
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teoritis 

2.1.1. Penyakit Jamur Akar Putih Tanaman Karet 

Salah satu kendala utama pada budidaya tanaman karet adalah serangan 

penyakit jamur akar putih (JAP) yang disebabkan oleh Rigidoporus microporus. 

Patogen ini menginfeksi tanaman karet sejak di pembibitan sampai tanaman 

menghasilkan. Penyakit akar putih merupakan penyakit yang tergolong penting atau 

berbahaya pada perkebunan karet. Penyakit akar putih banyak ditemukan di daerah 

Jawa Timur dan Sumatera Utara. Menurut Harni (2014), Akibat serangan JAP 

kehilangan hasil mencapai 3-5% pada perkebunan besar dan 5-15% pada perkebunan 

rakyat. Selain mengakibatkan kehilangan produksi karena kerusakan tanaman, akibat 

lain dari infeksi patogen ini adalah secara ekonomis yaitu memerlukan biaya yang 

tinggi dalam pengendaliannya. 

Semangun (1988), mengemukakan bahwa penyakit akar putih pada karet 

disebabkan oleh jamur Rigidoporus microporus (Swartz: Fr.) van Ov. Jamur 

penyebab penyakit akar putih tersebut memiliki nama lain yaitu Fomes lignosus 

Klotzsch, Rigidoporus lignosus (Klotzsch) Imazeki, Fomes semitosus Petch, dan 

Leptoporus lignosus (Klot) Heim et Pat. Fungi ini merupakan, patogen penyebab 

penyakit akar putih (JAP) pada tanaman karet. 

Jamur R. microporus  diklasifikasikan oleh Jayasinghe (2011) sebagai berikut :  

Kingdom  :  Fungi 

Filum   :  Basidiomycota  

Klas   :  Basidiomycetes 

Subklas  :  Agaricomycetidae  

Ordo   :  Polyporales 

Famili   :  Meripilaceae  

Genus   :  Rigidoporus  

Species  :  Rigidoporus microporus (Swartz:fr.) van Ov.  
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Penularan JAP pada umumnya melalui kontak akar tanaman sehat dengan 

tanaman sakit. Patogen JAP merupakan jamur polifag yang dapat menyerang 

bermacam-macam tanaman seperti teh, kopi, kakao, kelapa, ubi kayu dan tanaman 

kayu lainnya. Jamur R. microporus merupakan patogen tular tanah (soil borne 

disease) yaitu sebagian besar siklus hidupnya berada di dalam tanah dan memiliki 

kemampuan untuk menginfeksi perakaran atau pangkal batang sehingga dapat 

menyebabkan infeksi dan kematian bagi tanaman (Berlian dkk., 2013). 

JAP pada akar tanaman membentuk tubuh buah berbentuk kipas tebal, agak 

berkayu, mempunyai zona-zona pertumbuhan, sering mempunyai struktur serat yang 

radier dan mempunyai tepi yang tipis. Warna permukaan tubuh buah dapat berubah 

tergantung dari umur dan kandungan airnya. Pada permukaan tubuh buah benang-

benang jamur berwarna kuning jingga, tebalnya 2,8-4,5 μm, mempunyai banyak 

sekat (septum) yang tebal. Pada waktu masih muda berwarna jingga jernih sampai 

merah kecokelatan dengan zona gelap yang agak menonjol. Jika JAP menjadi tua 

atau kering tubuh buah menjadi suram, permukaan atasnya cokelat kekuningan pucat 

dan permukaan bawahnya cokelat kemerahan (Semangun, 1988). 

Gejala akibat serangan JAP pada tanaman karet yaitu tajuk daun berwarna 

pucat, kuning dan kusam, akhirnya kering dan gugur, sehingga terlihat tajuk tanaman 

hanya tinggal rantingnya saja. Ada kalanya tanaman sakit membentuk daun-

daun  muda atau bunga dan buah pada waktu yang lebih awal. Jika perakaran dibuka, 

terlihat permukaan akar ditumbuhi miselium jamur atau rizomorf berwarna putih 

yang menempel kuat pada akar sehingga sulit dilepas (Jayasinghe, 2011). Menurut 

Pulungan dkk. (2014), serangan patogen R. microporus atau JAP menyebabkan akar 

yang terinfeksi akhirnya menjadi busuk dan umumnya ditumbuhi rizomorf  cendawan 

yang banyak.  

