestans) pada tanaman kentang 

yang ditanam di lahan. Percobaan dilakukan untuk memperoleh spesies bakteri antagonis 

yang efektif mengendalikan penyakit layu bakteri (R. solanacearum) dan hawar daun (P. 

infestans) pada tanaman kentang di lahan, yang ke depannya diharapkan dapat digunakan 

sebagai pengendali hayati dan ramah lingkungan. 
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BAHAN DAN METODE 

Bahan yang digunakan adalah isolate P. fluorescens dan B. subtilis (PGPR) koleksi 

Balai Penelitian Tanaman Hias yang diisolasi dari akar bambu, B. subtilis (endofit) dan 

Lysini bacillus sp. koleksi Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian 

Universitas Padjadjaran yang masing-masing diisolasi dari akar kubis dan ubi kentang, 

Acinetobacter sp. koleksi Departemen Ilmu Tanah dan Sumber daya Lahan Fakultas 

Pertanian Universitas Padjadjaran diisolasi dari ubi kentang, media nutrient agar (NA), 

nutrient broth (NB), aquades steril, alkohol, bibit kentang varietas granola G2, pupuk, 

mulsa, NaCl Pro-analyst, dan tanah. 

Penelitian dilakukan dengan metode percobaan in vivo pada daerah yang berpotensi 

terserang patogen R. solanacearum dan P. infestans. Terdapat 6 perlakuan pada benih 

kentang. Adapun perlakuannya tertera pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perlakuan pada benih kentang 

No. Perlakuan 
Kerapatan 

(CFU ml
-1

) 
Lama Perendaman 

(Menit) 

1. Acinetobacter sp. (Ab) 10
9 

30 

2. B. subtilis(Bs1) – Endofit 10
7
 30 

3. P. fluorescens(Pf) 10
7
 30 

4. B. subtilis (Bs2) – PGPR 10
7
 30 

5. Lysinibacillussp. (Lb) 10
7
 30 

6. Nutrient Broth (Kontrol) - 30 

 

Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) dengan 6 

perlakuan dan 4 ulangan, jarak antar tanaman 40cmx35cm. Denah tata letak percobaan di 

lapangan dapat dilihat pada lampiran 2. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

aplikasi IBM SPSS Statistic versi 21 dengan ANOVA pada taraf 5%, jika hasil analisis 

berbeda nyata dilakukan uji lanjut Duncan 5%. 

Benih kentang dilukai dengan cara ditusuk dengan tusuk gigi steril sedalam 1cm 

pada 2 sisi ubi, kemudian direndam dalam suspensi bakteri dengan kerapatan >10
7
 cfu/ml 

selama 30 menit. Setelah direndam, benih kentang dikeringanginkan selama + 15 menit 

agar bakteri dapat mengkolonisasi. Benih yang sudah kering dibenamkan ke dalam lubang 

tanam yang telah diberi pupuk dari kotoran ayam. Setelah dibenamkan ubi kentang disiram 

dengan isolat bakteri bekas perendaman dengan takaran 50 ml per lubang tanam, lalu 

lubang tanam ditutup dengan tanah. Pada 4 minggu setelah tanam (MST) dilakukan 
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aplikasi bakteri endofit dan PGPR kedua, aplikasi selanjutnya dilakukan dengan interval 2 

minggu hingga 9 MST. Tanaman kentang ditanam di daerah endemik penyakit layu bakteri 

dan hawar daun sehingga tidak dilakukan inokulasi patogen. 

Persentase Penyakit Layu Bakteri (Ralstonia solanacearum) 

Pengamatan penyakit layu bakteri dimulai pada 4 MST dan dilakukan setiap 

minggu hingga 9 MST. Persentase kejadian penyakit layu bakteri R. solanacearum pada 

tanaman kentang dihitung dengan rumus: 

                  
                   

                    
       

Intensitas Penyakit Hawar Daun (Phytophthora infestans) 

Pengamatan penyakit hawar daun dilakukan dengan metode skoring dimulai dari 4 

MST dan dilakukan setiap minggu hingga 9 MST. Intensitas penyakit hawar daun P. 

infestans pada tanaman kentang dihitung dengan rumus (Prabaningrum and Mukasan, 

2014): 

  
          

     
x 100% 

Keterangan: 

P = Intensitas kerusakan tanaman (%) 

v = Nilai kerusakan tanaman berdasarkan luas daun seluruh tanaman yang terserang, yaitu: 

0 = Tidak ada kerusakan samasekali 

1 = Luas kerusakan tanaman> 0 - < 10% 

2 = Luas kerusakan tanaman> 10 - < 20% 

3 = Luas kerusakan tanaman> 20 - < 40% 

4 = Luas kerusakan tanaman> 40 - < 60% 

5 = Luas kerusakan tanaman> 60% 

n = Jumlah tanaman  yang memiliki nilai v (kerusakan tanaman) yang sama 

Z = Nilai skor tertinggi 

N = Jumlah tanaman yang diamati 
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Data intensitas penyakit hawar daun digunakan untuk menghitung nilai Area Under 

Diseases Progress Curve (AUDPC) dengan rumus (Campbell and Madden, 1990): 

      ∑{(
       

 
)}

   

 

          

Keterangan : 

     = Data pengamatan ke-i+1       = Waktu pengamatan ke-i+1 

   = Data pengamatan ke-1     = Waktu pengamatan ke-1 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tanaman kentang merupakan salah satu tanaman yang rentan terserang penyakit 

layu bakteri. Aplikasi bakteri endofit dan PGPR diharapkan dapat menekan perkembangan 

patogen pada tanaman. Persentase kejadian penyakit layu bakteri dapat dilihat pada Tabel 

2. 

Tabel 2. Kejadian penyakit layu bakteri pada tanaman kentang. 

Perlakuan 
Kejadianpenyakit (%) 

4 MST 5 MST 6 MST 7 MST 8 MST 9 MST 

Acinetobacter sp. (Ab) 0 a 2,5 a 5,0 a 7,5 a 10 ab 10 ab 

Bacillus subtilisEndofit (Bs1) 0 a 0 a 0 a 10 a 10 ab 10 ab 

Pseudomonas fluorescens (Pf) 0 a 2,5 a 2,5 a 10 a 10 ab 10 ab 

Bacillus subtilis PGPR (Bs2) 0 a 0 a 0 a 10 a 10 ab 10 ab 

Lysinibacillus sp. (Lb) 0 a 0 a 0 a 2,5 a 2,5 a 2,5 a 

Kontrol (K) 0 a 2,5 a 5,0 a 17,5 b 20 b 20 b 

Keterangan: Huruf yang sama pada satu kolom dalam tabel menunjukan data tidak berbeda 

nyata berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan 5% 
 

Gejala penyakit layu bakteri mulai terlihat pada perlakuan Acinetobacter sp., P. 

fluorescens, dan kontrol saat tanaman kentang umur 5 MST dan 6 MST, sedangkan gejala 

layu bakteri muncul di semua perlakuan terjadi pada saat tanaman kentang berumur 7 

MST. Penundaan kemunculan gejala layu bakteri oleh bakteri endofit dan PGPR menurut 

Hanudin et al. (2012) dikarenakan Bacillus subtilis memberikan efek antibiosis, bukan 

kolonisasi. Bacillus sp. memproduksi antibiotik polipeptida yang melepaskan enzim 

dengan aksi lisis terhadap sel bakteri hidup (Gibson & Gordon, 1974). 

Persentase penyakit layu bakteri pada perlakuan bakteri lebih rendah dan berbeda 

nyata dengan kontrol pada pengamatan terakhir (9 MST). Perbedaan persentase penyakit 
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layu bakteri yang cukup signifikan adalah terdapat perlakuan Lysinibacillus sp. Hal ini 

membuktikan Lysinibacillus sp. mampu menekan serangan patogen R. solanacearum 

dengan baik. Hal ini di didukung oleh penelitian Singh et al. (2012) Lysinibacillus sp. 

memproduksi enzim kitinase yang dapat mendegradasi dinding sel.  

Penyakit hawar daun termasuk keparahan penyakit sehingga dapat dihitung 

perkembangan penyakitnya. Keparahan penyakit dilihat dari luas area daun yang terinfeksi. 

Data keparahan penyakit hawar daun yang telah dihitung dengan Area Under Disease 

Progress Curve (AUDPC) lalu dianalisa dengan metode statistika Anova disajikan pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. AUDPC penyakit hawar daun pada tanaman kentang 

Perlakuan AUDPC 
Penghambatan 

(%) 

Acinetobacter sp. (Ab) 101,5 ab 42,57 

Bacillus subtilis Endofit (Bs1) 89,25 ab 49,50 

Pseudomonas fluorescens (Pf) 56 a 68,31 

Bacillus subtilis PGPR (Bs2) 105 ab 40,59 

Lysinibacillus sp. (Lb) 28 a 84,15 

Kontrol (K) 176,75 b 0 

Keterangan: Huruf yang sama pada satu kolom dalam tabel menunjukan data tidak berbeda 

nyata berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan 5% 

Hasil akhir percobaan secara umum membuktikan semua perlakuan yang diuji 

mampu menghambat serangan patogen P. infestans dengan baik yaitu lebih besar dari 

40%. Setelah dihitung dengan AUDPC perlakuan Lysinibacillus sp. dan P. fluorescens 

memiliki perkembangan penyakit hawar daun terendah dan berbeda nyata dengan tanaman 

kontrol. Penghambatan oleh Lysinibacillus sp. mencapai 84,15% dan P. fluorescens 

mencapai 68,31%. Penghambatan ini lebih tinggi dibandingkan dengan B. subtilis endofit 

(49,50%), Acinetobacter sp. (42,57%), dan B. subtilis PGPR (40,59%). Kesesuaian 

mekanisme penghambatan dengan jenis patogen berpengaruh terhadap keparahan penyakit 

hawar daun. Penghambatan oleh Lysinibacillus sp. sesuai dengan hasil percobaan Zhang 

(2010) dimana aplikasi Lysinibacillus boronitolerans terbukti dapat menghambat patogen 

Phytophthora capsici pada tanaman labu dengan mekanisme induksi resistensi sistemik. 

Enzim kitinase yang disekresikan oleh Lysinibasillus sp. juga diduga memiliki efek 

antagonis terhadap patogen P. infestans karena dapat mendegradasi sel patogen. 
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Gambar 3. Kurva perkembangan penyakit hawar daun 

Penghambatan perkembangan penyakit hawar daun oleh P. fluorescens diduga 

dikarenakan kemampuan untuk menginduksi ketahanan tanaman. Menurut Hanudin et al. 

(2010) P. fluorescens dapat menekan perkembangan patogen dengan menginduksi 

ketahanan pada tanaman. P. fluorescens menghambat patogen P. infestans melalui induksi 

resistensi sistemik dengan memproduksi etilen dan asam jasmonat, serta berasosiasi 

dengan tanaman inang membentuk asam salisilat (Yan et al., 2002). Perkembangan 

penyakit hawar daun pada tanaman inang juga dipengaruhi oleh produksi inokulum 

patogen. Faktor yang memengaruhi produksi inokulum P. infestans antara lain resistensi 

tanaman inang yang terserang, patogen, keadaan lingkungan, dan kondisi manajemen 

tanaman (Goodwin et al., 1995 cit. Forbes et al., 2014).  

KESIMPULAN 

1. Isolat bakteri Lysinibacillus sp. efektif untuk menekan penyakit layu bakteri yang 

disebabkan patogen R. solanacearum pada tanaman kentang. 

2. Isolat bakteri Lysinibacillus sp. efektif untuk menekan penyakit hawar daun yang 

disebabkan patogen P. infestans pada tanaman kentang. 
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ABSTRAK 

Penyakit Bacterial Grain Rot pada padi dan disebut juga sebagai Bacterial Panicle 

Blight saat ini banyak menimbulkan masalah dibeberapa negara di Asia, Amerika dan 

Afrika. Di Kerawang Jawa Barat ditemukan padi yang menunjukkan gejala penyakit 

tersebut dan penelitian ini merupakan studi awal untuk mengetahui penyebabnya. 

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh menunjukkan bahwa bakteri tersebut pada media 

YPGA menunjukkan bentuk koloni bulat, cembung, halus dengan warna putih pada hari 

pertama selanjutnya berwarna kuning kemudian menjadi kuning kehijauan dan selanjutnya 

koloni ada yang berubah menjadi warna ungu, biru dan kuning. Pada media King’B bakteri 

menunjukkan warna putih. Berdasarkan uji HR pada daun tembakau dan daun padi 

bereaksi positif menunjukkan bercak. Uji gram dengan KOH 3% menunjukkan gram 

negatif, uji katalase dan oksidase positif.  

Kata kunci: Bacterial grain rot, padi 

PENDAHULUAN 

 Penyakit Bacterial Grain Rot (BGR)/ Bacterial Panicle Blight (BPB)  disebabkan 

oleh Burkholderia glumae yang dulu dengan nama Pseudomonas glumae. Pertama kali 

diidentifikasi sebagai penyakit pada padi di Jepang pada tahun 1956 yang menyebabkan 

grain rotting and seedling blight. Penyakit juga bisa menyebabkan busuk upih dan hawar 

malai. Bakteri ini termasuk seedborne dan residuborne. Bakteri ini spesiesnya sangat 

komplek sehingga sulit pengendaliannya (Wamishe et al., 2012). Gejala akibat serangan B. 

glumae yang berkaitan dengan gejala Bacterial Panicle Blight adalah terjadinya hawar 

pada pembibitan (seedling blight), bercak busuk pada upih daun bendera dan gejala yang 

khas adalah bercak vertikal dengan pusat berwarna abu-abu dan dikelilingi bercak coklat 

gelap (Anonim, 2012). Toxoflavin dan fervenulin merupakan hal penting dalam 

menyebabkan penyakit pada pembibitan dan busuknya bulir dan hasilnya mengurangi 

pertumbuhan daun dan akar pembibitan padi dan menyebabkan klorosis pada malai (Jeong 

et al., 2003). 

 Menurut Anonim (2012) bahwa BGR dapat bertahan pada permukaan daun dan 

upih padi, selanjutnya koloni dapat menyebar ke atas mengikuti pertumbuhan tanaman. 

Infeksi bakteri berkembang saat pembungaan dan menyebabkan bulir padi kosong atau 
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membusuk setelah penyerbukan. Menurut Jeong et al. (2003) bahwa B. glumae selain 

menyebabkan grain rot dan panicle rot juga menyebabkan penyakit layu pada tanaman 

Solanaceae  seperti tomat, cabai, kentang dan terung. Penyakit tersebut ditularkan oleh 

benih melalui penanaman benih yang terinfeksi. Perkembangan penyakit dan keparahannya 

tidak hanya tergantung dari virulensi strain tetapi juga berhubungan dengan suhu dan 

kelembaban yang tinggi (Tsushima et al., 1996; Shahjahan et al., 2000 cit. Pauwels, 2005).  

 Menurut Anonim, 2014 bahwa bakteri tersebut merupakan kelompok OPTK A1 

yaitu berbahaya dan belum pernah ada di Indonesia. Namun menurut Wibowo (komunikasi 

pribadi), penyakit BGR juga sudah terdeteksi di wilayah Jawa Barat dan akan menjadi 

salah satu penyakit penting utama pada padi yang berpotensi menimbulkan kerugian besar. 

Hasil penelitian Maeda, et al. (2006) secara molekuler dengan primer gyrB dan rpoD 

menunjukkan bahwa padi asal Indonesia positif mengandung B. glumae dengan nama 

isolat MAFF 302615 dengan accesion number G22 AB190596 dan AB190693MAFF 

302616 dengan accecion number G23 AB190597 AB190694.   

 Sampai saat ini belum ada laporan ilmiah hasil penelitian studi tentang karakteristik 

penyebab penyakit BGR yang ada di Indonesia. Kajian tentang hal tersebut sangat penting 

untuk dilakukan sebagai dasar dalam pengelolaan terhadap bakteri tersebut. 

METODOLOGI 

Isolasi Bakteri Penyebab Penyakit BGR 

Sampel tanaman padi varietas Mekongga diambil dari Ds. Cikalong, Kec. Cilamaya 

Wetan, Kab. Kerawang, Jawa Barat. Isolasi dilakukan dengan menggunakan media YPGA 

(Yeast Pepton Glucose Agar) dengan cara mencuci biji padi dengan air selanjutnya 

direndam dalam  sodium hipokhloride 1% selama 2 menit dan dibilas tiga kali dengan air 

steril. Selanjutnya biji padi dimasukkan dalam 5 ml air steril dan dibiarkan massa bakteri 

keluar. Kemudian diambil satu ose dan digoreskan pada medium YPGA dan diinkubasikan 

selama 48 jam. Koloni yang tumbuh diambil dan dimurnikan untuk dilakukan uji 

selanjutnya.  

Uji Reaksi Hipersensitif (HR) dan Patogenesitas 

Pengujian HR dilakukan dengan cara suspensi bakteri dengan kerapatan 10
8
 cfu/ml 

diinjeksikan pada daun tembakau bagian bawah. Selanjutnya dilakukan pengamatan 
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munculnya gejala. Uji patogenesitas dilakukan dengan cara yang sama namun pada daun 

padi (Furuya et al., 1997). 

Pengujian Gram dengan KOH 3%  

Kultur bakteri berumur 48 jam diambil satu ose dan diletakkan diatas gelas benda 

yang ditetsi KOH 3%. Selanjutnya kultur bakteri diaduk selama beberapa detik dan 

diangkat ke atas. Jika terbentuk benang yang tertarik ke atas menunjukkan bahwa bakteri 

tersebut bersifat gram negatif dan jika tidak terbentuk benang maka bakteri tersebut 

bersifat gram positif (Schaad, 2001). 

Uji Oksidase 

Satu ose massa bakteri berumur 48 jam digoreskan pada kertas saring yang telah 

diberi larutan Kovac`s Oxydase 1%. Kemudian dibiarkan 10 detik sampai terlihat noda 

berwarna ungu sebagai reaksi positif  (Lelliot & Stead, 1987). 

Uji Katalase / Reduksi Hydrogen Peroksida 

Biakan bakteri berumur 48 jam diteteskan di atas gelas benda dan ditambah dengan 

larutan 3% Hydrogen peroxide (H2O2), dan biarkan selama 5 menit. Bila terlihat adanya 

gelembung udara berarti bakteri tersebut mereduksi H2O2  (Lelliot & Stead, 1987). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Isolasi Penyebab Penyakit BGR 

Sampel tanaman padi yang sakit menunjukkan gejala bulir padi berwarna abu-abu 

kecokelatan hitam dan tidak bernas. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Xie et al. 

(2003) cit. Zhou-qi (2016)  menemukan bahwa B. glumae dapat menyebabkan spikelet 

mandul dan bulir mengalami perubahan warna. Hasil isolasi bakteri pada media YPGA 

menunjukkan bentuk koloni bulat, fluidal,  cembung dan halus. Pada hari pertama koloni 

yang tumbuh berwarna putih, selanjutnya pada hari kedua berubah menjadi kuning dan 

pada hari ketiga kuning kehijauan sedangkan pada hari keempat ada koloni yang berwarna 

ungu, biru kehijauan dan kuning. Menurut Jeong et al. (2003) B. glumae memproduksi 

pigmen kuning yang diidentifikasi sebagai toxoflavin yang penting untuk patogenesitas. 

Sedangkan pada media KB pada hari pertama sampai keempat koloni tetap berwarna putih, 

menurut Jeong et al. (2003) bahwa B. glumae tidak menunjukkan pigmen flourescent pada 

media KB.  
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Gambar 1. A) Sampel padi, B) Koloni Bakteri penyebab penyakit BGR 

Uji Hipersensitif pada Daun Tembakau dan Daun Padi 

Hasil pengujian HR pada daun tembakau menunjukkan hasil positif, hal ini seperti 

hasil penelitian Furuya et al. (1997) dan Wamishe et al. (2012). Inokulasi pada daun padi 

juga menunjukkan hasil yang sama, hal tersebut sama dengan hasil penelitian Furuya et al. 

(1997) dan menurut Magbanua et al. (2014) bahwa inokulasi B. glumae pada padi varietas 

yang rentan menunjukkan HR positif. Hasil pengujian menunjukkan gejala bercak tampak 

dengan jelas satu minggu setelah inokulasi, hasil penelitian Furuya et al. (1997) bercak 

tampak pada 24 jam setelah inokulasi. Pengujian HR menggunakan isolat yang berwarna 

ungu, biru dan kuning menimbulkan gejala bercak yang terbatas. Pengujian menggunakan 

campuran ketiga warna koloni dapat menimbulkan bercak yang meluas pada jaringan 

disekitar daerah yang diinfiltrasi dengan suspensi bakteri. Hal tersebut terjadi pada daun 

tembakau maupun pada daun padi.  

 

Gambar 2). A) HR pada daun tembakau isolat warna ungu, Biru dan kuning, B) HR pada 

daun tembakau isolat campuran warna ungu, biru dan kunig, C) HR pada 

daun padi isolat warna ungu, biru dan kuning, D) HR pada daun padi isolat 

campuran warna ungu, biru dan kuning. 
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Pengujian Gram  

Hasil pengujian gram dengan KOH 3% menunjukkan hasil bahwa bakteri tersebut 

gram negatif yang ditunjukkan dengan terbentuknya benang yang terangkat keatas (gambar 

3a). Hasil penelitian Jeong et al. (2003) menunjukkan bahwa B. glumae bersifat gram 

negatif.  

Pengujian Oksidase 

Berdasarkan hasil pengujian bakteri yang diteteskan pada larutan kovac oksidase 

terlihat adanya noda berwarna ungu (gambar 3b) yang menunjukkan reaksi positif, hasil 

yang sama juga dilaporkan sebelumnya oleh Jeong et al. (2003). 

Pengujian katalase 

Pengujian ini menunjukkan reaksi positif dengan terbentuknya gelembung udara 

setelah bakteri ditetesi larutan 3% H2O2 (gambar 3c). Hal tersebut menunjukkan bakteri 

menghasilkan enzim peroksidase yang merubah H2O2 menjadi H2O dan O2 (Salle, 1979). 

 

Gambar 3. A) Pengujian gram, B)  Pengujian oksidase, C) Pengujian katalase 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa bakteri penyebab 

penyakit BGR pada media YPGA mempunyai bentuk koloni bulat, fluidal, cembung, 

halus,  dengan warna putih pada hari pertama selanjutnya berwarna kuning kemudian 

menjadi kuning kehijauan dan selanjutnya koloni ada yang berubah menjadi warna ungu, 

biru dan kuning. Pada media King’B bakteri menunjukkan warna putih. Bakteri 

menyebabkan HR pada daun tembakau dan daun padi, gram negatif, katalase dan oksidase 

positif.  
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ABSTRAK 

Penelitian bertujuan untuk mendeteksi keberadaan jamur dan bakteri pada benih 

tanaman pangan yang dilakukan di Laboratorium Deteksi Patogen, Kelti PSDG, BB 

Biogen tahun 2015. Benih-benih yang diuji berasal dari koleksi Bank Gen dan hasil panen 

rejuvenasi plasma nutfah,  Deteksi keberadaan jamur dan bekteri menggunakan metode 

kertas saring (moist blotter) dan metode agar. Sebanyak 100 aksesi komoditas padi, 

jagung, kedelai, kacang tanah, sorgum, dan kacang tunggak diuji kesehatan benihnya 

terhadap penyakit benih. Sebanyak 200 benih padi dikecambahkan dalam 8 cawan petri 

(25 benih/cawan petri) dan 100 benih jagung, kedelai, kacang tanah, sorgum, dan kacang 

tunggak dikecambahkan dalam 10 cawan petri (10 benih/cawan petri) dan diinkubasi pada 

suhu yang sesuai untuk pertumbuhan patogen selama 5-7 hari dengan 12 jam terang dan 12 

jam gelap. Pertumbuhan patogen diamati di bawah mikroskop dan ciri-ciri patogennya 

dideterminasi berdasarkan pustaka yang sesuai. Sebanyak 12 aksesi jagung terinfeksi 

jamur dengan intensitas penyakit  0-3% dan 8 aksesi terinfeksi bakteri dengan intensitas 

penyakit 0-5%. Pada kacang tanah sebanyak 14 aksesi terinfeksi jamur dengan intensitas 

penyakit 0-5% dan 11 aksesi terinfeksi bakteri dengan intensitas penyakit 0-4%. Sebanyak 

9 aksesi kedelai terinfeksi jamur dengan intensitas penyakit  0-6% dan 11 aksesi terinfeksi 

bakteri dengan intensitas penyakit 0-4%. Sebanyak 16 aksesi sorgum terinfeksi jamur 

dengan intensitas penyakit 0-6%  dan 18 aksesi terinfeksi bakteri dengan intensitas 

penyakit 0-5%. Sebanyak 18 aksesi padi terinfeksi jamur dengan intensitas penyakit 0-8% 

dan 15 aksesi terinfeksi bakteri dengan intensitas penyakit 0-6%. Sebanyak 26 aksesi 

kacang tunggak terinfeksi jamur dengan intensitas penyakit 0-12 %  dan 23 aksesi 

terinfeksi bakteri dengan intensitas penyakit 0-10%. Dari 124 aksesi talas yang ditanam di 

Pacet terinfeksi penyakit hawar daun talas (TLB, Taro Leaf Blight) sebanyak 80% dengan 

skor 1-5. Dari 25 galur kedelai terdeteksi 8 aksesi mengandung penyakit SMV dan dari 25 

kedelai Edamame terdeteksi 4 aksesi  mengandung SMV dengan teknik DAS ELISA. 

Infeksi benih oleh jamur, bakteri, dan virus di tempat penyimpanan dan hasil rejuvenasi 

selalu dijumpai walaupun  dengan tingkat infeksi yang relatif rendah.  

Kata kunci: deteksi, patogen, kesehatan benih, komoditas tanaman  

PENDAHULUAN 

Kesehatan benih ditunjukkan oleh ada tidaknya organisme penyebab penyakit 

seperti jamur, nematoda, bakteri, virus atau serangga hama. Kesehatan benih ini sangat 

penting dalam produksi pertanian, karena benih merupakan titik awal untuk mendapatkan 

tanaman yang sehat. Menurut Sutopo (1988), benih dikatakan sehat kalau benih tersebut 
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bebas dari patogen, baik berupa bakteri, cendawan, virus maupun nematoda. Kesehatan 

benih sama pentingnya dengan komponen mutu yang lain seperti kemurnian, vigor, dan 

kemampuan berkecambah (Thomson, 1970).  

Menurut Ou (1985) benih dapat membawa mikroorgnisme yang patogen berupa 

jamur, bakteri, nematoda dan virus. Infeksi benih dapat terjadi sebelum maupun sesudah 

panen (Arunyanart et al., 1981). Penyakit yang disebabkan oleh jamur merupakan 

kelompok penyakit yang sangat penting pada benih tanaman. Lebih dari 8000 spesies 

jamur dapat menyebabkan penyakit pada tanaman (Agrios, 1997). Bahkan menurut 

Hepperly et al. (1982) jumlah jamur jauh lebih besar yaitu lebih 100.000 spesies dimana 

kurang dari separuhnya sudah diidentifikasi. Menurut Sutakaria (1984) semua golongan 

patogen tanaman seperti jamur, bakteri, virus dan nematoda dapat terbawa oleh benih.  

Tujuan penelitian untuk mendeteksi keberadaan mikroba/patogen di tempat 

penyimpanan benih dan pada tanaman rejuvenasi di lapang. 

