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III. MATERI DAN METODE  

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilaksanakan bulan Desember 2015 - April 2016 di 

Laboratorium Plant Protection Section PT. Arara Abadi. 

3.2. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian antara lain adalah isolat cendawan 

Ceratocystis yang berasal dari koleksi milik Laboratorium Plant Protection 

Section, aquades steril, alkohol 70%, dan media agar PSA. 

Alat yang digunakan diantaranya adalah cawan petri, jarum ose, pinset, 

parafilm, cork borer, laminar air flow cabinet, autoklaf, incubator, lampu bunsen, 

timbangan analitik, kertas label, alat tulis, dan kamera. 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

faktorial dengan 2 faktor dan 7 kali ulangan. Faktor pertama adalah jenis isolat 

dan faktor kedua adalah jenis tanaman inang. 

Adapun perlakuan pada penelitian ini adalah: 

Faktor pertama adalah jenis isolat (C), yaitu: 

Co = tanpa isolat (kontrol) 

Cam = isolat Ceratocystis fimbriata asal Acacia mangium 

Cep = isolat Ceratocystisfimbriata asal Eucalyptus pellita 

Faktor kedua adalah jenis tanaman inang (T), yaitu: 

Tam =  Acacia mangium 

Tah = Acacia hybrid 

Tac = Acacia crassicarpa 

Taa = Acacia auriculiformis 

Tep = Eucalyptus pellita 

Setiap perlakuan diulang 7 kali sehingga terdapat 105 satuan percobaan di 

mana setiap satuan percobaan terdapat satu tanaman, sehingga jumlah keseluruhan 

tanaman yaitu 105 tanaman. Adapun kombinasi perlakuan dapat dilihat pada 

Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Kombinasi perlakuan 

Perlakuan Tam Tah Tac Taa Tep 

Co Co Tam Co Tah Co Tac Co Taa Co Tep 

Cam Cam Tam Cam Tah Cam Tac Cam Taa Cam Tep 

Cep Cep Tam Cep Tah Cep Tac Cep Taa Cep Tep 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

1. Persiapan Tanaman Uji 

Tanaman yang digunakan dalam penelitian adalah bibit tanaman 

Acacia mangium, Acacia crassicarpa, Eucalyptus pellita, Acacia 

auriculiformis, dan Acacia hybrid yang berumur 3-6 bulan dari nursery. 

Bibit tanaman yang sudah dipilih kemudian dipindahkan ke green house. 

2. Pembuatan Media 

Media PSA dibuat dengan bahan-bahan 20 g sukrosa, 20 g agar dan 

200 g kentang. Kentang direbus untuk diambil sari patinya. Tambahkan sari 

pati kentang dengan 20 g sukrosa, 20 g agar dan air 1 L, agar semua 

komposisi dapat tercampur dengan rata gunakan Stirrer dan batang magnet 

sebagai pengaduk. Setelah larutan homogen, tempatkan larutan tersebut ke 

dalam erlenmeyer dan tutup menggunakan kertas dan plastik kemudian ikat 

menggunakan tali. Kemudian Erlenmeyer yang berisi media dimasukkan ke 

dalam autoklaf selama 2 jam dengan suhu 121
0
C. Hal ini dilakukan agar 

media steril. 

3. Uji Postulat Koch 

a. Isolasi Patogen Penyebab Penyakit Dari Tanaman Di Lapangan 

Isolat penyebab busuk batang dikumpulkan dari lapangan. Pada 

koleksi tanaman dipilih batang tanaman Acacia mangium dan Eucalyptus 

pellita yang menunjukkan gejala penyakit busuk batang seperti perubahan 

warna coklat atau kehitaman pada batang, dan jika kulit dikelupas pada 

kayu terlihat perubahan warna coklat atau kehitaman seperti yang terlihat 
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pada kulit. Kulit kayu yang menunjukkan gejala kemudian dipotong untuk 

dijadikan sampel kemudian dibawa ke Laboratorium untuk isolasi. 

Isolasi cendawan dilakukan dengan menggunakan metode penanaman  

jaringan pada media Potato Sukrosa Agar (PSA), sampel kayu bergejala 

dipotong 1x1 cm lalu diletakkan di permukaan media dan inkubasi pada 

suhu kamar dengan waktu ± 7 hari atau sampai cendawan tumbuh menutupi 

permukan media pada cawan petri. 

