
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Meloidogyne incognita yang dikenal sebagai nematoda puru akar merupakan 

nematoda parasit penting yang memiliki distribusi yang luas dan mampu menginfeksi 

berbagai macam tanaman pertanian dan perkebunan. Nematoda ini merupakan 

binatang mungil (mikrofauna) menyerupai cacing atau belut yang menjadi parasit 

paling merugikan bagi tanaman, karena nematoda puru akar ini rata-rata jika sudah 

menginfeksi suatu tanaman maka tanaman tesebut akan kehilangan nutrisi sehingga 

menyebabkan rusaknya tanaman dan membuat petani gagal panen (Nurjayadi, et al., 

2015). Indonesia sudah mengidentifikasi sebanyak 26 spesies nematoda parasit yang 

menyerang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (lada, nilam, jahe, tembakau, 

kopi) di antara nematoda tersebut Meloidogyne, Pratylenchus, Radopholus, dan 

Globodera merupakan nematoda parasit yang paling merusak. (Mustika, 2005).  

Meloidogyne incognita merupakan salah satu penyebab terbesar gagal panen 

yang terjadi di Indonesia. Serangan nematoda dapat menyebabkan kehilangan hasil 

panen yang cukup berarti. Secara umum serangan nematoda menyebabkan kerusakan 

pada akar, karena nematoda mengisap sel-sel akar, sehingga pembuluh jaringan 

terganggu, akibatnya translokasi air dan hara terhambat. Serangan nematoda juga dapat 

mempengaruhi proses fotosintesa dan transpirasi (Mustika, 2005). Tanaman yang 

diserang ditandai adanya terbentuknya puru atau gall pada sistem perakarannya, 

daunnya mengalami klorosis, tanaman kerdil, daunya layu dan banyak gugur, 



sedangkan akar lebih sedikit, bila tanaman yang terserang hebat/parah, maka tanaman 

tersebut akan mati (Taylor, et al., 1978). 

Kerugian ekonomi akibat serangan nematoda pada tanaman di Indonesia belum 

dapat diperkirakan, mengingat sampai saat ini data kerusakan yang ada masih bersifat 

parsial, hanya berdasarkan hasil-hasil penelitian di rumah kaca. Nemun beberapa hasil 

laporan menyatakan bahwa kehilangan hasil yang disebabkan oleh NPA pada tanaman 

padi berkisar 20–80% di berbagai kawasan Asia Selatan dan Tenggara (Nurjayadi, et 

al., 2015). Tanaman tembakau yang terserang penyakit kompleks tersebut, pada umur 

30-45 hari mati, kematian dapat mencapai lebih dari 50 % hal itu disebabkan oleh 

serangan kompleks patogen seperti bakteri dan Meloidogyne spp. (Mustika, 2005). 

Akar tanaman yang terserang nematoda akan menjadi membengkak, atau memanjang 

dengan besar bervariasi, ini disebabkan karena, adanya nematoda betina, telur, dan 

larva. Betina yang dewasa akan menimbulkan pembengkakan  pada akar tanaman, 

sedangkan nematoda jantan akan menimbulkan bisul-bisul yang berbau busuk pada 

akar, ini disebabkan karena adanya air ludah atau kotoran atau Nematoda yang bisa 

menyebabkan Hipertropi (Sastrahidayat, 1990). 

Tembakau (Nicotiana tabacum L.) merupakan tanaman semusim, tetapi di 

dunia pertanian termasuk dalam golongan tanaman perkebunan dan tidak termasuk 

tanaman pangan, komoditi tembakau mempunyai banyak arti yang cukup penting, 

tidak hanya sebagai sumber pendapatan petani tetapi juga bagi negara (Hanum, 2008).  