BAHAN DAN METODE 

Untuk pengujian deteksi bakteri digunakan metode agar (Agar Test). Benih padi, 

kedelai, kacang tanah, jagung, sorgum, dan kacang tunggak yang dievaluasi masing-

masing sebanyak 100 aksesi. Masing-masing aksesi benih padi diuji sebanyak 200 biji 

yang ditanam dalam 8 cawan petri berdiameter 9 cm, sehingga masing-masing cawan 

berisi 25 benih. Benih padi ditaruh pada cawan petri yang berisi medium agar (Agar 

Dektrosa Kentang), sedangkan benih kedelai, kacang tanah, jagung, sorgum, dan kacang 

tunggak diuji masing-masing sebanyak 50-100 biji. Benih-benih tersebut ditanam dalam 10 

cawan petri berisi medium agar yang masing-masing berisi 5-10 biji dengan jarak antar 

benih tidak bersentuhan, kemudian diinkubasi selama 5-7 hari pada suhu yang sesuai untuk 

pertumbuhan patogen dengan 12 jam terang dan 12 jam gelap. Untuk pengujian deteksi 

jamur digunakan metode kertas saring (Blotter Test). Jenis dan banyaknya benih yang 

digunakan serta cara inkubasi sama seperti pada uji deteksi bakteri hanya media yang 

digunakan adalah kertas saring. 
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Infeksi mikroba dihitung menggunakan rumus: 

          n 

Infeksi mikroba   =    -----------  x 100%,  

                                     N 

dimana  n = jumlah benih terinfeksi; N = jumlah benih yang diinkubasi  

         Untuk pengujian deteksi penyakit pada benih kedelai dilakukan deteksi cepat 

menggunakan kit antiserum menggunakan metode Double Antibody Sandwich (DAS 

ELISA) yang diproduksi Agdia (2015). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deteksi mikroba di tempat penyimpanan benih 

Hasil deteksi penyakit benih menunjukkan bahwa dari 100 aksesi benih jagung 

yang diuji kesehatan benihnya, sebanyak 12 aksesi (12%) terinfeksi jamur (kisaran infeksi: 

0-3%) dan 8 (8%) aksesi terinfeksi bakteri (kisaran infeksi: 0-5%). Rata-rata daya 

berkecambah benih jagung 78,5%. Jamur dan bakteri yang dijumpai menginfeksi benih 

jagung diantaranya adalah Aspergillus sp., Rhizopus sp.,  Xanthomonas sp., Pseudomonas 

sp., Actinomycetes sp. 

Hasil deteksi penyakit benih menunjukkan bahwa dari 100 aksesi benih kacang 

tanah yang diuji kesehatan benihnya, sebanyak 14 aksesi  (14%) terinfeksi jamur (kisaran 

infeksi: 0-5%) dan 11 aksesi (11%) terinfeksi bakteri (kisaran infeksi: 0-4%). Rata-rata 

daya berkecambah benih kacang tanah 76,45%. Jamur dan bakteri yang dijumpai 

menginfeksi benih kacang tanah diantaranya adalah Aspergillus sp. Penicillium sp., 

Rhizopus sp., Xanthomonas sp., Pseudomonas sp.    

Hasil deteksi penyakit benih menunjukkan bahwa dari 100 aksesi benih kedelai 

yang diuji kesehatan benihnya, sebanyak 9 aksesi (9%) terinfeksi jamur (kisaran infeksi: 0-

6%) dan 11 aksesi (11%) terinfeksi bakteri (kisaran infeksi: 0-4%). Rata-rata daya 

berkecambah benih kedelai 68,55%. Jamur dan bakteri yang dijumpai menginfeksi benih 

kedelai diantaranya adalah Aspergillus sp., Pseudomonas sp., Xanthomonas sp., SMV,  dan 

Rhizopus sp. 

Hasil deteksi penyakit benih menunjukkan bahwa dari 100 aksesi benih sorgum 

yang diuji kesehatan benihnya, sebanyak 16 aksesi (16%) terinfeksi jamur (kisaran infeksi: 
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0-6%) dan 18 aksesi (18%) terinfeksi bakteri (kisaran infeksi: 0-5%). Rata-rata daya 

berkecambah benih sorgum 72,52%. Jamur dan bakteri yang dijumpai menginfeksi benih 

sorgum diantaranya adalah Aspergillus sp., Rhizopus sp., Xanthomonas sp., Pseudomonas 

sp., Penicillium sp. 

Hasil deteksi penyakit benih menunjukkan bahwa dari 100 aksesi benih padi yang 

diuji kesehatan benihnya, sebanyak 18 aksesi (18%) terinfeksi jamur (kisaran infeksi: 0-

8%) dan 15 aksesi (15%) terinfeksi bakteri (kisaran infeksi: 0-6%). Rata-rata daya 

berkecambah benih padi 79,52 %. Jamur dan bakteri yang dijumpai menginfeksi benih padi 

diantaranya adalah Aspergillus sp., Rhizopus sp., Xanthomonas sp., Pseudomonas sp. 

Actinomycetes sp. 

Hasil deteksi penyakit benih menunjukkan bahwa dari 116 aksesi benih kacang 

tunggak yang diuji kesehatan benihnya, sebanyak 26 aksesi (22,41%) terinfeksi jamur 

(kisaran infeksi: 0-12%) dan 23 aksesi (19,83%) terinfeksi bakteri (kisaran infeksi: 0-

10%). Rata-rata daya berkecambah benih kacang tunggak 65,55%. Jamur dan bakteri yang 

dijumpai menginfeksi benih kacang tunggak diantaranya adalah Aspergillus sp., Rhizopus 

sp.,  Xanthomonas sp., Pseudomonas sp. Penicillium sp. 
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Tabel 1. Deteksi penyakit benih jagung, kacang  tanah, kedelai, sorgum, padi, kacang 

tunggak, dan talas. Laboratorium PSDG, 2015.  

Plasma 

nutfah  
Infeksi 

patogen 

benih 

(%)  

Jumlah benih  

 terinfeksi 

(%)  

Patogen yang diamati  Rata-rata 

daya 

kecambah  

Jagung  

(100)  
0 - 5  Jamur  (12 )    

Bakteri  (8) 
Aspergillus sp., Rhizopus sp.,  

Xanthomonas sp., Pseudomonas 

sp., Actinomycetes sp.  

78,50  

Kacang tanah  

(100)  
0 - 5  Jamur  (14 )   

Bakteri  (11) 
Aspergillus sp. Penicillium sp., 

Rhizopus sp., Xanthomonas sp., 

Pseudomonas sp.  

76,45  

Kedelai  

(100); (50)  
0 - 6  Jamur  (9) 

Bakteri (11) 

Galur (8) 

Edamame (4)  

Aspergillus sp., Pseudomonas sp., 

Xanthomonas sp., SMV,  Rhizopus 

sp.  

68,55  

Sorgum  

(100)  
0 - 6  Jamur  (16) 

Bakteri  (18) 
Aspergillus sp., Rhizopus sp.,  

Xanthomonas sp., Pseudomonas sp. 

Penicillium sp.  

72,52  

Padi  

(100)  
0 - 8  Jamur  (18) 

Bakteri (15) 
Aspergillus sp., Rhizopus sp.,  

Xanthomonas sp., Pseudomonas sp. 

Actinomycetes sp.  

79,52  

Kacang 

tunggak (116)  
0 - 12  Jamur  (26) 

Bakteri (23) 
Aspergillus sp., Rhizopus sp.,  

Xanthomonas sp., Pseudomonas sp. 

Penicillium sp.  

65,55  

Talas (124 )  Skor 1 - 7  TLB, Taro 

Leaf  Blight  

(96)  

Hawar  Daun Talas  -  

 

Berdasarkan hasil monitoring yang telah dilakukan terhadap keberadaan mikroba di 

tempat penyimpanan, dapat diketahui bahwa kelompok jamur Aspergillus sp. dan Rhizopus 

sp. serta kelompok bakteri Xanthomonas sp. dan Pseudomonas sp. selalu dijumpai 

menginfeksi sebagian besar benih. Infeksi mikroba-mikroba tersebut berpotensi 

menurunkan daya berkecambah beninhnya. 

Deteksi penyakit virus kedelai (SMV, Soybean Mosaic Virus) dengan metode ELISA 

        Sebanyak 25 benih galur kedelai yang dideteksi keberadaan virusnya mengunakan 

teknik Double Antibody Sandwich (DAS ELISA). Hasil deteksi diperoleh 12 aksesi galur 

kedelai terifeksi virus SMV dengan nilai absorbansi antara 0,200-0,597. Sebanyak 25 

benih galur kedelai Edamame yang juga dideteksi keberadaan virusnya mengunakan teknik 
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Double Antibody Sandwich (DAS ELISA) menunjukkan bahwa sebanyak 3 kedelai 

Edamame terifeksi virus SMV dengan nilai absorbansi antara 0,180-0,196.  

Pengamatan penyakit hawar daun talas (TLD-Taro Leaf Blight) 

Dari 124 aksesi galur talas yang ditanam di KP Pacet, sebanyak 96 aksesi talas 

(77,42%) terifkeski penyakit hawar daun (Taro Leaf Blight) dengan skor skor 1-7. Gejala 

penyakit berupa bercak tidak beraturan di tengah berwarna coklat yang dikelilingi bercak 

berwarna kuning (hallo blight). Penyakit ini menyerang pertanaman talas terutama pada 

musim hujan dimana percikan air hujan dapat memperparah kejadian penyakit  di 

lapangan. Usaha pencegahan penyakit yaitu dengan memperbaiki drainase pengairan, 

pemupukan berimbang, dan pengaturan jarak tanam. Untuk mencegah penularan penyakit 

pada tanaman yang sudah terserang dapat dilakukan  perompesan batang atau daun yang 

terinfeksi.   
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GANGGUAN KESEHATAN PADA BIBIT KELAPA SAWIT 

Herry Wirianata,Y.Th., Maria Astuti, Indra Corneles Paays 

Fakultas Pertanian Institut Pertanian STIPER 

e-mail : herry_wirianata@yahoo.co.id 

ABSTRAK 

Kesehatan bibit menjadi prioritas utama dalam pengelolaan pembibitan kelapa 

sawit. Gangguan kesehatan bibit dapat disebabkan oleh patogen biotik dan abiotik, sering 

kali dijumpai di prenursery maupun main nursery dengan kejadian yang beragam. 

Penelitian ini berupaya untuk menginventarisasi bibit kelapa sawit yang abnormal beserta 

faktor penyebabnya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa abnormalitas bibit kelapa 

sawit dapat disebabkan oleh faktor genetik, kultur teknis, dan patogen biotik. Abnormalitas 

bibit kelapa sawit sebagian besar disebabkan oleh faktor genetik dengan gejala crinkle leaf, 

chimera, runt (kerdil), barren/steril, short internode, wide internode, narrow pinnae, dan 

juvenile; sedangkan abnormalitas akibat kultur teknis hanya twisted leaf (daun berputar) 

dan colante (daun tidak membuka). Penyakit yang ditemukan adalah antraknosa dan 

bercak daun Culvularia. Bibir kerdil (runt) dan narrow pinnae paling banyak dijumpai, 

berturut-turut 32,49 dan 16,31%; bibit antraknosa dan bercak daun Curvularia sebanyak 

8,47 dan 8,39%; bibit twisted leaf dan colante sebanyak 6,29 dan 6,31%. 

Kata kunci: kelapa sawit, kesehatan bibit, faktor genetik, kultur teknis dan patogen biotik.  

PENDAHULUAN 

Pengembangan perkebunan kelapa sawit (pembukaan lahan baru dan replanting) 

memerlukan bibit yang bermutu (sehat). Selama pembibitan dilakukan beberapa kali 

inspeksi dengan tujuan seleksi berdasarkan kesehatan bibit. Gangguan terhadap kesehatan 

bibit menjadi perhatian utama dalam pengelolaan pembibitan. Pembibitan kelapa sawit 

dapat dilakukan satu tahap atau dua tahap. Pada pembibitan satu tahap, kecambah langsung 

ditanam dalam polybag besar. Sedangkan pembibitan 2 tahap, terdiri atas pre nursery 

(pembibitan awal) dan main nursery (pembibitan utama). Pembibitan awal dilakukan pada 

polybag kecil hingga umur 3 bulan. Setelah itu, bibit dipindah ke dalam polibag besar 

hingga bibit siap tanam (umur 12 bulan) (Darmosarkoro et al., 2008). Selama pembibitan 

dilakukan penyiraman, pemupukan, penyiangan gulma, dan pengendalian penyakit. Dari 

segi ekonomi, pembibitan berperan memperpendek periode immature tanaman dan 

menjamin  hasil yang tinggi dimasa awal tanaman (Turner & Gillbanks, 2003).  



 

 
 
 
 
 
 
292 

Prosiding Seminar Nasional 
Pengendalian Penyakit Pada Tanaman Ramah Lingkungan II 

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Joglosemar 

` Gangguan pada bibit kelapa sawit dapat dibedakan atas bibit abnormal yang 

disebabkan oleh faktor genetik, kesalahan dalam penanganan kultur teknis, dan bibit yang 

terserang patogen. Kesalahan penanganan bibit dapat terjadi saat pindah tanam dari PN ke 

MN, penyiraman kurang merata, kesalahan pemberian pupuk dan pestisida (plasmolisis). 

Selama pembibitan dilakukan seleksi, biasanya ada 10-15% bibit yang diafkir pada akhir 

PN dan 10-20% pada akhir MN (Corley & Tinker, 2003). 

 Seleksi bibit  sangat penting dalam pembibitan dan perlu dilakukan secara teliti, 

banyaknya bibit yang diafkir tergantung pada  bahan tanam (tetua) dan standar mutu yang 

dipergunakan  dalam produksi benih, dan dapat berkisar dari yang paling rendah 5-10 % 

sampai yang paling tinggi 40-50%. Abnormalitas bibit karena perubahan genetik yang 

terjadi selama penyimpanan polen yang akan dipergunakan untuk produksi benih (Turner 

& Gillbank, 2003). Seleksi bibit dilakukan 2-3 kali selama pembibitan, Seleksi pertama 

kali di PN, 2-3 bulan setelah tanam kecambah, berdasarkan kenampakan  bibit yang 

abnormal, seperti : kerdil, helai daun sempit,  daun menggulung, twisted leaf, khimera dan 

colante. Twisted leaf dapat disebabkan oleh kahat boron. Seleksi di MN dilakukan pada 

bulan ke-4 dan ke-5 serta ke-9 atau beberapa minggu menjelang transplanting. 

Abnormalitas pada MN adalah : juvenil (belum terjadi perubahan bentuk helai daun), tajuk 

yang rata akibat daun baru yang pendek, pelepah tegak, internodia pelepah pendek 

(Kushairi & Rajanaidu, 2000). 

Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi gangguan-gangguan pada 

pembibitan kelapa sawit. 

METODOLOGI 

Penelitian dilakukan di pembibitan kelapa sawit PT Sinar Mas Tbk yang terletak di 

Padang Halaban Estate dengan luas 20,35 ha. Bahan tanam bibit sawit adalah benih 

Socfindo dan Dami Mas. Jarak tanam 0,9x0,9 m. Pengamatan penelitian selama 9 bulan, 

dengan interval 2 bulan. Bibit yang abnormal diafkir dengan prosedur : sensus  bibit 

dikumpulkan bibit dipotong dan dicacah dimasukkan dalam lubang. Pemeliharaan 

yang dilakukan meliputi penyiraman, pemupukan, dan pengendalian gulma dan penyakit. 

Identifikasi bibit abnormal karena gangguan kesehatan yang muncul selama pembibitan 
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baik PN maupun MN diidentifikasi dengan mengacu kepada Darmosarkoro et al., (2004) 

dan Purba (2009). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Observasi selama pembibitan kelapa sawit baik di PN maupun MA dengan interval 

2 bulan berhasil menginventarisasi gangguan kesehatan yang menyebabkan bibit abnormal. 

Berdasarkan penyebabnya, kelainan atau gangguan yang ditemukan pada bibit kelapa sawit 

dapat dikelompokkan atas : penyebab kultur teknis, genetik dan patogen (jamur) dengan 

frekuensi yang bervariasi. Gangguan genetik diketahui sejak dini, di tahap PN, dan bibit 

tersebut langsung dimusnahkan, sedangkan bibit yang abnormal karena kultur teknis 

ditemukan pada PN maupun MN.  

Tabel 1. Gangguan kesehatan bibit kelapa sawit 

Gambar Deskripsi Gejala Keterangan 

Crinkle leaf 

 

Lamina mengkerut dan pertumbuhan 

daun terhambat di bagian tengah. 

Faktor patologis dan lingkungannya 

(khususnya cekaman kekeringan) yang 

menghambat pertumbuhan akar dapat 

menyebabkan bibit menjadi berkerut.  

 

Kultur 

teknis dan 

hama 

Chimera 

 

 

Pada bibit Chimera helaian daun 

terdapat bagian yang berwarna kuning 

dan dapat menyerupai  garis kecil 

seperti pita. Garis kuning disebabkan 

karena pada daerah yang berwarna 

kuning tidak terdapat klorofil dan 

biasanya berukuran kecil 

 

Genetik 
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Runt (kerdil) 

 

 

 

Bibit berbentuk seperti bibit normal 

misalnya mempunyai jumlah daun 

yang sama, daunnya sudah terbuka 

tetapi mempunyai ukuran yang jauh 

lebih kecil dari ukuran normalnya 

daripopulasi yang seumur. 

 

Genetik 

Barren/Steril 

 

 

Pelepah tegak terdapat formasi steril 

atau tidak subur/mandul. Disebut juga 

erect/acute. Tajuk tumbuh secara 

abnormal membentuk sudut yang kecil 

sehingga bibit tampak tumbuh tegak 

dan kaku. 

 

 

Genetik 

Short internode  

Short internode adalah jarak anak 

daun pendek. Tajuk tampak pendek 

akibat jarak anak daun pada rachis 

(pelepah) sangat pendek 

 

Genetik 
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Narrow pinnae Narrow Pinnae atau anak daun sempit 

ditandai dengan anak daun (biasanya 

dari sudut yang kecil terhadap rachis) 

tampak sempit dan menggulung 

sehingga tampak seperti jarum 

(needle-like).  

 

 

Genetik 

Wide internode 

 

 

 

Jika pada short internode tajuk tampak 

pendek, Wide internode adalah 

kebalikannya. Jarak anak daun pada 

pelepah sangat jauh. Tajuk tampak 

pendek akibat jarak anak daun pada 

rachis (pelepah) sangat lebar 

 

 

Genetik 

Juvenile  

Juvenille (Pelepah tidak pecah, bentuk 

mudah).  Pada bibit yang cukup tua 

anak daun tetap tidak terbuka (pecah). 

Daun tetap menjadi satu dan tidak 

terpisah padahal seharusnya sudah 

terbuka. Juvenille dan barren memiliki 

ciri-ciri yang hampir sama. Namun 

bedanya daun pada barren sangat kaku 

 

Kultur 

teknis 
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Antraknosa 

 

 

Gejala penyakit ini dimulai dengan 

munculnya bercak kecil yang tembus 

cahaya berwarna kecoklatan yang 

tidak banyak dan selanjutnya 

membesar keseluruh daun akhirnya 

menjadi busuk.  

 

 

 

Penyakit 

biotik 

Bercak daun  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala penyakit dimulai dengan 

munculnya bercak kecil tersebar 

secara acak dan selanjutnya bercak 

tidak membesar. Bercak yang sangat 

banyak dan berdekatan menyebabkan 

daun seperti kering atau klorosis 

 

Penyakit 

biotik 

Twisted leaf Twisted leaf atau daun berputar 

biasanya disebabkan oleh kacambah 

yang ditanam terbalik. Posisi radikula 

dan plumula tidak sesuai dalam hal ini 

radikula (bakal akar) berada di atas 

dan pulmula (bakal daun) berada di 

bawah. Pada saat akan 

bertumbuhplumula yang berada di 

bawah akan tumbuh ke atas sehingga 

menyebabkan bibit tersebut 

mempunyai daun berputar dan batang 

melintir.  

Kultur 

teknis 
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Colante  

 

 

 

Colante atau daun tidak membuka 

memiliki ciri-ciri helai daun bersatu, 

tidak terbuka atau hanya sebagian. 

Apabila gejala dijumpai dalam jumlah 

besar, hal ini merupakan tanda adanya 

kekurangan air. Jadi, dalam keadaan 

seperti ini jangan dulu membuang 

bibit ini. Setelah dilakukan 

penyiraman yang cukup dan tidak ada 

perubahan baru dimusnahkan. 

Keadaan ini juga dapat disebabkan 

oleh serangga, bahan kimia dan 

kekurangan boron.  

 

 

 

Kultur 

teknis dan 

hama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi gangguan kesehatan bibit kelapa sawit dilakukan pada 6 kali pembibitan 

(PN dan MN), menunjukkan bahwa faktor genetik menjadi penyebab utama pertumbuhan 

bibit yang abnormal, diikuti patogen biotik, dan faktor kultur teknis sebagaimana yang 

disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 1. Gangguan kesehatan bibit kelapa sawit 

Abnormalitas 
Ulangan (pembibitan) ke... Jumlah  

Bibit 
% bibit 

abnormal 1 2 3 4 5 6 

Crinkle Leaf 3 0 81 1178 36 23 1321 7,31 

Chimera 3 98 9 5 12 0 127 0,70 

Runt 143 473 131 2260 598 2263 5868 32,49 

Barren 6 140 9 1273 76 170 1674 9,27 

Short Internode 0 0 0 115 0 0 115 0,64 

Narrow Pinnae 14 380 144 1587 148 673 2946 16,31 

Wide internode 0 0 0 0 19 0 19 0,11 

Flat Top 16 0 18 96 4 0 134 0,74 

Juvenille 3 162 15 208 145 5 538 2,98 

Antraknosa 40 196 220 70 23 981 1530 8,47 

Culvularia 66 150 249 65 34 951 1515 8,39 

Twisted leaf 0 0 60 1076 0 0 1136 6,29 

Colante 0 0 15 1085 40 0 1140 6,31 

Jumlah Afkir 294 1599 951 9018 1135 5066 18063 15,95 

Jumlah Bibit 2000 6283 4500 57680 24720 18069 113252 100,00 

Jumlah Bibit 

Normal 
1706 4684 3549 48662 23585 13003 95189 84,05 
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Tabel di atas mengungkapkan bahwa bibit yang diafkir sebanyak 15,95%, 

diakibatkan oleh faktor genetik, patogen biotik dan kultur teknis yang semuanya teramati 

pada daun bibit kelapa sawit. Gangguan bibit akibat faktor genetik didominasi oleh runt 

(kerdil) dan narrow pinnae, masing-masing sebesar 32,49 dan 16,31%; diikuti oleh 

gangguan akibat patogen dan gangguan terkecil oleh faktor kultur teknis. Persentase bibit 

afkir hampir sama dengan yang dikemukakan oleh peneliti sebelumnya (Corley & Tinker, 

2003).  

KESIMPULAN 

1. Gangguan kesehatan yang menyebabkan obnormalitas pertumbuhan bibit kelapa sawit 

umumnya disebabkan oleh faktor genetik, dan sebagian kecil disebabkan oleh patogen 

biotik dan kultur teknis. 

2. Runt (bibit kerdil) dan narrow pinnae; antraknosa dan bercak daun curvularia; dan 

twisted leaf dan colante merupakan gejala abnormalitas dominan yang teramati di 

pembibitan kelapa sawit. 
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ABSTRAK 

 Padi gogo adalah salah satu alternatif  pangan yang tidak banyak mendapat 

perhatian dari pemerintah sehingga produktivitas dan sumbangan padi gogo terhadap 

kebutuhan pangan masih sangat rendah. Kontribusi padi gogo hanya sekitar 5-10% 

dibandingkan padi sawah terhadap produksi beras nasional. Tujuan penelitian ini adalah 

mengevaluasi peran mikroba (Helminthosporium oryzae B de Haan) untuk produksi padi 

gogo dan meningkatkan ketahanan padi gogo terhadap penyakit bercak rhizoctonia. 

Penelitian menggunakan Rancangan Petak Terpisah (RPT) dalam bentuk Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan 36 unit kombinasi perlakuan. Inokulasi patogen terjadi secara 

alami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara perlakuan 

rekomendasi pemupukan 100%, 75% dan 50%. Introduksi mikroba rhizobakteria dan 

mikoriza (K3) memberikan respon bobot 1000 bulir padi gogo tertinggi. Introduksi 

mikroba antagonis berpangaruh nyata terhadap variabel bobot 1000 bulir, hasil gabah 

kering per ha dan keparahan penyakit bercak coklat (H. oryzae). Introduksi mikroba 

rhizobakteria dan mikoriza (K3) meningkatkan ketahanan penyakit  bercak coklat (H. 

oryzae) dan produksi padi gogo lokal kultivar bakala. Mikroba yang digunakan 

memberikan harapan untuk digunakan pada sistem budidaya padi yang lebih ramah 

lingkungan. 

Kata kunci: Helminthosporium oryzae, mikroba, padi gogo 

PENDAHULUAN  

Padi  adalah  tanaman  pangan  nasional yang sangat  penting dijaga suplainya. 

Luas lahan pertanian di Sulawesi Tenggara yaitu 2.041.713 ha dan terdapat lahan kering 

yang sementara tidak diusahakan untuk pertanian seluas 195.040 ha (Anonim
3
, 2015). 

Sumber daya tersebut sangat berpotensi untuk mengembangkan budidaya padi gogo (Oryza 

sativa L.). Sadimantara et al. (2009) melaporkan bahwa kontribusi padi gogo terhadap luas 

pertanaman padi di Sulawesi Tenggara barusebesar 10% dari total penanaman padi yang 

ada. Menurut catatan luas tanam padi gogo di Sulawesi Tenggara Tahun 2013 yaitu 10.243 

ha ha yang tersebar di Kabupaten se-Sulawesi Tenggara  dengan produktivitas rata-rata 

sekitar 3,13 t/ha (Anonim
2
, 2014). Angka produktivitas tersebut dinilai masih rendah, 
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mengingat hasil kajian BPTP Sultra tahun 2012 dengan varietas Inpago 4 diperoleh nilai 

produktivitas 4 t/ha (Anonim
1
, 2012).  

Salah satu patogen yang dapat mengurangihasil padi gogo adalah infeksi adalah 

H. oryzae, cendawan patogen tersebut dapat terbawah benih (Imolehin, 1983; Ou 1985). 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Daud (2011) bahwa benih padi gogo dapat 

membawa patogen seperti H. oryzae dapat menyebabkan rebah kecambah dengan kejadian 

penyakit sampai 44%, namun jika benih diberi perlakuan rhizobakteri maka kejadian 

penyakit terbawa benih (H. oryzae) hanya 14%. Sebelumnya Imolehin (1983), H. oryzae 

dapat menghambat perkecambahan sampai 50%. Bukan hanya pada saat perkecambahan 

tetapi juga penyakit tersbut dapat menginfeksi tanaman padi di lapang (Santoso & 

Nasution 2009). 

Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah aplikasi mikroba seperti 

mikoriza, rhizobakteria dan Trichoderma memiliki dua peran sekaligus dalam 

pengembangan padi gogo.  Berdasarkan pada hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya maka introduksi mikroba antagonis dapat menjadi solusi untuk untuk 

mereduksi penggunaan pupuk anorganik dan meningkatkan ketahanan penyakit serta 

mengurangi kehilangan hasil pada padi gogo di lapang. 

