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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Antraknosa 

Di Indonesia serangan penyakit antraknosa sangat umum terjadi pada buah 

menjelang tua dan matang, terutama pada musim hujan (Bernadiknus dan 

Wiranta, 2006). Penyakit antraknosa tersebut disebabkan oleh jamur 

Colletotrichum sp. Colletotrichum sp. adalah penyebab penyakit antraknosa dan 

memainkan peranan penting pada ekonomi subsistem pertanian di seluruh dunia. 

Patogen ini menginfeksi sejumlah tanaman mulai dari monokotil hingga tanaman 

dikotil. Antraknosa disebabkan oleh sejumlah spesies jamur Colletotrichum sp, di 

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

coccodes (Sudirga, 2016). 

Antraknosa adalah penyakit utama pascapanen yang disebabkan oleh C. 

gloeosporioidesyang menyerang buah-buahan di daerah tropis dan sub tropis 

(Capdeville, 2007). Bercak antraknosa pada buah umumnya berwarna hitam 

dengan marjin pucat. Daerah yang terkena akan melebar dan menjadi cekung dan 

bergabung membentuk bercak yang besar. Pada proses pematangan buah, gejala 

ini membentuk bercak kecil yang banyak dan berwarna gelap dan akan 

membentuk lingkaran yang membesar, menyatu dan menjadi cekung. Meskipun 

penyakit ini biasanya muncul pada proses pematangan buah, kadang-kadang akan 

terkena infeksi pada buah yang masih muda (Harahap, Tatik, Lubis, & 

Hasanuddin, 2013). 
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2.1.1 Jamur Colletotrichum gloeosporioides 

Jamur Colletotrichum spp. merupakan jamur parasit fakultatif dari Ordo 

Melanconiales dengan ciri-ciri konidia (spora) tersusun dalam aservulus (struktur 

aseksual pada jamur parasit). Jamur dari Genus Colletotrichum termasuk dalam 

Class Deuteromycetes yang merupakan fase anamorfik (bentuk aseksual), dan 

pada saat jamur tersebut dalam fase telemorfik (bentuk seksual) masuk dalam 

Class Ascomycetes yang dikenal dengan jamur dalam Genus Glomerella 

(Sudirga, 2016). 

Colletotrichum merupakan patogen utama penyebab antraknosa. Jamur 

tersebut memiliki tubuh oval sampai memanjang, agak melengkung dan dalam 

jumlah banyak berwarna kemerahan. Jamur ini tidak hanya menyerang buah saja 

tetapi juga menyerang daun, bunga, ranting dan tanaman semai. 

Pertumbuhan isolat Colletotrichum memiliki kisaran suhu udara yang 

berbeda-beda. C. gloeosporioides diketahui dapat berkembang dan menyebar 

dengan baik pada kisaran suhu 23-25° C. Berbeda dengan C. acutatum yang 

masih bisa tumbuh optimal pada suhu 35° C. Isolat C. gloeosporioides meskipun 

hanya memiliki kisaran suhu yang pendek, namun memiliki tingkat pertumbuhan 

tercepat dibandingkan dengan isolat Colletotrichum yang lain (Grahovac, 2012). 

 

2.1.2 Klasifikasi Jamur Colletotrichum gloeosporioides 

Menurut Alexopaulus (1996) klasifikasi jamur Colletotrichum 

gloeosporioides adalah sebagai berikut: 
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Kingdom : Fungi 

Divisio  : Eumycophyta 

Klass  : Deteromycetes 

Ordo  : Melaconiales  

Familia : Melaconiaceae 

Genus  : Colletotrichum 

Species : Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc. 

 

Gambar 2.1. Konidia Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc 

Sumber: https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=2171050 

 

2.1.3 Morfologi Jamur Colletotrichum gloeosporioides 

Jamur Colletotrichum gloeosporioides mempunyai bentuk spora silindris, 

ujung spora tumpul, ukuran spora 16,1 x 5,6 μm dengan kecepatan tumbuh 12,5 

mm per hari. Miselium terdiri dari beberapa septa, inter dan intraseluler hifa. 

Aservulus dan stroma pada batang berbentuk hemispirakel dan ukuran 70-120 μm. 

Septa menyebar, berwarna coklat gelap sampai coklat muda, serta terdiri dari 

beberapa septa dan ukuran ± 150μm. Massa konidia nampak berwarna kemerah-

merahan atau seperti ikan salmon.Konidia berada pada ujung konidiofor (Singh, 

2006). 

https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=2171050
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C. gloeosporioides umumnya mempunyai konidia hialin, berbentuk 

silinder dengan ujung-ujung tumpul, kadang-kadang berbentuk agak jorong 

dengan ujung yang membulat dan pangkal yang sempit terpancung, tidak 

bersekat, berinti satu, 9-24 x 3-6 μm, terbentuk pada konidiofor seperti fialid, 

berbentuk silinder, hialin atau agak kecokelatan. Berbeda dengan C. 

gloesosporioides, C. acutatum mempunyai konidium hialin yang ukurannya lebih 

kecil, panjangnya sangat bervariasi, 8,3-14,4 x 2,5-4 μm (11,1 x 3,1μm), dengan 

ujung yang runcing (Semangun, 2008). 

