
4 
 

II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Akasia (A. mangium Willd.) 

A. mangium adalah salah satu tanaman yang dapat dijadikan sebagai bahan 

utama pembuatan kertas. Potensi utama kayu akasia sebagai bahan baku pulp sudah 

diakui secara luas oleh perindustrian kayu, akasia juga berpotensi sebagai tanaman 

penghijau di perkotaan (Elfarisna dkk, 2016). Manfaat dari tanaman akasia adalah 

sebagai penghasil pulp dan kertas, furniture, kayu lapis, lantai dan kontruksi 

bangunan. Di Indonesia luas tanaman akasia telah mencapai 1.2 juta ha dan 

sebagian besar berupa tanaman A. mangium (Nuhamara, 2008). Tanaman Akasia 

memiliki susunan taksonomi sebagai berikut : Kingdom : Plantae, Divisi : 

Magnoliophyta, Kelas : Magnoliopsida, Ordo : Fabales, Famili : Fabaceae, Genus : 

Acacia, Spesies :  Acacia mangium Willd. (Krisnawati dkk, 2011).  

 

2.2.  Morfologi 

Ciri-ciri morfologi akasia sangat bervariasi tergantung kombinasi gen yang 

mendominasi kenampakan morfologinya. Namun demikian ciri morfologi akasia 

kebanyakan menyerupai induknya. Beberapa ciri morfologi akasia tersebut dapat 

digunakan sebagai salah satu parameter untuk menentukan vigoritasnya atau 

keunggulannya (Sunarti dkk, 2014). Akasia tidak memiliki persyaratan tumbuh 

yang tinggi dalam segi morfologi. Morfologi yang dikaji adalah bentuk dan susunan 

tubuh bagian luar tumbuhan yaitu akar, batang, daun, bunga dan biji (Hasanuddin, 

2013). 

 

2.2.1 Akar 

 Pohon akasia termasuk tumbuhan dikotil yang berakar tunggang berwarna 

putih kotor dan bercabang. Akar tunggang berbentuk kerucut panjang, tumbuh lurus 

kebawah, akanya bercabang banyak sehingga dapat memberi kekuatan lebih besar 

kepada batang dan juga zat-zat makanan yang diperoleh lebih banyak sehingga 

dapat tumbuh subur dan pesat (Masripatin dkk, 2010). 
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2.2.2 Batang 

 Pohon akasia pada umumnya besar dan bisa mencapai ketinggian 30 m, 

dengan batang bebas cabang lurus yang bisa mencapai lebih dari setengah total 

tinggi pohon. Pohon akasia jarang mencapai diameter setinggi dada lebih dari 60 

cm, akan tetapi di hutan alam Queensland dan Papua Nugini, pernah dijumpai 

pohon dengan diameter hingga 90 cm (Krisnawati dkk, 2011).  

 Pohon akasia yang tumbuh ditempat yang buruk bisa menyerupai semak besar 

atau pohon kecil dengan tinggi rata-rata antara 7 sampai 10 m. Batang pohonnya 

beralur memanjang. Pohon akasia yang masih muda pada umumnya berkulit mulus 

dan berwarna coklat dan coklat tua (Krisnawati dkk, 2011). 

 

2.2.3 Daun 

 Anakan akasia yang baru berkecambah memiliki daun majemuk yang tediri 

dari banyak anakan daun. Meskipun demikian, setelah beberapa minggu daun 

majemuk tidak terbentuk lagi melainkan tangkai daun dan sumbu utama setiap daun 

majemuk tumbuh melebar dan berubah menjadi daun semu dengan bentuk 

sederhana dengan tulang daun paralel, dan bisa mencapai panjang 25 cm dan lebar 

mencapai 10 cm (Krisnawati dkk, 2011). 

 

2.2.4 Bunga dan Biji 

 Bunga akasia tersusun dari banyak bunga kecil dan berwarna putih atau krem 

seperti paku. Ketika mekar, bunga menyerupai sikat botol dengan aroma yang agak 

harum. Setelah pembuahan, bunga akan berkembang menjadi polong-polong hijau 

yang kemudian berubah menjadi buah matang dan berwarna coklat gelap. Bijinya 

berwarna hitam mengkilap dengan bentuk bevariasi dari longitudinal, elips, oval 

dan lonjong berukuran 3-5 mm x 2-3 mm. Biji akasia melekat pada polong dengan 

tangkai yang berwarna orange sampai merah (Krisnawati dkk, 2011). 

