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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tebu (Saccharum officinarum L.) merupakan tanaman tropika yang 

termasuk dalam famili Poaceae. Negara di Asia yang memberikan kontribusi 

terhadap perkembangan gula dunia satu diantaranya adalah Indonesia (Panglipur 

et al., 2013). Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mencatat Indonesia 

memiliki luas area tebu mencapai 344 ribu hektar. Luas area pertanian tebu di 

Indonesia tersebar di beberapa daerah diantaranya di Jawa Timur (43,29%), 

Lampung (25,71%), Jawa Tengah (10,07%), Jawa Barat (5,87%) dan dalam kurva 

keseluruhan mengalami stagnasi pada kisaran 340 ribu hektar (Arifin Ahmad, 

Ridhwan, & Ibrahim, 2016). 

Kebutuhan gula dalam negeri meningkat setiap tahun sejalan dengan 

pertambahan penduduk, perbaikan pendapatan masyarakat, serta perkembangan 

industri makanan dan minuman (Mardianto et al., 2005). Laju peningkatan 

konsumsi gula diperkirakan naik 3,3% per tahun.  Selama kurun waktu 2002-2010 

produktivitas tebu berkisar antara 67,1-81,8 ton/ha dengan rendemen antara 

6,47%-8,20%, sementara pada tahun 2014 sekitar 5,7 juta ton (Parnidi et al, 

2016).  

Namun saat ini produktivitas gula mengalami penurunan. Menurut 

Nurcahyo et al, (2018), faktor penghambat produktivitas tanaman tebu adalah 

curah hujan yang tinggi, cara pemanenan yang tidak benar, adanya serangan hama 

dan penyakit tanaman tebu. Rata-rata penurunan produksi gula karena serangan 
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penyakit diperkirakan sekitar 10% (Wahyuni et al, 2016). Penyakit dan hama pada 

tanaman tebu, antara lain yaitu penyakit embun bulu dan hama rayap (Nurcahyo et 

al., 2018), penyakit pokahbung, penyakit blendok, dan penyakit mosaik (Arifin 

Ahmad et al., 2016). 

Penyakit pokahbung banyak dijumpai di pertamanan tebu. Penyakit ini 

penting untuk diteliti karena dapat mempengaruhi produktivitas tebu. Menurut 

(Panglipur et al., 2013), penyakit pokahbung merupakan penyakit yang 

menyebabkan perubahan bentuk atau kerusakan tunas. Penyakit ini disebabkan 

oleh kapang Fusarium moniliforme S. Pada tanaman tebu gejala yang disebabkan 

oleh kapang Fusarium moniliforme S. memiliki tiga stadium. Stadium 1 ditandai 

gejala pada helaian daun yang baru terbuka muncul klorotis. Stadium 2 terdapat 

garis-garis merah kecoklatan yang meluas menjadi rongga-rongga yang dalam. 

Stadium 3 membengkoknya batang tanaman tebu yang menyerang titik tumbuh 

menyebabkan pembusukan disertai bau tidak sedap dan serangan lanjut 

menyebabkan matinya tanaman (Pratiwi et al, 2013). 

Fusarium moniliforme S. memiliki morfologi koloni pada medium PDA 

(Potato Dextrose Agar) warna area miselium putih dan dapat berubah menjadi 

warna merah sampai ungu, tampak bertepung karena terbentuknya mikrokonidium 

(Sutejo et al, 2008). Habitat spesies ini terdapat di daerah tropis dan subtropis, 

serta dapat diisolasi dari tanaman jagung, beras, tebu, pisang, asparagus, dan 

kapas. Spesies ini memiliki suhu pertumbuhan optimum 22,5
o
-35

o
C, dan suhu 

maksimum 37,5
o
C. Spesies ini dapat tumbuh dalam lingkungan anaerob dan 

toleran terhadap kadar NaCl lebih dari 15% dalam medium (Gandjar, 2000).  
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Fusarium moniliforme S. dapat memproduksi enzim 

poligalakturonase,enzim pektin metil esterase, dan enzim pengurai lainnya, yang 

menyebabkan dinding sel tanaman rusak dan aktivitas perakaran berkurang 

sehingga pertumbuhan tanaman terhambat. Kandungan mikotoksin pada spesies 

ini menyebabkan keratitis pada manusia, dan bersifat racun pada hewan yang 

diberikan pakan yang telah terkontaminasi (Gandjar, 2000). Pengendalian 

diperlukan untuk mencegah tanaman tebu mengalami penyakit yang disebabkan 

kapang Fusarium moniliforme S. karena berbahaya untuk manusia dan hewan 

yang mengkosumsi makanan yang terkontaminasi kapang tersebut. 

