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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1 Tanaman Bandotan (Ageratum conyzoides L) 

Tanaman bandotan yang memiliki nama ilmiah Ageratum conyzoides L 

masuk ke dalam family Asteraceae dan salah satu dari genus Ageratum. Tanaman 

ini bisa ditemukan didaerah tropis dan subtropik seperti Indonesia. Keberadaan 

tanaman ini di Indonesia cukup mudah untuk ditemukan khususnya di daerah 

Jawa dan Sumatera. Tanaman ini mempunyai beberapa sebutan di berbagai daerah 

seperti bandotan sering digunakan di pulau Jawa dan Dus Wedusan di pulau 

Madura.  

 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Bandotan (Ageratum conyzoides L) 

Tanaman Bandotan memiliki bentuk pohon yang tegak dan hidup tahunan. 

Klasifikasi tanaman Bandotan (Syamsuhidayat & Hutapea, 1991): 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Sub Kelas  : Asteridae 

Ordo   : Asterales 

Famili    : Asteraceae 

Genus   : Ageratum 

Spesies   : Ageratum conyzoides L. 
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Gambar 2.1 Tanaman Bandotan (Ageratum conyzoides L) 

(Sumber: dokumen pribadi, 2019) 

 

2.1.2 Morfologi Daun Bandotan (Ageratum conyzoides L) 

Bandotan mempunyai jenis daun yangbertangkai tunggal, letaknya bersilang 

dan berhadapan. Daun bandotan memiliki bentuk bulat telur yang pada bagian 

panggkalnya membulat dengan ujung yang runcing. Tepian daun bandotan 

bergerigi, umunya memiliki ukuran lebar 0,5-6 cm, dan panjang 1-10 cm, bagian 

permukaan atas maupun bawah daun mempunyai rambut panjang dengan kelenjar 

yang terletak di permukaan bawah daun, warnanya hijau (Syamsuhidayat & 

Hutapea, 1991) 

 

    Gambar 2.1 Daun Bandotan (Ageratum conyzoides L) 
(Sumber: Akbar, 2016) 
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2.1.3 Kandungan Kimia Daun Bandotan (Ageratum conyzoides L) 

Tanaman bandotan yang memiliki nama ilmiah Ageratum conyzoides L 

yang merupakan salah satu tumbuhan obat yang cukup mudah didapatkan di 

Indonesia. Manfaat dari tumbuhan ini umumnya dimanfaatkan sebagai obat bisul, 

luka luar yang berdarah, eksema, serta digunakan untuk mengobati beberapa jenis 

penyakit infeksi dari bakteri. Selain itu bandotan umumnya juga digunakan 

sebagai perawatan rambut, diuretik, dan penyegar badan (Depkes, 1979; 

Syamsuhidayat & Hutapea, 1991; Wijayakusuma, 1994). Dan juga ekstrak daun 

etanol 96% bisa dimanfaatkan sebagai antimikroba (Gunawan & Mulyani, 2004). 

Ektrak daun bandotan dengan etanol 96% juga mempunyai manfaat sebagai 

antivirus (Solizhati, 2010). 

Daun bandotan dengan esktrak etanol 96% teridentifikasi golongan 

senyawa yaitu flavonoid, triterpenoid, minyak atsiri dan saponin (Solizhati, 2010). 

Hal tersebut juga dilaporkan oleh Amadi et al., (2012), yang menyebutkan bahwa 

bandotan memiliki senyawa flavonoid.  

 

2.2 Jamur Fusarium oxyporum  

Fusarium oxyporum L atau disingkat dengan (Fo). Terdapat 120 lebih forma 

spesialis (f.sp) dari Fusarium oxyporum L. Forma spesialis adalah strain yang 

tidak bisa dibedakan antara strain fisiologi dan strain saprofit karena dari spesies 

yang sama sedangkan, ciri fisiologi yang tidak sama dari segi kemampuan untuk 

memparasit inang yang khusus (Djaenuddin, 2011). Beberapa Formae specialis 

pada Fusarium oxyporum, seperti: f.sp. asparagi menyerang tanaman 

asparagus;  f.sp. callistephi menyerang tanaman bunga aster; f.sp. cubense 
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penyebab penyakit  layu  panama pada tanaman pisang; f.sp. dianthi penyebab 

