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Salah satu penyebab menurunnya produktivitas tanaman karet di Indonesia yaitu 

penyakit jamur akar putih (Rigidoporus microporus (Sw.) Overh).  Pengendalian 

yang umum dilakukan adalah penggunakan fungisida kimia sintetik.  Akan tetapi 

aplikasi fungisida sintetik yang dilakukan secara intensif menyebabkab keracunan 

bagi pengguna, pencemaran lingkungan, dan resistensi pada patogen.  

Pengendalian penyakit tanaman dengan menggunakan mikroba antagonis seperti 

Trichoderma spp. dapat mengurangi penggunaan dari pestisida kimia sintetik.  

Selain itu, beberapa penelitian mengungkapkan kemampuan Trichoderma spp. 

mampu memacu pertumbuhan tanaman dengan memproduksi Indole Asetic Acid 

(IAA), sehingga tanaman memiliki pertumbuhan yang lebih baik.   

 



Lina Nur Hayati 

 

Penelitian ini menggunakan 7 isolat Trichoderma spp. sebagai perlakuan.  

Perlakuan disusun dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL).  Uji pertumbuhan, 

kerapatan spora, dan viabilitas masing-masing terdiri dari 7 isolat uji dengan 3 

ulangan.  Uji antagonis terdiri dari 7 isolat uji dan 1 kontrol dengan masing-

masing 3 ulangan.  Pengujian PGPF terdiri dari 7 isolat uji dan 1 kontrol dengan 

masing-masing 5 ulangan.  Data penelitian dianalisis ragam dan apabila terdapat 

perbedaan yang nyata maka diuji lanjut dengan uji lanjut Duncan’s Multiple 

Range Test pada taraf α = 5%.   

 

Identifikasi secara molekuler menunjukkan bahwa isolat T1, T2, T4, TK1 dan 

TK3 merupakan spesies T. asperellum, isolat T3 merupakan spesies T. 

longibrachiatum, dan TK2 merupakan spesies T. reesei.  Pengujian antagonis 

menunjukkan ketujuh isolat Trichoderma spp. mempunyai kemampuan dalam 

menekan pertumbuhan R. microporus, isolat T3 (T. longibrachiatum) 

menunjukkan persentase penghambatan yang paling tinggi sebesar 87,59%.  

Pengujian PGPF menunujukkan kemampuan ketujuh isolat beragam dalam 

memacu pertumbuhan tanaman dari variabel yang diamati, isolat yang terbaik 

dalam memacu pertumbuhan tanaman yaitu isolat T4 (T. asperellum).   

 

Kata kunci : antagonis, karet, kerapatan spora, molekuler, pgpf, Trichoderma 

spp. ,viabilitas
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) merupakan salah satu komoditas penting

perkebunan. Hal ini karena sektor perkebunan karet mampu memberikan

kontribusi besar sebagai sumber pendapatan petani, sumber lapangan kerja, serta

sebagai salah satu sumber devisa negara. Direktorat Jenderal Perkebunan (2016)

menyebutkan luasan lahan tanaman karet mengalami kenaikan sejak tahun 2013

hingga 2017. Luasan sektor tanaman karet tersebut berturut-turut yaitu 3.555.946

ha, 3.606.245 ha, 3.621.102 ha, 3.639.092 ha, dan 3.672.123 ha dengan

poroduktivitas tanaman karet berturut-turut sebesar 1,083 ton/ha, 1,053 ton/ha,

1,036 ton/ha, 1,045 ton/ha, dan 1,058 ton/ha.

Rendahnya produktivitas tanaman karet dipengaruhi oleh beberapa permasalahan

dalam budidaya salah satunya yaitu masalah penyakit tanaman (Tim Karya Tani

Mandiri, 2012).  Salah satu penyakit penting yang menimbulkan kerugian

ekonomi cukup besar adalah penyakit akar putih yang disebabkan oleh

Rigidoporus microporus (Sw.) Overh. (Semangun, 2004).
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Penyakit akar putih menyebar melalui kontak akar tanaman sakit dan sehat.

Apabila akar dari tanaman sehat melakukan kontak dengan sumber infeksi,

penyakit akar berkembang menuju leher akar dan selanjutnya menjalar ke akar

samping yang lain. Tanaman yang terinfeksi akan menampakkan jalinan benang-

benang hifa berwarna putih dan agak tebal (rizomorf) (Anwar, 2001).

Selama ini pengendalian jamur akar putih dilakukan dengan menggunakan

fungisida sintetik.  Tetapi, aplikasi fungisida sintetik yang dilakukan secara

intensif menyebabkan keracunan bagi pengguna, lingkungan dan menyebabkan

resistensi pada patogen (Budiarti dan Nurhayati, 2014). Untuk mengurangi

dampak negatif penggunaan fungisida sintetik tersebut saat ini mulai diteliti dan

dikembangkan alternatif pengendalian yang aman dan ramah lingkungan.  Salah

satunya adalah pemanfaatan agensia pengendali hayati Trichoderma spp. Selain

sebagai agen antagonis, Worosuryani et al. (2006) melaporkan bahwa jamur

Trichoderma sp. mampu memacu pertumbuhan tanaman dengan meningkatkan

tinggi dan berat kering tanaman.

Di Laboratorium Bioteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung terdapat

koleksi isolat Trichoderma spp. yang belum diketahui identitas serta

kemampuannya menekan pertumbuhan R. microporus dan pemacu pertumbuhan

tanaman atau plant growth promoting fungi (PGPF). Untuk itu, perlu dilakukan

penelitian untuk mengetahui identitas jamur Trichoderma spp. tersebut serta

kemampuannya sebagai antagonis R. microporus dan sebagai plant growth

promoting fungi (PGPF).



3

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui identitas masing-masing isolat Trichoderma spp. koleksi

Laboratorium Bioteknologi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas

Lampung.

2. Mengetahui kemampuan isolat Trichoderma spp. koleksi Laboratorium

Bioteknologi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung dalam

menekan pertumbuhan jamur akar putih (R. microporus).

3. Mengetahui kemampuan isolat Trichoderma spp. koleksi Laboratorium

Bioteknologi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung sebagai

plant growth promoting fungi (PGPF).

1.3 Kerangka Pemikiran

Selama ini pengendalian R. microporus banyak dilakukan dengan

mengaplikasikan pestisida sintetik karena hasilnya dapat terlihat dengan cepat.

Namun, pengendalian menggunakan pestisida sintetik mempunyai dampak negatif

jangka panjang terhadap kerusakan lingkungan dan mikroorganisme non target

dalam tanah.  Untuk itu, saat ini sedang banyak diteliti dan dikembangkan

pengendalian alternatif yaitu pengendalian hayati yang salah satunya dengan

pemanfaatan jamur antagonis (Budiarti dan Nurhayati, 2014).

