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II. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1. Klasifikasi Tanaman Cabai 

 Cabai (Capsicum annuum L.) termasuk ke dalam famili Solanaceae.   

Terdapat sekitar 20-30 spesies yang termasuk ke dalam genus Capsicum, 

diantaranya adalah lima spesies yang telah dibudidayakan, yaitu : C. baccatum, C. 

pubescens, C. annuum, C. chinense dan C. frutescent.  

Klasifikasi tanaman cabai : 

Divisio       : Spermatophyta 

Sub divisio  : Angioispermae 

Classis       : Dicotyledone 

Ordo         : Tubiflorae 

Familia            : Solanaceae 

Genus         : Capsicum 

Species       : Capsicum annuum L. ( Winda, 2009). 

2.2. Syarat Tumbuh Tanaman Cabai 

Cabai besar ( Capsicum sp ) termasuk dalam famili Solanaceae. Berbentuk 

tanaman perdu, percabangannya banyak, tingginya berkisar 50 - 120 cm. Dari 

cabang - cabangnya akan tumbuh buah cabai yang rasanya pedas. Cabai 

merupakan tanaman yang mudah ditanam di dataran rendah ataupun di dataran 

tinggi. Tanaman cabai banyak mengandung vitamin A dan C serta mengandung 

minyak atsiri capsaicin, yang menyebabkan rasa pedas dan memberikan 

kehangatan panas bila digunakan untuk rempah - rempah ( Wahyu, 2009). 
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2.2.1. Tanah 

Menurut Novisan (2002), syarat – syarat tanah yang dapat dimanfaatkan 

untuk budidaya tanaman cabai, meliputi: 

a. Jenis tanah, mulai andosol yang berwarna gelap (kaya bahan organik), 

latosol, regosol dan grumosol dapat ditanami cabai hibrida. Bertanam 

cabai hibrida lebih menekankan teknologi budidaya. 

b. PH tanah, merupakan faktor penting dalam pelaksanaan teknik budidaya. 

pH tanah berpengaruh terhadap mudah tidaknya unsur-unsur hara yang 

diserap oleh tanaman. pH tanah optimal untuk pertumbuhan tanaman 

adalah 5,8 - 6,8. Pada umumnya tanah di pulau Jawa ber pH asam, rata - 

rata ber pH 5,4. Untuk menetralkan pH tanah dapat ditambahkan kapur 

pertanian ( Novizan, 2002). 

PH tanah berfungsi mendeteksi adanya unsur-unsur beracun. Ion-ion Al, 

Mn dan Fe pada tanah ber pH asam dapat meracuni tanaman. Selain itu, unsur 

mikro Zn, Cu dan Co pada tanah ber pH asam, bila ketersediaannya terlalu banyak 

berakibat meracuni tanaman. Demikian juga pada tanah ber pH basa, Mo dalam 

jumlah banyak berakibat meracuni tanaman, pH tanah mempengaruhi 

perkembangan mikro organisme. Lodoh / Lomot / Cendawan rebah kecambah 

(Rhizoctonia sp dan Pythium sp ) serta layu Fusarium, berkembang baik pada 

tanah-tanah asam. Cendawan yang hidup pada pH tanah diatas 5,5 akan 

berkompetisi dengan bakteri ( Novizan, 2002). 
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2.2.2. Air 

     Air sangat penting dalam keberhasilan bertanam cabai hibrida. Air berfungsi 

sebagai: pelarut unsur hara didalam tanah, pengangkut unsur hara ke organ 

tanaman, dalam proses fotosintesa dan respirasi. Kualitas air harus benar-benar 

diperhatikan. 

 2.2.3. Iklim 

1. Angin kencang sangat merugikan tanaman cabe hibrida, selain cabang mudah 

patah, bunga yang saatnya diserbuki menjadi gagal diserbuki dan akhirnya 

rontok. 