Meloidogyne incognita merupakan salah satu ancaman terbesar para petani, salah satu 

tanaman yang rentang terserang Meloidogyne incognita ini adalah tembakau, tembakau 

(Nicotiana tabacum L.). Meloidogyne incognita merupkan salah satu dari sekian 



banyak parasit pengganggu tanaman tembakau. Beberapa laporan penelitian tanaman 

tembakau yang terserang penyakit komplek tersebut, pada umur 30-45 hari mati, 

kematian dapat mencapai lebih dari 50%. (Mustika, 2005). Nematoda merupakan salah 

satu jenis organisme pengganggu tumbuhan (OPT) penting yang menyerang berbagai 

jenis tanaman utama di Indonesia dan negara-negara tropis lainnya. Kehilangan hasil 

akibat serangan nematoda di seluruh dunia dapat mencapai US$ 80 milyar per tahun 

(Price, 2000). 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi infeksi nematoda puru 

akar namun cara yang dikembangkan masih menggunakan bahan kimia yang 

berdampak buruk bagi lingkungan sekitar apalagi jika tanaman tersebut dikonsumsi 

oleh manusia maka manusiapun akan terkena dampak negatif dari bahan kimia tesebut 

pernyataan ini diperkuat oleh Mustika (2005) Selama kurun waktu 50 tahun terakhir, 

pengendalian nematoda dengan menggunakan nematisida kimia (sintetik) masih 

memegang peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena cara-cara 

pengendalian lain belum mampu memberikan hasil yang memuaskan. Sehingga 

diperlukan pengembangan dari bahan nabati atau alami yang tidak berbahaya bagi 

lingkungan dan manusia yang mengkonsumsinya. Salah satu metode yang 

dikembangkan dalam menanggulangi serangan nematoda puru akar ini ialah dengan 

pemberian kapang Tricoderma spp. isolat Trichoderma spp. dikatakan sukses dalam  

mengontrol dari kerusakan yang disebabkan oleh patogen tanah, Trichoderma spp. juga 

telah terbukti mampu menekan aktivitas Meloidogyne incognita penyebab puru akar 

tanaman (Sharon, et al., 2001). 



Kapang Trichoderma spp. merupakan mikroorganisme tanah bersifat saprofit 

yang secara alami menyerang kapang patogen dan bersifat menguntungkan bagi 

tanaman. Kapang Trichoderma spp. merupakan salah satu jenis kapang yang banyak 

dijumpai hampir pada semua jenis tanah dan pada berbagai habitat yang merupakan 

salah satu jenis kapang yang dapat dimanfaatkan sebagai agensia hayati pengendali 

patogen tanah. Kapang ini dapat berkembang biak dengan cepat pada daerah perakaran 

tanaman (Gusnawaty, et al., 2014). Trichoderma diketahui memiliki kemampuan 

antagonis terhadap kapang patogen. Trichoderma  mudah ditemukan pada ekosistem 

tanah dan akar tanaman. Kapang ini adalah mikroorganisme yang menguntungkan, 

avirulen terhadap tanaman inang, dan dapat memarasit kapang lainnya (Alfiar, et al., 

2013).   

Trichoderma spp. memiliki potensi untuk memproduksi metabolit sekunder 

yang bersifat antibiotik yaitu viridin dan trikomidin. Viridin dan Trikomidin dapat 

menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan Kapang yang lain. Penelitian ini 

merupakan kajian awal dalam pengembangan biopestisida dengan bahan aktif dari 

metabolit sekunder Trichoderma spp.yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

metabolit sekunder Trichoderma spp. memiliki potensi untuk menghambat 

pertumbuhan P. solanacearum yang termasuk dalam golongan bakteri dan untuk 

mengetahui besarnya daya hambat Trichoderma spp. terhadap pertumbuhan P. 

solanacearum. (Ardiansyah, 2015). Mekanisme antagonisme Trichoderma spp. antara 

lain adalah: antibiosis, kompetisi, parasitasi, dan reaksi enzimatis. Enzim-enzim 

kitinase, glukonase, dan protease sangat berperan dalam proses parasitasi dan 

menghambat menetasnya telur nematoda. (Yulianti, 2012). 



Penelitian Trichoderma spp. ini diuji untuk menekan penetasan telur dapat 

mengelurkan enzin kitinase yang dapat digunakan untuk melawan Meloidogyne 

incognita dikarenakan pada Trichoderma spp. dapat mengelurakan reaksi enzimatis 

yang dapat memproduksi enzim kitinase sehingga dapat menekan penetasan telur 

nematoda.   