Beragamnya jamur yang mempunyai kemampuan antagonis sangat perlu

dilakukan identifikasi. Identifikasi morfologi dan molekuler dilakukan untuk

mengetahui karakteristik masing-masing spesies.  Pengamatan morfologi
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dilakukan secara langsung menggunakan mikroskop majemuk, sedangkan

identifikasi molekuler dilakukan dengan menggunakan metode PCR.  PCR

merupakan suatu metode untuk memperbanyak segmen DNA spesifik secara

enzimatik dan cepat skala in vitro.  Setiap kali melakukan satu siklus PCR, DNA

akan memperbanyak diri menjadi dua kali lipat (Kumala, 1999).  Keunggulan

PCR sangat tinggi, hal ini terletak pada kemampuannya mengamplifikasi DNA

sehingga menghasilkan produk DNA melalui sejumlah siklus serta mempunyai

keakuratan tinggi (Yusuf, 2010).

Penggunakan PCR dalam identifikasi isolat Trichoderma spp. telah banyak

dilakukan antara lain Lubeck et al. (2000) dalam mengidentifikasi 44 isolat

Trichoderma spp. dengan menggunakan primer ITS 1 dan primer umum PCR; 19

isolat yang berasal dari North Bengal yang merupakan T. viridee dan T.

harzianum (Chakraborty et al., 2010), Trichoderma endofit pisang (Taribuka et al,

2016).

Trichoderma spp. merupakan salah satu jamur saprofit tanah yang bersifat parasit

terhadap jamur penyebab penyakit pada tanaman (Muksin et al, 2013). T. viriens

dapat menghambat perkembangan patogen karena menghasilkan metabolit

sekunder sebagai antifungi (trichodermin) dan 3,4-dihydroxycarotane. T.

hamatum dilaporkan mampu menghasilkan metabolit sekunder sebagai antibiotik

(dermadin) dan gliotoxin (Kubicek dan Harman, 2002).

Selain sebagai antagonis, Trichoderma spp. juga dilaporkan mampu memacu

pertumbuhan tanaman karena kemampuannya mengeluarkan zat pengatur tumbuh



5

(ZPT) yang diperlukan tanaman. Trichoderma spp. menghasilkan hormon auksin

berupa Indole Asetic Acid (IAA) yang berperan dalam pembentukan dan

pemanjangan sel-sel akar yang menyebabkan serapan unsur hara semakin tinggi.

Selain auksin, beberapa jamur tertentu menghasilkan hormon giberelin dan

sitokinin yang berfungsi sebagai pemacu pembentukan batang dan daun.  Selain

Trichoderma spp., Gliocladium spp. mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil

tanaman di lapangan (Shivana et al.,1994).  Kelompok jamur yang berperan

dalam memacu pertumbuhan tanaman ini dikenal dengan nama plant growth

promoting fungi (PGPF) (Worosuryani et al.,2006).

Aplikasi jamur Trichoderma spp. telah dilaporkan mampu meningkatkan

performa beberapa jenis tanaman budidaya antara lain kedelai (Chamzurni et al.,

2011) dan kentang (Purwantisari & Hastuti, 2009). Penelitian Hyakumachi

(1994) menunjukkan bahwa beberapa isolat PGPF yang diperoleh dari rhizosfer

tanaman budidaya dan liar tanaman sehat dapat memacu pertumbuhan mentimun

(Cucumber sativus L.), Lobak (Raphanus stivus L.), tomat (Lycopersicom

esculentum Mill), gandum (Triticum aestivum L.), dan bentgrass (Agrotis palustris

Huds).

1.4 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Isolat Trichoderma spp. teridentifikasi ke dalam spesies yang berbeda-beda.

2. Isolat Trichoderma spp. koleksi Laboratorium Bioteknologi Pertanian,

Fakultas Pertanian, Universitas Lampung mampu menekan pertumbuhan

jamur akar putih (R. microporus).
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3. Isolat Trichoderma spp. koleksi Laboratorium Bioteknologi Pertanian,

Fakultas Pertanian, Universitas Lampung mampu berperan sebagai plant

growth promoting fungi (PGPF).



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Taksonomi Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)

Tanaman karet (H. brasiliensis Muell. Arg.) tergolong dalam famili

Euphorbiaceae.  Nama lain dari tanaman ini antara lain getah, gota, kejai ataupun

hapea.  Secara taksonomi, klasifikasi tanaman karet (H. brasiliensis) adalah :

kingdom : Plantae,
superdivision : Spermatophyta,
division : Angiospermae,
class : Dicotyledoneae,
order : Euphorbiales,
family : Euphorbiceae,
genus : Hevea, dan
species : Hevea brasiliensis Muell. Arg. (Tim Karya Tani Mandiri, 2012).

2.2  Syarat Tumbuh Tanaman Karet (H. brasiliensis)

Tanaman karet merupakan pohon yang tumbuh tinggi dan berbatang cukup besar.

Tingginya mencapai 25 meter.  Batang tanaman ini mengandung getah yang

disebut lateks.  Lateks merupakan bahan mentah yang dihasilkan kemudian

diolah.  Sedangkan daunnya yang berwarna hijau akan berubah menjadi kuning

kemerah-merahan jika jatuh atau ketika musim kemarau.  Selain itu, tanaman ini
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mempunyai daya adaptasi yang luas dan mampu tumbuh pada berbagai kondisi

tanah dan iklim. Tanaman karet tumbuh secara optimum apabila dibudidayakan

dalam kondisi curah hujan sekitar 2.500 mm/tahun atau lebih yang

terdistribusikan secara merata tanpa diselingi musim kemarau; sedangkan suhu

udara berkisar 25o C sampai 35o C dengan suhu optimal rata-rata 28o C. Tanaman

karet dapat tumbuh dengan optimal pada dataran rendah dengan ketinggian 200 m

– 600 m dari permukaan laut (dpl). Ketinggian >600 m dari permukaan laut tidak

cocok untuk tumbuh tanaman karet (Tim Karya Tani Mandiri, 2012).

Untuk media tanah, tanaman karet mampu tumbuh dengan baik pada tanah

vulkanis maupun aluvial. Tanah vulkanis mempunyai sifat fisik yang cukup baik

terutama struktur tekstur solum, kedalaman air tanah, aerasi dan drainase, tetapi

sifat kimianya kurang baik karena kandungan hara yang rendah. Sedangkan tanah

aluvial masih memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup, akan tetapi sifat

fisiknya kurang baik sehingga mempengaruhi kondisi drainase dan aerasi tanah .

Tanaman karet tetap tumbuh dan menghasilkan dengan penambahan pupuk dan

pengolahan tanah yang baik.  Sifat tanah yang cocok secara umum meliputi; aerasi

dan drainase cukup, tekstur tanah remah dengan struktur terdiri dari 35% tanah

liat dan 30% tanah pasir, kemiringan lahan <16% serta permukaan air tanah <100

cm (Tim Karya Tani Mandiri, 2012).

2.3 Penyakit Akar Putih

Budidaya tanaman karet tidak terlepas dari gangguan yang ditimbulkan oleh hama

maupun patogen yang dapat mempengaruhi produksi dan produktivitas tanaman
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karet. Rahmawati (2012) melaporkan bahwa mayoritas (91%) produktivitas

rendah terjadi pada areal karet nasional dan ragam produk olahan yang masih

terbatas, yang didominasi oleh karet remah (crumb rubber). Salah satu penyebab

rendahnya produktivitas tanaman karet adalah adanya serangan penyakit akar

putih di perakaran tanaman karet.