2. Curah hujan yang tinggi berakibat bunga cabai rontok dan bunga gagal 

diserbuki oleh lebah. Air hujan yang menggenang diselokan mengurangi 

porositas tanah sehingga mengganggu pernapasan akar tanaman dan 

meningkatkan kelembaban di sekitar tanaman.  

3. Cahaya matahari penting untuk fotosintesis, pembentukan bunga serta 

pembentukan dan pemasakan buah cabai. Untuk pembungaan yang normal, 

cabe hibrida membutuhkan intensitas cahaya cukup banyak, yaitu antara 10-12 

jam penyinaran matahari.  

4. Suhu untuk perkecambahan benih cabe hibrida antara 25-30 0C. Suhu optimal 

untuk pertumbuhan berkisar 24-28 0C. Suhu yang terlalu dingin menyebabkan 

pembentukan bunga kurang sempurna dan pemasakan buah lebih lama. 

Sebaliknya lokasi penanaman cabai hibrida di bawah 1.400 m dpl, suhu tinggi, 

kering dan pengairan kurang menyebabkan penguapan/transpirasi tinggi 
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sehingga daun dan buah banyak yang rontok serta buah yang terbentuk tidak 

sempurna. 

5. Kelembaban relatif yang optimal untuk cabai hibrida adalah 80%. Suhu dan 

kelembaban yang tinggi akan meningkatkan intensitas serangan bakteri 

Pseudomonas solanacearum penyebab layu akar serta merangsang 

perkembangbiakan cendawan ( Novizan,2002). 

2.3. Penyakit Antraknosa Pada Tanaman Cabai 

Tidak ada yang memungkiri bahwa antraknose atau yang lebih dikenal 

dengan istilah “pathek” adalah penyakit yang hingga saat ini masih menjadi 

momok petani cabe. Hal ini dikuatkan melalui penelitian  Efri (2005), yang 

menyatakan bahwa ekstrak buah mengkudu maupun daun mengkudu tidak dapat 

menekan pertumbuhan Colletotrichum sp. Gejala awal yang dapat dikenali dari 

serangan penyakit ini adalah adanya bercak yang agak mengkilap, sedikit 

terbenam dan berair. Semakin lama busuk tersebut akan melebar membentuk 

lingkaran konsentris. Dalam waktu yang tidak lama maka buah akan berubah 

menjadi coklat kehitaman dan membusuk (Gambar 1). Ledakan penyakit ini 

sangat cepat pada musim hujan. Rumahlehwang (2009), menjelaskan serangan 

berat menyebabkan seluruh buah mengering dan mengerut (keriput).   Penyebab 

penyakit ini tidak lain adalah jamur Colletotrichum sp. Patogen mempunyai hifa 

bersepta, warna hialin yang kemudian berubah menjadi gelap. Aservulus banyak 

terbentuk pada bagian tanaman sakit kecuali pada buah. Konidium berbentuk 

jorong atau bulat telur dengan bagian ujung membulat, tidak bersepta dengan 

warna hialin (Deptan, 2007). Jamur ini menyerang tidak pandang bulu, karena 
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baik buah cabe yang masih hijau atau sudah masak pun tidak luput darinya. 

Penyakit ini sangat mudah menyebar ke buah atau tanaman lain. Penyebarannya 

tidak hanya melalui sentuhan antara tanaman saja melainkan juga bisa karena 

percikan air, angin, maupun melalui vector (Hendra, 1995).  

 

Gambar 1.  Gejala Penyakit Antraknose pada Tanaman Cabai 

2.3.1 . Gejala Penyakit Antraknosa 

Roeswitawati (2001), menyatakan bahwa gejala penyakit antrakonse pada 

tanaman cabai adalah terjadinya bercak-bercak kecil pada bagian buah yang dapat 

berkembang secara pesat jika kondisi lingkungan mendukung. Diameter bercak 

bisa mencapai 3-4 cm pada buah cabai yang besar. Bercak tersebut berbentuk 

cekung dan berwarna merah tua hingga muda dan nampak jaringan cendawan 

yang berwarna hitam. Buah cabai yang terinfeksi patogen ini akan berubah 

menjadi warna cokelat muda seperti jerami. 

