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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. LatarBelakang 

Peran Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagai penyediaan bahan baku kayu di 

Indonesia kini semakin meningkat. Bagian terbesar kayu dari HTI luar Jawa adalah 

untuk kayu pulp yang didominasi oleh Acacia mangium, Acacia crassicarpa dan 

Eucalyptus pellita (Rimbawanto, 2008). Akasia merupakan salah satu jenis 

tanaman yang dikembangkan dan diolah pada pembangunan hutan tanaman 

industri. Jenis ini dikelompokkan ke dalam jenis-jenis kayu HTI untuk memenuhi 

kebutuhan kayu serat terutama untuk bahan baku industri pulp dan paper (Oktaveni, 

2009).  

Untuk mendukung program pembangunan Hutan Tanaman Industri kualitas 

bibit tanaman sangat berpengaruh, karena bibit yang berkualitas akan menghasilkan 

tegakan dengan tingkat produksi tinggi. Untuk menghasilkan bibit akasia yang 

sehat diperlukan benih yang baik, media yang mengandung sumber nutrisi yang 

cukup, harus didukung oleh adanya peran agen antagonis dalam melindungi 

tanaman dari serangan penyakit. Pengendalian secara hayati diharapkan dapat 

memberikan efek positif serta mengurangi efek samping dari penggunaan pestisida 

dalam mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman, terutama 

disebabkan kekhawatiran terhadap bahaya penggunaan bahan kimia sebagai 

pestisida (Nurhayati, 2011). 

Salah satu kendala dalam budidaya tanaman industri di Indonesia adalah 

adanya serangan jamur akar putih (JAP) yang disebabkan oleh Rigidoporus 

microporus dan jamur busuk hati yang disebabkan oleh Phellinus noxius yang dapat 

mematikan tanaman (Harni dan Amaria, 2011). Penyakit busuk hati merupakan 

penyakit utama A. mangium, terutama pada pertanaman perkebunan yang bersifat 

parasit (Potter et al., 2006). Tahap awal infeksi oleh jamur P. noxius ini sering sulit 

terdeteksi, sementara kebanyakan pohon yang telah menunjukkan gejala penyakit 

biasanya tidak dapat dikendalikan lagi (Farid et al., 2009). Berdasarkan hasil survei 

perkebunan komersial A. mangium pada rotasi kedua di Sumatera Tahun 2004, 

kejadian busuk hati tercatat antara 3%-26% (Rimbawanto, 2006).   
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Cendawan P. noxius menjadi salah satu penyebab kerusakan Hutan Tanaman 

Industri (HTI) di Sumatera dan Kalimantan. Teknik-teknik pengendalian yang saat 

ini diaplikasikan belum mampu menekan penyakit di bawah batas kerugian 

ekonomis (Sumardiyono dkk, 2009). Menurut Kurniawan (2008) serangan penyakit 

busuk hati di Indonesia yang timbul akibat penyakit P. noxius pada tanaman A. 

mangium sebesar 40% dari total tanaman umur 8 tahun. 

Pengendalian penyakit tanaman menggunakan bahan kimia berdampak 

negatif terhadap lingkungan, sehingga pestisida hayati merupakan alternatif 

pengendalian yang aman bagi lingkugan (Soenartiningsih, 2014). Pengendalian 

yang aman dan ramah lingkungan dalam mengendalikan patogen adalah dengan 

menggunakan musuh alaminya melalui suatu mekanisme reaksi antagonistik untuk 

menghambat atau membunuh patogen. Pada umumnya jenis agen hayati yang 

dikembangkan adalah mikroba alami. Baik yang hidup sebagai saprofit di dalam 

air, tanah, bahan organik maupun yang hidup di dalam jaringan tanaman (endofit), 

yang dapat bersifat menghambat proses pertumbuhan dan berkompetisi dalam 

ruang maupun nutrisi dengan patogen sasaran (Berlian dkk, 2013). 

 Informasi lebih lanjut mengenai penggunaan agen pengendali hayati 

diperlukan untuk menghambat infeksi patogen penyebab penyakit busuk hati yang 

disebabkan P. noxius pada pohon yang terinfeksi (Ann et al., 2002). Sampai sejauh 

ini, Phlebiopsis gigantea masih digunakan sebagai agen pengendali hayati dalam 

mengendalikan patogen Heterobasidion annosum, namun penggunaannya untuk 

mengendalikan patogen yang lain pada inang yang berbeda masih jarang. Aplikasi 

spesies Phlebiopsis sebagai pegendali hayati patogen busuk hati pada tanaman yang 

lain perlu dikaji untuk melihat efektifitasnya sebagai pengendali hayati karena 

setiap mikroorganisme mempunyai interaksi yang berbeda-beda (Puspitasari dkk, 

2016).  Untuk menanggulangi serangan penyakit busuk hati pada akar akasia maka 

penulis telah melakukan penelitian dengan judul : 

 “Seleksi Isolat Phlebiopsis sp. Sebagai Agen Pengendali Hayati terhadap 

Phellinus noxius Penyebab Busuk Hati pada Tanaman Akasia (Acacia 

mangium Willd.)’’ 
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1.2.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan isolat Phlebiopsis sp. terbaik 

dalam mengendalikan perkembangan patogen P. noxius penyebab busuk hati pada 

tanaman akasia. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah mendapatkan isolat pengendali hayati yang 

dapat menghambat perkembangan  patogen P. noxius pada tanaman akasia. 

 

1.4. Hipotesis 

Pemberian isolat Phlebiopsis sp. dapat mengendalikan patogen penyebab 

busuk hati pada tanaman akasia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


