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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hutan Tanaman Industri (HTI)

Pembangunan industri hasil hutan menuntut kebutuhan bahan baku yang

makin besar. Namun, hal ini akan semakin sulit dipenuhi oleh hutan alam yang

potensinya makin menurun. Menurunnya potensi hutan alam antara lain

disebabkan luas hutan makin berkurang, kerusakan hutan akibat kebakaran,

pencurian kayu, perladangan secara berpindah-pindah dan lain-lain. Dalam rangka

untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tersebut, selain peranan sistem Tebang

Pilih Tanam Indonesia (TPTI) pada hutan alam, maka pembangunan Hutan

Tanaman Industri (HTI) merupakan upaya untuk mencapai tujuan pemenuhan

kebutuhan bahan baku (Badan Litbang Departemen Kehutanan, 1996).

Menurut Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1990, Hutan Tanaman Industri

(HTI) adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi

dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur itensif untuk

memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Hak Pengusahaan HTI

adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan yang

kegiatannya mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengelolaan dan

pemasaran.

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 (Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman, 2009).

HTI merupakan tegakan monokultur atau oligokultur dengan ekosistem

yang tidak banyak berbeda dengan ekosistem pertanian atau perkebunan.

Keanekaragaman jenis yang sedikit ini mengakibatkan menurunnya keseimbangan

alam pada ekosistem tersebut. Pada keadaan ini pohon yang ditanam akan sangat

peka terhadap gangguan-gangguan organisme seperti serangga hama dan
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penyebab-penyebab penyakit. Dalam pengelolaan hama dan penyakit hutan

digunakan manajemen hutan terpadu yang terintegrasi dengan manajemen HTI.

Untuk hal tersebut digunakan semua cara pengendalian hama dan penyakit agar

kerugian yang ditimbulkannya dapat ditekan sampai minimum (Yunasfi, 2007).

2.2. Tanaman Acacia crassicarpa

Pembangunan hutan tanaman diarahkan pada lahan-lahan yang tidak

produktif dengan produktivitas rendah, salah satu lahan tidak produktif (lahan

marginal) yang dimanfaatkan untuk HTI adalah lahan gambut. Jenis tanaman yang

sedang dikembangkan khususnya di lahan gambut adalah jenis Acacia crassicarpa

(Aprianis, 2011). Di Indonesia jenis akasia ini lebih banyak digunakan sebagai

tanaman industri, sebagai sumber pulp dan kertas. Daerah penanaman A.

crassicarpa meliputi daerah Jambi, Riau dan Sumatera Utara (Cossalter dan Nair,

2000).

Klasifikasi Acacia crassicarpa dalam taksonomi tumbuhan meliputi

Kingdom : Plantae, Divisi : Magnoliophyta, Kelas : Magnoliopsida, Ordo :

Fabales, Famili : Fabaceae, Genus : Acacia, Jenis : Acacia crassicarpa A. Cunn.

Ex Benth (Purwani, 2012). Daerah penyebaran A. crassicarpa meliputi

Queensland (Australia), provinsi bagian barat Papua New Guinea (PNG) dan

bagian tenggara Irian Jaya (Dewi, 2008).

Di alam, akasia ini mampu tumbuh pada kondisi lahan yang sangat asam

(pH 3,5-6) serta mempunyai ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang kurang

baik (Thompson, 1994). Dapat tumbuh pada ketinggian 200 - 700 m dpl dengan

curah hujan 1000 - 2500 mm/thn. Toleran terhadap berbagai tempat tumbuh dan

tipe tanah maupun garam yang ada di dalam tanah. Tumbuh pada tanah berpasir,

lumpur, tanah yang berdrainase jelek, juga dapat tumbuh dekat laut (Trumbull,

1996).

