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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Eucalyptus pellita F.Mell 

 Eucalyptus pellita adalah salah satu jenis yang dikembangkan untuk Hutan 

Tanaman Industri (HTI) karena sifatnya yang mudah menyesuaikan diri dan 

kayunya dapat digunakan untuk bahan pulp. Eucalyptus pellita adalah tanaman 

asli yang ditemukan di Irian jaya (Sulichantini et al.,2014).Tanaman Eucalyptus 

pellita F.Muell dapat hidup dimana saja tanpa ada banyak syarat tumbuh (Arifin, 

2011). Eucalyptus pellita  F. Muell. merupakan  spesies cepat tumbuh yang 

dikembangkan di hutan  tanaman  industri sebagai bahan baku pembuatan pulp 

dan kertas serta sangat potensial sebagai jenis alternatif pengganti Acacia 

mangium. Meskipun kecepatan tumbuh jenis ini belum seperti jenis-jenis Acacia 

(Sri, 2012).  

Eucalyptus pellita digunakan antara lain untuk bangunan di bawah atap, 

kusen pintu dan jendela, kayu lapis, bahan pembungkus korek api, pulp dan kayu 

bakar. Beberapa jenis digunakan untuk kegiatan reboisasi (Mardin, 2009). Daerah 

penyebaran alaminya berada di sebelah timur garis Wallace, mulai dari 7°’ LU 

sampai 43°39’ LS meliputi Australia, New Britania, Papua dan Tazmania. 

Beberapa spesies juga ditemukan di Kepulauan Indonesia yaitu Irian Jaya, 

Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan Timor-Timur. Genus Eucalyptus terdiri atas 

500 spesies yang kebanyakan endemik Australia. Hanya ada dua spesies yang 

tersebar di wilayah Malesia (Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Fillipina) 

yaitu Eucalyptus urrophylla dan Eucalyptus deglupta. Beberapa spesies menyebar 

di Australia bagian Utara menuju bagian Timur. Spesies ini banyak tersebar di 

daerah-daerah pantai New South Wales dan Australia bagian Barat Daya. Pada 

saat ini beberapa spesies ditanam di luar daerah penyebaran alami, misalnya di 

benua Asia, Afrika bagian Tropika dan Subtropika, Eropa bagian Selatan dan 

Amerika Tengah (Latifah, 2004) 

  Pengembangan jenis Eucalyptus pellita secara luas di Indonesia terutama 

dilakukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kedua pulau tersebut mempunyai 

jenis tanah dengan tingkat kesuburan yang rendah, oleh karena itu memerlukan 

masukan energi yang cukup besar untuk mendapatkan pertumbuhan yang optimal. 

Masukan energi yang biasa diberikan oleh perusahaan HTI di luar Jawa, yaitu 
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pemberian pupuk kimia dan kompos. Pemberian pupuk yang minimal adalah 

pupuk yang mengandung unsur N, P, dan K. Unsur P dalam tanah terutama di 

Pulau Kalimantan dan Sumatera pada umumnya cukup namun dalam keadaan tak 

tersedia bagi tanaman. Hal ini terjadi karena tanah di daerah tersebut mempunyai 

tingkat kemasaman yang tinggi, sehingga unsur P terikat oleh ion Al atau Fe 

(Irianto, 2009). 

2.2 Morfologi Eucaliptus pellita F.Muell 

2.2.1 Batang 

Eucaliptus umumnya berbatang bulat, lurus, dan sedikit bercabang. Pada 

umumnya pohon bertajuk sedikit ramping, percabangan lebih banyak membuat 

sudut keatas, jarang- jarang dan daunnya tidak begitu lebat,bentuk kulit 

bermacam-macam mulai dari kasar dan berserabut, halus bersisik, tebal bergaris-

garis atau berlekuk-lekuk. Warna kulit mulai dari putih kelabu, abu-abu muda, 

hijau kelabu sampai coklat, merah, sawo matang sampai coklat (Irwanto, 2007) 

2.2.2 Daun 

Daun eucaliptus berbentuk lanset hingga bulat telur memanjang dan bagian 

ujungnya runcing membentuk kait. Pada pohon yang masih muda letak daunnya 

berhadapan bentuk dan ukurannya sering berbeda dan lebih besar daripada pohon 

tua. Pada puhon umur tua letak daun berselang- seling (Irwanto, 2007) 

 

2.2.3 Bunga 

Perbungaan berbentuk payung yang rapat kadang-kadang berupa malai rata-

rata di ujung ranting (Latifah, 2004). Menurut Dambro, (2010) bunga dapat 

muncul pada musim semi dengan tunas 8-9 mm, benang sari banyak yang 

memiliki warna putih sampai krem. 