Pengendalian penyakit pokahbung saat ini masih terbatas pada 

pengendalian secara kimia. Pengendalian secara kimia dilakukan dengan 

perendaman bibit tebu pada larutan fungisida (Pratiwi et al., 2013). Pemakaian 

fungisida sintetis secara terus-menerus dapat mempercepat timbulnya ras-ras 

patogen yang resisten, selain itu dapat menyebabkan keracunan terhadap manusia 

yang mengkonsumsi bahan mengandung fungisida sintetis (Harizon, 2009). 

Salah satu senyawa antijamur yang paling aman adalah produk alami yang 

diperoleh dari tanaman obat seperti Nigella sativa L. Komponen utama kandungan 

kimia ekstrak biji Nigella sativa L. yang memiliki efek antifungi adalah 

thymoquinone, carvacrol, dan tymol. Mekanisme penghambatan oleh 

thymoquinone adalah dengan menghambat perkecambahan konidia (Al Jabre et 

al., 2009), carvacrol melalui penghambatan membran sel dan penghambatan 

perkecambahan dari konidia serta tymol melalui penghambatan biosintesis 

ergosterol (komponen dari dinding sel) (Pinto et al., 2006). 
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Pemanfaatan senyawa aktif alami yang berasal dari tanaman yang dapat 

dilakukan dengan cara ekstraksi. Penelitian ini menggunakan metode maserasi 

dan menggunakan ethanol sebagai pelarutnya. Metode maserasi digunakan karena 

pelaksanaannya sederhana dan menghindari kemungkinan terjadinya penguraian 

zat aktif di dalam sampel akibat pengaruh suhu. Pemilihan ethanol sebagai pelarut 

karena mudah didapatkan, tidak toksik dan dapat mencegah pertumbuhan jamur 

atau kapang (Afrianti et al, 2017). 

Saat ini penelitian tentang Nigella sativa L. sebagai fungisida belum 

begitu banyak masih sebatas pada bidang kesehatan dan pangan. Selain itu, 

pengendalian penyakit pokahbung pada tanaman tebu masih menggunakan 

fungisida berbahan sentetis yang berdampak kurang baik bagi lingkungan dan 

makhluk hidup. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian “Uji Efektivitas Ekstrak Biji Jintan Hitam (Nigella  sativa 

L.) sebagai Fungisida Nabati Kapang Fusarium moniliforme S. pada Tanaman 

Tebu (Saccharum officinarum L.) sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

Implikasi dari penelitian ini untuk memberikan pengetahuan dan teknologi 

mengenai manfaat kandungan senyawa antifungi pada ekstrak biji jintan hitam 

(Nigella sativa L.) terhadap zona hambat pertumbuhan kapang Fusarium 

moniliforme S. dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagian dari materi 

praktikum Jamur (Fungi) untuk SMA/MA kelas X berupa buku panduan 

praktikum. Subjek penelitian ini adalah Kompetensi Dasar (KD) 4.6 yaitu 

menyajikan data hasil pengamatan ciri-ciri dan peran jamur dalam kehidupan dan 

lingkungan  dalam bentuk laporan tertulis. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Apakah ada pengaruh efektivitas pemberian ekstrak biji jintan hitam (Nigella 

sativa L.) terhadap zona hambat kapang Fusarium moniliforme S. pada 

tanaman tebu (Saccharum officinarum L.)? 

2. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian pengaruh efektivitas pemberian 

ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) terhadap zona hambat kapang 

Fusarium moniliforme S. pada tanaman tebu (Saccharum officinarum L.) 

sebagai sumber belajar biologi berupa buku panduan praktikum pada materi 

jamur? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Menganalisis pengaruh efektivitas ekstrak jintan hitam (Nigella sativa L.) 

terhadap zona hambat kapang Fusarium moniliforme S. pada tanaman tebu 

(Saccaharum officinarum L.). 

