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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan suatu tanaman tidak terlepas dari adanya suatu hama 

ataupun  penyakit. Adanya suatu kondisi tersebut dapat menghambat dan 

menurunkan mutu suatu tanaman. Hal tersebut akan berdampak pada penurunan 

hasil panen. Fakta mengenai penurunan hasil pertanian akibat serangan penyakit 

telah banyak terjadi, salah satunya adanya serangan penyakit pada tanaman tomat 

(Putri, Sastrahidayat, & Djauhari, 2014). 

Tanaman tomat merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan 

khususnya di Indonesia. Tomat merupakan salah satu komoditas unggulan yang 

dianggap memiliki prospek baik. Tanaman ini berperan sebagai sumber pangan, 

vitamin, mineral, bahan baku industri, obat-obatan serta kosmetik (Wijayanti & 

Susila, 2013). Selain menjadi komoditas unggulan, tanaman tomat ini juga 

dikategorikan dalam jenis tanaman mudah rusak. Hal tersebut disebabkan oleh 

kerusakan kimiawi, fisik, maupun adanya aktivitas mikrobiologi (Mappiratu, 

Nurhaeni, & Israwaty, 2010). Kerusakan tanaman tomat ini terjadi pada saat 

proses pertumbuhan tanaman, salah satunya adanya faktor mikrobiologi yang 

disebabkan oleh Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici penyebab layu tanaman 

tomat (Susanna, Chamzurni, & Pratama, 2010). 

Penyakit layu fusarium merupakan penyebab layu pada tanaman akibat 

serangan jamur F. oxysporum. Keberadaan penyakit ini dapat ditemukan pada 

berbagai tanaman antara lain tomat, cabai, pisang, dan tanaman lainnya (Purwita, 
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Indah, & Trimulyono, 2013). Kerusakan tanaman akibat adanya serangan 

penyakit layu fusarium selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya.  

Laporan data oleh Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura pada 

tahun 2000-2003 menyatakan bahwa kerusakan tanaman akibat penyakit ini 

mencapai 2.781.059 rumpun (Kristiawati, Sumardiyono, & Wibowo, 2014). 

Akibat adanya kasus ini berdampak pada kerugian ekonomi yang tinggi. Salah 

satu kerugian ditanggung para petani tomat akibat serangan penyakit ini bahkan 

mencapai 20-30% (Susanna et al., 2010).  

Fusarium oxysporum merupakan salah satu jamur patogen. Tanaman yang 

terserang penyakit ini akan mengalami gangguan fisiologis yang menyebabkan 

layu tanaman (Siahaan, 2012). Jamur parasit ini mampu menyerang tanaman pada 

saat kondisi yang lemah seperti dalam keadaan kekeringan, kekurangan zat unsur 

hara, terlalu banyak sinar matahari ataupun kondisi dimana tanaman terlalu 

banyak menghasilkan buah (Semangun, 2004). Serangan jamur F. oxysporum 

ditandai dengan menguningnya daun, tanaman menjadi layu baik itu layu sebagian 

maupun keseluruhan, bagian batang bawah pada tanaman berubah menjadi warna 

cokelat kehitaman, maupun berubah warna menjadi kekuningan (Ngittu, Mantiri, 

Tallei, & Kandou, 2014). Serangan secara terus-menerus dapat mengakibatkan 

kematian pada tanaman. Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan tindakan 

penanganan khusus terhadap tanaman. 

Upaya pencegahan penyebaran penyakit tanaman sudah banyak dilakukan. 

Sebagian besar petani menggunakan fungisida sintetik sebagai bentuk pencegahan 

terhadap serangan penyakit tersebut. Penggunaan fungisida sintetik dipercayai 
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dapat memberantas penyakit tanaman dengan cepat, praktis, serta efektif. 

Penggunaan fungisida sintetik dengan jumlah dan perbandingan yang tidak sesuai 

dapat menimbulkan dampak negatif. Penggunaan fungisida ini dapat mengganggu 

organisme pembantu, musuh alaminya sendiri ataupun non target (Siahaan, 2012). 

