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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Hutan Tanaman Industri 

Hutan tanaman industri (HTI) merupakan kawasan hutan produksi yang 

menerapkan budidaya kehutanan (silvikultur) secara intensif untuk memenuhi 

bahan baku industri kehutanan, baik kayu maupun non kayu. Di tengah semakin 

langkanya hutan produksi alam, HTI menjadi tumpuan produksi hasil hutan masa 

depan (Risnandar, 2015). HTI tidak hanya memberikan keuntungan ekonomis 

tetapi juga mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya fungsi 

ekologis bagi lingkungan sekitarnya (Rahayu, 2012). 

Menurut SK Menteri Kehutanan (2000) No.10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 

November 2000, kriteria Hutan Produksi untuk Hutan Tanaman Industri adalah 

penutupan vegetasi non hutan (semak belukar, padang, alang-alang, dan tanah 

kosong) atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat 

berdiameter 10 cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m3/ha. 

Berdasarkan keputusa Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman (2009) 

Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Peraturan Pembangunan HTI usaha 

pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada Hutan Produksi yang 

tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam. Adapun tujuan 

pembangunan HTI adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan produktivitas hutan produksi, dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan bahan baku industri perkayuan dan penyediaan lapangan usaha 

(pertumbuhan ekonomi/ pro-growth), penyediaan lapangan kerja (pro-job), 

pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan (pro-poor) dan perbaikan 

kualitas lingkungan hidup (pro-enviroment). 

2. Mendorong daya saing produk industri perkayuan (penggergajian, kayu lapis, 

pulp dan paper, mebel dan lain-lain) untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor  

 

2.2.  Tanaman Eucalyptus pellita 

Pembangunan HTI yang produknya diarahkan untuk produksi Pulp atau 

sejenisnya, banyak menggunakan jenis-jenis Acacia dan Eucalyptus pellita sebagai 

spesies yang dikembangkan, di Indonesia, sebaran alami dari jenis-jenis Acacia dan 

Eucalyptus banyak terdapat di Merauke-Irian Jaya (Leksono, 2000). 
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Daerah penyebaran alami Eucalyptus berada di sebelah timur garis Walace, 

mulai dari 7° LU – 43°39° LS sebagian besar tumbuh di Australia dan pulau-pulau 

sekitarnya. Beberapa jenis tumbuh luas di Papua New Guinea dan jenis-jenis 

tertentu terdapat di Sulawesi, Papua, Seram, Filipina, Nusa Tenggara Timur 

(Rahayu, 2012). 

Taksonomi E. pellita meliputi Kingdom: Plantae, Subkingdom: 

Tracheobionta, Superdivisi: Spermatophyta, Divisi: magnoliophyta, Kelas: 

Magnoliopsida, Subkelas: Rosidae, Ordo: Myrtales, Famili: Myrtaceae, Genus: 

Eucalyptus, Spesies: Eucalyptus pellita F. Muell (ITIS Report, 2011) 

Menurut Clarke et al., (2009) E. pellita memiliki ukuran sedang sampai 

tinggi dengan ketinggian hingga mencapai 40 m dan berdiameter 1 m. Menurut 

Nadalia (2013) Sebaran alami E. pellita  terdapat di Australia. Pengembangan jenis 

ini sebagai tanaman HTI terdapat di Kalimantan dan Sumatera yang telah 

menunjukkan pertumbuhan yang baik dari bentuk batang (batang tunggal, lurus, 

bebas cabang tinggi), kecepatan tumbuh, kualitas kayu, kemampuan bertunas, dan 

ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit. Tanaman E. pellita pada umur 4.5 

tahun dapat mencapai tinggi lebih dari 19 m dengan diameter lebih dari 14 cm, 

sedangkan pada umur 6 tahun tinggi lebih dari 20 m dan diameter lebih dari 16 cm. 

Daun muda Eucalyptus memiliki bentuk bulat telur berwarna hijau sampai 

hijau gelap, daun dewasa berbentuk lanset berwarna hijau mengkilap memiliki 

panjang 10-15 cm, dan lebar 2-4 cm. Bunga Eucalyptus memiliki tujuh bunga 

payung, terkadang tiga, dan jarang-jarang memiliki sembilan bunga payung dengan 

rata-rata tangkai bunga 10-25 mm (Clarke et al., 2009). 

