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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Eucalyptus sp. merupakan jenis yang tidak membutuhkan persyaratan 

yang tinggi terhadap tanah dan tempat tumbuhnya. Kayunya mempunyai nilai 

ekonomi yang cukup tinggi untuk dipakai sebagai kayu gergajian, konstruksi, 

finir, furniture, dan bahan pembuatan kertas (pulp) ataupun kertas (paper). Oleh 

karena itu jenis tanaman ini cenderung untuk selalu dikembangkan. Jenis 

Eucalyptus termasuk jenis yang sepanjang tahun tetap hijau dan sangat 

membutuhkan cahaya. Pertumbuhan tanaman ini tergolong cepat terutama pada  

waktu muda. Eucalyptus umumnya dibudidayakan oleh perusahaan-perusahaan 

yang bergerak di bidang industry pembuatan bubur kertas (pulp) ataupun kertas 

(paper). Sejauh ini perkembangan industry pulp dan paper di Indonesia semakin 

pesat. Hal ini disebabkan oleh tingginya konsumsi kertas masyarakat. Untuk 

memenuhi kebutuhan kertas yang ini tentu saja juga membutuhkan bahan baku 

(Badan LITBANG Departemen Kehutanan, 1994). 

Budidaya tanaman Eucalyptus sp. tentu banyak masalah yang dihadapi 

diantaranya hama dan penyakit yang menyerang tanaman Eucalyptus yaitu 

penyakit layu bakteri, busuk akar, cendawan akar putih (Corticium salmonicolor) 

dan cendawan akar merah (Ganoderma pseudoferreum). Salah satu penyakit yang 

paling sering ditemui merusak tanaman Eucalyptus sp. adalah penyakit layu 

bakteri yang disebabkan oleh bakteri Ralstonia solanasearum (Mauritius, 2012). 

Penyakit layu Bakteri R. solanacearum dapat menyerang Eucalyptus 

clones pada berbagai fase, mulai dari fase stoolplants (motherplants), cutting atau 

bibit sampai ke tanaman yang sudah ada di lapangan. Berbagai jenis Eucalyptus 

dilaporkan diserang penyakit ini seperti E. camaldulensis, E. urophylla, E. 

grandis, E. Citrodora, E. saligna, dan E. propigua dan termasuk beberapa hybrid 

Eucalyptus seperti E. urophyllax dan E. grandis. Di Indonesia pernah dilaporkan 

juga bahwa pada tahun 1993 menyerang tanaman Eucalyptus salah satu 

perusahaan HTI di Sumatera bagian Utara, tetapi tingkat serangan dan kerugian 

tidak pernah dilaporkan secara resmi (Mauritius, 2012). 

Kerugian yang pernah terjadi akhir-akhir ini adalah dalam pelaksanaan 

budidaya tembakau, salah satu kendala yang dapat menurunkan kualitas dan 
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kuantitas produk tembakau adalah adanya penyakit layu bakteri. Penyakit ini 

disebabkan oleh bakteri R. solanacearum (Semangun, 2000). Bakteri ini dapat 

menyebabkan kerusakan pada pertanaman tembakau hingga mengalami kematian 

mencapai 50 – 60% (Putri, 2011). Pada tahun 2004, produktivitas nilam Indonesia 

sebesar 103,42 kg/ha, namun tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 

103,11 kg/ha. Tahun 2006 terjadi peningkatan produktivitas nilam yang cukup 

signifikan hingga mencapai 107,23 kg/ha. Tingkat produktivitas yang cukup 

tinggi tersebut tidak dapat dipertahankan hingga tahun 2007 kembali terjadi 

penurunan menjadi 72,92 kg/ha. Tahun 2008, tingkat produktivitas minyak nilam 

Indonesia adalah 83,05 kg/ha (Wahyuno et al, 2011). Di Indonesia dilaporkan 

penyakit ini telah merusakkan pertanaman kacang tanah di seluruh sentra produksi 

di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Bali, dan tingkat perusakan 65% dan pada 

waktu yang bersamaan menyerang tanaman jahe dan merusak sampai tingkat 85% 

di seluruh sentra produksi jahe (Mauritius, 2012).  

R. solanacearum adalah spesies yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan 

oleh variabilitas genetiknya yang luas dan kemampuannya untuk beradaptasi 

dengan lingkungan setempat, sehingga di alam dijumpai berbagai strain R. 

solanacearum dengan ciri yang sangat beragam (Hardiyanti, 2013). R. 

solanacearum merupakan patogen tular tanah dan dapat menyebar dengan mudah 

melalui bahan tanaman, alat pertanian, dan tanaman inang. Kemampuan bakteri 

tanah bertahan hidup diduga sangat bergantung pada keberadaan tanaman inang 

(Semangun, 1988). 

Penggunaa mikroba antagonis merupakan salah satu pengendalian 

penyakit layu bakteri yang aman bagi lingkungan. Beberapa upaya diantaranya 

telah berhasil dan diproduksi dalam skala industry misalnya bakteri B. subtilis 

sebagai agens hayati untuk pengendalian penyakit layu bakteri yang disebabkan 

oleh bakteri R. solanasearum yang menyerang tananaman Eucalyptus sp (Hersanti 

et al., 2009). Pengendalian hayati akan memberikan pengaruh yang baik dengan 

pembuatan formula dari antagonis. Salah satu cara untuk meningkatkan daya guna 

dari antagonis yaitu dengan memanipulasi unsur hara dalam memproduksi 

formula mikroba. Formula yang akan digunakan harus tersusun oleh bahan yang 
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sesuai, terutama fungsinya terhadap agen pengendalian Hayati (Kolopaking, 

2008).  

Optimasi media produksi dilakukan untuk mengetahui jenis media yang 

paling baik untuk produksi inokulan dan waktu optimum untuk pemanenan 

inokulan. Media yang paling baik dilihat dari jumlah populasi pertumbuhan 

bakteri B. subtilis yang terbanyak berdasarkan waktu yang optimum. Formulasi 

bahan pembawa B. subtilis yang digunakan berupa formulasi kering untuk agen 

pengendalian hayati, dikarekan memungkinkan agen pengendalian hayati dapat 

disimpan dalam jangka waktu yang lama. B. subtilis sebagai agen antagonis pada 

tanaman Eucalyptus sp. dengan bahan pembawa dalam tiga bentuk formulasi yaitu 

granul, serbuk, dan tepung (Priyatno dkk., 1999). Berdasarkan uraian di atas 

peneliti telah melakukan penelitian dengan judul “Optimasi Waktu dan 

Formulasi Bahan Pembawa Bacillus subtilis sebagai Agen Hayati pada Skala 

Laboratorium”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui waktu optimum pertumbuhan Bakteri B. subtilis dan 

isolat terbaik pada media yang berbeda. 

2. Untuk mengetahui media yang sesuai untuk pertumbuhan Bakteri B. 

subtilis. 

3. Untuk mengetahui bahan pembawa Bakteri B. subtilis dan daya simpan. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah memudahkan aplikasi agen antagonis B. subtilis 

untuk pengendalian penyakit layu bakteri. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Terdapat Bacillus subtilis B065 dengan medium Susu Skim Molase 

(SKM) pada waktu 24 jam sebagai Agen Pengendalian Hayati Ralstonia 

solanacearum.  
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2. Bentuk bahan pembawa diduga berpengaruh terhadap viabilitas populasi 

bakteri selama penyimpanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


