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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman tomat 

Tomat (Solanum lycopersicum syn. Lycopersicum esculentum) adalah 

tumbuhan keluarga Solanaceae, berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, dari 

Meksiko sampai Peru. Kata tomat berasal dari bahasa Aztek, salah satu suku Indian 

yaitu xitomate atau xitotomate. Tanaman tomat menyebar ke seluruh Amerika, 

terutama ke wilayah yang beriklim tropik, sebagai gulma. Penyebaran tanaman 

tomat ini dilakukan oleh burung yang makan buah tomat dan kotorannya tersebar 

kemana-mana. Penyebaran tomat ke Eropa dan Asia dilakukan oleh orang Spanyol. 

Tomat ditanam di Indonesia sesudah kedatangan orang Belanda. Dengan demikian, 

tanaman tomat sudah tersebar ke seluruh dunia, baik di daerah tropik maupun 

subtropik. (Pracaya, 2012) 

2.1.1 Biologi Tanaman Tomat 

Menurut Purwati dan khairunisa (2007) dalam tingkatan taksonomi tanaman 

tomat diklasifikasikan menurut sistematika berikut: 

Devisi  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Sub devisi : Angiospermae 

Kelas   : Dycotiledonae 

Ordo  :  Solanales 

Famili  : Solanaceae 

Genus  : Lycopersicon 

Spesies : Solanum lycopersicum
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Tanaman tomat merupakan tanaman herba annual atau biennial. Tanaman 

tomat mengalami pertumbuhan sekunder di awal, memiliki cabang yang relatif  

kuat, membentang hingga 1 m dari pusat batang. Stem (batang) tegak atau menjalar, 

trikoma uniseluler, trikoma berukuran 3 mm dan terletak di noduls serta rapat, 

trifoliate simpodial, dan ruas batang berukuran 1-4 cm (Darwin et al, 2003) 

Daun pada tanaman tomat ini berupa daun majemuk, menyirip, letak 

berseling, bentuknya bulat telur sampai memanjang, ujung daun runcing (acutus), 

dan pangkal daun membulat. Petiola pendek dan rakhis berukuran 1,9-14,5 cm, 

tangkai daun 1,2-4,2 cm, pseudostipula tidak ada. Helaian daun yang besar tepinya 

berlekuk dan helaian daun yang kecil tepinya bergerigi, panjangnya mencapai 10-

40 cm, dan berwarna hijau muda (Darwin dkk, 2003). 

Bunga tanaman ini berupa bunga majemuk, berkumpul dalam rangkaian 

berupa tandan, bertangkai, mahkota berbentuk bintang, dan berwarna kuning. 

Perbungaan berukuran hingga 5 cm, jumlah mahkota 5-8, tangkai bunga berukuran 

1-3,5 cm, diameter kalix berukuran 1,8 cm, dan corolla berukuran 2-3 cm (Darwin 

et al, 2003). Menurut Cahyono (2005) buah tomat memiliki bentuk yang bervariasi, 

tergantung varietasnya. Ada yang berbentuk bulat, agak bulat, agak lonjong, dan 

bulat telur (oval). Buah tomat yang masih muda berwarna hijau muda dan apabila 

telah matang berwarna merah. 

2.1.2 Budidaya Tanaman Tomat 

a. Pembibitan  

Tindakan pertama sebelum melakukan penanaman tomat adalah melakukan 

pembibitan menurut sudarma (2013) hal – hal yang harus dilakukan dalam 

pembibitan yaitu: 
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1. Bibit yang baik dan berkualitas berasal dari benih yang baik dengan perlakuan 