2.3.1 Penyebab penyakit

Penyakit akar putih disebabkan oleh R. microporus.  Nama ilmiah jamur ini

adalah R. lignosus (Klotzsch) Imazeki atau R. microporus (Sw.) Overh.,

Polyporus lignosus Klotzsch.  Selain ketiga nama di atas, jamur tersebut pernah

terkenal dengan nama Fomes semitosus Petch dan Leptoporus lignosus (Klot.). R.

microporus merupakan jamur saprofit penghuni tanah, akan tetapi apabila jamur

ini bertemu dengan akar tanaman maka jamur ini akan berubah menjadi parasit

yang disebut parasit fakultatif (Amaria et al., 2013).

R. microporus menyerang bagian akar tanaman karet dan menyebabkan pelapukan

pada akar dan leher akar. Penyakit jamur akar putih menular karena adanya

kontak antara tanaman sehat dengan akar tanaman sakit dengan kayu-kayu yang

mengandung R. microporus (Putri, 2016). Perkembangan jamur R. microporus

dipengaruhi oleh kondisi dan tingkat kesuburan tanah karena ia tumbuh dan

berkembang di dalam tanah (Parasayu et al, 2016).

Secara morfologi, R. microporus mempunyai warna permukaan atas tubuh yang

dapat berubah menyesuaikan usia dan kandungan air di dalamnya. Pada waktu
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muda, jamur berwarna jingga jernih sampai merah kecokelatan, dengan zona

gelap yang agak menonjol. Permukaan bawah berwarna jingga, tepinya berwarna

kuning jernih atau putih kekuningan. Tubuh jamur yang tua ditumbuhi ganggang

sehingga warnanya menjadi hijau. Ketika jamur menjadi tua atau kering,

tubuhnya berwarna suram dengan warna permukaan atasnya cokelat kekuningan

pucat, permukaan bawahnya coklat kemerahan dengan tepi menggulung ke bawah

dan warna menjadi putih kotor (Semangun, 2004).

Secara in vitro, R. microporus tumbuh dengan ciri-ciri koloni berwarna putih yang

berbentuk seperti kapas, pertumbuhan koloni tidak menunjukkan lingkaran

konsentris, miselium lembut, memiliki warna dasar putih dan banyak sekat yang

tebal. Basidiospora jamur ini berbentuk bulat dan hialin dengan garis tengah 2,8-

5,0 µm yang banyak dibentuk pada tubuh buah yang masih muda.  Basidiumnya

pendek yang berkisar 16 x 4.5-5.0 µm, tidak berwarna, mempunyai 4 sterigma

(tangkai basidiospora) (Semangun, 2004; Shofiana et al., 2015).

2.3.2 Siklus penyakit

Jamur akar putih sangat sulit dikendalikan karena ia mampu bertahan hidup di

tanah selama 25 tahun tanpa adanya tanaman inang. R. microporus bertahan

dengan memanfaatkan kayu yang sudah lapuk sebagai tempat tubuhnya (Nugroho,

2010).  Banyaknya sisa-sisa tunggul dan akar tanaman lama di lahan tanaman

karet menyebabkan sumber penyakit akar putih masih bertahan di sana dan

mampu menyerang tanaman baru (Neliyati et al., 2015).
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Jamur akar putih mampu menyerang tanaman karet di semua umur. Akan tetapi,

serangan jamur ini lebih banyak terjadi pada tanaman karet yang muda atau

berada di kebun muda. Penyakit akar putih dapat menular pada tanaman yang

sehat jika ada kontak antara akar tanaman sakit atau kayu yang terinfeksi jamur

dengan akar tanaman sehat melalui rizomorf.  Untuk dapat menginfeksi akar yang

sehat, rizomorf jamur harus mempunyai makanan sebagai cadangan makanan

yang cukup. Dalam hal ini rizomorf jamur akar putih dapat bebas menjalar dalam

tanah , terlepas dari akar atau kayu sebagai sumber makanannya.  Akan tetapi

rizomorf hanya dapat menginfeksi akar tanaman yang sehat bila masih bertumpu

pada sepotong kayu yang menjadi alasnya.  Setelah mencapai akar tanaman yang

sehat, rizomorf tumbuh secara epifitik pada permukaan akar sehat sampai agak

jauh dan akan tumbuh dengan baik pada permukaan akar yang tertutup atau

berada di dalam tanah (Semangun, 2004).

2.3.3 Gejala penyakit

Tanaman karet yang sakit akan menimbulkan gejala seperti daun-daun mulai

menguning dan lama-kelamaan akan berguguran (rontok).  Untuk tanaman

dewasa, rontoknya daun akan disertai dengan matinya ranting-ranting pohon.

Selain itu, bunga dan buah terbentuk sebelum masanya (pembungaan dan

pembuahan dini).  Pada bagian akar yang sakit, permukaan akar menjadi kasar

serta warna akar berubah menyesuaikan dengan jamur yang menginfeksi.  Akar

akan menampakkan benang-benang miselium jamur (rizomorf) yang berwarna

putih atau terkadang kekuningan menjalar di sepanjang akar dan melekat erat pada

permukaan akar.  Rizomorf akan tumbuh meluas dan bercabang membentuk jala,
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dengan ujung rizomorf menyebar seperti benang (Semangun, 2004). Akar

tanaman yang terserang terlihat adanya miselia jamur yang berbentuk benang,

berwarna putih yang menempel kuat dan sulit dilepaskan dari akar tanaman.  Akar

tanaman yang terinfeksi akan menjadi lunak, membususk dan berwarna cokelat

(Neliyati et al., 2015).

2.3.4 Faktor yang mempengaruhi

Jamur R. microporus dapat menyebar atau menular dalam tanah melalui rizomorf

yang terjadi dengan adanya kontak antar akar tanaman yang sakit dengan akar

tanaman yang masih sehat. Pembukaan lahan baru yang kurang bersih

menimbulkan serangan jamur akar putih pada tanaman karet. Hal ini karena pada

lahan masih terdapat sisa-sisa kayu yang tertinggal dalam tanah yang merupakan

tempat inang jamur akar putih (Nugroho, 2010).

Jamur akar putih tumbuh dengan baik pada tanah yang berpori dengan pH 6-7

(netral), sebaliknya jamur sulit tumbuh pada tanah masam seperti tanah podsolik

merah kuning. Selain itu, untuk tanah yang lebih masam, jamur tidak tumbuh

dengan baik karena pada tanah tersebut tumbuh T. koningii yang menjadi

antagonis terhadap jamur akar putih.