penyakit layu  pada tanaman anyelir; f.sp. lycopersici penyebab penyakit 

layu  pada  tanaman tomat;  f.sp. melonis penyebab penyakit layu  fusarium  pada 

tanaman buah melon; f.sp. niveum penyebab penyakit layu  fusarium  pada 

tanaman buah semangka; f.sp. tracheiphilum penyebab penyakit layu pada 

kedelai; dan f.sp. zingiberi sebagai penyebab penyakit kuning pada jahe 

(Djaenuddin, 2011). Fusarium sp termasuk Hyphomycetes merupakan sub divisi 

dari Deuteromycotin. Jamur Fusarium sp akan menghasilkan mikronidia, 

makrokonidia dan klamidiospora (Akhsan, 1996). Genus ini sebagian besar adalah 

jamur saprofit yang ada  bersifat parasit dan umumnya terdapat pada tanah. 

 

2.2.1 Klasifikasi Jamur Fusarium oxyporum  

Menurut Alexopoulus & Mims, (1979) klasifikasi Fusarium oxyporum  

sebagai berikut:  

Kingdom  : Mycetaceae 

Divisi   : Amastigomycota  

Subdivisi  : Deuteromycotina  

Kelas   : Deuteromycetes  

Subkelas  : Hypomycetidae  

Famili  : Moniales  

Subfamili  : Tuberculariaceae  

Genus   : Fusarium  

Spesies  : Fusarium oxysporum  
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2.2.2 Morfologi Fusarium oxysporum  

Fusarium sp memiliki tiga alat reproduksi, yaitu makrokonidia berbentuk 

melengkung, panjang dengan ujung yang mengecil yang tersusun dari 3-5 septa, 

mikrokonidia adalah konidia yang tersusun dari 1-2 sel dan yang banyak 

dihasilkan di setiap lingkungan bahkan pada saat pathogen berada pada pembuluh 

inangnya, dan klamidospora merupakan pembengkakan di hifa, yang memiliki 

dinding yang tebal dan dihasilkan di dalam makronidia atau di ujung miselium 

tua. Klamidospora adalah fase spora bertahan di lingkungan kurang baik. Menurut 

(Agrios, 1997), miselium dari cendawan yang merupakan penyebab penyakit layu 

bermulah dari warna putih keruh, selanjutnya kuning pucat, merah mudah dan 

sampai keunguan. 

Jamur Fusarium sp berkembang dari spora yang mempunyai struktur 

seperti benang, sebagian memiliki pembatas dinding. Hifa merupakan benang 

secara individu yang berkembang dari spora, kumpulan dari beberapa benang 

disebut miselium. Miselium merupakan bagian yang mempunyai pengaruh untuk 

menyerap nutrisi terus menerus sehingga jamur dapat berkembang dan tumbuh 

dan menghasilkan hifa khusus untuk membentuk spora reproduktif (Sudjarwo, 

1989). Hidup Fusarium sebagai saprofit dan parasite pada berbagai macam 

tanaman yang akan menginfeksi bagian pembuluh yang akan menyebabkan 

tanaman mati (Sastrahidayat, 1989). Stadium akhir adalah stadium yang dapat 

bertahan diberbagai cuaca. Jamur Fusarium sp akan menginfeksi pada akar 

tanaman melalui luka, dan berkembang di pembuluh, jika pembuluh mati dan 

keadaan lembab jamur Fusarium sp akan membentuk spora putih yang keunguan 
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pada bagian yang terinfeksi. Penyebarannya melalui spora yan terbawa angin, alat 

pertanian atau air pengairan (Juniawan, 2015). 