pembenihan yang baik. Benih yang baik yaitu beih yang utuh, tidak cacat, tidak 

terdaoat luka, karena benih yang cacat biasanya sulit tumbuh. Meilih benih yang 

sehat yang tidak menujukkan adanya serangan hama atau penyakit. Memilih 

benih yang bersih dari kotoran 

2. Penyemaian didahului dengan merendam benih kedalam desinfektan, caranya 

dengan merendam benih kedalan fungisida agar mikroorganisme yang 

menyebabkan penyakit mati. Penyemaian dilakukan dengan beberapa cara, cara 

pertama, benih ditaburkan merata pada permukaan bedeng, kemudian ditutup 

tanah tipis-tipis. Bedeng dibuat guritan sedalam 1 cm dengan jarak antar guritan 

5 cm, lalu biji ditaburkan kedalam guritan secara merata dan tidak saling 

tumpuk, kemudian ditutup kembali dengan tanah tipis-tipis. Cara kedua dapat 

dilakukan pada kantong-kantong polybag mini yang telah diisi media tanam 

berupa tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1 setiap kantong 

polybag diisi satu benih saja dan ditanamkan benih dengan kedalaman sekitar 1 

cm. setelah biji ditanam, media semai sebaiknya disiram dibasahi dengan air. 

b. Pengolahan lahan 

Setelah Setiawati dkk  (2001) menjelaskan cara budidaya tomat dengan 

penerapan teknologi PHT.  

1.  Persiapan lahan 

a. Kemasaman tanah (pH) diperiksa menggunakan kertas lakmus. Jika pH tanah 

kurang dari 5,5, digunakan kapur pertanian atau Dolomit (2 - 4 t/ha) 3 - 4 

minggu sebelum tanam. Kapur disebar rata, lalu dicangkul dan diaduk 

sedalam lapisan olah dengan merata supaya pH tanah menjadi ± 6,0. 
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b. Dibuat guludan dengan lebar 60 cm atau bedengan dengan lebar 1,20 cm 

sampai 1,60 cm, sedangkan panjangnya disesuaikan dengan panjang lahan 

yang dikehendaki. Tinggi guludan atau bedengan 40 - 50 cm untuk musim 

panghujan dan 0 - 20 cm untuk musim kemarau. 

c. Dibuat lubang tanam dengan jarak lubang dalam barisan 40 -50 cm, dan jarak 

antar barisan 80 - 60 cm, sehingga diperoleh jarak tanam 40 cm x 80 cm atau 

50 cm x 60 cm.  Jumlah tanaman per hektar berkisar antara 25.000 - 40.000 

tanaman. 

2. Pemupukan 

Pupuk kandang 30 ton/ha atau kira-kira 1 kg/lubang tanaman. Pupuk buatan 

berupa pupuk majemuk NPK 15 – 15 - 15 dengan dosis 1000 - 1200 kg/ha atau 

menggunakan pupuk tunggal dengan dosis pupuk Urea 125 kg/ha; ZA 300 kg/ha; 

TSP 250 kg/ha dan KCl 200 kg/ha. Pupuk kandang, setengah dosis pupuk Urea dan 

ZA, pupuk TSP dan KCl diberikan pada tiap lubang tanam, 2 - 7 hari sebelum 

tanam. Sisa pupuk Urea dan ZA diberikan pada saat tanaman berumur    ± 4 minggu 

setelah tanam dengan cara ditugal, ± 10 cm dikiri dan kanan tanaman tomat. 

3. Penanaman  

Penanaman bibit tomat dilakukan kira-kira 3 - 4 minggu setelah pe-ngapuran. 

Bibit tomat yang berumur ± 3 - 4 minggu dari persemaian ditanam dalam lubang 

tanam yang sudah disediakan. Penyiraman dilakukan setiap hari sampai tanaman 

tomat tumbuh normal, kemudian diulang sesuai dengan kebutuhan (Setiawati dkk, 

2001).  
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4. Pemeliharaan 

Setelah penanaman untuk mendapat hasil yang optimal diperlukan 

pemeliharaan dalam hal ini Pracaya (2003) menjelaskan beberapa cara 

pemeliharaan tanaman. 

a. Pengairan 

Kendala penanaman tomat pada musim kemarau adalah tanah cepat kering. 

Oleh karena itu sebelum penanaman lahan harus disiram terlebih dahulu hingga 

cukup basah. Tanaman tomat yang mengalami kekeringan akan menjadi kerdil.  