Tanaman penutup tanah seperti kacang-kacangan sebagai mulsa dapat mengurangi

penyakit akar putih.  Tanaman penutup tanah tersebut mampu mempertahankan

kelembaban tanah untuk meningkatkan kegiatan saprofit sehingga secara langsung

membantu proses pembusukan sisa akar sebagai sumber infeksi.  Jamur akar putih

dapat menginfeksi akar-akar dari tanaman penutup tanah tersebut, tetapi tanaman
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ini memiliki akar yang ukurannya kecil sehingga jamur akar putih tidak dapat

menjadikan akar tersebut sebagai makanan (Semangun, 2004).

2.3.5 Pengendalian penyakit

Berdasarkan Semangun (2004), pengendalian penyakit akar putih pada tanaman

karet dilakukan dengan kegiatan pembersihan kebun dari patogen tanaman

(eradikasi) dan pencegahan meluasnya penyakit di dalam kebun. Kegiatan

pengendalian dapat dilakukan secara kultur teknis dengan membersihkan sumber

infeksi yang terdapat pada pohon-pohon yang sakit atau tunggul-tunggul pohon

sehat yang terinfeksi.  Pengendalian ini dilakukan sebagai langkah awal atau

pencegahan serangan jamur akar putih pada tanaman karet di lahan perkebunan.

Selain itu kegiatan eradikasi dapat dilakukan dengan dilakukan penanaman

tanaman baru, peremajaan (replanting), penanaman tanaman penutup tanah,

pemakaian bibit yang sehat, penambahan belerang pada saat penanaman dan

deteksi sumber infeksi dengan menanam tanaman indikator yaitu Crotalaria

anagyroides.

Selain eradikasi, pengendalian dilakukan dengan mencegah perluasan penyakit di

dalam kebun.  Kegiatan ini dilakukan dengan pembongkaran pangkal batang dan

leher akar pohon yang sakit sehingga akar samping tidak saling behubungan.

Penggunaan fungisida juga menjadi pilihan dalam pengendalian penyakit akar

putih yang menyerang.  Tetapi karena dampak yang ditimbulkan fungisida

terhadap lingkungan, Suharna (2003) mengungkapkan bahwa pemanfaatan
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mikroba antagonis menjadi salah satu alternatif yang sangat populer untuk

menjadi pengendali patogen tanaman.

2.4 Trichoderma spp.

Trichoderma spp. merupakan jamur tanah yang bersifat saprofit pada tanah dan

kayu.  Sedangkan beberapa jenis lainnya bersifat parasit terhadap jamur lain

dengan kemampuannya yang mudah diisolasi dan kosmopolit (Ganjar et al, 1999).

Selain itu, Trichoderma spp. dikenal sebagai jamur tular tanah dengan

kemampuan sebagai jamur antagonis patogen dan pemicu pertumbuhan tanaman

(Hyakumachi, 1994).

Trichoderma spp. diklarifikasikan ke dalam:

kingdom : Fungi,
filum : Ascomycota,
subfilum : Pezizomycotina,
class : Sordariomycetes,
order : Hypocreates,
family : Hypocreaceae,
genus : Trichoderma, dan
spesies : Trichoderma spp. (Soesanto, 2008).

Trichoderma spp. tersusun dari banyak sel yang berderet membentuk benang

halus yang disebut hifa.  Hifa Trichoderma spp. berbentuk pipih, bersekat dan

bercabang-cabang.  Cabang hifa utama tumbuh membentuk sudut siku.  Sedang

cabang-cabang hifa lainnya akan tumbuh seperti anyaman yang disebut miselium.

Dari hifa inilah, akan muncul konidiofor yang bercabang-cabang dengan ujung

percabangan berbentuk fialid berjumlah 1-3 buah fialid.  Fialid ini berukuran 5-7

µm yang kedua ujungnya lebih meruncing dibandingkan bagian tengah.  Di dalam

fialid ini berisi konidia jamur yang berukuran 2,8-3,2 µm dengan bentuk semi
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bulat hingga oval yang dinding-dindingnya halus serta berlendir (Ganjar et al.,

1999).

Peranan Trichoderma spp. sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat jamur ini

berkembang.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi et al.,(2013)

diketahui bahwa pertumbuhan Trichoderma spp. sangat didukung dan dipengaruhi

oleh ruang lingkup jamur, sumber makanan, curah hujan dan kelembaban udara.

Selain itu, Trichoderma spp. lebih banyak ditemukan di daerah dataran rendah

(Budiarti dan Nurhayati, 2014).

2.4.1 Trichoderma spp. sebagai jamur antagonis

Kelompok jamur antagonis dari genus Trichoderma spp. saat ini telah

direkomendasikan sebagai agensi hayati yang efektif dalam mengendalikan

beberapa jenis patogen tanaman. Beberapa spesies yang telah banyak digunakan

antara lain T. harzianum, T. virens dan T. koningii (Setiawati et al.,2004).

Sifat antagonisme Trichoderma spp. terhadap patogen berupa kompetisi ruang dan

nutrisi, mikroparasit serta antibiosis.  Dalam kompetisi ruang, Trichoderma spp.

lebih mudah diisolasi, mempunyai daya adaptasi luas, mudah ditemukan di tanah

areal pertanaman, dapat tumbuh dengan cepat apada berbagai substrat, memiliki

kisaran mikroparasitisme yang luas dan tidak bersifat patogen pada tanaman.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait kemampuan Trichoderma spp. sebagai

antagonis patogen tanaman seperti pengendalian terhadap patogen Phytophtora

infestans penyebab penyakit busuk daun dan umbi kentang (Purwantisari dan
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Hastuti, 2009), R. microporus penyebab penyakit jamur akar putih pada tanaman

cengkeh (Shofiana et al,. 2015), P. capsici penyebab penyakit busuk pangkal

batang tanaman lada (Prasetyo et al, 2009), dan P. palmivora, sebagai patogen

penyakit hawar daun bibit kakao (Sutarman, 2017).

Trichoderma spp. berfungsi sebagai biokontrol patogen tanaman.  Kemampuan

Trichoderma spp. dalam menghasilkan enzim-enzim yang dapat menyerang dan

menurunkan kitin menyebabkan patogen yang terserang mati perlahan.  Kitin

merupakan komponen struktural pada dinding sel jamur dan serangga.

Mekanisme antagonistik yang dilakukan oleh Trichoderma spp. yaitu antibiosis,

mikroparasitisme, dan kompetisi untuk memperebutkan nutrisi (Amaria et al.,

2013).  Salah satu mekanisme mikroparasit dapat dicontohkan dari salah satu

spesies Trichoderma spp. yaitu T. harzianum.  T. harzianum akan menghasilkan

senyawa racun (mycotoxin) yaitu senyawa metabolit sekunder yang mampu

menghambat pertumbuhan jamur patogen yang bersifat antibiosis berupa

trichorzins dan harzianins (Vey et al.,2001).  Kandungan senyawa racun inilah

yang membuat Trichoderma spp. dapat digunakan sebagai salah satu

pengendalian biologi (hayati).

Pengendalian biologi (hayati) merupakan alternatif pengendalian yang dapat

dilakukan tanpa harus memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan dan

sekitarnya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam sistem pertanian.

