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ABSTRACT

PLANTLET CHARACTERIZATION OF GROUND ORCHID (Spathoglottis plicata Bl)
OF INDUCED RESISTANCE TO FUSARIC ACID ON Fusarium oxysporum

BY IN VITRO SELECTION

By

GARDIS ANDARI

Ground orchid (Spathoglottis plicata) attracts many people as an ornamental plant for parks,
offices and housing complexes in urban areas. In its growth, S. plicata experienced serious
problems such as fusarium wilt disease caused by Fusarium oxysporum (Fo). In general, farmers
in Indonesia cope with fusarium wilt disease by using pesticides that often cause environmental
pollution, while orchids are always physically close to the fans. Therefore, it should be an
effective and environmentally friendly alternative. One of the most secure and efficient
alternative diseases control for environment is by using resistant varieties. Ground orchid
plantlets that are resistant to Fo have been selected by in vitro selection on VW medium
containing fusaric acid at different concentrations. The objectives of this research were to
determine: 1) Resistance criteria of Spathoglottis plicata plantlet that was induced by fusaric acid
on F. oxysporum infection through in vitro selection, 2) Specific expression character of
Spathoglottis plicata plantlet from induced resistant to fusaric acid on F. oxysporum based on the
activities of peroxidase enzyme, lignin thickness, total phenols, total chlorophyll content,
chlorophyll a and b, and stomatal index. This research was conducted at Botany Laboratory (in
vitro study room) of Biology Department of Mathematics and Science Faculty of Lampung
University. The research was compiled by using Completely Randomized Design (CRD) with
one factor that is fusaric acid consisting of 5 levels: 0 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, and 40
ppm on WV medium. Data analysis used ANOVA (analysis of varian) at significance level 5%
and a further test with LSD (Least Significant Difference) at the significance level 5%. The result
showed that: 1) The resistance criteria of S. plicata plantlet on day 28 (0 ppm) was control and
10 ppm was susceptible. At 20 ppm and 30 ppm, its resistance criteria were moderate. At
concentration of 40 ppm, its resistance criteria was resistant. 2) There was an increase in
activities of peroxidase enzyme, lignin thickness, total phenols, total chlorophyll content,
chlorophyll a and b, and stomatal index of ground orchid at different concentration of fusaric
acid.

Keywords: Spathoglottis plicata, Fusarium oxysporum, Induced Resistance, Fusarium wilt,
Fusaric Acid



ABSTRAK

KARAKTERISASI  PLANLET ANGGREK TANAH (Spathoglottis plicata Bl) HASIL
INDUCED RESISTANCE dengan ASAM FUSARAT TERHADAP Fusarium oxysporum

SECARA IN VITRO

Oleh

GARDIS ANDARI

Anggrek tanah (Spathoglottis plicata) banyak diminati sebagai tanaman hias, ornamen taman
kota, perkantoran dan kompleks perumahan di perkotaan. S. plicata dalam pertumbuhannya
mengalami kendala yang cukup serius antara lain penyakit layu fusarium yang disebabkan oleh
Fusarium oxysporum (Fo). Petani di Indonesia pada umumnya mengatasi penyakit layu fusarium
menggunakan pestisida yang kerap menimbulkan polusi lingkungan, sedangkan tanaman
anggrek selalu dekat secara fisik dengan penggemarnya. Oleh karena itu, perlu alternatif yang
efektif dan ramah lingkungan. Salah satu alternatif pengendalian penyakit yang aman dan efisien
terhadap lingkungan dengan menggunakan varietas tahan (resisten). Planlet anggrek tanah yang
tahan terhadap Fo diseleksi secara in vitro dalam medium VW dengan penambahan asam fusarat
pada berbagai konsentrasi yang berbeda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Kriteria
ketahanan planlet Spathoglottis plicata yang diinduksi asam fusarat terhadap infeksi
F. oxysporum secara in vitro, 2) Karakter ekspresi spesifik planlet Spathoglottis plicata hasil
induce resistance terhadap F. oxysporum berdasarkan aktivitas enzim peroksidase, ketebalan
lignin, fenol total, kandungan klorofil total, klorofil a klorofil b, dan indeks stomata. Penelitian
ini dilaksanakan di Laboratorium Botani (ruang penelitian in vitro), Jurusan Biologi, FMIPA,
Universitas Lampung. Penelitian disusun menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu
faktor yaitu konsentrasi asam fusarat terdiri atas 5 taraf : 0 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, dan
40 ppm pada medium VW. Analisis data menggunakan Anova pada taraf nyata 5% dan uji lanjut
dengan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) pada taraf nyata 5%. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa: 1) Kriteria ketahanan planlet S. plicata pada hari ke-28 (0 ppm) kontrol dan 10 ppm
adalah rentan. Pada 20 ppm dan 30 ppm kriteria ketahanannya yaitu moderat. Pada konsentrasi
40 ppm kriteria ketahanannya adalah tahan 2) terjadi peningkatan aktivitas enzim peroksidase,
ketebalan lignin, fenol total, kandungan klorofil a, klorofil b klorofil total, dan indeks stomata
planlet anggrek tanah pada berbagai konsentrasi asam fusarat

Kata kunci: Spathoglottis plicata, Fusarium oxysporum, Induced Resistance, Layu Fusarium,
Asam Fusarat
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tanaman hias yang bernilai ekonomi tinggi dan harganya cukup

stabil adalah anggrek. Anggrek banyak diusahakan petani anggrek dan

pengusaha secara komersial (Nuryani dkk., 2012). Tanaman anggrek

merupakan jenis tanaman hias yang paling banyak diminati oleh masyarakat

dibanding tanaman hias lain karena keindahan bentuk, warna, tekstur, dan

susunan bunga (Litbang pertanian, 2015). Anggrek tanah (Spathoglottis

plicata) banyak diminati sebagai tanaman hias untuk ornamen taman kota,

perkantoran dan kompleks perumahan di perkotaan (Litbang pertanian, 2015 ;

Romeida dkk., 2012).

Gangguan yang sering terjadi pada pertumbuhan tanaman anggrek, antara lain:

penyakit bercak daun dan busuk akar. Penyakit bercak daun cerospora,

disebabkan oleh Cerospora sp. Serangan cerospora pada daun meyebabkan

kelayuan pada bagian tepi daun yang menjadi coklat kekuning-kuningan dan

dapat meluas menjadi kering sampai ke pangkal daun. Penyakit busuk akar

dapat disebabkan oleh Fusarium oxysporum (Fo). Fo menyebabkan penyakit

layu fusarium (Lestari, 2002). Penyakit layu fusarium merupakan penyakit

penting yang menjadi salah satu kendala dalam kualitas dan produksi tanaman
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anggrek (Palmer, 2011). Di Amerika Serikat, penyakit layu Fusarium

menyebabkan tingkat kematian tanaman anggrek hingga mencapai lebih dari

50% dari jumlah tanaman anggrek dan sulit dikendalikan dengan hanya

menggunakan fungisida (Wedge and Elmer, 2008).

Salah satu usaha yang efisien, efektif, tidak menimbulkan dampak negatif

seperti pestisida, dan aman untuk mengendalikan Fo adalah dengan

menggunakan varietas unggul dan tahan terhadap Fo (Nurcahyani dkk., 2012).

Beberapa parameter yang dapat menunjukkan ketahanan tanaman terhadap

infeksi patogen antara lain peningkatan enzim peroksidase dan lignifikasi

(Vidhyasekaran, 1997).

Kultur jaringan tanaman adalah suatu teknik perbanyakan tanaman dengan cara

mengisolasi bagian meristem tanaman, dan kemudian menumbuhkannya pada

medium nutrisi yang mengandung zat pengatur tumbuh tanaman (ZPT) pada

kondisi aseptik, di bawah kondisi cahaya, suhu dan kelembapan yang

terkontrol (Wijayani, 1994). Metode seleksi in vitro dapat digunakan untuk

mendapatkan tanaman dengan sifat yang diinginkan yaitu dengan

menggunakan komponen penyeleksi berupa toksin murni seperti asam fusarat.

Penggunaan komponen penyeleksi pada media kultur in vitro seperti asam

fusarat dapat menyebabkan tanaman yang ditumbuhkannya memiliki sifat yang

lebih terarah sesuai dengan sifat yang diinginkan sehingga lebih efektif dan

efisien dalam menangani penyakit, misalnya penyakit yang diakibatkan oleh

Fo (Damayanti, 2010).
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Asam fusarat (AF), merupakan racun murni dari Fo yang secara kimia disebut

5-n-butylpicolinic acid. AF pada konsentrasi lebih dari 10-5 M dapat bersifat

toksik, tetapi pada konsentrasi non toksik, dibawah 10-6 M dapat digunakan

untuk mengimbas sintesis fitoaleksin, yang merupakan bentuk respon tanaman

untuk menghambat aktivitas patogen (Bouizgarne et al., 2006). Sifat AF di atas

menyebabkan AF banyak digunakan untuk sleksi in vitro pada banyak tanaman

(Bacon et al., 1996).

Ketahanan terimbas (induced resistance) merupakan ketahanan yang

terekspresi setelah tanaman diserang patogen (Hwang, 1995).

