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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Acacia mangium Willd  

Acacia mangium Willd. saat ini banyak dimanfaatkan dalam dunia 

industri kertas. Kayu Acacia mangium digunakan untuk produksi pulp, kertas, 

papan partikel dan kepingan-kepingan kayu. Selain itu juga berpotensi untuk kayu 

gergajian dan mebel (Krisnawati et al., 2011). Tanaman ini berasal dari 

Queensland Utara, Australia, namun juga dijumpai secara alami di Papua Nugini 

dan Indonesia. Dari total sekitar 2,5 juta ha hutan tanaman industri, lebih dari 1 

juta ha telah didirikan untuk Acacia mangium. Perusahaan PT. Riau Andalan Pulp 

and Paper (RAPP) dan PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) memasok 8,8 juta 

m
3
 dari hutan alam dan 8,9 juta m

3
 hutan tanaman (Pattinasarany, 2010). Luas 

Hutan Produksi tahun 2015 tercatat mencapai 68.991.430,35 ha dan produksi pulp 

mencapai 5.815.234,93 m
3
 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

2016).  

Di Indonesia, awal pengenalan Acacia mangium dilakukan pada bulan 

November 1979 ke Sumatera Selatan. Bibit yang terdiri dari tiga seedlots dibawa 

oleh Bapak R. Darmono (mantan Direktur Divisi Bibit, Direktorat Jenderal 

Kehutanan) dari Sabah, Malaysia dan diberikan kepada Hardjono Arisman untuk 

digunakan dalam uji coba lapangan di Surbanjeriji, Sumatera Selatan dan ternyata 

pertumbuhannya baik walapun didominasi oleh tanah podsolik merah kuning 

(Ultisol atau Oxisol) yang secara inheren asam dan miskin nutrisi (Arisman dan 

Hardiyanto, 2006).  

 

2.1.1. Morfologi 

a. Batang  

  Pohon mangium pada umumnya besar dan bisa mencapai ketinggian 30 

m, dengan batang bebas cabang lurus yang bisa mencapai lebih dari setengah total 

tinggi pohon. Pohon mangium jarang mencapai diameter lebih dari 60 cm, akan 

tetapi di hutan asli Queensland dan Papua Nugini, pernah dijumpai pohon dengan 

diameter hingga 90 cm (Krisnawati, 2011). 
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b. Daun  

Anakan Acacia mangium yang baru berkecambah memiliki daun 

majemuk yang terdiri dari banyak anak daun. Setelah beberapa minggu daun 

majemuk tidak terbentuk, melainkan tangkai daun dan sumbu utama setiap daun 

majemuk tumbuh melebar dan berubah bentuk menjadi phyllode (daun semu). 

Phyllode ini berbentuk sederhana dengan tulang daun paralel, dan bisa mencapai 

panjang 25 cm dan lebar 10 cm (Krisnawati et al., 2011). 

 

c. Bunga  

Bunga Acacia mangium tersusun dari banyak bunga kecil berwarna putih 

atau krem seperti paku. Pada saat mekar, bunga menyerupai sikat botol. Setelah 

pembuahan, bunga berkembang menjadi polong-polong hijau yang kemudian 

berubah menjadi buah masak berwarna coklat gelap (Krisnawati et al., 2011). 

 

d. Biji 

Bijinya berwarna hitam mengilap dengan bentuk bervariasi dari 

longitudinal, elips, dan oval sampai lonjong berukuran 3-5 mm x 2-3 mm. Biji 

melekat pada polong dengan tangkai berwarna orange-merah (Krisnawati et al., 

2011).  

 

2.1.2. Syarat Tumbuh 

Acacia mangium dapat tumbuh pada ketinggian 480 m hingga 800 m dpl. 

