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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Acacia crassicarpa 

A. crassicarpa merupakan pohon berukuran kecil atau sedang, tingginya 

dapat mencapai 25 m, batang lurus tegak berdiameter 50 cm. Daun berbentuk 

seperti bulan sabit, panjang 8-27 cm dan lebar 1-4,5 cm, berwarna hijau keabuan 

memiliki 3 urat daun utama yang  jelas dan berwarna kekuningan. Perbungaan 

bulir berwarna kuning cerah, panjangnya 4-7 cm, tangkai bunga tebal, panjang 5-

10 mm, mahkota bunga 5 helai dengan panjang 1,3-1,6 mm, serta biseksual. 

Dapat hidup pada jenis tanah masam. Kulit batang berwarna coklat keabuan, keras 

dan kulit batang dalam berwarna merah dan berserat. A. crassicarpa mulai 

berbunga paling lambat 18 bulan setelah penanaman, sedangkan biji melimpah 

setelah 4 tahun. Biji masak setelah 5-6 bulan setelah berbunga. Di daerah 

alaminya berbunga bulan Juni sampai dengan September dan buah mulai masak 

dari Oktober sampai dengan Maret (Buharman et al., 2011). 

Menurut Suprapti dan Krisdianto (2006) beberapa jenis yang telah 

dikembangkan di hutan tanaman industri (HTI) adalah Acacia aulacocarpa A. 

Cunn., Acacia auriculiformis A. cunn., Acacia crassicarpa A. cunn., dan 

Eucalyptus pellita F.v.M. Akasia merupakan salah satu tanaman yang dapat 

dijadikan sebagai bahan utama pembuatan kertas. Jumlah akasia yang terbatas di 

alam membuat industri kertas harus berupaya agar akasia tetap tersedia saat akan 

digunakan dengan cara dibudidayakan.   

Akasia memiliki keuntungan sebagai tanaman yang dibudidayakan sebagai 

bahan baku pembuatan kertas karena memiliki daya adaptasi yang luas dan 

toleransi yang tinggi terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan 

(Arsyad, 2007). A. crassicarpa dapat tumbuh pada jenis tanah yang bervariasi, 

mengandung kadar garam, tidak subur, mempunyai drainase tidak sempurna yang 

tergenang pada saat musim hujan dan kering pada saat musim kemarau ( Siregar, 

2008). 

A. crassicarpa merupakan tanaman yang cukup mudah beradaptasi dengan 

lingkungan. Mampu tumbuh pada kondisi lahan yang sangat asam (pH 3, 5-6) 

serta mempunyai ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang kurang baik. Dapat 
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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.  

 A. crassicarpa dapat digunakan sebagai pelindung dan naungan, fiksasi 

nitrogen udara dan perlindungan tanah dalam mencegah erosi. Kayunya dapat 

digunakan untuk bubur kertas, konstruksi bangunan, mebel, dan bahan baku 

pembuatan kapal ( Siregar, 2008). 

2.2. Penyakit Layu Fusarium sp 

Cendawan Fusarium sp mengalami 2 fase dalam siklus hidupnya yakni 

patogenesa dan saprogenesa. Patogen ini hidup sebagai parasit pada tanaman 

inang yang masuk melalui luka pada akar dan berkembang dalam jaringan 

tanaman yang disebut sebagai fase patogenesa sedangkan pada fase saprogenesa 

merupakan fase bertahan yang diakibatkan tidak adanya inang, hidup sebagai 

saprofit dalam tanah dan sisa-sisa tanaman dan menjadi sumber inokulum untuk 

menimbulkan penyakit pada tanaman yang lain, patogen ini dapat menimbulkan 

gejala penyakit karena mampu menghasilkan enzim, toksin, polisakarida dan 

antibiotik dalam jaringan tanaman (Nugraheni, 2010). 

Layu Fusarium umumnya terjadi pada pertengahan musim panas ketika 

temperatur udara dan tanah tinggi. Awal terbentuknya penyakit tanaman ini 

adalah perubahan warna daun yang paling tua menjadi kekuningan (daun yang 

dekat dengan tanah). Seringkali perubahan warna menjadi kekuningan terjadi 

pada satu sisi tanaman atau pada daun yang sejajar dengan petiole tanaman. Daun 

yang terinfeksi akan layu dan mengering, tetapi tetap menempel pada tanaman. 

Kelayuan akan berlanjut ke bagian daun yang lebih muda dan tanaman akan 

segera mati. Batang tanaman akan tetap keras dan hijau pada bagian luar, tetapi 

pada jaringan vaskular tanaman, terjadi diskolorisasi, berupa luka sempit 

berwarna cokelat (Nugraheni, 2010). 