Induced resistance dapat dijadikan alternatif cara untuk mendapatkan

keragaman genetik khususnya untuk karakter ketahanan terhadap penyakit.

Induced resistance juga menyebabkan kondisi fisiologis yang mengatur sistem

ketahanan menjadi aktif dan menstimulasi mekanisme ketahanan alami yang

dimiliki oleh inang dengan mengaplikasikan bahan penginduksi eksternal

(elisitor). Elisitor dapat berupa agen biologi, kimia dan fisika (Agrios, 2005).

Tanaman yang diinfeksi bahan pengimbas memberikan respon ketahanan

Induced resistance dengan cara menginduksi sintesis Pathogenesis Related –

protein (PR- protein), salah satunya adalah enzim peroksidase (PR-protein 13).

Enzim peroksidase merupakan protein spesifik pada tanaman yang dapat

menunjukkan mekanisme ketahanan tanaman terhadap infeksi patogen

(Vidhyasekaran, 1997) dan berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan

hidup tanaman, khususnya dalam menangkal serangan patogen yang berbahaya
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bagi tanaman tersebut (Soedjanaatmadja, 2008). Enzim peroksidase berperan

penting dalam proses lignifikasi, sehingga tumbuhan resisten terhadap

serangan patogen (Campbell et al., 2008 dan Bouizgarne et al., 2006).

Vidhyasekaran (1997) menyatakan bahwa terdapat beberapa parameter yang

menggambarkaan terjadinya mekanisme ketahanan tanaman terhadap infeksi

patogen selain peningkatan enzim peroksidase antara lain adanya peningkatan

senyawa fenol dan lignifikasi (Vidhyasekaran, 1997). Lignin memiliki sifat

yang sukar didegradasi oleh mikroorganisme, sehingga patogen tidak dapat

berkembang dalam jaringan tanaman. (Lea and leegood, 1999). Lignifikasi

melalui jalur fenilpropanoid didorong oleh pembentukan enzim peroksidase

dan merupakan mekanisme ketahanan tanaman terhadap infeksi patogen.

Lignin adalah polimer fenol berantai panjang (Goodman et al., 1986)

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode seleksi in vitro dengan cara

penambahan asam fusarat pada medium kultur sebagai komponen seleksi

berkorelasi dengan tingkat ketahanan eksplan terhadap Fo. Pendekatan seleksi

in vitro dilaporkan telah menghasilkan banyak varietas tanaman tahan

diantaranya pada tanaman pisang ambon kuning (Sukmadjaja dkk., 2013),

vanili (Nurcahyani dkk., 2012), melon (Sujatmiko dkk., 2012), dan planlet

abaka (Sukmadjaja dkk., 2003).
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Penggunaan AF dalam konsentrasi yang toleran sejauh ini belum pernah

dilakukan untuk menginduksi resistensi pada planlet S. plicata terhadap Fo.

Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Kriteria ketahanan planlet Spathoglottis plicata yang diinduksi asam

fusarat terhadap infeksi F. oxysporum secara in vitro

2. Karakter ekspresi spesifik planlet Spathoglottis plicata hasil

induce resistance terhadap F. oxysporum berdasarkan aktivitas enzim

peroksidase, ketebalan lignin, fenol total, kandungan klorofil total, klorofil

a klorofil b, dan indeks stomata

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tahapan

untuk mendapatkan planlet anggrek Spathoglottis plicata yang tahan terhadap

Fusarium oxysporum (Fo). Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu

masyarakat terutama petani anggrek dalam budidaya tanaman anggrek dan

dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan

terutama di bidang pemuliaan dan penyakit tanaman.

D. Kerangka Pikir

Anggrek (Spathoglottis plicata Bl) cocok digunakan sebagai tanaman model

untuk penelitian induksi ketahanan (induced resisten) karena (1) tumbuh di
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berbagai ketinggian tempat, (2) tumbuh dengan cepat, dan (3) mudah

dibudidayakan, sehingga mudah didapat dan banyak tersedia

Dalam pertumbuhannya, tanaman anggrek mendapatkan gangguan yang cukup

serius oleh serangan penyakit layu Fusarium. Layu fusarium merupakan

penyakit yang disebabkan oleh jamur Fo. Salah satu usaha yang  efisien,

efektif, tidak menimbulkan dampak negatif seperti pestisida, dan aman untuk

mengendalikan Fo adalah dengan menggunakan varietas tahan. Kultivar  yang

tahan dapat diperoleh dengan metode seleksi in vitro. Metode seleksi in vitro

adalah suatu teknik seleksi tanaman dengan cara mengisolasi bagian meristem

tanaman dan menumbuhkannya pada medium nutrisi yang mengandung zat

pengatur tumbuh (ZPT) secara aseptik serta di bawah kondisi cahaya, suhu dan

kelembapan yang terkontrol. Metode seleksi in vitro dapat digunakan untuk

memperoleh tanaman dengan karakter sifat yang diinginkan

Asam fusarat (AF) adalah toksin yang dihasilkan oleh Fusarium oxysporum

yang dapat menginduksi tanaman sehingga memberikan respon dalam

menghambat aktivitas patogen dengan memproduksi senyawa fitoaleksin.

Ketahanan terimbas (induced resistance) merupakan ketahanan yang

terekspresi setelah patogen menyerang. Induced resistance dapat dijadikan

sebagai alternatif cara untuk mendapatkan tanaman tahan terhadap penyakit

karena tanaman mampu menstimulasi mekanisme resistensi alami. Tanaman

yang mengalami induced resistance akan menginduksi sintesis senyawa kimia

tertentu yang mampu mencegah pertumbuhan dan perkembangan patogen,
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berupa Pathogenesis Related- protein (PR-protein). PR-protein, merupakan

protein spesifik yang terdapat pada tanaman dan memiliki fungsi untuk

mempertahankan kelangsungan kehidupannya dengan  menangkal serangan

patogen yang berbahaya bagi tanaman. Kelompok PR-protein 13 adalah enzim

peroksidase. Enzim peroksidase bersifat toksik bagi patogen dan berperan

penting dalam proses lignifikasi, agar tumbuhan resisten terhadap serangan

patogen. Lignin adalah polimer fenol berantai panjang yang memiliki sifat

sukar terdegradasi oleh patogen sehingga mengakibatkan patogen tidak dapat

berkembang pada jaringan tanaman

E. Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah:

1. Terdapat kriteria ketahanan planlet Spathoglottis plicata yang diinduksi

asam fusarat terhadap infeksi F. oxysporum secara in vitro

2. Adanya karakter ekspresi spesifik planlet Spathoglottis plicata hasil

induce resistance terhadap F. oxysporum berdasarkan aktivitas enzim

peroksidase, ketebalan lignin, fenol total, kandungan klorofil total, klorofil

a klorofil b, dan indeks stomata



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Anggrek Tanah (Spathoglottis plicata Bl)

Anggrek sudah dikenal sejak 200 tahun lalu dan sejak 50 tahun terakhir mulai

dibudidayakan secara luas di Indonesia (Lestari, 2002). Metoda

perkecambahan biji anggrek yang praktis ditemukan pertama kali oleh Lewis

Knudson pada tahun 1884-1980. Metode ini mengilhami konsep bioteknologi

modern (Andiyani, 2001). Biji anggrek berhasil ditumbuhkan melalui kultur

in vitro pertama kali pada tahun 1928 oleh R.E. Holtum dengan

menggunakan formula Knudson. Hasil persilangan anggrek yang pertama kali

berbunga adalah Spathoglottis plicata (Gunadi, 1986).

Anggrek S. plicata merupakan anggrek terestrial yang tumbuh di atas

permukaan tanah dan dikenal sebagai anggrek tanah. Anggrek S. plicata

sering dijumpai pada tanaman di sekitar taman atau sering juga didapatkan

sebagai tanaman pot (Ningrum dan Effendi, 2005). Anggrek

S. plicata, banyak diminati sebagai tanaman hias untuk ornamen taman kota,

perkantoran dan kompleks perumahan di perkotaan (Romeida dkk., 2012).
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Menurut Dressler dan Dodson (2000), klasifikasi anggrek S. plicata Bl adalah

sebagai berikut.

Divisio : Magnoliophyta

Classis : Liliopsida

Ordo : Orchidales

Familia : Orchidaceae

Genus : Spathoglottis

Species : Spathoglottis plicata Bl.

Gambar 1. Bunga Spathoglottis plicata Bl.
(Foto Andari, diambil di Metro, Lampung, 2016)

Bunga anggrek S. plicata memiliki warna yang bervariasi dari ungu tua,

merah lembayung, lembayung muda, kuning emas, kuning  muda, putih

hingga yang memiliki dua warna seperti kuning dengan putih atau ungu tua

dengan merah (Balai Penelitian Tanaman Hias, 2006).
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Bunga S. plicata memiliki mahkota yang membuka lebar. Tandan bunga

menancap pada sisi samping umbi atau pangkal umbi dan bertangkai panjang.

Daun mahkota dan daun kelopak lebih kurang sama bentuknya. Bunga muda

memiliki daun pelindung yang tampak jelas (Dressler, 1990).