Jamur Fusarium sp akan tumbuh baik pada berbagai media agar yang 

terbuat dari ekstrak sayuran. Berawal dari miselium yang tidak berwarna, lama 

kelamaan akan berubah menjadi krem dan akhirnya koloni tampak memiliki 

benang. Klamidiospora akan terbentuk pada miselium yang yang sudah tua. Jamur 

akan banyak membentuk mikrokonidium yang bersel satu, yang tidak berwarna, 

berbentuk lonjong dan memiliki ukuran 6-15 x 2,5-4 µm. makrokonidium lebih 

jarang, memiliki bentuk kumparan, tidak memiliki warna, memiliki ukuran lebih 

besar dari mikrokonidium yaitu, 25-33 x 3,5-5,5 µm, dan banyak yang bersekat 

dua atau tiga (Semangun, 2001) 

 

Gambar 2.2 Jamur Fusarium oxyporum  

(Sumber: Juniawan, 2015)  

 

2.2.3 Fisiologi Fusarium oxysporum  

Fisiologi jamur Fusarium sp yaitu diawali dengan adanya pembelahan 

reduksi dan saat zigot pada waktu istirahat maka terjadi penentuan kelamin inti. 

Dari zigot tersebut akan tumbuh benang dengan sporangium diujungnya. 

Sporangium tersebut berbeda dengan 42 sporangium biasa, sporangium ini hanya 

memiliki inti satu, sebagian bersifat negatif (-) dan sebagian bersifat positif (+). 
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Miselium yang tumbuh dari spora hanya akan mempunyai inti yang sama jenis 

kelamin, sebab itu spora tadi setengah akan menjadi miselium negatif (-) dan 

positif (+). Marga ini biasanya sporangium mempunyai banyak spora namun, 

terdapat juga sporangium yang mengandung sedikit spora, bahkan ada yang setiap 

sporangium hanya memiliki satu inti saja yang dindingnya dekat dengan dinding 

sporangium (Damayanti, 2009) 

 

2.3 Faktor yang Mendukung Pertumbuhan Jamur Fusarium oxyporum  

Terdapat beberapa yang dapat menjadi faktor yang mendorong 

berkembangnya penyakit layu Fusarium. Faktor tersebut yakni temperature, 

rendahnya kelembaban tanah, rendahnya intensitas cahaya, panjang hariyang 

pendek, nutrisi P dan N yang rendah, pH yang rendah dan nutrisi K yanng tinggi 

(Booth, 1985). Penyakit layu Fusarium akan berkembang pada temperature tanah 

kisaran 21-33 
o
C, optimumnya temperature adalah 28 

o
C (Semangun, 2001). 

Kelembaban tanah sangat tinggi atau rendah akan dapat menahan pertumbuhan 

dan perkembangan penyakit layu Fusarium (Mehrotra,1980). Faktor yang lain 

adalah unsur yang terdapat pada tanah akan mempengaruhi perkembangan 

Fusarium. Diketahui dari beberapa negara bahwa penyakit akan berkembang lebih 

berat jika kondisi tanah banyak mengandung nitrogen tapi sedikit akan kalium 

(Semangun, 2001). 

 

 

 



16 
 

2.4 Antijamur 

Antijamur merupakan antibiotik yang dapat menghambat atau bahkan 

membunuh jamur. Terdapat dua pengertian dari antijamur yaitu, fungisidal dan 

fungisttatik. Fungisidal mempunyai arti sebagai sesuatu senyawa yang dapat 

membunuh jamur, sedangkan fungistatik hanya dapat menghambat pertumbuhan 

jamur tidak mematikannya. Pengendalian jamur bertujuan untuk mencegah 

terjadinya penyebaran infeksi dan penyakit, membasmi jamur yang terdapat pada 

inang yang terinfeksi, mencegah busuk dan rusaknya tanaman yang disebabkan 

jamur (Pelczer & Chan, 2008). 

 

2.5 Mekanisme Kerja Zat Antijamur terhadap Jamur Fusarium oxyporum  

Zat antijamur harus dapat membengaruhi bagian penting seperti, membran 

pada sel, enzim dan protein struktural. Mekanisme antijamur dibedahkan menjadi 

(Siswandono & Soekardjo, 1995): 

1) Gangguan membran sel 

Gangguan membran terjadi dikarenakan ergosterol pada sel jamur. Ergosterol 

merupakan komponen sterol yang begitu penting dan mudah sekali diserang oleh 

antibiotic dari turunan polien. Kompleks polien-ergosterol yang terjadi akan 

membentuk pori dan dari situlah konstituen sel jamur seperti, ion K,asam 

karboksilat, fosfat anorganik, ester fosfat dan asam amino mengalami kebocoran 

keluar sehingga terjadi kematian pada jamur.  