Penanaman tomat pada musim hujan perlu dibuat bedengan-bedengan yang tinggi 

agar air dapat mengalir diantara bedengan dan tidak menggenang.  Tanaman tomat 

tidak tahan genangan air dan air hujan. 

b. Pemberian mulsa  

Untuk menjaga agar tanah tidak cepat kering dapat diberi mulsa. Mulsa dapat 

dibuat dari daun-daun tanaman bembu, jerami, kelapa, salak dan enau atau berupa 

plastik hitam perak atau kertas alumunium. 

c. Penyulaman dan penyiangan 

Tanaman yang mati sebaiknya disulam agar ukurannya sama. Akan tetapi, 

bila tanaman mati karena penyakit menular, misalnya penyakit layu karena busuk 

pangkal atau akar, penyulaman tidak perlu dilakikan karena bibit tanaman yang 

baru akan tertular dan mati.  Gulma yang tumbuh di areal pertanaman tomat harus 

disiangi agar tidak menjadi pesaing dalam mengisap unsur hara. 
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5. Pemasangan ajir 

Ajir (lanjaran) terbuat dari bambu atau kayu dengan panjang 100 - 175 cm, 

tergantung dari varietas.  Pemasangan ajir dilakukan sedini mungkin, ketika 

tanaman masih kecil dan akar masih pendek sehingga akar tidak putus tertusuk ajir.  

Pemasangan ajir diberi jarak 10 - 20 cm dari batang tanaman tomat.  Tanaman tomat 

yang telah mencapai 10 - 15 cm harus segera diikat pada ajir. Pengikatan dilakukan 

dengan model angka 8 sehingga tidak ada gesekan antara batang tomat dan ajir yang 

dapat menimbulkan luka. Setiap bertambah tinggi sekitar 20 cm, harus dilakukan 

pengikatan lagi agar batang tanaman tomat selalu tegak berdiri (Supriati dan 

Siregar, 2009).  

6. Pemangkasan / Perempelan  

Perempelan adalah pengambilan tunas-tunas air yang tumbuh sedini mungkin 

sehingga tanaman hanya memiliki 1 batang tanpa cabang. Prempelan paling tidak 

dilakukan 1 minggu sekali. Perempelan yang baik harus dilakukan pagi hari agar 

luka bekas rempelan cepat kering.  Pada umur 4 minggu setelah tanam dilakukan 

pemangkasan/perempelan ke- 1, yang kemudian diulang beberapa kali, hingga 

dalam satu pohon hanya tinggal dua cabang utama, dengan jumlah tandan 3 - 5 per 

cabang utama (Pracaya, 2003).  

2.2 Fusarium oxysporum 

Fusarium oxysporum f.sp lycopersici merupakan salah satu jamur patogen 

penting penyebab penyakit layuy fusarium pada tanaman tomat (Semangun,2001). 

Menurut  Pitojo (2005) penyakit layu Fusarium disebabkan oleh cendawan 

Fusarium oxyporum, cendawan ini akan bertahan hidup didalam tanah, berkas 
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pengangkut, sisa tanaman yang mati dan biji. Penularan cendawan ke tanaman lain 

sangatlah mudah yaitu melalui perantara alat pertanian, binatang, air hujan, angin, 

dan kontak akar. Serangan tanaman ini menyebabkan jaringan xilem tampak 

berwarna cokelat. Infeksi cendawan ini akan berlanjut ketanaman bagian atas. 

Cendawan pada tanaman akan membentuk polipeptida likomarasmin yang 

menghambat permeabilitas membran plasma pada jaringan tanaman sehingga 

mengganggu proses penyerapan air dan zat hara pada tanaman 

2.2.1 Biologi dan Ekologi 

Menurut Agrios (2005),urutan klasifikasi taksonomi jamur Fusarium 

oxysporum adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Fungi 

Divisi  : Ascomycota 

Kelas  : ascomycetes 

Bangsa  : hypocreales 

Famili  : nectriaceae 

Marga  : fusarium 

Spesies : Fusarium oxysporum f.sp lycopersici 

Sebagian jamur  Fusarium oxysporum merupakan jamur saprofit yang 

umumnya terdapat didalam tanah ada pula yang bersifat parasit. Fusarium sp  yang 

menyebabkan penyakit pembuluh dikelompokkan kedalam Fusarium oxysporum 

(Semangun, 2001) 

Jamur F. oxysporum f.sp. lycopersici diketahui memiliki banyak ras fisiologi. 