Anggrek S. plicata memiliki 4-8 daun yang berlipat membujur. Daun yang

berbentuk seperti jarum, yaitu panjang dan ramping. Bagian daun terlebar

berada pada bagian tengah. Ujung daun meruncing dengan sisi-sisi yang

tajam (Ningrum dan Effendi, 2005)

Anggrek S. plicata bertangkai panjang dan berumbi semu kecil dan memiliki

sistem perakaran serabut. Anggrek S. plicata akan tumbuh sempurna bila

kebutuhan hidupnya seperti cahaya, air, udara, suhu, dan unsur hara

tercukupi. Anggrek S. plicata akan tumbuh baik pada kondisi di bawah

naungan maupun tanpa naungan. Jumlah cahaya yang mencukupi ditandai

dengan daun berwarna hijau muda, permukaan daun mengkilap, tanaman

tumbuh segar dan sering berbunga (Pengetahuan dan Teknologi, 2008).
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B. Nilai Ekonomi Anggrek

Di Indonesia anggrek mulai mendapat perhatian khusus dan mulai

dibudidayakan pada saat Belanda dan Inggris datang ke Indonesia. Saat itu

harga anggrek lebih mahal dari harga perhiasan emas sehingga penduduk asli

mulai mengusahakan pemeliharaan anggrek (Lestari, 2002). Bisnis anggrek

memberikan prospek yang menguntungkan untuk dijadikan aset bagi

Indonesia dengan adanya Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI). PAI

merupakan ajang berbisnis para penyilang, petani, pembenih dan pedagang

tanaman anggrek dari seluruh penjuru Indonesia (Andiyani, 2001)

Anggrek sampai saat ini masih menjadi pusat perhatian para petani dan

pecinta tanaman hias, karena anggrek berpotensi sebagai tanaman pot dan

bunga potong yang tahan lama (Darmono, 2003). Berdasarkan data Badan

Pusat Statistik dan Direktorat Jendral Holtikultura tahun 2015, perkembangan

produksi anggrek di Indonesia pada 2010-2011 cenderung meningkat tetapi

pada 2012-2014 produksi anggrek di Indonesia mengalami penurunan dari

20,72% pada tahun 2012 menjadi 19,73% pada tahun 2014 (Kementrian

Pertanian RI, 2015). Produksi Anggrek di Indonesia dari tahun 2010 sampai

tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Produksi Anggrek di Indonesia

Sumber : Pusat Statistik dan Direktorat Jendral Holtikultura
(Kementrian Pertanian RI, 2015)

Pada Tabel 1 diketahui bahwa distribusi anggrek di Indonesia tersebar di

berbagai provinsi. Provinsi Lampung berkontribusi sebesar 101.45%

sepanjang 2010 – 2014 dan mengalami penurunan produksi pada 2010 – 2012

produksi anggrek pada tahun 2010 yaitu 219,669% dan menjadi 64,671%

pada 2012.
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Produksi anggrek di Indonesia secara keseluruhan mengalami penurunan dari

tahun 2012-2014. Pada tahun 2013-2014 produksi anggrek di Indonesia

mengalami penurunan sebesar 2,65% (Kementrian Pertanian RI, 2015).

C. Penyakit Layu Fusarium

Jamur Fusarium oxysporum (Fo) adalah salah satu jenis patogen tular tanah

yang menyebar melalui tanah atau rimpang dari tanaman sakit, dan

menginfeksi tanaman melalui luka yang terjadi karena pengangkutan benih,

penyiangan, atau karena serangga dan nematoda. Di dalam jaringan tanaman

yang terinfeksi akan terbentuk miselium yang berkembang sampai

mencampai pembuluh xilem, sehingga menyebabkan terhalangnya trasportasi

unsur  hara dan akhirnya tanaman layu (Putri dkk, 2014 ; Semangun, 1996).

Siklus hidup Fusarium oxysporum di bagi ke dalam dua fase yaitu fase

patogenesis dan fase saprogenesis. Pada fase patogenesis, jamur hidup

sebagai parasit pada tanaman inang. Jika tidak ada tanaman inang, jamur

fusarium akan hidup di dalam tanah sebagai saprofit pada sisa tanaman dan

masuk ke fase saprogenesis, yang kemudian dapat menjadi sumber inokulum

untuk menimbulkan penyakit pada tanaman lain (Groenewald, 2006).

Fusarium oxysporum menghasilkan toksin yang menyerang pembuluh xilem

dan mengubah permeabilitas membran plasma sel tanaman inang sehingga

tanaman yang terinfeksi lebih cepat kehilangan air. Toksin yang dihasilkan

Fusarium oxysporum yaitu asam fusarat (Nugraheni, 2010). Gejala umum
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penyakit layu fusarium antara lain tanaman menguning dan kadang-kadang

menggulung, daun berkerut dan mengering serta akar membusuk. Penyakit

layu fusarium dapat menyebar pada tanaman lainnya melalui luka bekas

potong (Darmono, 2003).

Klasifikasi jamur Fusarium oxysporum menurut Semangun (2001) adalah

sebagai berikut.

Divisio : Ascomycota

Classis : Sordariomycetes

Ordo : Hypocrales

Familia :  Nectriaceae

Genus : Fusarium

Species : Fusarium oxysporum

Fusarium oxysporum (Fo) dapat bertahan lama dalam tanah sebagai saprofit

pada sisa-sisa tanaman. Apabila kondisi lingkungan menguntungkan, jamur

akan berkecambah dan mengadakan penetrasi sehingga terjadi infeksi pada

tanaman (Semangun, 1996). Penyakit layu fusarium  dapat menyerang bunga,

pucuk daun, daun, dan pangkal daun. Kadang-kadang dapat meluas pada

bagian batang (Lestari, 2002).

Tanaman yang terserang Fo akan menyebabkan gejala penyakit awal seperti

tulang-tulang daun pucat, terutama pada daun-daun bagian atas dan diikuti

dengan menggulungnya daun yang lebih tua kemudian tangkai daun
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merunduk sehingga tanaman menjadi layu secara keseluruhan. Serangan

penyakit layu fusarium pada tanaman muda akan menyebabkan tanaman mati

secara mendadak, karena terjadi kerusakan pada pangkal batang (Semangun,

2001)

D. Asam Fusarat

Salah satu cara untuk mendapatkan tanaman yang tahan terhadap layu

fusarium adalah dengan menginduksikan toksin yang dihasilkan

Fusarium oxysporum pada tanaman (Sukmadjaja dkk., 2013). Asam fusarat

(AF) merupakan toksin yang dihasilkan oleh Fusarium oxysporum banyak

digunakan pada seleksi in vitro pada berbagai tanaman (Bacon et al., 1996).

Asam fusarat dapat menginduksi pembentukan senyawa untuk ketahanan

tanaman. Seleksi tanaman dengan menginduksi ketahanan menggunakan

asam fusarat akan lebih efektif dengan memberikan sumber induksi dengan

dosis rendah yaitu pada konsentrasi AF nontoksik (di bawah 10-6 M) sehingga

tanaman akan memberikan respon ketahanan dengan memproduksi

fitoaleksin untuk menghambat aktivitas patogen. Salah satu senyawa

fitoaleksin yang di produksi oleh tanaman adalah fenol. Induksi AF juga

dapat meningkatkan senyawa H2O2 pada medium kultur, di mana H2O2

besifat toksik bagi patogen. Sebaliknya AF pada konsentrasi toksik akan

menyebabkan kematian pada tanaman (Bouizgarne et al., 2006).
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Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penambahan AF pada

medium kultur sebagai komponen seleksi berkorelasi dengan tingkat

ketahanan tanaman terhadap Fusarium. Pendekatan seleksi in vitro dilaporkan

telah menghasilkan varietas tahan pada planlet vanili (Nurcahyani dkk.,2012)

dan melon (Sujatmiko dkk., 2012)

E. Ketahanan Terimbas (Induced Resistance)

Mekanisme ketahanan tanaman terhadap penyakit dapat dibedakan menjadi

dua yaitu ketahanan alami dan ketahanan terimbas. Ketahanan alami

berkaitan dengan karakter normal dari tanaman seperti kutikula yang tebal,

pembukaan stomata, jumlah trikoma, dan juga kemampuan membentuk

senyawa anti mikroba. Ketahanan terimbas merupakan ketahanan yang

terekspresi setelah tanaman diserang patogen (Hwang dan Kook 1995).

Induced resistance menggunakan bahan pengimbas (elisitor) menyebabkan

sistem ketahanan tanaman menjadi aktif, dengan menstimulasi mekanisme

resistensi alami yang dimiliki oleh inang. Elisitor dapat berupa agen biologi,

kimia, dan fisika (Agrios, 2005 dan Amza, 2011). Induced resistance

merupakan strategi pengendalian yang efektif, karena tanaman dapat

meningkatkan kemampuan dalam menahan serangan patogen seperti jamur,

bakteri dan virus (Quing and Hongwen, 2002).
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Penggunaan jamur antagonis merupakan salah satu strategi yang dapat

diterapkan untuk meningkatkan ketahanan tanaman, melalui mekanisme

pengimbasan ketahanan. Beberapa parameter yang dapat menggambarkaan

terjadinya mekanisme ketahanan tanaman terhadap infeksi patogen antara lain

adanya peningkatan senyawa fenol, enzim peroksidase, dan lignifikasi

(Vidhyasekaran, 1997)

Tahapan proses pembentukan Induced resistance dalam tumbuhan menurut

Campbell et al (2008) sebagai berikut.