Bagian Terserang 

Colletotricum sp Bagian Sehat  



10 

 

2.4. Colletotrichum sp 

2.4.1. Klasifikasi Colletotrichum sp 

 Klasifikasi Colletotrichum adalah : 

Kingdom : Fungi 

Phylum : Ascomycota 

Class  : Sordariomycetes 

Subclass : Incertae sedis 

Order  : Phyllachorales 

Family  : Phyllachoraceae 

Genus  : Colletotrichum 

Species : Colletotrichum sp.  (Wikipedia, 2009). 

Mula-mula membentuk bercak coklat kehitaman, yang meluas menjadi 

busuk lunak. Pada tengah bercak terdapat kumpulan titik-titik hitam yang terdiri 

dari kelompok seta dan konidium jamur. Serangan patogen berat menyebabkan 

seluruh buah mengering dan mengerut (keriput). Buah yang seharusnya berwarna 

merah menjadi berwarna seperti jerami. Hal ini disebabkan terjadinya kompetisi 

dalam memperebutkan nutrisi makanan. Kusnadi (2009) menjelaskan  biasanya 

bentuk interaksi ini muncul karena ada beberapa jenis mikroorganisme yang 

menempati ruang dan waktu yang sama, sehingga mereka harus memperebutkan 

nutrisi untuk tetap dapat tumbuh dan berkembangbiak. Akhirnya dari interaksi 

semacam ini memberikan efek beberapa mikroorganisme tumbuh dengan optimal 

sementara organisme yang lainnya tertekan pertumbuhannya. 

Jika cuaca kering jamur hanya membentuk bercak kecil yang tidak meluas. 
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Akan tetapi jamur akan berkembang dengan cepat setelah buah dipetik, 

karena kelembaban udara yang tinggi selama disimpan dan diangkut                                        

( Rumahlehwang, 2009). 

2.4.2. Morfologi Colletotrichum sp 

 Menurut Rumahlehwang (2009) Colletotrichum sp Mempunyai banyak 

aservulus, tersebar di bawah kutikula atau pada permukaan, garis tengahya sampai 

100 µm, hitam dengan banyak seta. Seta coklat tua, bersekat, kaku, meruncing ke 

atas, 75 - 100 x 2 - 6,2 µm. Konidium hialin, berbentuk tabung (selindris), 18,6 - 

25,0 x 3,5 - 5,3 µm, ujung-ujungnya tumpul, atau bengkok seperti sabit (Gambar 

2). Jamur membentuk banyak sklerotium dalam jaringan tanaman sakit atau dalam 

medium biakan. Darmanto (2007), menyatakan patogen mempunyai hifa bersepta, 

warna hialin yang kemudian berubah menjadi gelap. Aservulus banyak terbentuk 

pada bagian tanaman sakit kecuali pada buah. Konidium berbentuk jorong atau 

bulat telur dengan bagian ujung membulat, tidak bersepta dengan warna hialin. 

2.4.3. Daur Hidup Colletotrichum sp. 

Menurut Rumahlehwang (2009), di dalam daur hidupnya Colletotrichum 

sp bertahan pada biji yang sakit, selain itu Colletotrichum sp juga bertahan pada 

sisa-sisa tanaman sakit, seterusnya konidium disebarkan oleh angin. Patogen dapat 

bertahan pada ranting-ranting sakit di pohon atau pada daun-daun sakit di pohon 

atau di permukaan tanah. Pada cuaca lembab dan berkabut patogen membentuk 

spora (konidium). Spora keluar dari aservulus seperti massa lendir berwarna 

merah jambu, dan spora tersebut disebarkan oleh percikan air hujan dan oleh 
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serangga. Infeksi pada buah dapat terjadi melalui inti sel pada buah yang matang 

dan pori-pori pada buah yang masih hijau. 