2.2.4 Buah 

Buah berbentuk kapsul,kering dan berdinding tipis dan biji berwarna coklat 

atau hitam (Latifah, 2004). Menurut Dambro, (2010) buahnya memiliki ukuran 8-

10 mm. 
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2.3 Syarat Tumbuh Eucaliptus 

Jenis- jenis eukaliptus terutama menghendaki iklim bermusim dan daerah 

yang beriklim basah dari tipe hujan tropis. Jenis eukaliptus tidak menuntut 

persyaratan yang tinggi terhadap tempat tumbuhnya. Eukaliptus dapat tumbuh 

pada tanah yang dangkal, berbatu-batu, lembab, berawa-rawa, secara periodik 

digenangin air, dengan variasi kesuburan tanah mulai dari tanah- tanah kurus 

gersang sampai pada tanah yang baik dan subur. Jenis eukaliptus dapat tumbuh di 

daerah beriklim A sampai C dan dapat dikembangkan mulai dari daratan rendah 

sampai daerah pegunungan yang tinggi per tahun yang sesuai bagi 

pertumbuhannya antara 0-1 bulan dan suhu rata-rata per tahun 20
0
- 32

0
 C. Jenis 

tanah yang digunakan dalam pertanaman eukaliptus ini adalah jenis tanah litosol 

dan regosol podsolik (Sondang, 2009) 

 

2.4. Cendawan patogen menyerang bibit Eucaliptus 

Pada pembibitan semai tanaman eukaliptus sering diserang penyakit rebah 

kecambah (dumping off) yang disebabkan oleh  Fusarium sp. Penyakit busuk akar 

disebabkan oleh serangan Ganoderma philippi, penyakit busuk hati disebabkan 

oleh Phellinus noxius, Penyakit embun hitam disebabkan cendawan meliola sp  

dan penyakit mati pucuk disebabkan Botryodiplodia sp dan penyakit meranggas 

disebabkan Botryosphaeria yang menyebabkan kematian pohon. (Old, et al., 

2003).  

Penyakit yang menyerang bagian daun pada tanaman Eucaliptus  cukup 

banyak, diantaranya jamur embun hitam (Black mildew) yang tumbuh pada 

permukaan daun dan batang, berwarna hitam, menyebar dan membentuk koloni 

seperti beludru dengan diameter 1 cm, kadang-kadang menyerang batang dan 

ranting muda, jamur yang menyerang adalah yang berasal dari spesies Meliola. 

Cryptosporiopsis leaf  dan  Shoot blight, penyakit ini menyerang bagian batang 

dan daun tanaman, biasanya tersebar secara menyeluruh, lembut dan berwarna 

coklat, luka nekrotik yang menjalar dan dikenal sebagai gejala jamur hitam, 

bentuknya bundar berukuran 1-2 cm. Khususnya penyakit ini menyerang tanaman 

muda  Eucalyptus  spp. Cylindrocladium foliar spot  dan  foliar blight  penyakit 

ini disebabkan oleh Cylindrocladium sp. Yang menyebabkan penyakit pada 
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pembibitan, pada bagian akar dan leher akar, hawar tunas, hawar daun dan bercak 

daun (Old et al., 2003). 

2.5. Penyakit Hawar Daun (Cylindrocladium sp.) 

Cylindrocladium sp. menyebabkan penyakit pada pembibitan dan pada 

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

Penyakit menular terjadi apabila curah hujan tinggi dan pada daerah lembab. 