1. Pengenalan gen untuk gen

Pengenalan gen untuk gen adalah suatu bentuk resistensi terhadap

penyakit yang dimiliki oleh tumbuhan yang melibatkan pengenalan

molekul-molekul yang berasal dari patogen oleh produk-produk protein

dari gen-gen resisten, sehingga memacu jalur tranduksi sinyal yang

menyebabkan aktivasi respon-respon pertahanan yang mencakup respons

hipersensitif

2. Respons hipersensitif

Respon hipersensitif merupakan respon pertahanan yang menyebabkan

kematian sel dan jaringan daerah yang terkena infeksi patogen, untuk

membatasi penyebaran patogen. Respons hipersensitif juga menginduksi

produksi Pathogenesis Related- protein (PR-protein), salah satu
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PR-protein adalah enzim peroksidase yang berperan penting dalam proses

lignifikasi, agar tumbuhan resisten terhadap serangan patogen.

PR-protein, merupakan protein spesifik yang terdapat pada tanaman dan

berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan tanaman,

khususnya dalam  menangkal serangan dari patogen yang berbahaya bagi

tanaman tersebut. Setiap tanaman akan memberi respon yang spesifik apabila

terkena serangan patogen dari luar, dengan jalan meningkatkan sintesis PR-

proteinnya (Soedjanaatmadja, 2008).

Protein tumbuhan anti jamur (PR-protein) telah diklasifikasi menurut

Vidhyasekaran (1997) berdasarkan pada karakter molekular proteinnya

adalah sebagai berikut.

1. PR1, terdiri atas polipeptida yang dikenal dengan PR1a, PR1b dan PR1c.

2. PR2, yaitu ß-1,3-glukanase, yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok,

yaitu (a) enzim-enzim yang terdapat di vakuola, (b) PR-2, PR-N dan PR-

O, dan (c) enzimPR-Q.

3. PR3, yaitu kitinase, ditemukan pertama kali pada ekstrak biji kacang

almond, kemudian juga ditemukan pada buncis, gandum, papaya, karet,

kapri, dan tomat. Berdasarkan struktur penyusunnya dapat dibagi menjadi

4 kelompok, yaitu kelompok kitinase I, II, III, IV.

4. PR4, merupakan protein yang memiliki struktur mirip dengan kitinase
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5. PR5, merupakan protein dengan kandungan sistein 8%, berat molekul dan

fungsi imunologi yang mirip dengan thaumatin (TL-protein)

6. PR6, protein yang memiliki struktur dan serologi mirip dengan protein

PR5 (TL-protein) tetapi memiliki fungsi seperti ß-1,3-glukanase dan

kitinase

7. PR7, yaitu protein yang terdapat pada jaringan intraseluler biji.

8. PR8, protein dengan berat melekul rendah

9. PR9, protein dengan kandungan glisin tinggi

10. PR10, yang diidentifikasi sebagai proteinase, berupa enzim dengan berat

molekul tinggi yang dtemukan di vakuola dan ruang interseluler daun

tomat yang terinfeksi Fulvia fulva (Cladosporium fulvum)

11. PR11, diidentifikasi sebagai protein anti jamur pada gandum, mentimun,

dan tomat yang terinfeksi Fusarium oxysporum.

12. PR 12, diidentifikasi sebagai enzim amylase yang ditemukan pada daun

tembakau yang trinfeksi  virus TMV

13. PR 13, diidentifikasi sebagai enzim peroksidase yang mampu

mengubah alcohol sinapil, koniferil dan kumaril menjadi lignin, yang

ditemukan pada kentang, tomat, tembakau dan kacang tanah.

14. 1,3;1,-4- ß-glukanase, dikenal sebagai PR-protein pada tanaman

monokotil.

Enzim peroksidase termasuk kelompok PR-protein 13 (Vidhyasekaran, 1997).

Peningkatan enzim peroksidase dapat menggambarkan terjadinya mekanisme

ketahanan tanaman terhadap suatu infeksi patogen (Agrawal et al., 1999).
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Enzim peroksidase mampu mengkatalisis reaksi senyawa fenolik menjadi

senyawa kuinon dengan menghasilkan H2O2 yang bersifat toksik bagi

patogen. Enzim peroksidase juga berperan sebagai katalisator dalam proses

pembentukan lignin (Bouizgarne et al., 2006).

Menurut Lea dan Leegood (1999) pembentukan lignin melalui jalur

fenilpropanoid dipicu oleh enzim peroksidase. Lignin adalah polimer fenol

yang berantai panjang. Sifat lignin yang sukar terdegradasi oleh

mikroorganisme, mengakibatkan patogen tidak dapat berkembang dalam

jaringan tanaman (Goodman et al., 1986)

Gambar 2. Biosintesis lignin pada tumbuhan melalui jalur fenilpropanoid
(Lea  dan Leegood, 1999)
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Lignin terjadi pada tumbuhan melalui jalur fenilpropanoid. Proses lignin

diawali dengan katalisasi fenilalanin menjadi asam sinamat oleh

phenylalanine ammonia lyase (PAL), kemudian asam sinamat dihidrolisis

oleh enzim 4-hidroksilase menjadi asam kumarat, selanjutnya, asam kumarat

dengan enam bahan gugus Co-enzim ASH (CoASH) oleh enzim 4-kumaril

CoA ligase diubah menjadi asam kafeat. Enzim CA 3-metil trasferase (CA 3-

MeT) mengubah asam kafeat menjadi asam ferulat, yang selanjutnya diubah

menjadi asam sinapat dengan bantuan enzim hidroksi ferulat. Selanjutnya

terjadi proses oksidasi asam sinapat, asam ferulat dan asam kumarat menjadi

alkohol sinapil, alkohol ferulat dan alkohol kumaril yang ketiganya adalah

precursor lignin. Ketiga precursor lignin tersebut kemudian dengan bantuan

enzim peroksidase diubah menjadi lignin, sehingga dengan kata lain enzim

peroksidase memiliki peran penting dalam biosintesis lignin (Lea dan

Leegood, 1999)

F. Perbanyakan Tanaman Secara In Vitro

Metode in vitro dapat digunakan untuk menciptakan varietas-varietas

tumbuhan baru dengan menumbuhkan tanaman utuh dari bagian-bagian

tanaman induknya seperti daun, mata tunas  serta menumbuhkannya pada

medium buatan yang mengandung berbagai nutrient dan hormon (Campbell

et al., 2008). Pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara in vitro

membutuhkan komponen penting dalam medium tanam (Gunawan, 1997).
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Peran penting medium sebagai penyedia unsur hara dan mineral seperti

penyedia air, vitamin, dan zat pengatur tumbuh (Wattimena dkk., 1992).

Faktor lain yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara

in vitro yaitu faktor lingkungan seperti pH, kelembapan, cahaya, dan

temperatur (Nugroho, 2000).

Perbanyakan tanaman secara in vitro mendatangkan banyak keuntungan,

yaitu lingkungan terkontrol dan kondisi yang aseptik pada ruangan

mengakibatkan bahan (medium) tanam yang akan digunakan terbebas dari

kontaminasi jamur dan bakteri. Sehingga memungkinkan memberi perlakuan

pada medium tanam secara in vitro yaitu dengan memberikan bahan

pengimbas. Tanaman yang ditanam dengan kultur in vitro yaitu pada wadah

kultur yang relatif kecil sehingga memungkinkan tanaman ditanam dalam

jumlah besar pada tempat yang terbatas (Andiyani, 2001).

Penggunaan AF, dapat dilakukan  untuk menyeleksi tanaman yang tahan

terhadap penyakit layu fusarium. AF digunakan pada seleksi in-vitro karena

asam fusarat bersifat pathogen terhadap tumbuhan. Beberapa penelitian

menunjukkan bahwa penambahan asam fusarat pada media sebagai

komponen seleksi berkorelasi dengan tingkat ketahanan tanaman terhadap

fusarium. Pendekatan seleksi in-vitro dilaporkan telah menghasilkan banyak

varietas tanaman tahan diataranya pada tanaman vanili (Nurcahyani dkk.,

2012) dan melon (Sujatmiko dkk., 2012)
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G. Biosintesis Klorofil

Klorofil merupakan zat hijau daun yang berperan dalam fotosintesis. Pada

umumnya klorofil disintesis pada daun untuk menangkap cahaya dengan

jumlah berbeda tergantung faktor lingkungan dan genetik setiap spesies

(Hendriyani dan Nantya, 2009).

Gambar 3. Struktur klorofil (a). Klorofil a, (b). Klorofil b
(Song dan Banyo, 2011).