2.4.4. Gejala Penyakit Colletotrichum sp 

 Menurut Roeswitawati (2001), gejala penyakit antraknose pada tanaman 

cabai adalah terjadinya bercak-bercak kecil pada bagian buah yang dapat 

berkembang secara pesat jika kondisi lingkungan mendukung perkembangannya. 

Diameter bercak bisa mencapai 3-4 cm pada buah cabai yang besar. Bercak 

tersebut berbentuk cekung dan berwarna merah tua hingga coklat muda dan 

nampak jaringan cendawan yang berwarna hitam. Pada buah cabai yang terserang 

atau terinfeksi patogen ini akan berubah menjadi busuk dan lunak, mula-mula 

berwarna merah dan lama–kelamaan akan berubah menjadi warna coklat muda 

seperti jerami. 

2.4.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan 

Faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan Colletotrichum sp. antara 

lain  keadaan cuaca yang sangat lembab sangat cocok untuk pembentukan spora 

dan terjadinya infeksi. Patogen tidak tumbuh pada kelembaban kurang dari 95°C.                                        

Selain itu perawatan tanaman yang kurang baik, misalnya tanah yang kurus 

defisiensi fosfor, kekurangan air dan adanya lapisan cadas atau adanya gangguan 

organisme lain ( Rumahlehwang, 2009). 

2.5. Mikroorganisme Antagonis  

Pengendalian penyakit tanaman yang mempunyai prospek baik dan ramah 

lingkungan adalah pengendalian hayati dengan memanfaatkan mikroba antagonis 

di sekitar akar tanaman. Pengendalian hayati dengan menggunakan 
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mikroorganisme antagonis mempunyai pengertian sebagai usaha untuk 

mengurangi aktifitas penyakit yang dihasilkan patogen atau parasit yang dorman 

atau aktif oleh satu atau beberapa organisme yang berlangsung secara alamiah 

atau melalui manipulasi lingkungan inang, antagonis maupun dengan introduksi 

satu macam atau lebih jasad renik dengan sejumlah inokulum tertentu (Baker dan 

Cook, 1982). 

Antagonisme dapat terjadi antara mikroba yang bersifat menguntungkan 

dan mikroba yang bersifat patogen (Sumarsih, 2004). Mikroba antagonis 

merupakan suatu jasad renik yang dapat menekan, menghambat dan 

memusnahkan mikroba lainnya. Mikroba antagonis ini dapat berupa bakteri, 

jamur atau cendawan, actinomycetes atau virus. Mikroba yang bermanfaat juga 

termasuk mikroba antagonis yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan aktif 

biopestisida untuk pengendalian hama dan penyakit tanama ( Suryadi, 2002). 

2.5.1. Mekanisme Antagonis  

 Kusnadi (2003), menjelaskan bahwa hubungan mikroorganisme dengan 

organisme lain yang saling menekan pertumbuhannya disebut antagonisme, 

bentuk interaksi ini merupakan hubungan asosial, biasanya spesies yang satu 

menghasilkan suatu senyawa kimia yang dapat meracuni spesies lain yang 

menyebabkan pertumbuhan spesies lainnya terganggu. Senyawa kimia yang 

dihasilkan dapat berupa sekret atau metabolit sekunder. Jamur Trichoderma sp. 

menghasilkan sejumlah besar enzim ekstaraseluler β (1,3)-glukanase dan kitinase 

yang dapat melarutkan dinding sel patogen bentuk lain dari interaksi antagonisme 

di alam dapat berupa kompetisi, parasitisme, amensalisme dan predasai. Biasanya 

bentuk interaksi ini muncul karena ada beberapa jenis mikroorganisme yang 
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menempati ruang dan waktu yang sama, sehingga mereka harus memperebutkan 

nutrisi untuk tetap dapat tumbuh dan berkembang biak. Akhirnya dari interaksi 

semacam ini memberikan efek beberapa mikroorganisme tumbuh dengan optimal 

sementara organisme yang lainnya tertekan pertumbuhannya. 