Menurut Suhardi dan Bustaman (1979) Fusarium oxysporum adalah spesies 

patogen tanaman yang komplek dan terdapat disegala macam jenis tanah serta 
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setiap karakter memiliki spesifikasi inang berbeda (Lievens et al., 2009 dalam Deo, 

2013). Strain F. oxysporum yang bersifat patogen dapat menyebabkan layu jaringan 

pembuluh atau busuk akar lebih dari 100 spesies tanaman, di antaranya adalah 

beberapa tanaman yang memiliki nilai ekonomis termasuk tomat, pisang, bunga 

lampu, mentimun, bunga potong, kurma, dan melon (Gordon dan Martyn, 1997 

dalam Deo, 2013).  

Fourie et al (2011) Kebanyakan F. oxysporum patogenik pada satu tanaman 

tertentu seperti FOC pada pisang, F. oxysporum f. sp. dianthi pada anyelir, dan F. 

oxysporum f. sp. vasinfectum pada kapas. Akan tetapi beberapa forma dapat 

menyerang lebih dari satu tanaman seperti laporan Cafri et al., (2005) bahwa  F. 

oxysporum f. sp. cucumerinum dapat mempengaruhi timun dan melon.  

Jamur ini dapat bertahan lama dalam tanah dengan bentuk klamidiospora. 

Jamur melakukan infeksi pada akar terutama melalui luka-luka atau melalui luka 

pada akar. Penyakit layu dapat berkembang pada suhu tanah 21 - 33˚C, dengan suhu 

optimumnya adalah 28˚C. Fusarium dapat hidup pada pH tanah yang luas. Penyakit 

akan berkembang lebih pesat bila tanah mengandung banyak nitrogen tapi miskin 

kalium (Semangun, 2007). Sastrahidayat (2013) menambahkan jamur Fusarium 

oxsporum sangat cocok pada tanah-tanah asam yang mempuyai kisaran pH 4,8 – 6.  

Patogen tumbuh baik pada biakan murni dengan kisaran pH 3,6 - 8,4. Sedangkan 

untuk sporulasi pH optimum sekitar 5,0.  Sporulasi terjadi pada tanah yang 

mempuyai pH dibawah 7 adalah lima sampai dua puluh kali lebih besar 

dibandingkan ditanah yang memiliki pH diatas 7.  
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2.2.2 Morfologi Fusarium oxysporum 

Morfologi F. oxysporum, yaitu koloninya tumbuh dengan cepat, mencapai 

diameter 4,5 (-6,5) cm dalam waktu empat hari pada suhu 25° C. Miselium 

permukaan jarang sampai berlimpah, berwarna putih atau krem muda, tetapi 

biasanya dengan warna ungu, lebih kuat pada permukaan agar stroma. Beberapa 

isolat mempunyai ciri bau aroma seperti bunga bungur, beberapa menghasilkan 

sporodokium dengan lendir oranye dari makrokonidiumnya (Soesanto, 2008). 

Sastrahidayat (2013) menambahkan bentuk hifa bersekat dan mula-mula 

koloni berwarna putih, tetapi lambat laun berwarna krem atu kuning pucat dan 

dalam keadaan tertentu berwarna merah muda agak ungu. Jamur ini didalam tanah 

maupun pada biakan murni membentuk 3 macam konidia yaitu 

makrokonidia,mikrokonidia, dan klamidiospora. Mikrokonidia sangat banyak 

dihasilkan oleh jamur pada semua kondisi, ukurannya 5-12 x 2.2 - 3.5 µm. Bersel 

satu atau dua kadang bersekat atau kadang-kadang bersekat satu dan berbentuk 

bulat lurus. Makrokonidia jarang terdapat pada beberapa strain, terbentuk pada 

fialid yang terdapat pada konidiofor bercabang atau dalam sporodokhia, bersepta 

3-5, berbentuk fusiform, sedikit membengkok, meruncing pada kedua ujungnya 

dengan sel kaki berbentuk pediselata, umumnya bersepta 3, dan berukuran (20)27-

46(50) x 3,0-4,5(5) µm.  