Mekanisme mikoparasitisme pada Trichoderma spp. menghasilkan sejumlah 

besar enzim ekstraseluler β-1,3-glukonase dan kitinase selama tumbuh aktif yang dapat 

melarutkan dinding sel patogen. Trichoderma spp. memiliki enzim endokitinase yang 

merupakan tipe enzim kitinase yang mempunyai aktivitas lisis dan antifungi yang 

tertinggi (Widyastuti, 2007). 

Trichoderma harzianum mampu untuk mematuhi dan melumpuhkan dari 68,7 

dan 59,4% dari telur dan J2 M. incognita di bioassays 1 dan 2, (Sharon, et al., 2007) 

menunjukkan bahwa telur ditaati dengan Trichoderma konidia menjadi non-layak, 

sehingga menurunkan tingkat eclosion. (Sharon, et al., 2001) melakukan secara invitro, 

ekstrak Trichoderma harzianum dirilis dalam tanah mampu melumpuhkan J2 

Meloidogyne javanica dan mengurangi viabilitas telur. Hasil ini menunjukkan bahwa 

mekanisme parasitisme kapang Trichoderma harzianum menghasilkan aktivitas 

mematikan metabolit sekunder pada nematoda (Mascarin, et al., 2012). 

 Adanya biakan dari kapang Trichoderma spp ini diharapkan dapat menjadi 

salah satu alternative penanganan infeksi yang diakibatkan oleh Meloidogyne incognita 

dengan cara menekan penetasan telur nematoda sehingga populasi nematoda akan 

berkurang, yang berdampak pada peningkatan produksi tembakau di Indonesia 

semakin bagus dan berkualitas. 



Berdasarkan analisis permasalahan yang sebagian siswa hadapi dikelas 

mengenai identifikasi jamur dan pernannya dalam kehidupan dan penanganan yang ada 

penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber belajar yang dapat meningkatkan 

khasanah pengetahuan dan ilmu baru bagi siswa SMA kelas X, materi biologi kelas X 

salah satunya adalah peranan jamur pada kehidupan sehari-hari. Sumber belajar sendiri 

merupakan berbagai informasi yang disajikan dan disampaikan melalui berbagai media 

yang membantu siswa dalam proses pembelajaran (Majid, 2008).  

Kesulitan siswa dalam memahami pembelajaran mengenai materi fungi ini 

sdisebabkan karena kurangnya minat baca siswa terhadap materi di sekolah, diperparah 

dengan metode pengajaran guru yang masih munggunakan teacher center meembuat 

siswa kesulitan dan memiliki kemampuan yang rendah dalam meresap ilmu yang 

disampaikan oleh guru. Selain itu pada matei peranan jamur masih sangat umum dan 

sedikit contoh yang diberikan kepada siswa sehingga membuat khasanah keilmuan 

siswa kurang meluas. Sehingga dibutuhkan penelitian terbaru yang dapat membantu 

menambah khasanah keilmuan siswa. Penelitian ini dikatadan dapat menjadi salah satu 

sumber belajar siswa dikarekan dengan mengetahui hasil penelitian tersebut siswa 

dapat mengetahui bagaimana peranan jamur bagi manusia dalam bidang pertanian 

untuk menghambat hama tanaman dan bagaimana identifikasi jamur, hal tersebut dapat 

dikemas menjadi lebih menarik menjadi sebuat sumber belaajar berupa booklet. 

Booklet merupakan media untuk menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk buku, baik 

berupa tulisan maupun gambar (Maulana, 2009). Menurut Roymond S. Simamora 

(2009), Pengembangan booklet adalah kebutuhan untuk menyediakan refrensi (bahan 

bacaan) bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap buku 



sumber karena keterbatasan mereka. Dengan adanya booklet masyarakat ini dapat 

memperoleh pengetahuan seperti membaca buku, dengan waktu membaca yang 

singkat, dan dalam keadaan apapun. 

1.2 Rumusan masalah  

1. Apakah Enzim kitinase isolat kapang Trichoderma spp. dapat menghambat daya 

tetas telur nematoda puru akar (Meloidogyne incognita) pada tanaman 

tembakau (Nicotiana tabacum L.) ? 