Penyebaran penyakit dengan konidia dalam jumlah sangat besar terjadi di atas 

permukaan daun. Selama hujan lebat, spora-spora terpercik ke udara dan 

menempel pada daun dan pohon-pohon lain. Cylindrocladium sp. dapat hidup 

bertahan lama dalam tanah karena adanya dinding-tebal Khlamidospora dan 

propagulnya. Penularan biasanya mulai dari daun cabang bawah menyebar sampai 

ke mahkota. Serangan penyakit yang disebabkan oleh Cylindrocladium sp. banyak 

ditemukan pada persemaian dan bagian batang pohon (Old, et al.,2003) 

Gejala penyakit yang ditimbulkan oleh cendawan ini diantaranya: 

(1).Awalnya bercak kebasah-basahan pada daun, kemudian menjadi coklat dan 

melebar. (2) Tepian bercak dikelilingi oleh halo yang berwarna kekuningan. 

(3)Hawar juga bisa berbentuk dari kumpulan bercak-bercak kecil yang banyak 

dan menyatu. (4) Bibit yang batangnya sudah terinfeksi akan berwarna 

kecoklatan, membusuk, menggenting, mudah roboh dan mati pada bagian atas 

lalu muncul tunas baru dari batang bagian bawah yang tersisa. Tanaman inang 

pada cylindrocladium sp. adalah tanaman eucalyptus sp. Penyebaran penyakit 

hawar daun cylindrocladium sp. ini dengan terbawa dari bibit, tertular lewat 

angin, serangga dan hewan. Serangan parah yang terjadi pada bibit eucalyptus 

yang terserang penyakit cylindrocladium sp. ini rentan akan terserang penyakit 

cylindrocladium sp. (Indrayadi dan Mardai, 2007). 

Spesies Cylindrocladium sp. yang mampu menyebabkan penyakit pada 

sejumlah jaringan tanaman yang berbeda, termasuk daun, bunga, batang, mahkota 

dan akar. Jamur ini dapat menyebabkan bintik-bintik daun, busuk akar, busuk 

batang basal atau kanker, pucuk hawar, cutting membusuk, hawar jarum dan 

rebah kecambah di bibit. kebanyakan dokumen penyakit yang disebabkan oleh 

Cylindrocladium sp. berasal dari tanaman muda atau penanaman lapangan 

(Cosates et al., 2012). 
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Spora aseksual dari Cylindrocladium sp. (konidianya) dapat segera 

diproduksi pada daun yang terinfeksi dan jaringan batang, dan disebarkan oleh 

cipratan air, seperti  dari curah hujan, irigasi di atas kepala dan penyebaran 

berkabut. Spora juga diproduksi dalam jumlah besar di tumpukan daun yang 

mengumpulkan di dasar tanaman sebagai akibat dari pemotongan karena infeksi. 

Massa spora terlihat putih 'helai' selama kondisi sangat lembab, dan dapat 

memercik ke tanaman yang berdekatan atau potongan, atau dicuci turun ke akar 

yang baru terbentuk. Stek yang berhasil bertahan hidup dan menghasilkan akar 

meskipun terinfeksi dengan cara ini, bagaimanapun, dapat menjadi operator tanpa 

gejala penyakit (Cosates et al., 2012). 

 

2.6. Mycovirus 

Mycovirus merupakan virus yang bahan genetiknya RNA yang dapat 

menginfeksi jamur (Goker et al., 2013). Sejarah virologi masih tergolong sangat 

muda dan jauh lebih sedikit berkembang baik dibandingkan dengan virus lain. 

Virus tumbuhan dan hewan yang dikenal sebagai agen penyebab penyakit dan 

telah ditandai  karena berbeda dengan mikroba lainnya dengan pergantian abad ke 

20. Virus bakteri yang terkenal pada abad ke -20 dan merupakan bagian integral 

dari pengembangan genetika modern dan biologi molekuler. Virus jamur, 

bagaimana pun  tidak dikarakterisasi sampai tahun 1950-an (Hillman dan Suzuki, 

2004). 

Kehadiran mycovirus bisa menjadi umum di antara spesies dari kelompok 

cendawan di mana-mana (Herrero et al., 2009).).Infeksi Cryphonectria hypovirus 

1 (CHV1) pada Cryphonectria parasitica merubah fenotip koloni dari memiliki 

sedikit miselium udara yang halus dan berwarna orange menjadi kasar dan 

berwarna putih (Hillman et al., 2004) seperti pada Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1.Fenotip koloni infeksi CHV1 pada Cryphonectriaparasitica. 