Beberapa cara pengendalian penyakit jamur akar putih adalah pengendalian 

secara mekanis, kultur teknis, kimiawi serta biologi. Pengendalian secara mekanis 

yaitu dengan menghilangkan tunggul-tunggul atau organ tanaman berkayu secara 

tuntas, untuk menghilangkan sumber infeksi. Pengendalian secara kultur teknis 

dilakukan dengan menanam tanaman penutup tanah jenis leguminosa. Pengendalian 

secara kimiawi yaitu dengan pelumasan dan penyiraman fungisida, serta 
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pengendalian secara biologi dilakukan dengan menggunakan agen hayati seperti 

Trichoderma spp. yang bersifat antagonis terhadap patogen (Pawirosoemardjo, 

2004). 

Pengendalian penyakit JAP yang umum dilakukan selama ini cenderung 

menggunakan fungisida sintetis (kimia). Dalam jangka waktu yang panjang fungisida 

sintetis dapat membunuh mikroorganisme non patogen, meracuni manusia, hewan 

dan lingkungan dan memunculkan ras-ras fisiologis patogen baru yang resisten 

terhadap fungisida sintetik yang digunakan. Oleh karena itu penggunaan agens hayati 

diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif penting dalam pengendalian penyakit 

tersebut. Penggunaan mikroorganisme untuk pengendalian hayati memiliki kelebihan 

antara lain: relatif lebih aman, tidak terakumulasi dalam rantai makanan, mengurangi 

pemakaian berulang-ulang dan organisme sasaran jarang yang resisten. Pengendalian 

hayati dapat dilakukan melalui satu atau lebih organisme yang hidup bersama secara 

alamiah atau melalui manipulasi lingkungan, inang atau agens antagonis. Di alam 

terdapat banyak sekali mikroorganisme yang bersifat antagonis bagi patogen, yang 

berpotensi dapat digunakan sebagai agens hayati untuk mengendalikan penyakit 

tanaman secara hayati. Beberapa diantaranya adalah golongan mikroorganisme 

Rhizosfer seperti Trichoderma spp. (Soesanto, 2008). 

2.1.2. Fungisida berbahan aktif triadimefon. 

Fungisida merupakan racun spesifik untuk mengendalikan serangan fungi. 

Fungisida dikelompokkan menjadi fungisida kontak, sistemik atau kombinasi dari 

keduanya. Fungisida kontak adalah fungisida yang tidak dapat diserap oleh tanaman, 

fungisida kontak hanya membentuk lapisan penghalang pada permukaan tanaman 

yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penetrasi fungi ke sel atau jaringan 

tanaman dan menghambat perkecambahan spora atau konidia fungi yang menempel 

di permukaan tanaman. Fungisida sistemik adalah fungisida yang dapat diabsorpsi 

oleh jaringan atau organ tanaman dan ditranslokasikan ke bagian tanaman lainnya 

lewat aliran cairan tanaman, sehingga fungisida sistemik mampu menghambat 

perkembangan fungi yang sudah masuk ke dalam jaringan tanaman atau 

membunuhnya (Iskarlia dkk., 2014). 
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Dalam usaha pengelolaan penyakit tumbuhan saat ini, fungisida yang bersifat 

sistemik mempunyai beberapa kelebihan karena dapat membunuh beberapa patogen 

penyakit atau menghambat kerusakan yang terjadi pada tanaman. Namun 

penggunaan fungsida yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif bagi 

tanaman, lingkungan dan kesehatan manusia (Sumardiyono, 2015). 

