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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Buah-buahan merupakan salah satu produk hortikultura yang memegang peran 

penting bagi pertanian di Indonesia yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan 

potensi pasar yang baik. Fungsi buah-buahan penting bagi proses metabolisme 

tubuh karena mengandung vitamin dan mineral sehingga banyak masyarakat ingin 

mengkonsumi buah-buahan yang mengandung gizi. Hal ini berarti bahwa buah-

buahan memiliki prospek cerah untuk dikembangkan. Jenis buah-buahan yang 

memiliki prospek cerah untuk dikembangkan di Indonesia terbagi menjadi 3 

kelompok, yaitu: kelompok mangga, jeruk, rambutan, dan pisang; kelompok 

durian, manggis, salak, nangka, dan nanas; kelompok apel, anggur, pepaya, duku, 

dan melon (Purwanto, 2004). 

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan pangan dan ekonomi 

masyarakat juga semakin meningkat. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat diharapkan produksi dan hasil panen yang didapat juga meningkat. 

Akan tetapi ada banyak kendala yang harus dihadapi oleh para petani untuk 

mencapai harapan tersebut.Salah satu permasalahan utama adalah serangan 

penyakit yang disebabkan oleh jamur patogen. Kebanyakan patogen yang 

menyerang hasil pertanian ini menginfeksi di lapangan pada fase prapanen 

(Nugraheni, Djauhari, Cholil, & Utomo, 2014). 

Serangan jamur patogen pada tanaman dapat terjadi saat berada di lapangan 

maupun setelah panen dan penyimpanan. Pemanenan menyebabkan terjadinya 
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luka pada buah atau sayuran sehingga spora cendawan dapat dengan mudah 

masuk dan berkembang di dalamnya selama penyimpanan. Kerugian terbesar 

pada sayur dan buah-buahan yang disimpan adalah serangan mikroba yang 

mengakibatkan pembusukan. Ada beberapa patogen yang ditemukan pada 

komoditas buah pascapanen ialah Alternaria, Aspergillus, Colletotrichum, 

Fusarium, Lasiodiplodia, dan Pestalotia (Widiastuti, Agustina, Wibowo, & 

Sumardiyono, 2015). 

Antraknosa merupakan penyakit pascapanen yang mudah ditemui pada 

berbagai buah-buahan tropik maupun subtropik yang dapat menurunkan produksi 

tanaman bahkan dapat mengakibatkan gagal panen. Pada tanaman cabai merah 

penyakit antraknosa ini dapat menurunkan produksi dan kualitas sebesar 45-60% 

(Palupi, Yulianah, & Respatijarti, 2015). Pada tanaman kakao penyakit antraknosa 

menyebabkan daun gugur, ranting meranggas dan mati sehingga menimbulkan 

banyak kerugian (Semangun, 2000). Penyakit ini hampir menyerang semua 

tanaman yang pada umumnya menyerang bagian daun dan buah seperti daun pada 

tanaman anggrek, seledri, melon dan buah pada cabai, mangga, kopi, pepaya, 

alpukat dan lain sebagainya. Kerusakan tinggi akibat penyakit ini terjadi saat 

musim hujan (Gunawan, 2006). 

Antraknosa disebabkan oleh sejumlah spesies jamur Colletotrichum sp, di 

antaranya C. gloeosporioides, C. acutatum, C. dematium, C. capsici dan C. 

coccodes (Sudirga, 2016). Dari beberapa spesies tersebut, C. gloeosporoides 

merupakan salah satu spesies yang paling banyak menyebabkan antraknosa pada 

tanaman. Menurut Harahap, Tatik, Lubis, dan Hasanudin (2103) patogen C. 
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gloeosporioides merupakan salah satu patogen laten yang dapat menginfeksi 

tanaman kakao dan juga menginfeksi buah-buahan seperti alpukat, mangga, 

pepaya, jambu biji, markisa, jeruk, apel, anggur dan jambu mete. Selain itu C. 

gloeosporioides juga memiliki kisaran inang yang paling luas pada sejumlah besar 

tanaman dari famili Solanaceae. Kondisi ini juga didorong oleh berkembangnya 

beragam biotipe dari C. gloeosporioides sebagai dampak dari pengendalian yang 

diaplikasikan untuk melawan serangan patogen ini. Serangan yang hebat dari C. 

gloeosporioides dapat menyebabkan penurunan panen hingga 80% (Poonpolgul 

dan Kumphai, 2007). Jamur patogen penyebab antraknosa ini bersifat tular benih 

dan dapat bertahan pada inang maupun pada sisa-sisa tanaman melalui struktur 

pertahanan yang dimilikinya (Cerkauskas, 2004). 