Jumlah populasi mikroorganisme dalam suatu komunitas agar dapat 

mencapai jumlah yang optimal, maka mikroorganisme berinteraksi dan 

mempengaruhi organisme yang lainnya. Mikroorganisme harus berkompetisi 

dengan organisme lain dalam memperoleh nutrisi dari lingkungannya sehingga 

dapat terus lulus hidup dan dapat berkembangbiak dengan sukses (Kusnadi, 

2003). 

2.5.2. Manfaat Mikroba Antagonis 

Penggunaan agen pengendali hayati (APH) dalam mengendalikan 

organisme pengganggu tanaman (OPT) semakin berkembang karena cara ini lebih 

unggul dibanding pengendalian berbasis pestisida. Beberapa keunggulan tersebut 

adalah: (1) Aman bagi manusia, musuh alami; (2) Dapat mencegah timbulnya 

ledakan OPT sekunder; (3) Produk tanaman yang dihasilkan bebas dari residu 

pestisida; (4) Terdapat di sekitar pertanaman sehingga dapat mengurangi 

ketergantungan petani terhadap pestisida sintetis; dan (5) Menghemat biaya 

produksi karena aplikasi cukup dilakukan satu atau dua kali 

dalam satu musim panen ( Anna, 2009). 

2.5. Macam-macam Jamur dan Bakteri Antagonis 

2.6.1 Aspergillus Niger 

Menurut Alaxopoulus and Mims (1996), Aspergillus niger 

diklasifikasikan dalam divisi Ascomycota, subdivisi Ascomycetes, kelas 
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Plectomycetes, ordo Eurotiales, famili Trichocomaceae, genus Aspergillus, 

spesies Aspergillus niger. 

 Menurut Alaxopoulus dan Mims (1996), menyatakan bahwa koloni 

berupa kumpulan titik-titik berwarna hitam dan menyebar pada media biakan 

cawan petri.  Konidiofor panjang, hialin, ujungnya membesar, konidia berangkai-

rangkai menempel pada ujung konidiofor dan secara keseluruhan rangkaian 

konidia pada konidiofor tampak berwarna gelap (Gambar 3).  Kenampakan 

mikroskopik berupa spora sel tunggal (konidia) tumbuh pada ujung sterigma yang 

tersusun dari ujung konidiosfor (Vesikel), batang konidiosfor tersusun dari suatu 

septa miselium, konidia berukuran 4-5 µm.  

Aspergillus niger dalam pertumbuhannya berhubungan langsung dengan 

zat makanan yang terdapat dalam substrat, molekul sederhana yang terdapat 

disekeliling hifa dapat langsung diserap sedangkan molekul yang lebih kompleks 

harus dipecah dahulu sebelum diserap ke dalam sel, dengan menghasilkan 

beberapa enzim ekstra seluler. Bahan organik dari substrat digunakan oleh 

Aspergillus niger untuk aktivitas transport molekul, pemeliharaan struktur sel dan 

mobilitas sel 

 

 

 

Gambar 2.  Morfologi Makroskopis Koloni Jamur Aspergilus niger  pada Media 
PDA umur 5 HSI dan Morfologi Mikroskopis Aspergilus Niger  
perbesaran 1000x  (Sukorini, 2002). 
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2.6.2.   Trichoderma 

 Salah satu mikroorganisme antagonis yang mampu menekan patogen 

adalah dari kelompok cendawan khusunya dari famili Moniliales, misalnya 

Veticillum sp, Trichoderma sp, dan Gliocladium sp. Pada genus Trichoderma 

diketahui ada beberapa spesies yang dapat memarasit cendawan lain diantaranya 

T. virens, T. hamatum, T. lignorum, T. harzianum dan sangat potensial untuk 

digunakan sebagai agens pengendali hayati (Elad et al., 1986 in Howell, 1989). 