Eucalyptus pellita adalah salah satu jenis yang dikembangkan untuk HTI 

karena sifatnya yang mudah menyesuaikan diri dan kayunya dapat digunakan untuk 

bahan pulp. Jenis ini merupakan salah satu spesies endemik Indonesia yang tumbuh 

di Papua sampai dengan ketinggian di atas 800 m dpl dengan curah hujan 900 mm 

- 2.100 mm/ tahun dan iklim kering yang jelas (Adinugraha dkk., 2007). 

Karakteristik lahan yang optimal untuk mendukung peningkatan produksi 

tanaman E. pellita dijumpai pada tanah dengan tekstur lempung liat berpasir, 

lempung berpasir, atau pasir berlempung, pH antara 4.0 - 4.7, KB > 7.51 %, C-

organik > 1.10 %, kejenuhan Al < 37 %, N-total > 0.08 %, P-tersedia > 4.7 ppm, 
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K-dd > 0.03 cmol(+) kg-1, dan lereng < 18 %. Berdasarkan hasil uji validasi, 

kriteria kesesuaian lahan memiliki validasi 70 %. Hal ini berarti sebanyak 70 % dari 

seluruh sampel yang diujicobakan berdasarkan kriteria kesesuaian lahannya valid 

atau sesuai dengan tingkat produksi yang diharapkan (Nadalia, 2013). 

 

2.3.  Penyakit Tanaman Eucalyptus 

Menurut Nair (2000) beberapa penyakit tanaman Eucalyptus di Indonesia 

dijelaskan pada Tabel 2.1. 

 

Penyakit Agen Penyebab Catatan 

Damping-off Phytium sp., 

Fusarium sp. 

Di pembibitan 

Leaf Spot Pestalotia sp., 

Curvularia sp., 

Mycosphaerella spp 

Pada bibit dan anakan 

 

 

Leaf blight Cylindro cladium 

multiseptatum 

Pohon muda 

 Kirramyces destructens Pohon muda 

Pink disease Corticum salmonicolor Pohon muda 

Root rot Phytophthora sp., 

Botryodiplodia sp. 

Pohon tua 

Stem canker Nectria sp. Pohon tua 

 

Untuk memahami penyakit yang menyerang tanaman Eucalyptus sp. pada 

Tabel 2.1.  maka dijelaskan sebagai berikut:  

1. Rebah kecambah/ Lodoh (Dumping Off). 

Penyakit lodoh (Damping Off) disebabkan oleh sejumlah cendawan penghuni 

tanah yang merupakan parasit fakultatif tanpa disertai kekhususan dengan 

inangnya. penyakit lodoh merupakan terminologi bagi setiap penyakit yang 

berakibat busuknya semai atau tajuk muda yang masih sukulen secara cepat. 

(Achmad, 1999). Gambar penyakit rebah kecambah dapat dilihat pada Gambar 

2.1. 

 

Tabel 2.1. Penyakit tanaman Eucalyptus di Indonesia (Nair, 2000) 
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2. Busuk Akar (Root Rot). 

Penyakit Busuk Akar (Root Rot) disebabkan oleh serangan Phytium sp, 

Phytopthora sp, dan Batryodiplodia sp, menyebabkan kematian pohon (Nair, 

2000). Gambar penyakit busuk akar dapat dilihat pada Gambar 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bercak Daun (Leaf Spot Disease), yang disebabkan oleh patogen 

Mycosphaerella spp. Penyakit bercak daun ini umumnya terjadi pada 

persemaiaan atau tanaman di lapangan yang masih muda. Gejala serangan 

berupa bercak berwarna kekuning-kuningan yang tidak beraturan pada daun 

baik pada bagian atas ataupun bagian bawah daun dan biasanya berbentuk bulat 

dan lonjong (Sondang, 2009). Gambar penyakit bercak daun dapat dilihat pada 

Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Rebah Kecambah (Laemmlen, 2001) 

Gambar 2.2. Busuk Akar (Willamson, 2016) 

Gambar 2.3. Bercak Daun (Wingf et al., 2017) 
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4. Hawar Daun (Leaf Blight) 

