
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Pisang

Pisang adalah salah satu komoditas buah unggulan Indonesia.  Luas panen dan

produksi pisang selalu menempati posisi pertama (Widiandani et al., 2009).  Buah ini

sangat memasyarakat karena dapat dikonsumsi kapan saja dan di segala tingkatan usia

dari bayi hingga manula.  Daerah penyebaran pisang cukup luas, umumnya pisang

ditanam di pekarangan maupun ladang dan sebagian sudah ada dalam bentuk

perkebunan.  Selain diambil buahnya, tanaman pisang juga dapat dimanfaatkan daun,

bunga, batang, dan bonggolnya (Kuntarsih, 2012).

Tanaman pisang berasal dari Asia Tenggara dan pulau-pulau Pasifik Barat, beberapa

tanaman pisang liar yang berbiji yaitu Musa spp. masih terdapat tumbuh sebagai

vegetasi alami. Belum terdapat ketegasan secara botanik untuk membedakan antara

berbagai tipe tanaman pisang dan klasifikasi yang terbaik untuk tanaman tersebut

yaitu membagi berbagai tipe tanaman tersebut ke dalam rasa manis dan dapat

langsung dimakan sebagai buah setelah makan serta hanya dapat dimakan setelah

dimasak, atau difermentasikan untuk menghasilkan suatu tipe nutrisi (Gowen &

Queneherve, 1995).

Pisang buah berasal dari Musa acuminata (A) atau Musa balbasiana (B) atau

kombinasi dari keduanya.  Kultivar diploid atau triploid, serta beberapa kultivar

tetraploid hasil dari pemuliaan tanaman.  Kultivar diberi nama dari genom yang
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menyusunnya, contoh pisang raja AAB, yang menunjukkan bahwa pisang raja terdiri

dari dua genom A dan satu genom B.  Kebanyakan kultivar pisang yang dimakan

sebagai pencuci mulut sehabis makan adalah AA atau AAA.  Kultivar triploid AAA

merupakan kultivar paling penting dalam perdagangan (Nakasone dan Paull, 2010).

Pisang yang dapat dimakan selain kultivar tersebut, ada juga kultivar AB, AAB, dan

ABB (Gowen dan Queneherve, 1995)

Kandungan gizi yang terdapat dalam setiap 100 g buah pisang terdiri atas 99 kalori,

protein 1,2 g, lemak 0,2 g, karbohidrat 38,2 g, serat 0,7 g, kalsium 8 mg, fosfor 28

mg, besi 0,5 mg, vitamin A 44 IU, vitamin B 0,88 mg, vitamin C 3 mg, dan air 72 g

(Kuntarsih, 2012).

Di Indonesia terdapat lebih kurang 230 jenis pisang, namun tidak semua jenis pisang

yang ada dapat diperoleh di pasaran.  Dari berbagai jenis pisang, terdapat dua jenis

pisang yang dapat dimakan dan dikelompokkan berdasarkan penggunaannya, yaitu

pisang meja (banana) yang umumnya disajikan sebagai buah segar dan pisang untuk

olahan (plantain) yang hanya enak dimakan setelah diolah terlebih dahulu (Prabawati,

et al., 2008).

Banyak tanaman pisang yang dapat langsung dimakan, varietas yang paling penting

bersifat triploid dan diperbanyak secara vegetatif.  Kebanyakan klon-klon pisang

berasal dari Musa acuminata Colla dan dari hibridisasi alami dari M. acuminata

dengan M. balbisiana Colla.  Saat ini momenklatur untuk klon-klon pisang berasal

dari banyaknya kromosom dan asal genom.  Genom A untuk acuminata dan genom B

untuk balbisiana (Gowen dan Queneherve, 1995).
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2.1.1 Syarat Tumbuh Tanaman Pisang

Tanaman pisang tumbuh subur di daerah tropika dataran rendah yang curah hujannya

lebih dari 1.250 mm tiap tahun dan suhu minimum di atas 15 oC (Gowen &

Queneherve, 1995).  Menurut Nakasone dan Paull (2010), tanaman pisang akan

tumbuh baik pada tanah liat yang gembur, dengan drainase alami, dan tidak ada

pemadatan tanah.  Kandungan bahan organik dan kesuburan yang tinggi akan

menjamin produksi yang tinggi.  Tanaman pisang dapat tumbuh pada pH tanah antara

4,5—7,5 dengan pH anjuran 5,8—6,5 dan pada tanah bertekstur pasir sampai tanah

bertekstur liat yang tebal.  Untuk pertumbuhan tanaman pisang terbaik membutuhkan

sinar matahari yang penuh meskipun dapat menyebabkan buah menjadi sunburn,

terutama pada saat suplai air rendah.

Tanaman pisang memerlukan cukup air terutama pada awal penanaman dan pada saat

pembentukan buah (Ansyori, 2009).   Menurut Trubus (1997), pisang dapat tumbuh di

daerah dataran rendah sampai dengan ketinggian tempat 1.300 m di atas permukaan

laut.  Tanaman pisang cocok tumbuh di daerah dengan kisaran suhu 21--32 oC, pada

lahan datar sampai kemiringan 8o, dengan curah hujan 2.000 mm merata sepanjang

tahun.  Keasaman tanah yang paling baik untuk tanaman pisang adalah pH 5,5--7,5.

2.1.2 Sentra Produksi Pisang

Pisang memiliki wilayah penyebaran yang cukup luas. Hampir di seluruh wilayah

Indonesia dapat ditemukan pertanaman pisang dengan berbagai jenis dan varietas.

Namun yang termasuk wilayah andalan pengembangan kawasan pisang di Indonesia

dapat dilihat padaTabel 2.
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Tabel 2.  Wilayah Andalan Pisang di Indonesia

No Provinsi Kabupaten
1. NAD Aceh Besar, Pidie
2. Sumatera Utara Deli Serdang, Simalungun
3. Sumatera Barat Padang Pariaman, Pasaman Barat
4. Sumatera Selatan OKU Timur
5. Lampung Lampung Selatan, Lampung Barat, Lampung Timur,

Pesawaran
6. Banten Lebak, Pandeglang
7. Jawa Barat Cianjur, Sukabumi, Bogor, Ciamis, Tasikmalaya, Subang,

Garut, Bandung, Sumedang, Purwakarta, Kuningan
8. Jawa Tengah Brebes, Kendal, Magelang, Cilacap, Banyumas
9. DIY GunungKidul
10. JawaTimur Malang, Pacitan, Jember, Lumajang, Mojokerto,

Banyuwangi, Bojonegoro, Pasuruan
11. Bali Bangli
12. Kalimantan Barat Ketapang, Pontianak
13. Kalimantan Timur Pasir, KutaiTimur
14. NTT Manggarai, Ende, Ngada
15. Sulawesi Selatan Soppeng
16. Sulawesi Utara Minahasa Utara
Sumber: Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah (2011) dalam Kuntarsih (2012).

2.1.3 Pisang Cavendish

Pisang Cavendish merupakan komoditas unggulan baik skala ekspor maupun pasaran

dalam negeri (Widiandani et al., 2009).  Kultivar pisang yang paling banyak

dikebunkan di berbagai negara adalah pisang Cavendish karena pisang ini mempunyai

nilai komersial yang tinggi.  Berdasarkan ukuran tanaman, Cavendish dibedakan

menjadi tiga kelompok besar, yakni Cavendish yang berbatang tinggi (tall/giant),

Cavendish yang berbatang sedang (medium), dan Cavendish yang berbatang pendek

(small/drawf) (Trubus, 1997).