Acacia mangium dapat tumbuh cepat di lokasi dengan level nutrisi tanah yang 

rendah, bahkan pada tanah-tanah asam dan terdegradas. Jumlah curah hujan 

tahunan di areal tumbuhnya mangium bervariasi dari 1.000 mm sampai lebih dari 

4.500 mm dengan rata-rata curah hujan tahunan antara 1.446 dan 2.970 mm. Di 

habitat alaminya, suhu minimum rata-rata berkisar 12–16 
0
C dan suhu maksimum 

rata-rata sekitar 31–34 
0
C (Krisnawati, 2011).  

 

2.1.3. Hama dan penyakit tanaman 

Budidaya tanaman Acacia mangium tidak terlepas dari serangan hama 

dan penyakit tanaman. Penyakit utama yang menyerang tanaman akasia adalah 
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karat phyllode, busuk akar dan busuk hati. Patogen karat phyllode diantaranya 

Cercospora, Colletotrichum, Cylindrocladium, Pestalotiopsis, Phomopsis, 

Phaeotrichoconis, Phyllosticta dan Pseudocercospora (Old et al., 2000). 

Beberapa patogen penyebab busuk akar yaitu Phellinus noxius (Ann et 

al., 2002), Ganoderma spp. dan Rigidoporus lignosus (Old et al., 2002). Phellinus 

noxius  juga dikenal sebagai patogen penyebab busuk hati. Beberapa hama 

dilaporkan telah menyerang tanaman Acacia mangium  seperti hama uret/lundi 

(Scarabaeidae, Coleoptera), tungau (Tetranycus sp.), hama penghisap pucuk 

(Helopelthis sp.), hama ulat jengkal palsu (Achaea sp.),  hama pengerat ( Rattus 

sp. dan Callosciurus sp.), hama penggerek batang ( Xystrocera sp.) (Indrayadi dan 

Mardai, 2007). 

 

2.2. Penyakit Busuk Akar Cokelat (Phellinus noxius)  

Phellinus noxius merupakan penyebab penyakit busuk akar cokelat 

(Sahashi, 2013) dan memiliki kisaran inang yang luas, telah dilaporkan pada 200 

spesies tanaman yang mewakili 59 famili (Ann et al., 2002). Pohon yang 

terinfeksi diantaranya adalah lengkeng, apel gula, plumum, pir, kesemek, 

belimbing, apel lilin, anggur dan jellyfig, mulai dari bibit usia muda hingga pohon 

10 tahun (Ann et al., 1999).  

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 

tahun 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). 

Cendawan Phellinus noxius sangat jarang membentuk tubuh buah. Jika 

terbentuk, tubuh buah berbentuk kuku kuda tipis, keras, berwarna coklat tua pada 

permukaan atasnya, sedang permukaan bawah berwarna cokelat kelabu tua jika 
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kering, dan hitam jika basah (Semangun, 2008). Miselium Phellinus noxius 

memiliki kombinasi warna coklat dan putih (Eyles et al., 2008). Pada awal 

pertumbuhan meiselium berwarna keputihan. Kemudian, koloni berubah menjadi 

cokelat dengan garis cokelat yang takberaturan (Ann et al., 1999). Bentuk tubuh 

buah dan miselium jamur Phellinus noxius dapat dilihat pada Gambar 2.1., 

  

Gambar 2.1. Tubuh buah dan miselium Phellinus noxius  (Sumber : Ann et al., 

1999). 

 

Busuk akar cokelat dapat disebabkan oleh penanaman bibit di tanah yang 

terinfeksi atau oleh kontak dengan akar sakit atau akar mati (Ann et al., 1999). 

Old et al., (2000) menambahkan cendawan ini memiliki kisaran inang yang luas 

dan ketika hutan hujan tropis dibersihkan dan ditanami akasia, inokulum yang 

masih hidup di akar dan tunggul pohon yang mati biasanya menyerang akar pohon 

yang baru ditanam sehingga dapat menyebabkan kematian pohon. Phellinus 

noxius bisa bertahan hidup pada akar yang tersisa di tanah lebih dari 10 tahun 

setelah tanaman inang mati (Chang, 1996). Siklus penyebaran Phellinus noxius 

dapat dilihat pada Gambar 2.2.  