Sistem PHT (Pengendalian Hama Terpadu) dianggap mempunyai lebih banyak

keanekaragaman hayati jamur tanah dan menganggap itu sebagai suatu sistem
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terintegrasi yang menjadi dasar keberhasilan suatu produksi pertanian

(Muhibbudin et al., 2011).

2.4.2 Trichoderma spp. sebagai Plant Growth Promoting Fungi (PGPF)

Selain kemampuan Trichoderma spp sebagai jamur mikroparasit, Trichoderma

spp. diketahui mampu memacu pertumbuhan tanaman . Kelompok jamur ini

disebut plant growth promoting fungi (PGPF). PGPF dapat memacu pertumbuhan

tanaman dengan memproduksi hormon pertumbuhan bagi tanaman. PGPF

menghasilkan zat pemacu pertumbuhan tanaman seperti asam indol asetat (IAA),

giberelin, dan sitokinin (Worosuryani et al., 2006). Auksin merupakan hormon

pertumbuhan yang diperlukan tanaman dalam pembentukan akar tanaman dan

percabangan akar.  Aplikasi auksin alami dan sintesis meningkatkan akar lateral

dan perkembangan akar rambut, sedangkan penghambatan transportasi auksin

mengurangi percabangan akar (Casimiro et al., 2001).

Penelitian Worosuryani et al. (2006), menunjukkan bahwa pemberian

Trichoderma spp. pada tanaman indikator mempunyai pertumbuhan yang lebih

baik dibandingkan dengan kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa Trichoderma

spp. mampu memacu pertumbuhan tanaman dengan menghasilkan hormon

pengatur tumbuh. Sebagai PGPF, Trichoderma spp. menghasilkan hormon auksin

berupa Indole Asetic Acid (IAA) yang berperan dalam pemanjangan sel-sel akar.

Akar-akar yang tumbuh memanjang membantu dalam penyerapan unsur hara

dengan baik.  Ketersediaan unsur yang cukup bagi tanaman akan mempengaruhi

pertumbuhan dan produksi tanaman tersebut (Chamzurni et al., 2011). Selain
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Trichoderma spp., jamur yang termasuk ke dalam PGPF adalah Gliocladium spp.

(Shivana et al., 1994).

2.5 Identifikasi Molekuler dengan PCR

Pengidentifikasian jamur atau bakteri dengan cara molekuler telah lama

dilakukan. Secara molekuler, pengidentifikasian dilakukan dengan cara PCR

(Polymerase Chain Reaction). PCR merupakan suatu metode untuk

memperbanyak segmen DNA yang spesifik secara enzimatik dan cepat secara in

vitro. Dalam satu kali aplikasi satu siklus PCR, DNA akan memperbanyak diri

menjadi dua kali lipat (Kumala, 1999). PCR mempunyai kemampuan yang sangat

unggul dan berguna dalam bidang DNA.  Hal ini karena PCR mampu meramalkan

tentang penelitian analisis genetika, seperti arkeologi atau terkait patologi forensik

yang sebelumnya sangat dihindari karena tingkat kesulitan dalam hal identifikasi

(Eisentein, 1990).

Pada dasarnya prinsip kerja Polymerase Chain Reaction (PCR) adalah prosedur

siklus biokimia yang digunakan untuk memperbanyak segmen DNA secara

enzimatik.  Enzim yang digunakan adalah Taq polymerase dan Vent polymerase

yang mempunyai kemampuan dalam mempertahankan kestabilannya pada suhu

tinggi (Kumala, 1999).

Secara teknis, perbanyakan DNA dengan PCR memerlukan tujuh komponen,

yaitu : (1) template/cetakan DNA yang akan diperbanyak; (2) enzim DNA

polimerase yang tahan panas; (3) satu pasang primer; (4) Deoksiribonukleosida
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trifosfat (dNTP) yang terdiri dari dATP, dCTP , dGTP, dTTP; (5) kofaktor

MgCl2; (6) larutan penyangga; (7) air (Handoyo dan Rudiretna., 2000).

Pada metode konvensional perbanyakan DNA dengan PCR yang terulang dalam

30-40 siklus dan berlangsung sangat cepat yang terdiri atas beberapa tahapan yaitu

(1) Denaturasi, yaitu proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai

tunggal.  Denaturasi memerlukan suhu tinggi berkisar 94-950C selama 3 menit;

(2) Primer annealing terjadi penempelan DNA.  Pada tahap ini suhu yang

diperlukan berkisar dari 30-600C selama beberapa puluh detik kemudian terjadi

penempelan primer ujung 5’ pada 3’ DNA yang akan diperbanyak. Setiap primer

merupakan oligonukleotida yang terdiri atas untaian tunggal dan urutan

nukleotida. Primer dapat menempel pada DNA karena telah dibuat urutan basa

DNA khusus, sehingga urutan basa-basanya komplementer terhadap ujung bagian

DNA yang akan diperbanyak; (3) Primer extension atau pemanjangan.  Dalam

tahap ini, terjadi pemanjangan primer agar dapat terbentuk DNA untai ganda yang

lengkap.  Pada proses ini perlu suhu yang tinggi sekitar 72oC dengan

menggunakan enzim Thermus aquaticus Taq DNA Polymerase, sedangkan

dengan enzim yang berasal dari Escherichia coli diperlukan suhu 37oC selama

beberapa menit (Ausubel et al., 2002).

Tiap proses satu kali siklus PCR berlangsung selama 3-6 menit dan menghasilkan

DNA dua kali lipat jumlahnya.  Sehingga bila ingin menghasilkan cetakan DNA

sebanyak X kali siklus PCR maka akan diperoleh dua pangkat X kali lipat

sehingga dalam beberapa jam saja akan didapatkan hasil jutaan kali lipat DNA

yang spesifik.  Akan tetapi tidak dianjurkan melakukan proses PCR di atas 40
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siklus.  Hal ini akan mengakibatkan pendataran (plauteau) pada keadaan seperti

itu meski kita menambahkan siklus PCR, tetap saja tidak akan menghasilkan

DNA yang efektif seperti semula (Kumala, 1999). Kualitas DNA yang diperoleh

akan mempengarui analisis lebih lanjut (Pharmawati, 2009).

Ada beberapa jenis PCR yang dimodifikasi untuk melipatgandakan sekuen DNA,

yaitu: (1) RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), metode ini

digunakan untuk membedakan organisme berdasarkan analisis model derifat dari

perbedaan DNA; (2) In-verse PCR, metode ini dgunakan ketika hanya satu sekuen

internal yang diketahui; (3) Nested-PCR, proses ini memungkinkan untuk

mengurangi kontaminasi pada produk selama amplifikasi dari penyatuan primer

yang tidak diperlukan; (4) Quantitative-PCR, digunakan untuk pengukuran

berulang dari hasil produk PCR; (5) RT-PCR (Reverse Transcriptase , digunakan

untuk amplifikasi, isolasi atau identifikasi sekuen dari sel atau jaringan RNA; (6)

RAPD (Random Amplified Polymorphic), digunakan untuk mendeteksi

polimorfisme pada tingkat DNA.