Pengendalian penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur C. 

gloeosporioides dapat dilakukan dengan cara pemberian fungisida sintetik 

berbahan aktif propineb yang bekerja dengan cara menghambat beberapa proses 

metabolisme cendawan. Pemberian fungisida yang terus menerus dapat 

menimbulkan terjadinya penurunan sensitivitas (terjadi resistensi) terhadap jamur, 

merusak lingkungan dan berbahaya bagi pengguna (Astuti, Maryono, Prasetyo, & 

Ratih, 2014). Oleh karena itu,  penelitian tentang pengendalian hama dan penyakit 

diharapkan dapat mencari alternatif untuk mengendalikan hama dan penyakit pada 

tanaman yang aman bagi lingkungan atau ekosistem sekitarnya yaitu dengan 

penggunaan fungisida nabati dari tumbuh-tumbuhan, salah satunya adalah 

tanaman yang mengandung bahan-bahan kimia yang dimanfaatkan sebagai 

fungisida nabati untuk mengendalikan jenis penyakit tanaman.  
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Jeruk purut (Citrus hystrix DC.) merupakan salah satu tanaman yang banyak 

ditanam oleh masyarakat Indonesia di pekarangan atau di kebun. Bentuk jeruk 

purut bulat dengan tonjolan-tonjolan, permukaan kulitnya kasar dan tebal. 

Tanaman jeruk purut berasal dari Asia Timur, Asia Tenggara, dan Indonesia 

(Agusta, 2000). 

Daun dari tanaman Citrus hystrix DC. digunakan sebagai bahan utama obat-

obatan tradisional. Daun Citrus hystrix DC. memiliki potensi untuk dijadikan 

fungisida alami. Hal ini dikarenakan tanaman ini mengandung metabolit sekunder 

yang berperan sebagai antijamur. Daun Citrus hystrix DC. mengandung minyak 

atsiri, tanin, flavonoid yang berperan sebagai antijamur (Rahmi, Yunazar, & 

Aldis, 2013). 

Minyak atsiri dapat menyebabkan kerusakan pada sel maupun perubahan 

morfologi hifa. Tanin berperan dalam mempengaruhi perubahan permeabilitas 

membran sel yang dapat menyebabkan penurunan volume sel, sel-sel berlubang dan 

menyusut lalu kehilangan fungsi metabolisme dan akhirnya hancur.  Flavonoid akan 

mendenaturasi protein sel dan mengerutkan dinding sel sehingga dapat melisiskan 

dinding sel jamur (Khafidhoh, Zakiyatul, Dewi, & Iswara, 2015). 

Penelitian mengenai daun Citrus hystrix DC. dapat menghambat jamur 

patogen telah dilakukan salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Suciati, 2008 mengenai ekstrak daun Citrus hystrix DC. yang dapat menghambat 

pertumbuhan Fusarium oxysporum. Berdasarkan uraian di atas saat ini belum ada 

penelitian tentang bagaimana daun Citrus hystrix DC. dapat menghambat 

pertumbuhan C. gloeosporioides untuk melengkapi informasi pengetahuan dan 
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data-data ilmiah maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Berbagai Konsentrasi Ekstrak Daun Jeruk Purut (Citrus hystrix DC.) 

Terhadap Zona Hambat Jamur Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc 

Sebagai Kajian Analisis Sumber Belajar”. 

Hasil dari penelitian mengenai pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak daun 

Citrus hystrix DC. terhadap diameter zona hambat biakan Colletotrichum 

gloeosporioides sebagai kajian analisis sumber belajar ini diharapkan dapat 

dikembangkan menjadi sumber belajar. Hal ini dikarenakan belum tersedia 

mengenai materi tentang pemanfaatan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan untuk 

menangani serangan jamur patogen. Padahal serangan jamur patogen ini sangat 

sering kita temui pada kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan hasil penelitian sebagai 

sumber belajar dapat dilihat dari kejelasan potensi, kesesuaian dengan tujuan 

belajar, kejelasan sasaran, kejelasan informasi, kejelasan eksplorasi, dan kejelasan 

perolehan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

menentukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan berbagai konsentrasi ekstrak daun Citrus hystrix DC. 

terhadap zona hambat pertumbuhan jamur C. gloeosporioides ? 

