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UJI DAYA BIOFUNGISIDA EKSTRAK UMBI KEMBANG SUNGSANG
(Gloriosa superba L.) TERHADAP PERKEMBANGAN JAMUR

Colletotrichum capsici (Syd.) Butler & Bisby PADA
BUAH CABAI MERAH (Capsicum annuum L.)
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Cabai merah merupakan salah satu komoditi sayuran yang sangat dibutuhkan oleh
hampir semua orang dari berbagai lapisan masyarakat. Tingginya permintaan
buah cabai mengakibatkan perlunya peningkatan produksi buah cabai, namun
selama ini terjadi penurunan produksi buah cabai karena adanya serangan jamur.
Salah satu jamur yang banyak menyerang tanaman cabai adalah Colletotrichum
capsici (Syd.) Butler & Bisby yang menyebabkan penyakit antraknosa.

Untuk mengatasi serangan antraknosa, perlu dilakukan pengendalian penyakit
tanaman secara biologis yang bersifat anti fungi. Salah satu tanaman yang dapat
digunakan sebagai biofungisida adalah kembang sungsang (G. superba L.).
Tanaman kembang sungsang mengandung senyawa kolkisin, khususnya pada
umbi. Senyawa tersebut dapat menyebabkan tanaman menjadi poliploid yang
memiliki sifat lebih resisten terhadap penyakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui daya biofungisida ekstrak umbi kembang sungsang serta menentukan
konsentrasi dan waktu perendaman yang optimum dalam menekan perkembangan
jamur C. capsici.

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Botani Jurusan Biologi FMIPA
Universitas Lampung pada bulan Mei sampai Oktober 2010. Rancangan
percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak
Kelompok (RAK) dengan pola faktorial dengan ulangan sebanyak 4 kali, dimana
ulangan dijadikan sebagai kelompok. Faktor pertama yaitu konsentrasi yang
terdiri atas 5 taraf (0% (kontrol), 20%, 40%, 60%, dan 80%) dan faktor yang
kedua yaitu lama perendaman yang terdiri atas 3 taraf (24, 48, dan 72 jam). Data
yang diperoleh dianalisis ragam. Apabila terdapat perbedaan yang nyata antar
perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji Wilayah Berganda Duncan s (DMRT)
pada taraf = 5%.



Dari penelitian yang telah dilakukan diketahui ada pengaruh ekstrak umbi kembang
sungsang dalam menekan perkembangan jamur C. capsici. Konsentrasi dan lama
perendaman yang optimum terhadap diameter bercak adalah konsentrasi
60% dengan lama perendaman 48 jam (A3B2) yaitu sebesar 0,24 cm; pada intensitas
serangan lama perendaman yang optimum adalah 24 jam (B1) yaitu sebesar 47,92 %; dan
pada kepadatan konidia adalah konsentrasi 60% dengan lama perendaman 72 jam (A3B3)
yaitu sebesar 2,07 (anti log 117,49 x 104) sel/ml.
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