METODOLOGI 

Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan Rancangan Petak Terpisah (RPT) dalam bentuk 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 36 unit kombinasi perlakuan: Petak Utama 

(dosis pemupukan); pemupukan dengan pupuk anorganik 100% sesuai rekomendasi (P1), 

pemupukan dengan pupuk anorganik 75% dari rekomendasi (P2), pemupukan dengan 

pupuk anorganik 50% dari rekomendasi (P3), anak petak (introduksi mikroba antagonis), 

tanpa introduksi mikroba antagonis (K0), Mikroba trichoderma dan mikoriza (K1), 

mikroba trichoderma dan rhizobakteria (K2), dan mikroba rhizobakteria dan mikoriza 

(K3). Kultivar lokal padi gogo yang  digunakan adalah kultivar Bakala. Inokulasi patogen 

H. oryzae terjadi secara alamiah. 
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Penyediaan Rhizobakteria, Trichoderma dan Mikoriza 

Rhizobakteria yang digunakan adalah formulasi siap pakai dari Laboratorium 

Mikrobiologi Universitas Gadjah Mada. Trichoderma yang digunakan adalah koleksi 

Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo yang 

diperbanyak pada media beras ketan. Mikoriza yang digunakan merupakan koleksi Halim 

yang diperbanyak melalui tanaman jagung di polibag. Mikroba tersebut diberikan pada saat 

tanam dan 2 minggu setelah tanam. 

Persiapan lahan dan penanaman padi gogo 

Lahan diolah kemudian dibuat petakan berukuran 4 m × 1,5 m. Pengapuran dan 

pemberian bahan organik mengacu pada hasil analisis tanah (Lampiran 3) dan dilakukan 

satu minggu sebelum tanam dengan dosis 1 Kg petak
-1

 atau 1,67 ton ha
-1

 untuk kapur dan 

10 Kg petak
-1

 atau 16,67 ton ha
-1

 untuk bahan organik. Dosis pupuk anorganik sesuai 

rekomendasi adalah 120 g petak
-1

 atau 200 Kg ha
-1

 Urea, 60 g petak
-1

 atau 100 Kg ha
-1

 

SP36, 60 gram petak
-1

 atau 100 Kg ha
-1

 KCl. Pemupukan dilakukan tiga kali sesuai 

perlakuan yaitu pada saat tanam, 4 minggu setelah tanam, dan 7 minggu setelah tanam. 

Penanaman dilakukan secara tugal dengan bantuan kayu yang diruncingkan terlebih 

dahulu. Jarak antara masing-masing lubang tanam yaitu 30 × 25 cm. lubang yang telah 

dibuat kemudian diisi bibit padi sebanyak 7 butir per lubang tugal. Pemeliharaan yang 

dilakukan meliputi penyulaman, pembersihan gulma, dan pengendalian hama. Panen 

tanaman padi dilakukan apabila tanaman sudah menunjukkan kematangan fisiologi yaitu 

80-90% yang ditandai bulir berwarna kuning emas (kultivar/varietas yang bulirnya 

berwarna kuning) dan bulir berwarna hitam (kultivar/varietas yang bulirnya berwarna 

hitam), dan pada ujung daun bendera mulai berwarna coklat/mengering. 
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Keparahan Penyakit Bercak Coklat (H. oryzae) 

Pengamatan terhadap kemampuan agens hayati mengendalikan penyakit dan 

meningkatkan kesehatan tanaman dilakukan dengan mengamati tingkat keparahan penyakit 

pada akhir pengamatan dengan  rumus :   
          

 
   

      
      

Keterangan : KP =  Keparahan Penyakit (disease severity) 

ni =  jumlah daun dalam setiap kategori serangan             

     vi =  nilai numerik masing-masing kategori serangan 

     Z =  nilai numerik kategori serangan tertinggi 

     N =  jumlah daun yang diamati   

Nilai numerik kategori serangan diukur dengan melihat perbedaan tingkat 

keparahan serangan patogen pada daun tanaman yaitu: 0 = tidak ada serangan,  1 = luas 

daun terserang kurang dari 1%,  3 = luas daun terserang 1-5%, 5 = luas daun terserang 6-

25%, 7 = luas daun terserang 26-50%, dan 9 = luas daun terserang 51-100% (Silitonga et 

al., 2003). 

Analisis perkembangan penyakit bercak coklat (H. oryzae) dari waktu ke waktu 

dilakukan dengan menggunakan total Area Under the Disease Progres Curva (AUDPC) 

menggunkan persamaan: 

       ∑[
        

 
]

 

   

          

Keterangan : Yi  = Data keparahan penyakit bercak coklat pada waktu ke-i 

Yi+1 = Data keparahan penyakit bercak coklat pada waktu ke-I + 1 

ti = Waktu pengamatan ke-i 

ti+1 = Waktu pengamatan ke-i+1 

Data hasil pengamatan penyakit bercak coklat (H. oryzae) padi gogo dianalisis 

dengan menggunakan sidik ragam dan metode Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) untuk 

perlakuan yang berpengaruh nyata pada taraf kepercayaan 95%. Variabel yang diamati 

adalah: bobot 100 bulir, hasil gabah kering dan keparahan penyakit bercak rhizoctonia. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bobot 1000 bulir 

Bobot 1000 bulir, pemupukan dengan berbagai dosis pupuk anorganik tidak 

mempengaruhi bobot bulir padi gogo. Pemupukan sesuai rekomendasi memberikan respon 

yang berbeda tidak nyata dengan dosis pemupukan yang lain yakni 75% dan 50% dari 

pemupukan dengan bobot secara berturut-turut adalah 27,66 g, 27,51 g dan 27,06 g. 

Introduksi mikroba rhizobakteria dan mikoriza (K3) memberikan respon bobot 1000 bulir 

padi gogo tertinggi  (28,0 g) yang berbeda tidak nyata dengan perlakuan lainnya (Tabel 1).  

Tabel 1. Pengaruh mandiri introduksi mikroba antagonis terhadap bobot 1000 bulir pada 

padi gogo 

Pupuk 
Mikroba antagonis 

Mandiri P 
K0 K1 K2 K3 

P1 27,33 27,23 28,53 27,56 27,66 

P2 26,67 27,33 27,94 28,10 27,51 

P3 26,78 26,44 26,67 28,33 27,06 

Mandiri K 26,93
r 

27,00
qr 

27,71
pq 

28,00
p 

  

UJBD (0,05) 2 = 0,721 3 = 0,757 4 = 0,883     

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf berbeda nyata pada UJBD pada taraf 

kepercayaan 95%, P1 = pemupukan anorganik sesuai rekomendasi, P2 = 

pemupukan anorganik 75% dari rekomendasi, P3 = pemupukan anorganik 

50% dari rekomendasi), K0 = tanpa mikroba antagonis, K1 = mikroba 

trichoderma dan mikoriza, K2 =  trichoderma dan rhizobakteria, K3 = 

mikroba rhizobakteria dan mikoriza 

Hasil gabah kering 

Introduksi mikroba rhizobakteri dan mikoriza (K3) menunjukan hasil tertinggi 

yangberbeda nyata dengan perlakuan tanpa introduksi mikroba antagonis (K0) yang 

masing-masing hasil gabah kering secara berturut-turut adalah sebagai berikut 5,08 ton/ha, 

4,75 ton/ha, 4,64 ton/ha, dan 4,06 ton/ha (Tabel 2). 
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Tabel 2. Pengaruh mandiri introduksi mikroba antagonis terhadap hasil gabah kering (ton) 

padi gogo 

Pupuk 
Mikroba antagonis 

Mandiri P 
K0 K1 K2 K3 

P1 4,58 4,63 4,64 5,10 4,74 

P2 3,73 4,67 5,29 4,57 4,56 

P3 3,87 4,63 4,33 5,57 4,60 

Mandiri K 4,06q 4,64pq 4,75p 5,08p   

UJBD (0,05) 2 = 0,600 3 = 0,630 4 = 0,736     

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf berbeda nyata pada UJBD pada taraf 

kepercayaan 95%, P1 = pemupukan anorganik sesuai rekomendasi, P2 = 

pemupukan anorganik 75% dari rekomendasi, P3 = pemupukan anorganik 

50% dari rekomendasi), K0 = tanpa mikroba antagonis, K1 = mikroba 

trichoderma dan mikoriza, K2 = trichoderma dan rhizobakteria,  K3 = 

mikroba rhizobakteria dan mikoriza 

Keparahan Penyakit 

Perlakuan tanpa mikroba antagonis (K0) menunjukkan keparahan penyakit tertinggi 

yang berbeda nyata dengan perlakuan mikroba trichoderma dan mikoriza (K1), perlakuan 

mikroba trichoderma dan rhizobakteria (K2) dan perlakuan mikroba rhizobakteria dan 

mikoriza (K3) dengan nilai AUDPC secara berturut-turut sebagai berikut 262,35% sampai 20 

mst, 246,88% sampai 20 mst, 246,42 sampai 20 mst, dan 242,30% sampai 20 mst (Tabel 3).  

Tabel 3. Pengaruh mandiri pemupukan dengan berbagai dosis pupuk anorganik dan introduksi 

mikroba antagonis terhadap nilai AUDPC penyakit bercak coklat (H. oryzae) pada padi gogo 

Pupuk 
Mikroba Mandiri 

P 

UJBD 

K0 K1 K2 K3 (0,05) 

P1 250,44 234,27 235,22 226,47 236,60
b 

2 = 11,130 

P2 252,67 244,54 239,86 238,85 243,98
b 

3 = 11,500 

P3 283,94 261,84 264,18 261,58 267,88
a 

  Mandiri K 262,35
p 

246,88
q 

246,42
q 

242,30
q 

    

UJBD (0,05) 2 = 7,779 3 = 8,172 4 = 9,534 

 

    

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf berbeda nyata berdasarkan UJBD pada taraf 

kepercayaan 95% (a dan b menyatakan perbedaan antara perlakuan 

pemupukan, p dan q menyatakan perbedaan antara perlakuan mikroba 

antagonis) P1 = pemupukan anorganik sesuai rekomendasi, P2 = pemupukan 

anorganik 75% dari rekomendasi,   P3 = pemupukan anorganik 50% dari 

rekomendasi), K0 = tanpa mikroba antagonis, K1 = mikroba trichoderma dan 

mikoriza, K2 =  trichoderma dan rhizobakteria, K3 = mikroba rhizobakteria 

dan mikoriza,  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis pemupukan 100%, 75% dan 50% dari 

rekomendasi berbeda tidak nyata. Data memberikan informasi bahwa mikroba dapat 

menggantikan peran pupuk kimia sintetis dalam meningkatkan bobot 1000 bulir dan gabah 

kering. Hasil penelitian ini seiring dengan hasil yang dilaporkan oleh Naseri et al.  (2013) 

bahwa mengurangi dosis N dapat digantikan dengan pupuk hayati atau mikroba dengan 

menganjurkan dosis 150 kg N/ha dibandingkan dengan 200 kg N/ha pada budidaya 

tanaman Brassica napus L. lebih lanjut dilaporkan bahwa mengurangi pupuk N 

menyebabkan berkurangnya polutan di dalam tanah dan mengembangkan pertanian yang 

berkelanjutan. Tingginya bobot atau hasil yang diperoleh mungkin juga disebabkan oleh 

faktor genetis dari kultivar Bakala yang digunakan. Kultivar Bakala memiliki panjang 

tangkai malai rata-rata 30 cm dengan jumlah bulir pertangkai rata-rata 250 bulir. Mungkin 

bobot 1000 bulir 28 g relatif cukup berat dibandingkan dengan kultivar yang lain. 

Hasil pengamatan penyakit bercak coklat (H. oryzae) menunjukkan bahwa mikroba 

antagonis rhizobakteria dan mikoriza (H. oryzae) relatif rendah yang berbeda nyata tidak 

nyata dengan mikroba lain tapi berbeda nyata dengan tanpa introduksi mikroba. Penyakit 

bercak yang cenderung meningkat namun terjadi ketika bulir padi telah berisi atau terjadi 

pada dua minggu sebelum panen. Infeksi patogen sudah tidak berarti dalam mengurangi 

hasil tanaman. Selain berperan meningkatkan penyerapan unsur hara rhizobakteria dapat 

meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit bercak coklat.  
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KETAHANAN Peronosclerospora maydis PENYEBAB 

PENYAKIT BULAI JAGUNG TERHADAP FUNGISIDA 
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ABSTRAK 

 Penyakit bulai yang disebabkan oleh Peronosclerospora maydis adalah penyakit 

yang paling penting pada jagung. Kehilangan hasil dapat mencapai 100% bila patogen 

menyerang tanaman yang berumur kurang dari satu bulan. Tanaman dapat mati total. Bila 

yang terserang adalah tanaman dewasa, maka tongkol banyak yang kosong. Salah satu cara 

pengendalian yang dilakukan adalah seed dressing atau coating benih dengan fungisida 

sistemik. Benih dicampur secara merata dengan fungisida sebelum ditanam, bahkan benih 

yang masih ada dalam kemasan sudah dicampur dengan fungisida. Hal ini terlihat dari 

warna jagung yang menunjukkan warna dari fungisida yang dicampurkan.  Fungisida yang  

telah lama dipakai untuk pengendalian penyakit bulai adalah fungisida yang berbahan aktif 

metalaksil. Kemudian karena diduga telah terjadi strain tahan metalaksil, digunakan 

fungisida berbahan aktif lain antara lain dimetomorf.  Ketahanan patogen terhadap 

fungisida merupakan hal yang penting, oleh karena itu perlu diketahui  faktor-faktor 

penyebab munculnya strain patogen tahan fungisida.  Faktor tersebut antara lain 

penggunaan fungisida yang terus menerus  dengan bahan aktif yang sama (Corbet et al., 

1984). Mekanisme timbulnya strain tahan terhadap fungisida yaitu penurunan 

permeabilitas sel patogen untuk menyerap senyawa kimia, detoksifikasi senyawa kimia  

oleh sel patogen, perubahan menjadi metabolit yang kurang beracun, pembelokan (by 

passing) urutan reaksi dalam proses metabolism produksi ensim pengganti yang dihambat 

oleh senyawa kimia (Agrios, 1997). Ketahanan  suatu patogen terhadap fungisida mengacu 

pada  faktor ketahanan yaitu perbandingan EC50 suatu isolate dengan isolate yang lain. 

Bila perbandingan tersebut EC 50 yang lebih tinggi menujuukan ketahanan yang lebih 

tinggi terhadap fungisida tertentu dbandingkan dengan isolat lain (Beresford, 1994) 

 Tulisan ini merangkum beberapa hasil penelitian dalam kurun waktu yang cukup 

panjang yaitu 1995  dan hasil penelitian  di atas tahun 2010 yaitu kurang lebih 15 tahun.  

tentang ketahanan P. maydis terhadap fungisida. Tujuan kajian ini mengetahui faktor 

penyebab munculnya strain P. maydis tahan terhadap fungisida dan saran pengendalian P. 

maydis. Penelitian pada tahun 1995 (Rahmawati, 1995), telah mengindikasikan munculnya 

strain P. maydis tahan metalaksil.   
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Ketahanan P. maydis terhadap metalaksil  

 Pengaruh  spora terpapar metalaksil terhadap kemampuan inokulasi sekunder. 

Spora hasil dari jagung jagung diperlakukan seed dressing dengan  Ridomil 35 SD 

(metalaksil) pada dosis 3 g/kg benih menunjukkan peningkatan insidensi penyakit, 

dibandingkan dengan spora yang tidak diperlakukan dengan fungisida. Hasil penelitian 

terlihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Pengaruh dosis metalaksil danasal isolat P. maydis terhadap kejadian penyakit (%) 

Perlakuan  Inokulasi I  Inokulasi II 

Kontrol P1 75,00       ab 79,17   a 

Konrol P2  70,84      ab 75,00  ab 

D1P1  62,50      bc 62,50 bc 

D1P2 50,00      cde 54,17 cd 

D2P1 54,17     cd 54,17 cd 

D2P2 37,50     efg 45,83 def 

D3P1 29,17     gh 33,33 fg 

D3P2 8,34      ij 16,67 hi 

D4P1 0,00      j 0,00 j 

D4P2 0,00       j 0,00 j 

D5P1 0,00       j 0,00 j 

D5P2 0,00       j 0,00 j 

                         Sumber :  Rahmawati (1995).  

                        Perlakuan : 

                        P1=  P. maydis isolat Ngaglik; P2 = P. maydis isolat Piyungan  

                        D1 = Dosis  0,5 g/kg benih; D2= 1 g/Kg benih  ; D3 = 3g /Kg benih ;  

                        D4 = 5 g/Kg benih;D5 = 7 g/Kg benih   

Berdasarkan tabel 2 nampak bahwa inokulasi ke II dengan spora yang terpapar 

metalaksil cenderung menaikkan ketahanan spora terhadap metalaksil.   

Pada tahun 1995  hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis metalaksil 5 g/Kg 

benih dan 7 g/Kg benih dapat mengendalikan penyakit bulai secara total  dengan kejadian 

penyakit 0%.  

Pada tahun  2011 penelitian dengan dosis  10 g dan 20 g/Kg benih di rumah kaca  

kejadian penyakit tidak berbeda nyata dengan yang tidak diperlakukan. Perlakuan dengan 

fungisida demetomorf masih memberikan hasil yang baik, meskipun dosisnya sama  (tabel 

2). 
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Tabel 2. Pengaruh metalaksil  dan dimetomorf terhadap  kejadian penyakit bulai pada 

jagung  (%) 

Perlakuan  Percobaan A (%) Percobaan B 

Kontrol  56,67    b  56,67  bc 

Metalaksil 10 g/Kg benih  60,00    b 76,67  cd 

Metalaksil 20 g/Kg benih  60,00    b 93,33    d 

Dimetomorf  10 g/Kg benih   6,67    a 25,00    ab 

Dimetomorf   20 kg/Kg benih 16,67    a 13,33    a 

     Sumber : Sumardiyono et al. (2012).  

Dari kedua kasus ini terlihat dengan jelas bahwa dalam kurun waktu sekitar tahun 

telah terjadi peningkatan ketahanan yang besar. Dosis perlakuan yang ditingkatkan tidak 

mampu lagi mengendalikan penyakit bulai.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemakaian 

metalaksil yang terus menerus dalam waktu yang lama telah menimbulkan strain P. maydis 

tahan fungisida metalaksil. Untuk mengatasi hal tersebut dipakai fungisida yang berbahan 

aktif lain yaitu dimetomorf. Dimetomorf adalah derivatif atau turunan dari cinnamic acid 

yang bekerja sebagai sterol inhibito (Matheron, 2001; Yung et al., 2011) Cara kerja 

metalaksil adalah dengan menghambat respirasi P. maydis  (Gallian et al., 2006). 

Dimetomorf masih belum lama dipakai sehingga P. maydis belum beradaptasi untuk 

membentuk strain tahan dimetomorf. 

B. Pengamatan strain P. maydis tahan fungisida metalaksil secara molekuler  

Percobaan dilakukan dengan perlakuan benih jagung pada dosis 0, 10 dan 20 g 

metalaksil/Kg benih. Spora yang dihasilkan dipanen dan  diamati secara molekuler. 

Pengujian secara molekuler dengan teknik RAPD, PCR menghasilkan pita DNA yang 

berbeda pada isolate Klaten dan Kediri yang diperlakukan dengan dosis 20 g/Kg benih 

jagung. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan dengan metalaksil telah memicu perubahan 

genetik dari P. maydis menjadi strain tahan metalaksil (Winarno, 2015).  

C. Pengaruh lama penyimpanan benih  jagung  diperlakuan dengan metalaksil 

terhadap penyakit bulai   

Dalam skala komersial benih jagung selalu diperdagangkan dalam bentuk sudah 

diperlakukan secara seed dressing dengan metalaksil. Hal ini dipandang dari sudut petani 

menguntungkan karena sebelum penanaman mereka  tidak perlu kerepotan melakukan seed 

dressing karena ketiadaan alat yang memadai. Pada awal pemakaian sekitar tahun 1980 

pemakaian metalaksil dilakukan menjelang benih ditanam. Benih yang dijual di  kios 
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pertanian tidak segera terjual habis. Metalaksil yang sudah tercampur benih akan 

mengalami degradasi sehingga efektifitasnya menurun. Hal ini menyebabkan banih jagung 

mendapat perlakuan  dengan dosis di bawah anjuran.  Menurut penelitian Rahayu 1995 

metalaksil yang tercampur benih akan  cenderung menurun kemampuannya dalam 

menghambat P. maydis.  Hal ini sesuai dengan penelitian Asrofi (2014) yang menunjukkan 

makin lama penyimpanan makin  tinggi  intensitas atau kejadian penyakit. Perlakuan 

dengan dimetomorf masih lebih baik dibandingkan dengan metalaksil (Tabel 3). 

 Tabel 3. Pengaruh penyimpanan benih berfungisida terhadap kejadian penyakit bulai di  

rumah kaca. 

Perlakuan KP (%)Pe Perlakuan KP (%) Perlakuan  KP (%) 

M0 60 D0 10 K0 30 

M3 40 D3 50 K3 80 

M6 100 D6 50 K6 20 

M7 80 D7 80 K7 70 

Sumber : Asrofi (2014). 

Keterangan : K=  tanpa perlakuan; M=metalaksil; D = dimetomorf;0= langsung  seed 

dressing lalu tanam; 3 = 3 bulan penyimpanan ; 6= 6 bulan penyimpanan;  7 = 

7 bulan penyimpanan. 

 

D. Ketahanan terhadap dimetomorf 

Sampai saat ini dimetomorf masih cukup baik untuk pengendalian penyakit bulai 

secara seed dressing. Namun dengan perlakuan yang sama seperti halnya metalaksil akan 

menyebabkan munculnya ketahanan juga pada waktu yang tidak terlalu lama. Ketahanan 

teradap dimetomorf telah ditujukkan oleh isolat Kediri. Isolat Kediri  terlihat  lebih tahan 

terhadap dimetomorf dibandingkan dengan isolat Klaten. Dimetomorf mempunyai cara 

kerja  menghambat sintesis sterol pada P. maydis (Matheron, 2001; Yung et al., 2011).  

Hasil percobaan Yuniasih  (2014) menunjukkan bahwa  EC 50  dimetomorf  isolat Kediri 

lebih tinggi daripada isolat Klaten. Hal ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan isolat 

Kediri (daerah sentra jagung) lebih tahan terhadap dimetomorf. Di daerah sentra jagung P. 

mayds lebih banyak terpapar fungisida dibandingkan daerah bukan sentra jagung. Hal ini 

perlu diwaspadai mengingat saat ini dimetomorf masih diharapkan dapat menggantikan  

fungisida metalaksil yang sudah tidak dapat dipakai lagi (Tabel 4). 
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                           Tabel 4. EC 50  dimetomorf isolat Kediri, dan isolat Klaten 

Isolat    EC 50 (ppm) 

Klaten 455,95 

Kediri 534,18 

                                           Sumber : Yuniasih (2014).  

 

E. Ketahanan silang (cross resistance)  (Sumardiyono et al., 2011).  

Cross resistance atau ketahanan silang adalah ketahanan yang ditimbulkan oleh 

fungisida berbahan aktif lain yang mempunyai mode of action yang sama . Untuk melihat 

hal ini penelitian telah dilakukan menggunakan fungisida berbahan aktif fenamidone 

hidroklorida. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungisida fenamidone juga mempunyai 

kecenderungan memicu munculnya strain tahan, bahkan lebih cepat dibandingkan dengan 

metalaksil. Metalaksil sudah digunakan lama sekali baru muncul strain tahan, sedangkan 

fenamidone baru saja dilakukan percobaan sudah menunjukkan ketahanan baik di lapangan 

maupun in vitro Ternayata fenamidone mempunyai mode of action (MOA) yang sama 

dengan metalaksil yaitu menghambat respirasi P. maydis. Dengan demikian  cross 

resistance terjadi karena fenamidone mempnunyai cara kerja yang sama menghambat 

repirasi pada mitokondria yang bersifat monosite yaitu  hanya bekerja pada satu tempat  

(Muller, 2006).  

Berdasarkan daftar dari FRAC (Fungicide Resistance Action Committee) metalaksil 

termasuk fungisida kelompok asilalanin dengan kode 4  yang sangat berisiko tinggi 

menginduksi munculnya strain tahan fungisida  dan dapat menyebabkan cross resistance 

(Anon, 2016).  

P. maydis penyebab penyakit bulai adalah patogen air borne (terbawa angin). 

Jagung yang berpenyakit bulai mempunyai  sporulasi yang sangat melimpah pada varietas 

rentan dan sangat rentan. Varietas-varietas tersebut masih banyak ditanam. Sampai saat ini 

penggunaan fungisida melalui seed dressing masih dilakukan. Hal tersebut karena 

dipandang praktis oleh petani. Oleh karena itu kemunculan strain P. maydis tahan 

fungisida masih merupakan risiko yang akan dihadapi. Tanaman sakit akan selalu menjadi 

sumber inokulum yang akan menyebarkan inokulum dan menularkannya pada pertanaman 

jagung yang masih muda.  Oleh karena itu  pengelolaan penyakit bulai mutlak  harus 

dilakukan secara terpadu. Hal itu telah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan Undang-
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Undang  no. 12 tentang Sistem Budidaya Tanaman pasal 20  ayat 1. Perlindungan 

Tanaman dilaksanakan dengan system pengendalian hama terpadu (Untung, 2007). Hama 

di sini adalah dalam arti luas termasuk di dalamnya penyakit tumbuhan. Pestisida 

digunakan apabila diperlukan. P. maydist ahan fungisida   terbentuk karena penggunaan 

yang berulang-ulang. Oleh karena itu perlu pemikiran agar penggunaan fungisida 

dilakukan apabila diperlukan saja. Terjadinya ketahanan  fungisida pada beberapa patogen 

dapat ditunda dengan penggunaan fungisida kontak (Sumardiyono, 2008). Oleh karena itu 

perlu dilakukan penelitian penggunaan fungisida campuran kontak sistemik dalam 

pengendalian kimia penyakit bulai.   
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ABSTRAK 

Kulit biji jambu mete merupakan limbah dari hasil pengolahan kacang mete. 

Pestisida nabati hasil ekstraksi dari limbah kulit biji jambu mete mempunyai kandungan 

bahan aktif asam anakardat dan minyak cardol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

daya hambat pestisida nabati dari kulit biji jambu mete terhadap pertumbuhan 

Phytophthora palmivora penyebab penyakit busuk buah kakao. Penelitian ini dilaksanakan 

di Laboratorium Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Halu 

Oleo. Pengujian dilakukan dengan metode medium beracun. Konsentrasi yang dicobakan 

yaitu 0%, 1,5%, 2,0%, 2,5%, 3,0%, dan 3,5%. Parameter yang diamati yaitu diameter 

koloni, berat kering miselium, ketebalan koloni miselium, ukuran hifa dan pembentukan 

sporangium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pestisida nabati dari kulit biji 

jambu mete mempengaruhi diameter koloni, berat kering miselium dan proses 

pembentukan sporangium P. palmivora. Konsentrasi pestisida nabati dari kulit biji jambu 

mete paling tinggi menghambat pertumbuhan P. palmivora adalah 3,5% dengan daya 

hambat sebesar 87,67% terhadap diameter koloni, 84,62% terhadap berat miselium, koloni 

tumbuh tipis, dan hifa mengecil. 

Kata kunci:  jambu mete, kakao, pestisida nabati, Phytophthora palmivora 

PENDAHULUAN 

Kakao (Theobroma cacao L.) merupakan komoditas perkebunan strategis di 

Indonesia sebagai penyerap tenaga kerja yang besar karena pengusahaannya 98% berupa 

perkebunan rakyat (Anonim
1
, 2014). Produksi kakao secara nasional tahun 2015 sebesar 

661.243 ton dengan produktivitas sebesar 797 kg/ha dan produksi tahun 2014 sebesar 

728.414 ton dengan produktivitas sebesar 803 kg/ha (Anonim
2
, 2015). Berdasarkan data ini 

diketahui bahwa produksi kakao mengalami penurunan sehingga mengancam 

kesejahteraan petani kakao di Indonesia. Penurunan produksi kakao ini juga di alami oleh 

petani kakao di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu produksi tahun 2014 sebesar  484.387 

ton dan tahun 2015 produksi hanya sebesar 431.221 ton (Anonim
2
, 2015). 