Konidia yang diproduksi adalah sebagai hasil dari pembelahan sel secara 

mitosis dan hasil pembelahan tersebut identik dengan sel induknya.Konidia 

biasanya diproduksi dalam jumlah besar dan merupakan suatu bentukan dari 

jamur untuk mempertahankan diri dari keadaan luar atau kondisi lingkungan yang 

tidak menguntungkan.Keberadaan konidia ini pada suatu tempat atau area, pada 

umumnya dapat merupakan suatu indikator adanya perkembangan penyakit pada 

tanaman budidaya dan konidia ini dapat diproduksi secara terus – menerus dalam 

waktu yang relatif panjang (Yudiarti, 2007). 

 

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Jamur 

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur adalah zat makanan, pH, 

air, oksigen, suhu dan senyawa penghambat pertumbuhan (Mutiara, 2014). 

Pertumbuhan mikrob tidak pernah terjadi tanpa adanya air. Air dalam substrat 

yang dapat digunakan untuk pertumbuhan mikrob biasanya dinyatakan dengan 

“water activity” (aw) (Anggarani & Musijono, 2015). Selain air, derajat keasaman 
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(pH) sangat penting untuk pertumbuhan fungi, karena enzim-enzim tertentu hanya 

akan mengurai suatu substrat sesuai dengan aktivitasnya pada pH tertentu. 

Umumnya fungi menyenangi pH di bawah 7. Menurut Yulianty (2006), pH 

optimal untuk pertumbuhan jamur Colletotrichum yang baik adalah pH 5-7. 

Setiap mikrob mempunyai suhu optimum, suhu minimum, dan suhu maksimum 

untuk pertumbuhannya. Suhu optimum untuk pertumbuhan jamur Colletotrichum 

antara 24-30 ºC dengan kelembaban relatif antara 80-92% (Mutiara 2014). 

 

2.1.5 Pengendalian Infeksi Colletotrichum dengan Fungisida Sintetik 

Banyak cara yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman. 

Menurut Sila dan Sopialena (2016) pengendalian secara kimiawi cenderung lebih 

disukai oleh para petani di Indonesia karena lebih kelihatan hasilnya. Bahan aktif yang 

umum diaplikasikan di lapangan untuk pengendalian antraknosa yang disebabkan oleh 

jamur Colletotrichum ialah klorotalonil, mankozeb, propineb dan benomil yang sering 

dipakai dalam perlakuan benih (Andriani, Desta, Wiyono, & Widodo, 2017). 

 Fungisida mankozeb merupakan fungisida kontak yang berfungsi 

mencegah infeksi jamur dengan menghambat perkecambahan spora yang 

menempel dipermukaan tanaman. Mankozeb merupakan fungisida dari golongan 

ditiokarbamat, berupa maneb (Mn-etilenbisditiocarbamate) yang ditambah ion 

zink. Penambahan zink (seng) mengurangi fitoksisitas maneb (mangan) dan 

meningkatkan sifat fungisidalnya serta menambah ion seng pada tanaman yang 

kekurangan hara (Widiastuti, Agustina, Wibowo, & Sumardiyono, 2011). 

Propineb merupakan jenis fungisida yang berkerja secara kontak (racun kontak). 
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Pada umumnya, peluang dari fungisida jenis ini untuk terjadi resistensi pada 

targetnya lebih kecil dibandingkan dengan fungisida sistemik (Astuti, Maryono, 

Prasetyo, & Ratih, 2014). Benomil merupakan fungisida sistemik bersifat spesifik 

mengganggu mitosis β-tubulin dan pembelahan sel. Bahan aktif benomil bersifat 

eradikan dengan menghambat pertumbuhan miselium sebelum atau setelah infeksi 

(Andriani, Desta, Wiyono, & Widodo, 2017). 

Berikut ini adalah fungisida sintetik yang biasa petani gunakan untuk 

mengendalikan jamur Colletotrichum: 

a) Dithane M-45 

Dithane M-45 merupakan salah satu fungisida kontak yang banyak digunakan 

untuk mengendalikan jamur yang muncul di permukaan tanaman. Fungisida ini 

tidak beracun bagi tanaman bila konsentrasi yang digunakan tidak berlebihan 

kecuali untuk tanaman yang mempunyai daya kepekaan tinggi. Dithane M-45 

mengandung bahan aktif Menkozeb yang berspektrum luas yang dapat 

menghambat enzim-enzim patogen pada tanaman (Sari, Suwirmen, & Noli, 2014). 

b) Manzate 200 

Berbahan aktif mankozeb 80% yang dapat membunuh cendawan secara kontak. 