2. Mengembangkan hasil penelitian agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar bagian dari materi praktikum Jamur (Fungi) untuk SMA/MA kelas X 

berupa buku panduan praktikum. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan dari penelitian, adapun manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini menambah khasanah keilmuan bagi penulis mengenai 

pengetahuan tentang manfaat biji jintan hitam (Nigella sativa L.) sebagai 

fungisida nabati terhadap pertumbuhan kapang Fusarium moniliforme S. 

Penyebab penyakit pokahbung pada tanaman tebu (Saccharum ooficinarum L.).  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Manfaat bagi peneliti ialah memberikan sumbangan pengetahuan dan 

teknologi mengenai manfaat kandungan senyawa antifungi pada ekstrak 

biji jintan hitam (Nigella sativa L.) terhadap zona hambat kapang 

Fusarium moniliforme S. Pengetahuan ini dapat memperkaya pengetahuan 

dalam praktikum Jamur (Fungi) SMA/MA kelas X, mata kuliah 

Mikrobiologi, Botani Tingkat Tinggi, dan Biokimia. 

2. Manfaat bagi pembaca adalah dapat memberikan informasi dan tambahan 

sumber belajar berupa panduan praktikum untuk siswa SMA kelas X pada 

BAB 6. praktikum Jamur (Fungi) 6 SMA/MA kelas X pada Kompetensi 

Dasar (KD) 4. yaitu menyajikan data hasil pengamatan ciri-ciri dan peran 

jamur dalam kehidupan dan lingkungan dalam bentuk laporan tertulis”. 

Selain itu, dapat dimanfaatkan di bidang kajian pendidikan lingkungan 

hidup dan pemanfaatan bahan tumbuhan sebagai tanaman obat tradisional 
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ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) terhadap zona hambat 

pertumbuhan kapang Fusarium moniliforme S. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup masalah pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Kapang yang digunakan adalah Fusarium moniliforme S. penyebab 

penyakit pokahbung tanaman tebu didapatkan dari biakan murni yang 

diperoleh dari Laboratorium Fitopatologi Balai Penelitian Tanaman 

Pemanis dan Serat (Balittas) Karangploso Malang. 

2. Bagian tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian biji 

tanaman jintan hitam (Nigella sativa L.). Biji jintan hitam yang diperoleh 

dari pasar tradisonal kota Bangil. 

3. Parameter dalam penelitian ini adalah zona hambat dari kapang Fusarium 

moniliforme S. secara in vitro. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Nigella sativa L. merupakan tanaman asli Eropa Selatan dan di Jawa dapat 

ditanam di atas ketinggian 1.200 mdpl sebagai tanaman kebun (Backer & 

Bakhuizen, 1963). 

2. Tanaman tebu termasuk jenis tanaman perdu dalam golongan rumput-

rumputan (Muljana, 2006). 

3. Fusarium moniliforme S. adalah kapang yang menyebabkan penyakit 

pokahbung (Departemen Pertanian, 1983). 

4. Fungisida nabati adalah fungisida yang terbuat dari bahan-bahan alami 

yang banyak tersedia di alam (Rahmi, 2007). 
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5. Ekstraksi senyawa tumbuhan adalah proses pemisahan bahan asal 

tumbuhan, dengan cara rebusan, seduhan, maserasi, perkolasi atau dengan 

cara lain sesuai dengan kegunaan bahan tersebut (Hadi, 2017). 

6. Maserasi serbuk tanaman yaitu cara yang dilakukan dengan memasukkan 

serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang 

tertutup rapat pada suhu kamar (Mukhriani, 2014). 

7. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai 

tempat dimana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang 

(Jailani, 2016). 

8. Buku panduan praktikum adalah buku yang memuat topik praktikum, 

tujuan praktikum, dasar teori, alat dan bahan, prosedur praktikum, lembar 

hasil pengamataan serta soal-soal evaluasi yang dibuat berdasar tujuan 

praktikum agar siswa dapat belajar secara terarah (Prayitno, 2017). 

 