Pengusahaan kakao yang didominasi oleh perkebunan rakyat telah mendorong 

pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas kakao dengan berbagai program seperti 
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program Gernas Kakao dengan harapan produksi kakao rakyat dapat mencapai 1 ton/ha. 

Kenyataan di lapangan, banyak faktor penghambat untuk mewujudkan harapan tersebut 

seperti adanya organisme pengganggu tanaman (OPT). Salah satau OPT yang banyak 

ditemukan di perkebunan kakao rakyat yaitu penyakit busuk buah kakao (BBK). Penyakit 

ini disebabkan oleh Phytophthora palmivora dan merupakan penyakit penting pada 

tanaman kakao dengan kerugian sebesar 20-50% (Purwantara et al., 2004) serta pada 

kondisi lingkungan yang menguntungkan dapat menyebabkan kerugian sebesar 100% 

terutama pada musim hujan (Harni et al., 2014).   

Pengendalian penyakit busuk buah kakao yang dilakukan petani masih sangat 

tergantung pada fungisida kimia yang berbahan aktif tembaga dan sulfur (Khalimi & 

Suprapta, 2012; Pratama et al., 2013). Penggunaan fungisida kimia dianggap tidak ramah 

lingkungan, berbahaya bagi kesehatan manusia, dan penggunaannya dalam jangka panjang 

dapat menyebabkan patogen  menjadi resisten (Hadisutrisno & Heriyanto, 2014). Saat ini 

telah dikembangkan fungisida ramah lingkungan yang bersumber dari tumbuhan. 

Tumbuhan yang berpotensi sebagai fungisida nabati karena mempunyai aktivitas anti 

jamur seperti babadotan (Ageratum conyzoides), Allium sativum, Curcuma zedoaria dan 

Zingiber officinale  (Verma et al., 2007; Khan & Zhihui, 2010; Hartati, 2012). Sutariati 

(2005) melaporkan bahwa tepung daun cengkeh, minyak cengkeh, minyak sereh wangi, 

dan ekstrak daun nimba efektif dalam menghambat pertumbuhan patogen Colletotrichum 

capsici. Tanaman lain yang mempunyai aktivitas anti jamur adalah jambu mete 

(Anacardium occidentale) yang mengandung minyak cashew nut shell liquid (CNSL) pada 

kulit bijinya (Gassa et al., 2016).  

Kulit biji jambu mete merupakan limbah dari hasil pengolahan kacang mete. 

Ketersediaan kulit biji jambu mente di Sulawesi Tenggara sangat tinggi dan belum 

termanfaatkan. CNSL hasil ekstraksi dari limbah kulit biji jambu mete mempunyai 

kandungan bahan aktif asam anakardat, cardol dan cardanol (Simpen, 2008),  mengandung 

90% asam anakardat dan sisanya 10% kardol (Santos & Magalaes, 1999). Bahan aktif dari 

kulit jambu mete ini diduga mampu menghambat pertumbuhan P. palmivora. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui daya hambat pestisida nabati dari kulit biji jambu mete 

terhadap pertumbuhan Phytophthora palmivora penyebab penyakit busuk buah kakao.  

 



 

 
 
 
 
 
 
316 

Prosiding Seminar Nasional 
Pengendalian Penyakit Pada Tanaman Ramah Lingkungan II 

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Joglosemar 

METODOLOGI 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas 

Pertanian Universitas Halu Oleo, berlangsung dari bulan Oktober 2015 sampai Maret 

2016. Penelitian terdiri dari 6 perlakuan konsentrasi yang  disusun dalam Rancangan Acak 

Lengkap dengan tiga ulangan sehingga terdapat 18 unit percobaan. Perlakuan yang 

dicobakan yaitu C0 (0%), C1 (1,5%), C2 (2%), C3 (2,5%), C4 (3%), dan C5 (3,5%). Medium 

agar V4 dibuat dari campuran sayuran bayam (50 g), tomat 75 g, seledri (40 g) dan wortel 

(60 g). Bahan tersebut dicuci bersih dan diblender, selanjutnya di sentrifugasi dan diambil 

supernatannnya. Supernatan sebanyak 250 ml dicampur dengan agar 30 g yang dilarutkan 

dalam aquades sebanyak 750 ml.  

Penyediaan isolat Phytophthora palmivora diawali dengan mengambil buah kakao 

yang menunjukkan gejala penyakit busuk buah dari lapangan, dibersihkan dengan air steril 

kemudian dikeringkan dengan kertas tissue dan didisinfektan dengan alkohol 70%. Isolasi 

dilakukan dengan cara memotong kecil-kecil bagian buah antara yang sehat dan sakit. 

Potongan tersebut diletakkan pada medium agar V4 dalam cawan petri secara aseptik. 

Koloni yang tumbuh diamati secara makroskopis dan mikroskopis. Isolat kemudian 

ditumbuhkan kembali pada medium Agar V4 sebagai bahan untuk kegiatan selanjutnya.  

Pestisida nabati dari kulit biji jambu mete yang digunakan dalam penelitain ini 

diproduksi oleh Ir. Mariadi, MS. Pestisida nabati tersebut mempunyai bahan aktif asam 

anakardat, kardanol, dan kardol. Pengujian pestisida nabati dalam penelitian ini  dilakukan 

dengan metode medium beracun. Pestisida nabati dari kulit jambu mete dicampur dengan 

medium agar V4 sesuai perlakuan dan disterilkan pada pemanasan pada suhu 121 
o
C 

dengan tekanan 15 psi selama 20 menit. Setelah sterilisasi, media didinginkan hingga suhu 

65 
o
C dan dituang dalam cawan petri sebanyak 10 ml. Selanjutnya dalam petri yang berisi 

media tersebut ditanamkan potongan inokulum P. palmivora dan kultur diinkubasi pada 

suhu kamar. 

Parameter yang diamati yaitu diameter koloni, berat kering miselium, ketebalan 

koloni miselium, ukuran hifa dan pembentukan sporangium. Diameter koloni jamur (cm) 

diamati setiap hari sampai koloni jamur memenuhi cawan petri. Data diameter koloni 
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digunakan untuk menghitung daya hambat pestisida nabati terhadap diameter koloni P. 

palmivora yang ditentukan dengan rumus: 

    DK1-DK2 
DH =                     x 100%        
                 DK1 
 

DH: Daya Hambat Pestisida Nabati (%) 

DK1 : diameter koloni tanpa pestisida nabati  

DK2 : diameter koloni tanpa pestisida nabati 

  

Berat kering miselium diamati dengan cara memanaskan medium tumbuh yang 

telah ditambahkan aquades secukupnya, selanjutnya miselium disaring dan dikeringkan 

dengan oven suhu 50
o
C selama 2 jam kemudian ditimbang. Berat kering miselium 

digunakan untuk menghitung daya hambat pestisida nabati terhadap berat miselium P. 

palmivora. Data diameter koloni, daya hambat terhadap koloni, berat miselium dan daya 

hambat terhadap berat miselium dianalisis ragam, dan apabila berpengaruh nyata 

dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan pada taraf 95%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pestisida nabati dari kulit biji jambu mete pada berbagai konsentrasi berpengaruh 

nyata terhadap diameter koloni P. palmivora, diameter koloni, daya hambat terhadap 

diameter koloni, berat kering miselium, dan daya hambat terhadap berat miselium. 

Semakin tinggi konsentrasi pestisida nabati yang diberikan, diameter koloni semakin 

menurun (Tabel 1). Diameter koloni terendah terdapat pada perlakuan konsentrasi 3,5% 

yaitu sebesar 0, 0,32, dan 1,11 cm pada hari ke-3, 5, dan 7 yang berbeda dengan perlakuan 

lainnya. Gassa et al. (2016) melaporkan bahwa semakin tinggi konsentrasi CNSL dari kulit 

biji jambu mete yang diaplikasikan pada buaha kakao menyebabkan diameter gejala busuk 

buah akibat infeksi P. palmivora semakin menurun.   
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Tabel 1. Rata-rata diameter koloni (cm) P. palmivora pada berbagai konsentrasi pestisida 

nabati dari kulit biji jambu mete 

Perlakuan 
Diameter Koloni (cm) hari ke - 

3 5 7 

C0 (Konsentrasi 0,0%) 5,52 a 8,79 a 9,00 a 

C1 (Konsentrasi 1,5%) 4,29 b 6,36 b 7,58 b 

C2 (Konsentrasi 2,0%) 1,24 c 1,62 c 1,76 c 

C3 (Konsnetrasi 2,5%) 1,15 c 1,26 d 1,35 d 

C4 (Konsentrasi 3,0%) 1,02 d 1,11 d 1,25 e 

C5 (Konsentrasi 3,5%) 0,00 e 0,32 e 1,11 f 

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

berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95% 

 Daya hambat pestisida nabati tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi 3,5% 

dengan daya hambat sebesar 100%, 96,44%, dan 87,67% pada hari ke-3, 5, dan 7 yang 

berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Tabel 2 menunjukkan bahwa semakin 

bertambahnya hari, daya hambat semakin menurun. Hal ini diduga akibat bahan aktif dari 

pestisida nabati tersebut semakin terurai sehingga P. palmivora dapat tumbuh secara 

perlahan. Penurunan daya hambat ini merupakan informasi penting untuk aplikasi pestisida 

nabati dari kulit biji jambu mete khususnya dalam hal interval waktu aplikasinya pada 

tanaman kakao di lapangan.  

Tabel 2. Rata-rata daya hambat pestisida nabati dari kulit biji jambu mete pada berbagai 

konsentrasi terhadap koloni P. palmivora  

Perlakuan 
Daya hambat (%) hari ke - 

3 5 7 

C0 (Konsentrasi 0,0%) 0,00 e 0,00 e 0,00 f 

C1 (Konsentrasi 1,5%) 22,34 d 29,33 d 15,81 e 

C2 (Konsentrasi 2,0%) 77,47 c  81,96 c 80,44 d  

C3 (Konsnetrasi 2,5%) 79,11 c 86,00 b 84,44 c 

C4 (Konsentrasi 3,0%) 81,52 b  87,67 b 86,07 b 

C5 (Konsentrasi 3,5%) 100,00 a 96,44 a 87,67 a 

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

berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95% 

 Hambatan pestisida nabati terhadap pertumbuhan koloni P. palmivora 

menyebabkan berat kering miselium mengalami penurunan seiring dengan peningkatan 



 

 
 

 
 
 

319 

Prosiding Seminar Nasional 
Pengendalian Penyakit Pada Tanaman Ramah Lingkungan II 

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Joglosemar 

konsentrasi pestisida nabati yang diberikan. Daya hambatnya terhadap berat kering 

miselium yaitu sebesar 84,62% (Tabel 3). Terjadinya hambatan ini disebabkan adanya 

senyawa antimikroba yang terkandung dalam dalam kulit biji jambu mete yang 

mengandung minyak CNSL. CNSL bersifat viscous, lekat-lekat kental, berwarna coklat 

kehitaman, pahit, pedas, sangat reaktif dalam reaksi oksidasi maupun polimerisasi 

(Warsono et al., 2013). Menurut Harlita & Muzayyinah (2003), CNSL merupakan 

senayawa fenolik alami penting yang dapat dikembangkan sebagai pestisida nabati. Bahan 

aktif pada CNSL terdiri dari 80% asam anakardat, 15% kardol, dan sejumlah kecil derivat 

kardol yakni metal kardol dan kardanol (Budiati, 1994). Senyawa asam anakardat, 

kardanol dan kardol merupakan senyawa fenol alami (Towaha & Ahmadi, 2011). Senyawa 

fenol dapat menyebabkan lisis pada sel mikroba (Ariyanti et al., 2012). 

Tabel 3. Rata-rata berat miselium dan daya hambat pestisida nabati dari kulit biji jambu 

mete pada berbagai konsentrasi terhadap berat miselium P. palmivora  

Perlakuan Berat Miselium (g) Daya Hambat (%) 

C0 (Konsentrasi 0,0%) 0,13 a 0,00 e 

C1 (Konsentrasi 1,5%) 0,09 b 33,33 d  

C2 (Konsentrasi 2,0%) 0,05 c  64,10 c 

C3 (Konsnetrasi 2,5%) 0,04 d 71,79 b 

C4 (Konsentrasi 3,0%) 0,03 d 74,36 b 

C5 (Konsentrasi 3,5%) 0,02 e 84,62 a 

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

berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95% 

 

Kemampuan pestisida nabati dari kulit biji jambu mete menghambat berat miselium 

P. palmivora menujukkan adanya senyawa antifungal dari bahan tersebut seperti fenol. 

Fenol merupakan salah satu senyawa yang dihasilkan tumbuhan yang dapat bersifat 

sebagai fungitoksik dan fungistatik (Salisbury & Ross, 1998). Hasil pengamatan juga 

menunjukkan bahwa pestsisa nabati yang diaplikasikan dapat menghambat pembentukan 

sporangium P. palmivora dan hifanya menjadi mengecil. Mengecilnya ukuran hifa 

menyebabkan berat kering miselium menjadi rendah pada aplikasi dengan konsentrasi 

pestisida nabati yang tinggi. Penampakan koloni P. palmivora pada perlakuan tanpa 

pemberian pestisida nabati (C0) sangat tebal seperti kapas, tumbuh cepat dan merata, dan 
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terbentuk sporangium, selanjutnya pertumbuhan koloni mengalami pelambatan seiring 

dengan peningkatan konsentrasi pestisida nabati yang diberikan dan sampai hari ke-7 tidak 

terbentuk sporangium. Pemberiam pestisida nabati 3,5% menyebabkan penampakkan 

koloni P. palmivora sangat tipis, tumbuh lambat, ukuran hifa mengecil dan tidak mampu 

membentuk sporangium.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

pestisida nabati dari ekstrak kulit biji jambu mete mempengaruhi pertumbuhan koloni, 

berat kering miselium P. palmivora , ukuran hifa dan proses pembentukan sporangium. 

Konsentrasi pestisida nabati dari kulit biji jambu mete paling tinggi menghambat 

pertumbuhan P. palmivora adalah 3,5% dengan daya hambat sebesar 87,67% terhadap 

diameter koloni, 84,62% terhadap berat miselium, koloni tumbuh tipis, dan hifa mengecil. 
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ELIMINASI PENYAKIT  SISTEMIK VIRUS PADA BAWANG PUTIH (Allium 

sativum  L) DENGAN TEKNIK PEMANASAN UMBI 

 

A.K. Karjadi dan Neni Gunaeni 

 

Balai Penelitian Tanaman Sayuran 

Jl. Tangkuban Perahu No. 517 Lembang Bandung Kab. Bandung Barat 

Email : asihkk@yahoo.com 

ABSTRAK  

Tanaman bawang putih (Allium sativum L), termasuk dalam genus Allium yang 

diperbanyak secara vaegetatif melalui umbi. Pada tanaman yang diperbanyak secara 

vegetative virus merupakan penyakit penting yang  perlu dipecahkan. Salah satu cara untuk 

mengeliminasi virus adalah pemanasan pada umbi. Penelitian dilaksanakan di 

Laboratorium kultur jaringan untuk perlakuan pemanasan dan screen house untuk 

menumbuhkan umbi  bawang putih, pada bulan April sampai Agustus 2015. Adapun 

perlakuannya adalah (1) kultivar: Lumbu Hijau; Lumbu Kuning, dan Tawang Mangu, 

merupakan umbi yang terinfeksi virus hasil uji DAS ELISA (2) perlakuan  pemanasan 

umbi secara bertahap  PM1 ( tanpa pemanasan), PM2 (pemanasan 1 minggu  35 
o
C; 1 

minggu 37 
o
C); PM3 (pemanasan 30 

o
C minggu, 33 

o
C 1 minggu;  35 

o
C 1 minggu dan 37 

o
C 1 minggu). Setelah perlakuan pemanasan  umbi ditanam di media campuran tanah dan 

pupuk kandang steril. Pengamatan  dilakukan terhadap pertumbuhan tanaman dan uji DAS 

ELISA untuk virus OYDV, SLV. Hasil dari pengamatan secara visual pertumbuhan 

tanaman 80–100%, setiap kultivar menghasilkan jumlah daun dan tinggi tanaman berbeda. 

Hasil uji DAS Elisa perlakuan pemanasan PM3 persentase tanaman yang terserang virus 

terendah dibandingkan dengan perlakuan lainnya, dan secara visual hampir tidak terlihat 

gejala terserang virus. 

Kata kunci : Bawang putih (Allium sativum L), DAS ELISA, perlakuan pemanasan, 

varietas 

 

PENDAHULUAN 

Tanaman bawang putih (Allium sativum L) termasuk dalam  genus Allium yang  

diperbanyak secara vegetatif melalui umbi. Penyakit virus merupakan  penyakit penting 

pada tanaman yang diperbanyak secara vegetatif yang perlu dipecahkan. Salah satu cara 

untuk mengeliminasi virus adalah  perlakuan pemanasan umbi benih.  

Menurut Walkey (1987), infeksi penyakit sistemik virus ini dapat mengurangi 

produksi antara 25–50 % jumlah siung (clove), jumlah maupun bobot umbi dapat tereduksi 

sampai 45%. Penyakit virus yang sudah menginfeksi  akan terus berkembang secara turun 

temurun . Salah satu cara mengeleminasi virus pada tanaman yang diperbanyak secara 
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vegetatif dengan perlakuan chemotheraphy/penambahan antiviral Ribavirin, pemanasan 

atau dengan penanaman jaringan meristematik (kultur jaringan). Kombinasi teknik ini 

dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas benih yang dihasilkan. 

Thermotheraphy atau perlakuan pemanasan dilakukan untuk menghilangkan  

penyakit virus  dan virus–virus lainnya yang menunjukkan penurunan laju multiplikasi 

pada suhu tinggi. Metode ini berhasil diterapkan di beberapa tanaman di kisaran 35–40 
o
C 

(Sharma et al., 2007). Tingkat toleransi dan tingkat kelangsungan hidup dari tanaman 

dengan  meningkatnya suhu pemanasan  juga menjadi faktor pembatas  dalam perlakuan 

pemanasan (Lozaya-Saldana dan Merlin Lara, 1984; Torress et al., 2000). 

Upaya mengeliminasi virus pada berbagai jenis tanaman telah berhasil dilakukan 

dengan menggunakan beberapa metode, seperti kultur meristem, terapi panas 

(thermoteraphy) dilanjutkan dengan perbanyakan melalui teknik kultur jaringan . Beberapa 

kasus menunjukkan  bahwa laju tanaman hidup setelah perlakuan thermoteraphy makin 

kecil seiring dengan meningkatkanya suhu perlakuan asal explants saat thermotheraphy  

(Lozaya-Saldana and Merlin Lara, 1984 ; Tan et al., 2010). 

Dua metode yang umum digunakan untuk memproduksi  tanaman bebas  penyakit 

virus    adalah thermotheraphy dan kemoterapi  dapat  dilakukan secara tunggal atau 

dikombinasi  dilanjutkan  dengan teknik kultur jaringan  atau kultur meristem (Awan et al., 

2007; Fletcher et al., 1998; Gopal dan Garg, 2011; Ohta et al., 2011; Sedlak et al., 2007).  

Tanaman bebas virus dapat diartikan virus tertentu tidak dapat dideteksi. Kombinasi 

spesifik temperatur, bahan kimia, dan metode kultur in vitro untuk menghasilkan tanaman 

bebas virus ditentukan oleh sensitivitas virus dan perlakuan tanaman. Perlakuan  

pemanasan materi explants efektif untuk menonaktifkan virus, tetapi mungkin  untuk 

tanaman bawang merah cv. Lumbu Hijau, cv. Lumbu Kuning, Tawang Mangu  tidak 

sesuai/tidak cocok,  jika tanaman bawang  ini sensitif terhadap panas. Tujuan  perlakuan 

pemanasan  adalah untuk menonaktifkan virus tetapi tidak mematikann tanaman. 

Kelompok virus yang umum menyerang bawang-bawangan berasal dari Carlavirus, 

Pottyvirus dan Allexivirus. Virus utama pada tanaman bawang putih diantaranya               

Shallot latent virus (SLV), Onions yellow dwarf virus (OYDV), Shallot yellow stripe virus 

(SYSV) dan Leeks yellow stripe virus (LYSV) (Diekmann,1977). Hasil penelitian Gunaeni 
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et al (2011), di Indonesia dengan metode DAS ELISA terdeteksi 3 jenis virus OYDV, 

SYSV dan LYSV. Infeksi campuran beberap virus merupakan fenomena yang sering 

ditemukan pada penyakit yang disebabkan oleh virus.  

Penelitian bertujuan untuk melihat pengaruh dari perlakuan pemanasan umbi 

dengan  3 kultivar  bawang putih untuk mengeliminasi  penyakit sistemik virus.Hipotesis  

perlakuan  pemanasan umbi bawang putih  akan meningkatkan persentase tanaman tumbuh 

dan dapat mengeliminasi penyakit sistemik virus pada umbi.  

METODOLOGI 

Penelitian dilaksanakan di Rumah kasa dan laboratorium Kultur Jaringan Balai 

Penelitian Tanaman Sayuran  pada bulan April s.d Agustus 2015. Adapun perlakuannya 

adalah umbi bawang putih kultivar Lumbu HIjau, Lumbu Kuning, dan Tawang Mangu 

yang terinfeksi  virus OYDV, SLV  diberi perlakuan pemanasan di oven  PM1 (Tanpa  

pemanasan), PM2 (pemanasan 1 minggu 35 
o
C; 1 minggu 37 

o
C ); PM3  ( pemanasan  1 

minggu 30 
o
C;  minggu 33 

o
C ;1 minggu 35 

o
C; 1 minggu 37 

o
C).  

Setelah perlakuan di tanam  campuran tanah dan  pupuk kandang steril  dengan 

kerapatan 20 tanaman per baki (15 x 25 x 20 cm). Pengamatan dilakukan terhadap 

pertumbuhan tanaman   bawang putih 2,4,6 MST dan uji DAS ELISA untuk virus OYDV, 

SLV pada saat berumur 6 MST. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Menunjukkan bahwa perlakuan pemanasan umbi untuk ketiga menurunkan 

persentase tanaman tumbuh ketiga kultivar bawang putih. Pada umumnya semakin lama 

dan suhu pemanasan semakin tinggi persentase tanaman tumbuh semakin rendah.   

Persentase dari bawang putih ini selain  perlakuan pemanasan , kultivar dari bawang putih 

juga berpengaruh pada persentase  tanaman tumbuh. Beberapa kasus menunjukkan bahwa 

laju tanaman hidup setelah perlakuan pemanasan makin kecil seiring dengan meningkatnya 

suhu pada perlakuan pemanasan (Gabriela et al., 2006). 

 

 
 

 



 

 

  

  325 

Prosiding Seminar Nasional 
Pengendalian Penyakit Pada Tanaman Ramah Lingkungan II 

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Joglosemar 

           Tabel 1. Persentase Tanaman tumbuh pada umur 2,4,6 MST. 

 

Perlakuan 

Waktu Pengamatan 

2 MST 4 MST 6 MST 

cv. Tawang Mangu    

PM1 95 93.33 90 

PM2 93.33 90 90 

PM3 80 75 70 

    

cv. Lumbu Hijau    

PM1 100 93.33 90 

PM2 93.33 90 83.33 

PM3 90 85 84.50 

    

cv.Lumbu Kuning    

PM1 100 100 93.33 

PM2 96.67 96.67 93.33 

PM3 96.67 96.67 90 

                PM1 = tanpa perlakuan pemanasan  

             PM2 = Pemanasan 35 
o
C 1 minggu; 37 

o
C  1 minggu  

             PM3 = 30 
o
C 1 minggu; 33 

o
C 1 minggu; 35 

o
C 1 minggu; 37 

o
C 1 minggu  

             Jumlah tanaman per baki (25 x 20x10 cm) = 20 tanaman  

Tabel  2. Rata-rata jumlah daun dan tinggi tanaman pada umur 2,4,6 MST 

 

Perlakuan 

Pengamatan pertumbuhan tanaman 

Rata-rata jumlah daun Rata-rata tinggi tanaman (cm) 

2 MST 4 MST 6 MST 2 MST 4 MST 6 MST 

cv. Tawang Mangu       

PM1 4.2  ± 1.33 5.2± 1.65 5.4±1.71 28.6± 9.05 30.6±9.68 33.4±10.57 

PM2 4.8 ± 1.52 6.4± 2.03 7.6±2.41 23.8±7.53 25.6±8.10 28.2±8.92 

PM3 3.4 ± 1.08 4.8± 1.52 6±1.89 18.9±5.98 20.4±6.46 22.4±7.09 

       

cv. Lumbu Hijau       

PM1 5.2± 1.65 5.8±1.84 6±1.89 29.8±9.43 31.2±9.87 32.8±10.38 

PM2 4.6± 1.46 6.2±1.96 6.4±1.89 20.6±6.52 22.8±7.22 25.2±7.97 

PM3 4.6±1.46 5.6± 1.77 6.2± 1.96 23.4± 7.41 26.2±8.29 27.9±8.83 

       

cv.Lumbu Kuning       

PM1 4.8± 1.52 5.6± 1.77 6± 1.89 25.2± 7.97 26.9± 

8.51 

28.4±8.99 

PM2 4.6±1.46 5.4± 1.71 6±1. 89 27±6.54 28.9±9.15 30.3±9.59 

PM3 4.8± 1.52 5.6± 1.77 6± 1.89 23± 7.28 25±7.91 27.8±8.79 

PM1 = tanpa perlakuan pemanasan 

PM2 = Pemanasan 35 
o
C 1 minggu; 37 

o
C  1 minggu 

PM3 = 30 
o
C 1 minggu; 33 

o
C 1 minggu; 35 

o
C 1 minggu; 37 

o
C 1 minggu 

Jumlah tanaman per baki (25 x 20x10 cm) = 20 tanaman 
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Hasil dari perlakuan pemanasan 3 kultivar bawang putih terlihat bahwa perlakuan 

pemanasan akan menurunkan persentase tanaman tumbuh pada umur 2,4,6 MST. Dari 

ketiga kultivar bawang putih cv. Tawang Mangu persentase tumbuhnya selalu lebih rendah 

dari pada cv. Lumbu Hijau dan cv Lumbu Kuning. 

Pengamatan rata-rata jumlah daun (tabel 2), terlihat secara visual perlakuann 

pemanasan tidak mempengaruhi rata-rata jumlah daun dari ketiga kultivar bawang putih. 

Disini terlihat perlakuan pemanasan akan menurunkan rata-rata jumlah daun sampai 

dengan umur 4 MST. Jumlah daun bertambah dengan bertambahnya umur tanaman 

bawang putih. 

Secara visual pertumbuhan tanaman tidak berbeda antara tanpa perlakuan 

pemanasan dengan perlakuan pemanasan (Kapoor et al., 2011). Untuk ketiga kultivar 

bawang putih (cv. Tawang Mangu; cv. Lumbu Hijau; cv. Lumbu Kuning), terlihar 

perlakuan pemanasan dari benih akan mempengaruhi pertumbuhan daun pada umur 2, 4, 6 

MST. 

 Pada pengamatan rata-rata tinggi tanaman tiga kultivar  bawang putih, perlakuan 

pemanasan  akan menurunkan rata-rata tinggi tanaman pada cv. Tawang Mangu dan cv. 

Lumbu Kuning, tetapi tidak untuk cv. Lumbu Hijau. Umumnya perlakuan pemanasan akan 

menurunkran rata-rata tinggi tanaman.  