Pisang Cavendish termasuk dalam kelompok pisang Ambon, saat ini kultivar

Cavendish banyak ditanam di Indonesia oleh perusahaan swasta besar untuk ekspor

dan pasar domestik.  Pisang Cavendish yang diperdagangkan rata-rata memiliki

kualitas baik, karena sudah dibudidayakan mengikuti anjuran dan diproduksi untuk
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pasar.  Ukuran buah termasuk besar, panjang buah antara 17—23 cm dengan diameter

3,5—4,0 cm, berat tiap buah 130—200 g, warna kulit buah kuning merata saat

matang dan daging buah putih kekuningan dan aroma kuat. Susunan buah rapi dan

kompak membentuk sisir, sisir yang besar bisa berisi 16—20 buah.  Tandan buahnya

juga besar berisi 14—20 sisir (Prabawati et al., 2008).

Tanaman pisang komersil yang dibudidayakan hingga saat ini adalah triploid dan

tidak mampu menghasilkan biji atau partenokarpi, walaupun ada juga yang diploid

dan tidak berbiji seperti pisang mas (Rainiyati et al., 2007).   Menurut Nakasone dan

Paull (2010), pisang Cavendish termasuk kultivar triploid group AAA yang rentan

terhadap penyakit panama (Panama disease) ras 4.  Di dunia terdapat 36 subgrup

pisang Cavendish (Rustiani, 2005).  Pisang Cavendish mempunyai dua kultivar

penting yaitu Dwarf Cavendish dan Giant Cavendish (Espino et al., 1992 dalam

Juniarti, 1999).

Pisang Cavendish di perkebunan pisang PT NTF dikembangbiakan menggunakan

metode kultur jaringan (NTF, 2014 tidak dipublikasikan). Kultur jaringan merupakan

cara pembiakan vegetatif yang cepat dan secara genetik sifat-sifat tanaman anak yang

dihasilkan akan sama dengan induknya (Rainiyati et al., 2007).  Menurut Nakasone

dan Paull (2012), dengan kultur jaringan memungkinkan menyediakan bibit pisang

yang banyak dan seragam dalam waktu cepat, bebas dari penyakit, cepat matang,

waktu panen seragam, produksi tinggi, paling tidak pada panen pertama.

Produktivitas  pisang Cavendish pada perkebunan pisang PT NTF Lampung Timur

dapat mencapai lebih kurang 50 ton ha-1 dengan luas kebun produksi 1.623 ha dan

dapat mencukupi kebutuhan konsumen domestik sebesar 80% dan sisanya 20%
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diekspor ke berbagai negara (NTF, 2014 tidak dipublikasikan).  Produksi buah pisang

segar dikemas dan dipasarkan pada Supermarket di Bandar Lampung, Jabodetabek,

Surabaya, dan Bali, serta ekspor ke Negara Timur Tengah, Hongkong, Singapura, dan

Jepang (Ansyori, 2009).

Pada perkebunan pisang Cavendish PT NTF Lampung Timur, bibit pisang Cavendish

ditanam setiap hari kerja, sehingga setiap hari selalu terdapat pohon pisang dengan

berbagai tingkat umur.  Berikut ini gambar tanaman pisang Cavendish dengan

berbagai umur tanaman yang ada di PT NTF Lampung Timur yang diambil pada

tanggal 14 Oktober 2013 (Gambar 2).

Klon pisang yang ditanam pada perkebunan pisang Cavendish di PT NTF ada 6 klon

yaitu klon CJ10, CJ20, CJ30, CJ40, CJ50, dan DM2.  Dalam penelitian ini terpilih

hanya 3 klom, yaitu : klon CJ20, CJ30, dan DM2.  Deskripsi klon CJ20, CJ30, dan

DM2 disajikan pada Tabel 3, 4, dan 5.
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Gambar 2.  Tanaman Pisang Cavendish berumur 1 hingga 11 bulan
Sumber : NTF (2013 tidak dipublikasikan)

7 bulan

11 bulan10 bulan

9 bulan8 bulan
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2 bulan 3 bulan1 bulan
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Tabel 3.  Deskripsi Klon Pisang Cavendish CJ20

Deskripsi CJ20
Asal : PT. Nusantara Tropical Farm,

Lampung, Indonesia
Silsilah : Seleksi massa positif
Golongan varietas : Klon
Tinggi tanaman : 200 - 350 cm
Bentuk penampang batang : Bulat
Diameter batang : 21 - 30 cm
Warna batang : Merah dengan flek hitam
Bentuk daun : Jorong
Ukuran daun : Panjang 220 - 310 cm; Lebar 70 - 115

cm
Warna daun permukaan atas : Hijau tua
Warna daun permukaan bawah : Hijau
Warna tulang daun : Hijau muda
Warna pelepah daun : Hijau
Warna tepi daun : Hijau kecoklatan
Penampang melintang tangkai
daun ke-3

: Simetris, bentuk membulat dengan tepi
tulang daun terbuka

Bentuk jantung : Seperti mata tombak (Lurus pada
bagian pangkal dan melengkung tajam
dari tengah ke ujung)

Ukuran jantung : Panjang 57-77 cm; Diameter 11-18 cm
Warna jantung : Merah semburat hijau
Umur berbunga dari tanaman
planlet

: 8 bulan

Umur panen dari tanaman planlet : 11 bulan
Bentuk buah : Lurus agak melengkung
Bentuk ujung buah : Tumpul (blunted)
Bentuk penampang buah : Sedikit bersegi (smoothy rounded)
Ukuran buah (sisir) : Panjang 14.0 - 24.0 cm; Diameter 2.9 -

4.0 cm
Warna kulit buah muda : Hijau
Warna kulit buah masak : Kuning
Ketebalan kulit buah : 2 - 3 mm
Warna daging buah : Putih
Rasa daging buah : Manis
Tekstur daging buah : Pulen, sedikit benyek
Aroma : Harum
Kadar gula : 21.0-22.0 obrix

Berat per buah : 110 - 125 g
Jumlah buah per sisir : 16 - 22 buah
Berat per sisir : 2.5 - 3.0 kg
Potensi jumlah sisir per tandan : 8 - 13 sisir
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Tabel 3.  Lanjutan

Deskripsi : CJ20
Berat tandan : 20 - 35 kg
Persentase daging buah yang
dapat dikonsumsi

: 62,3%

Daya simpan buah pada suhu
kamar

: 5 - 7 hari setelah panen

Hasil buah : 60 ton/ha (populasi tanam 2200)
Identitas populasi induk : Tanaman milik PT. Nusantara Tropical

Farm, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan
Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung
Timur, Provinsi Lampung

Nomor populasi induk :
Keterangan : Beradaptasi dengan baik di dataran

rendah dengan altitude 50 - 80 m dpl
Pengusul : PT. Nusantara Tropical Farm,

Lampung, Indonesia
Peneliti : Ir. Soetjipto; Ir. R.A. Wardhana; Ir.

Gatot Pudjiono; K. Joko Hartono,S.P.;
Ariyo Nugroho,S.P.; Linggar
Suprayogi,S.P.