 

Gambar 2.2. Siklus penyebaran Phellinus noxius (Sumber : Ann et al., 2002). 
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2.3. Agen Pengendalian Hayati  

2.3.1. Bakteri  

Bakteri sebagai agen biokontrol mempunyai beberapa kelebihan 

diantaranya; bakteri merupakan mikroorganisme yang banyak terdapat di tanah, 

produksi massa bakteri juga lebih mudah dan lebih cepat daripada 

mikroorganisme lain seperti jamur (Yuliar, 2008). Beberapa bakteri yang telah 

dilaporkan sebagai agen biokontrol adalah Bacillus sp., dan Pseudomonas sp.. 

Bacillus subtilis adalah salah satu agen biokontrol untuk mengendalikan penyakit 

karena kemampuannya dalam menghasilkan antimikroba dan memacu 

pertumbuhan tanaman (Wartono et al., 2015). Kombinasi strain Pseudomonas sp. 

dan Bacillus sp. yang diinokulasi dengan B. japonicum mampu menekan 

pertumbuhan fungi penyebab busuk akar dan meningkatkan peroksidase. Oleh 

karena itu Pseudomonas sp. dan Bacillus sp. dapat digunakan sebagai agen 

biokontrol fungi patogen penyebab penyakit akar tanaman (Sulityani et al., 2013). 

Selain itu Streptomyces sp. diketahui mampu menghasilkan metabolit 

primer dan metabolit sekunder, dimana metabolit sekunder menghasilkan 

antibiotik yang dapat digunakan dalam menghambat suatu patogen (Raharini et 

al., 2012). Laili. (2012) menambahkan bahwa aplikasi Bacillus sp. dengan 

Streptomyces sp. dapat berpotensi sebagai agen biokontrol untuk mengendalikan 

infeksi Foc sekaligus meningkatkan pertumbuhan pisang. Hubungan yang sangat 

dekat antara bakteri endofit dan tanaman inangnya menjadikan bakteri endofit 

sangat berpotensi sebagai biokontrol dan pemacu pertumbuhan tanaman (Munif et 

al., 2012). 

  

2.3.2. Cendawan 

Cendawan adalah mikroorganisme eukariot heterotrof, memerlukan 

senyawa organik untuk nutrisinya. Cendawan dapat berkembang biak dengan 

aseksual maupun seksual. Beberapa cendawan merupakan organisme uniseluler, 

tetapi kebanyakan cendawan membentuk filamen yang merupakan sel vegetatif 

yang dikenal dengan sebutan miselium. Miselium adalah kumpulan hifa atau 

filamen yang menyerupai tube.  
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Cendawan banyak digunakan sebagai agen hayati untuk mengendalikan 

penyakit tanaman yang ramah lingkungan. Cendawan yang telah pernah 

dilaporkan sebagai agen hayati adalah Tricodherma sp., dan Gliocladium sp. 

(Soenartiningsih et al., 2014). Mekanisme antagonis Gliocladium sp. dan 

Trichoderma sp. adalah kompetisi, antibiosis, lisis, dan parasitisme, sedangkan 

Penicillium sp. hanya bersifat antibiosis (Octriana, 2011). Asniah et al., (2013) 

menambahkan  empat jenis cendawan yang diidentifikasi dapat sebagai endofit 

pada tanaman brokoli, yaitu: Aspergillus sp., Mortierella sp., Paecilomyces sp., 

dan Chaetomium globosum yang mengkolonisasi perakaran brokoli secara 

endofitik dan menekan penyakit akar gada. Cendawan endofit Paecilomyces sp 

dapat menekan kejadian penyakit akar gada sebesar 18,75%. Diperkirakan masih 

banyak lagi jenis cendawan yang bersifat antagonis terhadap patogen tertentu, 

oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk menguji keefektifan cendawan 

antagonis tersebut.  

