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I. PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Jamur Fusarium oxysporum merupakan salah satu anggota famili 

Tuberculariaceae, ordo hypocreales yang potensial sebagai penghasil mikotoksin 

yang banyak dijumpai pada bahan makanan ternak atau pangan. Jamur Fusarium 

oxysporum bersifat saprofit dan parast. Serangan jamur ini menyerang tanaman 

dari berbagai fase dan diberbagai ketinggian tempat, serta mengakibatkan 

penurunan produksi komoditas pertanian dan mengakibatkan kerugian bagi petani 

Indonesia (Hidayat, 2017). Fusarium oxysporum menyebabkan penurunan 

produksi buah stroberi di Jepang sekitar 60%, di Korea pada tahun 1990-an 

menurunkan produksi 81% (Alex 2012), di kawasan Eropa, Amerika Utara, dan 

Asia tahun 2010 sekitar 40%, di Australia Barat dilaporkan tanaman yang 

terinfeksi penyakit ini pada tahun 2005 – 2006 sebesar 70% (Phillips & Hossein 

2008). Insiden penyakit yang disebabkan oleh Fusarium oxysporum sp juga 

ditemukan di Indonesia, Desa Temuireng7Kecamatan Dawarblandong Kabupaten 

Mojokerto, sehingga pertanaman cabai rawit mengalami gagal panen pada awal 

tahun 2017 (Hidayat, 2017). Patogen ini dapat memproduksi beberapa toksin di 

antaranya fusaric acid dan fumonisin yang dapat memperparah infeksi penyakit 

(Chehri et al. 2010). Gejala awal penyakit ditandai dengan adanya perubahan 

warna pada bagian pucuk tanaman yang terserang menjadi cokelat kemerahan, 

kemudian bagian tersebut akan menjadi layu. Kelayuan tanaman dapat terjadi 

secara bertahap pada beberapa daun dan akan berkembang ke seluruh bagian 

tanaman. Gejala tanaman yang terserang parah ditandai oleh tanaman layu dan 

mati secara cepat. Akar tanaman sakit mengalami pembusukan. Sumber infeksi
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berasal dari tanah yang terkontaminasi patogen selama beberapa tahun, sampah, 

tanaman sakit atau alat pertanian. Patogen ini sering menyerang pada musim 

hujan, terutama di daerah-daerah berkelembapan tinggi dan beriklim basah. 

Penularan penyakit melalui aliran air yang terkontaminasi patogen sehingga 

jangkauan penyebarannya menjadi luas. 

 Berdasarkan situasi tersebut, karakterisasi pada spesies Fusarium menjadi 

hal yang penting untuk dipelajari lebih dalam. Pendekatan karakterisasi pada saat 

ini dapat diketahu lebih mendalam dengan meningkatnya ilmu dalam bidang 

biologi molekuler. Karakter molekuler akan membantu lebih baik bagi suatu 

organisme dalam menentukan posisinya dalam pohon filogenetika. Filogenetik 

dapat direkontruksi dengan dua cara, yaitu berdasarkan karakter morfologi dan 

karakter molekular (Tjitrosoepomo, 2009). Karakter morfologi telah lama 

digunakan dalam banyak penelitian filogenetik. Namun hasilnya sering kali 

kurang akurat karena perbedaan antar spesies yang berkerabat dekat seringkali 

sulit diamati. Selain itu, umumnya sifat kuantitatif yang dikendalikan oleh banyak 

gen dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga hasilnya akan lebih akurat 

menggunakan penanda molekular (Maftuchah, 2005). Penelitian saat ini lebih 

banyak menggunakan karakter molekuler seiring dengan pesatnya perkembangan 

teknik dalam biologi molekuler seperti polymerase chain reaction (PCR) dan 

DNA sequencing. Filogenetik berdasarkan karakter molekuler mengombinasikan 

antara teknik biologi molekuler dengan statistik yang digunakan untuk 

merekonstruksi hubungan filogenetik (Hidayat dan Pancoro, 2008). 

 Pengembangan teknik molekuler berbasis PCR telah menjadi metode 

pilihan untuk identifikasi & karakterisasi jamur. Menjadi penting untuk 
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mengisolasi DNA dari kualitas dan kuantitas untuk menganalisa melalui aplikasi 

berbasis PCR. Tantangan utama untuk isolasi DNA tersebut dari jamur terletak 

pada pemecahan dinding sel yang kaku, mereka sering resisten terhadap prosedur 

ekstraksi DNA tradisional (Fredricks et al. 2005). Polymerase chain reaktion 

(PCR) merupana salah satu teknik molekuler yang cepat, tepat dan lebih spesifik 

dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai keragaman spesies fusarium. 

Keberhasialn teknik PCR membutuhkan primer yang sesuai dan DNA dengan 

kualitas yang baik. Primer yang digunakan harus memenuhi syarat PCR sehingga 

DNA dapat teramplifikasi. Proses amplifikasi menggunakan primer untuk mencari 

primer yang sesuai (Mastunaga, 2009). Berbagai primer telah dirancang untuk 

spesifik daerah 18S dan ITS (Cardinale, 2004). ITS1 dan ITS4 primer ini telah di 

setting untuk digunkan secara khusus ascomycetous, basidiomycetous, dan 

zygomycetous dan memperkuat jamur dari mixedtemplate sampel (Chen, 2002). 

Untuk keberhasilan identifikasi secara molekuler menggunakan sekuens ITS 

rDNA, diperlukan hasil amplifikasi yang setidaknya memungkinkan sekuensing 

ITS-1 dan ITS-2 dari rDNA. Pemilihan pasangan yang tepat dengan kondisi 

temperatur annealing akan sangat mempengaruhi keberhasilan PCR. 

1. 2 Rumusan Masalah 

Jamur Fusarium oxysporum merupakan jamur tular tanah yang bersifat 

parasit fakultatif (sebagian hidupnya sebagai saprofit dan bila ada tanaman inang 

sebagai parasit). Jamur Fusarium oxysporum dapat hidup diberbagai ketinggian 

tempat terutama dataran rendah. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang 

ditemukan adalah :  
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Bagaimana karakterisasi molekuler Jamur Fusarium oxysporum pada 

dataran rendah Blitar menggunakan Analisa filogenetik molekuler? 

1. 3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui karakterisasi isolat jamur 

Fusarium oxysporum dataran rendah Blitar dengan Analisa filogenik molekuler. 

1. 4 Hipotesis 

Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah diduga terdapat 

urutan basa DNA atau protein sehinggga diperoleh suatu hasil yang 

menggambarkan estimasi mengenai hubungan evolusi suatu kelompok organisme. 

1. 5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah mendapatkan informasi karakterisasi 

molekuler Fusarium oxysporum pada dataran rendah yang berguna dalam 

program Analisa filogenetik molekuler. 

 