Rata-rata tinggi tanam perkembangan dari ketiga kultivar Bawang putih akan 

bertambah  dengan bertambahnya umur tanaman. Perlakuan pemanasan pada umbi efektif 

untuk menonaktifkan perkembangan penyakit sistemik virus. Dari hasil pengamatan visual 

dan pengujian serologi DAS ELISA, perlakuan pemanasan umbi benih ini tidak sesuai  jika  

umbi bawang atau tanaman sensitif terhadap perlakuan panas. Salah satu tujuan perlakuan 

pemanasan  adalah untuk menonaktifkan virus yang terkandung di benih atau tanaman 

tetapi tidak mematikan .  

 Metode Thermotheraphy menunjukkan  penurunan laju multiplikasi pada suhu 

tinggi dan berhasil diterapkan di beberapa tanaman dengan kisaran suhu pemanasan 35 – 

40 
o
C (Sharma et al., 2007). Tingkat toleransi dan tingkat kelangsungan hidup dari 

tanaman dengan meningkatnya suhu pemanasan juga menjadi faktor pembatas dalam 

perlakuan pemanasan  (Torres et al., 2000). 
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Tabel  3. Persentase tanaman terinfeksi virus OYDV dan SLV 

 

 

Perlakuan 

Pengamatan 

 

Jumlah tanaman 

Jumlah tanaman terinfeksi  

Total terinfeksi 

 

% terinfeksi OYDV SLV 

cv. Tawang Mangu      

PM1 15 8 6 14 14/15= 93.33 

PM2 18 7 6 13 13/18=72.22 

PM3 17 5 4 9 9/17=52.94 

      

cv. Lumbu Hijau      

PM1 18 8 8 16 16/18=88.89 

PM2 18 8 7 15 15/18=83.33 

PM3 20 6 6 12 12/20=60.0 

      

cv.Lumbu Kuning      

PM1 19 9 8 17 17/19=89.47 

PM2 18 8 7 15 15/18=83.33 

PM3 17 7 6 13 13/17=76.47 
Keterangan : 

PM1 = tanpa perlakuan pemanasan 

PM2 = Pemanasan 35 oC 1 minggu; 37 oC  1 minggu 

PM3 = 30 oC 1 minggu; 33 oC 1 minggu; 35 oC 1 minggu; 37 oC 1 minggu 
Jumlah tanaman per baki (25 x 20x10 cm) = 20 tanaman 

% terinfeksii = Jml tan terinfeksi virus    x  100 %. Total tanaman 

 Menurut hasil penelitian Diekmann (1977), kelompok virus yang umum 

menyerang keluarga Allium  berasal dari Carlavirus, Potyvirus dan Allexivirus. Virus 

utama  pada tanaman bawang diantaranya SLV, OYDV, SYSV. Di Indonesia menurut 

Gunaeni et al. (2011), insiden penyakit virus tular umbi pada bawang-bawangan dan 

mendeteksi infeksi OYDV, SLV dan gabungan OYDV, SLV. 

 Infeksi campuran beberapa virus merupakan fenomena yang sering ditemukan 

pada penyakit tanaman yang disebabkan oleh virus. Menurut Van Dijk (1993) infeksi virus 

pada tanaman keluarga bawang-bawangan akan terakumulasi dari satu generasi ke generasi 

berikutnya. Virus yang terbawa umbi benih dapat menyebabkan pertumbuhan akan 

terhambat dikarenakan virus berkembang bersama dengan pertumbuhan tanaman (Sedlak, 

et al., 2011; Singh et al., 2007 ) . 

 Pada tabel 3, persentase tanaman yang terinfeksi virus OYDV dan SLV antara        

52.94 – 93.33 %.  Persentase  terendah dan tertinggi didapatkan pada  cv. Tawang Mangu.   

Pada perlakuan pemanasan benih  persentase tanaman terinfeksi selalu lebih kecil dari 

tanpa perlakuan pemanasan. Perlakuan PM3 selalu menghasilkan persen terinfeksi terendan 

untuk ketiga kultivar. Dalam penelitian ini walaupun umbi benih  bawang putih telah diberi 
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perlakuan. Persen tanaman terinfeksi masih di atas 50%. Hal ini mengidentifikasikan 

bahwa perlakuan pemanasan pada umbi benih belum optimal, sehingga pada saat benih 

ditanam partikel virus masih terbawa (Gopal and Grag, 2011; Verma et al., 2005).  

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan : 

1. Pengamatan secara visual pertumbuhan tanaman dari umur 2 MST sampai dengan            

6 MST, 80 – 100%  untuk ketiga kultivar bawang putih. 

2. Perlakuan pemanasan umbi bawang putih  akan menurunkan rata-rata jumlah daun 

dan tinggi tanaman walaupun secara visual tidak terdapat perbedaan antara 

perlakuan pemanasan dan pemanasan. 

3. Hasil pengujian serologi DAS ELISA untuk ketiga kultivar bawang putih,  

persentase tanaman terinfeksi virus 52.94 – 93.33 %. Semakin lama perlakuan 

pemanasan persentase terinfeksi semakin rendah dan secara visual ampir tidak 

terlihat gejala serangan virus. 
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ELIMINASI PENYAKIT SISTEMIK VIRUS BAWANG MERAH ( Allium 

ascolonicum L.) MELALUI PENDEKATAN INKONVENSIONAL 

 

A.K. Karjadi dan A. Wulandari 

 

Balai Penelitian Tanaman Sayuran 

Jl. Tangkuban Perahu No. 517 Lembang Bandung Kab. Bandung Barat 

Email : asihkk@yahoo.com 
 

ABSTRACT  

Di Indonesia bawang merah (Allium ascolonicum L) temasuk dalam genus Allium 

yang diperbanyak secara vegetatif. Penelitian eliminasi penyakit virus dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas /mutu benih bawang merah yang dilakukan dengan mengeliminasi 

virus-virus penting dari umbi bawang yang terinfeksi OYDV, SYSV dengan menanam 

jaringan  meristematik dikombinasikan dengan antiviral Ribavirin. Penelitian dilaksanakan 

di laboratorium kultur jaringan Balai Penelitian Tanaman Sayuran pada bulan April s.d  

Agustus 2013. Materi tanaman yang dipergunakan adalah cv. Bima Brebes  yang terinfeksi 

virus hasil ujin dengan teknik DAS ELISA. Penanaman jaringan meristematik pada media  

MS +MS vits + supplement (sucrose 30g/l + Myo inositol 100 mg/l + CaP 2 mg/l + NAA 

0.15 mg/l + Kinetin 2 mg/l + GA3 0.1 mg/l  + agar 6.5 g/l, pH 5.7) adapun perlakuannya 

adalah konsentrasi antiviral Ribavirin 0 mg/l (Ro); 5 mg/l (R5); 10 mg/l (R10); 15 mg/l 

(R15); 20 mg/l (R20); 30 mg/l (R30) dan ukuran dari explants  a( Jaringan meristematik 

0.5 mm), b ( shoot tip 2.5 mm). Rancangan yang dipergunakan RAK dengan 10 ulangan . 

Dari penelitian ini didapatkan  pengamatan secara visual terlihat penambahan konsentrasi 

antiviral Ribavirin dan ukuran mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan explants. 

Dan hasil  analisa statistik untuk pengamatan pertumbuhan explants jumlah tunas, daun 

dan tinggi tanaman tidak terdapat interaksi antara ukuran explants dan konsentrasi 

Ribavirin. Hasil uji serologi DAS ELISA pada plantlet didapatkan semakin tinggi 

konsentrasi Ribavirin persentase terinfeksi virus semakin rendah. 

Kata kunci: Bawang merah (Allium ascolonicum L), antiviral Ribavirin, jaringan meristem,  

shoot tip.  

PENDAHULUAN 

Tanaman bawang merah (Allium ascolonicum L) termasuk dalam genus Allium 

yang diperbanyak secara vegetatif, akibatnya apabila tanaman induk telah terinfeksi 

penyakit sistemik virus akan terbawa pada tanaman berikutnya. Menurut beberapa hasil 

penelitian di Indonesia penyakit virus yang telah terdeteksi menyerang bawang merah 

adalah Onion yellow dwarf virus (OYDV), Shallot yellow stripe virus (SYSV) dan Shallot 

latent virus (SLV dengan insiden serangan berkisar antara 29.75-76.30% (Dijk,1993). 

Gunaeni et al. (2011) melaporkan bahwa di Indonesia penyakit virus yang terdeteksi 

mailto:asihkk@yahoo.com
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menyerang bawang merah adalah OYDV, Leek yellow stripe virus (LYSV), dan SYSV 

dengan insiden serangan berkisar antara 29.75-76.30%. Penelitian Walkey et al. (1987), 

virus dapat mengurangi produksi antara 25-50 % penyakit virus yang sudah menginfeksi 

akan terus berkembang secara turun temurun. Antiviral Ribavirin  merupakan bahan kimia 

yang dapat ditambahkan ke media tumbuh aseptic untuk  menghambat perkembangan virus 

tanaman. 

Teknik kultur jaringan tanaman adalah perbanyakan in konvensional, dimana 

teknik ini merupakan suatu alat perbanyakan tanaman yang dilakukan dalam media buatan 

secara aseptic. Prinsip dasar dari kultur jaringan adalah teori sel yang dikemukakan oleh 

Scheiden dan Schwann bahwa sel merupakan unit biologis terkecil yang dapat melakukan 

aktifitas hidup, reproduksi dan tumbuh (Bidwell, 1979, Ayabe dan Sumi, 1998, Abo El Nil, 

1977). Umumnya semakin tinggi konsentrasi antiviral Ribavirin akan mempengaruhi 

pertumbuhan explants. 

Pada teknik kultur jaringan bahan tanaman explants  yang ditumbuhkan pada media 

tumbuh aseptic dikatakan lulus hidup, jika terjadi peningkatan jumlah sel yang ada atau 

explants menjadi massa yang lebih besar (Evans dan Sharp dalam Thrope, 1981). 

Tanaman bawang merah yang termasuk dalam keluarga Allium  yang diperbanyak 

secara vegetative melalui umbi. Di negara-negara maju perbenihan bawang sudah 

dilakukan secara in vitro/mikropropagasi atau in konvensional baik untuk tujuan 

peningkatan mutu atau hanya perbanyakan tanaman (Abo El Nill, 1977). 

Dalam perbanyakan secara in konvensional melalui kultur jaringan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu media tumbuh, genotype asal explants atau donor explants 

(Buiteveld et al., 1994; Eady et al., 1998, Zheng et al., 1998). 

Penelitian bertujuan untuk melihat pengaruh dari penambahan antiviral Ribavirin 

dengan beberapa konsentrasi pada penumbuhan jaringan meristematik bawang merah cv. 

Bima Brebes untuk mengeliminasi penyakit sistemik virus. Hipotesis penambahan antiviral 

Ribavirin akan meningkatkan persentase plantlet tumbuh dan dapat mengeliminasi 

penyakit sistemik virus. 

 

 



 

 

  

 332 

Prosiding Seminar Nasional 
Pengendalian Penyakit Pada Tanaman Ramah Lingkungan II 

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Joglosemar 

METODOLOGI 

Penelitian dilaksanakan di laboratorium kultur jaringan Balai Penelitian Tanaman 

Sayuran, adapun kegiatannya terdiri dari: 

a. Pengujian/deteksi awal dari materi benih bawang merah kultivar Bima Brebes 

terhadap infeksi virus OYDV, SYSV, dengan metode serologi DAS  ELISA. Umbi 

yang terinfeksi  akan dipergunakan sebagai bahan explants eliminasi peyakit virus 

dengan menggunakan antiviral Ribavirin dikombinasikan dengan pndekatan 

inkonvensional kultur jaringan. 

b. Penanaman  jaringan meristem dan shoot tip bawang merah cv. Bima Brebes pada 

media MS (1962) ditambah supplement dan beberapa konsentrasi antiviral 

Ribavirin.  

Adapun perlakuannya :  

a. Media tumbuh : MS (1962)+ vits MS + sucrose 30 g/l + Myo inositol 100 mg/l + 

CaP 2 mg/l + NAA 0.15 mg/l + Kinetin 2 mg/l + GA3 0.1 mg/l + gelgro 2 g/l, pH 

5.7. 

b. Konsentrasi antiviral Ribavirin (0;5;10;15;20 ; 30 mg/l) 

c. Ukuran explants : (1) Jaringan meristematik dengan 2 daun primordial (meristem) ; 

(2) jaringan meristematik dengan 4 -6 daun primordial (Shoot tip).  

d. Rancangan yang dipergunakan RAK dengan 10 ulangan  (setiap perlakuan terdiri 

dari 10 tabung berukuran 25 x 150 mm).  

e. Persiapan explants: umbi/siung bawang merah yang sudah pecah dormansinya 

dicuci lalu  dikupas dan diambil tunasnya. Tunas tersebut dicuci dicelupkan 

kedalam deterjent, bilas 3–5 kali dengan aquadest, celupkan tunas tersebut kedalam 

alcohol 70% lalu rendam di larutan chlorox 50 % selama 10 menit, bilas kembali 

dengan aquadest steril 3–5 kali. Lalu pindahkan ke cawan petri steril.  

f. Pengambilan explants dilakukan di laminar airflow cabinet dengan bantuan 

binokuler dengan pembesaran 40 kali.  

g. Kultur diinkubasikan di ruang kultur (ruang inkubasi) dengan suhu 22-24 
o
C, 

photoperiode 16 jam  terang 8 jam gelap. Sub kultur dilakukan setelah jaringan 
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meristem atau shoot tip tumbuh dan berkembang menjadi plantlet  atau tergantung 

dari keadaan media tumbuh. 

h. Pengamatan dilakukan terhadap jumlah tunas yang tumbuh, jumlah akar, jumlah 

daun dan tinggi tanaman serta visual pertumbuhan plantlet. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan pada perlakuan anti viral Ribavirin pada penanaman jaringan 

meistematik bawang merah cv. Bima Brebes di media tumbuh MS (1962) didapatkan  hasil 

sebagai berikut : 

  Tabel 1. Pengamatan  rata-rata jumlah tunas plantlet bawang merah cv. Bima Brebes 
 

Perlakuan 

Pengamatan jumlah tunas plantlet bawang merah  cv. Bima Brebes 

materi  explants terinfeksi virus  

Umur plantlet 4 MST Umur plantlet 8 MST 

OYDV SYSV OYDV SYSV 

Explant s Ribavirin      
Meristem 0 mg/l 1.0 a 1.0 a 1.0 a 1.0 a 

5 mg/l 1.0 a 1.0 a 1.0 a 1.0 a 
10 mg/l 0.80 a 0.8 a 1.0 a 1.0 a 
15 mg/l 1.0 a 1.0 a 1.0 a 1.0 a 
20 mg/l 1.0 a 0 c 1.0 a 0.8 a 
30 mg/l 0.80 a 0.60 b 1.0 a 0.8 a 

 
Shoot tip 0 mg/l 0.60 a 1.0 a 0.80 a 1.0 a 

5 mg/l 1.0 a 1.0 a 1.0 a 1.0 a 
10 mg/l 0.60 a 1.0 a 1.0 a 1.0 a 
15 mg/l 1.0 a 0.18 b 1.0 a 1.0 a 
20 mg/l 1.0 a 1.0 a 1.0 a 1.0 a 
30 mg/l 1.0 a 1.0 a 1.0 a 1.0 a 
0 mg/l 1.0 a 1.0 a 1.0 a 1.0 a 

   Angka rerata yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yg sama menunjukan tidak berbeda nyata pada uji Duncan  5% 

 

Pembentukan bakal tunas dari tanaman yang diperbanyak secara in vitro, 

dipengaruhi oleh berbagai faktor (Shen et al.,  2008), diantaranya komposisi media tempat 

explants ditumbuhkan. Dimana dalam penelitian ini menggunakan media MS ditambah 

supplement, antiviral Ribavirin ternyata dapat menghambat pertumbuhan tunas. Selain itu 

dipengaruhi pula oleh jenis dan intensitas cahaya yang diterima oleh explants (Moreire-

Dias et al., 2008; Seabrook., 2005; Sunandahumari et al., 2005). Cahaya merah merupakan 

jenis cahaya yang berpengaruh terhadap regenerasi dan pembentukan tunas (Moreire da 

Silva and Debergh, 1997).  
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Pada bawang merah regenerasi tanamannya dipengaruhi oleh beragai faktor seperti 

media, genotype dan asal explants (Buitteveld et al., 1994; Eady et al., 1998; Zheng et al., 

1998). Ketidakberhasilan explants untuk berdiferensiasi mungkin diakibatkan oleh faktor 

fisiologi explants, faktor genetik yang tidak bersifat totipoten (Thomas and Davey, 1975; 

Mantell et al., 1985). 

Tabel 2. Pengamatan  Rata-rata jumlah daun plantlet bawang merah cv. Bima Brebes 

 

Perlakuan  

Pengamatan jumlah daun  plantlet bawang merah cv. Bima 

Brebes materi  explants terinfeksi virus 

Umur plantlet 4 MST Umur plantlet 8 MST 

OYDV SYSV OYDV SYSV 

Explants Ribavirin  

Meristem  0 mg/l  0.40 ab 2.60 b 6.80 a 8.0 a 

5 mg/l  5.0 a 4.60 a 6.40 a 5.40 b 

10 mg/l  3.60 ab 3.40 ab 4.0 b 3.80 c 

15 mg/l 3.60 ab 3.60 ab 5.60 a 6.40 b 

20 mg/l  3.40 ab 3.40 ab 4.60 b 0.d 

30 mg/l  2.60 b 2.60 b 3.40 c 2.40 d 

 

 Shoot tip  0 mg/l  3.80 ab 4.0 a 3.0 c 6.40 a 

5 mg/l  5.0 a 3.8 a 6.60 a 5.0 b 

10 mg/l  4.40 ab 4.4 a 3.20 c 4.60 c 

15 mg/l 4.0 ab 5.0 a 6.60 a 4.60 c 

20 mg/l  4.20 ab 4.0 a 5.50 a 4.80 c 

30 mg/l  2.60 b 4.8 a 4.80 b 4.60 c 

 Angka rerata yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yg sama menunjukan tidak berbeda nyata pada 

uji Duncan  5% 

 

Dalam pengamatan umur plantlet 4 dan 8 MST  jumlah daun explants bawang 

merah cv. Bima Brebes, penambahan antiviral Ribavirin secara visual terlihat semakin 

tinggi konsentrsasi  pada umumnya jumlah daun akan semakin kecil. Rata-rata jumlah 

daunnya rendah dikarenakan banyak kultur yang terkontaminasi  bakteri dan jamur. Dari 

hasil ini terlihat bahwa kontaminasi merupakan kendala dalam perbanyakan dengan teknik 

kultur jaringan (Gunawan, 1988; Armini et al., 1992, Badoni and Charma, 2010). 
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Tabel  3. Pengamatan   Rata-rata tinggi tanaman plantlet bawang merah cv. Bima Brebes 
 

          Perlakuan  

Pengamatan tinggi tanaman plantlet bawang merah    cv. Bima 

Brebes materi  explants terinfeksi virus 

Umur plantlet 4 MST Umur plantlet 8 MST 

OYDV SYSV OYDV SYSV 
Explant  Ribavirin  

Meristem  0 mg/l  7.60 b 3.60 b 13.60b 16.40ab 
5 mg/l  7.90 b 1.20 c 19.60a 15.40b 
10 mg/l  7.50 b 2.80 c 11.20c 7.0 d 
15 mg/l 6.30 b 6.20 a 13.20b 13.80 c 
20 mg/l  7.50 b 2.40 c 12.10c 2,50 e 
30 mg/l  6.0 c 0 d 4.10 d 2.60 e 

 
 Shoot tip  0 mg/l  6.20 b 2.40 c 7.60d 18.80 a 

5 mg/l  10.40 a 4.0 b 18.0a 19.20 a 
10 mg/l  9.20 a 5.40 a 9.6c 10.0 c 
15 mg/l 6.40 b 5.60 a 9.20c 12.40 c 
20 mg/l  6.70 b 3.20 b 14.60b 11.40 a 
30 mg/l  5.10 c 2.40 c  10.40c 0 e 

Angka rerata yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yg sama menunjukan tidak berbeda nyata pada uji Duncan  5% 

 

Dalam kultur jaringan selain unsur hara makro, mikro dan supplement baik sumber 

karbohidrat atau zat pengatur tumbuh, sumber explants (ukuran, varietas) akan 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan explants/regenerasi explants. Menurut 

Shen et al. (2008) dan George et al. (2008), faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan pada metode kultur jaringan diantaranya yaitu sumber 

explants (bagian tanaman yang di kulturkan, varietas), media tumbuh, Zat pangatur tumbuh 

dan lingkungan fisik kultur.  

Teknik kultur jaringan semakin popular sebagai salah satu alternatif propagasi 

tanaman yang diperbanyak secara vegetatif. Teknik ini meliputi metode perbanyakan 

asexual dengan tujuan utama untuk membuat tanaman yang mempunyai sifat unggul. 

Kesuksesan dari perbanyakan in vitro ini bergantung pada kemampuan regenerasi tanaman 

dalam media tumbuh aseptik dan terkendali secara in vitro.  

Perbanyakan tanaman secara in vitro memberikan alternatif dalam eleminasi 

penyakit virus melalui kultur meristematik dikombinasikan dengan terapi panas /heat 

treatment atau penambahan antiviral Ribavirin pada media tumbuh. Pada penalitian ini 

dilaksanakan penanaman  jaringan meristematik  dalam bentuk shoot tip  di media MS 

dengan  penambahan beberapa konsentrasi antiviral Ribavirin. 
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Pertumbuhan plantlet secara visual terlihat konsentrasi antiviral Ribavirin  

berpengaruh pada pertumbuhan setelah plantlet berumur 4 MSI. Semakin tinggi 

konsentrasi anti viral Ribavirin, persentase tumbuh dan berkembang akan semakin rendah.  

Keberhasilan pengembangan dan aplikasi kultur jaringan pada banyak tanaman 

dengan berbagai tujuan sangat dipengaruhi oleh media kultur dan tingkat kesesuaian 

dengan explants yang ditanam yaitu genotype dan jenis explants (George, 2008; Geier, 

1990; Hamidah et al., 1977; Koch et al., 1995; Khar et al., 2005). 

Tabel  4 . Hasil Uji merah  serologi  DAS ELISA  plantlet  Bawang merah  cv. Bima 

Brebes 

 

Perlakuan  

 

Jumlah  

Kultur  

Total  

Kultur terinfeksi  

Total 

kultur 

terinfeksi  

 

Terinfeksi  

(%) 
OYDV SYSV 

Explants Ribavirin   

 

 

Meristem  

0 mg/l 8 2 3 5 5/8=  62.5  

5 mg/l 7 2 2 4 4/7 = 57.14 

10 mg/l  6 2 1 3 3/6 = 50  

15 mg/l  5 2 2 4 4/5 = 80 

20 mg/l  5 2 1 3 3/5 = 50 

30 mg/l  5 1 1 2 2/5= 40 

       

 

 

Shoot tip  

0 mg/l 8 3 3 6 6/8 = 75 

5 mg/l 7 3 2 5 5/7 = 71.43 

10 mg/l  6 2 2 4 4/6 = 66.67 

15 mg/l  6 2 2 4 4/6 = 66.67 

20 mg/l  5 2 1 3 3/5 = 60 

30 mg/l  5 1 1 2 2/5 = 40  

Keterangan : % terinfeksii = Jml tan terinfeksi virus    x  100 %. 

                                                           Total tanaman 

 Penelitian Diekmann (1977), kelompok virus  yang umum menyerang kelompok 

Allium  berasal  dari Carla virus, Poty –virus dan Allexi virus, diantaranya SLV, OYDV 

dan SYSV. Menurut Gunaeni et al. (2011), telah mendeteksi insiden penyakit virus tular 

umbi pada bawang-bawangan dan mendeteksi infeksi OYDV, SYSV dan gabungan 

OYDV, SYSV. Infeksi campuran beberapa virus merupakan fenomena yang sering 

ditemukan pada penyakit pada penyakit yang disebabkan oleh virus. Infeksi berikutnya 

virus pada tanaman bawang akan terakumulasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Virus yang terbawa umbi dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat karena virus 

berkembang bersama dengan pertumbuhan tanaman. 
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Hasil deteksi penyakit virus pada plantlet bawang merah (tabel 4.), persentase 

kultur yang terinfeksi 40% sampai dengan 80.%. Dari hasil ini dapat dikatakan  dengan 

perlakuan antiviral Ribavirin , persentase plantlet terinfeksi masih cukup tinggi. Semakin 

tinggi konsentrasi antiviral Ribavirin % kultur tidak terinfeksi juga tidak semakin tinggi.  

Penyakit virus masih terdeteksi hal ini mengidikasikan bahwa penambahan antiviral 

Ribavirin belum optimal untuk mengeliminasi virus sehingga pada saat explants ditanam 

pada media regenerasi partikel virus masih terbawa (Zaitlin dan P. Palukaitis, 2000). 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian didapatkan : 

1. Pertumbuhan plantlet bawang merah cv. Bima Brebes asal explants meristem dan 

shoot tip yang terinfeksi OYDV atau SYSV, hasil analisa statistik tidak berbeda 

nyata dan tidak terdapat interaksi antara perlakuan asal explants dan konsentrasi 

antiviral Ribavirin. 

2. Pengamatan secara visual terlihat peningkatan konsentrasi antiviral Ribavirin akan 

mempengaruhi pertumbuhan explants yang berasal dari jaringan meristem dan 

shoot tip. 

3. Pada umur plantlet 8 MST, hasil uji serologi DAS ELISA perentase kultur yang 

terinfeksi 40 s.d 80 %.  
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UJI KETAHANAN 19 GALUR CABAI TERHADAP VIRUS KUNING KERITING 

 

Astri Windia Wulandari dan Neni Gunaeni 

 

Balai Penelitian Tanaman Sayuran 

Jl. Tangkuban Perahu No. 517, Lembang, Bandung Barat-40391 

Email : aww_28@yahoo.com 
 

ABSTRAK 

Salah satu penyebab rendahnya produksi cabai merah pada saat ini adalah serangan 

penyakit kuning keriting, atau disebut penyakit virus kuning. Beberapa tahun terakhir 

infeksi virus kuning semakin meningkat. Penelitian dengan tujuan untuk memilih individu 

tanaman cabai dari setiap galur yang tahan atau toleran terhadap infeksi virus kuning 

keriting dilaksanakan dari bulan Januari sampai Juni 2012. Benih cabai diperoleh dari 

galur-galur koleksi Balai Penelitian Tanaman Sayuran hasil introduksi AVRDC. Peubah 

yang diamati adalah: insidensi virus dan intensitas serangan virus di lapangan. Hasil 

penelitian: 1). Galur yang terpilih sebagai varietas imun atas dasar tidak terinfeksi di rumah 

kaca (inokulasi antifisial) dan infeksi alami di lapang ada 9 nomor yaitu : 0735-5675-1, 

0735-5623-1, LV-3633 CMV Res 19, Punjab Lal, PBC 549-3, VC-34a, Padang 4 CMV 

keriting, 0735-5696-1, 0735-5626-1, 2). Galur yang termasuk kedalam kelompok tahan (R) 

ada 10 nomor yaitu : 0735-5687-1, 0735-5601-2, 0735-5603-1, 0735-5629-1, 0735-5646-1, 

0737-7640-B, 0735-5611-1, 0735-5601-1, 0735-5670, VC16a 2-4. 

Kata kunci : Capsicum sp., virus kuning keriting, resistensi 

PENDAHULUAN 

Cabai adalah tumbuhan anggota genus capsicum. Jenis cabai yang banyak 

digunakan sebagai bumbu masakan adalah cabai merah yang besar dan panjang, cabai 

hijau dan cabai keriting. Untuk makanan atau masakan pedas, kebanyakan memilih cabai 

keriting karena kadar airnya lebih sedikit sehingga zat pedasnya per 100 gr lebih banyak 

dari cabai jenis lain. Cabai juga banyak dijadikan produk olahan dengan tujuan 

memperpanjang daya awet, kepraktisan, keragaman, dan menambah kegunaan. Berbagai 

produk olahan dari cabai bisa berbentuk saus cabai, sambal cabai, dan cabai bubuk.  