Keunggulan : Tahan terhadap FOC race 4
dibandingkan dengan Gross Michel
(Pisang Ambon) skor 4
Tanaman lebih pendek dan tidak
floating
Produksi lebih tinggi dibandingkan
DM2
Tidak floating sehingga tidak mudah
roboh dan tidak mudah terserang corm
borer

Kelemahan :

Sumber : NTF (2013, tidak dipublikasikan)
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Tabel 4.  Deskripsi Klon Pisang Cavendish CJ30

Deskripsi CJ30
Asal : PT. Nusantara Tropical Farm,

Lampung, Indonesia
Silsilah : Seleksi massa positif
Golongan varietas : Klon
Tinggi tanaman : 215 - 330 cm
Bentuk penampang batang : Bulat
Diameter batang : 22 - 32 cm
Warna batang : Hijau dengan flek kecoklatan
Bentuk daun : Jorong
Ukuran daun : Panjang 180 - 280 cm; Lebar 70 - 110

cm
Warna daun permukaan atas : Hijau tua
Warna daun permukaan bawah : Hijau
Warna tulang daun : Hijau muda
Warna pelepah daun : Hijau
Warna tepi daun : Hijau kecoklatan
Penampang melintang tangkai
daun ke-3

: Simetris, bentuk membulat dengan tepi
tulang daun terbuka

Bentuk jantung : Seperti mata tombak (Lurus pada
bagian pangkal dan melengkung tajam
dari tengah ke ujung)

Ukuran jantung : Panjang 64-84 cm; Diameter 12-18 cm
Warna jantung : Merah semburat hijau
Umur berbunga dari tanaman
planlet

: 8 bulan

Umur panen dari tanaman planlet : 11 bulan
Bentuk buah : Lurus agak melengkung
Bentuk ujung buah : Tumpul (blunted)
Bentuk penampang buah : Sedikit bersegi (smoothy rounded)
Ukuran buah (sisir) : Panjang 16.0 - 27.0 cm; Diameter 2.9 -

4.0 cm
Warna kulit buah muda : Hijau
Warna kulit buah masak : Kuning
Ketebalan kulit buah : 2 - 3 mm
Warna daging buah : Putih
Rasa daging buah : Manis
Tekstur daging buah : Pulen, sedikit benyek
Aroma : Harum
Kadar gula : 20.0-21.0 obrix

Berat per buah : 123 - 128 g
Jumlah buah per sisir : 14 - 32 buah
Berat per sisir : 2.5 - 3.5 kg
Potensi jumlah sisir per tandan : 8 - 14 sisir
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Tabel 4.  Lanjutan

Deskripsi : CJ30
Berat tandan : 20 - 50 kg
Persentase daging buah yang
dapat dikonsumsi

: 62,3%

Daya simpan buah pada suhu
kamar

: 5 - 7 hari setelah rippening

Hasil buah : 70 ton/ha (populasi tanam 2200)
Identitas populasi induk : Tanaman milik PT. Nusantara Tropical

Farm, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan
Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung
Timur, Provinsi Lampung

Nomor populasi induk :
Keterangan : Beradaptasi dengan baik di dataran

rendah dengan altitude 50 - 80 m dpl
Pengusul : PT. Nusantara Tropical Farm,

Lampung, Indonesia
Peneliti : Ir. Soetjipto; Ir. R.A. Wardhana; Ir.

Gatot Pudjiono; K. Joko Hartono,S.P.;
Ariyo Nugroho,S.P.; Linggar
Suprayogi,S.P.

Keunggulan : Produksi lebih tinggi
Tahan terhadap FOC race 4
dibandingkan dengan Gross Michel
(Pisang Ambon) skor 2

Kelemahan :

Sumber : NTF (2013, tidak dipublikasikan)
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Tabel 5.  Deskripsi Klon Pisang Cavendish DM2

Deskripsi DM2
Asal : PT. Nusantara Tropical Farm, Lampung,

Indonesia
Silsilah : Seleksi massa positif
Golongan varietas : Klon
Tinggi tanaman : 215 - 430 cm
Bentuk penampang batang : Bulat
Diameter batang : 19 - 28 cm
Warna batang : Hijau dengan flek hitam
Bentuk daun : Jorong
Ukuran daun : Panjang 220 - 295 cm; Lebar 80 - 120 cm
Warna daun permukaan atas : Hijau tua
Warna daun permukaan bawah : Hijau
Warna tulang daun : Hijau muda
Warna pelepah daun : Hijau
Warna tepi daun : Hijau kecoklatan
Penampang melintang tangkai
daun ke-3

: Simetris, bentuk membulat dengan tepi
tulang daun terbuka

Bentuk jantung : Seperti mata tombak (Lurus pada bagian
pangkal dan melengkung tajam dari tengah
ke ujung)

Ukuran jantung : Panjang 52-72 cm; Diameter 10-17 cm
Warna jantung : Merah semburat hijau
Umur berbunga dari tanaman
planlet

: 9 bulan

Umur panen dari tanaman
planlet

: 12 bulan

Bentuk buah : Lurus agak melengkung
Bentuk ujung buah : Cenderung Nipple and
Bentuk penampang buah : Sedikit bersegi (smoothy rounded)
Ukuran buah (sisir) : Panjang 16.0 - 26.0 cm; Diameter 2.9 - 4.0

cm
Warna kulit buah muda : Hijau
Warna kulit buah masak : Kuning emas
Ketebalan kulit buah : 2 - 3 mm
Warna daging buah : Putih
Rasa daging buah : Manis
Tekstur daging buah : Pulen dan kesat (tidak benyek)
Aroma : Harum
Kadar gula : 23.0-24.0 obrix
Berat per buah : 123 - 128 g
Jumlah buah per sisir : 18 - 32 buah
Berat per sisir : 2.7 - 3.0 kg
Potensi jumlah sisir per tandan : 7 - 11 sisir
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Tabel 5.  Lanjutan

Deskripsi : DM2
Berat tandan : 18 - 30 kg
Persentase daging buah yang
dapat dikonsumsi

: 62,3%

Daya simpan buah pada suhu
kamar

: 5 - 7 hari setelah rippening

Hasil buah : 50 ton/ha (populasi tanam 2200)
Identitas populasi induk : Tanaman milik PT. Nusantara Tropical

Farm, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan
Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung
Timur, Provinsi Lampung

Nomor populasi induk : Pi.Cav/LM/1023 s/d 1033/L.Tim/2007
Keterangan : Beradaptasi dengan baik di dataran rendah

dengan altitude 50 - 80 m dpl
Pengusul : BPSBT Provinsi Lampung, PT Nusantara

Tropical Farm
Peneliti : Ir. Soetjipto; Ir. R.A. Wardhana; Ir. Gatot

Pudjiono; K. Joko Hartono,S.P.; Ariyo
Nugroho,S.P.; Linggar Suprayogi,S.P.

Keunggulan : Tahan terhadap FOC race 4 dibandingkan
dengan Gross Michel (Pisang Ambon) skor
5
Lebih disukai konsumen, Brix paling
tinggi
Warna kulit buah kuning keemasan
(golden yellow)

Kelemahan : Produksi rendah

Sumber : NTF (2013, tidak dipublikasikan)

2.2 Nematoda

Kajian nematoda di daerah tropika diawali pada akhir abad ke 19 dan mulai

berkembang pada abad ke 20.  Di Indonesia, untuk pertama kalinya nematoda

Meloidogyne javanica berhasil diidentifikasi oleh Treub pada tahun 1885 dan

Hirschmanniella oryzae oleh Van Breda de Haan pada tahun 1902 (Luc et al., 1995a).

Nematoda pada umumnya dapat dilihat dengan memeriksa sejumlah kecil jaringan

tumbuhan dengan menggunakan mikroskop stereoskopik pada perbesaran 15 sampai
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50 kali dengan bantuan transmisi cahaya (Hooper, 1995).  Nematoda adalah hewan

invertebrata kecil berbentuk seperti benang, dengan panjang tubuh 0,15—5,00 mm

dan lebar 2—100 µm, dengan bobot 20—60 ng (Goodey, 1963).

Nematoda kebanyakan terdapat di dalam lapisan tanah bagian atas antara 15—30 cm

(Semangun, 2001). Nematoda mempunyai koloni besar dengan berbagai habitat yang

luas dibandingkan dengan kelompok binatang yang bersel banyak yang lain.