Isolat cendawan yang didapat selanjutnya dilakukan pemurnian, isolat 

cendawan Ceratocystis sp. berdiameter 0.5 cm dibulatkan menggunakan 

cork borer agar diameter lingkaran isolat sama, kemudian isolat yang telah 

dibulatkan ditanam dengan meletakkan 1 isolat pada permukaan media dan 

diinkubasi pada suhu kamar dengan waktu ± 7 hari. Pemurnian dilakukan 

dengan tujuan agar umur isolat sama. 

b. Penanaman Inokulum Pada Tanaman Sampel 

Inokulasi dilakukan dengan cara menempelkan inokulum cendawan 

patogen diameter 0.5 cm pada tanaman sampel. Batang tanaman sampel 

dilukai dengan satu tusukan menggunakan jarum steril pada ketinggian 3 cm 

diatas permukaan tanah, kemudian inokulum ditempelkan pada luka dan 

selanjutnya ditutup menggunakan parafilm. Untuk perlakuan kontrol, 

tanaman hanya dilukai dan ditutup menggunakan parafilm. 

c. Re-Isolasi Inokulum dari Tanaman Sampel ke Media 

Re-isolasi merupakan tahap akhir dari pembuktian uji postulat koch. 

Reisolasi dilakukan dengan cara batang tanaman yang sudah diinokulasi 

sebelumnya terdapat gejala penyakit dan sudah mati, dikelupas kulitnya lalu 

dipotong menjadi beberapa bagian. 

Potongan-potongan kayu tersebut dibawa ke LAF untuk kemudian 

direndam menggunakan air steril selama ±1 menit, setelah itu direndam lagi 

menggunakan air steril selama ±1 menit. Selanjutnya dipindahkan dan 

direndam menggunakan larutan kloroks selama ±15 menit. Setelah 15 

menit, potongan-potongan kayu diletakkan diatas tisu steril untuk 

dikeringkan. Setelah potongan-potongan kayu kering lalu ditanam pada 

media PSA untuk diisolasi kembali. 
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4. Pengamatan 

Adapun parameter pengamatan ialah: 

1. Masa inkubasi (Hari) 

Masa inkubasi merupakan waktu antara permulaan infeksi dengan 

timbulnya gejala yang pertama. Pengamatan masa inkubasi dilakukan 

setiap hari setelah inokulasi sampai muncul gejala bercak berwarna 

coklat atau hitam pada tempat inokulasi. Masa inkubasi selesai pada 

saat gejala berupa bercak yang muncul nampak lebih besar dari 

ukuran inokulum. 

2. Panjang lesio/bercak (cm) 

Pengamatan dilakukan dengan mengukur panjang lesio/bercak yang 

muncul setelah masa inkubasi selesai. Pengamatan dilakukan dengan 

mengukur panjang bercak pada batang tanaman. 

3. Persen keberhasilan infeksi (%) 

Persen keberhasilan infeksi dihitung setelah ada gejala nampak pada 

batang dengan rumus: 

                        
                       

                         
     

 (Nenepat, 2013). 

4. Intensitas penyakit dihitung dengan rumus: 

    
      

   
      (Natawigena, 1993) 

Dimana: 

  IP : Intensitas penyakit 

  ni : Jumlah tanaman dengan skor ke-i 

  vi : Nilai skor penyakit dari 1 = 0,1,2, sampai ke-i 

  N : Jumlah tanaman yang diamati 

  Z : Skor tertinggi 

Intensitas serangan atau keparahan penyakit ditetapkan melalui 

skoring sebagai berikut:  

0 = tidak ada serangan terhadap tanaman atau bagian tanaman yang 

diamati 

1 = terdapat serangan dengan luas ≤ 25% terhadap tanaman atau bagian 

tanaman yang diamati (kategori resisten) 
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2 = terdapat serangan dengan luas > 26%-50% terhadap tanaman atau 

bagian tanaman yang diamati (kategori agak resisten) 

3 = terdapat serangan dengan luas > 51% - 75% terhadap tanaman atau 

bagian tanaman yang diamati (kategori rentan) 

4 = terdapat serangan dengan luas > 76% terhadap tanaman atau bagian 

tanaman yang diamati (kategori sangat rentan/mati) 

Data Pendukung 

1. Suhu (Termometer) 

Suhu optimum untuk pertumbuhan cendawan ini adalah 25
o
C, namun suhu 

35-40
o
C dapat mematikan patogen ini.  

2. Kelembaban (Higrometer)  

Tingkat kelembaban dapat mempengaruhi pertumbuhan cendawan ini. 

Jumlah penyiraman pada tanaman mempengaruhi kelembaban, semakin 

tinggi kelembaban maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan 

cendawan. 

3.5. Analisis Data 

Data hasil pengamatan dari masing-masing perlakuan diolah secara statistik 

dengan menggunakan program SAS. Jika hasil sidik ragam menunjukkan 

perbedaan yang nyata, maka dilakukan Uji lanjut menggunakan Uji Jarak Duncan 

(UJD) pada taraf 5%. 

 