Klorofil pada tumbuhan berperan untuk menyerap energi cahaya pada

panjang gelombang antara 400-700 nm yaitu panjang gelombang untuk

cahaya merah dan biru. Secara kimiawi, klorofil tidak larut dalam air

melainkan dalam pelarut organik yang polar, seperti etanol dan kloroform

(Dwidjoseputro, 1994). Terdapat 2 macam klorofil pada tanaman tingkat

tinggi yaitu klorofil a ( ) berwarna hijau tua dan klorofil b

) berwarna hijau muda.  Klorofil a dan b merupakan klorofil

yang paling kuat menyerap cahaya di bagian merah dengan panjang

(a) (b)
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gelombang 600-700 nm dan paling sedikit menyerap cahaya hijau dengan

panjang gelombang 500-600 nm, sedangkan cahaya berwarna biru diserap

oleh karotenoid (Song dan Banyo, 2011)

Faktor-faktor yang mempengaruhi biosintesis klorofil antara lain cahaya,

gula, air, karbohidrat, faktor genetik, temperatur, dan unsur-unsur hara

seperti: N, Fe, Mg, Mn, Cu, Zn, S, dan Oksigen. Nitrogen merupakan unsur

hara makro dan merupakan faktor utama pembentukan klorofil.  Kekurangan

unsur nitrogen pada tanaman menyebabkan gejala klorosis pada daun

(Hendriyani dan Nantya, 2009).

Kekurangan air menyebabkan penurunan konsenterasi klorofil, sebagai akibat

dari terhambatnya penyerapan unsur hara seperti nitrogen dan magnesium

yang sangat dibutuhkan tanaman dalam sintesis klorofil (Song dan Banyo,

2011).
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai April 2016 di

Laboratorium Botani (ruang penelitian in vitro), Jurusan Biologi, Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung.

B. Alat dan Bahan Penelitian

1. Alat – alat Penelitian

Alat- alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah aluminium foil,

Autoclave, Laminar Air Flow Cabinet (LAF), pinset, scalpel, mata pisau

scalpel, kertas filter, Erlenmeyer berukuran 50 ml, cawan petri berdiameter

10 cm, corong, botol kultur berukuran 250 ml, gelas ukur bervolume 100 ml

dan 500 ml, kertas label, mikroskop, mikropipet, pipet tip, spektrofotometri ,

tabung reaksi, rak tabung reaksi, timbangan analitik Ohaus, tisu, waterbatt,

dan  kamera nikon.
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2. Bahan – bahan penelitian

Bahan yang digunakan adalah planlet anggrek Spathoglottis plicata Bl steril

dalam botol kultur umur 6 bulan yang diperoleh dari koleksi pribadi

Ibu Dr. Endang Nurcahyani, M.Si, asam fusarat murni yang diproduksi oleh

Sigma chemical Co. {Fusaric acid (5-butylpicolinic acid) from Giberella

fujikuroi}, alkohol 70 %, akuades, Benzine Amino Purine (BAP), Indole-3-

Acetic Acid (IAA), sukrosa, Plant Preservative Mixture (PPM), Kalium

Hidroksida (KOH), Asam Chlorida (HCl), Formalin Aseto Alkohol (FAA),

safranin, anilin blue, dan bahan kimia medium Vacin  & Went (VW) padat

yang komposisinya disajikan dalam Lampiran 1.

C. Rancangan Percobaan

Penelitian disusun dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)

dengan satu faktor yaitu konsentrasi asam fusarat  yang terdiri atas 5 taraf  yaitu:

0 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, dan 40 ppm.  Masing-masing konsentrasi

diulang 5 kali dan setiap ulangan terdiri dari 3 eksplan S. plicata dalam setiap

botol kultur. Parameter yang diuji yaitu aktivitas enzim peroksidase, ketebalan

lignin, fenol total, kandungan klorofil total, klorofil a klorofil b, dan indeks

stomata.
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D. Pelaksanaan Penelitian

Secara ringkas pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada bagan alir penelitian.

Penelitian terdiri atas beberapa tahap, yaitu: 1) Penanaman planlet S. plicata umur

6 bulan kedalam medium VW yang sudah ditambahkan AF sesuai konsentrasi; 2)

Penentuan kisaran konsentrasi asam fusarat toleran untuk seleksi planlet S. plicata

secara in vitro. Penelitian pada tahap satu dan dua telah selesai dilaksanakan dan

dihasilkan planlet anggrek tanah yang toleran terhadap asam fusarat secara in

vitro yaitu pada konsentrasi 40 ppm. 3) Pengujian planlet anggrek tanah

terhadap Fusarium oxysporum ; 4) analisis karakter ekspresi yang spesifik pada

planlet S. plicata meliputi visualisasi planlet, persentase jumlah planlet yang

hidup, analisis indeks stomata, analisis kandungan klorofil a, klorofil b, dan

klorofil total, analisis kandungan enzim peroksidase, analisis ketebalan lignin

serta analisis fenol total. Tahap penelitian disajikan dalam bentuk bagan alir

seperti tercantum pada Gambar 4
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Gambar 4. Bagan alir penelitian
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Berikut ini uraian tahapan penelitian yang disajikan pada bagan alir Gambar 4.

1. Penanaman planlet S. plicata dalam medium VW yang sudah diberi asam

fusarat

Medium Vacint & Went (VW) pada botol kultur yang telah disterilisasi

ditambah asam fusarat (AF) dengan konsentrasi  0 ppm (kontrol), 10 ppm, 20

ppm, 30 ppm, dan 40 ppm. Asam fusarat sebelum digunakan, dilarutkan dengan

akuades sampai diperoleh konsentrasi yang ditentukan, kemudian disaring

menggunakan syringe filter yang mempunyai diameter 0,45 µm, dilakukan

sebanyak 2 kali. Penyaringan diulang dengan menggunakan filter berdiameter

0,22 µm satu kali. Penyaringan dilakukan dalam ruang steril didalam Laminar

Air Flow (LAF) Cabinet.  Selanjutnya AF ditambahkan ke dalam medium VW

dalam botol kultur yang sudah diseterilisasi.  Sebelum digunakan, medium

diinkubasikan selama 7 hari pada suhu kamar (25 oC) untuk memastikan bahwa

AF telah tersaring dengan baik.  Apabila dalam waktu 7 hari tidak terjadi

kontaminasi pada medium, maka medium dapat digunakan.

Penanaman planlet S. plicata dilakukan dalam ruang steril didalam Laminar Air

Flow (LAF) Cabinet. Eksplan yang digunakan berupa planlet steril. Planlet-

planlet dari botol kultur dikeluarkan dengan scalpel steril dan satu-persatu

diletakkan di atas cawan petri berdiameter 10 cm, kemudian planlet dipilah

satu-satu, setelah itu ditanam pada masing-masing botol kultur yang berisi
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medium  perlakuan yang telah ditentukan di atas. Masing-masing konsentrasi

dilakukan 5 kali ulangan dan setiap ulangan terdiri dari 3 eksplan S. plicata

dalam setiap botol kultur.

2. Seleksi planlet S. plicata dengan AF pada berbagai konsentrasi

Seleksi planlet dilakukan selama 30 hari. Pada akhir minggu ke-4 dievaluasi

untuk mengetahui konsentrasi AF yang toleran untuk seleksi planlet S. plicata

secara in vitro.

a. Persentase jumlah planlet yang hidup

Rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah planlet S. plicata yang

hidup yaitu:

Jumlah planlet hidup
Jumlah seluruh planlet

(Nurcahyani, 2014)

Visualisasi planlet, meliputi warna tunas yang terbentuk dengan

klasifikasi sebagai berikut: hijau, hijau dengan bagian tertentu berwarna

cokelat, cokelat

x 100%
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3. Pengujian planlet S. plicata terhadap F. oxysporum

Inokulasi Fusarium oxysporum pada kandidat planlet S. plicata tahan

Fusarium oxysporum dilakukan menurut teknik Hadisutrisno (1995).

Inokulasi Fo dilakukan secara langsung pada planlet dalam botol kultur.

Mikrokonidium jamur Fo dengan kerapatan spora 1,7 x 104 per mL diteteskan

pada planlet 1-2 tetes, kemudian diinkubasi pada suhu kamar (25˚C) selama

24 jam. Pengamatan dilakukan mulai hari ke-3 setelah inokulasi selama 4

minggu dengan mengamati dan menghitung jumlah daun yang menunjukkan

gejala layu dengan indeks kelayuan menurut He et al., (2002) seperti disajikan

dalam Tabel 2

Tabel 2. Indeks kelayuan menurut He et al. (2002)

Skor Keterangan

0 Tidak ada gejala kuning (layu atau tanaman sehat)

1 1-2 daun kuning (layu)

2 3 daun kuning (layu)

3 4 daun kuning (layu)

4 Lebih dari 4 daun kuning (layu) atau tanaman mati
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Intensitas Penyakit (IP) dihitung dengan rumus :

IP = x 100%

Keterangan :

IP : Intensitas Penyakit

n : Jumlah tanaman pada skor v

v : Nilai skor tertentu

N : Jumlah tanaman yang diuji

Z : Nilai skor tertinggi

Tingkat ketahanan tanaman ditentukan berdasarkan  skoring  dengan mengacu

pada ketentuan Wibowo (2002) seperti ditunjukkan dalam  Tabel 3  sebagai

berikut.