Nematoda dapat dijumpai di semua lautan, dari daerah kutub sampai katulistiwa, dari

zone litosol sampai pedalaman abizal,  nematoda berkoloni di danau air tawar, sungai,

paya-paya, dan di semua tipe tanah dari antartika sampai daerah tropika, memarasit

sebagian besar kelompok binatang, termasuk nematoda lain, parasit pada berbagai

varietas ganggang, jamur, dan tumbuhan tingkat tinggi (Luc et al., 1995b).

Tubuh nematoda umumnya transparan dan simetris bilateral, ada juga yang simetris

radial dan asimertris.  Dinding tubuh nematoda terdiri atas tiga lapisan utama yaitu

kutikula pada lapisan terluar, di bawah kutikula terdapat jaringan hipodermis yang

tipis dan di bawah hipodermis terdapat jaringan otot.  Selama perkembangannya

menjadi dewasa, larva nematoda mengalami empat kali ganti kulit. Setiap ganti kulit,

kutikula lama diganti dengan kutikula baru yang dibentuk oleh hipodermis

(Hirschmann, 1971).

Nematoda tidak memiliki sistem respirasi dan peredaran darah.  Sistem pencernaan

nematoda terdiri dari stoma, esofagus, usus halus (intestine), dan usus belakang

(posterior gut) yang terdiri dari rektum dan kloaka (Hirschmann, 1971).  Sistem

reproduksi nematoda ada yang bersifat amfimiktik (memiliki jenis jantan dan betina

serta menghasilkan keturunan melalui kawin) atau bersifat partenogenetik (tidak

terdapat nematoda jantan tapi betina dapat menghasilkan keturunan).  Sistem syaraf
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pada nematoda terdiri dari komisura yang melingkar pada esofagus yang disebut

cincin syaraf dan jaringan syaraf yang dihubungkan dengan organ-organ tubuh serta

dengan berbagai alat peraba.  Alat peraba tersebut kebanyakan terdapat di kepala, di

daerah esofagus, dan di daerah ekor  (Luc et al., 1995b).

Di dalam tanah nematoda mempunyai banyak musuh.  Bahkan ada jenis-jenis

nematoda yang bersifat predator, yang memangsa nematoda lain.  Jamur tertentu

dapat membunuh nematoda.  Beberapa diantaranya mempunyai permukaan yang

mengandung zat perekat yang menyebabkan nematoda dapat terekat padanya.  Jamur

lain mempunyai gelang jerat yang dapat menjerat jika ada nematoda yang melewati

jerat tersebut (Semangun, 2001).

2.2.1 Penggolongan Nematoda

Nematoda dapat dikelompokkan menjadi dua golongan besar berdasarkan ada

tidaknya stilet yang berfungsi sebagai alat penghisap pada bagian alat mulutnya, yaitu

nematoda parasit memiliki stilet dan nematoda hidup bebas tidak memiliki stilet.

Nematoda hidup bebas ada yang berperan sebagai predator, pemakan cendawan, dan

pemakan bakteri.  Nematoda hidup bebas banyak yang berjasa dalam perombakan

bahan organik di dalam tanah (Swibawa, 2001).

Kebanyakan nematoda parasit tumbuhan berbentuk cacing dengan panjang sekitar

1 mm, ada juga yang berukuran 0,3 mm hingga 10 mm.  Semua nematoda parasit

tumbuhan mempunyai stilet yang dapat menembus sel-sel tanaman (Triharso, 1994).

Stilet dapat digerakkan ke belakang maupun ke depan dengan adanya kontraksi otot.

Nematoda dengan bantuan stiletnya merusak dinding sel tanaman kemudian

menghisap cairan tumbuhan (Decker, 1986 dalam Hartini, 2004).
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Berdasarkan cara mendapatkan inangnya, terdapat tiga tipe utama parasitisme

nematoda parasit tumbuhan (Luc et al., 1995a) yaitu:

a) Ektoparasit, nematoda tidak masuk ke dalam jaringan tumbuhan, tetapi

memperoleh makanan dengan menggunakan stilet untuk menusuk jaringan

tumbuhan, makin panjang stilet yang dimiliki makin dalam memperoleh makanan.

b) Semi endoparasit, hanya tubuh nematoda bagian anterior yang masuk ke jaringan

akar dan bagian posterior tubuhnya tetap berada di dalam tanah.

c) Endoparasit, nematoda masuk ke dalam jaringan akar.  Nematoda endoparasit yang

bersifat dapat berpindah tetap aktif dan bergerak di dalam jaringan tempat dia

makan.  Sebaliknya pada nematoda endoparasit yang bersifat menetap (sedentary)

maka nematoda betina akan memperoleh makanannya dari satu tempat tertentu

(sel-sel asuh), yang kemudian nematoda tersebut kehilangan mobilitasnya dan

tubuhnya menggelembung.

Menurut Semangun (2001) kebanyakan nematoda yang memarasit tumbuhan

hidupnya berhubungan dengan akar sebagai endoparasit, ektoparasit, atau endo-

ektoparasit. Dewasa ini telah dikenal sekitar 17 ribu jenis nematoda yang memarasit

tumbuhan, yang sering disebut fitonematoda.

Menurut Smart dan Nguyen (1988) nematoda dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Sub-kingdom : Metazoa

Divisi : Bilateralia

Filum : Nematoda
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Nematoda parasit tumbuhan terbagi menjadi dua ordo besar, yaitu ordo Tylenchida

kelas Secernentea dan ordo Dorylaimida kelas Adenophorea (Maggenti, 1971).

Garis besar klasifikasi nematoda parasit tumbuhan disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6.  Garis Besar Klasifikasi Nematoda Parasit Tumbuhan

Kelas Ordo Sub ordo Famili Genus
Secernentea Tylenchida Tylenchina Anguinidae Anguina

Ditylenchus
Belonolaimidae Tylenchorhynchus
Pratylenchidae Hirschmanniella

Nacobbus
Pratylenchus
Radopholus

Hoplolaimidae Aorolaimus
Helicotylenchus
Rotylenchulus
Scutellonema

Heteroderidae Globodera
Heterodera

Meloidogynidae Meloidogyne
Criconematidae Criconemella

Hemicriconemoides
Hemicycliophora

Tylenchulidae Tylenchulus
Aphelenchina Aphelenchoididae Aphelenchoides

Rhadinaphelenchus
Adenophorea Dorylaimida Dorylaimina Longidoridae Longidorus

Paralongidorus
Xiphinema

Diphtherophorina Trichodoridae Paratrichodorus
Trichodorus

Sumber : Luc et al. (1995b); Maggenti (1971); Taylor dan Sasser (1978).

2.2.2 Beberapa Genus Penting Nematoda Parasit pada Tanaman Pisang

Gowen dan Queneherve (1995) menyatakan ada beberapa spesies nematoda parasit

yang diketahui paling merusak tanaman pisang.  Nematoda ini merusak akar primer

sehingga mengganggu batang tanaman pisang untuk dapat berdiri tegak dan bahkan
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batang pisang dapat roboh.  Spesies nematoda parasit tersebut berasal dari genus

Radopholus, Pratylenchus, Meloidogyne, Helicotylenchus, Hoplolaimus, dan

Rotylenchulus. Menurut Sugano et al. (2003, dalam Wang dan Hooks, 2009), ada tiga

spesies nematoda yang paling dominan menyerang tanaman pisang di Hawaii, yaitu:

(a) Radopholus similis, (b) Meloidogyne spp., dan (c) Rotylenchulus reniformis.

