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I. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Cendawan Cylindrocladium sp. merupakan salah satu penyakit penting yang 

mempengaruhi tanaman Eucalyptus sp. (Rodas et al., 2005). Penyebaran 

Cylindrocladium sp. menggunakan konidia dalam jumlah yang sangat besar 

terjadi di atas permukaan daun, pada hujan lebat spora-spora Cylindrocladium sp. 

dipercik ke udara dan menempel pada daun dan pohon lain. Cylindrocladium sp. 

dapat hidup dan bertahan lama dalam tanah karena adanya dinding klamidiospora 

dan propagul yang tebal. Penularan cendawan Cylindrocladium sp. biasanya 

dimulai dari daun cabang bawah dan menyebar sampai ke mahkota. Gejala 

ditunjukkan pada daun muda yang berwarna abu-abu dan mulai membusuk. 

Apabila dibiarkan dapat berubah menjadi gejala nekrotik. Penyakit ini menjadi 

masalah utama pada pertumbuhan Eucalyptus spp. di daerah  tropis yang lembab 

(Sembiring, 2008). 

Cylindrocladium sp merupakan penyebab penyakit pada pembibitan dan 

pada tanaman termasuk akar, leher akar, hawar tunas, hawar daun, dan bercak 

daun. Penyakit ini menjadi masalah utama pada pertumbuhan Eucalyptus sp (Nair, 

2000). Menurut penelitian Suharti et al., (2013) patogen penyebab penyakit 

bercak daun pada tanaman nyamplung (callophyllum inphylum) persentase infeksi 

cendawan Cylindrocladium sp sebesar 10%. Sedangkan pada tingkat serangan 

yang diakibatkan oleh patogen cylindrocladium sp. di Nursery PT Arara Abadi 

adalah sekitar 10 %.  

Menurut penelitian Sharma dan Mohanan, (1991) pada pembibitan dan 

perkebunan di Karala, India menyatakan ada sembilan sepesies Cylindrocladium 

sp. sebagai penyebab serangan penyakit pada tanaman Eucalyptus sp. terutama  

penyakit hawar daun. Hawar daun adalah penyakit utama yang mempengaruhi 

semua tahap pertumbuhan Eucalyptus sp. Cylindrocladium aquinqueseptatum 

adalah spesies yang dominan. Spesies lain dengan urutan penting adalah 

C.ilicicola, C.theae, C.clavatum, C.Camelliae, C.floridanum, C.parvum, 

C.curvatum dan C. Scoparium. 

Penyakit hawar daun yang disebabkan oleh cendawan Cylindrocladium sp. 

dapat dikendalikan dengan teknik pembibitan yang tepat yaitu pengontrolan 
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kualitas tanah, kadar air dan kondisi lingkungan sekitar persemaian. Pencegahan 

penyakit hawar daun (leaf blight) dapat dilakukan dengan cara penyemprotan 

fungisida. Pengendalian melalui penyemprotan fungisida bergantung pada waktu 

yang tepat saat penyemprotan dilakukan. Akhir-akhir ini, semakin di sadari bahwa 

penggunaan fungisida yang berlebihan berakibat buruk terhadap lingkungan 

seperti matinya organisme berguna dan patogen semakin resisten terhadap 

pestisida (Nurhayati, 2011). Pengendalian penyakit hawar daun oleh jamur 

Cylindrocladium sp. yang efektif adalah dengan menggunakan bahan tanaman 

yang tahan penyakit, pengendalian menggunakan fungisida secara ekonomis tidak 

efektif (Hardyanto, 2015).  

Pengendalian biologi dengan agen hayati (biokontrol) merupakan 

pengendalian yang aman dan ramah lingkungan dengan menggunakan musuh 

alaminya melalui suatu mekanisme reaksi antagonistik untuk menghambat atau 

membunuh patogen. Salah satu biokontrol yang mulai banyak dikembangkan 

adalah agen antagonis mycovirus. Dari perspektif pertanian, mycovirus dapat 

berkontribusi untuk pertanian berkelanjutan sebagai agen pengendalian hayati dan 

strategi modern pengendalian biologis jamur penting. (Ghobakhloo et al.,2013). 

Mycovirus adalah virus yang dapat menginfeksi cendawan dan memiliki potensi 

untuk mengendalikan penyakit pada tanaman karena virulensi patogen dapat 

melemah (hypovirulence) (Yu et al., 2010).  

Salah satu indikasi penting adanya infeksi virus pada cendawan adalah 

berupa penyimpangan fenotip koloni. Penyimpangan tersebut dapat terjadi pada 

laju pertumbuhan koloni, warna koloni, kuantitas miselium udara, maupun 

kemampuan sporulasi (Supyani dan Gutomo, 2010). Kehadiran mycovirus di 

miselia cendawan dapat dideteksi dengan menggunakan mikroskop elektron 

sebagai partikel virus. Mycovirus telah banyak dijumpai pada beberapa cendawan 

diantaranya Diaporthe ambigua (Preisig et al., 2000), Heterobasidion annosum 

(Ihrmark, 2001), Fusarium graminearum (Omar, 2011), Aspergillus fumigates 

(Refos et al., 2013) dan Sclerotinia sclerotiorum (Ghobakhloo et al., 2013).   

Mycovirus memiliki kemampuan untuk mengurangi virulensi jamur patogen 

tanaman melalui interaksi hifa yang merupakan mekanisme untuk transmisi antara 

koloni cendawan (Pearson, 2009). Isolat-isolat yang terinfeksi mycovirus dapat 
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digunakan untuk mengurangi atau melemahkan sifat patogenesitas dari jamur 

tertentu serta berpotensi untuk pengembangan strategi biokontrol baru dan untuk 

mendapatkan wawasan tentang dasar molekul virulensi jamur (Gabrial and 

Suzuki, 2009). Berdasarkan permasalahan di atas peneliti telah melakukan 

penelitian dengan judul: “Eksplorasi mycovirus agen antagonis patogen 

Cylindrocladium sp. penyebab penyakit hawar daun pada tanaman 

Eucalyptus pellita.  

1.2. Tujuan 

1. Mencari isolat hipovirulen cendawan Cylindrocladium sp melalui uji 

karakteristik marfologi, uji virulensi pada tanaman inang. 

2. Mencari isolat Mycovirus pada cendawan Cylindrocladium. 

 

1.3. Manfaat 

1. Mempelajari gejala hipovirulen cendawan Cylindrocladium sp yang 

diduga terinfeksi mycovirus. 

2. Mendapatkan cendawan hipovirulen akibat adanya mycovirus yang 

berpotensi sebagai biokontrol penyakit hawar daun pada tanaman 

Eucalyptus. 

1.4. Hipotesis 

1. Terdapat isolat hipovirulen cendawan Cylindrocladium sp setelah 

melalui uji karakteristik marfologi dan uji virulensi pada tanaman 

inang. 

2. Terdapat Mycovirus pada isolat-isolat hipovirulen cendawan 

Cylindrocladium sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 