Khlamidospora terdapat dalam hifa atau dalam konidia, berwarna hialin, 

berdinding halus atau agak kasar, berbentuk semibulat dengan diameter 5,0-15 µm, 

terletak terminal atau interkalar, dan berpasangan atau tunggal (Gandjar dkk, 1999). 

Menurut Sastrahidayat (2013) makrokonidia mempunyai bentuk khas seperti bulan 

sabit yang terdiri dari 3-5 septa, dan biasanya dihasilkan pada permukaan yang 
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terserang lanjut. Klamidiospora memiliki dinding tebal, dihasilkan pada ujung 

miselium yang sudah tua atau didalam makrokonidia, terdiri dari 1-2 sel dan 

merupakan fase bertahan pada lingkungan yang kurang baik. Makrokonida 

berbentuk melengkung dengan ujung yang mengecil mempunyai tiga atau lima 

buah sekat. 

 

 

 

 

 

 

 

Jamur ini membentuk miselium bersekat yang dapat tumbuh dengan baik 

diberbagai macam medium agar yang mengandung ekstrak sayuran. Mula-mula 

miselum tidak berwarna, semakin tua warna menjadi krem, akhirnya koloni tampak 

mempunyai benang-benang berwarna orange. Pada miselium lebih tua terbentuk 

klamidiospora jamur yang membentuk mikro-konidium bersel 1, tidak berwarna 

longjong dan bulat telur, 6 – 15 x 2.5 – 4 µm.makro konidium lebih jarang terdapat, 

berbentuk kumparan tidak berwarna, kebanyakan bersekat tiga atau lima, berukuran 

25 – 33 x – 5.5 µm (Semangun, 2007). 

2.2.3 Siklus Hidup 

Daur hidup Fusarium oxysporum mengalami fase patogenesis dan 

saprogenesis. Pada fase patogenesis, cendawan hidup sebagai parasit pada tanaman 

inang. Apabila tidak ada tanaman inang, patogen hidup di dalam tanah sebagai 

a b 

Gambar 1. Bentuk konidia jamur Fusarium oxysporum formae speciales lycopersici 

(a) Mikrokonidia Fusarium; (b) Makrokonidia Fusarium dalam perbesaran 1000 kali 

(Nelson dkk, 1994) 
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saprofit pada sisa tanaman dan masuk fase saprogenesis, yang dapat menjadi 

sumber inokulum untuk menimbulkan penyakit pada tanaman lain. Penyebaran 

propagul dapat terjadi melalui angin, air tanah, serta tanah terinfeksi dan terbawa 

oleh alat pertanian dan manusia (Djaenuddin, 2011). 

 F. oxysporum f.sp. passiflora merupakan jamur yang mampu bertahan lama 

dalam tanah sebagai klamidospora, yang terdapat banyak dalam akar sakit. Jamur 

mengadakan infeksi melalui akar. Adanya luka pada akar akan meningkatkan 

infeksi. Setelah masuk ke dalam akar, jamur berkembang sepanjang akar menuju 

ke batang dan di sini jamur berkembang secara meluas dalam jaringan pembuluh 

sebelum masuk ke dalam batang palsu. Pada tingkat infeksi lanjut, miselium dapat 

meluas dari jaringan pembuluh ke parenkim. Jamur membentuk banyak spora 

Gambar 2. Daur hidup Fusarium (Agrios,2005) 
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dalam jaringan tanaman (Semangun, 2000). Menurut Sastrahidayat (2013) apabila 