Jamur Trichoderma terdapat beberapa spesies yang memiliki perbedaan dalam 

kenampakan secara makroskopis dan mikroskopis, yaitu diantaranya: 

2.6.2.1. Trichoderma sp. 

Klasifikasi Trichoderma sp. menurut Larone (1995) : 

Kingdom : Fungi 

Phylum : Ascomycota 

Class  : Euascomycetes 

Order  : Hypocreales 

Family  : Hypocreaceae 

Genus  : Trichoderma 

Spesies : Trichoderma sp. 

 

 Trichoderma sp. merupakan cendawan antagonis yang banyak terdapat di 

tanah dan digunakan untuk mengendalikan patogen tanah. Koloni Trichoderma 

sp. memiliki pigmen berwarna hijau keputihan, struktur permukaan tidak licin, 

banyak terdapat bagian perifer, dan berbentuk melingkar seperti obat nyamuk. 

Kebanyakan Trichoderma merupakan fungi saprofit, mereka di klasifikasikan 

dalam sub divisi Deuteromycotina yang belum diketahui alat reproduksi 

seksualnya (kebanyakan Trichoderma berkembang biak secara aseksual). 
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Trichoderma sp. merupakan bagian dari kelas Hypomycetes. Mereka berperan 

sebagai awal perombakan akar sehingga mampu tumbuh dan berkembang dalam 

substrat yang komplek. Trichoderma sp. ditemukan di hampir seluruh lahan 

pertanian dan tempat dimana terdapat pembusukan kayu, berkembang biak 

dengan cepat pada daerah perakaran. Kebanyakan spesies jenis ini tumbuh dengan 

cepat dan menghasilkan konidia yang berlimpah cukup untuk kebutuhan 

selulernya. Aktif menyerang Rhizoctonia solani dan Phytium sp  menghasilkan 

enzim kitinase dan ß- 1.3-glukanase dengan proses antagonis parasitisme. Mereka 

menghasilkan sejenis antibiotik (peptide) yang dapat membunuh kuman secara 

langsung sehingga spesies ini disebut juga sebagai micoparasitisme. Trichoderma 

dengan mudah diketahui dari isolasi tanah, pembusukan kayu dan bentuk lain dari 

bahan organik tanaman. Trichoderma berperan dalam pengendalian patogen 

tumbuhan maupun sebagai dekomposer. Mekanisme Trichoderma sp. dalam 

mengendalikan patogen adalah mikoparasitisme, produksi antibiotik, kompetisi 

dan produksi enzim. Oleh karena itu, jamur jenis ini dapat berperan sebagai bio-

control dan memperbaiki pertumbuhan tanaman (Koko, 2007). 

Ciri-ciri Trichoderma sp.: 

a. Cendawan ini berwarna hijau seperti lumut tetapi lebih cerah. Penapilan 

warna ini disebabkan oleh pewarnaan fialospora, jumlah spora dan adanya 

perpanjangan hifa steril. 

b. Menghasilkan sejumlah besar enzim ekstaraseluler β (1,3)-glukanase dan 

kitinase yang dapat melarutkan dinding sel pathogen 

c. Beberapa anggota dari genus Trichoderma menghasilkan toksin 
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trichodermin. Toksin ini dihasilkan oleh cendawan bila hidup pada 

tanaman hidup. Adanya aktifiktas metabolik hifa yang tinggi pada bahan 

organik dapat pula menyerang dan menghancurkan propagul pathogen 

yang ada disekitarnya. 

d. Trichoderma viridae menghasilkan 2 jenis antibiotik yaitu gliotoksin dan 

viridian yang dapat melindungi tanaman bibit dari serangan penyakit 

rebah kecambah 

 Patogen atau penyakit yang dikendalikan adalah penyakit layu pada 

tanaman sayuran dan hias (fusarium spp), Rhizoctonia solani (pada tanaman 

buncis, tomat dan terong), Phytoptora sp., dan Sclerotium rolfsii (Dinas Pertanian 

dan Kehutanan, 2009). 