2.5.1 Elektroforesis

Untuk mengetahui hasil dari proses PCR, banyak metode yang dapat digunakan.

Metode yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan metode

elektroforesis dengan pewarnaan etidium bromida.  Hasil elektroforesis dapat

diamati dengan menggunakan sinar ultra violet.  Proses PCR akan berhasil baik

bila terlihat pita atau bintik DNA.  Akan tetapi, metode elektroforesis tidak dapat
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menentukan identifikasi bila jumlah target pada awal urutan sangat kecil (Kumala,

1999).

2.5.2  Skuensing dan analisis hasil skuensing

Setelah diperoleh DNA hasil PCR dengan menggunakan primer ITS 1 dan ITS 4 ,

kemudian hasil tersebut dikirim ke PT. Genetika Science Jakarta untuk dilakukan

sekuensing.  Menurut Yuwono (2005), sekuensing DNA merupakan tahapan

untuk mengurutkan basa DNA.  Proses sekuensing dilakukan untuk mengurutkan

basa nukleotida pada suatu molekul DNA yang di dalamnya mengandung

instruksi yang dibutuhkan dalam menyusun makhluk hidup.  Sehingga sekuensing

dapat digunakan dalam menentukan identitas maupun fungsi gen atau fragmen

DNA lainnya dengan cara membandingkan sekuensnya dengan sekuens DNA lain

yang sudah diketahui.



III. BAHAN DAN METODE

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratotium Bioteknologi Fakultas Pertanian Universitas

Lampung dan Rumah Kaca Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada bulan

Oktober 2017 sampai Mei 2018.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah isolat Trichoderma spp. dan

isolat R. microporus yang merupakan koleksi Laboratorium Bioteknologi Fakultas

Pertanian Universitas Lampung, media PSA-L, alkohol dingin 70%, CTAB, Ethanol,

Agarose, Primer ITS 1 dan ITS 4, akuades, buffer ekstraksi, isopropanol 60%, buffer

TE, TBE, etidium bromide (ETBr), ethanol, chloroform, phenol, isoamylalcohol,

loading dye, marker DNA, gula, agar batangan, dan tanah steril.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cawan petri, tabung Erlenmeyer,

lampu bunsen, laminar air flow, jarum ose, bor gabus, ependorf, micropipette,

alumunium foil, plastik wrap, kertas label, nampan, plastik tahan panas, autoklaf,
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kompor, microsentrifuge, rotamoixer, drigalski, oven, pendingin, tissue, pisau,

gunting dan tali raffia.

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini terdiri 4 percobaan, yaitu 1) identifikasi isolat Trichoderma spp. , 2)

pengujian pertumbuhan isolat Trichoderma spp., 3) uji kemampuan antagonis

Trichoderma spp. terhadap R. microporus, 4) uji kemampuan PGPF Trichoderma

spp.. Pengujian pertumbuhan, kerapatan spora, dan viabilitas masing-masing terdiri

atas 7 isolat uji dengan 3 ulangan. Pengujian antagonis terdiri atas 7 isolat uji dan 1

kontrol dengan masing-masing 3 ulangan sedangkan uji PGPF terdiri atas 7 isolat dan

1 kontrol dengan masing-masing 5 ulangan.  Semua perlakuan dalam pengujian

disusun dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL).

3.4 Pelaksanaan Penelitian

3.4.1 Isolat Trichoderma spp. yang digunakan

Sebanyak 7 isolat akan digunakan dalam penelitian ini. Isolat tersebut berasal dari 2

habitat yang berbeda.  Semua isolat tersebut masih terindikasi sebagai Trichoderma

spp. Secara lengkap, isolat yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1.  Identitas isolat Trichoderma spp. yang digunakan

No Nama isolat
Nama
lain

isolat
Sumber isolat Asal isolat

1. T1 GTH Sekitar perakaran karet Balai Penelitian Getas
2. T2 GTM Sekitar perakaran karet Balai Penelitian Getas
3. T3 SPK Sekitar perakaran karet Balai Penelitian Getas
4. T4 SPV Sekitar perakaran karet Balai Penelitian Getas
5. TK1 Grt1 a Risosfer Produk Komersial
6. TK2 Grt1 b Risosfer Produk Komersial
7. TK3 Grtu Risosfer Produk Komersial

Isolat Trichoderma spp. di atas diremajakan dahulu pada media Potato Sucrose Agar

Lactic Acid (PSA-L) sebelum digunakan untuk pengujian.

3.4.2 Pembuatan media Potato Sucrose Agar-Lactic Acid (PSA-L)

PSA-L dibuat dengan cara 200 gram kentang direbus dalam satu liter akuades sampai

lunak. Kemudian disaring dan hasil saringan diukur hingga satu liter kemudian

ditambah 20 gram agar batang dan 20 gram gula putih lalu direbus kembali sampai

mendidih. Setelah itu, media disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121oC, dengan

tekanan satu atm selama 15 menit. Kemudian pada media PSA-L ditambahkan asam

laktat sebanyak 1400 µl untuk satu liter media PSA-L pada suhu ±50oC, media

dituang ke dalam cawan lalu didiamkan hingga padat dan media siap digunakan.

3.4.3 Identifikasi isolat Trichoderma spp. secara molekuler dan morfologi

3.4.3.1 Pemanenan spora Trichoderma spp.

Trichoderma spp. yang telah berusia 7-14 hsi dipanen dengan menambahkan 7 ml

akuades.  Pemanenan dilakukan dengan menggunakan drigalski.  Setelah itu, hasil
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pemanenan dimasukkan ke dalan microsentrifuge dengan menggunakan micropipet

dan dihomogenkan menggunakan vortex.

3.4.3.2 Ekstraksi DNA Trichoderma spp.

Beberapa bahan dan komposisi yang diperlukan dalam tahapan ekstraksi DNA

sebagai berikut:

Tabel 2.  Komposisi buffer ekstraksi 10 ml

No Bahan Takaran ml Takaran μl
1 Tris HCL 0,5 ml 500 μl
2 SDS 1% 1,0 ml 1000 μl
3 NaCl 2,8 ml 2800 μl
4 Mercapthol Etanol 0,2 ml 200 μl
5 ETDA 2,0 ml 2000 μl
6 Air Steril 3,5 ml 3500 μl

Tabel 3.  Bahan yang digunakan dalam proses ekstraksi DNA Trichoderma spp.

No Bahan Takaran μl
1 Alkohol 70% 500 μl
2 Buffer ekstraksi 600 μl
3 Phenol : CHCl3 : Isoamiylalcohol 500 μl
4 CHCl3 : Isoamylalcohol 600 μl
5 Isopropanol 60% 600 μl
6 Buffer TE 50 μl

Setelah dilakukan pemanenan isolat Trichoderma spp. yang akan diidentifikasi, isolat

dimasukkan dalam tub microsentrifuge 1,5 ml.  Setelah dirotamixer, spora dalam tub

microsentrifuge disentrifuse selama 10 menit dengan kecapatan 14.000 rpm.