 

2.3.3. Mycovirus 

Mycovirus adalah virus yang menginfeksi jamur (Yu et al., 2010). Sejarah 

virologi jamur relatif masih muda dan kurang berkembang dengan baik 

dibandingkan dengan virus lain. Virus tumbuhan dan hewan yang dikenal sebagai 

penyebab penyakit dan telah dikarakterisasi berbeda dari mikroba lain pada 

pergantian abad ke-20. Virus bakteri dikenal pada awal abad ke-20 dan 

merupakan bagian integral dari pembangunan genetika modern dan biologi 

molekuler. Virus jamur, tidak dikarakterisasi hingga tahun 1950. Pada tahun 1962, 

Holling mencatat setidaknya tiga jenis partikel virus pada sporofor jamur yang 

sakit dan dianggap sebagai kelahiran micovirologi (Hillman dan Suzuki, 2004). 

Menurut Pearson, (2009) terdapat empat filum jamur yang bertindak sebagai tuan 

rumah (host) mycovirus, yaitu Chrytridiomicota, Zygomicota, Ascomycota dan 

Basidiomycota.  

Virus dapat mengurangi virulensi jamur (hypovirulen) serta dapat 

mengubah  morfologi koloninya (Refos et al, 2013). Infeksi Cryphonectria 

hypovirus 1 (CHV1) pada Cryphonectria parasitica merubah fenotip koloni dari 



10 

 

memiliki sedikit miselium udara yang halus dan berwarna orange menjadi kasar 

dan berwarna putih (Hillman et al., 2004) seperti pada Gambar 2.3.  

 
Gambar 2.3. Fenotip koloni infeksi CHV1 pada Cryphonectria parasitica 

(Sumber : Hullman et al., 2004). 

 

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 

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

Perubahan fenotipe Rosellinia necratix megabirnavirus 1 dapat dilihat pada 

Gambar 2.4. 

 
Gambar 2.4. Fenotip dari empat strain jamur, yaitu EP155 dan Ddcl-2 yang bebas 

virus dan terinfeksi virus (Sumber : Salaipeth et al., 2014). 

 

Kebanyakan mycovirus memiliki genom dsRNA (Refos et al, 2013), 

sehingga skrining untuk kehadiran dsRNA merupakan cara yang tepat untuk 

menilai kehadiran langsung virus dari jaringan jamur yang terinfeksi (Hillman dan 
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Suzuki, 2004). Double strand RNA (dsRNA) virus dibeberapa jamur berkaitan 

dengan hipovirulensi dan telah digunakan atau diusulkan sebagai agen 

pengendalian hayati (Chu et al., 2002). Mycovirus memiliki kemampuan untuk 

mengurangi virulensi jamur patogen tanaman melalui interaksi hifa yaitu 

mekanisme yang dikenal untuk transmisi antara koloni cendawan (Pearson, 2009). 

Syarat mycovirus dapat dijadikan sebagai alat terapi (pengendalian) adalah 

mycovirus harus dapat ditransfer dari satu strain ke strain yang lain dan mycovirus 

dapat menyebabkan hypovirulensi pada hostnya (Refos et al, 2013).  

 

2.4. Ekstraksi RNA 

Asam ribonukleat atau RNA adalah asam nukleat berantai tunggal yang 

tersusun atas polinukleotida. Polinukleotida ini tersusun oleh monomer-monomer 

nukleotida. Setiap nukleotida tersusun atas basa nitrogen, gula pentosa (gula lima 

karbon), dan gugus fosfat. Basa nitrogen RNA terdiri dari basa purin (adenin dan 

timin) dan basa pirimidin (guanin dan sitosin). Urutan basa-basa nitrogen tersebut 

dapat mengkode informasi genetik (Campbell et al, 2002).  