Tabel 3. Tingkat ketahanan tanaman menurut Wibowo (2002)

IP (%) Kriteria Ketahanan

≤ 25 Tahan

25 < IP ≤ 50 Moderat

>50 atau mati Rentan

Keterangan : IP = Intensitas Penyakit
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4. Karakterisasi Planlet S. plicata

Karakter planlet anggrek tanah yang berhubungan dengan ketahanan

Fusarium oxyporum dapat ditinjau antara lain dari aktivitas enzim

peroksidase, ketebalan lignin, fenol total, kandungan klorofil total, klorofil a

klorofil b, dan indeks stomata

a. Analisis aktivitas enzim peroksidase

Aktivitas enzim peroksidase dianalisis dengan metode Saravanan et al.,

(2004). Daun segar sebanyak 0,5 g digerus dalam aquades lalu disaring

dengan kertas saring. Selanjutnya ditambahkan 1,5 mL 0,05 M pirogalol,

dan 0,5 mL 1% H2O2. Campuran disentrifus pada kecepatan 5,000 rpm dan

suhu 4oC selama 10 menit kemudian diendapkan dalam suhu kamar dan

dimasukkan ke dalam kuvet berukuran 0,5 mL. Spektrofotometer diatur

dengan panjang gelombang 420 nm dan dibaca dari nol. Pada tahap awal

ditambahkan 100 µL 1% H2O2 pada kuvet yang sudah terisi campuran

sampel dan dibaca selama 5 menit. Aktivitas enzim dihitung dalam

U/mg/min. Satu unit adalah aktivitas berubahnya OD 420 nm pada

spektrofotometer per menit.
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b. Analisis lignin

Pembuatan preparat dengan metode Ruzin (1999). Pengamatan lignifikasi

pada irisan melintang bulbus planlet anggrek tanah (Spathoglottis plicata)

yang telah dilakukan pengimbasan dengan asam fusarat menggunakan

Langkah kerja dilakukan sebagai berikut.

Planlet Spathoglottis plicata dicabut, kemudian bulbus pada S. plicata

dibersihkan. Bulbus yang sudah bersih direndam dalam FAA dan

disimpan selama 24 jam. Bulbus selanjutnya dijepit dibagian tengah

gabus, dan diiris dengan hands free section secara melintang. Potongan

irisan melintang direndam dalam safranin encer (1% w/v) selama 1,5 jam,

kemudian dibilas dengan akuades.  Potongan batang yang telah dibilas

direndam dalam larutan alkohol konsentrasi 70% selama 2-5 menit

kemudian direndam dalam safranin dan dikering-anginkan. Sesudah

kering, potongan batang diletakkan di atas gelas preparat dan ditutup

dengan gelas penutup. Selanjutnya gelas preparat diamati di bawah

mikroskop dengan perbesaran 400 kali.  Jaringan bulbus yang

terlignifikasi akan tampak berwarna merah muda.

Pengaruh AF, selanjutnya dideteksi efeknya antara lain melalui

pengukuran ketebalan lignin pada dinding xilem.  Pengukuran ketebalan

lignin dengan menggunakan mikrometer okuler.
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c. Analisis Fenol Total

Bahan untuk analisis senyawa fenol menggunakan planlet anggrek tanah

yang sudah diimbas AF dibandingkan dengan kontrol. Analisis senyawa

fenol total menggunakan metode Aberouman and Deokue (2008) dengan

langkah-langkah sebagai berikut.

a.) Penyiapan kurva kalibrasi standar senyawa fenol

Asam galat digunakan sebagai larutan standar. Konsentraasi asam

galat murni yang digunakan adalah 10, 20, 30, 40 ppm dalam aquades,

Masing-masing konsentrasi tersebut kemudian diambil sebanyak 0,5

ml dan dimasukkan kedalam labu ukur 100 mL, kemudian ditambah

2,5 mL reagen Folin-Ciocalteau dan 2 mL natrium karbonat 7,5%

setelah tercampur dimasukkan ke dalam kuvet dan dilihat nilai serapan

pada panjang gelombang 765 nm, sebagai kontrol digunakan akuades.

Setelah diketahui nilai serapan, selanjutnya dibuat kurva standar, serta

dilihat persamaan regresinya antara kepekatan asam galat dan nilai

serapan.
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b.) Penyiapan planlet sampel

Planlet anggrek tanah seberat 2 g dilumat dengan menggunakan mortar

gelas dan dilarutkan dalam 25 mL etanol  80% (Sigma Chemical Co).

Larutan tersebut kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 13.000

rpm selama 15 menit. Sesudah disentrifugasi kemudian diambil

supernatannya.

c.) Pengukuran fenol total

Supernatan diambil sebanyak 0,5 mL dimasukkan kedalam labu ukur

100 mL, kemudian ditambah 250 µL Reagen Folin-Ciocalteu, setelah

didiamkan selama 5 menit kemudian ditambahkan 1 mL NA2CO3.

Sesudah tercampur rata, dimasukkan kedalam kuvet denga volume 5

mL dan diamati nilai serapan pada panjang gelombang 765 nm

menggunakan spektrofotometer, sebagai kontrol digunakan aquades.

Dari nilai serapan kemudian ditentukan kandungan senyawa fenol

berdasarkan persamaan regresi asam galat yaitu hubungan atara nilai

serapan ekstrak planlet anggrek tanah dan seri kepekatan asam galat.
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d. Analisis kandungan klorofil

Bahan untuk analisis kandungan klorofil menggunakan daun planlet

Spathoglottis plicata yang sudah diimbas dengan AF, menggunakan

metode Harbourne (1987) dengan spektrofotometer. Langkah kerjanya

sebagai berikut.

Daun planlet S. plicata yang seragam sebanyak 0,1 g dihilangkan ibu

tulang daunnya, kemudian digerus dengan mortar (pestle) dan

ditambahkan 10 mL aseton 80%. Setelah itu larutan disaring dengan

kertas Whatmann No. 1, dan dimasukkan ke dalam flakon serta ditutup

rapat. Larutan sampel dan larutan standar (aseton 80%) di ambil sebanyak

1 mL, kemudian dimasukkan dalam kuvet. Setelah itu dilakukan

pembacaan serapan dengan spektrofotometer UV pada panjang

gelombang (λ) 646 nm dan 663 nm, dengan ulangan tiap sampel sebanyak

3 kali. Kandungan klorofil dihitung dengan menggunakan rumus sebagai

berikut.

Klorofil total =  17,3 λ646 + 7,18 λ663 mg/l

Klorofil a = 12,21 λ663 – 2,81 λ646 mg/l

Klorofil b = 20,13 λ646 – 5,03 λ663 mg/l
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e. Analisis Indeks Stomata

Pembuatan preparat stomata dengan metode Ruzin (1999) sebagai

berikut. Pembuatan preparat stomata dengan membuat potongan-

potongan segi empat dari daun planlet S. plicata dengan sisi ± 5 mm dan

dimasukkan ke dalam tabung berisi larutan kloralhidrat dalam air (5:1).

Tabung dipanasi dalam waterbath selama ± 10-15 menit hingga potongan

daun transparan. Potongan daun diletakkan dalam larutan khloralhidrat

pada gelas benda. Permukaan yang ada stomatanya diletakkan disebelah

atas, kemudian ditutup dengan gelas penutup. Preparat diamati pada 3

bagian daerah yang berlainan. Tiap sel epidermis (E) ditandai dengan (x),

tiap stoma (S) ditandai dengan (O). Indeks stomata besarnya dihitung

dengan rumus:

S
E + S

Hasil akhir adalah rata-rata dari 3 buah pengamatan.

E. Analisis Data

Data berupa data kuantitatif. Data kuantitatif dari setiap parameter dianalisis

dengan menggunakan Analisis Ragam (Analysis of Variance) atau Anova.

Analisis ragam atau anova dilakukan pada taraf nyata 5% dan uji lanjut dengan

uji BNT (Beda Nyata Terkecil) pada taraf nyata 5%.

x 100Indeks stomata =



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan

sebagai berikut

1. Kriteria ketahanan planlet S. plicata pada hari ke-28 (0 ppm) kontrol dan

10 ppm adalah rentan. Pada 20 ppm dan 30 ppm kriteria ketahanannya

yaitu moderat. Pada konsentrasi 40 ppm kriteria ketahanannya adalah

tahan dengan intensitas penyakit hingga 0%

2. Planlet anggrek tanah yang tahan terhadap Fusarium oxysporum memiliki

karakter ekspresi yang berbeda dengan planlet anggrek tanah yang tidak

tahan terhadap Fusarium oxysporum.

a. Terjadi peningkatan aktivitas enzim peroksidase pada planlet anggrek

tanah yang tahan terhadap Fusarium oxysporum dibandingkan kontrol.