tanaman yang sehat ditanam ditempat yang telah terinfeksi, maka germ tube  dari 

spora miselium melkukan penetrasi langsung ke akar yang sehat. Prosesnya lebih 

lambat dibandingkan infeksi melalui luka pada akar. Setelah tabung kecambah 

masuk, miselum bergerak keatas hingga mencapai pembuluh tanaman, di dalam 

pembuluh tanaman pembuluh xylem miselium menghasilkan mikrokonidium 

dalam jumlah banyak, disini miselium bercang-cabang masuk keruang-ruang 

interseluler. Di dalam pembuluh batang miselium menghasilkan tiga macam toxin 

yaitu; fusaric acid, dehydrofusaric acid,  dan  lycomarasmin, selain itu didalam 

pembuluh batang tersebut membebaskan polyphenol  yang akan dioksidasi oleh 

enzim polyphenol oksidase. Kegiatan polyphenol oksidase tergantung pada jumlah 

miselium pada pembuluh batang mati, maka patogen akan melakukan sporulasi luas 

pada jaringan yang mati tersebut dan ini merupakan sumber inokulum yang kedua. 

2.2.4 Gejala serangan jamur Fusarium oxysporum 

Fusarium menyebabkan layu pembuluh pada banyak tanaman sayuran, 

bunga, buah, dan serat. Kebanyakan jenis-jenisnya yang penting termasuk 

kompleks Fusarium oxysporum. Ada banyak sekali forma khusus yang masing-

masing mempunyai kisaran inang yang terbatas dan seringkali memiliki sejumlah 

ras patogen (Shivas dan Beasley, 2005).  

Penyakit layu Fusarium disebabkan oleh cendawan Fusarium oxyporum, 

cendawan ini akan bertahan hidup didalam tanah, berkas pengangkut, sisa tanaman 

yang mati dan biji. Penularan cendawan ke tanaman lain sangatlah mudah yaitu 

melalui perantara alat pertanian, binatang, air hujan, angin, dan kontak akar. 

Serangan tanaman ini menyebabkan jaringan xilem tampak berwarna cokelat. 
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Infeksi cendawan ini akan berlanjut ketanaman bagian atas. Cendawan pada 

tanaman akan membentuk polipeptida likomarasmin yang menghambat 

permeabilitas membran plasma pada jaringan tanaman sehingga mengganggu 

proses penyerapan air dan zat hara pada tanaman (Pitojo, 2005). 

Menurut Tjahjadi (2008) tanaman yang terserang layu Fusarium akan 

kehilangan turgor dan layu, apabila dibelah pembuluh didalam batang berwarna 

coklat, hal ini dikarenakan patogen yang menyerang pembuluh tanaman bagis 

xylem. Pracaya (2005) Menambahkan serangan awal Fusarium menyebabkan 

tanaman menguning dan layu. Pada pagi hari daun terlihat segar setelah siang hari 

daun mulai layu, beberapa hari kemudian daun akan menguning  dan tidak dapat 

segar kembali.polipeptida yang disebut likomarasmin yang dibentuk oleh jamur 

Fusarium mengurangi permebilitas membran plasma sehingga air sulit diangkut 

keatas hal tersebut yang menyebabkan tanaman layu. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tanaman yang masih muda penyakit dapat menyebabkan matinya tanaman 

secara mendadak, karena pada pangkal batang terjadi kerusakan atau kangker yang 

menggelang. Sedangkang tanaman dewasa yang terinfeksi sering dapat bertahan 

a b 

Gambar 3. Gejala-gejala akibat serangan jamur Fusarium oxysporum (a) Daun 

nampak layu dan terdapat daun yang berwarna kuning dan kering (b) 

Diskolorasi pada jaringan pembuluh angkut oleh Fusarium oxysporum 

(Brian dkk, 2013) 
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terus dan membentuk buah, tetapi hasilnya sedikit dan ukuran buah tomat yang 

dipanen kecil-kecil (Semangun,2007) 

2.3 Media Tumbuh isolat Fusarium oxysporum 

2.3.1 Media PDA (Potato Dextrose Agar) 

Media PDA atau biasa disebut dengan Potato Dextrose Agar adalh media 

tumbuh yang telah direkomendasi oleh APHA (American Public Health 

Association) dan F.D.A (Food and Drug Administration) sebagai pengujian untuk 

perhitungan ragi dan jamur pada makanan dan produk harian di Amerika. Media 

PDA juga digunakan untuk menstimulus tumbuhnya spora, untuk memelihara stok 

kultur beberapa jamur dermatofita dan untuk pertumbuhan dari dermatofita yang 

berbeda varietas, media PDAumumnya digunakan sebagai media pertumbuhan 

fungi. Sari kentang dan dextrose dapat menumbuhkan jamur yang lebat dan banyak. 

