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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Phellinus noxius adalah golongan cendawan basidiomycetes yang 

merupakan patogen penyebab penyakit busuk akar cokelat pada pertanaman 

Acacia mangium Wild. (Sahashi, 2013). Kejadian busuk akar di perkebunan 

Acacia mangium Wild. rotasi kedua di Sumatera dan Kalimantan tercatat 28% 

pada tananam yang berumur 3-5 tahun (Mohammed, 2011). Penyakit ini sangat 

merugikan mengingat Acacia mangium banyak digunakan dalam industri pulp dan 

kertas, selain itu juga sebagai bahan baku untuk perabotan, kayu lapis dan lantai 

(Arisman dan Hardiyanto, 2006). 

Gejala yang terlihat pada tanaman yang terserang oleh penyakit busuk 

akar cokelat yaitu daun pohon yang sakit dapat berubah warna dari normal 

menjadi hijau pucat kemudian menjadi cokelat. Karena infeksi berasal dari akar 

dekat dengan pangkal batang, sebagian batang mungkin sudah diserang oleh 

patogen sebelum munculnya gejala penurunan. Akar yang terinfeksi Phellinus 

noxius pada awalnya berubah warna menjadi cokelat tepat dibawah kulit, pada 

tahap selanjutnya kayu menjadi lunak. Permukaan kulit bagian luar menjadi kasar 

karena ditutupi oleh lapisan partikel tanah yang melekat dan diselubungi oleh 

miselia cendawan berwarna cokelat. Sedangkan kulit bagian dalam ditutupi oleh 

miselia berwarna putih hingga kecoklatan (Ann et al., 2002).   

Busuk akar menyebar melalui hubungan antara akar yang sehat dengan 

akar yang sakit atau kayu yang membusuk akibat fungi akar (Mohammed et al., 

2006). Busuk akar menjadi lebih parah dengan rotasi tanaman berturut-turut, 

karena adanya penumpukan bahan kayu yang terinfeksi setelah panen seperti akar 

dan tunggul. Di Sumatera rotasi pertama Acacia mangium dapat dipengaruhi oleh 

busuk akar pada usia 5-6 tahun. Pada rotasi kedua kematian pohon terjadi pada 

usia 2-3 tahun, sementara di putaran ketiga, pohon yang berumur 6 bulan 

ditemukan telah mati (Irianto et al., 2003).  Peningkatan kecepatan kematian 

terjadi karena sumber inokulum Phellinus noxius tetap berada di dalam tanah serta 

dapat hidup pada akar yang tersisa si tanah lebih dari 10 tahun setelah tanaman 

inangnya mati (Chang, 1996).  



2 
 

Pengendalian penyakit busuk akar cokelat dapat melalui dua cara yaitu 

dengan penggunaan pestisida kimiawi dan pestisida hayati. Penggunaan pestisida 

kimiawi yang berlebihan memberi dampak negatif terhadap lingkungan dan 

manusia seperti, timbulnya hama yang resisten, ancaman bagi predator, parasit, 

ikan, burung dan satwa lain, residu pestisida di dalam tanah dapat meracuni 

organisme nontarget, terbawa sampai ke sumber-sumber air dan meracuni 

lingkungan sekitar, selain itu harga pestisida kimiawi cukup tinggi sehingga 

membebani biaya produksi pertanian. Sejumlah dampak negatif pestisida kimiawi 

mendorong dibuat metode pengendalian lain seperti mulai beralih kepada 

pestisida hayati (biopestisida) yang aman bagi lingkungan (Djunaedy, 2009). 

Pestisida hayati adalah formula yang mengandung mikroba tertentu baik 

berupa jamur, bakteri, maupun virus yang bersifat antagonis terhadap mikroba 

lainnya (penyebab penyakit tanaman) atau menghasilkan senyawa tertentu yang 

bersifat racun baik serangga (hama) maupun nematoda (penyebab penyakit 

tanaman) (Djunaedy, 2009). Salah satu agen pengendali hayati yang mulai banyak 

dikembangkan adalah agen antagonis mycovirus.  

Mycovirus adalah virus yang dapat menginfeksi cendawan dan memiliki 

potensi untuk mengendalikan penyakit pada tanaman karena dapat melemahkan 

virulensi patogen (hipovirulen) (Yu et al., 2010). Mycovirus memiliki kemampuan 

untuk mengurangi virulensi cendawan patogen tanaman melalui interaksi hifa 

yang merupakan mekanisme untuk transmisi antara koloni cendawan (Pearson et 

al, 2009). Salah satu indikasi penting adanya infeksi virus pada cendawan adalah 

penyimpangan fenotip koloni yang terjadi pada laju pertumbuhan, warna koloni 

serta kuantitas miselium udara (Supyani dan Gutomo, 2014) 

Mycovirus telah banyak dijumpai pada beberapa cendawan diantaranya 

Diaporthe ambigua (Preisig et al., 2000), Heterobasidion annosum (Ihrmark, 

2001), Fusarium graminearum (Omar, 2011), Aspergillus fumigates (Refos et al., 

2013) dan Sclerotinia sclerotiorum (Ghobakhloo et al., 2013). Materi genetik 

mycovirus adalah double stranded RNA (Preisig et al., 2000). Double-stranded 

RNA (dsRNA) virus pada beberapa cendawan berkaitan dengan hipovirulensi dan 

telah digunakan atau diusulkan sebagai agen pengendalian hayati (Chu et al., 

2002). Kehadiran mycovirus di miselia cendawan dapat dideteksi dengan 
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menggunakan mikroskop elektron sebagai partikel virus atau dapat juga diketahui 

dengan ekstraksi dsRNA dari miselia cendawan yang diduga terinfeksi virus. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Eksplorasi Mycovirus Agen Antagonis Patogen Phellinus noxius 

Penyebab Penyakit Busuk Akar Cokelat  Acacia mangium”.  

 

1.2. Tujuan Penelitian 

1. Mencari isolat hipovirulen cendawan Phellinus noxius melalui uji 

karakteristik morfologi, laju pertumbuhan koloni dan uji virulensi. 

2. Mencari mycovirus pada isolat-isolat hipovirulen Phellinus noxius 

melalui ekstraksi RNA. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

1. Mempelajari gejala hipovirulen cendawan Phellinus noxius yang 

diduga terinfeksi mycovirus. 

2. Mendapatkan cendawan hipovirulen akibat adanya mycovirus yang 

berpotensi sebagai agen antagonis penyakit busuk akar cokelat pada 

tanaman Acacia mangium. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

1. Terdapat isolat hipovirulen cendawan Phellinus noxius setelah 

melalui uji karakteristik morfologi, laju pertumbuhan koloni dan uji 

virulensi. 

2. Terdapat mycovirus pada isolat-isolat hipovirulen cendawan Phellinus 

noxius. 

 

 