2.6.2.2. Trichoderma Koningii 

 Klasifikasi Trichoderma koningii sama seperti Trichoderma harzianum 

hanya yang membedakan spesiesnya.  Pada media PDA koloni jamur berwarna 

hijau pudar gelap dan konsentris diselimuti rumbai konidiofor yang rapat.  Secara 

mikroskopis konidifor hialin, percabangan banyak ke arah samping, tegak dan 

bersekat-sekat, ukuran konidia 2-3,5 x 2-3,5 µm (Robert et al., 1984). 

             

Gambar 3. Morfologi Mikroskopis perbesaran 400x dan Makroskopis Koloni  
Jamur   Trichoderma koningii  pada  Media PDA umur 5 HSI 
(Sukorini, 2002). 
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2.6.2.3. Trichoderma Polysporum  

 
Klasifikasi Trichoderma polysporum menurut Larone (1995) : 
 

Kingdom  :  Fungi 

Phylum  : Ascomycota 

Class   :  Euascomycetes 

Order   :  Hypocreales 

Family  :  Hypocreaceae 

Genus   :  Trichoderma 

Spesies  : Trichoderma polysporum  

 

 Koloni Trichoderma sp. memiliki pigmen berwarna hijau keputihan, 

struktur permukaan tidak licin, banyak terdapat bagian perifer, dan derbentuk 

melingkar seperti obat nyamuk. Kebanyakan Trichoderma merupakan fungi 

saprofit, mereka di klasifikasikan dalam sub divisi Deuteromycotina yang belum 

diketahui alat reproduksi seksualnya (kebanyakan Trichoderma berkembang biak 

secara aseksual). Trichoderma sp. merupakan bagian dari kelas Hypomycetes. 

Mereka berperan sebagai awal perombakan akar sehingga mampu tumbuh dan 

berkembang dalam substrat yang komplek. 

 
2.6.3. Pseudomonas fluorescens 

 Bakteri berbentuk batang lurus atau agak lengkung , berukuran ( 0,5-1,0) x 

(1,5-5,0) mm, tidak spiral, bergerak dengan satu atau beberapa flagelum polar, 

dan bersifat gram negatif. Bakteri hidup secara aerob, mempunyai tipe pernapasan 

secara tegas dari metabolisme, dengan oksigen sebagai penerima elektron akhir     

(terminal) mempunyai tipe metabolisme respirasi tidak fermentatif dan 

menggunakan denitrifikasi sebagai pilihan.  
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 P. fluorescens mempunyai flagella yang berlipat ganda. Dia memiliki  

metabolisme yang sangat serbaguna dan dapat ditemukan di dalam tanah dan air. 

Bakteri ini merupakan obligat aerob tatapi beberapa jenis tertentu dapat mengikat 

nitrat dari oksigen bebas sebagai penerima terakhir elektron selama repirasi 

selular sel. Temperatur optimal dari Pseudomonas fluorescens untuk berkembang 

adalah 25-30oC. Stabilitas panas lipase dan enzim protease diproduksi oleh 

Pseudomonas fluorescens dan jenis Pseudomonas lainya. Bakteri Pseudomonas 

fluorescens mempunyai sifat PGPR yang nyata memacu pertumbuhan tanaman 

pada kondisi lahan yang baik. Bakteri juga menghasilkan antibiotika yang dapat 

menghambat pertumbuhan patogen, terutama patogen tular-tanah, dan mempunyai 

kemampuan mengoloni akar tanaman. 