 

2.3.  Syarat Tumbuh 

 Akasia termasuk tanaman yang cepat tumbuh dan mudah tumbuh pada 

kondisi lahan yang rendah tingkat kesuburannya, seperti pada lahan marginal 

dengan pH rendah, tanah berbatu serta tanah yang telah mengalami erosi (Laksono 

dan Setyaji, 2003). Jumlah curah hujan di areal tumbuhnya akasia bervariasi dari 
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1.000 mm sampai lebih dari 4.500 mm dengan rata-rata suhu 12-340C (Krisnawati 

dkk, 2011). 

 Akasia sangat membutuhkan sinar matahari, tidak toleran terhadap naungan 

dan akan tumbuh kurang subur dengan bentuk tinggi dan kurus (Litbang, 1994). 

Dapat tumbuh pada ketinggian di atas permukaan laut sampai 480 m dan bisa 

mengalami kematian jika terkena kekeringan yang parah atau musim dingin yang 

berkepanjangan (Krisnawati dkk, 2011). 

 

2.4. Penyakit Busuk Hati pada Tanaman Akasia 

 Penyakit pada tanaman hutan adalah suatu perubahan dalam satu atau lebih 

bagian dari proses fisiologi penggunaan energi yang mengakibatkan hilangnya 

koordinasi didalam inang tanaman hutan, termasuk didalamnya gangguan dan 

kemunduran aktivitas seluler, yang pada umumnya ditunjukkan oleh perubahan 

morfologi inang yang disebut gejala (Widyastuti dkk, 2005). Cendawan yang 

berperan aktif dalam dekomposisi bahan organik, cendawan juga berperan penting 

dalam agregasi tanah dan menjadi patogen yang menyebabkan serangan penyakit 

(Sitepu dkk, 2011). Penyakit P. noxius yang banyak menyerang kebanyakan 

tanaman Akasia dapat dilihaat pada Gambar 2.1. 

                              
Gambar 2.1 Cendawan dan miselia P. noxius (Ann et al., 2002) 

 

 P. noxius menjadi salah satu penyebab kerusakan Hutan Tanaman Industri 

(HTI) Akasia di Kalimantan dan Sumatra. P. noxius merupakan cendawan yang 

dapat hidup didalam tanah hingga 60 tahun. Penyebaran penyakit ini melalui spora 

atau arthrokonidia yang terbawa oleh angin, air, serangga dan hewan. 

Penyebarannya juga melalui kontak antar akar yang sehat dan akar tanaman yang 
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sakit atau inokulum pada bekas tunggul dan akar dari rotasi sebelumnya (Indrayadi 

dan Mardai, 2012). 

 Cendawan P. noxius memiliki hifa generatif membentuk dan berdinding tebal. 

Ukuran hifa radial mencapai 600 x 4-13 µm. Basidiocarp berwarna coklat keabu-

abuan. Basidia terbentuk didalam pori-pori 12-16 x 4-16 x 4 -5 µm.  basidiospora 

3,5-6 x 3-4 (rata-rata 4,2 x 3,2). P. noxius tumbuh pada pH tanah 4-8 dan suhu tanah 

25-31oC dan tidak tumbuh pada suhu 400C, namun dapat bertahan di akar kayu mati 

selama bertahun-tahun, jarang membentuk tubuh buah, rizomorf menjalar pada 

permukaan akar dan melekat sangat kuat pada akar (Harni dan Amalia, 2011).  

Gejala penyakit busuk hati mirip dengan gejala penyakit jamur akar putih, 

yaitu daun menguning dan gugur, ciri perbedaannya adalah akar dan pangkal batang 

pohon yang diserang oleh P. noxius diselimuti oleh butir-butir pasir dan tanah 

sehingga ukurannya terlihat menjadi lebih besar. Akar dan batang membusuk dan 

rapuh sehingga pohon mudah tumbang. Busuk hati ditularkan melalui kontak akar. 