2. Pada pemberian konsentrasi berapakah ekstrak daun Citrus hystrix DC. 

yang memiliki pengaruh terbaik dalam menghambat pertumbuhan jamur 

C. gloeosporioides ? 
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3. Bagaimana analisis teoritik potensi hasil penelitian tentang pengaruh 

berbagai konsentrasi ekstrak daun Citrus hystrix DC. terhadap zona 

hambat pertumbuhan jamur C. gloeosporioides sebagai sumber belajar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak daun 

Citrus hystrix DC. terhadap zona hambat pertumbuhan  jamur C. 

gloeosporioides 

2. Untuk menentukan konsentrasi ekstrak daun Citrus hystrix DC. yang 

memiliki pengaruh terbaik dalam menghambat pertumbuhan jamur C. 

gloeosporioides 

3. Untuk mengetahui analisis teoritik potensi hasil penelitian tentang pengaruh 

berbagai konsentrasi ekstrak daun Citrus hystrix DC. terhadap zona hambat 

pertumbuhan jamur C. gloeosporioides sebagai sumber belajar? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1.4.1 Secara Teoritis 

Memberikan informasi ilmiah tentang pengaruh berbagai konsentrasi 

ekstrak daun Citrus hystrix DC. terhadap zona hambat pertumbuhan jamur C. 

gloeosporioides 
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1.4.2 Secara Praktis 

1. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pemanfaatan ekstrak daun 

Citrus hystrix DC. untuk mengatasi masalah penyakit antraknosa yang disebabkan 

oleh jamur Colletotrichum gloeosporioides. 

2. Bagi Guru dan Siswa 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang diharapkan 

dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi guru dan siswa untuk 

meningkatkan pemahaman mengenai manfaat senyawa metabolit sekunder yang 

terkandung dalam daun jeruk purut yang dapat dimanfaatkan sebagai antijamur. 

3. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber referensi penelitian 

lanjutan dengan menggunakan metode lain yaitu dilusi, sehingga peneliti bisa 

mengetahui konsentrasi hambat minimal dan konsentrasi bunuh minimal. Selain 

itu peneliti juga bisa memanfaatkan bagian tumbuhan yang lain dari Citrus hystrix 

DC. seperti buah dan kulit buah untuk dijadikan sebagai antifungi. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Keluasan cakupan penelitian dapat dibatasi agar tidak menyimpang dari fokus 

permasalahan sehingga perlu adanya batasan penelitian sebagai berikut: 

1. Objek yang diteliti adalah biakan murni jamur Colletotrichum 

gloeosporioides yang didapatkan dari BALITSA Lembang, Jawa Barat 

2. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah diameter zona hambat 

jamur Colletotrichum gloeosporioides 



8 
 

 

1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah yang pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Konsentrasi adalah ukuran jumlah suatu zat tertentu dalam volume 

tertentu, konsentrasi dapat dinyatakan secara kuantitatif maupun secara 

kualitatif (Fried, & Hademenos, 2011). 

2. Ekstrak adalah sediaan kering, cair, atau kental yang dibuat dengan cara 

mengambil sari simplisia menurut cara yang tepat dan di luar pengaruh 

cahaya matahari langsung (Sudewo, 2009). 

3. Daun jeruk purut (Citrus hystrix) adalah tanaman dari suku jeruk yang 

umumnya digunakan sebagai penambah cita rasa pada makanan (Yanti, 

Wulandari, Pronoto, & Cahyanto, 2017). 

4. Diameter zona hambat pertumbuhan adalah daerah jernih disekitar cakram 

kertas atau papper disk yang tidak ditumbuhi oleh bakteri (Kusumawati, 

Apriliana, & Selvitawati, 2017). 

5. Colletotrichum gloeosporioides adalah jamur parasit yang menyebabkan 

penyakit antraknosa dan merupakan salah satu patogen laten yang dapat 

menginfeksi dan juga menginfeksi buah-buahan seperti alpukat, mangga, 

pepaya, jambu biji, markisa, jeruk, apel, anggur dan jambu mete (Harahap, 

Tatik, Lubis, & Hasanuddin, 2013). 

6. Sumber belajar adalah semua sumber seperti pesan, orang, bahan, alat, 

teknik, dan latar yang dimanfaatkan sebagai sumber untuk kegiatan belajar 

dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya (Abdullah, 2012). 

 