Penyakit ini disebabkan oleh Cylindrocladium spp. yang merupakan patogen 

yang menyerang tanaman lain juga selain Eucalyptus spp. Menyebabkan 

penyakit pada pembibitan dan pada tanaman termasuk akar dan leher akar, 

hawar tunas, hawar daun dan bercak daun. Penyakit ini menyebabkan organ 

daun, cabang, ranting dan bunga menjadi coklat dengan sangat cepat dan 

menyeluruh yang menyebabkan kematian (Sondang, 2009). Gambar penyakit 

hawar daun dapat dilihat pada Gambar 2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Penyakit Pink (Pink Disease) 

Gejala pada penyakit ini bagian tanaman yang berada diatas bagian batang 

yang terserang fungi, sebagian besar mati dan diikuti oleh pertumbuhan tunas-

tunas pada bagian batang dibawah serangan. Kulit yang terserang fungi upas 

mengeluarkan lateks yang meleleh, dan setelah mengering tampak seperti 

garis-garis hitam. Pada tingkat lanjut daun-daun pada batang atau cabang yang 

sakit menjadi layu dan mengering (Widyastuti dkk., 2005). Gambar penyakit 

Pink dapat dilihat pada Gambar 2.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Hawar Daun (Assis et al., 2009) 

Gambar 2.5. Penyakit Pink (Assis et al., 2009) 
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6. Kanker Batang (Stem Canker) 

Stem canker atau disebut Penyakit mati kulit batang banyak menyerang 

Eucalyptus. Penyakit ini disebabkan oleh Nectria sp. (Widyastuti dkk., 2005). 

Gambar penyakit kanker batang dapat dilihat pada Gambar 2.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Cendawan Endofit 

Cendawan endofit adalah mikroorganisme yang mengoloni bagian dalam 

tanaman tanpa menimbulkan pengaruh yang merugikan pada tanaman inangnya, 

sebaliknya dapat membantu menginduksi ketahanan tanaman terhadap gangguan 

biotik maupun abiotik, setiap spesies tanaman dilaporkan merupakan inang bagi 

cendawan endofit (Legiastuti & Aminingsih., 2012). Fungi endofit adalah fungi 

yang hidup dalam jaringan tanaman pada periode tertentu dan mampu membentuk 

koloni dalam jaringan tanpa membahayakan inang itu sendiri (Murdiyah, 2017). 

Cendawan endofit merupakan mikroorganisme yang berasosiasi dengan 

jaringan tanaman sehat yang bersifat menguntungkan. Cendawan endofit yang 

dihasilkan dari tumbuhan inang dan dapat menghasilkan jenis isolat yang 

bervariasi. Hal ini merupakan mekanisme adaptasi dari endofit terhadap 

mikroekologi dan kondisi fisiologis yang spesifik dari tumbuhan inang (Lestari, 

2013). 

Cendawan endofit yang terdapat dalam tanaman memacu perkecambahan, 

untuk bertahan dalam kondisi yang kurang menguntungkan, mempercepat per-

tumbuhan, ketahanan terhadap patogen lemah, dan beberapa kasus yang dapat 

meningkatkan ketahanan tanaman terhadap tekanan lingkungan. Kemampuan 

mikroba endofit memproduksi senya-wa metabolit sekunder sesuai dengan tanaman 

inangnya yang merupakan peluang sangat besar dan dapat diandalkan untuk 

Gambar 2.6. Kanker Batang (Assis et al., 2009) 
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memproduksi metabolit sekunder dari mikroba endofit yang diisolasi dari tanaman 

inangnya (Rante dkk., 2013). 

 

2.5. Cendawan Trichoderma sp. 

Cendawan Trichoderma sp. merupakan mikroorganisme tanah bersifat 

saprofit yang secara alami menyerang cendawan patogen dan bersifat 

menguntungkan bagi tanaman. Cendawan Trichoderma sp. merupakan salah satu 

jenis cendawan yang banyak dijumpai hampir pada semua jenis tanah dan pada 

berbagai habitat yang merupakan salah satu jenis cendawan yang dapat 

dimanfaatkan sebagai agens hayati pengendali patogen tanah. Cendawan ini dapat 

berkembang biak dengan cepat pada daerah perakaran tanaman (Gusnawaty dkk., 

2014). 

Kemampuan Trichoderma sp. mampu memarasit cendawan  patogen 

tanaman dan bersifat antagonis, karena memiliki kemampuan untuk mematikan 

atau menghambat pertumbuhan cendawan lain (Gusnawaty dkk., 2014). 