2) Penghambat biosintesis ergosterol dalam sel jamur 

Mekanisme yang terjadi akibat senyawa turunan imidazole karena dapat 

menimbulkan ketidakteraturan membran sitoplasma pada jamur melalui cara 
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merubah permeabilitas membran dan merubah fungsi membran dalam proses 

mengangkut senyawa esensial sehingga menimbulkan ketidakseimbangan 

metabolit dan akhirnya akan menghambat pertumbuhan sel jamur bahkan dapat 

menimbulkan kematian pada sel jamur. 

3) Penghambat mitosis jamur 

Efek antijamur terjadi dikarenakan adanya senyawa antibiotik griseofulvin 

yang dapat terikat dengan protein mikrotubuli dalam sel, sehingga merusak 

struktur spindle mitosis dan menghentikan metafase pembelahan pada sel jamur. 

 

2.6 Uji Aktivitas  Antijamur 

Aktivitas antijamur dapat diukur secara in vitro untuk mengetahui potensi 

suatu zat antijamur dalam larutan. Pengukuran aktivitas antijamur dapat dilakukan 

dengan 2 metode, yaitu: 

1) Metode dilusi cair atau dilusi padat 

Pada prinsipnya sejumlah obat antimikroba diencerkan hingga diperoleh 

beberapa konsentrasi. Pada dilusi cair masing-masing konsentrasi obat 

ditambah suspensi kuman dalam media, sedangkan pada dilusi padat tiap 

konsentrasi obat dicampur dengan media agar kemudian ditanami jamur dan 

diinkubasi. Setelah masa inkubasi selesai diperiksa sampai konsentrasi berapa 

obat dapat menghambat pertumbuhan atau mematikan jamur (Jawetz et al., 

1986). 
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2) Metode difusi 

Pada metode ini suatu cakram kertas saring atau cawan berliang renik atau 

suatu silinder tidak beralas yang mengandung obat dalam jumlah tertentu 

ditempatkan pada media padat yang telah ditanami dengan biakan jamur yang 

diperiksa. Setelah inkubasi garis tengah daerah hambatan jernih yang 

mengelilingi obat dianggap sebagai ukuran kekuatan hambatan obat terhadap 

organisme yang diperiksa (Jawetz et al., 1986) 

 

2.7 Sumber Belajar 

Pengertian sumber belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III 

yaitu orang yang dapat dijadikan tempat bertanya tentang berbagai pengetahuan 

(Pusat Bahasa DEPDIKNAS: 1102). Sedangkan AECT dalam buku “Beberapa 

Aspek Pengembangan Sumber Belajar” karya Sudjarwo (1989: 141), menyatakan 

bahwa “sumber belajar merupakan berbagai atau semua sumber baik yang berupa 

data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar 

baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah siswa 

dalam mencapai tujuan belajarnya.”  

Sumber belajar (learning resources) adalah segala macam sumber yang ada 

di luar diri siswa yang keberadaannya memudahkan terjadinya proses belajar 

(Musfiqon, 2012). Dan menurut Edgar Dale dalam buku “Pengembangan media 

dan sumber belajar” karya Musfiqon (2012), menyatakan bahwa sumber belajar 

adalah pengalaman-pengalaman yang pada dasarnya sangat luas, yakni seluas 

kehidupan yang mencakup segala sesuatu yang dapat dialami dan dapat 
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menimbulkan peristiwa belajar. Jadi sumber belajar adalah sesgala sesuatu yang 

berada di luar diri siswa baik itu lingkungan, guru, sikap, pengalaman, buku, 

laboratorium atau sumber belajar lainnya yang membuat proses belajar mengajar 

lebih mudah dan menimbulkan perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 

 

2.7.1 Ciri-ciri sumber belajar 

Sesuai dengan pengertian sumber belajar yang sudah dijelaskan di atas, 

sumber belajar adalah daya dan kekuatan yang diperlukan dalam proses 

pembelajaran. Menurut Musfiqon (2012), Ciri-ciri sumber belajar sebagai berikut: 

1) Sumber belajar diharapkan mampu memberikan kekuatan pada proses 

pembelajaran, sehingga tercapainya tujuan pembelajaran secara maksimal 

2) Nilai instruksional edukatif harus ada pada sumber belajar sehingga dapat 

merubah dan membawa perubahan pada perilaku yang sesuai dengan tujuan 

yang ada. 