                                     (Sumber : Hilman et al., 2004). 
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Uji coba Rosellinia necratix megabirnavirus 1 (RnMBV1) pada 

Cryphonectria parasitica juga dapat menyebabkan perubahan fenotipe. EP155 

mengalami sedikit penurunan tingkat pertumbuhan dan peningkatan pigmentasi. 

Sedangkan Ddcl-2 yang terinfeksi RnMBV1 miselianya kurang padat, tingkat 

pertumbuhan berkurang dan pigmentasi meningkat seperti pada gambar 2.2. 

(Salaipeth et al., 2014). 

 

 
Gambar 2.2. Fenotipe dari empat strain jamur, yaitu EP155 dan Ddcl-2 yang  bebas virus dan 

terinfeksi virus.(Sumber :Salaipeth et al., 2014) 

 

Efek yang ditimbulkan oleh adanya mycovirus yaitu miselium yang tidak 

teratur, pigmentasi yang abnormal (Fuke et al., 2011) serta melemahkan atau 

mengurangi sifat patogenesitas cendawan tertentu (Gabrial dan Suzuki, 2009)..  

Mycovirus memiliki untai ganda (ds) atau untai tunggal (ss) (Yu et 

al.,2009). Isolat hipovirulen merupakan isolat-isolat terpilih dari suatu populasi 

jamur patogen tanaman yang mengalami penurunan dalam menginfeksi, 

mengkolonisasi, membunuh, dan berproduksi pada tanaman inang rentan.Selain 

itu, isolat hipovirulen diartikan juga sebagai isolat yang memiliki karakter fenotip 

yang berbeda dari asalnya, yaitu menurun laju pertumbuhan dan sporulasi, 

morfologi dan warna koloni berbeda, dan adanya dsRNA (double-standed RNA). 

Keberadaan dsRNA bisa terjadi karena adanya mutasi mitokondria, inti, atau 

plasmid. Karena dsRNA merupakan karakter dari virus maka isolat hipovirulen 

sering disebut sebagai mycovirus (virus jamur) (Dewi, 2014). 
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Salah satu indikasi penting adanya infeksi virus pada cendawan adalah 

berupa penyimpangan fenotip koloni. Penyimpangan tersebut dapat terjadi pada 

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

maupun kemampuan sporulasi (Supyani dan Gutomo, 2010). Mungkin peluang 

terbesar untuk penelitian mycovirus adalah untuk mengembangkannya lebih lanjut 

sebagai agen antagonis, untuk membantu kontrol patogen tanaman (Pearson et al., 

2009). 

Secara alami penularan mycovirus terhadap cendawan dapat dibagi menjadi 

dua kelompok yaitu penularan secara vertikal dan penularan secara horisontal. 

Penularan secara vertikal terjadi melalui sporulasi, baik itu spora aseksual 

(konidia) maupun spora seksual. Penularan melalui spora aseksual dilaporkan 

lebih sering terjadi dibanding penularan melalui spora aseksual. Penularan secara 

horisontal terjadi lewat dua cara yaitu pembelahan sel dan anastomosis, penularan 

lewat pembelahan sel maksudnya adalah sel anakan akan membawa sepotong hifa 

yang terinfeksi virus akan tumbuh menjadi koloni jamur yang mengandung virus. 

Anastomosis adalah campuran sitoplasma antara dua hifa yang saling bertemu 

kemudian selnya saling melebur (fusi), apabila kedia hifa tersebut saling 

kompatibel (termasuk kedalam kelompok kompatibilitas vegetatif yang sama) 

adanya keragaman kelompok kompatibilitas vegetatif spesies jamur tertentu di 

lapangan akan menjadi penyebaran mycovirus di alam (Ghabrial dan Suzuki, 

2009), dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3. Penularan mikovirus dapat terjadi secara horisontal lewat pertukaran 

sitoplasma saat anastomosis (fusi hifa) (A) atau secara vertikal lewat 

pembentukan spora (B) baik seksual maupun aseksual. (Nus, 2005) 

 