Hal tersebut berbanding lurus dengan semakin tinggi konsentrasi asam

fusarat yang diberikan semakin meningkat aktivitas enzim peroksidase.
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b. Ketebalan lignin pada angrek tanah yang diberi perlakuan asam fusarat

ketebalan ligninnya meningkat dengan semakin meningkatnya

konsentrasi asam fusarat yang diberikan.

c. Terjadi peningkatan kandungan fenol pada planlet anggrek tanah yang

tahan terhadap Fusarium oxysporum dibanding kontrol

d. Kandungan klorofil a, b, dan total pada daun planlet anggrek tanah

yang tahan terhadap Fusarium oxysporum mengalami peningkatan

dibandingkan kontrol dengan semakin tinggi konsentrasi asam fusarat

yang diberikan.

e. Indeks stomata pada daun planlet anggrek tanah yang tahan terhadap

Fusarium oxysporum mengalami peningkatan dibandingkan daun

planlet anggrek tanah yang tidak tahan terhadap Fusarium oxysporum.

B. Saran

Perlu dilakukan penelitian untuk meningkatkan konsentrasi asam fusarat untuk

pengimbasan Spathoglottis plicata dan infeksi F. oxysporum terhadap

ketahanan planlet S. plicata, serta pembuktian secara molekular pada tingkat

DNA dapat dilakukan isolasi pita DNA baru (spesifik) untuk dianalisis dengan

menggunakan probe dalam southern blot.



56

DAFTAR PUSTAKA

Aberouman, A.A dan Deokule, S.S. 2008. Comparison of  Phenolic Compounds of
Some Edible Plants of Iran and India. Pakistan Journal of Nutrition. ISSN. 7
(4): 582-585

Agrawal, A.A, Sadie, T, dan Elizabeth B. 1999. Induced Plant Defenses Against
Pathogens and Herbivors, Biochemistry, Ecology and Agriculture. APS Press.
St. Paul, Minnesota

Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology. 5th ed. Elsevuer Academic Press, California.

Amilah dan Astuti Y. 2006. Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Taoge dan Kacang Hijau
pada Media Vacin and Went (VW) terhadap Pertumbuhan Kecambah
Anggrek Bulan (Phalaenopsis amabilis L.). Bulletin Penelitian. (9): 79-96

Amza, R.L. 2011. Respon Ketahanan Kultur Pisang Kepok (Musa balbisiana)
Terhadap Inokulasi Fusarium oxysporum f. sp cubens.Universitas Andalas
Padang.Thesis. pp 1-5

Andiyani, Y. 2001. Usaha Pembibitan Anggrek Dalam Botol. Pustaka Baru press.
Yogyakarta. 217p

Arai M dan Takeuchi M. 1993. Influence of Fusarium Wilt toxin(s) on Carnation cell.
Plant Cells, Tissue and Organ Culture (34): 287 – 293.

Artlip, T.S. and E.A. Funkhouser. 1995. Protein Synthetic Responses to
Environmental Stresses. In M. Pessarakli (Ed). Handbook of Plant and
Crop Physiology. Marcel Dekker,. Inc., New York. pp.627-644



57

Bacon, C.W, Porter, J.K, Norred W.P, and Leslie, J.F. 1996. Production of Fusaric
Acid by Fusarium Sp. Applied and Enviromental Microbiolog. 62 (11):
4039-4043.

Balai Penelitian Tanaman Hias. 2006. Varietas Baru Anggrek. Warta Penelitian dan
Pengembangan Pertanian. 28 (3): 16-17

Bouizgarne B, Bouteau H.E.M, Frankart C, Reboutier D, Madiona K, Pennarun A.M,
Monestiez M, Trouverie J, Amiar Z, Briand J, Brault M, Rona J.P, Ouhdouch
Y, and Hadramu E.I. 2006. Early Physiological Responses of Arabidopsis
thaliana Cells to Fusaric Acid : Toxic and Signallling Effects. New
Phytologist 169 : 209 - 218

Campbell, N.A dan Jane, B.R.  2008. Biologi Edisi Delapan Jilid 2. Erlangga,
Jakarta. 439p

Chairul. 2003. Identifikasi Secara Cepat Bhan Bioaktif pada Tumbuhan di Lapangan.
Berita Biologi . 6 (4): 621-628.

Damayanti, F. 2010. Peningkatan Ketahanan Pisang Kepok (Musa Paradisiaca
L)Hasil Kultur Jaringan Terhadap Penyakit Layu Fusarium Melalui Seleksi
Asam Fusarat. Jurnal Ilmiah Fakor Exacta. 3 (4): 310-319

Darmono, D.W. 2003. Agar Anggrek Rajin Berbunga. Penebar Swadaya : Depok.
59p

Djaenuddin, N. 2003. Bioekologi dan Pengelolaan Penyakit Layu Fusarium:
Fusarium oxysporum. Balai Penelitian Tanaman Serelia. Maros.
pp: 67-71.

Djatnika, I. 2012. Seleksi Bakteri Antagonis untuk Mengendalikan Layu Fusarium
pada Tanaman Phalaenopsis. J. Hort. 22 (3) 276-284.



58

Dressler, R.L. 1990. The Orchids, Natural History and Classification. Harvard
University Press. Cambridge, Massachusetts. 332 p.

Dressler, R and Dodson, C.H . 2000. Classification and phylogeny in Orchidaceae.
Annals of the Missouri Botanic Garden 47. pp: 25−67.

Dwidjoseputro. 1994. Pengantar Fisiologi Tumbuhan. Pustaka Gramedium. Jakarta.

Fahn, A. 1991. Anatomi Tumbuhan. Edisi ke-3. Gadjah Mada University Press.
Yogyakarta. 943 p.

Gunadi, T. 1986. Anggrek dari Benua ke Benua. Angkasa, Jakarta. 129 p.

Gunawan,  L.W. 1997. Teknik Kultur Jaringan. Laboratorium Kultur Jaringan
Tanaman. PAU Bioteknologi IPB Bogor. Direktorat Jendral Pendidikan
Tinggi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bogor. 396p

Goodman, R.N,  Zoltan K., and  Milton  Z, 1986. The Biochemistry and Physiology of
Plant Disease. D. Van Nostrand Company, Inc. New Jersey, Toronto,
London, Melbourne.

Groenewald, S. 2006. Biology, pathogenicity and diversity of Fusarium oxysporum
f.sp.cubense. University of Pretoria etd. Disertasi.Tidak dipublikasikan.

Hadi, H. 2003. Analisis Genetik Sifat Ketahanan Tanaman Karet Terhadap Penyakit
Gugur Daun Corynespora. Disertasi. Sekolah Pasca Sarjana. Institut
Pertanian Bogor.

Hadisutrisno, B. 1995. Taktik dan Strategi Perlindungan Tanaman Menghadapi
Gangguan Penyakit Layu Fusarium. Makalah Simposium Nasional I di
Purwokerto, 2-3 Maret.



59

Hamza, A.A. Derbalah, and M. El-Nady. 2012. Identification and Mechanism of
Echinochloa crus-galli Resistance to Fenoxapro-p-ethyl with respect to
Physiological and Anatomical Differences. Scientific World Journal. 2012:
1-8

Han, H.S and K.D. Lee. 2005. Plant growth promoting rhizobacteria effect on
antioxidant status, photosynthesis, Mineral uptake and growth of lettuce under
soil salinity. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences. 1(3):
210-215

Harbourne, J.B. 1987. Metode Fitokimia. Terjemahan : Padmawinata K & Sudiro I.
Penerbit ITB Bandung. pp : 259-261

He, C.Y, Hsiang T, and Wolyn, D.J. 2002. Induction of  Systemic Disease Resistance
and Pathogen Defence Responses in Asparagus officinalis Inoculated with
Pathogenic Strains of Fusarium oxysporum. Plant Pathology 51: 225-230

Hendaryono, Daisy P. Sriyanti dan Wijayarni.  2012. Teknik Kultur jaringan.
Penerbit: Kanisius. Jogyakarta  pp: 26-31.

Hendriyani, I.S, dan Nantya. 2009. Kandungan Klorofil Dan Pertumbuhan Kacang
Panjang (Vigna sinensis) Pada Tingkat Penyediaan Air Yang Berbeda. J.
Sains & Mat. 17( 3). 149-150

Hwang, B. and Kook. 1995. Effects of Age-Related Resistance and Metalaxyl on
Capsidiol Production in Pepper Plants Infected with Phytophthora capsici in
Handbook of Phytoalexin Metabolism and Action. Marcel Dekker, Inc. New
York.

Kementrian Pertanian RI. 2015.
http://www.pertanian.go.id/ap_pages/mod/datahorti . Diakses pada 13
April 2015

Khan I.A, Alam S.S, Haq A, dan Jabbar A. 2005. Biochemistry of Resistance in
Chicpea Against Wilt Disease Caused by Fusarium oxysporum f. sp. ciceris.
Pak. J. Bot. 37: 97-104.



60

Lea, P. and Leegood, R.C. 1999. Plant Biochemistry and Molecular Biology. 2nd ed.
John Wiley & Sons Ltd. Chichester. 364 p

Lestari, G.E, Sukmadjaja D, dan  Mariska I. 2006. Perbaikan Ketahanan Tanaman
Panili Terhadap Penyakit Layu Melalui Kultur In Vitro. Jurnal Litbang
Pertanian 25 (4) 153

Lestari S. 2002. Mengenal dan Bertanam Anggrek. Aneka Ilmu. Semarang. 68p

Litbang Pertanian. 2015a. Kuning Ungu Percantik Tanaman.
http://www.litbang.pertanian.go.id/berita/one/2102/ . Diakses pada 21
April 2015

Quing and Hongwen C. 2002. Application of Induced Resistance in Cucumber
Disease Control. Cucurbit Genetics Cooperative. 25: 11-13

Mansfield, J.W. 2000. Antimikrobial Compounds and Resistance. In: A.J.Slusarenko,
R.S.S Fraser, and L.C van Loon (eds), Mechanisms of Resistance to Plant
Disease. Kluwer Academic Publiser. London.