Mekanisme pengendalian Trichoderma spp. terhadap jamur patogen tumbuhan 

yaitu dengan kompetisi terhadap tempat tumbuh dan nutrisi, antibiosis, dan 

parasitisme. Antibiosis mempunyai peran penting dalam proses pengendalian dan 

hampir selalu terkait dengan mekanisme lain yaitu kompetisi dan mikoparasitisme 

(Berlian dkk., 2013). 

Menurut Darmono (1997) dalam Herlina (2009) molekul antibiosis yang 

dihasilkan oleh Trichoderma spp. adalah 1,3 glukanase dan khitinase. Kedua enzim 

tersebut menghancurkan glukan dan kitin yang merupakan komponen dinding hifa 

dari beberapa cendawan patogen tanaman. 

Hasil penelitian pada tanaman caisin bahwa Trichoderma virens mampu 

memperpanjang periode  inkubasi dan menekan jumlah dan luas bercak serta 

keparahan penyakit downy mildew. Diduga pengaruh induksi agensia atagonis 

dapat menguatkan dinding sel, sehingga  konidia terhambat dalam melakukan 

penetrasi dan menghambat spora berkecambah karena cendawan tersebut 

memproduksi anti fungi dan meningkatkan akumulasi lignin. Lignin adalah lapisan 

yang menyusun dinding sel sebagai struktur penghalang masuknya patogen ke 

dalam tanaman (Nurhayati dkk., 2012). 



12 

 

Hasil-hasil penelitian tentang Trichoderma sp. dan kemampuannya sebagai 

agen pengendalian hayati telah banyak dilaporkan. Pada penelitian Andini (2000), 

Pemberian Trichoderma viride pada semai Gmelina Arborea Linn. mampu 

meningkatkan unsur hara P yang tinggi pada berbagai medium tumbuh sehingga 

perkembangan akar tanaman lebih baik. Trichoderma sp. pada medium gambut 

mampu memacu pertumbuhan diameter dan pertumbuhan tinggi semai meranti 

tembaga (Shorea leprosula Miq.) (Suyadi, 2014). Trichoderma virens yang di 

aplikasikan  melalui  penyemprotan pada daun memberikan hasil  yang  terbaik  

dalam  menekan  jumlah dan  luas  bercak  serta  keparahan  penyakit downy mildew 

pada tanaman caisin (Nurhayati dkk., 2012). 

 

2.6. Cendawan Gliocladium sp. 

Gliocladium sp merupakan jamur tanah yang umum dan tersebar di berbagai 

jenis tanah, misalnya tanah hutan, dan pada beragam rizosfer tanaman. 

Pertumbuhan optimum jamur antagonis terjadi pada suhu 25-32° C. Jamur parasit 

nekrotof ini mampu tumbuh baik sebagai pesaing saprotof dari jamur lainnya. 

Jamur sangat toleran terhadap CO2 Pada medium yang mengandung NaCl 5%, 

jamur tampak mengalami penurunan pertumbuhan dan pensporaan (Herlina, 2013). 

Koloni cendawan Gliocladium sp. berwarna hijau muda dengan miselia 

panjang dan halus, diameter 5-8 cm dalam waktu 5 hari di medium PDA. 

Konidiofor Gliocladium sp. berwarna hialin, bagian atas membentuk cabang-

cabang yang kompak. Cendawan Gliocladium sp. tumbuh dengan baik pada suhu 

20-35 0C, sedangkan suhu optimum untuk pertumbuhannya pada suhu 25 0C, 

sedangkan pH optimum yang dibutuhkan adalah antara 6,4-8 (Soesanto, 2008). 

Konidia Gliocladium sp. yang diaplikasikan ke tanah, akan tumbuh dan 

konidianya berkecambah di sekitar perakaran tanaman. Laju pertumbuhan cepat 

akibat rangsangan cendawan patogen dalam waktu yang singkat sekitar 7 hari 

didaerah perakaran tanaman. Gliocladium sp. yang bersifat mikoparasit akan 

menekan populasi cendawan patogen yang sebelumnya mendominasi. Interaksi 

diawali dengan melilitkan hifanya pada cendawan patogen yang akan membentuk 

struktur seperti kait yang disebut haustorium dan memarasit cendawan patogen. 

