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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Tanaman tomat termasuk dalam famili solanaceae merupakan tanaman 

semusim yang berbentuk herba dengan tinggi antara 70 – 200 cm, tergantung 

varietas.  Buah tomat mengandung vitamin C dan A yang dapat mencegah 

sariawan dan rabun mata (Pracaya, 2003). Selain itu tomat juga di manfaatkan 

sebagai bahan makanan, olahan (saus), serta buah meja. Susenas (2012) 

melaporkan rata-rata pertumbuhan konsumsi buah tomat di Indonesia pada tahun 

2007-2011 sebesar 2,1% konsumsi ini akan terus meningkat seiring dengan 

bertambahnya penduduk.  Bedasarkan Taufik et al (2014) data BPS dan Dirjen 

holtikultura produksi tomat pada tahun 2012 mengalami penurunan dengan 

jumlah produksi 893.463 ton, produksi ini lebih kecil dibanding pada tahun 2011 

sebesar 954.046 ton. Sedangkan kebutuhan tomat dalam negri tahun 2012 sebesar 

904.000 ton hal ini menyebabkan impor tomat sebesar 111 ton (Pusdatin, 2014).  

Salah satu penyebab menurunnya produksi tomat disebabkan oleh adanya 

ganguan dari organisme penggangu tumbuhan (OPT) sehingga dapat 

menyebabkan kegagalan panen.  

OPT penting pada tanaman tomat antara lain adalah ulat buah tomat 

(Helicoverpa armigera Hubn.), penyakit busuk daun atau buah (Phytophthora 

infestans), penyakit layu fusarium (Fusarium sp), penyakit layu bakteri 

(Pseudomonas atau Ralstonia solanacearum) dan Meloidogyne spp (Setiawati 

dkk, 2001).  Salah satu penyakit yang menyerang tomat diberbagai umur adalah 

penyakit layu oleh jamur Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici. Serangan jamur 

Fusarium dapat menurunkan produksi bahkan kegagalan panen sehingga hal ini 
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merugikan petani. Wibowo (2007) dalam Apriani dkk., (2014) melaporkan 

penyakit ini mengakibatkan kerusakan yang besar pada tanaman tomat, sehingga 

me-nimbulkan kerugian 20 – 30%.  Di daerah Kopeng penyakit ini 

mengakibatkan kerugian lebih dari 75% dan pada tahun 2005 FOL menyerang 

benih tomat di persemaian (Malino dan Enrekang; Sulawesi Selatan) dengan 

intensitas penyakit mencapai 20% (Ambar dkk., 2010). 

Pengendalian Fusarium oxysporum dilakukan dengan fungisida baik kimia 

maupun organik.  Sastrahidayat (2013) menambahkan pengendalian penyakit layu 

Fusarium pada tanaman tomat yang paling menguntungkan adalah menggunakan 

varietas tahan Fusarium oxysporum. Fungisida yang pernah dicoba efektif yang 

mengandung methyl 1-butycarbinol dan benomly. Oleh karena itu perlu 

dilakuakan pembuatan fungisida alami berbahan dasar limbah industri biodiesel 

sebagai pengendali penyakit terutama penyakit tular tanah.  

Semua bagian Jatropha (biji, daun, dan batang) sudah lama diketahui dapat 

digunakan sebagai bahan obat tradisional, daunnya dapat digunakan sebagai obat 

batuk dan antiseptik untuk manusia, batangnya dapat sebagai anti mikroba 

melawan Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, 

Streptococcus pyogenus dan Candida albicans (Aiyelaagbe, 2001). Kombinasi 

ekstrak daun Jatropha curcas and Chromoleana odorata pada konsentrasi 10% 

mampu menghambat beberapa penyakit tular biji (Aspergillus flavus, Aspergillus 

fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus and Fusarium oxysporium) 

(Bassey et al., 2013). Ekstrak biji Jatropha pada konsentrasi 500ppm, 1000ppm, 
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1500ppm and 2000ppm mampu menghambat Ceratocystis paradoxa penyebab 

penyakit bole rot pada pembibitan kelapa ( Jonathan et al., 2012). 

Potensi semua bagian tanaman jarak yang dapat sebagai anti mikrobial 

yang mampu mengendalikan penyakit pada manusia maupun tanaman maka 

limbah industri biodisel berbahan biji J. curcas memiliki potensi sebagai 

pengendali pathogen dan aman bagi manusia. Dengan demikian diharapkan dari 

penelitian ini akan dapat diisolasinya bahan aktif dari limbah pabrik biofuel 

berbahan biji J. curcas yang mampu mengendalikan penyakit tular tanah untuk 

selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan fungisida alami. Fungisida alami 

sangat diperlukan mengingat isu keamanan pangan dan lingkungan. 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh interaksi antara cara pemberian dan interval 

pemberian fungisida alami berbahan dasar limbah industri biodisel pada 

penyakit Fusarium oxysporum ? 

2. apa pengaruh interval pemberian fungisida alami berbahan dasar limbah 

industri biodisel yang mengendalikan jamur Fusarium oxysporum pada 

tanaman tomat ? 

3. Bagaimana cara pemberian fungisida alami berbahan dasar limbah industri 

biodisel pada tanaman tomat berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur 

Fusarium oxysporum ? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara cara pemberian dan interval 

pemberian fungisida alami berbahan dasar limbah industri biodisel pada 

penyakit Fusarium oxysporum. 

2. Untuk mengetahui interval pemberian fungisida alami berbahan dasar 

limbah industri biodisel yang mengendalikan jamur Fusarium oxysporum 

pada tanaman tomat. 

3. Untuk mengetahui cara pemberian fungisida alami berbahan dasar limbah 

industri biodisel yang efektif pada tanaman tomat yang terserang Fusarium 

oxysporum. 

1.4 Hipotesis  

1. Diduga interaksi antara cara pemberian dan kuantitas pemberian fungisida 

alami berbahan dasar limbah industri biodisel berpengaruh terhadap 

penyakit Fusarium oxysporum. 

2. Diduga interval pemberian fungisida alami berbahan dasar limbah industri 

biodisel berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur Fusarium oxysporum 

pada tanaman tomat. 

3. Diduga cara pemberian fungisida alami berbahan dasar limbah industri 

biodisel pada tanaman tomat berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur 

Fusarium oxysporum. 