Fungisida berbahan aktif triadimefon merupakan salah satu fungisida 

sistemik dari golongan triazol yang mampu mengendalikan penyakit jamur, termasuk 

jamur akar putih (Edwards, 2006). Menurut Görtz dkk. (2008) fungisida golongan 

triazol selain dapat meningkatkan toleransi tanaman terhadap lingkungan agar 

tanaman tidak mudah stres, fungisida golongan triazol juga memiliki dampak buruk 

yaitu penghambatan pertumbuhan akar, penghambatan pertumbuhan tunas dan 

penurunan panjang koleoptil pada bibit tanaman gandum. Fungisida triadimefon dan 

triadimenol secara nyata mengurangi pertumbuhan koleoptil, daun primer dan akar 

bibit barley pada saat benih barley ditanam dalam cawan petri selama tujuh hari. 

Triadimefon dan triadimenol mengganggu biosintesis gibberelin dan sterol pada bibit 

barley dengan menghambat reaksi demetilasi oksidatif (Buchenauer dan Röhner, 

1981).  

2.1.3. Biokontrol Agen Hayati Trichoderma spp. 

Genus Trichoderma umum dijumpai di tanah, kayu lapuk dan bahan tumbuh-

tumbuhan lainnya. Jenis Trichoderma spp. dapat dijumpai sebagai mikroflora tanah 

yang dominan pada bermacam habitat yang luas. Kemampuan daya antagonis 

Trichoderma spp. yang dapat ditemukan pada habitat tanah yang luas diduga terkait 

dengan kemampuan metabolisme Trichoderma spp. yang beragam dan berkompetisi 

secara aktif. Secara reproduksi, fase aseksual Trichoderma spp. berlangsung secara 

mitosis dan klonal, sedangkan fase seksualnya belum banyak diketahui (Widyastuti, 

2007). 
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Menurut Yamag dkk., (1996), Trichoderma spp. diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

Kingdom : Fungi 

Filum  : Ascomycota 

Klas  : Sordariomycetes 

Ordo  : Hypocreales 

Family  : Hypocreaceae 

Genus  : Trichoderma 

Trichoderma adalah salah satu jamur tanah yang tersebar luas (kosmopolitan) 

dan hampir dapat ditemui di lahan-lahan pertanian maupun perkebunan. Trichoderma 

spp. secara umum memiliki ciri morfologi antara lain memiliki konidiofor hialin, 

banyak percabangan, tidak vertikal. Memiliki phialid tunggal atau berkelompok. 

Konidia hialin, bersel tunggal, berbentuk oval, berada pada gugus terminal kecil. 

Biasanya mudah dikenali karena memiliki pertumbuhan cepat dan potongan 

berwarna hijau dari konidia (Barnet and Hunter, 1972). 

Menurut Widyastuti (2007), ciri-ciri umum Trichoderma spp. sebagai berikut: 

1. Jamur yang bersifat kosmopolitan pada tanah, kayu lapuk, dan aneka tanaman 

sayur. 

2. Jamur ini merupakan komponen mikroflora dominan pada habitat yang luas. 

3. Jamur ini dapat tumbuh optimum pada suhu 25oC-30oC. 

4. Jamur ini tumbuh secara berkelompok dengan cepat di daerah pertanian, padang 

rumput, hutan, rawa, dan tanah gurun. 

5. Jamur ini biasanya hidup di tanah sedikit masam. 

Trichoderma spp. dapat dijumpai pada daerah perakaran tanaman, terutama 

dibawah tajuk tanaman. Trichoderma spp. paling banyak ditemui pada ujung akar 

dan pada kedalaman 5-10 cm di sekitar pangkal batang. Trichoderma spp. hidup pada 

pH tanah 5 sampai 6,5 mempunyai daya antagonis, sehingga banyak digunakan 

sebagai agen pengendali hayati. 
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2.1.4. Trichoderma spp. sebagai Agen Biokontrol dan Stimulator Pertumbuhan 

Tanaman 

Pertanian modern saat ini didasarkan pada keinginan produsen untuk 

mendapatkan hasil yang lebih, maka produsen cenderung menggunakan fungisida 

sintetis yang dianggap lebih praktis dan tidak banyak membutuhkan tenaga 

tambahan. Pengendalian penyakit menggunakan fungisida sintetis ini berdampak 

pada memburuknya kondisi lingkungan, karena banyaknya polusi kimia di 

lingkungan dan mengakibatkan semakin banyaknya patogen yang resisten terhadap 

fungisida yang digunakan. Untuk mengurangi terjadinya polusi kimiawi di 

lingkungan dan munculnya patogen yang resisten terhadap fungisida, maka 

penggunaan agen hayati mempunyai peluang besar dikembangkan (Widyastuti, 

2007). Penggunaan agens hayati antagonis pada rizosfer lebih mudah berkembang 

dan mempertahankan diri, serta tidak membutuhkan waktu lama dalam beradaptasi 

sehingga berpotensi untuk mengendalikan patogen tular tanah (Soesanto, 2008). 