 Bakteri Pseudomonas fluorescens umumnya dijumpai pada tanah disekitar 

rizosfer tanman dan mempunyai sebaran luas pada tanah tropika dengan suhu 

baik. Disamping itu, bakteri dapat diisolasi dari air, lingkungan laut, dan habitat 

lain selain dari tanah.Bakteri Pseudomonas fluorescens membentuk pigmen 

berpendar yang dikenal dengan fluorescein. Secara garis besar, metabolit sekunder 

yang dihasilkan oleh Pseudomonas fluorescens memegang peranan penting hayati 

penyakit tanaman. Salah satu perannya adalah sebagai siderofor yang 

memperlihatkan pegaruh fungisitas dan bakteriositas di laboratorium pada kondisi 

zat besi yang rendah (Wuryan, 2008). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudomonads
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Gambar 4. Morfologi Makroskopis sel-sel  Pseudomonas fluorescens 
(Valley,2009). 

2.7. Pengertian Benih  

Benih dimaksudkan sebagai tanaman yang dipergunakan untuk tujuan 

penanaman. Biji merupakan suatu bentuk tanaman mini (embrio) yang masih 

dalam keadaan perkembangan yang terkekang (Sutopo, 2002). 

2.7.1. Anatomi dan Morfologi Biji Tanaman  

Menurut bentuknya biji terbentuk dari suatu bakal biji (ovule) masak, 

yang mengandung embrio dan cadangan makanan serta dibagian luarnya terdapat 

pelindung biji atau kulit biji. 

2.7.1.1. Embrio 

 Embrio yang perkembangannya sempurna pada umumnya terdiri dari 

struktur- struktur sebagai berikut: 

a. Epicotyl (plumulla) atau calon pucuk 

b. Kotiledon (keping biji)  

c. Hipocotyl (merupakan daerah transisi antara pucuk dan akar) 

d. Radicle ( calon akar) (Husein,2008). 
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2.7.1.2. Cadangan Makanan 

 Cadangan makanan pada biji tanaman umumnya terdiri dari karbohidrat, 

lemak, protein atau mineral. Struktur yang berfungsi sebagai jaringan penyimpan 

cadangan  makanan antara lain (endosperm, cotiledon, perisperm) (Husein, 2008). 

2.7.1.3. Pelindung Biji  

Pada umumnya kulit biji berasal dari integumen bakal biji yang 

mengalami modifikasi selama berlangsungnya proses pembentukan biji. 

Fungsinya untuk melindungi biji terutama dari faktor luar yang dapat merugikan 

kelangsungan hidup embrio. Oleh karena itu, biasanya bagian luar dari kulit biji 

terdiri dari jaringan yang kuat sedangkan sebagian dalamnya tipis dan berselaput. 

Pengetahuan dasar tentang biji sangat penting untuk dapat menangani berbagai 

masalah di bidang teknologi benih, misalnya masalah benih keras dalam 

perkecambahan (Husein, 2008). 

2.7.2. Pengujian Daya Kecambah 

Uji daya kecambah berfungsi untuk mengetahui kemampuan benih untuk 

dapat tumbuh atau berkecambah secara normal. Perkecambahan disini 

didefinisikan sebagai pemunculan dan perkembangan dari embrio menjadi 

struktur-struktur yang menunjukkan akan berkecambah menjadi normal pada 

kondisi yang memungkinkan. Perkecambahan akan menjadi normal pada kondisi 

yang memungkinkan. Perkecambahan akan menjadi normal  pada kondisi yang 

mendukung yaitu dengan tersedianya air, oksigen, cahaya, suhu serta medium            

( Husein, 2008). 
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2.7.3. Manfaat Pengujian Daya Kecambah  

Perlunya uji daya kecambah benih adalah untuk memeberikan informasi 

tentang kemampuan sebenarnya dari benih untuk dapat tumbuh baik secara 

kuantitas yang dinyatakan dalam persentase perkecambahan. Daya kecambah 

benih dapat dicerminkan oleh daya kecambah, kekuatan tumbuh atau daya simpan 

benih. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengujian daya hidup benih adalah agar 

hasil yang diperoleh dapat berkolrelasi positif dengan hasil pada kondisi lapang 

(Husein, 2008). 
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