A. crassicarpa dapat memiliki tinggi hingga mencapai 25 m, dengan

diameter batang 50 cm. Kulit batang berwarna coklat keabuan. Daun berbentuk

bulan sabit berwarna hijau keabuan dengan 3 urat daun utama yang jelas berwarna

kekuningan. Biji berwarna hitam dengan bentuk memanjang (KEHATI, 2007).

Untuk jenis A. crassicarpa asal Papua New Guinea dapat tumbuh hingga

mencapai 30 m. Daun A.crassicarpa memiliki dua jenis bentuk, ketika dalam
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masa juvenile (fase muda) daunnya akan berbentuk daun majemuk bipinnate

sedangkan pada masa dewasa akan muncul filodia (Bhattacharya dan Johri, 1998).

2.3. Penyakit Tanaman Acacia crassicarpa

Jenis organisme patogen yang sering terbawa benih A. crassicarpa

diantaranya adalah Penicillium sp., Aspergillus sp., Caldosporium sp., Fusarium

sp. dan Rhizospus sp. (Yuniarti dkk., 2000).

Beberapa penyakit yang sering menyerang tanaman A. crassicarpa yaitu

penyakit Busuk Hati (Heart Rot Disease), penyakit ini disebabkan oleh patogen

phellinus sp. Penyebaran penyakit ini melalui spora atau arthrokonidia yang

terbawa oleh angin, air, serangga dan hewan. Penyebarannya juga melalui kontak

antara akar yang sehat dan akar tanaman sakit atau inokulum pada bekas tunggul

dan akar dari rotasi sebelumnya (Indrayadi dan Mardai, 2007).

Selain penyakit busuk hati, penyakit yang menyerang tanaman A.

crassicarpa yaitu Penyakit Layu Bakteri (Bacterial Wilt Disease), tanaman yang

terserang menunjukkan gejala daun menguning secara bertahap pada pucuk,

sebagai pucuk daun di ranting (tengah atau bawah) atau seluruh bagian tanaman.

Pada gejala awal dapat dikenali dengan memegang daun tanaman yang sakit dan

membandingkannya dengan yang sehat pada siang hari, daun tanaman yang telah

terserang akan terasa lebih hangat. Terjadi perubahan warna pada batang atau

ranting (kayu/empulur) menjadi kehitaman. Kepastian serangan penyakit BWD

dilakukan setelah sampel tanaman dianalisa dilaboratorium (Indrayadi dan

Mardai, 2007).

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.

(Hartley cit. Achmad, 1999).

Penyakit Bercak Daun (Leaf Spot Disease) disebabkan oleh cendawan

Phaeotrichoconis crotalariae tanaman yang terserang menunjukkan gejala

bercak-bercak coklat yang dibatasi lingkaran kekuningan yang disebut dengan

istilah “halo”, bercak-bercak tersebut dapat menyatu dan membentuk bercak yang
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lebih besar dan mengakibatkan kematian dan gugur daun (Indrayadi dan Mardai,

2007).

Penyakit Layu Fusarium (Fusarium Wilt Disease), biasanya terjadi pada

tanaman berumur kurang dari 1 tahun. Tanaman yang terserang menunjukkan

gejala bercak hitam kebasahan pada ranting atau pangkal batang. Pada serangan

lanjut, pangkal batang akan membusuk dan ditemukan adanya tepung putih di

sekitar pangkal batang yang merupakan spora dari Fusarium sp. (Indrayadi dan

Mardai, 2007).

2.4. Cendawan Endofit

Pengendalian patogen yang aman dan tidak mencemari lingkungan adalah

pengendalian biologi dengan penggunaan agen hayati yang bermanfaat untuk

mengendalikan berbagai patogen pada tanaman (Octriana, 2011). Saat ini terus

dikembangkan cara pengendalian patogen dengan menggunakan agen hayati

seperti cendawan antagonis. Salah satu jenis agen hayati yang dikembangkan

adalah mikroba alami yang hidup di dalam jaringan tanaman (endofit) yang

bersifat menghambat pertumbuhan dan berkompetisi dalam ruang dan nutrisi

dengan patogen sasaran (Supriadi, 2006).

