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I.  PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang dan Masalah 

 

Tanaman jeruk merupakan salah satu tanaman buah yang sudah lama dikenal dan 

dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia (AAK, 1994).  Menurut Sarwono 

(1994) dalam Andriani (2007) di Indonesia terdapat beberapa jenis jeruk yang 

umum dibudidayakan, yaitu jeruk keprok, jeruk siam, jeruk besar, jeruk nipis, dan 

jeruk lemon.  Jeruk siam termasuk salah satu varietas jeruk yang paling banyak 

diusahakan dan mendominasi 70-80% pasar jeruk nasional. 

 

Jeruk merupakan salah satu komoditi hortikultura penting yang mendapat prioritas 

utama untuk dikembangkan secara nasional (Warda, 2005).  Hal ini karena 

permintaan buah jeruk untuk konsumsi segar meningkat seiring dengan 

peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang 

gizi.  Menurut  Pusat Kajian Buah Tropika Institut Pertanian Bogor (IPB), 

kebutuhan jeruk nasional sebanyak 1,2 juta ton per tahun. (5,1 kg/kapita/tahun), 

sementara data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi jeruk 

tahun 2011 baru mencapai 454 ribu ton, oleh karena itu setiap tahun masih 

diperlukan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

 

Secara umum jeruk yang dihasilkan di dalam negeri mutunya rendah dan masih 

kalah bersaing dengan jeruk impor, sehingga harga jualnya relatif lebih rendah. 
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Masalah yang mendasar dari rendahnya mutu buah jeruk salah satunya adalah 

serangan patogen pasca panen (Sutopo, 2011).  Patogen yang banyak menyerang 

buah jeruk adalah jamur.  Tumbuhnya jamur pada suatu produk hortikultura dapat 

mengubah komposisi bahan.  Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi 

pertumbuhan jamur diantaranya yaitu air, kelembaban udara, suhu, pH, oksigen 

dan mineral (Suparjo, 2010). 

 

Penyakit pasca panen pada komoditas hortikultura hingga kini belum mendapat 

perhatian yang memadai.  Di Amerika Serikat, diperkirakan lebih kurang 24% 

buah-buahan dan sayuran yang dipanen terbuang percuma karena penyakit 

(Wilson et al, 1994 dalam Suhardi, 2009).  Angka tersebut biasanya didasarkan 

pada satu tahap dalam sistem penanganan pasca panen.  Belum ada seorang pun 

yang menghitung kehilangan hasil secara akumulatif pada buah-buahan dan 

sayuran selama panen, penanganan segar, penyimpanan, pengangkutan, penjajaan 

di pasar swalayan atau pasar tradisional, dan penyajian di rumah tangga. 

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa di negara berkembang, fasilitas penanganan 

pasca panen sangat minim dan tuntutan mutu masih rendah sehingga diduga 

kehilangan hasil mencapai 50% atau lebih (Suhardi, 2009). 

 

Aktivitas jamur selama pertumbuhannya pada komoditi pangan dapat 

menyebabkan kerugian dan penurunan kualitas pangan.  Hal ini disebabkan 

karena aktivitas metabolisme jamur tersebut dapat menghasilkan racun yang 

berbahaya bagi kesehatan manusia sehingga produk pangan tersebut tidak layak 

untuk dikonsumsi dan diperdagangkan (Sardjono, 2011).  Dengan demikian 

diperlukan upaya inventarisasi penyebab suatu penyakit sebagai suatu langkah 
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awal dalam studi penyakit guna menentukan langkah-langkah selanjutnya 

(Suhardi, 2009). 

 

1.2  Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Menginventarisasi jamur-jamur patogen yang berasosiasi dengan buah jeruk 

di beberapa pasar tradisional dan modern di Bandar Lampung. 

2. Mengetahui perbedaan jenis dan jumlah jamur dari buah jeruk yang berasal 

dari pasar tradisional dan pasar modern. 

 

1.3  Kerangka Pemikiran 

 

Sebagai komoditas hortikultura, buah jeruk segar pada umumnya memiliki sifat 

mudah rusak karena mengandung banyak air.  Setelah dipanen, komoditas ini 

masih mengalami proses hidup, yaitu proses respirasi, transpirasi, dan 

pematangan.  Buah jeruk harus mendapatkan teknologi pascapanen yang tepat 

agar kesegaran sekaligus umur simpannya dapat bertahan lama (Handoko, 2000). 

 

Menurut Hyodo (1991) kerusakan yang dialami oleh komoditas buah-buahan 

dapat disebabkan oleh tiga hal yaitu; faktor fisik, kimiawi, dan biologis.  Faktor 

fisik penyebab kerusakan buah dapat berupa tekanan, suhu yang terlalu rendah 

(chilling injury-freezing injury), dan suhu yang terlalu tinggi.  Faktor kimiawi 

penyebab kerusakan buah disebabkan oleh polusi udara misalkan ozon, sulfur 

dioksida, dan pestisida.  Adapun faktor biologis disebabkan oleh berbagai jenis 

mikroorganisme seperti bakteri dan jamur.  
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Infeksi patogen pasca panen kemungkinan besar dapat dimulai sejak produk 

masih berada di lahan sebelum dipanen atau selama periode pasca panen.  Infeksi 

yang kecil saja dapat menyebabkan kehilangan produk yang besar, dan 

mengakibatkan kerugian besar (Soesanto, 2006).  Adapun penyakit yang berasal 

dari lapangan (pra panen) adalah busuk buah phoma, antraknosa, busuk buah 

kering, dan busuk diplodia, sedangkan penyakit yang berasal setelah proses 

pemanenan (pasca panen) yaitu penyakit busuk aspergillus, lapuk hijau dan lapuk 

biru yang dikenal sebagai grey dan blue molds, busuk geotrichum, serta busuk 

fusarium.  Alfarez 1980 dan Nishijima (1987) dalam Turang dan Tuju (2004) 

menyebutkan bahwa banyak mikroorganisme terutama jamur yang menyerang 

buah jeruk, antara lain Colletotrichum sp., Penicillium sp., dan beberapa jamur 

lainnya. 

 

Pada umumnya, pemasaran buah jeruk dipasarkan melalui 2 tahapan, yakni dari 

petani ke pengepul dan dari pengepul masuk ke pedagang buah di pasar-pasar 

tradisional ataupun pasar modern (supermarket).  Pasar tradisional adalah pasar 

sederhana dengan menerapkan sistem tawar menawar secara langsung.  Kondisi 

pasar tradisional identik dengan tempat yang tidak tertata rapih, dan masih lemah 

dalam penguasaan teknologi.  Barang yang diperjual-belikan di pasar tradisional 

biasanya adalah barang lokal, sedangkan pasar modern adalah pasar yang dikelola 

dengan manajemen modern, biasanya pasar modern ini terdapat di daerah 

perkotaan.  Di pasar modern, tidak hanya menjual barang lokal, tetapi menjual 

juga barang-barang impor dan kualitas barang yang dijual di pasar modern lebih 

terjamin (Abay, 2010). 
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1.4  Hipotesis 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Terdapat bermacam-macam jenis jamur  patogen yang ditemukan pada buah 

jeruk. 

2. Jamur patogen pada buah jeruk yang terdapat di pasar tradisional terutama 

jamur yang tidak berasal dari lapangan lebih banyak jenis dan lebih tinggi 

persentasenya daripada jeruk yang terdapat di pasar modern. 