Penyemprotan diulangi dengan selang waktu 710 hari. Bila serangan berat selang 

penyemprotan diperpendek menjadi 5 hari. Penggunaan manzate 200 dapat dicampur 

dengan bahan perekat dan perata atau pestisida lain yang tidak bersifat basa kuat. 

c) Antracol 

Antracol adalah fungisida kontak berbentuk tepung berwarna krem dan 

berbahan aktif propineb yang dapat digunakan untuk mengendalikan berbagai 
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jenis penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh jamur/cendawan. Antracol 

memiliki spectrum membunuh penyakit lebih kuat dari fungisida-fungisida yang 

lainnya dan juga fungisida ini lambat terurai oleh tiupan angin sehingga dapat 

lebih efektif menekan perkembangan penyakit bercak coklat pada daun dan 

penyakit antraknosa pada buah (Sila & Sopialena, 2016). 

 

2.2 Daun Jeruk Purut (Citrus hystrix DC.) 

2.2.1 Klasifikasi Jeruk Purut 

Taksonomi jeruk purut adalah sebagai berikut (Backer, 1968): 

Kindom : Plantae  

Divisio  : Spermatophyta  

Subdivisio : Magnoliophyta  

Klassis  : Magnoliopsida  

Ordo  : Sapindales  

Familia  : Rutaceae  

Genus  : Citrus L. 

Spesies : Citrus hystrix DC.  

 
Gambar 2.2. Daun Jeruk Purut (Citrus hystrix DC.) 

Sumber: http://jumajamu.blogspot.com/2016/02/ekstrak-daun-jeruk-purut.html 

 

http://jumajamu.blogspot.com/2016/02/ekstrak-daun-jeruk-purut.html
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2.2.2 Morfologi Daun Jeruk Purut (Citrus hystrix DC.) 

Jeruk purut (Gambar 2.2) memiliki daun majemuk menyirip beranak daun 

satu dan tangkai daun sebagian melebar menyerupai anak daun. Helaian anak 

daun berbentuk bulat telur sampai lonjong, pangkal membundar atau tumpul, 

ujung tumpul sampai meruncing, tepi beringgit, panjang 8 – 15 cm, lebar 2 – 6 

cm, kedua permukaan licin dengan bintik-bintik kecil berwarna jernih, permukaan 

atas warnanya hijau tua agak mengkilap, permukaan bawah hijau muda atau hijau 

kekuningan, buram, dan jika diremas baunya harum(Soepomo, 2012). 

Daun Citrus hystrix DC. berukuran kecil dengan tangkai daun yang 

sebagian besar melebar serupa anak daun, berbentuk bulat telur, tetapi ada juga 

yang berbentuk lonjong, berdaun majemuk, dan daun bagian bawah berukuran 

lebih besar (Suhono dan Tim LIPI, 2010). Citrus hystrix DC. memiliki daun yang 

menekuk sehingga terlihat seperti dua helai dalam satu tangkai, memiliki bau 

yang khas, dan segar. Daun jeruk purut (Citrus hystrix) berwarna hijau tua pada 

daun yang telah tua dan hijau muda keunguan pada daun muda, tebal, permukaan 

licin, mengkilat seperti berlapis lilin (Afin, 2013). 

 

2.2.3 Manfaat Daun Jeruk Purut (Citrus hystrix DC.) 

Di Indonesia daun Citrus hystrix DC. digunakan sebagai bumbu masak 

untuk menutupi bau amis ikan. Buahnya lebih banyak digunakan untuk perawatan 

tubuh dan kulit daripada digunakan untuk makanan. Kulit buahnya dapat 

dimanfaatkan untuk bahan shampoo pencuci rambut (Rahmi, Yunazar, & Adlis, 

2013). Kandungan sabinena dan limonene daun Citrus hystrix DC. berguna untuk 
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kosmetik, aromaterapi pencuci rambut, antelmintik, obat sakit kepala, nyeri 

lambung, dan biopestisida. Selain itu kandungan minyak atsiri daun Citrus hystrix 

DC. juga banyak digunakan dalam industri makanan, minuman, farmasi, flavor, 

parfum, pewarna. Misalnya dalam industri pangan banyak digunakan sebagai 

pemberi cita rasa dalam produk olahan (Munawaroh, 2010). 