Mekanisme Trichoderma sebagai agens pengendali patogen tular tanah dapat 

melalui mekanisme parasitisme, kompetisi ruang dan nutrisi, membentuk lingkungan 

yang cocok bagi tanaman, membentuk zat pemicu pertumbuhan, serta antibiosis dan 

induksi ketahanan tanaman. Menurut Widyastuti (2007), kemampuan masing-masing 

spesies Trichoderma dalam mengendalikan cendawan patogen berbeda-beda. Hal ini 

dikarenakan morfologi dan fisiologinya berbeda-beda. Beberapa jenis Trichoderma 

juga dapat berperan sebagai dekomposer untuk meningkatkan kesuburan tanah 

sehingga dapat memicu pertumbuhan tanaman (Amaria dan Wardiana, 2014). 

Menurut Hjeljord dan Tronsmo (1998), kelebihan Trichoderma spp. sebagai 

agen biokontrol adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai organisme hidup, Trichoderma spp. bersifat dinamis sehingga dapat 

bereaksi sesuai dengan perubahan yang terjadi pada habitatnya. 

2. Sebagai mikoparasit yang agresif, Trichoderma spp. mampu menyerang patogen 

yang sebelumnya telah berada di suatu habitat tertentu. Menurut Rifai (1969) Ada 

sembilan genus Trichoderma yang umum dijumpai di Indonesia yaitu: T. 

piluliferum, T. polysporum, T. hamatum, T. koningii, T. T. virens, T. harzianum, 

T. longibrachiatum, T. pseudokoningii, T. viride. 
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Hasil penelitian Amaria dkk., (2015), menunjukkan bahwa isolat jamur 

antagonis dari genus Trichoderma memiliki kemampuan daya hambat yang lebih 

baik dibandingkan genus lainnya. Keempat jamur dari genus Trichoderma memiliki 

mekanisme kompetisi yang lebih baik terhadap Rigidoporus microporus 

dibandingkan marga Penicillium, Eupenicillium, Paecilomyces, dan Aspergillus. Di 

samping itu, isolat Trichoderma virens dan Hypocrea atroviridis juga memiliki 

kemampuan parasitisme, sedangkan Paecilomyces lilacinus dan Eupenicilium 

javanicum memiliki mekanisme antibiosis terhadap Rigidoporus microporus. Isolat 

jamur antagonis yang paling berpotensi untuk dikembangkan sebagai agens hayati 

pengendali JAP pada tanaman karet, yaitu Trichoderma virens, Trichoderma 

hamatum, dan Hypocrea atroviridis.  

Penelitian pengendalian JAP pernah dilakukan oleh Manurung dkk, (2015) di 

areal lahan Tanpa Olah Tanah (TOT) di Kebun Percobaan Balai Penelitian Sungei 

Putih, Deli Serdang. Dengan menggunakan berbagai jenis bahan aktif  (Triadimefon, 

Trichoderma dan bakteri indofitik) terhadap penyakit Jamur Akar Putih (Rigidoporus 

microporus (Swartz: Fr.)). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai jenis bahan 

aktif berpengaruh sangat nyata terhadap intensitas serangan dan tinggi tanaman serta 

berpengaruh nyata terhadap diameter batang. Hasil terbaik untuk menekan intensitas 

serangan Rigidoporus microporus terdapat pada perlakuan (triadimefon) yaitu 

intensitas serangan JAP menurun hingga sebesar 0% dan intensitas serangan JAP 

pada perlakuan bakteri endofitik sebesar 1,67%. Hasil terbaik untuk diameter batang 

dan tinggi tanaman terdapat pada perlakuan (Trichoderma sp) sebesar 57,05% dan 

72,14%. 

