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I.  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur umumnya menyebar 

melalui tanah. Jamur tersebut dapat menyerang daerah perakaran dan pangkal 

batang dari tanaman, akibatnya tanaman akan mengalami penyakit layu, penyakit 

rebah semai/rebah kecambah (damping-off), penyakit akar, penyakit busuk akar, 

atau penyakit leher akar (Herlinda, 2006). Salah satu jamur yang dapat 

menyebabkan penyakit tanaman adalah Fusarium sp.. Penyakit tanaman yang 

disebabkan oleh Fusarium sp. dapat mengakibatkan rendahnya produktivitas 

pertanian.  

Jamur Fusarium sp. merupakan kelompok jamur patogen penyebab 

beberapa macam penyakit pada tanaman sebagai contoh Fusarium solani. Jamur 

Fusarium solani menyebabkan penyakit busuk akar dan buah pada Cucurbita spp. 

busuk akar dan batang pada tanaman kacang polong dan penyebab penyakit layu 

fusarium pada kentang (Sari dkk., 2015). Jamur Fusarium sp. juga menyebabkan 

penyakit busuk pucuk pada anggrek bulan (Khaterine dan Kasiamdari, 2015) dan 

terdapat beberapa spesies Fusarium sp. yang ditemukan merusak tanaman jagung 

di antaranya F. verticillioides, F. gramineratum, F. proliferatum dan F. 

subglutinans yang menyebabkan pembusukan pada batang, tongkol, dan biji 

jagung (Suriani dan Muis, 2016). Selain itu, berdasarkan laporan Direktorat 

Perlindungan Hortikultura, Kementerian Pertanian tahun 2011 menyebutkan 

bahwa salah satu jamur patogen dominan yang menyerang tanaman bawang 

merah di Indonesia ialah Fusarium oxysporum Schlecht. penyebab penyakit busuk 

pangkal umbi dengan luas tambah serangan (LTS) sebesar 618 ha (Fadhilah dkk., 

2014). 

Pengendalian patogen tanaman selama ini telah banyak dilakukan dengan 

menggunakan bahan kimia. Sebagian besar petani Indonesia menggunakan 

pestisida kimiawi. Upaya tersebut memberikan hasil yang cepat dan efektif. 

Kenyataan ini menyebabkan tingkat kepercayaan petani terhadap keampuhan 

pestisida kimiawi sangat tinggi (Purwita dkk., 2013). Namun menurut Nurhayati 

(2011), penggunaan bahan kimia yang terus menerus ternyata memberikan 
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dampak yang tidak baik terhadap lingkungan. Akhir-akhir ini orang semakin 

menyadari bahwa penggunaan pestisida yang berlebihan tidak saja berakibat 

buruk terhadap lingkungan pertanian itu sendiri seperti matinya organisme 

berguna, kebalnya hama atau patogen akan tetapi residu yang terbawa oleh 

tanaman akan sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Sehingga perlu 

dilakukan pengendalian patogen secara hayati. 

Pengendalian patogen secara hayati menggunakan mikroorganisme 

memberi harapan untuk dikembangkan. Mikroorganisme yang menghasilkan 

senyawa antibiotik yang dimanfaatkan dalam bidang pertanian sebagai pengendali 

hayati diantaranya adalah Actinomycetes. Actinomycetes merupakan salah satu 

mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan sebagai antibiotik alami (Suryani dkk., 

2014). Actinomycetes juga merupakan bakteri-bakteri antagonis yang diketahui 

mampu menghambat jamur patogen dengan menghasilkan senyawa yang 

diketahui sebagai antifungal (Abidin dkk., 2015). Senyawa antifungal mempunyai 

potensi yang dapat menghambat pertumbuhan jamur penyebab penyakit tanaman, 

misalnya Fusarium spp., sehingga dapat dimanfaatkan sebagai fungisida hayati 

(Sari dkk., 2015).  

Beberapa penelitian telah berhasil dilakukan mengenai kemampuan 

Actinomycetes sebagai antifungal terhadap jamur Fusarium spp. diantaranya,  

Sudarma (2010) melaporkan terdapat 4 isolat Actinomycetes jenis Streptomyces 

spp. dapat mengendalikan jamur Fusarium oxysporum cubense (penyebab 

penyakit layu) pada tanaman pisang secara in-vitro. Muthahanas dan Listiana 

(2008) juga melaporkan dari dua puluh isolat Streptomyces sp. yang berhasil 

diisolasi mampu menghambat pertumbuhan jamur patogen tanaman, salah satunya 

adalah Fusarium oxysporum.  

Sumber Actinomycetes penghasil antibiotik antara lain berasal dari tanah, 

air laut, lumpur, kompos, isi rumah, limbah domestik, bahan makanan busuk dan 

lain-lain. Namun kebanyakan mikroba penghasil antibiotik diperoleh dari mikroba 

tanah. Banyak jasad renik yang diisolasi dari tanah ditemukan memiliki 

kemampuan menghasilkan zat-zat antibiotik (Adriani dan Tulak, 2013). Penelitian 

mengenai isolasi Actinomycetes dari tanah telah banyak dilakukan di Indonesia 

salah satunya di tanah gambut. Menurut Istiana dkk. (2015), lahan gambut 
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berpotensi menghasilkan senyawa antimikroba yang dapat digunakan sebagai 

agen biokontrol terhadap patogen. Sifat keasaman pada tanah gambut 

mengindikasikan bahwa bakteri yang mampu bertahan hidup di dalamnya 

memiliki keunikan tersendiri. Jadi, tanah gambut dapat dimanfaatkan untuk 

mendapatkan Actinomycetes yang dapat menghasilkan senyawa antifungal 

sebagai pengendalian penyakit. 

Mengingat pentingnya upaya pengendalian jamur Fusarium sp. agar 

penyebarannya tidak semakin meluas. Oleh sebab itu perlu dilakukan isolasi dan 

pengujian isolat Actinomycetes terhadap Fusarium sp.. Dari beberapa penelitian 

yang telah dilakukan mengenai kemampuan Actinomycetes sebagai agen 

antagonis dalam mengendalikan beberapa penyakit tanaman menarik minat 

peneliti telah melakukan penelitian dengan judul “Isolasi dan Uji Aktivitas 

Actinomycetes Asal Tanah Gambut Terhadap Fusarium sp..” 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan isolat Actinomycetes dari 

tanah gambut, serta menguji aktivitas daya hambat secara in-vitro terhadap 

patogen Fusarium sp. penyebab penyakit tanaman. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk ditemukannya 

isolat Actinomycetes yang berasal dari tanah gambut di Kabupaten Bengkalis 

yang dapat digunakan sebagai agen pengendali patogen tanaman terhadap 

penyakit Fusarium sp.. 

 

 

 

 

 

 

 

 