Salah satu penyebab rendahnya produksi cabai merah pada saat ini adalah serangan 

penyakit kuning keriting, atau disebut penyakit virus kuning. Serangan lebih meluas 

menjadi epidemik di Jawa Tengah, Yogya dan Magelang pada awal tahun 2003. Pada 

empat tahun terakhir ini OPT penting pada cabai merah masih tetap virus kuning gemini. 

Virus ini sudah menyebar ke berbagai sentra produksi cabai merah  baik di pulau Jawa, 

mailto:aww_28@yahoo.com
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Sumatera maupun Kalimantan (Hartono 2003; Hidayat 2003 dan Sulandari 2004). 

Kerugian yang ditimbulkan bisa mencapai milyaran rupiah (Sulandari 2004).  

Virus kuning keriting atau Gemini virus ditularkan oleh vektor whitefly atau kutu 

kebul Bemisia tabaci pada tanaman dikotiledon dan monokotiledon dan bersifat persisten 

(Wahyuni 2005). Gejala awal virus Gemini menginfeksi tanaman cabai pada daun 

muda/pucuk cekung dan mengkerut dengan warna mosaik ringan. Gejala melanjut dengan 

hamper seluruh daun muda/pucuk berwarna kuning cerah, daun cekung dan mengkerut 

berukuran lebih kecil dan lebih tebal. Hama tungau dan thrips sering berasosiasi dengan 

gejala virus ini. 

Berbagai upaya, seperti penggunaan pestisida kimia, pestisida non kimiawi, induser 

bahan nabati, penghalang fisik baik tanaman maupun kasa, penyaringan tanaman 

resistensi, pengendalian vektor Bemisia tabaci menggunakan predator (Menochillus 

sexmaculatus), entomopatogen (Beauveria bassiana) maupun perangkap telah banyak 

dilakukan namun belum mendapatkan hasil yang tuntas. Perbaikan yang diperoleh melalui 

cara-cara diatas adalah hasil panen yang terselamatkan belum melebihi 40% (Duriat, 2008, 

Setiawati et al., 2008). 

Sulandari (2004) sejauh ini belum ada tanaman cabai yang resisten terhadap 

penyakit virus Gemini (tidak adanya sumber gen tahan). Varietas cabai yang resisten 

terhadap penyakit virus kuning adalah idaman setiap produsen cabai. Masalahnya sampai 

saat ini cabai yang diharapkan tersebut masih belum tersedia, kalaupun ada atau 

diintroduksi dari luar (impor) belum tentu dapat menghadapi strain-strain penyakit kuning 

di Indonesia atau bahkan patogen lain. Karena itu skrining yang ketat terhadap varietas 

cabai komersial yang sudah adaptif pada iklim Indonesia diperlukan, agar varietas yang 

terpilih diantara varietas yang komersial di Indonesia  akan dapat beradaptasi dengan baik 

pada saat digunakan mengganti varietas cabai yang peka atau rentan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah memilih galur-galur cabai yang tahan atau toleran terhadap infeksi 

virus kuning keriting. 
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METODOLOGI 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai Juni 2012 bertempat di rumah 

kasa dan lapangan Balai Penelitian Tanaman Sayuran di Lembang. Benih cabai yang 

digunakan merupakan galur-galur hasil introduksi dari AVRDC koleksi Balitsa. 

Vektor Virus Kuning Keriting 

Penyakit kuning keriting ditularkan oleh kutu kebul Bemisia tabaci. Vektor kutu 

kebul diperoleh dari tanaman tomat dan cabai yang terserang virus kuning keriting di 

daerah Garut dan Sukabumi. 

Perlakuan di Rumah Kasa 

Benih cabai disemai dalam pot plastik yang berisi tanah steril, setelah memiliki 2 

daun sejati diinfeksi dengan virus kuning gemini langsung di lapangan menggunakan 

vektor Bemisia tabaci menggunakan aspirator untuk mengoleksi vektor Bemisia sebanyak 

1-3 ekor/tanaman atau kurang lebih 50-100 ekor/baki. Tutup baki dengan kain sifon dan 

biarkan selama 3 hari. Setiap pagi dan sore permukaan kain sifon digoyang atau digetarkan 

agar serangga berpindah dan makan pada lebih banyak tanaman. Sebanyak 50 tanaman 

muda yang telah diinfeksi dipindahkan ke baki plastik ukuran 40 x 60 x 15 cm dengan 

media tanah steril untuk diamati gejalanya. Amati dan hitung gejala yang muncul, secara 

bertahap tanaman yang terinfeksi (ditandai dengan gejala mosaik kuning yang kadang-

kadang disertai keriting) dicabut sedangkan tanaman yang nampak tanpa gejala (sehat) 

dibumbun dipersemaian dan terus dipelihara sampai cukup umur untuk dipindahkan ke 

lapang. 

Kegiatan di Lapangan 

Tanaman cabai yang tanpa gejala dari kegiatan di rumah kasa, ditanam di lapangan. 

Setiap nomor terdiri dari 20 tanaman. Cara penanaman, pemeliharan, dan pemupukan 

dilakukan untuk mendapatkan pertumbuhan yang optimal. 

Peubah yang Diamati 

1. Insiden gejala virus : 

a. Di rumah kasa diamati setiap hari setelah satu minggu diinfeksi dengan virus kuning 

keriting. 

b. Di lapangan diamati 14 hari setelah tanam dengan interval satu minggu. 
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Dengan rumus : 

  n 

I =           x 100% 

           N 

Dimana : I = Insiden serangan, n = Jumlah tanaman yang terserang, N = Jumlah 

tanaman yang diamati 

 (n x v) 

I =               x 100% 

           N x V 

Dimana : I = Intensitas gejala serangan, N = Jumlah tanaman yang diamati, n = Jumlah 

tanaman skala tertentu, V = Nilai skala keparahan tertinggi, v = Nilai skala tertentu 

Kriteria resistensi ditetapkan sebagai berikut : 

Intensitas 0% = Imun, 1-10%= Tahan (Resisten), 10,1-20% Agak tahan (Moderat resisten), 

20,1-30%= Agak rentan (Moderat susceptible), 30,1-50%= Rentan (Susceptible), >50,1%= 

Sangat rentan (Highly susceptible). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan di rumah kasa menunjukkan bahwa persentase insiden serangan 

gejala virus dari 19 galur cabai komersial yang diuji hanya 9 nomor yang 0%, sebanyak 3 

nomor dengan insiden serangan berkisar >1-5%, 5 nomor dengan insiden serangan berkisar 

>10-20% dan insiden serangan berkisar >20% sebanyak 2 nomor.  

Pada dasarnya ketahanan atau resistensi pada tanaman didukung oleh 3 unsur 

pokok, yaitu nonpreferensi/preferensi, antibiosis dan toleran (Painter 1951 dalam Omoy et 

al., 2001). Sifat nonpreferensi dan preferensi ditunjukkan dalam satu sifat tanaman inang 

yang dapat menimbulkan respon serangga hama pergi menghindar atau memilih dan 

menyukai keistimewaan inang tersebut untuk dimakan, tempat peletakan telur, atau 

berlindung.  

Pada Tabel 1 menunjukkan insiden serangan virus di lapangan berkisar 0–25,0% 

dengan intensitas gejala virus berkisar 0–6,0%. Galur yang terpilih sebagai galur imun atas 

dasar tidak terinfeksi di rumah kaca (inokulasi antifisial) dan infeksi alami di lapang ada 9 

nomor yaitu : 0735-5675-1, 0735-5623-1, LV-3633 CMV Res 19, Punjab Lal, PBC 549-3, 

VC-34a, Padang 4 CMV keriting, 0735-5696-1, dan 0735-5626-1. 
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Galur-galur yang termasuk kedalam kelompok tahan (R) ada 10 nomor yaitu : 

0735-5687-1, 0735-5601-2, 0735-5603-1, 0735-5629-1, 0735-5646-1, 0737-7640-B, 0735-

5611-1, 0735-5601-1, 0735-5670, dan VC16a 2-4.  

Tabel 1. Varietas cabai merah terpilih hasil penyaringan 

No. Galur Jenis Cabai 
Insiden Virus 

(%) 

Intensitas 

Virus (%) 

Tingkat 

resistensi 

1. 0735-5675-1 Rawit/OP 0 0 Imun 

2. 0735-5687-1 Keriting/OP 25,0 5,0 Resisten 

3. 0735-5601-2 Rawit/OP 5,0 2,0 Resisten 

4. 0735-5603-1 Rawit/OP 10,53 2,11 Resisten 

5. 0735-5623-1 Besar/OP 0 0 Imun 

6. 0735-5629-1 Rawit/OP 15,0 3,0 Resisten 

7. 0735-5646-1 Rawit/OP 15,0 3,0 Resisten 

8. 0735-5670 Besar/OP 11,11 3,0 Resisten 

9. 0737-7640-B Keriting/OP 25,0 6,0 Resisten 

10. LV 3633 CMV Res 19 Rawit/OP 0 0 Imun 

11. Punjab Lal Rawit/OP 0 0 Imun 

12. PBC 549-3 Rawit/OP 0 0 Imun 

13. VC 34a Rawit/OP 0 0 Imun 

14. VC 16a 2-4 Rawit/OP 10,53 2,11 Resisten 

15. 
Padang 4 CMV 

Keriting 
Keriting/OP 0 0 Imun 

16. 0735-5696-1 Besar/OP 0 0 Imun 

17. 0735-5611-1 Rawit/OP 5,0 1,0 Resisten 

18. 0735-5626-1 Rawit/OP 0 0 Imun 

19. 0735-5601-1 Rawit/OP 5,0 1,0 Resisten 

 

Hasil penelitian Duriat et al. (2009) bahwa galur-galur hasil introduksi dari 

AVRDC yaitu 0735-5623-1, 0735-5696-1 dan 0735-5626-1 termasuk kedalam kelompok 

imun sedangkan hasil penelitian Gunaeni et al. (2010) di daerah endemi virus kuning 

keriting Magelang dan Brebes bahwa galur 0735-5623-1 termasuk kedalam kelompok agak 

rentan (MR). Hal tersebut menunjukkan bahwa galur-galur hasil introduksi dari AVRDC 

bisa digunakan sebagai varietas yang tahan virus kuning keriting dan bisa sebagai bahan 

silangan untuk pemuliaan tanaman. 
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Murphy et al. (2001), asam salisilat merupakan sinyal transduksi bagi ketahanan 

tanaman terhadap penyakit. Tertundanya masa inkubasi mungkin terjadi seperti yang 

dikemukakan oleh Naylor et al. (1998) bahwa peranan asam salisilat adalah sebagai 

penghambat pergerakan sistemik virus secara tidak langsung melalui pembuluh tanaman 

inang, sehingga sifatnya menunda gejala penyakit. 
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KESIMPULAN 

1. Galur yang terpilih sebagai galur yang imun atas dasar tidak terinfeksi di rumah kaca 

(inokulasi antifisial) dan infeksi alami di lapang ada 9 nomor yaitu : 0735-5675-1, 

0735-5623-1, LV-3633 CMV Res 19, Punjab Lal, PBC 549-3, VC-34a, Padang 4 CMV 

keriting, 0735-5696-1, dan 0735-5626-1. 

2. Varietas/galur yang termasuk kedalam kelompok tahan (R) ada ada 10 nomor yaitu : 

0735-5687-1, 0735-5601-2, 0735-5603-1, 0735-5629-1, 0735-5646-1, 0737-7640-B, 

0735-5611-1, 0735-5601-1, 0735-5670, dan VC16a 2-4. 
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DETEKSI DAN IDENTIFIKASI VIRUS PADA BAWANG PUTIH 

 

Siti Shofiya Nasution, Sri Hendrastuti Hidayat, Diny Dinarti 

 

Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680 

 

ABSTRAK 

Bawang putih (Allium sativum) merupakan tanaman rempah yang banyak digunakan 

di Indonesia. Bawang putih selalu diperbanyak secara vegetatif dari musim tanam 

sebelumnya sehingga patogen tular umbi, seperti virus, memiliki risiko tinggi untuk 

menyebar. Penelitian dilakukan untuk mendeteksi virus utama yang berasosiasi dengan 

umbi bawang putih. Umbi bawang putih diperoleh dari petani penangkar benih di Jawa 

Timur (cv. Lumbu Kuning dan cv. Lumbu Hijau), Jawa Tengah (cv. Tawangmangu), dan 

Lombok Timur (cv. Sangga Sembalun). Deteksi virus dilakukan dengan metode dot 

immunobinding assay (DIBA) menggunakan antibodi spesifik Garlic common latent virus 

(GCLV), Shallot latent virus (SLV), dan Onion yellow dwarf virus (OYDV). Hasil deteksi 

menunjukkan bahwa lebih dari satu jenis virus ditemukan dari satu tanaman bawang putih. 

OYDV dan GCLV ditemukan menginfeksi keempat kultivar bawang putih, sedangkan 

SLV ditemukan hanya menginfeksi kultivar Lumbu Kuning dan Tawangmangu. Gejala 

infeksi virus yang diperoleh yaitu keriting, mosaik hijau, mosaik kuning, permukaan daun 

mengkerut, dan daun atas berlekuk. Persentase insidensi virus umbi bawang putih pada 

masing-masing kultivar berkisar antara 92-100%.  

Kata kunci: Dot immunobinding assay, GCLV, OYDV, SLV 

PENDAHULUAN 

Bawang putih (Allium sativum) merupakan salah satu komoditas hortikultura yang 

digunakan sebagai bumbu disetiap masakan Indonesia. Produksi bawang putih dalam 

negeri hanya dapat memenuhi 5% dari kebutuhan nasional, sedangkan 95% masih dipenuhi 

oleh impor. Menurut BPS (2015), impor bawang putih pada tahun 2014 mencapai 498.228 

ton atau bernilai US$ 364.8 juta, sedangkan produksi bawang putih pada tahun 2014 di 

Indonesia hanya 16.902 ton.  

Daerah utama penanaman bawang putih di Indonesia adalah Sembalun (Nusa 

Tenggara Barat) dan Tegal (Jawa Tengah). Kendala produksi yang sering ditemui petani 

bawang putih diantaranya luas dan produktivitas hasil yang rendah, kualitas benih bawang 

putih yang rendah, teknik penyimpanan benih bawang putih kurang memadai, lingkungan 

tumbuh yang kurang optimum, dan faktor biotik terutama gangguan oleh organisme 

pengganggu tanaman (OPT) cendawan dan virus (Wibowo 2006). 
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 Bawang putih di Indonesia selalu diperbanyak secara vegetatif sehingga diduga 

tidak ada klon atau benih yang bebas dari penyakit. Menurut Diekmann (1997), kelompok 

virus yang umum menginfeksi tanaman bawang putih berasal dari genus Carlavirus, 

Potyvirus, dan Allexivirus. Data dan pengetahuan mengenai jenis virus yang menginfeksi 

tanaman bawang putih di Indonesia masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan mendeteksi dan mengidentifikasi virus yang terbawa umbi bawang putih. 

METODOLOGI 

Pengumpulan Sampel Umbi Bawang Putih 

Sampel umbi bawang putih diperoleh dari petani atau pengusaha umbi bawang putih 

yang terdiri atas 4 kultivar dari 3 lokasi berbeda, yaitu Jawa Timur (cv. Lumbu Kuning dan 

cv. Lumbu Hijau), Jawa Tengah (cv. Tawangmangu), dan Lombok Timur (cv. Sangga 

Sembalun). Sebanyak 50 umbi dari 2 kg sampel berdasarkan masing-masing kultivar 

diambil secara acak untuk digunakan dalam deteksi virus.  

Growing on Test Umbi Bawang Putih 

Umbi yang sudah dipilih secara acak kemudian dipecah menjadi siung tunggal. 

Siung diletakkan pada styrofoam yang telah dilubangi sesuai dengan diameter siung. 

Styrofoam kemudian diletakkan pada nampan yang telah diberi air. Gejala pada tanaman 

diamati hingga 3 minggu setelah tanam (MST). Daun dikoleksi dan dijadikan sampel untuk 

deteksi virus.  

Metode Dot Immunobinding Assay (DIBA) 

Metode DIBA dilakukan berdasarkan metode Asniwita (2012) menggunakan 

antibodi spesifik GCLV, SLV, dan OYDV. Reaksi dinyatakan positif apabila terjadi 

perubahan warna putih menjadi ungu pada membran nitroselulosa yang telah ditetesi 

cairan tanaman dan reaksi dihentikan dengan merendam membran dalam dH2O. 

Penghitungan persentase infeksi virus dilakukan dengan rumus berikut: 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gejala Penyakit 

Sampel umbi bawang putih menunjukkan ciri-ciri benih yang baik yaitu umbi yang 

penuh berisi, siung tampak licin, tunas segar, dan berbentuk normal (Wibowo 2009). Masa 

simpan benih saat dibeli berkisar antara 6 sampai 8 bulan setelah panen. Gejala yang 

beragam pada berbagai kultivar ditemukan pada tanaman bawang putih yang ditumbuhkan 

di laboratorium.  

                  

Gambar 1.  Gejala pada sampel tanaman bawang putih; (a) Keriting, (b) Mosaik hijau,  (c) 

Permukaan daun mengkerut, (d) Daun atas berlekuk, dan (e) Mosaik   kuning.  

Gejala infeksi virus pada tanaman bawang putih yang diamati saat 3 MST dapat 

dibedakan menjadi lima jenis gejala yaitu keriting, mosaik hijau, permukaan daun 

mengkerut, daun atas berlekuk dan mosaik kuning (Gambar 1). Gejala lain tidak ditemukan 

kemungkinan karena penanaman dilakukan pada skala laboratorium dengan kondisi 

lingkungan yang terjaga. Menurut Perez-Moreno (2006), tanaman bawang putih yang 

terinfeksi virus di lapangan secara umum menimbulkan gejala daun keriting, mosaik, 

deformasi daun, daun menguning, melepuh, bergaris, dan kerdil. Infeksi virus tunggal atau 

virus campuran dapat menyebabkan gejala yang sama pada tanaman bawang putih. 

Tanaman bawang putih yang bergejala sama dapat terinfeksi oleh jenis virus yang berbeda 

(Perez-Moreno et al., 2014). 

Pengamatan gejala merupakan langkah awal dalam diagnosis penyebab penyakit oleh 

virus. Namun, pengamatan gejala saja tidak cukup akurat untuk menentukan virus 

penyebab suatu penyakit karena gejala yang diduga disebabkan oleh virus bisa saja 

disebabkan oleh patogen lain, toksisitas serangga, maupun pengaruh faktor abiotik 

a b e c d 
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misalnya kekurangan dan kelebihan unsur hara, cekaman lingkungan dan sebagainya 

(Agrios 2005). Oleh karena itu itu, perlu dilakukan deteksi lebih lanjut untuk memastikan.  

Deteksi Virus pada Tanaman Bawang Putih 

Deteksi virus pada sampel bawang putih menunjukkan hasil yang beragam antar 

sampel tanaman dan jenis virus (Tabel 1). Hasil deteksi menunjukkan bahwa lebih dari 

satu jenis virus ditemukan pada satu tanaman bawang putih. Insidensi virus tertinggi, yaitu 

100%, dideteksi dari cv. Sangga Sembalun; sedangkan insidensi virus terendah, yaitu 92%, 

dideteksi dari cv. Lumbu Kuning (Tabel 1). 

Tabel 1. Frekuensi insidensi virus pada beberapa kultivar bawang putih berdasarkan 

deteksi menggunakan metode DIBA 

No. Kultivar 

Insidensi virus (%) 

Total 
GCLV OYDV SLV 

GCLV, 

OYDV 

GCLV, 

SLV 

SLV, 

OYDV 

GCLV, 

OYDV, 

SLV 

1 Lumbu 

Hijau 
 12  24  0  62  0  0  0  98 

2 Lumbu 

Kuning 
 8  44  2  36  0  0  2  92 

3 Sangga 

Sembalun 
 0  48  0  52  0  0  0  100 

4 Tawang-

mangu 
 2  58  4  24  0  4  4  96 

 Rata-rata 5.5 43.5 1.5 43.5 0 1 1.5 96.5 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis virus yang paling banyak menginfeksi 

bawang putih berturut-turut adalah infeksi tunggal OYDV (43.5%) dan infeksi campuran 

GCLV dan OYDV (43.5%), infeksi tunggal GCLV (5.5%), infeksi tunggal SLV (1.5%), 

infeksi campuran GCLV, OYDV, dan SLV (1.5%), infeksi campuran SLV dan OYDV 

(1%), dan tidak ditemukan infeksi campuran GCLV dan SLV pada semua kultivar bawang 

putih. 

Infeksi lebih dari satu jenis virus pada satu tanaman bawang putih dapat 

menyebabkan variasi gejala yang beragam. Hal yang serupa dilaporkan oleh Kadwati dan 

Hidayat (2015), bahwa bawang putih asal Bogor terinfeksi GCLV, SLV, dan Potyvirus. 

Menurut Diekmann (1997), kelompok virus yang umum menginfeksi tanaman bawang 

putih berasal dari genus Carlavirus (SLV dan GCLV), Potyvirus (OYDV, Shallot yellow 

stripe virus/SYSV, Leek yellow stripe virus/LYSV), dan Allexivirus (Mite-born filamentous). 
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Dilaporkan oleh Arya et al. (2006), Chen et al. (2004), Dovas et al. (2001) dan Shahraeen 

et al. (2008) bahwa virus utama pada tanaman bawang putih yang menyebabkan kerugian 

ekonomis diantaranya SLV, GCLV, OYDV, SYSV, LYSV.   

Tingginya infeksi virus pada bawang putih dapat mencapai 100%. Hal ini 

dikarenakan bawang putih selalu diperbanyak secara vegetatif dari musim tanam 

sebelumnya sehingga patogen tular umbi, seperti virus, memiliki resiko tinggi untuk 

menyebar. Virus cenderung menyebar ke tanaman sehat setiap siklus pertanaman sehingga 

dapat menyebabkan penurunan hasil dan kualitas umbi. Menurut Hull (2009), perbanyakan 

vegetatif merupakan metode efektif untuk bertahan dan menyebarkan virus. Virus dapat 

menyebar secara sistemik melalui bagian vegetatif tanaman. Tanaman yang terinfeksi virus 

secara sistemik dapat terinfeksi selama tanaman tersebut hidup. Bagian vegetatif seperti 

umbi kemudian digunakan untuk perbanyakan tanaman. Selain karena perbanyakan 

vegetatif, keberadaan serangga vektor diduga dapat menyebarkan virus sehingga 

menyebabkan tingginya infeksi virus. Belum banyak informasi tentang keberadaan 

serangga pada tanaman bawang putih di Indonesia.  

KESIMPULAN 

1. Gejala infeksi virus pada tanaman bawang putih yang diperoleh yaitu keriting, mosaik 

hijau, mosaik kuning, permukaan daun mengkerut, dan daun atas berlekuk. 

2. Insidensi virus pada kultivar bawang putih tergolong sangat tinggi, yaitu berkisar 92 

sampai 100%.  Jenis virus yang banyak ditemukan adalah OYDV dan GCLV. 
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ABSTRAK 

Odontoglossum ringspot virus (ORSV) merupakan salah satu virus anggrek yang 

dilaporkan paling banyak menginfeksi dan memiliki penyebaran yang luas di dunia, 

termasuk sudah sampai di Indonesia. Masalah stres biotik tersebut menyebabkan 

penurunan laju fotosintesis yang diakibatkan oleh terganggunya sintesis enzim rubisco. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pola interaksi virus-inang melalui analisis molekuler 

gen DNA kloroplas rbcL (ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase). Isolat daun anggrek 

terinfeksi dikoleksi dari Borobudur Orchid Center, Magelang. Amplifikasi menggunakan 

primer rbcLa-F dan rbcLa-R berhasil mendapatkan amplikon berukuran ± 599 pb. Hasil 

analisis sikuen menunjukkan adanya mutasi titik yaitu delesi, insersi dan transisi. 

Perubahan tersebut diduga merupakan adaptasi dan respon fisiologis tanaman terhadap 

lingkungan di Indonesia. 

Kata kunci: ORSV, rbcL, DNA kloroplas, Indonesia 

PENDAHULUAN 

Anggrek merupakan tanaman hias yang memiliki permintaan tertinggi di pasaran 

(Mahfut et al., 2013). Serangan hama dan penyakit masih menjadi kendala utama dalam 

usaha pembudidayaan anggrek. Infeksi virus merupakan faktor pembatas terpenting karena 

dapat menurunkan kualitas tanaman (Pataky, 1990). Anggrek dilaporkan dapat terinfeksi 

oleh lebih dari 30 jenis virus (Zettler et al., 2010). Salah satu virus yang dilaporkan paling 

banyak menginfeksi dengan penyebaran yang luas di dunia termasuk di Indonesia adalah 

Odontoglossum ringspot virus (ORSV) (Sherpa et al., 2004).  

ORSV atau disebut juga Tobbaco mosaic virus orchid strain (TMV-O) 

dilaporkan pertama kali menginfeksi anggrek di Indonesia oleh Inouye and Gara (1996). 

Virus ini termasuk ke dalam Genus Tobamovirus dan Familia Virgaviridae (Jensen and 

Gold, 1951; Paul, 1975). Struktur partikel berbentuk batang kaku memanjang berukuran 

300 nm x 18 nm, sama seperti TMV. Gejala berupa berupa gejala mosaik dan klorotik 
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dengan pola garis atau cincin (ringspot) pada permukaan daun, serta pecahnya warna 

bunga (color breaking) (Khentry et al., 2005).  

Masalah stres biotik tersebut berdampak menurunnya kemampuan fotosintesis 

tanaman. Hal ini disebabkan adanya kerusakan kloroplas yang diikuti oleh terganggunya 

sintesis enzim rubisco. Rubisco (ribulosa 1,5-bisfosfat karboksilase) merupakan enzim 

pemfiksasi CO2 yang dihasilkan oleh gen rbcL (Juhaeti, 2000). Enzim ini berfungsi dalam 

reaksi karboksilasi RuBP menjadi 2 molekul 3-PGA (asam fosfogliserat) dalam siklus 

Calvin (Taiz and Zeiger, 1991). Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pola interaksi 

virus-inang sebagai proses adaptasi tanaman terhadap perubahan lingkungan melalui 

identifikasi gen rbcL. 

METODOLOGI 

Koleksi Sampel 

Sampel daun anggrek positif terinfeksi ORSV dikoleksi dari Borobudur Orchid 

Center, Magelang. Sampel merupakan daun anggrek Phalaenopsis amabilis dengan gejala 

campuran mosaik dan klorotik. Sebagai pembamding digunakan daun anggrek 

Phalaenopsis amabilis hasil kultur in vitro sebagai kontrol negatif. 