Cendawan menginfeksi akar terutama melalui luka, menetap dan 

berkembang di berkas pembuluh. Setelah jaringan pembuluh mati dan keadaan 

udara lembab, cendawan membentuk spora yang berwarna putih keunguan pada 
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akar yang terinfeksi. Penyebaran spora dapat terjadi melalui angin, air pengairan 

dan alat pertanian. Fusarium sp. dapat menyerang tanaman tingkat tinggi seperti 

Eucalyptus sp, A. mangium, dan A. crassicarpa dengan serangan yang biasanya 

terjadi pada tanaman berumur kurang dari 1 tahun dengan gejala layu sebagian 

atau keseluruhan, batang berwarna kecoklatan dan 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). 

Infeksi Fusarium sp terjadi pada bagian jaringan pembuluh xylem. Akibat 

gangguan pada jaringan xylem, tanaman menunjukkan gejala layu, daun 

menguning, dan akhirnya mati. Gejala layu seringkali disertai gejala klorosis dan 

nekrosis pada daun (Nugraheni, 2010). 

2.3. Hypovirulen 

Di alam ada banyak strain jamur diantaranya ada yang virulen, sedangkan 

yang lainnya hypovirulen. Strain-strain jamur hypovirulen terjadi karena dua 

kemungkinan, yaitu jamur tersebut hypovirulen secara genetik atau karena 

terinfeksi virus (mycovirus). Dari sudut pandang fitopatologi, kedua kelompok 

hipovirulen tersebut bermanfaat karena dapat dikembangkan sebagai agen 

pengendali hayati (Milgroom dan Cortesi, 2004).  

Isolat hypovirulen merupakan isolat-isolat terpilih dari suatu populasi 

jamur patogen tanaman yang mengalami penurunan dalam menginfeksi, 

mengkolonisasi, membunuh, dan berproduksi pada tanaman inang rentan, Hal ini 

berarti bahwa isolat jamur terpilih tersebut  memiliki daya infeksi yang rendah 

(Dewi, 2014). Pada penelitian yang dilakukan Supyani et al., (2010) Rhizoctonia 

binukleat merupakan salah satu contoh strain jamur hypovirulen yang 

dimanfaatkan sebagai agens pengendali hayati. Di alam strain jamur ini 

mengendalikan atau membatasi invasi strain virulen sehingga penyakit yang 

ditimbulkannya berkurang dan pengendali hayati Rhizoctonia solani yang 

menginfeksi jamur sehingga menurunkan virulensinya. 
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2.4. Mycovirus 

 Mycovirus adalah virus yang menginfeksi jamur. Mycovirus pertama kali 

dilaporkan pada tahun 1962 dari budidaya jamur Agaricus bisporus , jamur ini 

terinfeksi virus yang ditandai dengan pertumbuhan lambat, dan mengakibatkan  

penurunan hasil yang serius (Son dkk, 2014). Mycovirus menunjukkan 

kemampuan untuk ditransmisikan, dengan kata lain dapat menginfeksi jamur  

lainnya. Gejala yang ditimbulkan oleh mykovirus pada jamur patogen antara lain 

mengurangi produksi spora, lambat dan pertumbuhan miselium menyimpang, 

malformasi, dan prematur pematangan. Gejala tersebut menunjukkan bahwa 

jamur tidak tahan terhadap virus. Pada patogen jamur beberapa virus dapat 

menurunkan daya virulensi terhadap inangnya atau manyebabkan hipovirulen, 

sehingga dapat dikembangkan menjadi agen pengendali hayati (Supyani 2009). 

Sebagian besar penelitian awal pada mycovirus bersangkutan dengan  

identifikasi dan pengaruhnya terhadap jamur. Meskipun mycovirus dianggap tidak 

diinginkan ketika mereka menyerang jamur, mereka dianggap menguntungkan 

ketika mereka bertindak sebagai agen pengendalian hayati patogen jamur pada 

tanaman ekonomis karena mereka dapat digunakan sebagai agen kontrol biologis 

jamur tertentu yang menyebabkan penyakit pada tanaman budidaya. Karena ini  

jamur yang terinfeksi secara alami dapat menularkan virus pada jamur yang dapat 

menyebabkan hypovirulen (Son et al., 2015). 

Banyak mycovirus yang telah diidentifikasi untuk mengurangi virulensi 

patogen pada jamur, tetapi tidak pada Cryphonectria hypovirus 1 (CHV1), yang 

menginfeksi dan mengurangi virulensi Cryphonectria parasitica yang merubah 

fenotip koloni dari memiliki sedikit miselium udara yang halus dan berwarna 

orange menjadi kasar dan berwarna putih (Domier et al., 2016). Sedangkan 

infeksi Mycovirus-1 (MyRV1) pada jamur yang sama mengubah fenotipe koloni 

coklat dengan tingkat pertumbuhan koloni yang terbatas (Supyani dan Widadi, 

2015). 

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 
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pertumbuhan berkurang dan pigmentasi meningkat (Salaipeth et al., 2014). 

Double strand RNA (dsRNA) virus di beberapa jamur berkaitan dengan 

hipovirulensi dan telah digunakan sebagai agen pengendalian hayati (Chu et al., 

2002).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