1.2.2.1 Genus Radopholus

Radopholus yang dikenal dengan nematoda rongga akar (burrowing nematodes)

berukuran kurang dari 1 mm, apabila diperlakukan dengan panas maka nematoda

yang mati tubuhnya lurus atau sedikit melengkung pada bagian ventral, spesies

penting ialah Radopholus similis menyerang tanaman pisang dan berbagai jenis

tumbuhan lain (Luc et al., 1995b). Nematoda R. similis dapat menyerang jeruk,

tanaman hias, rumput-rumputan, teh, kopi, tebu, ubi jalar, buncis, labu-labuan, tomat,

dan jagung (Thorne, 1961 dalam Ekasari, 2001).  Bentuk nematoda Radopholus yang

ditemukan pada pertanaman kopi dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3.  Nematoda Radopholus yang menyerang  tanaman kopi.
Sumber : Swibawa (2014, tidak dipublikasikan)
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Nematoda R. similis adalah spesies endoparasit berpindah-pindah yang mampu

menyelesaikan daur hidupnya di dalam jaringan korteks akar (Gowen dan

Queneherve, 1995).  Nematoda ini menyerang jaringan akar dan umbi, tersebar luas di

seluruh dunia, di daerah tropika dan terdapat di negara penghasil pisang (Luc et al.,

1995b), seperti di Fiji, Formosa, Philipina, Indonesia, India Selatan, Pulau Hawai,

Jamaica, Brazilia, Amerika Tengah, Puerto Rico, Louisina, dan Florida (Christie,

1959 dalam Ekasari, 2001).

Tanaman pisang yang terserang berat oleh R. similis akan mengalami penuaan daun

secara dini, tumbuhnya merana, daunnya sempit dan sedikit (Ekasari, 2001). Menurut

Gowen dan Queneherve (1995), gejala kerusakan yang paling jelas akibat serangan

R. similis pada pertanaman pisang ialah masa pertumbuhan vegetatifnya makin

panjang, rebahnya batang pisang atau mudahnya tanaman dicabut  khususnya pada

waktu tanaman berbuah, dan berkurangnya berat tandan buah secara drastis.

Penetrasi nematoda ke dalam akar, biasanya terjadi dekat dengan ujung akar, tetapi

nematoda dapat melakukan serangan di seluruh panjang akar.  Nematoda betina dan

larva merupakan stadium yang infektif, sedangkan yang jantan, secara morfologis

mengalami degenerasi (tidak mempunyai stilet) dan mungkin tidak bersifat parasit.

Setelah masuk ke dalam jaringan akar tanaman pisang, nematoda menempati ruang

interseluler di parenkim korteks tempat nematoda tersebut memperoleh makanannya

yaitu sitoplasma sel-sel yang berada di dekatnya dan menimbulkan rongga-rongga

yang kemudian menjadi satu membentuk saluran-saluran di dalam jaringan tersebut

(Gowen dan Queneherve, 1995).

Invasi ke dalam stele tidak pernah dijumpai walaupun akar terserang berat.

Perpindahan dan peletakan telur diatur oleh faktor makanan, misalnya nematoda
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betina berpindah tempat dari luka pada akar untuk mencari jaringan akar sehat.  Di

dalam jaringan yang terinfeksi nematoda betina meletakkan telur dengan rata-rata

4—5 telur tiap hari selama 2 minggu. Daur hidupnya dari telur ke telur generasi

berikutnya membutuhkan waktu 20—25 hari pada suhu berkisar antara 24—32oC,

telur tersebut menetas setelah 8—10 hari dan stadium larva menjadi dewasa dalam

waktu 10—13 hari (Loos, 1962 dalam Gowen dan Queneherve, 1995).

Sampai sekarang R. similis diketahui mempunyai 2 ras yaitu 1 ras menyerang

tanaman pisang tetapi bukan jeruk dan ras jeruk yang bersifat patogenik terhadap

kedua tanaman tersebut.  Kedua ras tersebut sekarang disebut sebagai sibling spesies

(R. similis sensu strico dan R. citrophilus) berdasarkan genetika, biokimia, perilaku

dan sedikit perbedaan morfologi (Huettel et al., 1984 dalam Gowen dan Queneherve,

1995).

Cara hidup R. similis di dalam tanah pertanaman pisang tergantung pada efektivitas

merusaknya dan pembongkaran rumpun pertanaman pisang yang terinfeksi, rizom,

dan akar-akar di dalam tanah sebelum diberakan.  Nematoda R. similis tidak dapat

hidup di dalam tanah lebih dari 6 bulan tanpa adanya akar-akar inangnya atau bagian

dari kormus yang masih hidup.  Nematoda R. similis dapat hidup pada kormus dan

akar-akar tanaman pisang terdahulu dalam waktu yang lama serta di dalam bahan

tanaman, yang merupakan sarana utama terjadinya infestasi kembali (Gowen dan

Queneherve, 1995).

1.2.2.2 Genus Pratylenchus

Pratylenchus yang dikenal dengan nematoda luka akar (lesion nematodes) berukuran

kurang dari 1 mm, apabila mati karena diperlakukan dengan panas maka tubuhnya

sedikit bengkok pada bagian ventral (Luc et al., 1995b).  Nematoda ini bersifat
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endoparasit yang berpindah-pindah dan semua stadiumnya terdapat di dalam jaringan

korteks inangnya.  Populasi nematoda di dalam tanah yang rendah dapat berasosiasi

dengan populasi yang tinggi di dalam akar.  Kebanyakan nematoda memperoleh

makanannya pada sel-sel korteks dan membentuk suatu rongga yang berisi koloni

nematoda dengan berbagai stadium (Luc et al., 1995b).  Bentuk nematoda

Pratylenchus yang ditemukan pada pertanaman kopi dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4.  Nematoda Pratylenchus yang menyerang  tanaman kopi.
Sumber : Swibawa (2014, tidak dipublikasikan)

Menurut Gowen dan Queneherve (1995) terdapat delapan spesies nematoda luka akar

Pratylenchus yang dilaporkan menyerang Musa spp. di seluruh dunia.  Diantara

spesies tersebut hanya ada dua spesies yang relatif tersebar luas dan dikenal sebagai

hama yang merusak, yaitu P. coffeae dan P. goodeyi. Nematoda luka akar

menyebabkan gejala kerusakan mirip dengan yang disebabkan oleh R. similis yaitu

tanaman menjadi kerdil, stadium vegetatif lebih lama, ukuran dan jumlah daun
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berkurang, berat tandan menurun serta lama produktivitas kebun berkurang, dan

akhirnya batang tanaman pisang dapat tumbang.

Akar yang terserang berat oleh P. coffeae terdapat banyak nekrosis yang berwarna

hitam atau lembayung pada epidermis dan jaringan korteks sering diikuti busuk

sekunder serta akar menjadi rusak.  Nekrosis yang sama dapat dijumpai pada bagian

luar kormus (Bridge dan Page, 1984 dalam Gowen dan Queneherve, 1995).

P. coffeae dan P. goodeyi adalah nematoda endoparasit yang berpindah-pindah pada

korteks akar dan kormus tanaman pisang.  Nematoda parasit tersebut baik yang jantan

maupun yang betina dan larvanya, semua invasif.  Daur hidupnya berlangsung di

dalam jaringan akar. Setelah masuk ke dalam jaringan akar, nematoda tersebut

bergerak diantara dan di dalam sel, menempati posisi pararel terhadap stele.

Nematoda tersebut memakan sitoplasma sel dari sel-sel yang berada di dekatnya, dan

akhirnya menyebabkan timbulnya rongga-rongga yang menyatu.  Daur hidup dari

telur ke telur generasi berikutnya kurang lebih selama 27 hari pada suhu berkisar

antara 25—30oC  (Gowen dan Queneherve, 1995).