Pada permukaan akar tersebut ditemukan rizomorf berwarna coklat muda. Kayu 

dari akar yang sakit mula-mula cokelat muda, kemudian tumbuh garis-garis cokelat 

yang terdiri atas miselium jamur (Supriadi dkk, 2004).  

 

2.5.  Cendawan Pengendali Hayati Phlebiopsis 

 Agen biokontrol telah diusulkan sebagai alternatif untuk kontrol kimia dan 

sejumlah spesies cendawan diantaranya (Phlebiopsis gigantea, Bjerkandera 

adusta, Fomitopsis pinicola, Resinicum bicolor, Hypholoma spp., Tricoderma spp. 

dan Scytalidium spp.) yang telah diuji pada kayu sebagai pesaing dan sebagai agen 

pengendali hayatif terhadap Heterobasidion spp. Diantaranya hanya Phlebiopsis 

gigantea yang saat ini digunakan dan telah menunjukkan hasil yang sangat baik. 

Phlebiopsis gigantea umumnya dijumpai pada tunggul pohon dan di hutan 

subtropis (Adomas et al., 2006) yang tumbuh di pohon mati dan membusuk 

(Vainio, 2008). 

 Berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan oleh Agustini et 

al.,(2014) Analisis DNA menunjukkan bahwa jamur berfilamen memiliki 95% 

kesamaan urutan kedua EU118662 (Phlebiopsis flavidoalba [Cooke] Hjortstam.) 

dan EF174437 (P. gigantea [Fr.] J ̈ulich), dengan tidak ada persamaan lebih dekat 
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diambil dari pencarian BLASTN dari Nukleotida Internasional Database urutan. 

Jadi, dengan tidak adanya sporocarps untuk memberikan identifikasi definitif, isolat 

ini diduga menjadi spesies Phlebiopsis. Adanya potensi dari Phlebiopsis sp. sebagai 

pengendali hayati yang dilihat dari kemampuannya dalam menghambat 

pertumbuhan miselium patogen G. philippii melalui pelilitan hifa G. philippii oleh 

hifa Phlebiopsis sp. Ada dua kelompok morfologi dari delapan isolate Phlebiopsis 

sp. berdasarkan karakternya, yaitu : berbulu dari awal sampai pertumbuhan lanjut 

satu isolat (Pb5), berbulu pada awal pertumbuhan kemudian berubah menjadi 

seperti tepung pada pertumbuhan lanjut, tujuh isolat (Pb1, Pb2, Pb4, Pb6, Pb8, Pb9, 

Pb10) (Puspitasari dkk, 2016). 

 

2.6.  Mekanisme Antagonisme 

 Pengamatan mekanisme antagonis dilakukan secara makroskopis melalui 

pengamatan langsung pada biakan ganda dan secara mikroskopis dengan cara 

mengambil potongan hifa di daerah kontak kedua jamur, kemudian diletakkan pada 

gelas objek dan diamati dibawah mikroskop (Amaria dkk, 2015). Mekanisme 

antagonisme diidentifikasi meliputi : 

1. Kompetisi, apabila koloni jamur antagonisme menutupi koloni patogen dan 

pertumbuhan jamur antagonis lebih cepat untuk memenuhi cawan petri. Pada 

daerah kontak, hifa patogen mengalami lisis. Dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 
Sumber: Gustati (2017) 

Gambar 2.2. Proses daya hambat Fomitopsis dengan Botryosphaeria sp.  
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2. Antibiosis, apabila terbentuk zona bening diantara jamur patogen dan jamur 

antagonis, terdapat perubahan bentuk hifa patogen, dan dihasilkan pigmen di 

permukaan bawah koloni jamur antagonis. Dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 
Sumber: Gusnawaty dkk, (2014) 

Gambar 2.3. Mekanisme antibiosis Aspergillus sp. terhadap Fusarium sp. 

  

3. Lisis dan Parasitisme, apabila hifa jamur antagonis tumbuh di atas hifa patogen, 

pada daerah kontak ditemukan hifa jamur antagonis melilit hifa patogen, serta 

mengalami lisis. Dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 
Sumber: Gustati (2017) 

Gambar 2.4. Mikroskopis Fomitosis terhadap Phellinus noxius. 
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