Kemudian pellet (endapan jamur) diambil dan supernatan dibuang kemudian pellet

ditambahkan alkohol 70% sebanyak 500 µl dan disentrifuse selama 5 menit dengan

kecepatan 14.000 rpm.  Kemudian pellet diambil dan supernatant dibuang. Pellet

ditambah buffer sebanyak 600 µl. Pellet yang telah bercampur buffer kemudian
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ditumbuk dengan menggunakan mortar sampai halus.  Kemudian ditambahkan CTAB

2% 400 µl dan dimasukkan ke dalam tabung microsentrifuge untuk diinkubasi ke

dalam inkubator dengan suhu 65oC selama 60 menit. Setelah itu, ditambahkan

Phenol: CHCl3: Isoamiylalcohol sebanyak 500µl dan disentrifuse selama 10 menit

dengan kecepatan 14.000 rpm dan terbentuk dua cairan.  Cairan bagian atas diambil

sebanyak 600 µl dan dipindahkan ke dalam tabung baru dan ditambahkan CHCl3:

Isoamiylalcohol sebanyak 600 µl dan disentrifuse selama 10 menit dengan kecepatan

14.000 rpm.  Larutan bagian atas diambil 600 µl dan dimasukkan ke dalam tabung

microsentrifuge baru.  Kemudian ditambahkan isopropanol dingin 60% sebanyak 600

µl dan diinkubasi pada suhu 20oC selama 10 menit. Setelah itu disentrifuse selama

10 menit dengan kecepatan 14.000 rpm.  Supernatan dibuang dan pellet diambil dan

kemudian ditambahkan alkohol dingin 70% sebanyak 500 µl dan disentrifuse selama

5 menit dengan kecepatan 14.000 rpm.  Setalah itu supernatan dibuang dan pellete

yang didapat dikeringkan selama 1 hari kemudian ditambah 50 µl buffer TE.

3.4.3.3 Amplifikasi

Primer yang digunakan untuk mendeteksi karakterisasi Trichoderma spp. digunakan

primer ITS-1 dan ITS-4 yang dibuat mengacu pada salah satu sekuen Trichoderma

spp.

Tabel 4. Primer yang digunakan untuk amplifikasi

No Primer Sekuen Panjang basa
1 ITS1_F

(forward)
5’CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA’3

520bp

2 ITS4_R
(reverse)

5’CAGGAGACTTGTACACGGTCCAG’3
520bp
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Amplifikasi DNA dilakukan dengan menggunakan alat PCR (thermal cycler).  DNA

hasil ekstraksi diamplifikasi dengan teknik PCR dengan menggunakan primer

universal ITS-1 dan ITS-4.  Reaksi PCR dengan total volume 25 µl yang terdiri dari

2,0 µl sampel DNA, Green master mix 12,5 µl, Primer ITS 1 1,0 µl, primer ITS 4 1,0

µl, air steril sebanyak 8,5 µl.  Semua kebutuhan tersebut dimasukkan dalam tabung-

tabung PCR.  Kemudian tabung-tabung tersebut ditempatkan pada mesin PCR

(thermal cycler). Tahapan program PCR antara lain inisiasi pada suhu 94oC selama 5

menit, denaturasi pada suhu 94-95oC selama 3 menit, annealing pada suhu 30-60oC,

dan ekstensi pada suhu 72oC selama 1 menit dan final ekstensi pada suhu 72oC

selama 45 detik.  Tahapan inisiasi, denaturasi, annealing dan ekstensi diulang

sebanyak 30 siklus.

3.4.3.4 Visualisasi hasil PCR

DNA hasil amplifikasi dianalisis melalui elektroforesis menggunakan gel agarose

1,5%.  Tahap visualisasi DNA melipiti pembuatan gel agarose, penyiapan sampel dan

proses elektroforesis, serta visualisasi dengan menggunakan Transilluminator UV.

Pembuatan gel agarose. Gel agarose 0,5 % dibuat dengan menimbang bahan

agarose sebanyak 0.1 gram yang dilarutkan ke dalam 20 ml TBE dalam Erlenmeyer

dan ditutup alumunium foil. Agarose dimasak di dalam microwave sampai larut (± 3

menit).  Setelah larut, agarose dimasukkan ke dalam kotak kecil yang telah diletakkan

sisir dan didiamkan sampai menjadi agar.
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Setelah menjadi agar sisir dicabut dan kotak yang telah berisi agar dimassukkan ke

dalam alat elektroforesis.  DNA yang telah ditambah TE diambil sebanyak tiga µl dan

dicampur dengan 1 µl loading dye , kemudian dimasukkan ke dalam agar pada tiap

sumur.  Pada sumur yang lain dimasukkan 3 µl leader DNA.  Elektroforesis

dihidupkan selama 40 menit dengan tegangan 50V.  Elektroforesis dihentikan jika

terlihat DNA sudah berada di kotak ketiga dari bawah, kemudian dilihat

menggunakan DigiDoc.

Visualisasi melalui Transilluminator UV. Setelah selesai tahap elektroforesis,

dengan menggunakan sarung tangan, gel agarose diambil dengan hati-hati kemudian

diamati di dalam mesin transilluminator UV.  Selanjutnya dilakukan dokumentasi

dengan kamera digital.

Sekuensing dan analisis hasil. Setelah DNA diperoleh, maka DNA isolat dikirim ke

PT.  Genetika Science Jakarta untuk dilakukan sekuensing. Kemudian hasil

sekuensing dianalisis dengan menggunakan program Mega4 (Tamura et al., 2007).

3.4.3.5 Pengamatan Trichoderma spp. secara morfologi

Pengamtan morfologi dilakukan untuk mengetahui bentuk morfologi isolat uji

Trichoderma spp. yang telah teridentifikasi secara molekuler.  Pengamatan dilakukan

secara makroskopis dan mikroskopis.  Secara makroskopis meliputi warna koloni,

bentuk koloni, tekstur koloni dan pertumbuhan koloni.  Sedangkan mikroskopis

antara lain, hifa bersekat atau tidak bersekat, pertumbuhan hifa (bercabang atau tidak

bercabang), warna hifa (gelap atau hialin transparan), warna konidia (gelap atau
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hialin transparan), ada tidaknya konidia dan bentuk konidia (bulat, lonjong, berantai

atau tidak beraturan) (Ariyanto et al., 2013). Pengamatan mikroskopis dilakukan

dengan menggunakan mikroskop majemuk perbesaran 400x.

3.4.4 Uji pertumbuhan isolat Trichoderma spp.
3.4.4.1 Uji pertumbuhan

Pengujian kemampuan tumbuh isolat Trichoderma spp. dilakukan dengan cara

menumbuhkan 1 bor gabus (diameter 0,3 cm) biakan murni Trichoderma spp. yang

berusia empat hari setelah diremajakan di cawan petri yang berisi media PSA-L.

Pengukuran dilakukan terhadap diameter koloni Trichoderma spp. mulai usia 1-7 hari

setelah inokulasi.  Pengukuran dilakukan sebanyak 4 kali (Gambar 1).