Selain itu fungisida sintetis juga akan berdampak terhadap kesuburan biologis 

tanah yakni penurunan kadar humus (Dewanto, Londok, & Tutoroong, 2013). 

Penggunaan yang berlebihan dan terus menerus juga dapat menurunkan kualitas 

tanaman (Pracaya, 1998). Salah satu upaya mengurangi penggunaan antifungi 

yang berbahan sintetis yakni perlu dilakukan eksplorasi terhadap antifungi yang 

berbahan dasar alami ramah lingkungan (Wijayanti & Susila, 2013). 

Sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai obat antifungi alami 

adalah tanaman yang memiliki kandungan metabolit sekunder. Tanaman banyak 

digunakan sebagai obat untuk penyembuhan suatu penyakit karena dipercaya 

tidak memiliki efek samping. Senyawa bioaktif dalam tanaman juga dapat 

terdegrasi di alam (Siahaan, 2012). Senyawa yang ada dalam tanaman disinyalir 

berpotensi dalam memberikan kemampuan antimikroba salah satunya antifungi. 

Senyawa antifungi yang berasal dari tanaman sebagian besar diketahui merupakan 

metabolit sekunder, terutama golongan fenolik dan terpen dalam minyak atsiri 

(Ningsih, Zusfahair, & Mantari, 2014). Salah satu tanaman yang dapat 

dimanfaatkan sebagai antifungi yakni tanaman mangga arum manis (Mangifera 

indica L. var. arum manis).  

Tanaman mangga arum manis merupakan tanaman yang keberadaanya 

sangat populer keberadaanya di Indonesia. Tanaman mangga digolongkan dalam 
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obat tradisional karena mengandung senyawa aktif seperti mangiverin, flavonoid, 

alkoloid, dan tanin (Shah, Patel, & Parmar, 2010). Senyawa aktif tersebut 

terkandung pada seluruh bagian tanaman mangga termasuk pada bagian kulit, biji, 

bunga, batang, dan daun mangga (Masibo, Martin, & Qian, 2008). Kandungan 

senyawa aktif yang terkandung dalam tanaman mangga lebih banyak ditemukan 

pada bagian daun mangga daripada bagian yang lain. Hal ini terbukti dengan 

adanya kandungan senyawa khas mangiverin pada mangga tertinggi terdapat pada 

bagian daun mangga dengan konsentrasi 172 g / kg (Namita & Mukesh, 2012). 

Daun mangga memiliki manfaat antara lain sebagai antidiabetes, 

antioksidan, antijamur, antimikroba, antiinflamasi, antiviral, hipoglikemik, anti 

alergi serta antikanker (Namita & Mukesh, 2012). Penelitian tentang pemanfaatan 

daun mangga masih terbilang sedikit khususnya sebagai antifungi. Sebagian besar 

masyarakat menganggap pada tanaman mangga yang dapat dimanfaatkan hanya 

pada bagian buah. Oleh karena itu perlu eksplorasi mengenai pemanfaatan daun 

mangga salah satunya varian arum manis yang merupakan komoditas unggulan 

dan banyak tumbuh di Indonesia. Pemanfaatan ini diharapkan dapat mengurangi 

dampak negatif dari penggunaan antifungi berbahan dasar sintetik. 

Pembelajaran merupakan proses yang membutuhkan berbagai resource 

untuk menunjang keberhasilan belajar. Suatu keberhasilan dalam hal 

pembelajaran melibatkan beberapa komponen diantaranya guru serta penggunaan 

media serta sumber belajar yang tepat. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat 

bahwa dalam pembelajaran membutuhkan sumber belajar. Sumber belajar harus 

mampu memberikan kekuatan dalam proses belajar mengajar, sehingga tujuan 
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pembelajaran dapat tercapai secara maksimal (Mushfiqon, 2012). Mengingat 

pentingnya sumber belajar, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan salah satu 

sumber belajar khususnya pada mata pelajaran biologi untuk SMA kelas X 

mengenai bab Berbagai Tingkat Keanekaragaman Hayati di Indonesia pada KD 

3.2 Menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman 

hayati Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian mengenai “Uji 

Aktivitas Antifungi Ekstrak Daun Mangga Arum Manis (Mangifera indica L. 