Hasil penelitian Pulungan dkk., (2015), tentang uji efektivitas T. harzianum 

dengan formulasi granular dapat menekan intensitas serangan JAP pada tanaman 

karet di pembibitan menjadi sebesar 5,55%, sedangkan intensitas serangan JAP pada 

kontrol sebesar 83,33%. 

 Prayudi dkk., (2000), menyatakan bahwa pengendalian hayati bersifat 

spesifik lokal dengan mikroorganisme antagonis yang terdapat di suatu daerah hanya 

akan memberikan hasil yang baik di daerah asalnya. Isolat Trichoderma spp. yang 

berasal dari Kalimantan Selatan telah dilaporkan memiliki kemampuan yang lebih 

baik untuk mengendalikan penyakit hawar pelepah daun padi dibandingkan dengan 
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isolat Trichoderma sp. yang berasal dari Yogyakarta. Hal tersebut membuktikan 

bahwa isolat lokal (indigenus) memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan 

berpotensi yang lebih baik dalam menekan patogen yang terdapat di daerah asalnya 

dibandingkan isolat yang berasal dari daerah lain. 

 

2.2 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, tujuan, rumusan masalah, dan tinjauan pustaka, 

maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagi berikut: 

1. Biofungisida Trichoderma spp. mampu menghambat pertumbuhan jamur akar 

putih (JAP) pada bibit tanaman karet dan meningkatkan tinggi tanaman. 

2. Isolat lokal Trichoderma spp. dari kebun Karet Blimbing PTPN IX, Pekalongan, 

Jawa Tengah berpotensi lebih baik dalam mengendalikan JAP (inokulum dari 

kebun Karet Blimbing PTPN IX) pada bibit tanaman karet dan menghasilkan 

tanaman karet yang lebih tinggi. 

 

2.3. Definisi dan Pengukuran Variabel 

Agar terhindar dari penafsiran yang berbeda-beda terhadap hipotesis yang 

dikemukakan, maka dibuat definisi dan pengukuran variabel sebagai berikut: 

1. Penyakit tanaman adalah suatu keadaan terganggunya tanaman, sehingga 

menimbulkan kelainan atau kerusakan fungsi bagian tubuh tanaman. 

Penyebabnya bermacam-macam, antara lain iklim, kekurangan unsur hara, 

adanya aktivitas organisme lain. 

2. JAP Rigidoporus microporus  merupakan salah satu penyebab penyakit pada 

tanaman karet. Jamur ini memiliki ciri khas yaitu jaringan benang-benang 

(mycelium) berwarna putih. Miselia jamur mampu melakukan penetrasi langsung 

ke dalam jaringan akar. 

3. Perbanyakan JAP : Pada mulanya yaitu memperbanyak biakan murni isolat JAP 

pada media Potato Dextore Agar (PDA) di dalam botol sampai pertumbuhan JAP 

memenuhi sebagian dari botol. Kemudian di masukkan potongan akar tanaman 

karet steril, sampai seluruh potongan akar karet dipenuhi misselium JAP. 
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Potongan akar yang telah ditumbuhi jamur dibenamkan disekitar tanaman karet 

dan di uji.  

4. Pengendalian JAP : Pengendalian JAP dilakukan dengan cara pemberian 

berbagai macam perlakuan, meliputi pemberian fungisida sintetik berbahan aktif 

Triademafon (bayleton 250EC) dan pemberian biofungisida yang mengandung 

Trichoderma spp. 

5. Trichoderma spp. merupakan cendawan yang banyak terdapat di tanah dan 

digunakan untuk mengendalikan patogen tanah. Trichoderma spp. mempunyai 

sifat mikroparasitik yaitu kemampuan untuk menjadi parasit cendawan lain.  

6. Penghitungan intensitas penyakit JAP menggunakan metode skoring kerusakan. 

7. Pengamatan intensitas penyakit JAP dengan cara mencabut bibit tanaman karet 

pada umur 30, 60, 90 dan 120 hari setelah aplikasi (HSA) 

 

 