3) Dengan adanya penggolongan sumber belajar, ciri-ciri sumber belajar yang 

dapat dimanfaatkan yaitu;; (1) tidak sistematis dan terorganisir secara baik 

dalam bentuk maupun isi, (2) tidak adanya tujuan pembelajaran yang eksplisit, 

(3) hanya digunakan untuk tujuan dan keadaan tertentu atau secara insedental, 

(4) dapat dipergunakan untuk berbagai macam tujuan pembelajaran. 

4) Sumber belajar yang dirancang (resources by designed) mempunyai ciri-ciri 

yang khusus sesuai dengan tersedianya media. 
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5) Sumber belajar yang dapat digunakan secara terpisah, namun juga dapat 

digunakan secara gabungan. 

6) Terdapat dua macam sumber belajar yang dapat dibedahkan, yaitu sumber 

belajar yang dirancang (by designed), dan sumber belajar yang sudah jadi dan 

tinggal pakai (by utilization). 

 

2.7.2 Fungsi sumber belajar 

Sumber belajar adalah kebutuhan yang penting untuk dipergunakan sebagai 

sumber alat, sumber peraga, sumber informasi serta keperluan lainnya yang 

dibutuhkan untuk menunjang dalam proses pembelajaran. Pada proses 

pembelajaran sangat dibutuhkan sumber belajar bagi peserta didik dan tenaga 

pengajar yang akan memudahkan untuk mencari informasi dari berbagai sumber 

sehingga dapat menunjang proses pembelajaran dengan maksimal. 

Prastowo (2018) menemukan bahwa fungsi sumber belajar dibedakan 

menjadi 3 macam yaitu fungsi dalam pembelajaran klasikal (1) fungsi dalam 

pembelajaran individual (2) dan fungsi dalam pembelajaran kelompok (3). 

1) Fungsi pembelajaran klasikal 

Sumber belajar memiliki fungsi dalam pembelajaran klasikal yaitu.. 

1. Sebagai satu-satunya sumber informasi dan pengawas serta pengendalian 

proses pembelajaran. 

2. Bahan pendukung dalam proses pembelajaran yang sedang diselenggarakan 

2) Fungsi pembelajaran individual 

Fungsi dari pembelajaran individual yaitu. 
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1. Media utama dalam proses pembelajaran. 

2. Alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses siswa 

memperoleh informasi. 

3. Untuk mendukung media dalam pembelajaran lainnya. 

3) Fungsi pembelajaran kelompok meliputi. 

1. Bersifat bahan terintegrasi dalam proses belajar secara kelompok dengan 

cara memberi informasi latar belakang materi, informasi peran orang yang 

terlibat dalam proses belajar kelompok, dan juga petunjuk tentang proses 

pembelajaran kelompok itu sendiri. 

2. Bahan penunjang, bahan belajar utama dan juga jika dirancang sedemikian 

rupa untuk dapat meningkatkan belajar siswa. 

 

2.7.3 Karakteristik sumber belajar 

Sumber belajar digolongkan menjadi dua kategori berdasarkan asal usul 

pandangannya, sebagai berikut. 

1) Sumber belajar yang dirancang (learning resouces by design) yaitu sumber 

belajar yang memang dirancang dan disiapkan untuk tujuan pembelajaran. 

2) Sumber belajar yang dimanfaatkan ( learning resource by utilization) yaitu 

sumber belajar yang tidak dirancang atau tidak dipersiapkan. 