Cendawan endofit adalah mikroba yang hidup di dalam jaringan tanaman

pada periode tertentu dan mampu hidup dengan membentuk koloni dalam jaringan

tanaman tanpa membahayakan inangnya. Cendawan endofit yang terdapat dalam

tanaman memacu perkecambahan, untuk bertahan dalam kondisi yang kurang

menguntungkan, mempercepat pertumbuhan, ketahanan terhadap patogen lemah

dan beberapa kasus yang dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap

tekanan lingkungan (Radji, 2005).

Endofit merupakan mikroorganisme yang berasosiasi dengan jaringan

tanaman sehat yang bersifat menguntungkan. Cendawan endofit yang dihasilkan

dari tumbuhan inang 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).
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2.5. Cendawan Trichoderma sp.

Trichoderma sp. adalah cendawan dari kelas Deuteromycetes ordo

Moniliales. Cendawan ini dikenal sebagai cendawan saprofit yang hidup di dalam

tanah khususnya pada bahan organik, pada serasah dan kayu mati. Cendawan ini

sering ditemukan pada permukaan akar tanaman, tunggul, sisa Akar dan pada

propagul cendawan lain. Umumnya Trichoderma hidup pada daerah yang agak

lembab, sedangkan pada kondisi tanah yang kering populasi Trichoderma akan

menurun setelah beberapa waktu yang cukup lama (Rismansyah, 2013).

Kemampuan dari Trichoderma sp. ini yaitu mampu memarasit cendawan

patogen tanaman dan bersifat antagonis, karena memiliki kemampuan untuk

mematikan atau menghambat pertumbuhan cendawan lain (Gusnawaty dkk.,

2014). Selain itu, mekanisme yang terjadi di dalam tanah oleh aktivitas

Trichoderma sp. yaitu kompetitor baik ruang maupun nutrisi, dan sebagai

mikoparasit sehingga mampu menekan aktivitas patogen tular tanah (Sudantha

dkk., 2011).

Kemampuan antagonis Trichoderma sp. berhubungan dengan mekanisme-

mekanisme berikut: 1). Trichoderma sp. mengeluarkan toksin yang  menyebabkan

terlambatnya pertumbuhan bahkan mematikan inangnya. 2). Trichoderma sp.

menghasilkan enzim hidrolitik -1,3 glukanase, kitinase dan selulase (Talanca,

1998).

Pengaruh induksi agensia antagonis 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).

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

yang diaplikasikan 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 cendawan tanah yang umum dan tersebar di

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

Cendawan ini bersifat mikroparasit terhadap cendawan patogen (tular tanah) yang

bersifat racun. Gliocladium sp. dapat mengeluarkan antibiotik gliotoksin,

glioviridin dan viridin yang bersifat fungistatik. Gliotoksin dapat menghambat

cendawan dan bakteri, sedangkan viridin dapat menghambat cendawan (Winarsih,

2007).

Klasifikasi cendawan Gliocladium sp. meliputi Kingdom : Mycetaceae,

Divisi : Amastigomycota, kelas : Deuteromycetes, Ordo : Hypocreales, Famili :

Hypocreaceae, Genus : Gliocladium, Spesies : Gliocladium spp. (Alexopoulus,

1982 cit. Sulastri, 2010). 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 di

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

dinding sel cendawan patogen. Akibatnya, hifa cendawan patogen akan rusak,



10

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).

Mekanisme yang dimiliki oleh cendawan endofit sebagai induksi resistensi

dapat memacu pertumbuhan tanaman padi sehingga tahan terhadap penyakit

tanaman dan produksi tanaman meningkat karena target cendawan endofit untuk

mengendalikan penyakit dengan meningkatkan pertumbuhan tanaman

menyebabkan tanaman menjadi lebih sehat dan dapat menolak serangan patogen

(Wilia dkk., 2012).


