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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman kubis merupakan salah satu sayuran yang banyak dikonsumsi oleh 

masyarakat luas. Kubis sangat potensial untuk dikembangkan karena mengandung 

vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Perkembangan 

produksi kubis di Indonesia terkendala penyakit akar gada yang disebabkan oleh 

cendawan Plasmodiophora brassicae. Menurut Dixon dalam Pratiwi, dkk, (2015), 

kerugian tahunan yang diakibatkan patogen penyebab akar gada di seluruh dunia 

mencapai 10-15%. Menurut Semangun (2007), akar gada sulit dikendalikan karena 

patogen dapat bertahan lama dalam tanah meskipun tanpa tanaman inang sehingga 

perlu adanya upaya pengembangan pengendalian yang bersifat berkelanjutan. Upaya-

upaya pun telah dilakukan oleh para petani Indonesia dengan pengendalian secara 

kimiawi, namun dengan ketergantungan yang sangat tinggi sehingga obat-obatan 

kimiawi tidak dapat mengatsi permasalahan yang ada. 

Tingkat produksi tanaman kubis-kubisan sering kali dipengaruhi oleh serangan 

patogen P. brassicae yang menyebabkan bengkak pada akar. Pembengkakan pada 

jaringan akar dapat mengganggu fungsi akar seperti translokasi zat hara dan air dari 

dalam tanah ke daun. Keadaan ini mengakibatkan tanaman layu, kerdil, kering dan 

akhirnya mati (Karling dalam Cicu, 2002). Jika tanah sudah terinfestasi oleh P. 

brassicae maka patogen tersebut akan selalu menjadi faktor pembatas dalam budidaya 

tanaman famili Brassicaceae karena patogen ini mempunyai daya tahan yang tinggi 

terhadap perubahan lingkungan dalam tanah. 
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Beberapa bagian mahoni telah diketahui secara ilmiah memiliki sifat farmakologi 

sebagai obat untuk penyakit pada manusia seperti bersifat antifungi, antibakteri, 

antivirus, antitumor, antikanker, antidiabetes, antioksidan, antimutagenik, 

antihepatitis C dan anti inflammatori (Moghadamtousi et al., 2013). Bagian mahoni 

yang telah diketahui bersifat antifungi khususnya terhadap fungi patogen penyakit 

pada manusia antara lain daun (Tan, et al., 2009), kulit batang (Dewanjee et al.2007) 

dan biji (Maiti et al.,2007), sementara itu pemanfaatan mahoni sebagai fungisida 

nabati belum banyak diketahui terutama potensinya dalam mengendalikan penyakit 

akar gada pada tanaman kubis. Kandungan fitokimia terbesar pada tanaman mahoni 

terdapat pada biji dari pada bagian daun, batang dan akarnya. Biji mahoni sangat 

jarang digunakan sebagai pestisida nabati oleh masyarakat dan sangat jarang diketahui 

pula manfaatnya bagi tanaman, terutama tanaman kubis yang terserang akar gada. 

Pemberian kapur atau pengapuran pada tanah sebelum tanam berguna untuk 

menetralkan pH tanah, sehingga banyak unsur hara yang tersedia nantinya dalam 

tanah tersebut, karena pH netral pada tanah dapat menyimpan bahan mineral yang 

dibutuhkan oleh tanaman unuk digunakan sebagai bahan makanan dan tanaman 

menjadi subur. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui potensi 

ekstra mahoni terutama biji mahoni dan pengapuran dalam mengendalikan penyakit 

akar gada pada tanaman kubis, karena dari  manfaat biji mahoni dan pengapuran 

sangat tepat untuk dijadikan sebagai bahan pengendalian penyakit akar gada. 



3 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah  ekstrak biji mahoni dan 

pengapuran dapat mengendalikan penyakit akar gada pada tanaman kubis. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi ekstrak biji mahoni 

dan pengapuran dalam mengendalikan penyakit akar gada pada tanaman kubis. 

1.4 Hipotesis 

1. Ekstrak biji mahoni dan pengapuran efektif dalam menghambat pertumbuhan

cendawan Plasmodiophora brassicae.

2. Diduga adanya potensi pada ekstrak biji mahoni dan pengapuran dalam