Bersamaan dengan penusukan hifa, cendawan mikoparasit ini mengeluarkan enzim 



13 

 

seperti enzim kutinase dan β-1-3 glukanase yang akan menghancurkan dinding sel 

cendawan patogen. Akibatnya, hifa cendawan patogen akan rusak, protoplasmanya 

keluar dan cendawan akan mati. Secara bersamaan pula terjadi mekanisme 

antibiosis, keluarnya senyawa anti cendawan golongan peptaibol dan senyawa 

furanon oleh Gliocladium sp. yang dapat menghambat pertumbuhan spora dan hifa 

cendawan patogen (Mehrotra, 1980 cit Rhamadina, 2013). 

 

2.7. Mekanisme Kerja Antagonis Cendawan 

Hasil uji antagonis secara in-vitro menunjukkan bahwa cendawan endofit 

yang diujikan dapat menekan pertumbuhan patogen melalui 3 mekanisme 

antagonis, yaitu mekanisme kompetisi, parasitisme dan antibiosis. Mekanisme 

kompetisi tersebut ditunjukkan dengan lambatnya pertumbuhan jari-jari patogen 

yang menuju cendawan endofit (Kusumawardani, 2015). Menurut Octriana (2011), 

bahwa kompetisi antara agens hayati dengan patogen menyebabkan patogen tidak 

memiliki ruang untuk tempat hidupnya, sehingga pertumbuhannya terhambat. 

Mekanisme parasitisme hasil uji antagonisme secara in-vitro, pertumbuhan 

cendawan endofit yang tumbuh menutupi seluruh permukaan media termasuk 

patogen penyebab penyakit. Sedangkan secara mikroskopis dapat ditunjukkan oleh 

adanya lisis pada miselium cendawan patogen dan hifa endofit yang melilit 

cendawan patogen tersebut. Cendawan endofit yang mengeluarkan zat antibiosis 

juga dapat dibuktikan dengan tidak tumbuhnya cendawan patogen pada potongan 

media yang terdapat zona bening (Kusumawardani, 2015). Cendawan endofit 

antagonis mempunyai aktivitas tinggi dalam menghasilkan enzim yang dapat 

digunakan untuk mengendalikan patogen (Sudantha dkk., 2011). Fungsi lain 

endofit adalah meningkatkan hasil melalui produksi fitohormon dan penyedia hara, 

sebagai penetral kontaminan tanah sehingga meningkatkan fitoremidiasi, dan 

agensia pengendali hayati (Yulianti, 2012) 

Tanaman yang diinokulasi cendawan endofit menunjukkan kerentanan yang 

lebih rendah terhadap patogen terutama karena cendawan endofit tersebut 

menghasilkan metabolit sekunder yang berfungsi untuk menjaga ketahanan 

tanaman inang dari serangan penyakit (Khastini, 2016). Mekanisme yang terjadi 

pada saat proses antagonistik dengan cendawan patogen dapat terjadi melalui 
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beberapa skema. Pada skema mikoparasitisme seperti yang dilakukan oleh 

Trichoderma sp. terjadi melalui beberapa tahapan yaitu pengenalan inang, penetrasi 

dan proses mematikan fungi patogen. Pada proses tersebut Trichoderma sp. 

mengeluarkan enzim pendegradasi dinding sel, awalnya hifa Trichoderma spp. 

tumbuh memanjang, kemudian membelit dan mempenetrasi hifa jamur inang 

(Gambar 2.7) sehingga hifa inang mengalami vakoulasi, lisis dan akhirnya hancur. 

(Vinale et al., 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Wilia dkk., (2012) Mekanisme yang dimiliki oleh cendawan endofit 

sebagai induksi resistensi dapat memacu pertumbuhan tanaman padi sehingga tahan 

terhadap penyakit tanaman dan reproduksi tanaman meningkat karena target 

cendawan endofit untuk mengendalikan penyakit dengan meningkatkan 

pertumbuhan tanaman menyebabkan tanaman menjadi lebih sehat dan dapat 

menolak serangan patogen. 

Gambar 2.7. Mekanisme mikoparasit oleh Trichoderma spp. terhadap R. solani. (Howell, 2005 

cit Berlian dkk., 2013) 