 

2.2.4 Kandungan Daun Jeruk Purut (Citrus hystrix DC.) 

Hasil uji fitokimia didapat bahwa jeruk purut sangat banyak mengandung 

senyawa metabolit sekunder. Daun jeruk purut (Citrus hystrix DC.) memiliki 

kandungan minyak atsiri, tanin, dan flavonoid yang merupakan senyawa antifungi 

(Rahmi, Yunazar, & Adlis, 2013). Minyak atsiri adalah istilah yang digunakan 

untuk minyak yang bersifat mudah menguap, yang terdiri dari campuran zat yang 

mudah menguap, dengan komposisi dan titik didih yang berbeda-beda. Minyak 

Citrus hystrix DC. merupakan salah satu minyak atsiri yang menarik dan 

menjanjikan untuk diaplikasikan dalam industri (Warsito, Noorhamdani, Sukardi, 

& Suratno, 2017). 

Senyawa lain yang terkandung dalam daun Citrus hystrix DC. adalah tanin 

yang merupakan metabolit sekunder. Tanin adalah senyawa organik yang terdiri 

dari campuran senyawa polifenol kompleks, dibangun dari elemen C, H, dan O 

serta sering membentuk molekul besar dengan berat molekul lebih besar dari 2000 

(Rina, 2011). Tanin memiliki sifat umum, yaitu memiliki gugus phenol dan 

bersifat koloid, sehingga jika terlarut dalam air bersifat koloid dan asam lemah, 

tanin dapat larut dalam air, kelarutannya besar dan akan meningkat apabila 
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dilarutkan dalam air panas. Selain itu tanin akan larut dalam pelarut organik 

seperti etanol, metanol, aseton dan pelarut organik lainnya (Ismarani, 2012). 

Golongan senyawa lain yaitu flavonoid yang merupakan kelompok senyawa 

terbesar di alam yang memiliki efek sebagai antibakteri dan antifungi karena 

mengandung senyawa fenol. Senyawa fenol akan berikatan dengan ergosterol 

yang merupakan penyusun membran sel jamur sehingga menyebabkan 

terbentuknya suatu pori pada membran sel. Terbentuknya pori tersebut 

menyebabkan komponen sel jamur seperti asam amino, asam karboksilat, fosfat 

anorganik dan ester fosfat keluar dari sel hingga menyebabkan kematian sel jamur 

(Wahyuni, Amin, & Ulim, 2014). 

 

2.3 Fungisida Nabati 

Penggunaan agen pengendali hayati sebagai alternatif fungisida sintetik 

semakin banyak dikembangkan sejalan dengan meningkatnya kesadaran terhadap 

dampak negatif fungisida sintetik. Agen pengendali hayati memiliki beberapa 

keunggulan, antara lain efektif untuk mengendalikan penyakit tanaman, tidak 

berdampak negatif terhadap lingkungan, efektif selama masa hidup tanaman dan 

dapat menghasilkan senyawa yang bermanfaat ganda bagi tanaman (Nurmayulis, 

Ana, & Yessica, 2013). Pestisida nabati adalah pestisida yang berasal dari 

tumbuh-tumbuhan yang kemudian diekstraksi, diproses, atau dibuat menjadi 

konsentrat yang tidak merubah struktur kimianya (Wahyuni, Mukarlina, & Yanti, 

2016).  
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Fungisida nabati bersifat ramah lingkungan karena terbuat dari bahan 

alami atau nabati, jenis pestisida ini bersifat mudah terurai (bio-degradable) di 

alam, sehingga tak mencemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan 

ternak peliharaan, karena residu (sisa-sisa zat) mudah hilang (Rahmita, Djauhari, 

& Rahardjo, 2015). Proses pembuatan fungisida nabati, senyawa toksik dari 

tanaman dapat diekstraksi secara sederhana dengan menggunakan air atau dengan 

berbagai pelarut solvent lain seperti ethanol, methanol, chloroform, ether, aceton 

(Gurjar, Ali, Akhtar, & Singh, 2012). Walaupun sediaan pestisida nabati berupa 

ekstrak air tidak dapat disimpan lama, namun cara pembuatannya lebih mudah 

dan praktis sehingga cara itulah yang sering dipraktekkan di tingkat petani 

(Iftifadah, Ayuningtyas, & Nasahi, 2017). 

Tanaman obat memiliki potensi untuk dijadikan fungisida alami. Hal ini 

dikarenakan tanaman obat mengandung senyawa metabolit sekunder yang dapat 

berperan sebagai antijamur. Metabolit tanaman seperti saponin, alkaloid, kumarin, 

xanton, flavanoid, asam lemak, senyawa fenol, terpen, minyak atsiri, lektin dan 

polipeptida dilaporkan memiliki aktivitas antifungi (Aulifa, Aryantha, & 

Sukrasno, 2014). Banyak tanaman asli Indonesia yang telah diketahui memiliki 

aktivitas antifungi, terutama pada jamur Colletotrichum gloeosporioides penyebab 

antraknosa. Beberapa tanaman yang berpotensi sebagai antifungi C. 

gloeosporioides  adalah daun jambu biji, lengkuas, minyak atsiri serai wangi, 

minyak atsiri cengkeh dan serai dapur, buah mengkudu, daun sirih, dan bawang 

putih.  
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Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlakuan ekstrak daun jambu biji, 

ektrak air dan etanol lengkuas, minyak atsiri serai wangi, minyak atsiri cengkeh 

dan serai dapur, ekstrak buah mengkudu, ekstrak daun sirih, dan bawang putih. 

mampu menghambat pertumbuhan C. gloesporioides. Hal ini dikarenakan 

kandungan senyawa aktif yang dimiliki mampu menghambat pertumbuhan 

cendawan seperti tanin, alkaloid, flavonoid, triterpenoid, saponin, minyak atsiri. 