Moore, T.C. 1989. Biochemistry and Physiology of Plant Hormone. Springer-Verlag.
Berlin.

Ningrum, K dan  Effendi, K. 2005. Keragaman genetic plasma nutfah anggrek
spaglotis. J. Hort. 15(4): 260-269

Nugraheni, E. S. 2010. Karakterisasi Biologi Isolat- isolat Fusarium sp. pada
Tanaman Cabai Merah (Capsicum annuum L.) Asal Boyolali. Universitas
Sebelas Maret. Skripsi.Tidak dipublikasikan.

Nugroho A. 2000. Pedoman Pelaksanaan Kultur Jaringan. Penebar Swadaya. Jakarta



61

Nurcahyani E, Sumardi I,  Hadisutrisno B, dan Suharyanto E. 2012. Penekanan
Penyakit Busuk Batang Vanili (Fusarium oxysporum f.sp. vanillae) Melalui
Seleksi Asam Fusarat Secara In Vitro. Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan
Tropika. JHPTT. 12 (1): 12-22

Nurcahyani, E. 2013. Karakterisasi Planlet Vanili (Vanilia planifolia Andrews) Hasil
Seleksi In Vitro dengan Asam Fusarat Terhadap Fusarium oxysporum f.sp.
vanillae. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Desertasi (Tidak
dipublikasikan).

Nuryani, W. Yusuf, S. Hanudin, E.  Djatnika, I dan Marwoto, B. 2012.
Kemangkasan biobakterisida terhadap penyakit busuk lunak ( Pseudomonas
viridiflava) pada phalaenopsis. J. Hort 22(4) : 392-399

Palmer, G.D. 2011. The control of orchids.
http://www.ebow.com/info_8525784_control-fusarium-wilt-orchids html. Di
akses pada tanggal 20 January 2015

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2008. Anggrek. Bidang Pemberdayaan dan
Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Jakarta. 17 h.

Phabiola, T.A. dan Khalimi. 2012. Pengaruh Aplikasi Formula Pantoea agglomerans
Terhadap Aktivitas Antioksidan dan Kandungan Klorofil Daun Tanaman
Strowberi. Jurnal Agrotrop. 2(2):125-131.

Putri, Oktavia S.D, Ika R.S, dan Syamsuddin D. 2014. Pengaruh Metode Inokulasi
Jamur Fusarium oxysporum f.sp.
Lycopersici(sacc.) Terhadap Kejadian Penyakit Layu Fusarium pada
Tanaman tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) Jurnal HPT Vol. 2 No.3
ISSN : 2338 – 4336.

Qodriyah, L.  2005. Teknik Hibridisasi Anggrek Tanah Songkok (Spathoglottis
plicata). Buletin Teknik Pertanian. 10( 2): 78-82



62

Romeida, A, Sutjahjo, H.S, Purwito A, Sukma D, dan Rustikawati. 2012. Seleksi
Populasi Planlet Mutan Anggrek Spathoglottis Plicata Blume Hasil Iradiasi
Sinar Gamma Berdasarkan Karakter Morfologi Tanaman. Prosiding Seminar
Peripi Nasional

Ruzin, S.E. 1999. Plant Microtechnique and Microscopy. Oxford University Press,
New York

Semangun, H. 1996. Pengantar Ilmu Penyakit Tumbuhan. UGM Press. Yogyakarta

Semangun, H. 2001. Pengantar Ilmu Penyakit Tumbuhan. UGM Press. Yogyakarta.
754 p.

Soedjanaatmadja. 2008. Peranan Pathogenesis Related (PR)- Protein dan
Fitohormon dalam Menjaga Kelangsungan Kehidupan Tanaman serta
meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian. Universitas Padjajaran.
Bandung

Soesanto, L dan Rahayuniati, R.F. 2009. Pengimbasan Ketahanan Bibit Pisang
Ambon Kuning Terhadap Penyakit Layu Fusarium Dengan Beberapa  Jamur
Antagonis. J.HPT Tropika.  9 (2): 130-140.

Song dan Banyo, Y. 2011.Konsentrasi Klorofil Daun sebagai Indikator Kekurangan
Air pada Tanaman.Jurnal Ilmiah Sains. 11 (2).

Saravanan, T, Bhaskaran  R, dan  Muthusamy M. 2004. Pseudomonas fluorescens
Induced Enzymological Changes in Banana Roots (cv. Rasthali) against
Fusarium Wilt Disease. Plant Pathology Journal. 3: 72-80.

Sticher L, Mauch-Mani B and Metraux JP. 1997. Systemic Acquired Resistance.
Annual Review Phytopathology 35: 235-270.



63

Sujatmiko B, Sulistyaningsih E, dan Murti RH. 2012. Studi Ketahanan Melon
(Cucumis melo L) Terhadap Layu Fusarium Secara In-Vitro Dan Kaitannya
dengan Asam Salisilat. Ilmu Pertanian. 15(2): 1 - 18

Sukmadjaja D, Purnamaningsih R  dan Priyatno, T. P. 2013.  Seleksi In Vitro dan
Pengujian Mutan Tanaman Pisang Ambon Kuning untuk Ketahanan terhadap
Penyakit Layu Fusarium. Jurnal AgroBiogen 9(2):66-76

Sukmadjaja D, Mariska I, Lestari E.G, Tombe M dan  Kosmiatin M. 2003. Pengujian
planlet abaka hasil seleksi terhadap F. Oxysporum. Prosiding Seminar Hasil

Penelitian Rintisan dan Bioteknologi Tanaman. Balai  Penelitian Bioteknologi
dan Sumberdaya Genetik Pertanian. Bogor.  Pp 302-307

Suyitno A.l, Suryani D dan Ratnawati. 2003. Tanggapan Stomata dan Laju Transpirasi
Daun vaccinium varingiaefolium (bl.) Miq. Menurut Tingkat Perkembangan
Daun dan Jarak terhadap Sumber Emisi Gas Belerang Kawah Sikidang Dataran
Tinggi Dieng. Publikasi Seminar Hasil Penelitian MIPA, FMIPA UNY

Taiz L dan Zieger E. 1998. Plant Plant Physiology 2nd ed. Sinaeur Asociates, Inc.
Pub. Sunderland

Umamaheswari R and Mohanan, K.V. 2009. A Study of the Asociation of Agronomic
Characters in Vanilla planifolia Andrews. International Journal of Plant
Breeding and Genetics 5 (1): 53-58.

Vidhyasekaran, P. 1997. Fungal Pathogenesis in Plants and Crops, Molecular
Biology and Host Defense mechanism. Marcel Dekker. New York. 553 p

Wahyudi P, dan Pujiayanto. 2008. Kakau Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga
Hilir. Penebar Swadaya. Hlm. 1-151

Wattimena, GA, Gunawan LW, Mattjik NA, Syamsudin E, Wiendi NMA, &
Ernawati A. 1992. Bioteknologi Tanaman. Laboratorium Kultur Jaringan,
Pusat Antar Universitas Bioteknologi-IPB. Direktorat Jendral Pendidikan
Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bogor.



64

Wedge, D.E and Elmer, W.H. 2008. Fusarium Wilt of Orchids. ICOGO Bull. 2 (3):
161-168.

Wibowo, A. 2002. Pengendalian Penyakit Layu Fusarium pada Pisang dengan
Menggunakan Isolat Nonpatogenik Fusarium sp. Jurnal Fitopatologi
Indonesia 6: 65-70.

Widiastoety, D.D. 2003.  Agar Anggrek Rajin berbunga. Penebar Swadaya : Jakarta

Wijayani, A. 1994 . Usaha Meningkatkan Beberapa Varietas Tomat dengan Kultur
Jaringan. Ilmu Pertanian. 77p.

Yanti, Y. 2011. Aktivitas Peroksidase Mutan Pisang Kepok dengan Ethyl Methane
Sulphonate (EMS) Secara In Vitro. Jurnal Natur Indonesia. 14 (1): 32-36


	1. cover dan halaman pengesahan.pdf
	2. abstrak.pdf
	3. Abstrak.pdf
	4 cover dalam.pdf
	5 PERNYATAAN KEASLIAN HASIL KARYA.pdf
	6. RIWAYAT HIDUP.pdf
	7 Motto.pdf
	8 KATA PENGANTAR.pdf
	9 DAFTAR ISI.pdf
	10 DAFTAR TABEL.pdf
	11 DAFTAR GAMBAR.pdf
	BAB 1.pdf
	BAB 2.pdf
	BAB 3.pdf
	BAB 4.pdf
	BAB 5.pdf
	DAFTAR PUSTAKA (2).pdf