1.2.2.3 Genus Meloidogyne

Nematoda Meloidogyne yang dikenal dengan nematoda puru akar (root-knot

nematodes) jantan berbentuk cacing, hidup bebas di dalam tanah, berukuran 1—2

mm, apabila diperlakukan dengan panas, maka tubuh nematoda yang mati berbentuk

lingkaran 180O, ekornya pendek setengah melingkar, sedangkan nematoda betinanya

menambatkan diri pada jaringan akar inangnya, dan tubuhnya menggelembung

dengan diameter 0,5—0,7 mm, dan lehernya silindris (Luc et al., 1995b).  Menurut

Gowen dan Queneherve (1995), distribusi nematoda puru akar (Meloidogyne) sangat

luas, dapat menyerang banyak tanaman yang mempunyai nilai ekonomik penting.
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Paling sedikit terdapat empat spesies yang berasosiasi dengan tanaman pisang, yaitu

Meloidogyne incognita, M. arenaria, M. javanica, dan M. hapla.

Nematoda puru akar (Meloidogyne spp.) merupakan nematoda parasit tumbuhan yang

penting di dunia, mempunyai kisaran inang yang sangat luas karena mampu

menginfeksi lebih dari 2.000 spesies tanaman, bentuknya bervariasi sesuai dengan

stadiumnya, larva instar 2 berbentuk seperti cacing, larva instar 3 dan 4 berbentuk

seperti botol, dan dewasa jantan berbentuk cacing serta dewasa betina berbentuk buah

pir (Budiman, 2008).

Meloidogyne spp. bersifat sedentary endoparasit yaitu nematoda endoparasit yang

menetap (tetap tinggal pada inangnya), walaupun inangnya tersebut telah rusak,

sehingga pada umumnya nematoda sedentary tinggal pada inangnya sampai mati

(Triharso, 1994; Panggeso, 2010).

Gejala kerusakan yang paling jelas ialah timbulnya puru pada akar primer dan

sekunder, kadang-kadang menyebabkan bercabang dua atau mengalami distorsi.

Pertumbuhan kerdil merupakan gejala yang disebabkan oleh nematoda puru akar

(Gowen dan Queneherve, 1995).

Nematoda puru akar mempunyai kisaran inang luas, khususnya tanaman yang

termasuk Dicotyledoneae, yang biasanya tumbuh pada kebanyakan tipe tanah tempat

tanaman pisang ditanam.  Seperti halnya nematoda parasit lain yang berasosiasi

dengan pertanaman pisang, cara hidup dan penyebaran nematoda ini juga dapat terjadi

melalui bahan tanaman yaitu akar dan kormus yang terinfeksi (Queneherve dan Cadet,

1985a dalam Gowen dan Queneherve, 1995).
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1.2.2.4 Genus Helicotylenchus

Nematoda Helicotylenchus yang dikenal dengan nematoda spiral berukuran 0,4—1,2

mm, apabila diperlakukan dengan panas, maka nematoda yang mati akan berbentuk

spiral, bersifat sebagai ektoparasit, semi-endoparasit atau endoparasit pada akar

inangnya, semua stadiumnya dapat dijumpai di dalam jaringan korteks akar (Luc et

al., 1995b).  Menurut Gowen dan Queneherve (1995), setelah Radopholus similis,

nematoda spiral Helicotylenchus multicinctus merupakan nematoda parasit yang

tersebar luas dan sangat banyak terdapat pada pertanaman pisang yang merusak

perkebunan pisang di lembah Jordan dan di Kuba.

Gejala kerusakan pada pertanaman pisang dan plantain yang disebabkan oleh

H. multicinctus sangat mirip dengan yang disebabkan oleh nematoda parasit akar yang

lain seperti R. similis yaitu tanaman menjadi kerdil, stadium pertumbuhan vegetatif

bertambah lama, berkurangnya ukuran tanaman dan berat tandan serta berkurangnya

umur produktif perkebunan.  Tumbangnya batang tanaman pisang dapat juga terjadi

apabila ada serangan berat (Gowen dan Queneherve, 1995).

Nematoda Helicotylenchus merusak sel-sel bagian luar korteks akar dan menimbulkan

luka nekrosis kecil yang khas.  Perkembangan luka akar yang disebabkan oleh H.

multicinctus relatif lambat apabila dibandingkan dengan yang disebabkan oleh R.

similis.  Luka pada akar primer sangat dangkal dan hanya pada permukaan seperti

bintik kecil yang jumlahnya banyak, berwarna coklat kemerahan sampai hitam.

Walaupun demikian, dalam keadaan serangan berat, maka luka-luka tersebut dapat

menjadi satu, sehingga menimbulkan nekrosis akar yang ekstensif di dalam bagian

luar jaringan korteks dan mati ujung, luka tersebut dapat juga dijumpai pada kormus

(Queneherve dan Cadet, 1985a dalam Gowen danQueneherve, 1995).
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H. multicinctus dipandang sebagai spesies nematoda endoparasit yang mampu

menyelesaikan daur hidupnya di dalam bagian jaringan korteks akar.  Nematoda

jantan dan betina serta semua stadium larva termasuk telur terdapat di dalam jaringan

akar (Zuckerman dan Strich, 1963 dalam Gowen dan Queneherve, 1995).

Diketahui bahwa empat hari setelah inokulasi akar tanaman pisang, nematoda

Helicotylenchus seluruhnya tertambat di dalam korteks, kadang-kadang pada

kedalaman 4—6 sel.  Nematoda tersebut memakan plasma sel yang berada di

sekitarnya di dalam korteks akar.  Jaringan akar yang terinfeksi menunjukkan

berbagai tipe kerusakan sel seperti plasma sel mengalami pengerutan, dinding sel

berubah bentuk atau pecah dan membesarnya inti sel, namun hal tersebut sangat

berbeda dengan yang terjadi pada serangan R. similis, perubahan histologi hanya

terbatas pada sel-sel parenkhim yang letaknya dekat dengan epidermis.  Sel-sel yang

rusak sering pudar dan terjadi nekrosis (Gowen dan Queneherve, 1995).

1.2.2.5 Genus Hoplolaimus

Nematoda Hoplolaimus berukuran 1—2 mm, apabila mati karena perlakuan panas

maka tubuhnya sedikit melengkung pada bagian ventral.  Pada nematoda betina

vulvanya terletak pada bagian tengah, ekornya pendek, tumpul dan membulat.  Pada

nematoda jantan ekornya pendek, spikulanya tumbuh sempurna dan melengkung

(Luc et al., 1995b). Menurut Gowen dan Queneherve (1995) nematoda Hoplolaimus

banyak dijumpai di sekitar akar dan dalam akar berbagai tanaman pisang di beberapa

tempat di Pantai Gading, dan  kerapatan populasi di dalam akar tanaman pisang

dewasa sebanyak 200 ekor tiap gram akar.
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1.2.2.6 Genus Rotylenchulus

Nematoda Rotylenchulus yang dikenal dengan nematoda bentuk ginjal berukuran

0,23—0,64 mm, apabila mati karena perlakuan panas, maka tubuhnya akan

melengkung ke daerah ventral.  Sebagian tubuh nematoda betina dewasa ada dalam

akar, bagian tubuh lainnya membengkak berbentuk seperti ginjal, sedangkan

nematoda jantan berbentuk cacing (Luc et al., 1995b). Nematoda Rotylenchulus

tergolong parasit yang persisten di dalam tanah,  sehingga nematoda ini mampu

bertahan hidup pada kondisi tanpa tanaman inang hingga tujuh bulan di dalam tanah

(Marwoto, 1996).