Senyawa antimikroba seperti flavonoid, minyak atsiri, alkaloid, triterpenoid, 

saponin dan tannin dapat merusak dinding sel cendawan yang tersusun oleh 

senyawa kitin hingga terjadi lisis, mengubah permeabilitas membran sitoplasma 

sehingga sel bocor, menyebabkan denaturasi protein sel komponen dinding sel. 

Penghambatan intraseluler zat-zat yang terkandung mampu menghambat reaksi 

enzimatis, merusak molekul protein, dan asam nukleat serta menghambat sintesis 

asam nukleat sehingga metabolisme sel cendawan terganggu dan 

perkembangbiakan menjadi terhambat (Susanti, Kusmiadi, & Aini, 2017) 

 

2.3 Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika 

kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi 

dalam sel tanaman telah tercapai. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari 

sampel dengan penyaringan (Mukhriani, 2014).  

Menurut Chamidah (2013), metode ekstraksi secara garis besar dibagi 

menjadi dua metode yaitu yaitu ekstraksi panas dan ekstraksi dingin. Ekstraksi 
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panasyaitu metode yang melibatkan panas dalam prosesnya. Adanya panas secara 

otomatis akan mempercepat proses pencarian senyawa yang diinginkan 

dibandingkan cara dingin. Metode ekstraksi cara panas ini merupakan metode 

terbaik untuk memperoleh ekstrak yang banyak dengan pelarut yang sedikit, 

waktu yang digunakan lebih cepat dan sampel diekstraksi secara sempurna karena 

dilakukan berulang-ulang (Nurhasnawati, Sukarmi, & Handayani, 2017). 

Ekstraksi panas meliputi sokletasi, refluks, infus, dan dekok. Sedangkan ekstraksi 

dingin merupakan metode yang tidak menggunakan proses pemanasan selama 

proses ekstraksi berlangsung, tujuannya untuk menghindari rusaknya senyawa 

yang dimaksud rusak karena pemanasanan. Ekstraksi dingin memungkinkan 

banyak senyawa terekstraksi (Nurhasnawati, Sukarmi, & Handayani, 2017). 

Ekstraksi dingin meliputi maserasi dan perlokasi.  

Metode maserasi merupakan cara ekstraksi dingin yang memiliki 

keuntungan yaitu menggunakan peralatan atau botol maserasi sederhana, 

pelaksanaannya mudah tanpa perlakuan khusus yaitu dengan merendam sampel 

dalam pelarut pengekstraksi sambil sesekali diaduk (Verawati, Nofiandi, & 

Petmawati, 2017). Proses ekstraksi dengan teknik maserasi dilakukan dengan 

beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada suhu ruang (Susanty, 2016). 

Pengerjaan metode maserasi yang lama dan keadaan diam selama maserasi 

memungkinkan banyak senyawa yang akan terekstraksi. Keuntungan utama 

metode ekstraksi maserasi yaitu prosedur dan peralatan yang digunakan 

sederhana, metode ini tidak dipanaskan sehingga bahan alam tidak menjadi terurai 

(Nurhasnawati, Sukarmi, & Handayani, 2017). 
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2.5  Metode Uji Antimikroba 

Ada beberapa macam metode uji antimikroba adalah sebagai berikut: 

1. Metode Difusi 

a) Metode disc diffusion (tes Kirby and Bauer)  

Metode ini digunakan untuk menentukan aktivitas  agen antimikroba. 

Lempengan yang berisi agen antimikroba diletakkan pada media Agar yang 

telah disebari bakteri yang akan berdifusi pada media agar tersebut. Zona 

(daerah) jernih disekeliling cakram kertas (Paper disk) mengindikasikan 

adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antimikroba pada 

permukaan media Agar (Pratiwi, 2012). 

Tabel 2.1 Kategori Respon Hambatan Pertumbuhan Bakteri menurut 

Susanto, Sudrajat dan Ruga 
Diameter Zona Hambat Respon Hambatam 

≥ 21 mm Sangat Kuat 

11-20 mm Kuat 

6-10 mm Sedang 

< 5 mm Lemah 

Sumber: Repi, Mambo, & Wuisan, 2016 

b) Metode E-Test 

Metode ini digunakan untuk mengestimasi MIC (Minimum inhibitory 

concentration) atau Kadar Hambat Minimum (KHM), yaitu konsentrasi 

minimalsuatu agen antibakteri untuk dapat menghambat pertumbuhan bakteri. 