Sumber belajar tersebut setara memiliki efektifnya dan dapat dipergunakan 

dalam proses pembelajaran dan juga dapat memberi kemudahan untuk peserta 

didik. Selain kedua sumber belajar yang telah disebutkan, menurut Aminah (2017) 

karakteristik sumber belajar yaitu: 
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1) Modul yakni suatu paket pembelajaran yang memuat satu unit konsep dari 

bahan pelajaran. Modul tersebut dapat dipergunakan dimanapun dan kapanpun 

sesuai dengan kebutuhan siswa. 

2) Buku merupakan sumber belajar dalam bentuk meteri yang dicetak. Terdapat 

empat jenis buku, yaitu: (a) buku sumber, buku yang biasanya digunakan 

sebagai referensi, (b) buku bacaan yang berfungsi hanya sebagai buku bacaan 

saja. Contohnya: novel maupun buku cerita, (c) buku peganganmemiliki fungsi 

sebagai buku pegangan pengajar sebagai pegangan untuk proses pembelajaran, 

(d) buku bahan ajar yang berisi tentang bahan materi pembelajaran yang akan 

diajarkan. 

4) Lembar kerja peserta didik atau (LKPD) merupakan lembaran yang berisikan 

tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik pada materi tertentu. LKPD 

biasanya berisi petunjuk, atau tahapan untuk menyelesaikan tugas. Tugas 

tersebut harus sesuai dengan KD dan tujuan yang akan dicapai. 

5) Handout merupakan bahan paada pembelajaran yang dibuat secara ringkas. 

Sumber bahan ajar itu sendiri dari beberapa literatur yang sesuai dengan 

kompetensi dasar yang wajib dikuasai dan materi pokok yang diajarkan kepada 

peserta didik. Handout digunakan supaya mempermudah dan memperlancar 

serta dpat memberi informasi bagi peserta didik. 

2.7.4 Pemanfaaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar 

Agar proses dan hasil penelitian menjadi sesuatu yang bergaris dan 

berkarakter jelas, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar maka perlu 

dipertimbangkan syarat pemanfaatan sumber belajar. 
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Pemanfaatan hasil penelitian menjadi sumber belajar menurut Djohar (1987) 

terdapat enam syarat yang harus terpenuhi, yaitu: 

1) Kejelasan potensi: suatu obyek yang ditentukan oleh ketersediaan obyek dan 

permasalahan yang dapat diungkap sehingga menghasilkan fakta dan konsep 

yang bersal dari hasil penelitian. 

2) Kesesuaian dengan tujuan: disesuaikan KD pembelajaran 

3) Kejelasan sasaran:merupakan subyek dan obyek dalam penelitian 

4) Kejelasan informasi yang diungkap: terdapat dua aspek, yaitu dari segi proses 

dan produk penelitian yang harus disesuaikan kurikulum 

5) Kejelasan pedoman eksplorasi: dibutuhkan prosedur kerja untuk melaksankan 

penelitian 

6) Kejelasan perolehan yang diharapkan: hasil yang jelas dalam bentuk produk 

dan proses penelitian yang berdasakan aspek tujuan belajar. 

Memilih sumber belajar yang akan digunakan harus disesuaikan dengan 

tujuan yang akan dicapai pada proses pembelajaran. Dengan demikian, sumber 

belajar akan dipilih dan dipergunakan jika sesuai dan mendukung untuk 

tercapainya tujuan dalam pembelajaran (Mulyasa, 2002) 
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2.8 Kerangka Konseptual 
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Gambar 2.3 Kerangka konseptual 
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2.9 Hipotesis Penelitian 

1. Ada pengaruh zona hambat ekstrak daun bandotan (Ageratum conyzoides L)

terhadap pertumbuhan miselium jamur Furium oxyporum secara in vitro.

2. Konsentrasi ekstrak bandotan yang mempunyai pengaruh terbaik terdapat

pada konsentrasi 100%. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Javed & Bashir

(2012), semakin tinggi konsentrasi maka semakin besar memberikan

pengaruh.

3. Hasil penelitian pengaruh ekstrak daun bandotan (Ageratum conyzoides L)

terhadap pertumbuhan diameter zona hambat jamur Furium oxyporum secara

in vitro dapat dikembangkan menjadi sumber belajar biologi