Gambar 1.  Pengukuran diameter pertumbuhan jamur Trichoderma spp.
a) Trichoderma spp. b) 1-4 adalah diameter yang diukur

3.4.4.2 Sporulasi

Pengamatan sporulasi atau kerapatan spora dilakukan dengan cara memanen spora

dari biakan murni Trichoderma spp. yang berumur 7 hari setelah inokulasi.

Pemanenan spora dilakukan dengan cara menambahkan 10 ml air steril ke dalam

cawan petri yang berisi biakan murni Trichoderma spp.  Spora jamur dikeruk dengan

menggunakan drigalski dengan hati-hati agar media tidak ikut terangkat sehingga

a
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diperoleh suspensi spora yang pekat. Suspensi spora yang didapatkan selanjutnya

dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Suspensi tersebut kemudian dihomogenkan

dengan menggunakan rotamixer selama satu menit.  Setelah dihomogenkan, suspensi

diambil satu ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi baru yang telah diisi air steril

sebanyak  9 ml.  Larutan kedua dihomogenkan selama satu menit.  Tahap ini

dinamakan pengenceran tingkat 10-1.  Langkah ini dilakukan kembali hingga

diperoleh pengenceran sampai tingkat 10-3.

Suspensi yang telah diencerkan hingga tingkat 10-3, diamati kerapatan spora dengan

meneteskan suspensi spora sebanyak 1µl di atas haemocytometer yang selanjutnya

diletakkan di bawah mikroskop dengan pembesaran 400 kali. Pengamatan dilakukan

terhadap jumlah spora.  Kerapatan spora dihitung dengan menggunakan kotak sedang

yang tampak pada haemocytometer (Gambar 2).

Gambar 2. Haemocytometer dan bagiannya
(Utami et.al.,2018)
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Jumlah spora yang didapatkan dihitung dengan menggunakan rumus (Syahnen et al.,

2014) sebagai berikut:

=
Keterangan :

S  = Jumlah spora
R  = Jumlah rata-rata spora pada bidang haemocytometer (kotak sedang)
K  = Konstanta koefisien alat (2,5 x 10-5)
F   = Faktor pengenceran yang dilakukan

3.4.4.3 Viabilitas spora

Suspensi yang digunakan adalah suspensi spora pada pengenceran 10-3 (suspensi sisa

dari uji sporulasi).  Suspensi diteteskan ke dalam media PSA-L sebanyak 20 µl pada

tiga titik yang berbeda (Gambar 3).  Selanjutnya suspensi diinkubasi selama 12 jam

dan diamati di bawah mikroskop majemuk dengan perbesaran 400 kali.

Gambar 3.  Pengujian viabilitas spora Trichoderma spp. pada media PSA-L.  (A)
Titik suspensi ulangan 1; (B) Titik suspensi ulangan 2; (C) Titik
suspensi ulangan 3.

Pengukuran dilakukan dengan menghitung jumlah spora yang berkecambah dan tidak

berkecambah.

A

C B
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Viabilitas spora Trichoderma spp. dihitung menggunakan rumus Syahnen et al.,

(2014).

= ℎℎ 100%
3.4.5 Uji kemampuan penghambatan Trichoderma spp.terhadap R.

microporus

Uji kemampuan penghambatan Trichoderma spp. terhadap R. microporus dilakukan

dengan menggunakan metode kultur ganda pada media PSA-L dalam cawan petri.

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan isolat R. microporus dan Trichoderma

spp. dengan usia 4 hsi yang diletakkan di dalam satu cawan petri (Gambar 4).

Sebagai kontrol, satu isolat R. microporus ditumbuhkan di tengah cawan petri yang

berisi PSA-L tanpa Trichoderma spp (Gambar 4).

R. microporus R. microporus Trichoderma spp.

D1                              D2

Gambar 4. Uji antagonis kultur ganda; D1 = diameter R. microporus pada kontrol;
D2 = diameter R. microporus dalam kultur ganda.

Pengamatan dilakukan setiap hari dimulai umur 2 hsi sampai 7 hsi.  Pengamatan

dilakukan dengan mengukur diameter korelasi jamur R. microporus pada cawan

kontrol dan kultur ganda.
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Selajutnya persentase penghambatan dihitung dengan rumus yang digunakan

(Muksin. et al., 2013):

R = 1 − 21 x 100%
Keterangan:
R : Presentase penghambatan pertumbuhan (%)
D1 : Diameter pertumbuhan R. microporus pada kontrol (cm)
D2 : Diameter R. microporus dalam kultur ganda (cm)

3.4.6 Uji kemampuan PGPF (Plant Growth Promoting Fungi)

Pengujian kemampuan PGPF dilakukan untuk mengetahui kemampuan isolat

Trichoderma spp. dalam memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman

indikator yang terpilih yaitu tanaman mentimun.  Tanaman mentimun digunakan

sebagai tanaman indikator karena tanaman tersebut mempunyai daya tanggap yang

cepat terhadap serangan patogen.  Pengujian dilakukan dengan menumbuhkan semua

isolat Trichoderma spp. ke dalam media PSA-L selama 3 hsi.  Setelah itu, media

perbanyakan dibuat dengan komposisi 100 gram menir dimasak setengah matang,

kemudian didinginkan lalu dimasukkan ke dalam plastik anti panas.  Selanjutnya ,

media disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121oC, tekanan 1 atm selama 15

menit.  Kemudian, isolat jamur ditumbuhkan ke dalam media beras steril dan

diinkubasi selama 10 hari pada suhu kamar untuk dijadikan sebagai inokulum pada

pengujian lebih lanjut (Worosuryani et al., 2005).
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3.5 Analisis Data

Data yang diperoleh dilakukan analisis ragam (Anara) dengan perbedaan nilai tengah

yang akan diuji dengan Duncans’s Multiple Range Test (DMRT) pada taraf α = 5%

(Worosuryani et al, 2006).



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil identifikasi secara molekuler dan morfologi didapatkan

bahwa isolat T1, T2, T4, TK1, dan TK3 masuk ke dalam spesies

T. asperellum, isolat T3 termasuk ke dalam spesies T. longibrachiatum

dan TK2 adalah T. reesei.

2. Pengujian antagonisme menunjukkan ketujuh isolat Trichoderma spp.

mempunyai kemampuan dalam menekan pertumbuhan R.microporus.

Isolat T3 (T. longibrachiatum) menunjukkan persentase penghambatan

yang paling tinggi sebesar 87,59%.

3. Isolat T4 (T. asperellum) merupakan isolat yang mempunyai kemampuan

dalam memacu pertumbuhan tanaman yang terbaik dibandingkan tanaman

yang tanpa diberi Trichoderma spp. dan tanaman yang diberi isolat

Trichoderma spp. lainnya.



53

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan dilakukan uji lebih lanjut

dalam pengujian PGPF menggunakan tanaman karet sebagai tanaman indikator

dan pengujian terhadap konsentrasi IAA yang dihasilkan masing-masing

Trichoderma spp. yang telah teridentifikasi.
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