Deteksi Gen rbcL Secara Molekuler 

Isolasi DNA genom dilakukan sesuai dengan protokol DNA isolation kit 

(Phytopure). Amplifikasi DNA dengan PCR (Polymerase Chain Reaction) dilakukan 

menggunakan sepasang primer, yaitu rbcLa-F (5'-

ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGC-3') dan rbcLa-R (5'-

GTAAAATCAAGTCCACCGCG-3') (Kolondam dkk., 2012). Reaksi dilakukan 

menggunakan menggunakan Thermocycler (Boeco) dengan PCR kit GoTaq GreenMaster 

Mix (Promega, USA). Amplifikasi DNA diawali dengan tahap predenaturasi pada suhu 

94
o
C selama 3 menit, dilanjutkan dengan 34 siklus, meliputi denaturasi pada suhu 94

o
C 

selama 30 detik, annealing pada suhu 55
o
C selama 30 detik, dan ekstensi pada suhu 72

o
C 

selama 1 menit. Setelah siklus selesai, kemudian diikuti post-elongasi 10 menit pada suhu 

70°C dan pendinginan pada suhu 4°C. Produk PCR dianalisis menggunakan elektroforesis 

pada gel agarosa 2%. Pita DNA yang tervisualisasi menunjukkan ukuran panjang pasangan 

basa gen target, yaitu gen rbcL. 
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Analisis Perunutan DNA 

Perunutan sikuen nukleotida terhadap DNA hasil amplifikasi dilakukan dengan 

mengirimkan sampel hasil amplifikasi ke perusahaan 1
st
 Base, Malaysia. Data dianalisis 

dan digabungkan menggunakan Software Suite for Sequence Analysis DNASTAR 

Lasergene DM Version 3.0.25. Analisis penyejajaran sikuen dilakukan dengan program 

Molecular Evolutionary Genetics Analysis (MEGA) versi 5 Beta.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deteksi Gen rbcL Secara Molekuler 

Hasil deteksi dengan PCR terhadap kontrol dan sampel positif ORSV menunjukkan 

amplifikasi fragmen DNA berukuran ±599 pb yang merupakan gen rbcL (Gambar 1), 

sesuai yang dilaporkan oleh Kolondam dkk. (2012). 

Analisis Sikuen DNA  

Analisis sikuen nukleotida hasil sekuensing diperoleh total nukleotida pada kontrol 

dan isolat sejumlah 603 dan 602 basa. Persentase homologi sikuen kedua isolat adalah 

99,3%. Isolat Magelang memiliki persentase kandungan basa GC lebih rendah dari kontrol 

yaitu 20,25% dari rerata 20,35. Sedangkan persentase kandungan basa AT lebih tinggi 

yaitu 29,75% dari rerata 29,65%. Berdasarkan analisis penyejajaran sikuen diperoleh 

adanya  

 

1kb        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Elektroforesis gel agarosa 2%; M = Marker 1 kb DNA ladder, 1 = Kontrol, 2 = 

Isolat Magelang 
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mutasi titik berupa delesi, insersi, dan substitusi transisi pada isolat Magelang. Pada 

penelitian ini tidak ditemukan adanya substitusi transversi. Kejadian mutasi terbanyak 

adalah transisi yaitu sebanyak 4 kali, sedangkan delesi dan insersi masing-masing 1 kali.  

Efek mutasi yang terjadi mampu menyebabkan perubahan pada triplet kodon 

penyandi asam amino (Tabel 1). Persentase asam amino yang diterjemahkan pada kontrol 

dan isolat Magelang adalah sejumlah 191 dan 192 asam amino. Adanya delesi basa C pada 

urutan nukleotida ke 11 menyebabkan pembentukan asam amino Pro pada kontrol. Insersi 

basa G dan T pada urutan nukleotida ke 49 dan 54 masing-masing menyebabkan 

pembentukan asam amino Val dan Phe pada isolat Magelang. Sedangkan substitusi transisi 

G, T, C, T yang terjadi pada urutan ke 68, 134, 201, dan 202 hanya menyebabkan 

perubahan asam amino pada dua titik saja. Perubahan yang terjadi tersebut adalah asam 

amino Ser menjadi Pro dan Ser menjadi Phe. Analisis selanjutnya pada frekuensi asam 

amino menunjukkan isolat Magelang mengalami penurunan asam amino Ser dan Pro 

masing-masing 0,55% dan 0,01% serta peningkatan pada Phe dan Val sebesar 0,51% dan 

0,25% (Tabel 2). 

Tabel 1. Urutan mutasi titik sikuen gen rbcL dan asam amino yang berubah pada anggrek terinfeksi ORSV 

isolate Magelang 

 

Gen rbcL (gen rubisco) merupakan gen penghasil enzim rubisco yang merupakan 

enzim pemfiksasi CO2 (Juhaeti, 2000). Dilihat dari komposisi nukleotida penyusunnya, 

gen rbcL bersifat conserved (lestari) (Cohen, 2006) dan memiliki peran untuk penting 

untuk menjaga stabilitas materi genetik genom kloroplas terhadap aktivitas enzim nuklease 

saat virus masuk menginfeksi sel inang. Sehingga analisis gen DNA kloroplas dapat 

digunakan untuk studi filogenetik, pendataan terhadap keragaman jenis tumbuhan, 
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mengamati variasi intraspesifik (Kolondam dkk., 2012; Hidayat dan Pancoro, 2008), serta 

mengetahui respon fisiologis tanaman melalui pola interaksi virus-inang. 

Beberapa mutasi nukeotida yang terjadi mampu menyebabkan perubahan asam 

amino yang terbentuk dalam susunan genom DNA kloroplas. Perubahan asam amino 

tersebut akan mengubah fungsi gen yang disusun, sehingga infektifitasnya juga berubah. 

Peningkatan sintesis asam amino Phe berkaitan dengan sintesis kloroplas. Reger et al. 

(1970) berhasil melaporkan adanya sintesis asam amino phenylalanyl-tRNA pada 

kloroplas yang diisolasi. Keberadaan asam amino tersebut terkait dengan pembentukan dan 

perbaikan kloroplas yang rusak sebagai akibat infeksi virus.  

Sebagaian besar gen nuklear, termasuk gen DNA kloroplas, memiliki kemampuan 

mekanisme proffreading. Hal ini menyebabkan organisme dapat melakukan koreksi dan 

memperbaiki kesalahan yang terjadi selama proses replikasi genom. Dengan ukuran genom 

DNA kloroplas yang relatif besar, adanya sedikit kesalahan (mutasi) tidak akan 

memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini berbeda untuk virus, mutasi merupakan hal 

yang umum terjadi. 

Mutasi yang banyak terjadi pada virus didukung oleh kemampuan untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan memperluas kisaran inang (Matthews, 1992). 

Hipotesis menyebutkan bahwa munculnya infeksi jenis virus yang parah pada suatu lokasi 

geografis dan mencapai fitness untuk menginfeksi jenis inang tertentu akan menyebabkan 

hilangnya kemampuan virus tersebut untuk kembali menginfeksi inangnya semula. Pada 

penelitian ini, adanya mutasi DNA kloroplas inang merupakan bentuk penyesuaian diri 

terhadap infeksi virus yang menuju fitness akibat seleksi. 

Laju mutasi akan menghasilkan variasi genetik baik virus maupun inang. Besarnya 

laju mutasi dan variasi genetik yang dihasilkan tersebut meningkatkan probabilitas evolusi 

lebih cepat (Matthews, 1992). Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dasar 

untuk mempelajari respon fisiologis tanaman terhadap infeksi virus melalui identifikasi 

DNA kloroplas secara molekuler.  
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KESIMPULAN 

 Identifikasi molekuler DNA kloroplas pada anggrek terinfeksi Odontoglossum 

ringspot virus (ORSV) menunjukkan amplikon berukuran ± 599 pb. Hasil analisis sikuen 

terhadap isolat Magelang menunjukkan adanya mutasi titik serta peningkatan sistesis asam 

amino Phe dan Val sebagai proses adaptasi dan respon fisiologis tanaman terhadap infeksi 

virus. 
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ABSTRAK 

Eukaliptus merupakan salah satu tanaman yang dibudidayakan sebagai bahan baku 

industri kertas dan bubur kertas. Dalam budidaya tanaman ditemui adanya penyakit 

penting yaitu penyakit layu bakteri yang disebabkan oleh bakteri Ralstonia 

solanacearum.Tanaman yang terinfeksi penyakit ini menimbulkan gejala daun menguning 

secara bertahap pada pucuk, sebagian pucuk daun di ranting (tengah atau bawah) atau 

seluruh bagian tanaman dan akhirnya mati.Metode pengendalian penyakit layu bakteri 

telah banyak dilakukan, tetapi belum memberikan hasil yang memuaskan.Oleh karena itu 

perlu dikembangkan teknik pengendalian yang ramah lingkungan, salah satu diantaranya 

menggunakan bakteriofage virulen terhadap bakteri Ralstonia solanacearum.Hasil isolasi 

bakteriofage dari tanaman eukaliptus yang terinfeksi penyakit layu bakteri didapatkan 2 

isolat fage litik potensial yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Satu 

jam setelah inokulasi fage litik mampu menurunkan populasi R. solanacearum pada 

mengujian in-vitro. Uji in-vivo dilakukan dengan cara menginokulasikan bakteri R. 

solanacearum dan fage litik pada tanaman tomat 2 bulan. Hasil uji in-vivo menunjukkan 

bahwa aplikasi fage litik pada tanaman tomat mampu mempertahankan tinggi tanaman 

tomat dari dibandingkan kontrol positif.Sedangkan parameter diameter tanaman, jumlah 

cabang, jumlah daun dan jumlah buah pada perlakuan aplikasi fage berbeda nyata 

dibandingkan kontrol.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat potensi 

pengendalian penyakit layu bakteri secara ramah lingkungan dengan menggunakan 

bakteriofage virulen. 

Kata kunci : R. solanacearum, bakteriofage, Eucalyptus, ramah lingkungan 

PENDAHULUAN 

Penyakit layu bakteri yang disebabkan oleh Ralstonia solancearum merupakan 

salah satu penyakit tanaman paling berbahaya yang tersebar luas di daerah tropika dan sub 

tropika (Diniayah, 2010). R solanacearum menyerang tanaman pertanian diantaranya 

tomat, kacang tanah, pisang, kentang, tembakau dan suku Solanaceae lainnya serta 

eucalyptus. Penyakit layu bakteri pertama kali dilaporkan menyerang pertanaman 

Eukaliptus di Brazil pada tahun 1980-an, selanjutnya dilaporkan juga menyerang 
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Eukaliptus di Cina, Venezuela dan Australia dan penyakit ini menyerang Eucalyptus 

hybrid di Afrika Selatan pada tahun 1997 (Countinho, et al., 2000). 

Gejala di lapangan diawali dengan menguningnya daun, layu sebagian ranting atau 

menyeluruh dan diakhiri dengan kematian tanaman. Pada batang apabila dipotong 

melintang menunjukkan menghitamnya empulur dan mengeluarkan lender bakteri (ooze). 

Gejala penyakit layu bakteri biasanya tidak muncul di pembibitan (laten) sehingga 

keberadaannya sulit diketahui. Gejala di stool plant dapat diketahui secara visual setelah 

tanaman terserang parah (Indrayadi & Mardai, 2012). Dengan hadirnya penyakit ini di 

pembibitan akan menimbulkan penyebaran penyakit secara meluas di lapangan, yang 

sangat mempengaruhi keberhasilan tanam dan panen. Sistem budidaya eukaliptus yang 

monokultur secara terus-menerus memudahkan penularan patogen di lapangan, sehingga 

diperlukan cara pengendalian yang tepat dan efektif. 

Teknik pengendalian dengan menggunakan bakterisida, kultur teknis, dan klon 

yang resisten merupakan beberapa cara yang telah dilakukan untuk mengendalikan 

penyakit ini. Penggunaan bakterisida dapat menimbulkan efek kurang baik terhadap 

manusia dan lingkungan. Penanaman klon yang resisten merupakan pengendalian penyakit 

yang sangat efektif dan efisien untuk sistem hutan tanaman industri. Namun apabila sistem 

di pembibitan sudah terkontaminasi oleh inokulum bakteri dapat menyebabkan patahnya 

ketahanan klon terhadap penyakit. 

Kunci keberhasilan pengendalian penyakit ini adalah dengan mengeliminasi 

kontaminasi patogen di fase pembibitan. Menurut Budiarti (2011), bakterofage (fage, 

phage) dalam beberapa tahun terakhir telah digunakan sebagai alternatif antibiotik untuk 

mengendalikan infeksi bakteri. Terapi fage adalah metode memanfaatan fage sebagai 

bioagen untuk pengobatan infeksi bakteri, awalnya diperkenalkan 84 tahun yang lalu oleh 

Felix d’Herelle, seorang penemu fage (Budiarti, 2011). Fage dapat diisolasi dari air, limbah 

maupun tanah. 

Keefektifan bakteriofage ini telah diuji pada infeksi pada tanaman yang disebabkan 

oleh bakteri Xanthomonas campestris pv. campestris. Selain itu bakteriofage juga 

digunakan sebagai detektor pada penyakit tertentu.Efektifitas yang diperlihatkan pada fage 

ini diperkirakan berpotensi untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh bakteri 
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Ralstonia solanacearum pada tanaman Eucalyptus pellita.Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan fage yang berasal dari lingkungan sekitar tanaman eukaliptus untuk 

mengendalikan penyakit layu bakteri yang disebabkan oleh Ralstonia solanacearum. 

METODOLOGI 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-Juli 2016 di Laboratorium Plant 

Pathology R&D PT. Arara Abadi Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. 

Alat dan Bahan  

Alat utama yang digunakan adalahinkubator shaker, vorteks, microcentrifuge, tube 

eppendorf, micro pipette, tabung reaksi, erlenmeyer 100 ml, filter millipore 0,22 µm, 

petridishes, syringe, spectrophotometer dan laminar air flow. Sedangkan bahan yang 

digunakan adalah peptone, glukosa, beef extract, agar, dan air steril. 

Isolasi Fage 

Sebanyak 0,5 ml media Nutrient Broth (NB) ditambahkan 4,5 ml sampel, kemudian 

dicampurkan dengan 0,5 ml kultur R. solanacearum sebanyak 10
8
 (CFU/ml) dengan 

OD600= 1. Campuran diingkubasi 24-48 jam pada suhu 37
o
 C, disentrifugasi selama 20 

menit, supernatan diambil, difiltrasi dengan membran filter milipore 0,22 µm. Supernatan 

yang telah difiltrasi dimasukkan dalam tabung steril (Pitt & Gaston, 1995). 

Kuantifikasi Fage 

Kuantifikasi fage berdasarkan metode Foschino et al. (1995), yaitu larutan fage 

ditambahkan dengan kultur bakteri R. solanacearum. Suspensi dinkubasi selama 15 menit 

pada suhu 30
o 

C untuk memberikan kesempatan fage berinteraksi dengan inangnya. 

Sebanyak 5 ml soft agar yang masih bersuhu 42
o
 C dicampurkan, dituang ke cawan yang 

berisi media Nutrient Agar, diinkubasi pada 37
o
 C selama 24 jam, dihitung zona bening 

(plak) yang terbentuk. 

Pemurnian Fage 

Pemurnian fage dilakukan dengan metode Goodridge et al. (2001). Plak tunggal 

dengan ciri-ciri tersendiri yang berasal dari plak assay dipindahkan dengan menggunakan 

pipet Pasteur ke dalam tabung, kemudian dicampurkan dengan 2–3 ml pelarut Ringers 

konsentrasi 25%.Suspensi fage dihomogenkan dan dibiarkan selama 5–10 menit pada suhu 
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ruang.Suspensi tersebut kemudian disentrifugasi, suhu 4 °C selama 25 menit dan diulang 

dua kali. Supernatan difiltrasi menggunakan dengan filter berpori 0,22 µm, untuk 

selanjutnya disimpan sebagai stok fage. 

Kecepatan penurunan populasi R. solanacearum oleh infeksi Fage 

Efektifitas lisis R. solanacearum  oleh fage dilakukan berdasarkan metode 

Attenburry et al. (2007). Pengukuran penurunan populasi menggunakan spektrofotometer. 

Uji in vivo pada tanaman tomat 

Perlakuan pada tanaman tomat dimulai ketika tanaman berumur 60 hari. Inokulum 

sebelumnya disiapkan di laboratorium patologi pest and disease PT. Arara Abadi dengan 

cara memanen isolat bakteri Ralstonia solanacearum dengan konsentrasi bakteri 10
8
CFU 

kemudian dishakker selama 20 menit. Untuk perlakuan fage larutan bakteri ditambah 

larutan fage dengan konsentrasi masing-masing fage sebanyak 10
5
 PFU.Setelah dishakker 

selama 20 menit, inokulum kemudian disiram pada masing-masing polybag pada senja hari 

(ketika intensitas cahaya minimal). 

Uji in-vivo dilakukan dengan 4 perlakuan yaitu Kontrol positif (inokulasi R. 

solanacearum), Kontrol negatif (tanpa inokulasi fage dan R. solanacearum), 5084 

(inokulasi R. solanacearum dan fage 5084) dan 5193 (inokulasi R. solanacearum dan 

fage 5193).Masing-masing perlakuan dilakukan dengan 4 ulangan dengan masing-

masing ulangan terdiri dari 4 tanaman.Parameter yang diamati seperti kejadian penyakit 

layu, tinggi dan diameter tanaman, jumlah dan bobot buah tomat saat panen.Analisa 

lanjutan dilakukan menggunakan software SPSS dengan metode DMRT pada selang 

kepercayaan 95%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Isolasi bakteriofage 

Plak bakteriofage terbetuk 24 jam setelah diinokulasi dengan bakteri  Ralstonia 

solanacearum. Ukuran plak bervariasi antara 1-3 mm. Munculnya plak pada isolat bakteri 

menunjukkan adanya fage yang berhasil melisissel bakteri (Gambar 1).Terdapat 2 jenis 

fage yang berhasil diisolasi dan memiliki kemampuan lisis sel yaitu fage virulen () 5084 

dari eukaliptus klon 5084 dan fage virulen () 5193 dari eukaliptus klon 5193 
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Gambar 1.  Plak yang terbentuk dari 5084 (kiri) dan 5193 (kanan) 

Kecepatan penurunan populasi R. solanacearum oleh infeksi Fage 

 Infeksi fage pada bakteri dapat menurunkan populasi R. solanacearum secara 

signifikan. Satu jam setelah inokulasi fage pada kultur bakteri mampu menurunkan 

populasi dan mempertahankan populasi pada level yang rendah. Sedangkan tanpa inokulasi 

fage, populasi bakteri terus berkembang sampai 24 jam dan ahirnya turun setelahnya 

(Gambar 2). Hal ini menunjukkan adanya potensi fage dalam mengurangi populasi 

mikroba patogen secara signifikan. 

 
Gambar 2. Penurunan populasi Ralstonia solanacearumakibat infeksi fage. 

Bakteriofage merupakan virus yang mampu menyerang bakteri dengan cara 

memecah sel bakteri. Proses infeksi bakteriofage (fage litik) dimulai dengan virus 

menempel pada bakteri, kemudian dinding sel bakteri dilarutkan oleh enzim dari virus. 

Melalui lubang yang sudah dilarutkan oleh enzim virus tersebut, DNA virus dimasukkan 

ke dalam bakteri.Tahap ini disebut penetrasi.DNA virus mengambil alih tugas DNA 

bakteri dan menggunakan metabolik bakteri untuk menghasilkan komponen-komponen 

virus, seperti kapsid, ekor, serabut ekor, dan kepala. Setiap komponen fage kemudian 
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bersatu dalam proses pematangan. Virus yang baru terbentuk mengeluarkan enzim 

lisozimnya untuk menghancurkan dinding sel bakteri.Setelah dinding bakteri hancur atau 

lisis, virus-virus baru dapat keluar dan menyerang sel-sel bakteri lainnya.Siklus litik yang 

menghasilkan virus-virus baru ini hanya membutuhkan waktu lebih kurang 20 menit untuk 

setiap siklusnya. 

Uji in vivo pada tanaman tomat 

Inokulasi bakteri R. solanacearum yang diisolasi dari tanaman eukaliptus berhasil 

menimbulkan gejala layu pada tanaman tomat.Sebanyak 100% tanaman tomat 

menimbulkan gejala layu pada perlakuan kontrol positif sedangkan perlakuan lainnya tidak 

menimbulkan gejala (0%). Gejala serangan berupa menguningnya daun/ranting tanaman. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tanaman tomat dapat dijadikan sebagai model uji in-

vivo pengganti eukaliptus karena pada bibit eukaliptus tidak menimbulkan gejala (laten). 

Dengan adanya perlakuan inokulasi fage dapat menurunkan kejadian penyakit layu pada 

tomat (Tabel 1). 

Tabel 1. Kejadian dan intensitas penyakit layu bakteri pada tanaman tomat pada 30 hari 

setelah inokulasi 

Perlakuan  Kejadian Penyakit (%) Intensitas Penyakit (%) 

Kontrol negatif 0 0 

Kontrol positif 100 25 

5084 0 0 

5193 0 0 

  

Respon yang berbeda muncul pada pertumbuhan tanaman tomat.Perlakuan fage 

menimbulkan respon berbeda nyata dibandingkan dengan kontrol positif pada parameter 

diameter dan jumlah cabang, sedangkan parameter tinggi tanaman tidak berbeda nyata 

(Tabel 2). 
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Tabel 2. Rata-rata tinggi, diameter dan jumlah cabang tanaman tomat yang telah diberi 

perlakuan bakteriofage pada 30 hari setelah inokulasi. 

Perlakuan  Tinggi (cm) Diameter (cm) Jumlah cabang 

Kontrol negatif 67.25 a 3.2  b 25.69  b 

Kontrol positif 66.50 a 2.4  a 19.75  a 

5084 66.25 a 3.2  b 27.50  b 

5193 71.38 a 3.2  b 25.69  b 

 *Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata dengan taraf 

kepercayaan 95% 

 

Respon tinggi tanaman yang tidak berbeda nyata kemungkinan disebabkan oleh 

umur tanaman tomat ketika diinokulasikan sudah memasuki umur dewasa. Menurut 

Kimball (1987) proses pertumbuhan tanaman dikotil termasuk tomat diklasifikasikan 

menjadi  tiga periode. Periode pertama adalah periode lamban, dengan ciri adanya sedikit 

pertumbuhan. Periode kedua yaitu periode eksponen atau percepatan, dimana pertumbuhan 

telah dimulai dengan lambat tetapi kemudian semakin cepat. Periode ketiga adalah periode 

perlambatan, yaitu pertumbuhan akan menjadi lambat dan akhirnya berhenti sejalan 

dengan pertambahan umur tanaman. Usia tanaman sudah memasuki usia dewasa ketika 

inokulasi sehingga pertumbuhan tanaman sudahmelambat dan kemudian terhenti/ konstan 

menyebabkan respon tinggi tidak berbeda nyata pada seluruh perlakuan. 

Pada parameter lain seperti diameter, jumlah cabang dan bobot buah dipengaruhi 

oleh kehadiran bakteri paogen pada tanaman. Pada perlakuan fage, bakteri patogen dapat 

diturunkan populasinya oleh bakteriofage dengan cara daur lisis sehingga populasinya 

menurun dan tidak mampu menimbulkan gejala layu pada tanaman (Fujiwara, 2011). 

Bakteri R. solanacearum menyerang tanaman dengan cara menghambat sistem transportasi 

tanaman sehingga asupan nutrisi pada tanaman menjadi terganggu (Hanumanthappa, 

2013). Patogen berkembang biak pada sistem transportasi tanaman sehingga jalur untuk 

nutrisi dari dalam tanah ke daun terhambat. Menurut Lakitan (1993) pertumbuhan dalam 

batas-batas tertentu mempunyai hubungan yang positif dengan ketersediaan hara dalam 

tanah, maka jika ketersediaan unsur hara kurang dari jumlah yang dibutuhkan, 

metabolisme tanaman akan terganggu sehingga menghambat pertumbuhan dan produksi 

tanaman. Perbedaan bobot buah tomat terlihat pada tabel 3.  
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Tabel 3. Bobot buah pada tanaman tiap perlakuan 50 hari setelah perlakuan   

Perlakuan  Bobot buah total (gram) 

Kontrol negatif 846.74  b 

Kontrol positif 441.85  a 

5084 775.30  b 

5193 848.52  b 

*Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata dengan taraf kepercayaan 

95% 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat potensi pengendalian penyakit 

layu bakteri secara ramah lingkungan dengan menggunakan bakteriofage virulen. 

Perbedaan perkembangan serta hasil produksi pada tanaman tomat disebabkan oleh peran 

bakteriofage yang menghambat petumbuhan patogen dengan cara melisis sel bakteri 

sehingga perkembangan patogen terhenti. Cara kerja bakteriofage virulen (fage litik) 

adalah mengurangi perkembangan inangnya secara spesifik, artinya bakteriofage ini 

menyerang tepat sasaran dengan cara daur lisis (Fujiwara, 2011). Namun, terdapat 

beberapa laporan yang mengatakan bahwa penggunaan bakteriofage sebagai agen 

biokontrol terhadap patogen harus diamati terlebih dahulu, karena sifat dari bakteriofage 

yang hanya menyerang spesifik inangnya. Oleh kerena itu penggunaan bakteriofage 

sebagai agen hayati diperlukan penelitiaan lanjutan yang lebih mendalam untuk 

memastikan alternatif teknik pengendalian ini dapat digunakan dengan efektif. 

KESIMPULAN 

Infeksi fage satu jam setelah inokulasi mampu menurunkan populasi bakteri R. 

solanacearum. Penggunaan bakteriofage mampu mempertahankan kejadian penyakit layu 

bakteri, diameter, jumlah cabang, jumlah dan bobot buah tomat dari infeksi bakteri R. 

solanacearum pada pengujian in-vivo. Bakteriofage virulen berpotensi digunakan sebagai 

alternatifpengendalian penyakit layu bakteri secara ramah lingkungan. 
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ABSTRAK 

Penyakit embun tepung (Oidium sp.) merupakan salah satu kendala dalam budidaya 

tanaman tomat di rumah kaca atau rumah plastik. Salah satu pengendalian yang ramah 

lingkungan yaitu pengendalian secara biologi dengan menggunakan bakteri endofit. Artikel 

ini mendiskusikan hasil  penelitian yang bertujuan untuk menguji kemampuan isolat 

bakteri endofit asal daun tomat dan daun alang-alang untuk menekan penyakit embun 

tepung pada tanaman tomat serta cara aplikasi bakteri endofit yang menghasilkan tingkat 

penekanan terbaik terhadap penyakit embun tepung. Penelitian ini terdiri dari dua tahap, 

yaitu tahap seleksi isolat bakteri endofit dan pengujian lanjutan yaitu menguji cara aplikasi 

dari bakteri endofit. Percobaan dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) yang terdiri dari 10 perlakuan dengan 3 ulangan. Hasil percobaan tahap 

seleksi menunjukkan bahwa diantara 16 isolat bakteri endofit asal daun tomat dan alang-

alang yang diuji, terdapat dua isolat bakteri asal daun alang-alang (AJa 1 dan AJa 3)  yang 

memiliki tingkat penekanan terhadap penyakit embun tepung relatif lebih baik daripada 

isolat lain. Bakteri endofit yang diaplikasikan dengan kombinasi berbagai cara yaitu 

perendaman benih, penyemprotan daun di persemaian dan di pembumbunan ternyata 

masih kurang efektif menekan penyakit embun tepung pada tanaman tomat. Penekanan 

terbaik,  yaitu pada perlakuan bakteri endofit (isolat AJa 3) yang diaplikasikan dengan 

kombinasi berbagai cara, hanya dapat menekan penyakit embun tepung sebesar 31,3 %. 