Metode ini menggunakan strip plastik yang mengandung agen antibakteri dari 

kadar terendah sampai tertinggi lalu diletakkan pada permukaan media Agar 

yang telah ditanam bakteri. Pengamatan dilakukan pada area jernih yang 

ditimbulkannya menunjukkan kadar agen antibakteri yang menghambat 

pertumbuhan bakteri pada media Agar (Pratiwi, 2012). 
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c) Ditch-plate technique 

     Sampel uji pada metode ini berupa agen antibakteri yang diletakkan pada 

parit yang dibuat dengan cara memotong media agar dalam cawan petri pada 

bagian tengah secara membujur dan bakteri uji maksimum 6 macam 

digoreskan ke arah parit yang berisi agen antibakteri (Pratiwi, 2012). 

d) Cup-Plate technique 

Metode ini hampir sama dengan metode disc diffusion, dimana dibuat 

sumur pada media agar yang telah ditanami dengan bakteri dan pada sumur 

diberikan agen antibakteri yang akan diujikan (Pratiwi, 2012). 

e) Gradient-plate technique 

Konsentrasi agen antibakteri pada metode ini yang terdapat pada media 

Agar secara teoritis bervariasi dari 0 sampai maksimal. Media Agar dicairkan 

dan larutan uji ditambahkan. Campuran tersebut dituang ke dalam cawan petri 

lalu diletakkan dalam posisi miring. Selanjutnya nutrisi kedua dituang di 

atasnya. Plate diinkubasi selama 24 jam untuk memungkinkan agen antibakteri 

berdifusi. Bakteri uji maksimal 6 macam digoreskan pada arah mulai dari 

konsentrasi tinggi ke rendah. Hasil dihitung sebagai panjang total 

pertumbuhan bakteri maksimum yang mungkin dibandingkan dengan panjang 

pertumbuhan hasil goresan (Pratiwi, 2012). 

2. Metode Dilusi 

Metode dilusi dibagi menjadi dua yaitu dilusi padat (solid dilution) dan dilusi 

cair (broth dilution). Metode dilusi padat digunakan untuk mengukur kadar 

hambat minimum atau kadar bunuh minimum dengan menggunakan media padat 
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(solid). Keuntungan menggunakan metode ini adalah satu konsentrasi agen 

antimikroba yang diuji bisa digunakan untuk menguji beberapa mikroba uji lain. 

Sedangkan metode dilusi cair serupa dengan metode dilusi padat hanya saja masih 

dilakukan membuat sero pengenceran agen antimikroba pada medium cair yang 

ditambahkan dengan mikroba uji. Larutan uji agen antimikroba pada kadar 

terkecil yang telihat bening tanpa adanya pertumbuhan bakteri uji ditetapkan 

sebagai kadar hambat minimum, sedangkan media cair yang tetap terlihat bening 

setelah dilakukan inkubasi ditetapkan sebagai kadar bunuh minimum (Pratiwi, 

2012).  

 

2.6 Mekanisme Kerja Senyawa Antifungi pada Daun Jeruk (Citrus hystix) 

Purut Terhadap Pertumbuhan Jamur Colletotrichum gloeosporioides 

Tumbuhan merupakan gudang berbagai senyawa kimia yang kaya akan 

kandungan bahan aktif, antara lain produk metabolit sekunder. Kelompok 

senyawa ini memiliki peran penting dalam proses berinteraksi atau berkompetisi, 

termasuk melindungi diri dari gangguan pesaingnya (Suhartini, 2017). Tumbuhan 

yang berpotensi sebagai obat herbal mengandung senyawa kimia hasil dari 

metabolisme tanaman itu sendiri. Senyawa kimia yang merupakan hasil dari 

metabolisme primer seperti karbohidrat, protein dan lemak yang digunakan oleh 

tanaman tersebut untuk pertumbuhannya. Senyawa metabolit sekunder seperti 

terpenoid, steroid, kumarin, flavonoid dan alkaloid merupakan produk alami 

tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dari gangguan hama penyakit  

(Saifudin, 2014). 
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Senyawa kimia pada daun jeruk purut telah diteliti memiliki kandungan 

senyawa metabolit sekunder antara lain minyak atsiri, tanin, dan flavonoid 

(Rahmi, Yunazar, & Adlis, 2013). Senyawa metabolit sekunder tersebut dapat 

digunakan sebagai antijamur untuk melindungi tanaman dari serangan jamur. 

Minyak atsiri dapat menyebabkan perubahan pada morfologi hifa. Hifa menjadi 

rusak, terpelintir, dan struktur permukaan berubah.Dalam beberapa kasus, minyak 

atsiri mampu merusak membrane sel (Istianto, 2009). 