Pertama kali R. reniformis ditemukan pada pertanaman pisang di Puerto Riko pada

tahun 1963, saat ini nematoda ini ditemukan di berbagai daerah pertanaman pisang

(Gowen dan Queneherve, 1995).

Nematoda R. reniformis dengan Meloidogyne spp.bersifat antagonis.  Jenis nematoda

yang hadir lebih awal pada sistem perakaran tanaman dapat menghambat

perkembangan jenis nematoda yang hadir kemudian. Bila dua jenis nematoda tersebut

menginfeksi akar pada waktu yang sama, maka perkembangan populasi R. reniformis

lebih lambat daripada perkembangan Meloidogyne spp. Makin tinggi kerapatan

populasi salah satu spesies nematoda, makin rendah perkembangan populasi

nematoda yang lain (Marwoto, 1996).

2.2.3 Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Parasitisme Nematoda Pada
Tanaman Pisang

Pada pertanaman pisang yang tumbuh di tempat lembab di daerah tropika, faktor

utama yang mempengaruhi populasi nematoda parasit ialah (1) faktor abiotik, seperti

tipe tanah dan iklim serta (2) faktor biotik, seperti tanaman inang, stadium
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pertumbuhan, persaingan dengan spesies nematoda yang lain dan hama yang lain.  Di

daerah subtropika atau negara-negara dataran tinggi, suhu tanah merupakan faktor

tambahan yang mempengaruhi populasi nematoda parasit tumbuhan.  Parasitisme

pada sistem akar tanaman pisang agak berbeda dengan tanaman tahunan, karena

proses pertumbuhan sistem akarnya berbeda (Gowen dan Queneherve, 1995).

1.2.3.1 Pengaruh Tipe Tanah

Pengaruh tipe tanah pada komposisi kelompok nematoda parasit telah diteliti pada

tahun 1974, efek kandungan kelengasan tanah terhadap dinamika populasi pada tahun

1986.  Kebanyakan informasi tentang nematoda tanaman pisang berkaitan dengan

hubungan antara tipe tanah dengan kerapatan populasi spesies nematoda parasit pada

tanaman pisang komersial (Stover dan Fielding, 1958 dalam Gowen dan Queneherve,

1995).

Di Pantai Gading pada tanah organik ternyata H. multicinctus dominan baik di dalam

tanah maupun dalam akar, sedangkan pada tanah mineral R. similis lebih dominan.

R. similis kurang terpengaruh oleh variabilitas tanah karena nematoda ini bersifat

endoparasit yang sesungguhnya, sementara H. multicinctus lebih sering terdapat di

dalam tanah khususnya pada tanah dengan kandungan lempung, debu, atau bahan

organik tinggi, tetapi pHnya rendah. Hoplolaimus pararobustus lebih umum dijumpai

di tanah-tanah vulkanik yang bertekstur kasar atau pasiran dan M. incognita terdapat

sangat banyak di tanah pasiran (Gowen dan Queneherve, 1995).

1.2.3.2 Pengaruh Faktor Iklim

Penelitian yang cukup luas tentang dinamika populasi menunjukkan bahwa populasi

R. similis turun selama musim hujan, sedangkan hubungan antara populasi
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H. multicinctus dengan curah hujan bervariasi, tetapi populasi nematoda ini cenderung

meningkat pada musim penghujan.  Tidak adanya hubungan timbal balik antara

populasi dengan curah hujan mungkin disebabkan perbedaan tipe tanah, suhu tanah,

dan intensitas curah hujan (Gowen dan Queneherve, 1995).

1.2.3.3 Pengaruh Inang

Nematoda R. similis dan H. multicinctus dapat menyerang dan bereproduksi pada klon

tanaman pisang dari berbagai ploidi.  Dari semua penelitian tetraploid, klon “A”

merupakan inang yang kurang cocok bagi nematoda parasit tumbuhan daripada klon

tetraploid lain dan triploid.  Sistem perakaran dan ketegaran klon tanaman pisang

berbagai ploidi mempengaruhi dinamika populasi nematoda (Gowen dan Queneherve,

1995).

1.2.3.4 Pengaruh Sistem Perakaran Tanaman

Terdapat hubungan antara puncak populasi R. similis di dalam akar tiap tahun dengan

pertumbuhan aktif  tanaman pisang  yaitu ketika munculnya bunga (Melin dan

Vilardebo, 1973 dalam Gowen dan Queneherve, 1995).  Pemotongan akar primer

yang berlebih di perkebunan pisang komersial mempengaruhi populasi R. similis dan

H. multicinctus di dalam akar dan kormus (Mateille et al., 1984 dalam Gowen dan

Queneherve, 1995). R. similis yang merupakan perusak akar utama, tingkat

serangannya menurun dengan bertambahnya umur akar atau karena pembusukan akar.

Perpindahan dan peletakan telur nematoda dipengaruhi oleh faktor makanan,

nematoda tidak akan keluar dari akar selama jaringan akar masih sehat. R. similis

mampu menyelesaikan daur hidupnya di dalam jaringan korteks akar tanaman pisang

atau rizom tanpa ke luar ke dalam tanah (Gowen dan Queneherve, 1995).
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Setelah berbunga tanaman pisang sedikit membentuk akar baru dari rizom utama,

tetapi rizom tetap dapat menyerap hara.  Akar-akar baru akan banyak muncul apabila

pertanaman mengembangkan daun yang masih menggulung menjadi daun yang

terbuka.  Mekanisme pertumbuhan akar pada tanaman pisang ini mempengaruhi

perkembangan populasi R. similis (Gowen dan Queneherve, 1995).

1.2.3.5 Pengaruh Persaingan dengan Parasit Lain

Selain berbagai nematoda parasit, jamur dan bakteri juga dapat menginfeksi akar dan

menimbulkan penyakit kompleks yang menyebabkan akar membusuk.  Serangan

nematoda parasit seperti H. multicinctus, H. pararobustus, dan P. coffeae dapat

memicu pembusukan akar, sehingga membatasi tersedianya jaringan sehat bagi

nematoda endoparasit  lain seperti R. similis. R. similis mampu menyerang kormus,

dan populasinya yang tinggi pada kormus dapat menjadi sumber inokulum untuk

reinfestasi tanaman baru (Gowen dan Queneherve, 1995).

Guerout (1976, dalam Gowen dan Queneherve, 1995) mengungkapkan bahwa

H. mulicinctus dapat berkembang dan mencapai populasi yang tinggi apabila di

tempat tersebut tidak terdapat R. similis. Di Pantai Gading pada tanah organik,

walaupun serangan H. multicinctus mengikuti serangan R. similis, namun populasinya

mampu berkembang sehingga H. multicinctus menjadi parasit yang paling dominan.

2.2.4 Cara Nematoda Parasit Merusak Tumbuhan

Nematoda parasit tumbuhan menyerang pada organ tumbuhan yang vital seperti akar,

daun, dan bunga. Nematoda dapat berperan sebagai incitant, yakni sebagai pembuka

jalan masuknya patogen lain, sebagai vektor yaitu bertindak sebagai pembawa

patogen lain terutama virus, serta sebagai aggravator yaitu dapat menyebabkan
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keadaan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan patogen lainnya.  Nematoda

parasit tumbuhan umumnya menyerang bagian tanaman yang lunak dengan cara

menginfeksi (Prabowo, 2012).