Berdasarkan fungsinya, RNA dibagi menjadi tiga yaitu: RNA duta atau 

messenger (mRNA), RNA transfer (tRNA), dan RNA ribosom (rRNA). mRNA 

adalah RNA yang menjadi cetakan dalam proses penyusunan asam amino rantai 

protein pada saat translasi dan pembawa pesan berupa informasi genetik dari 

DNA ke protein. tRNA berfungsi menterjemahkan kodon yang terdapat pada 

mRNA menjadi satu jenis asam amino. rRNA berperan dalam sintesis protein, 

yaitu sebagai tempat pertemuan Mrna dan tRNA yang bermuatan asam amino 

(Campbell et al, 2002). rRNA merupakan komponen RNA yang paling melimpah 

di dalam sel. Pada sel prokariotik spesies rRNA utama adalah 23S rRNA, 16S 

rRNA, dan 5S rRNA. Eukariotik diidentifikasi sebagai 28S rRNA, 18S rRNA, 

dan 5S rRNA serta 5,8S rRNA (Farrel, 2010). 

Ekstraksi RNA adalah serangkain proses untuk memisahkan RNA dari zat 

dan molekul lainnya seperti DNA, lipid, protein dan karbohidrat, sehingga 

dihasilkan RNA murni. RNA secara kimiawi dan biologis lebih labil dari DNA, 

terutama pada suhu tinggi (˃65
0
C) dan adanya alkali. Penghancuran sel atau lisis 

sel dilakukan dengan memanfaatkan senyawa kimiawi seperti salah satu garam 
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guanidinium 1, natrium dodesil sulfat (SDS), N-laurylsarcosine (sarcosyl), urea, 

fenol, atau kloroform, yang mengganggu membran plasma dan organel subselular 

dan yang sekaligus menonaktifkan RNase (Farrel, 2010). 

RNA hasil ekstraksi selanjutnya di lakukan cek kualitas dengan 

menggunakan elektroforesis gel. Elektroforesis adalah teknik kromatografi 

dimana campuran molekul bermuatan dipisahkan menurut ukuran ketika 

ditempatkan dalam medan listrik. Elektroforesis sangat fleksibel dan digunakan 

bersama dengan sejumlah tes yang berbeda, termasuk analisis Northern, 

perlindungan nuklease, dan segala bentuk titik akhir PCR 1 (Farrel, 2010). 

Elektroforesis melalui agarosa atau poliakrilamid gel adalah metode standar yang 

digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi dan memurnikan asam nukleat, 

karena kedua gel ini berpori di alam (Barril dan Nates, 2012). 

 

2.5. Kandungan Gizi Buah Apel 

Apel (Malus sylvestris Mill.) merupakan tanaman yang biasa tumbuh di 

iklim subtropis. Apel di Indonesia dikembangkan diberbagai daerah terutama di 

Kota Batu dan Kota Malang yang terkenal dengan Kota Apel (Sa’adah dan 

Estiasih, 2015). Kandungan gizi buah apel tiap 100 gram dapat dilihat pada Tabel 

2.1. 

Tabel 2.1. Kandungan Gizi Buah Apel Tiap 100 gram 

Kandungan Gizi Jumlah Kandungan Gizi Jumlah 

Air 3,00 g Kalium 640 mg 

Energi 346 kkal Natrium   124 mg 

Protein 1,32 g Seng  0,29 mg 

Lemak 0,58 g Vitamin C 2,2 mg 

Karbohidrat 93,53 g Tiamin  0,046 mg 

Serat  12,4 g Riboflavin  0,130 mg 

Gula  81,13 g Niasin  0,680 mg 

Kalsium  19 mg Vitamin B6 0,280 mg 

Zat Besi 2,00 mg Folat  1 µg 

Magnesium  22 mg Vitamin A 81 µg 

Fosfor  55 mg Vitamin K 4,3 µg 

Sumber : USDA Nutrient Database 