Tanin merupakan salah satu kelompok subtansi fenolik yang banyak 

ditemukan pada hampir semua bagian tumbuhan.Salah satu aksi molekul tanin 

adalah membentuk komplek dengan protein melalui kekuatan nonspesifik seperti 

ikatan hidorgen dan efek hidrofobik sebagaimana pembentukan ikatan kovalen. 

Tanin juga memiliki sifat antimikroba, tokisisitas tanin dapat merusak membran 

sel, senyawa astringent tanin dapat menginduksi pembentukan kompleks senyawa 

ikatan terhadap enzim atau substrat mikroba dan pembentukan suatu komples 

ikatan tanin terhadap ion logam yang dapat menambah daya toksisitas tanin itu 

sendiri. Mekanisme kerja tanin sebagai antimikroba berhubungan dengan 

kemampuan tanin dalam menginaktivasi adhesin sel mikroba yang terdapat pada 

permukaan sel. Sedangkan senyawa 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 (Khafidhoh, Zakiyatul, Dewi, & Iswara, 2015). 

Flavonoid merupakan senyawa aktif dalam tumbuhan yang dapat larut dalam 

air (Sandjaja, 2009). Flavonoid menghambat pertumbuhan jamur dengan 
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menyebabkan gangguan permeabilitas membran sel jamur. Gugus hidroksil yang 

terdapat pada senyawa flavonoid menyebabkan perubahan komponen organik dan 

transport nutrisi yang akhirnya akan mengakibatkan timbulnya efek toksik 

terhadap jamur (Nuryani dan Jhunnison, 2016). Mekanisme kerja flavonoid dalam 

menghambat pertumbuhan jamur yaitu akan mendenaturasi protein sel dan 

mengerutkan dinding sel sehingga dapat melisiskan dinding sel jamur karena 

flavonoid akan membentuk kompleks dengan protein membran sel. Pembentukan 

kompleks menyebabkan rusaknya membran sel karena terjadi perubahan 

permeabilitas sel dan hilangnya kadungan isi sel di dalam sitoplasma yang 

mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sel atau matinya sel (Anggara, 2014). 

 

2.7 Sumber Belajar 

2.7.1 Pengertian Sumber Belajar 

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

teknik, dan latar yang dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan 

belajar dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya (Abdullah, 2012). Dari 

Percival dan Ellington menjelaskan sumber belajar dari sisi pembuatan adalah 

seperangkat bahan atau situasi belajar yang dengan sengaja atau tidak sengaja 

diciptakan agar peserta didik secara individual dan atau secara bersama-sama 

dapat belajar. Jadi pada dasarnya sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya 

yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar dan peserta didik, baik secara 

terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk kepentingan kegiatan 

pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, mudah dan 

menyenangkan untuk kelangsungan pembelajaran (Supriadi, 2015). 
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2.7.2 Klasifikasi Sumber Belajar 

Adapun klasifikasi sumber belajar menurut Seels danRichey sebagai berikut:  

a) Pesan yang merupakan informasi yang disampaikan oleh komponen yang 

lain, biasanya berupa ide, makna, dan fakta. Berkaitan dengankonteks 

pembelajaran, pesan ini terkait dengan isi bidang studi dan akan dikeloladan 

direkonstruksikan kembali oleh pembelajar. Orang-orang tertentu yang 

terlibatdalam penyimpanan dan atau penyaluran pesan (Abdullah, 2012). 

b) Bahan yang merupakankelompok alat yang sering disebut dengan perangkat 

lunak. Bahan berfungsi menyimpan pesan sebelum disalurkan dengan 

menggunakan alat yangtelah dirancang. Bahan yaitu segala sesuatu yang 

berupa teks tertulis, cetak,rekaman elektronik, web, dan Iain-Iain yang dapat 

digunakan untuk belajar (Abdullah, 2012). 

c) Alat yang merupakan alat yang sering disebut perangkat keras. Berkaitan 

denganalat ini dipergunakan untuk mengeluarkan pesan yang tersimpan 

dalam bahan. Alat juga merupakan benda-benda yang berbentuk fisik yang 

sering disebut denganperangkat keras, yang berfungsi untuk menyajikan 

bahan pembelajaran. Sumber belajar tersebut, seperti komputer, OHP, 

kamera, radio, televisi, film bingkai, tape recorder, dan VCD/DVD 

(Abdullah, 2012). 

d) Teknik yang merupakan prosedur baku atau pedoman langkah-langkah dalam 

penyampaian pesan. Dalam hal ini dapat dengan kata lain, teknik adalah cara 

atau prosedur yang digunakan orang dalam kegiatan pembelajaran untuk 

tercapai tujuan pembelajaran (Abdullah, 2012). 
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e) Latar yang merupakan lingkungan di mana pesan ditransmisikan. Lingkungan 

adalah tempat di mana saja seseorang dapat melakukan belajar atau proses 

perubahan tingkah laku maka dikategorikan sebagai sumber belajar, misalnya 

perpustakaan, pasar, museum, sungai, gunung, tempat pembuangan sampah, 

kolam ikan dan lain sebagainya (Abdullah, 2012). 