Mengatur pH media menggunakan asam tartarat sampai 3.5 dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri dalam media. Pemanasan media setelah pengasaman 

sebaiknya dihindari karena media dapat menghidrolisis agarose yang telah 

dicampurkan dalam media PDA (Himedia, 2015) 

2.3.2 OA (Oatmeal Agar) 

Oat (Avena sativa L.) diklasifikasikan sebagai gandum utuh yang sangat 

tinggi serat ,b-glukan, lipid, protein, dan makronutrien spesifik sekaligus sebagai 

sumber polifenol.Media oat merupakan media yang mengandung gandum 

merupakan sumber nitrogen, karbon, dan protein hal tersebut sanagt baik untuk 

nutrisi dalam pertumbuhan jamur (Himedia,2015) 
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2.3.3 CDA (Czapek Dox Agar) 

Czapek Dox Agar adalah media semi-sintetik yang digunakan untuk 

menumbuhkan jamur, yang mengandung natrium nitrat sebagai satu-satunya 

sumber nitrogen, media ini dikembang kan oleh Thom dan Church, yang memiliki 

komposisi kimia tertentu, dan telah direkomendasi oleh APHA (American Public 

Health Association) untuk mengisolasi jamur Aspergilus,Penicillium, 

Paecilomyces dan bebrapa jamur lainnya dengan struktur fisiologi yang serupa. 

Sukrosa berfungsi sebagai satu-satunya sumber karbon, sedangkan sodium nitrat 

berfungsi sebagai sumber nitrogen.Dipotasium fosfat sebagai buffer pada media, 

magnesium sulfat, kalium klorida dan fero sulfat berfungsi sebagai sumber ion 

esensial (Himedia,2015) 

2.3.4 CRBA (Cooke Rose Bengal Agar) 

Media Cooke Rose Bengal Agar adalah media selektif yang diformulasikan 

oleh Cooke (1954) dalam Himedia (2015) berbagai zat telah ditambahakan dalam 

media ini untuk menghambat pertumbuhan bakteri dalam usaha mengisolasi jamur 

yang didapatkan dari berbagai macam tumbuhan.penggunaan antibiotik seperti 

penicillin dalam media ini berfungsi sebagai penghambat tumbuhnya bakteri. 

Menurut Cooke (1954) dalam Himedia (2015) media asam yang terdiri dari pepton, 

dextrose, garam organik, dan agar untuk mengisolasi jamur dari tanah. Penggunaan 

tepung kedelai sangat sesuai digunakan dalam media ini dan kombinasi dengan rose 

Bengal meningkatkan selektivitas media 

Smith dan Dwson (1944) dalam Himedia (2015) menggunakan rose Bengal 

untuk penghambatan bakteri di media yang memiliki reaksi yang netral. Martin 
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(1940) dalam Himedia (2015) menggunakan 1:30.000 rose Bengal dan 30 μg 

Streptomycin per ml dan ditemukan bahwa berbagai bakteri dihambat 

pertumbuhannya pada reaksi pH anatar 5.5-6.5 tanpa menghambat pertumbuhan 

jamur. 

Media tidak boleh langsung terkena cahaya, karena paparan cahaya secara 

langsung akan menghasilkan senyawa beracun bagi jamur. karena sifat selektif 

media CRBA ini beberapa jenis jamur dapat ditemukan gagal tumbuh atau tumbuh 

dengan buruk, demikian pula pada beberapa kelompok bakteri mungkin ditemui 

yang ridak terhambat atau sebagain terhambat. Sari makanan kedelai mengandung 

nitrogen, karbon dan vitamin. Dextrose merupakan sumber energy pada media ini, 

rose Bengal secara selektif menghambat pertumbuhan bakteri dan membatasi 

ukuran dan tinggi koloni jamur, monopotassium posfat sebagai buffer, sedangakn 

magnesium sulfat merupakan sumber kation kovalen (Himedia, 2015) 


