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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kebutuhan kayu baik untuk pertukangan maupun bahan baku industri atau 

lainnya semakin meningkat. Sebaliknya kemampuan hutan alam sebagai penyedia 

kayu semakin menurun. Hutan tanaman pada saat ini memfokuskan 

pengembangan jenis tanaman cepat tumbuh dan berdaur pendek, tujuannya yaitu 

untuk memenuhi kebutuhan kayu dalam waktu yang tidak lama dan tersedia 

sepanjang tahun dalam jumlah yang diinginkan. Salah satu jenis yang prospektif 

untuk dikembangkan di hutan tanaman yaitu jenis Acacia crassicarpa (Purwani et 

al., 2012). 

Acacia crassicarpa merupakan salah satu jenis tanaman yang 

pertumbuhannya cepat (fast growing) dan mampu bertahan hidup pada kondisi 

lahan yang marginal dan dapat digunakan sebagai bahan baku pulp dan kertas 

(Anggraeni dan Pribadi, 2011). A. crassicarpa tumbuh pada ketinggian 5-200 m 

dpl. Menurut letak astronomisnya A. crassicarpa banyak terdapat pada 8-120 LS 

dan secara alami terdapat di bagian timur Quessland, barat daya Papua New 

Guinea dan bagian tenggara Papua (Arsyad, 2007).  A. crassicarpa dalam 

meningkatkan produksi tanamannya masih mengalami hambatan, salah satunya 

ancaman oleh cendawan yaitu penyakit layu fusarium yang disebabkan oleh 

cendawan Fusarium sp. 

Fusarium sp. termasuk cendawan tular tanah yang dapat menyebabkan 

penyakit pada kecambah tanaman kehutanan. Miselium cendawan ini umumnya 

bersekat, awalnya berwarna putih kemudian berubah menjadi krem atau kuning 

pucat, dan berwarna merah muda agak ungu dalam keadaan tertentu pada media 

PDA. Fusarium merupakan patogen penting pada tanaman pertanian dengan 

kisaran inang yang luas. Hampir semua kelompok komoditas tanaman, yaitu padi-

padian, hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman hias, dan lain-lain dapat 

diserangnya. Jamur ini diketahui menyebar di seluruh dunia. Di Indonesia, 

Fusarium menyebabkan penyakit penting pada berbagai komoditas tanaman 

pertanian misalnya layu pada tomat, busuk batang pada vanili, layu pada pisang, 
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berbagai penyakit pada pembibitan, serta berbagai komoditas tanaman yang lain 

(Supyani, 2017).  

Pada saat ini upaya pengendalian terhadap hama dan penyakit tanaman 

masih mengandalkan penggunaan pestisida sebagai upaya pengendalian utama. 

Kenyataannya menunjukkan bahwa upaya pengendalian dengan menggunakan 

senyawa kimia bukan merupakan alternatif yang terbaik, karena sifat racun yang 

terdapat dalam senyawa tersebut dapat meracuni manusia, ternak peliharaan, 

serangga penyerbuk, musuh alami, tanaman, serta lingkungan yang dapat 

menimbulkan polusi bahkan pemakaian dosis yang tidak tepat bisa membuat 

hama dan penyakit menjadi resisten. Selain itu dengan adanya aplikasi pestisida 

sintetik yang tidak bijaksana dapat memicu timbulnya patogen yang resisten 

terhadap pestisida sistetik yang digunakan. Pengendalian patogen yang aman dan 

tidak mencemari lingkungan adalah pengendalian biologi dengan penggunaan 

agen hayati. Pada umumnya jenis agen hayati yang dikembangkan adalah mikroba 

alami, baik yang hidup sebagai saprofit di dalam tanah, air dan bahan organik 

maupun yang hidup di dalam jaringan tanaman (endofit) yang bersifat 

menghambat pertumbuhan dan berkompetisi dalam ruang dan nutrisi dengan 

patogen sasaran (Supriadi, 2006). 

Hypovirulen merupakan salah satu fenomena dari infeksi mycovirus yang 

menguntungkan manusia. Parameter utama dari hipovirulen adalah menurunnya 

tingkat virulensi (keganasan) patogen terhadap inangnya. Parameter lain yang 

biasanya terkait dengan hipovirulensi adalah menurunnya laju pertumbuhan 

koloni, menurunnya tingkat sporulasi, perubahan warna koloni jamur inangnya, 

dan lain sebagainya (Supyani, 2017). Berdasarkan  uraian di atas, maka penulis 

telah melakukan penelitian dengan judul “Uji Isolat Cendawan Fusarium pada 

Tanaman Acacia crassicarpa“. 

1.2. Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan isolat cendawan Fusarium  yang 

bersifat hypovirulen 
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1.3. Manfaat Penelitian 

  Manfaat dari penelitian ini adalah mendapatkan isolat Fusarium yang 

hypovirulen yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya, 

diantaranya adalah hypovirulen yang disebabkan oleh mycovirus. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

  Hipotesis dari penelitian ini adalah didapatkan isolat Fusarium yang 

hypovirulen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