 

2.7.3 Macam-macam Sumber Belajar 

Adapun macam-macam sumber belajar menurut Siregar (2010) adalah sebagai berikut:  

a) Pesan (message)  

Pesan merupakan informasi yang disampaikan dalam bentuk ide, makna, dan 

fakta. 

b) Manusia (people)  

Manusia merupakan orang-orang yang bertindak sebagai penyimpan, 

pengolah dan penyalur pesan. 

c) Bahan media software (materials)  

Bahan media software merupakan perangkat lunak yang biasanya berisi pesan. 

d) Peralatan hardware (device)  

Peralatan hardware merupakan perangkat keras yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan yang terdapat dalam bahan. 

e) Teknik (technique)  

Teknik merupakan prosedur atau langkah-langkah tertentu dalam menggunakan 

bahan, peralatan, lingkungan, dan orang untuk menyampaikan pesan. 

f) Latar (setting)  

Latar merupakan lingkungan dimana pesan itu diterima oleh pembelajar. 
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2.7.4 Fungsi Sumber belajar 

Berikut ini fungsi dari sumber belajar untuk:  

a) Meningkatkan produktivitas pembelajaran, melalui: percepatan laju belajar dan 

membantu pengajar untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan pengurangan 

beban guru/dosen dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak 

membina dan mengembangkan gairah belajar murid/mahasiswa (Abdullah, 2012).  

b) Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, 

melalui: pengurangan kontrol guru/dosen yang kaku dan tradisional serta 

pemberian kesempatan kepada murid/mahasiswa untuk belajar sesuai dengan 

kemampuannya (Abdullah, 2012).  

c) Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran, melalui: 

perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan 

bahan pembelajaran berbasis penelitian (Abdullah, 2012). 

d) Lebih memantapkan pembelajaran, melalui: peningkatkan kemampuan 

manusia dalam penggunaan berbagai media komunikasi serta penyajian data 

dan informasi secara lebih konkrit (Abdullah, 2012). 

e) Memungkinkan belajar secara seketika, melalui: pengurangan jurang pemisah 

antara pelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya 

konkrit dan memberikan pengetahuan yang bersifat langsung (Abdullah, 2012).  

f) Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, terutama dengan 

adanya media massa, melalui: pemanfaatan secara bersama yang lebih oleh 

luas tenaga tentang kejadian-kejadian yang langka, dan penyajian informasi 

yang mampu menembus batas geografis (Abdullah, 2012). 
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2.7.5 Pemanfaatan Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar 

Sebelum memanfaatkan hasil penelitian sebagai sumber belajar terlebih 

dahulu dilakukan pengkajian berdasarkan kurikulum pendidikan biologi. Munajah 

& Susilo (2015), menyatakan bahwa hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar biologi jika telah dilakukan pengkajian sebagai berikut: 

1. Kejelasan potensi 

Kejelasan potensi ditunjukkan oleh ketersediaan objek dan ragam 

permasalahan yang dapat diungkap untuk menghasilkan fakta-fakta dan konsep 

hasil penelitian yang dapat diungkapkan sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) 

tertentu. 

2. Kejelasan sasaran 

Kejelasan sasaran penelitian ini adalah objek dan subjek penelitian. 

3. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

Kesesuaian dengan tujuan belajar yang dimaksud adalah hasil penelitian 

dengan kompetensi dasar (KD) yang tercantum. 

4. Kejelasan informasi yang ditangkap 

Kejelasan informasi yang diungkapkan dari penelitian ini adalah berupa 

proses pada saat penelitian.  

5. Kejelasan pedoman eksplorasi 

Kejelasan pedoman eksplorasi atau pengumpulan data melalui pengamtan 

yang akan dijadikan sebagai bahan diskusi untuk menarik suatu kesimpulan. 
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6. Kejelasan perolehan yang diharapkan 

Kejelasan perolehan yang diharapkan dari hasil penelitian ini untuk dijadikan 

sebagai sumber belajar yaitu berupa proses dan hasil sesuai dengan aspek-aspek 

dalam tujuan belajar biologi meliputi aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek 

psikomotorik. 

 

2.8 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual  
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2.9 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka di atas dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

1. Ada pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak daun jeruk purut (Citrus hystrix 

DC.) terhadap zona hambat pertumbuhan jamur C. gloeosporioides. 

2. Ekstrak daun jeruk purut (Citrus hystrix DC.) pada konsentrasi 50% memiliki 

pengaruh terbaik terhadap zona hambat jamur C. gloeosporioides. 

 

 