Nematoda masuk ke dalam akar tumbuhan di dekat ujung akar, di daerah yang sel-

selnya sedang memanjang.  Akar tumbuhan dapat terpengaruh oleh tusukan stilet

nematoda.  Serangan nematoda puru akar menyebabkan sel-sel membesar dan berinti

banyak, karena mitosis yang terjadi berulang-ulang tanpa disertai pembelahan sel

(Semangun, 2001).

Menurut Triharso (1994), kerusakan tanaman yang ditimbulkan oleh nematoda parasit

karena (1) nematoda menusuk jaringan tanaman dengan stiletnya dan menghisap

cairan sel atau sebagai jalan masuk ke dalam sel, (2) gerakan nematoda di dalam

jaringan tanaman yang menyebabkan kerusakan mekanik, dan (3) reaksi tanaman

terhadap sekresi yang dikeluarkan nematoda pada waktu nematoda menghisap cairan

sel.

Gejala serangan yang ditimbulkan oleh nematoda parasit tumbuhan sangat bervariasi,

tergantung dari jenis nematoda yang menyerang, jenis tanaman, umur tanaman, dan

bagian tanaman yang diserang (Triharso, 1994).  Gejala kerusakan yang paling jelas

akibat serangan R. similis pada pertanaman pisang ialah rebahnya batang pisang atau

mudahnya tanaman dicabut, khususnya pada waktu tanaman berbuah, dan terdapat

tingkatan kerusakan tanaman pisang mulai dari makin panjangnya pertumbuhan

vegetatif sampai pada berkurangnya berat tandan buah secara drastis.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua tipe kerusakan yang dapat timbul

karena serangan nematoda pada pertanaman pisang.  Serangan nematoda
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mempengaruhi tegak berdirinya tanaman pisang dan mengurangi kemampuan

tanaman menyerap air dan unsur hara (Gowen dan Queneherve, 1995).

Pengamatan secara mikroskopik menunjukkan bahwa pada tempat nematoda parasit

melakukan penetrasi masuk ke dalam jaringan korteks terdapat beberapa luka

berwarna merah tua pada bagian luar akar, tetapi tidak sampai ke stele.  Luka-luka

yang berdekatan menyatu, jaringan korteks akar mengalami atrofi, kemudian berubah

warna menjadi hitam.  Pada serangan berat, luka tersebut melingkari permukaan akar.

Nematoda dapat berpindah dari akar yang terinfeksi ke dalam kormus dan

menyebabkan luka berwarna hitam suram yang kemudian tersebar di sekitar kormus

tersebut (Loos dan Loos, 1960b dalam Gowen dan Queneherve, 1995).

Akar yang baru muncul akan terinfeksi apabila tumbuh dari kormus tersebut.  Apabila

ada tiupan angin kencang, maka biasanya tanaman tersebut tumbang atau apabila

terjadi hujan deras tanah di sekitar tanaman pisang tersebut hilang terbawa air.

Tekanan stres mekanik pada sistem akar sering meningkat oleh kemiringan alami

lahan yang makin bertambah apabila tanaman pisang berbuah (Gowen dan

Queneherve, 1995).

Menurut Triharso (1994), secara garis besar gejala serangan nematoda parasit

tumbuhan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu (1) gejala serangan di atas tanah

dan (2) gejala serangan di bawah tanah.

1.2.4.1 Gejala Serangan Nematoda Di Atas Tanah

Menurut Triharso (1994),  paling tidak ada enam gejala serangan nematoda di atas

tanah, yaitu :
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1) Kematian atau tidak berfungsinya kuncup.  Kadang-kadang nematoda parasit

tumbuhan menyerang kuncup atau titik tumbuh, sehingga mengakibatkan

pertumbuhan tanaman terganggu, tanaman menjadi kerdil, misalnya bibit tanaman

kapas yang terserang Aphelenchoides parietinus, kuncup beberapa jenis anggrek

yang terserang A. besseyi menyebabkan mati dan gugurnya bunga.

2) Daun dan batang mengkerut atau mengalami distorsi.  Akibat serangan nematoda

parasit pada titik tumbuh sering menyebabkan daun, batang, dan bagian yang lain

tampak mengkerut atau distorsi.  Misalnya tanaman gandum yang terserang

Anguina tritici.

3) Puru pada biji.  Terjadinya puru (gall) atau pembengkakan pada biji rumput-

rumputan dan serealia yang terserang Anguina sp.

4) Kematian jaringan tanaman (nekrosis) dan terjadinya perubahan warna.  Beberapa

nematoda parasit tumbuhan hidup dan makan di dalam jaringan.  Misalnya batang

tanaman kelapa yang diserang oleh Radinaphelenchus cocophilus, yang

menyebabkan terjadinya pembusukan batang berbentuk cincin berwarna kemerah-

merahan. Ditylenchus dipsaci yang menyerang batang dan daun berbagai

tanaman, menyebabkan jaringan batang mati.

5) Becak, pelukaan, pembengkakan, dan distorsi lain pada daun dan jaringan batang.

Nematoda parasit tumbuhan masuk ke dalam jaringan daun sering melalui stomata

dan kemudian merusak parenkin daun.  Misalnya Aphelenchoides fragariae

menyebabkan terjadinya becak daun pada begonia.

6) Puru pada daun.  Meskipun sebagian besar genus Anguina menyebabkan puru

pada biji, namun beberapa spesies seperti A. balsamophila dan A. millefolii dapat

menyebabkan puru pada daun.
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1.2.4.2 Gejala Serangan Nematoda Di Bawah Tanah

Menurut Triharso (1994),  paling tidak ada enam gejala serangan nematoda di bawah

tanah, yaitu :

1) Puru akar. Gejala serangan yang khas yang disebabkan oleh nematoda puru akar

(Root-knot nematode) yaitu Meloidogyne spp., selain itu ialah Nacobbus,

Ditylenchus radicicola.

2) Pembusukan. Jaringan tanaman yang terserang dapat membusuk, karena adanya

penyebab sekunder. Misalnya umbi kentang yang diserang Ditylenchus destructor.

3) Kematian pada permukaan jaringan tanaman. Nematoda ektoparasit, misalnya

menyerang akar, menyebabkan kerusakan atau kematian jaringan yang kadang-

kadang juga terjadi perubahan warna. Aphelenchoides parietinus bila populasinya

tinggi menyebabkan matinya sel epidermis akar muda dan warnanya menjadi

kekuning-kuningan atau kecoklatan.

4) Luka pada akar. Luka (lesion) yang terjadi sebagai jalan masuk nematoda

endoparasit ke dalam jaringan akar. Nematoda tersebut terutama genus

Pratylenchus (lesion nematodes).

5) Terbentuknya akar cabang yang tidak normal.  Serangan nematoda parasit pada

akar muda dapat merangsang pertumbuhan akar cabang di dekat terjadinya

serangan tersebut. Penyebabnya antara lain nematoda puru akar, Pratylenchus,

dan Nacobbus.

6) Terjadinya akar cabang yang pendek. Ujung akar cabang yang terserang nematoda

parasit hingga pertumbuhannya terhenti. Misalnya genus Trichodorus (stubby root

nematode) menyebabkan terbentuknya akar cabang pendek. Genus Belonolaimus

(sting nematode) menyebabkan akar cabang yang tumbuh ke samping terhenti dan
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sering disebut Coarse root. Beberapa nematoda parasit yang menyebabkan

pertumbuhan akar terhambat, hingga berbentuk keriting, yaitu genus Xiphinema

(dagger nematode), Meloidogyne (root knot nematodes) dan lain-lain.

Menurut Panggeso (2010), serangan nematoda mengakibatkan berkurangnya fungsi

akar secara normal, yang berakibat berkurangnya pengangkutan unsur hara ke

jaringan tumbuhan di atas permukaan tanah.