 

Kata kunci : cara aplikasi, kombinasi, penekanan penyakit, pengendalian biologi 

PENDAHULUAN 

Penyakit embun tepung yang disebabkan Oidium sp.  merupakan salah satu 

penyakit penting pada tanaman tomat terutama yang dibudidayakan di rumah 

kaca/kasa/plastik. Gejala penyakit ini berupa bercak-bercak bertepung yang lama-

kelamaan menyebabnya jaringan terinfeksi menjadi menguning dan akhirnya mengering 

(Douglas, 2003; Semangun, 2004). Selain pada daun, penyakit juga dapat menginfeksi 

pada berbagai bagian tanaman di atas tanah seperti tangkai daun, batang dan bunga 

(Douglas, 2003). 
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  371 

Prosiding Seminar Nasional 
Pengendalian Penyakit Pada Tanaman Ramah Lingkungan II 

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Joglosemar 

 Salah satu kelompok mikrob yang dapat dimanfaatkan sebagai agens pengendali 

biologi adalah bakteri endofit yaitu bakteri yang hidup di dalam jaringan tanaman tanpa 

menyebabkan gejala penyakit (Kobayashi & Columbo, 2000).  Bakteri endofit telah 

banyak dilaporkan dapat menekan berbagai penyakit (Rosenblueth & Martinez-Romero, 

2006; Backmann & Sikora, 2008; Ryan et al., 2008). Aplikasi bakteri endofit pada benih 

dapat menekan penyakit tular tanah maupun tular udara pada tanaman cabai (Amerasan et 

al., 2014). Bakteri endofit yang diaplikasikan dengan beberapa cara yaitu untuk perlakuan 

benih, pada tanah dan disemprotkan pada daun dapat menekan penyakit hawar daun 

bakteri pada padi (Nagedran et al., 2013). Bakteri endofit dari daun ubi jalar juga 

dilaporkan dapat menekan penyakit busuk hitam pada ubi jalar (Hong et al., 2016).   

Sumber agen biokontrol selain dapat dieksplorasi dari tanaman inang, dapat pula 

dari sumber/tumbuhan lain yang kemungkinan didominasi oleh mikrob yang bervariasi. 

Beberapa mikrob yang berasosiasi dengan alang-alang misalnya jamur endofit dapat 

menekan penyakit rebah semai pada tanaman cabai (Istifadah & Cahyani, 2007). Artikel 

ini mendiskusikan hasil penelitian yang mengkaji potensi dan cara aplikasi  bakteri endofit 

yang diisolasi dari daun tomat liar dan alang-alang untuk pengendalian penyakit embun 

tepung pada tanaman tomat. 

METODOLOGI 

Isolasi bakteri endofit 

Bakteri endofit diisolasi dari daun tomat liar sehat maupun alang-alang yang 

diambil dari beberapa daerah yaitu di daerah Jatinangor dan Tanjungsari (Sumedang) serta 

daerah Lembang (Bandung Barat). Daun tanaman sampel dibersihkan dengan air mengalir, 

kemudian dipotong-potong sebesar 0,5 cm
2
. Selanjutnya didesinfestasi dengan cara 

dicelupkan kedalam larutan alkohol 95% selama 1 menit, kemudian direndam dalam 

larutan yang mengandung 2% khlorin selama 6 menit. Setelah itu dicelupkan ke dalam 

larutan alkohol 95% selama 30 detik. Potongan daun yang telah didesinfestasi kemudian 

diletakkan pada medium Nutrient Agar (NA). Apabila tidak ada yang tumbuh dari imprint 

yang telah dibuat, maka bakteri yang tumbuh di sekitar potongan daun dianggap endofit. 
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Seleksi kemampuan isolat untuk menekan penyakit embun tepung 

Suspensi bakteri dalam larutan glukosa 0.05% (kerapatan sel 10
7
cfu/ml) yang telah 

diberi Tween 80 (10 ul/100 ml) disemprotkan pada seluruh daun bibit tomat (berumur 2 

minggu). Bibit yang telah diinokulasi bakteri endofit disungkup dengan plastik selama 24 

jam agar kelembabannya terjaga. 

Patogen diinokulasi 3 hari setelah aplikasi bakteri. Inokulasi dilakukan dengan cara 

menempelkan potongan daun (0.5 cm
2
 )

 
bergejala pada setiap daun yang telah diberi 

perlakuan. Intensitas penyakit mulai diamati 3 hari setelah inokulasi patogen. Intensitas 

penyakit embun tepung diamati setiap 3 hari sekali. Intensitas penyakit dihitung dengan 

rumus: 

 

 

dimana  I : intensitas serangan (%), v : skor/ indeks penyakit, n: jumlah daun yang 

mempunyai skor/indeks tersebut, N : jumlah daun yang diamati, V: indeks penyakit 

tertinggi yang digunakan 

Skor yang digunakan dimodifikasi dari rumus Horsfall Barret (Campbell, 1990): 

 0 = tidak terjadi gejala, 1 = 0 < x< 12 %, 2 = 12 % < x ≤ 25 %, 3 = 25 % < x ≤ 50%, 4 = 

50%<  x ≤ 75 %, 5 = 75 %< x ≤ 100% 

Uji Cara Aplikasi  

Aplikasi pada benih dilakukan dengan merendam benih pada suspensi bakteri 

dengan kerapatan 10
7
sel/ml selama dua jam. Untuk aplikasi di persemaian dilakukan pada 

saat semai tanaman tomat berumur lima hari dengan cara menyemprotkan suspensi bakteri 

endofit pada seluruh bagian tanaman. Aplikasi pada pembibitan dilakukan dengan cara 

suspensi bakteri diinokulasikan pada daun bibit tomat seminggu setelah di pembubunan. 

Semai atau bibit yang telah diinokulasi disungkup dengan plastik selama 24 jam agar 

kelembabannya terjaga.  

Setelah 3 minggu di pembubunan, bibit dipindah tanam ke dalam polibag yang 

berisi 2 kg media tanam (tanah+pupuk kandang domba, 3:1 v/v) yang telah dipasteurisasi 

(dikukus selama 4 jam). Seminggu setelah tanam, daun-daun di atas daun yang telah 

diinokulasi bakteri endofit, diinokulasi dengan Oidium sp. dengan cara menempelkan 

I = ∑ (n.v) x 100% 
           N. V 
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potongan daun bergejala sebesar 1 cm
2
 dengan bantuan plastik cling wrap selama 3 hari. 

Intensitas penyakit mulai diamati 3 hari setelah inokulasi patogen dan dilakukan 

pengamatan reguler setiap 3 hari sekali.  

Data yang diperoleh dianalsisi secara statistik dengan menggunakan Analisis of 

Varians (ANOVA) dengan bantuan program SPSS 11,5. Untuk mengetahui perbedaan di 

antara perlakuan, dilakukan uji Uji Lanjut Tukey HSD pada taraf nyata 5% . 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Isolasi dan Seleksi Bakteri Endofit 

Isolasi bakteri endofit dari daun tomat dan alang-alang menghasilkan 16 isolat, 

yaitu sepuluh isolat dari daun tomat dan enam isolat dari daun alang-alang.  Hanya empat 

isolat bakteri endofit yang memperlihatkan penghambatan kemunculan gejala penyakit 

embun tepung yaitu 1-2 hari lebih lambat dibanding kontrol (Tabel 1).  

Tabel 1. Nilai AUDPC dan Persentase Penekanan Penyakit pada Berbagai Perlakuan Isolat 

Bakteri Endofit. 

Perlakuan 
Masa Inkubasi 

(hari) 

Nilai 

AUDPC
*)

 

Penekanan 

(%) 

Tba 1 5 623,5 11,2 

Tba 2 4 663,3 5,6 

Tba 3 3 671,9 4,4 

Tba 4 4 627,7 10,7 

Tbb 1 4 659,6 6,1 

Tbb 2 3 626,6 10,8 

Tbb 3 3 755,2 -7,5 

Tja 1 3 618 12 

Tja 2 4 601 14,5 

Tja 3 4 624,5 11,1 

Aba 1 3 578,4 17,7 

Aba 2 4 614 12,6 

Aja 1 5 566,7 19,3 

Aja 2 4 612,1 12,9 

Aja 3 6 525,7 25,2 

Aja 4 5 694,9 1,1 

Control 4 702,6 - 

*) dihitung dari 6 kali pengamatan yang dilakukan setiap 3 hari sekali 
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Secara umum, isolat bakteri endofit yang diperoleh masih kurang efektif dalam 

menekan perkembangan penyakit embun tepung pada tanaman tomat. Tingkat penekanan 

tertinggi hanya mencapai 25,2 %. Dari 16 isolat bakteri endofit yang diuji, dua isolat yang 

memiliki tingkat penekanan yang lebih baik dibandingkan perlakuan lainnya. Isolat 

tersebut adalah bakteri endofit asal alang-alang yaitu isolat Aja 1 dan Aja 3 (Tabel 1). 

Pengujian Cara Aplikasi 

Pada percobaan ini, aplikasi bakteri endofit pada beberapa tahap perkembangan 

tanaman yaitu pada benih, di persemaian, dan di pembumbunan dapat menunda 

kemunculan gejala penyakit 2 hari lebih lambat dibanding kontrol. Gejala penyakit pada 

perlakuan kontrol muncul saat empat hari setelah inokulasi (Tabel 2). 

Tabel 2. Nilai AUDPC dan Persentase Penekanan pada Berbagai Perlakuan Bakteri Endofit  

Perlakuan 
Masa Inkubasi 

(hari) 

Nilai 

AUDPC
*)

 

Penekan

an (%) 

A : Isolat Aja 1 aplikasi pada benih + di 

persemaian + di pembubunan 
6 1108,3 bc 21,5 

B : Isolat Aja 1 aplikasi pada benih + di 

persemaian 
5 1182,5 bc 16,2 

C : Isolat Aja 1 aplikasi di persemaian 4 1212,2 bc 14,1 

D : Isolat Aja 1 aplikasi pada benih 5 1200,0 bc 15,0 

E : Isolat Aja 3 aplikasi pada benih + di 

persemaian + di pembubunan 
6   969,0 ab 31,3 

F : Isolat Aja 3 aplikasi pada benih + di 

persemaian 
6 1130,2 bc 19.9 

G : Isolat Aja 3 aplikasi di persemaian 5 1227,5 bc 13,0 

H : Isolat Aja 3 aplikasi pada benih 4 1236,6 bc 12,4 

I  : Fungisida berbahan aktif Propineb 70% 6   629,3 a 55,4 

J : Kontrol 4  1411,1 c - 
Keterangan : angka dalam kolom yang diikuti dengan huruf sama berarti tidak berbeda nyata menurut 

Tukey HSD pada  taraf 5% 

*) dihitung dari 15 kali pengamatan yang dilakukan setiap 3 hari sekali 

 

Pada percobaan ini, walaupun tidak berbeda secara nyata namun metode aplikasi 

bakteri endofit yang merupakan gabungan antara aplikasi pada benih, penyemprotan daun 

pada persemian dan pembubunan cenderung menghasilkan efek pengendalian yang relatif 

lebih baik. Walaupun secara statistik terjadi penurunan penyakit yang signifikan, namun 

penghambatan yang dihasilkan oleh isolat bakteri endofit isolat Aja3 hanya sebesar 31,3 % 
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(Tabel 2). Rendahnya tingkat penekanan penyakit oleh bakteri endofit pada percobaan ini 

diduga karena tingkat kolonisasi bakteri endofit pada daun ternyata sangat rendah. Hasil 

reisolasi pada daun yang tidak diinokulai bakteri endofit tidak ditemukan koloni bakteri 

endofit yang sama dengan bakteri yang diuji. Kemampuan bakteri endofit mengolonisasi 

jaringan merupakan faktor penting dalam menekan perkembangan patogen (Hallmann, 

2001). Walaupun kurang efektif untuk penyakit embun tepung, namun isolat bakteri 

endofit asal alang-alang isolat Aja 3 masih berpotensi untuk menekan penyakit lain yang 

patogennya ada dalam jaringan tanaman. Mengingat keberadaan mikrob antagonis yang 

memang perlu waktu untuk beradaptasi dan memperbanyak diri di lingkungan sasaran, 

maka akan lebih baik kalo aplikasinya sebagai tindakan preventif atau ketika intensitas 

penyakit masih rendah.  

KESIMPULAN 

 Kombinasi berbagai cara aplikasi yaitu perendaman benih, penyemprotan daun di 

persemaian dan di pembumbunan belum dapat meningkatkan keefektifan isolat bakteri 

endofit dalam menekan penyakit embun tepung pada tanaman tomat. Penekanan penyakit 

terbaik hanya sebesar 31,3 %. 
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ABSTRAK 

Penyakit blas yang disebabkan oleh infeksi patogen Pyricularia oryzae dapat 

menurunkan produksi padi yang signifikan. Ketersedian tanaman padi yang tahan terhadap 

penyakit ini diharapkan dapat menjadi alternatif pengendalian yang lebih ramah 

lingkungan dibandingkan dengan penggunaan pestisida yang sudah umum dilakukan. 

Ketahanan tanaman dapat diinduksi dengan menggunakan agens penginduksi yang salah 

satunya adalah mikroorganisme bakteri non patogen. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji kemampuan isolat bakteri endofit asal tanaman padi untuk meningkatkan 

ketahanan tanaman padi terhadap penyakit blas. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium 

Fitopatologi dan rumah kaca Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas 

Pertanian, Universitas Padjadjaran. Sembilan isolat bakteri endofit yang berasal dari bagian 

tanaman padi diuji dalam meningkatkan ketahanan tanaman yang diaplikasikan melalui 

seed coating. Percobaan dilakukan dengan menggunakan RAK dengan 10 perlakuan yaitu 

9 isolat yang diuji dan perlakuan kontrol yang diulang 3 kali. Hasil penelitian 

menunjukkan perlakuan benih padi dengan beberapa bakteri endofit mampu menekan 

perkembangan penyakit blas secara in planta pada tanaman padi maupun secara in vitro 

pada daun padi yang masing-masing mencapai 100% dan 68,42%. Beberapa isolat bakteri 

endofit mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman padi. 

Kata kunci: bakteri endofit padi, induksi resistensi 

PENDAHULUAN 

Penyakit blas yang disebabkan oleh infeksi jamur Pyricularia oryzae Cav. dapat 

mengakibatkan penurunan produksi padi yang signifikan. Bagian tanaman padi yang 

umum diserang oleh patogen ini adalah daun (penyakit blas daun) dan tangkai malai 

(penyakit blas leher) dimana infeksi pada bagian malai dapat mengakibatkan kehampaan 

biji (Basyir et al., 1995 dalam Taufik, 2011; Semangun, 1991).  

Pengendalian penyakit blas umumnya dilakukan secara kimiawi dengan 

menggunakan fungisida dengan hasil yang cukup memuaskan.  Namun demikian, efek 

mailto:endah.yulia@unpad.ac.id
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negatif yang mungkin timbul dari penggunaan fungisida ini mendorong beberapa upaya 

pencarian cara pengendalian yang lebih aman terhadap lingkungan dan berkelanjutan. 

Salah satu cara yang diuji di dalam penelitian ini adalah induksi resistensi tanaman dengan 

menggunakan bakteri endofit asal tanaman padi. Di dalam induksi resistensi sistemik, 

dilaporkan bahwa prainokukasi dengan agens penginduksi dapat mengaktifkan secara 

cepat berbagai mekanisme resistensi tanaman, di antaranya akumulasi fitoaleksin, dan 

peningkatan aktivitas beberapa jenis enzim penginduksi seperti ß-1,4-glukosidase, kitinase 

dan ß-1-3-glukanase. Sinyal penginduksi resisten dapat berupa agens penginduksinya atau 

sinyal yang disintetis tanaman akibat adanya agens penginduksi dimana sinyal tersebut 

diproduksi pada suatu bagian tanaman, namun dapat berperanan pada bagian lainnya. 

Transinduksi sinyal dapat ditransfer secara intraseluler sehingga menimbulkan sistem 

ketahan tanaman secara sistemik (Tuzun & Kuc, 1991). Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji kemampuan isolat bakteri endofit asal tanaman padi untuk meningkatkan 

ketahanan tanaman padi terhadap penyakit blas. 

METODOLOGI 

Benih padi diberi perlakuan seed coating dengan isolat bakteri endofit dengan cara 

benih padi direndam selama 6 jam di dalam campuran bakteri dan 3% xathan gum. 

Sebelum diberi perlakuan, benih padi direndam dengan aquades selama 24 jam, kemudian 

disterilisasi dengan merendamnya di dalam larutan kloroks 1% selama 30 detik, dibilas 

dengan aquades steril sebanyak tiga kali, dan dikeringanginkan di atas kertas saring selama 

kurang lebih 24 jam. Selanjutnya, benih padi disemai di baki plastik dengan media tanam 

campuran kompos dan tanah dengan perbandingan 1:1 selama 21 hari. Bibit padi kemudian 

dipindahtanamkan ke dalam ember yang sudah berisi tanah sawah yang digenangi air. Pada 

setiap ember ditanam 3 bibit padi. Pada saat pindah tanam, dilakukan pemupukan NPK 

dengan pupuk tunggal yaitu pupuk urea 1,88 g/lubang tanam, SP36 0,31 g/lubang tanam 

dan KCl 0,31 g/lubang tanam. Ember-ember perlakuan kemudian ditempatkan di rumah 

kaca. 
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Inokulasi Jamur P. oryzae dengan Menggunakan Tanaman Spreader dan 

Penyemprotan Suspensi Konidia 

Sumber inokulum  P. oryzae merupakan inokulum dari tanaman padi yang 

terserang penyakit blas yang diperoleh dari lapangan (tanaman spreader). Metode 

inokulasi dilakukan dengan cara menempatkan tanaman spreader di sekitar tanaman padi 

yang diuji (Ghazanfar et al., 2009; Kharisma, dkk., 2013; Pasha et al., 2013). Setelah 

tanaman uji dan tanaman spreader diatur dan diletakkan sebagai plot-plot percobaan, 

tanaman disungkup selama 3 hari. Tanaman uji juga disemprot dengan suspensi konidia P. 

oryzae dan juga potongan daun bergejala diletakkan di sekitar tanaman padi. 

Penyemprotan dilakukan pada seluruh bagian tanaman tetapi tidak sampai run-off. Hal ini 

dilakukan untuk mendorong terjadinya infeksi pada tanaman yang diuji. 

Pengamatan Intensitas Penyakit Blas 

Pengamatan penyakit dilakukan dengan menghitung intensitas penyakit blas serta 

mengamati pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman padi. Pengamatan dilakukan satu 

kali dalam satu minggu. Pegamatan intensitas penyakit dilakukan pada saat gejala penyakit 

blas muncul pada daun tanaman uji untuk pertama kali sampai tanaman berumur 45 hari 

dengan menggunakan sistem skoring skala 0-9 (IRRI, 1996) yaitu 0 = tidak ada bercak, 1 = 

bercak sebesar ujung jarum, 2 = bercak bulat kelabu dengan pinggiran coklat sekitar 1-2 

mm diameternya dan terutama ditemukan di daun bagian bawah, 3 = bercak sma dengan 

nomor dua tetapi sejumlah besar ditemukan di daun bagian atas, 4 = bercak khas blas 

(belah ketupat) dengan sporulasi, panjang 3 mm atau lebih, luas daun terserang kurang dari 

2%, 5 = bercak khas blas, luas daun terserang 2-10%, 6 = bercak khas blas, luas daun 

terserang 11-25%, 7 = bercak khas blas, luas daun terserang 26-50%, 8 = bercak khas blas, 

luas daun terserang 51-75%, dan 9 = bercak khas blas, luas daun terserang lebih dari 75%. 

Jumlah tanaman yang diamati setiap perlakuan sebanyak 3 tanaman. Intensitas penyakit 

dihitung dengan menggunakan rumus intensitas penyakit sebagai berikut I = (n x z)/N x Z 

x 100% dengan I = Intensitas penyakit (%), n = luas daun tanaman yang terserang, z = nilai 

skala setiap kategori serangan, N = jumlah seluruh daun yang diamati, dan Z = skala 

tertinggi dari kategori skala serangan. Data dianalisis dengan menggunakan Program SPSS 
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Versi 16. Pengujian perbedaan antar perlakuan menggunakan Analisis Varians pada taraf 

nyata 5% dengan uji lanjut Uji Jarak Berganda Duncan. 

Pengujian Detached Leaf Assay Method 

 Daun yang berumur 55 HST dari setiap perlakuan dan ulangan dipotong dengan 

menggunakan gunting sepanjang 15 cm. Daun kemudian dibersihkan dengan 

menggunakan aquades steril dengan mencelupkannya selama beberapa detik. Kotak plastik 

mika kemudian disiapkan dengan dilapisi tisu pada permukaan bawah kotak dan kemudian 

sedotan disusun secara vertikal di atas lapisan tisu. Tisu dibasahi dengan aquades steril 

hingga jenuh. Daun yang sudah dibersihkan disusun ke dalam kotak plastik mika sebanyak 

4 lembar secara horizontal dengan salah satu bagian ujung mengenai tisu dan ujung daun 

ini ditutup dengan tisu basah tersebut. 

Sebelum dilakukan inokulasi, area daun dilukai dengan cara ditusuk menggunakan 

jarum kecil. Miselium blok (ukuran 6 mm) jamur P. oryzae (Koleksi Laboratorium 

Fitopatologi, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran) kemudian diinokulasikan di atas 

permukaan daun yang sudah dilukai tersebut dan diinkubasikan pada suhu ruang. 

Pengamatan dilakukan sampai 7 hari setelah inokulasi di bawah mikroskop. Pengamatan 

yang dilakukan yaitu terhadap terjadi tidaknya gejala bercak penyakit blas dan  panjang 

serta lebar bercak yang terbentuk. Karakteristik bercak juga diamati. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Isolat bakteri endofit yang diuji memiliki kisaran kerapatan bakteri 5,1-13,8 x 10
9
 

cfu/ml. Kerapatan bakteri yang umum digunakan dalam bioassay bakteri adalah 10
9
 cfu/ml 

(Abidin dkk., 2015; Oostendorp & Sikor, 1989). 

Pada pengujian ini menunjukkan bahwa metode inokulasi dengan tanaman 

spreader bisa berhasil mengakibatkan infeksi dan menimbulkan gejala.Ggejala penyakit 

blas muncul pada perlakuan kontrol dan perlakuan isolat Os5 dengan intensitas penyakit 

masing-masing sebesar 58,3% dan 20% (Tabel 1). Namun demikian, secara keseluruhan 

infeksi penyakit blas pada percobaan ini dapat digolongkan rendah dengan rendahnya 

kemunculan gejala pada perlakuan kontrol. Jumlah tanaman spreader yang digunakan pada 

penelitian ini adalah tiga puluh tanaman dengan tanaman yang diuji sejumlah sembilan 
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puluh tanaman. Mungkin jumlah ini masih kurang untuk menyediakan sumber inokulum 

yang cukup bagi tanaman uji untuk terjadinya infeksi.  

Tabel 1. Intensitas dan persentase penekanan penyakit blas pada tanaman padi umur 6 

minggu setelah tanam pada perlakuan benih padi dengan bakteri endofit. 

Perlakuan Intensitas penyakit (%) Penekanan perkembangan penyakit (%) 

Isolat Os1 0 c 100 

Isolat Os2 0 c 100 

Isolat Os3 0 c 100 

Isolat Os4 0 c 100 

Isolat Os5 20 b 65,52 

Isolat Os6 0 c 100 

Isolat Os7 0 c 100 

Isolat Os8 0 c 100 

Isolat Os10 0 c 100 

Kontrol 58,3 a - 

Keterangan: Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang berbeda dalam satu kolom menunjukkan 

perbedaan yang nyata berdasarkan uji Duncan pada taraf nyata 5%. 

 

Tabel 2. Rata-rata tinggi tanaman padi pada perlakuan benih padi dengan bakteri endofit. 

Perlakuan 
Rata-rata tinggi tanaman (cm)  

1 MST 2 MST 3 MST 4 MST 5 MST 6 MST 7 MST 

Isolat Os1 18,37abc 32,55abc 39,93ab 50,83a 56,78a 76,42a 88,33ab 

Isolat Os2 15,18ab 26,57ab 35,97ab 40,02a 57,53a 70,53a 79,8a 

Isolat Os3 17,93abc 31,65abc 39,58ab 50,6a 67,07a 75,82a 87,28ab 

Isolat Os4 16,62ab 27,83ab 36,38ab 45,87a 59,78a 69,43a 84,3a 

Isolat Os5 19,62bcd 34,33bcd 39,97ab 46,9a 58,7a 71,15a 82,03a 

Isolat Os6 24,35e 42,63e 48ab 56,92a 69,95a 82,1a 92,68b 

Isolat Os7 21,38cde 35,05cde 41,73bc 49,62a 60,83a 74,4a 82,98ab 

Isolat Os8 18,65abc 32,98de 39,42ab 48,65a 60,2a 70,48a 79,7a 

Isolat Os10 23,37de 39,65a 43,53bc 49,88a 61,82a 72,85a 85,07ab 

Kontrol 14,65a 23,31a 32,23a 48,95a 61,78a 72,83a 80,4a 

Keterangan: Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang berbeda dalam satu kolom menunjukkan 

perbedaan yang nyata berdasarkan uji Duncan pada taraf nyata 5%.  
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Dari sembilan isolat bateri endofit yang diuji diperoleh lima isolat yaitu isolat Os1, 

Os3, Os6, Os7 dan Os10 yang mampu memacu pertumbuhan tinggi tanaman padi 

dibanding kontrol pada pengamatan akhir yaitu tanaman berumur 7 MST. Akan tetapi 

hanya isolat Os6 menunjukkan nilai yang berbeda nyata dengan kontrol.  Dengan 

demikian, hasil penelitian ini menunjukkan kemampuan isolat bakteri endofit asal tanaman 

padi dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman padi terutama pada tinggi tanaman.  

Pengamatan utama pada metode detached leaf assay menunjukkan bahwa 

perkembangan bercak pada daun pada perlakuan kontrol lebih tinggi daripada pada 

perlakuan isolat bakteri endofit pada pengamatan 7 hari setelah inokulasi (Tabel 3). 

Tabel 3. Persentase perkembangan bercak gejala penyakit blas pada daun padi yang diberi 

perlakuan bakteri endofit dan diinokulasi patogen P. oryzae.  

Perlakuan Perkembangan bercak (%) pada 7 HSI Penekanan penyakit (%) 

Isolat Os1 25,00a 68,42 

Isolat Os2 58,30b 26,36 

Isolat Os3 62,50b 21,06 

Isolat Os4 45,83ab 42,11 

Isolat Os5 70,83b 10,53 

Isolat Os6 54,17b 31,83 

Isolat Os7 50,83ab 35,80 

Isolat Os8 58,30b 26,36 

Isolat Os10 50,00ab 36,84 

Kontrol 79,17b - 

Keterangan: Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang berbeda dalam satu kolom menunjukkan 

perbedaan yang nyata berdasarkan uji Duncan pada taraf nyata 5%.   

 Hasil pengamatan perkembangan bercak penyakit blas menunjukkan persentase 

perkembangan bercak yang lebih rendah pada semua perlakuan dibandingkan dengan pada 

perlakuan kontrol, meskipun hanya satu isolat (Os1) yang berbeda nyata dengan perlakuan 

kontrol. Ukuran bercak (panjang x lebar) terkecil  pada 10 HSI yaitu 8,13 x 1,03 unit 

dibandingkan ukuran pada perlakuan kontrol sebesar 13,50 x 1,81 unit. Ou (1985) dalam 

Sudir dkk. (2014) menyebutkan bahwa bila bercak penyakit blas yang terbentuk sangat 

kecil dan tidak berkembang lagi. Pengamatan ukuran bercak yang dijadikan indikasi untuk 

menguji ketahanan tanaman pada metode pengujian yang sama dilakukan pada penelitian-

penelitian sebelumnya (Jia et al., 2003; Takahasi et al., 2009).  
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KESIMPULAN 

Beberapa isolat bakteri endofit mampu menghambat perkembangan penyakit blas 

sampai 100% dan 68,42% pada daun padi secara in vitro. Isolat bakteri endofit Os1 adalah 

isolat yang paling baik dalam menekan perkembangan penyakit blas dengan ukuran bercak 

yang kecil serta bercak yang relatif tidak bermiselium. 
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