2. Manakah isolat kapang Trichoderma spp. yang memiliki aktivitas enzim 

kitinase paling efektif dalam penghambatan daya tetas telur nematoda puru akar 

(Meloidogyne incognita) pada tanaman tembakau (Nicotiana tabacum L.)? 

3. Apakah hasil penelitian uji efektivitas enzim kitinase isolat Trichoderma spp. 

terhadap penghambatan daya tetas telur nematoda puru akar (Meloidogyne 

incognita) pada tanaman tembakau (Nicotiana Tabacum L.) dapat digunakan 

sebagai sumber belajar biologi SMA? 

1.3   Tujuan penelitian 

1. Mengetahui aktivitas enzim kitinase isolat kapang Trichoderma spp. untuk 

menghambat daya tetas telur nematoda puru akar (Meloidogyne incognita) pada 

tanaman tembakau (Nicotiana tabacum L.) 

2. Mengetahui isolat kapang Trichoderma spp. yang memiliki aktivitas enzim 

paling efektif untuk menghambat daya tetas telur nematoda puru akar 

(Meloidogyne incognita) pada tanaman tembakau (Nicotiana tabacum L.). 



3. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi siswa 

khususnya siswa SMA kelas X, agar dapat terus mengembangkan ilmu 

pengetahuan khususnya mengenai peranan jamur bagi manusia. 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dari hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar dalam bidang kajian mengenai peranan jamur yang bersifat anatagonis 

digunakan sebagai parasit bagi hama tanaman  utamanya yang disebabkan oleh 

jamur dan nematoda, terutama nematoda puru akar  (Meloidogyne incognita) 

dan mengenai kapang Trichoderma spp. sebagai kapang antagonis yang dapat 

membantu menghambat penetasan telur nematoda puru akar (Meloidogyne 

incognita). 

2. Manfaat Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan isolat Kapang 

Trichoderma spp. untuk menekan pertumbuhan telur nematoda puru akar  

(Meloidogyne incognita) pada tanaman tembakau (Nicotiana tabacum L.). 

3. Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah keilmuan mengenai kapang Trichoderma spp. Sebagai 

isolat kapang yang dapat menekan pertumbuhan telur nematoda puru akar 

(Meloidogyne incognita) pada tanaman tembakau (Nicotiana tabacum L.) dan 

juga dapat sebagai terapan keilmuan pada mata kuliah Fitopathatology dan 

Mikrobiologi. 

 



1.5 Batasan masalah 

1. Tanaman yang di infeksikan untuk mengembangbiakkan nematoda puru akar 

(Meloidogyne incognita)  adalah tanaman tomat (Licopersicum esculentum) 

pada bagian akar. Sedangkan untuk akar tanaman yang diteliti adalah pada 

tanaman tembakau (Nicotiana tabacum L.). 

2. Penelitian ini hanya meneliti Pengaruh kapang Trichoderma spp. terhadap daya 

tetas telur Meloidogyne incognita. 

3. Isolat kapang yang digunakan dalam penelitian ini adalah kapang Trichoderma 

spp. yang diremajakan di dalam media PDA (Potato Dextrose Agar) dan di 

dalam media PDB  (Potato Dextrose Broth). 

4. Lama waktu yang digunakan untuk mengamati pertumbuhan kapang kurang 

lebih 4 hari, serta suhu dan kelembaban mengikuti suhu dan kelembaban 

ruangan (25-30oC). 

5. Nematoda puru akar yang diamati adalah nematoda betina pada juvenile ke-1 

menuju ke tahap juvenile ke-2. 

6. Pengamatan selama 72 jam dikarenakan keterbatasan alat untuk pengamatan. 

7. Indikator yang diamati dalam penelitian ini adalah banyak sedikitnya telur  

nematoda puru akar (Meloidogyne incognita) yang tidak menetas setelah di beri 

perlakuan yang kemudian di bandingkan dengan kontrol.  

8. Penelitian ini menggunakan mikroskop cahaya dengan bantuan handcounter 

untuk menghitung telur. 

9. Penelitian ini dikembangkan menjadi sumber belajar berupa booklet.  

 