var. arum manis) terhadap Pertumbuhan Jamur Fusarium oxysporum 

Penyakit pada Tanaman Tomat” yang dikembangkan sebagai sumber belajar 

biologi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dibuat rumusan masalah penelitian 

sebagai berikut : 

1) Adakah pengaruh pemberian ekstrak daun mangga arum manis (Mangifera 

indica L. var. arum manis) terhadap daya hambat pertumbuhan jamur 

Fusarium oxysporum? 

2) Pada pemberian konsentrasi ekstrak daun mangga arum manis (Mangifera 

indica L. var. arum manis) berapakah yang efektif dalam menghambat 

pertumbuhan jamur Fusarium oxysporum? 

3) Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun mangga arum manis 

(Mangifera indica L. var. arum manis) terhadap daya hambat 

pertumbuhan jamur Fusarium oxysporum. 

2) Untuk mengetahui konsentrasi ekstrak daun mangga arum manis 

(Mangifera indica var. arum manis) yang efektif dalam menghambat 

pertumbuhan jamur Fusarium oxysporum. 

3) Untuk mengetahui hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi. 

1.4 Manfaat Penelitian : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain : 

 1.4.1 Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap ilmu 

pengetahuan mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar. 

2) Dapat menambah informasi dalam bidang pertanian mengenai adanya 

potensi anti jamur dari tumbuhan yang ada di sekitar kita.  

3) Dapat dijadikan penelitian lanjutan mengenai zat anti jamur ekstrak daun 

mangga ini terhadap jamur yang ada pada tanaman tomat.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan serta 

pengalaman mengenai uji aktivitas ekstrak daun mangga arum manis 

terhadap jamur Fusarium oxysporum. 
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2) Bagi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber belajar

khususnya pada materi Tingkat Keanekaragaman Hayati di Indonesia untuk

siswa SMA kelas X.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat

sebagai acuan pembuatan fungisida alami guna menghambat pertumbuhan

penyakit jamur Fusarium oxysporum pada tanaman tomat.

1.5 Batasan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah dalam 

penelitian ini diuraikan sebagai berikut:  

1) Sampel daun mangga arum manis diambil pada bagian daun muda di

daerah Perumahan Oma Campus, Malang.

2) Penelitian dilakukan secara in vitro atau di dalam laboratorium dengan

pengamatan pertumbuhan miselium jamur.

3) Jamur Fusarium oxysporum didapatkan dari inokulasi jamur yang berada

di laboratorium mikrobiologi Universitas Islam Negeri Malang.

1.6 Definisi Istilah 

1) Uji Aktivitas merupakan suatu uji yang digunakan sebagai parameter

seberapa besar kemampuan konsentrasi suatu senyawa dalam memberikan

efek bagi kehidupan suatu mikrorganisme (Hasanah, 2013).
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2) Antifungi merupakan suatu agen yang dapat digunakan sebagai media 

untuk membunuh jamur, menekan reproduksi atau menghambat 

pertumbuhannya (Hasanah, 2013). 

3) Ekstrak merupakan suatu hasil yang diperoleh dengan proses ekstraksi zat 

aktif dari simplisia tumbuhan atau hewan dengan menggunakan suatu 

pelarut (Mukhriani, 2014). 

4) Jamur Fusarium oxysporum merupakan salah satu jenis jamur patogen 

yang dapat menginfeksi tanaman serta menyebabkan penyakit layu pada 

tanaman (Berlian, Aini, & Lestari, 2016). 

5) Penyakit tanaman adalah suatu aktifitas fisiologi yang merugikan dan 

menyebabkan kerusakan tanaman yang disebabkan oleh adanya parasit 

seperti cendawan, bakteri, maupun virus (Nathasia, 2011). 

6) Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan 

kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu 

optimalisasi hasil belajar (Sanjaya, 2008). 

 




