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RINGKASAN  

Gemor (Nothaphoebe coriacea Kosterm) adalah salah satu jenis penghasil non kayu yang berasal dari hutan 

rawa gambut, besarnya permintaan akan kulit tanaman gemor membuat petani pencari gemor 

(Nothaphoebe coriacea Kosterm) melakukan pemanenan skala besar terhadap tanaman gemor di hutan 

alam rawa gambut, cara pemanenan dengan penebangan serta belum adanya upaya penanaman 

membuat tanaman ini menjadi berkurang keberadaannya dihutan alam rawa gambut. Budidaya tanaman 

gemor (Nothaphoebe coriacea Kosterm) saat ini sedang dalam taraf penelitian termasuk teknik pembuatan 

tanaman muda siap tanam. Salah satu upaya perbanyakan yang dilakukan adalah perbanyakan secara 

vegetatif dengan metode stek, namun demikian tingkat keberhasilan stek juga dipengaruhi serangan 

jamur yang menyerang bahan stek saat proses penyetekan dilakukan. Identifikasi jenis patogen ini perlu 

dilakukan dengan tujuan untuk dilakukan upaya pencegahan serangan patogen terhadap bahan stek. 

Berdasarkan hasil identifikasi diperoleh informasi bahwa jenis jamur yang menyerang pada bahan stek 

tanaman gemor (Nothaphoebe coriacea Kosterm) ini adalah jenis jamur Fusarium sp. 
 

Kata kunci : gemor (Nothaphoebe coriacea Kosterm), stek, serangan jamur, Fusarium sp 
 
 
 
PENDAHULUAN  

Gemor (Nothaphoebe coriacea Kosterm) merupakan salah satu jenis pohon alami yang tumbuh 

dilahan gambut. Saat ini pemanfaatan kegunaan kulit gemor banyak digunakan untuk pembuatan obat 

nyamuk, dupa, perekat bola bulutangkis serta untuk beberapa campuran kosmetik. Pemanfaatan tanaman 

gemor saat ini hanya mengandalkan kondisi di alam tanpa memperhatikan kelestarian dari jenis tersebut 

sehingga dikwatirkan tanaman ini keberadaannya akan menjadi langka. Tanaman gemor termasuk 

tanaman yang tingkat kesulitannya tinggi dalam hal budidaya untuk mendapatkan tanaman muda guna 

pengembangan. Kesulitan dalam hal budidaya antara lain disebabkan kesulitan mendapatkan biji untuk 

dikecambahkan karena waktu berbuah yang tidak diketahui secara pasti sehingga menyulitkan untuk 

mengetahui kondisi biji masak secara fisiologi, selain itu faktor cara pemanenan oleh masyarakat pencari 

gemor dengan cara menebang tanaman dewasa menambah tingkat kesulitan budidaya tanaman gemor 

karena berkurangnya tanaman induk dialam yang dapat menghasilkan biji tanaman. 
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Kesulitan budidaya dengan cara generative pada tanaman gemor harus dicari jalan keluarnya yaitu 

dengan cara pengembangan tanaman dengan cara vegetative diantaranya stek batang tanaman,namun 

perlakuan stek batang pada tanaman gemor juga tidak semudah yang diperkirakan diantaranya tingkat 

persentase keberhasilan yang kecil, yaitu hanya 7% (Purwanto, 2012). Kecilnya persentase keberhasilan stek 

tanaman gemor diantaranya disebabkan adanya serangan jamur yang menyerang pada bahan stek selama 

proses penyetekan berlangsung (Purwanto, 2012), oleh karena itu berdasarkan kondisi tersebut diperlukan 

identifikasi jamur yang menyerang pada bahan stek tanaman gemor dengan tujuan untuk mengetahui cara 

pencegahan menghindari serangan jamur pada bahan stek tersebut. 
 

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis patogen penyebab penyakit yang menyerang 

pada stek gemor (Nothaphoebe coriacea Kosterm) di persemaian. 

 
METODE PENELITIAN  
A. Bahan dan Alat   

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:   
1. Media agar kentang (PDA)   
2. Alkohol 70%   
3. Akuades   
4. Inokulan bahan stek gemor   
5. Kertas hisap (filter paper)   
6. Glyceril  

 
Sedangkan alat-alat yang digunakan antara lain:  
1. Termometer   
2. Soil tester   
3. Pinset   
4. Cutter   
5. Kantong plastik   
6. Selotip   
7. Tabung reaksi   
8. Cawan petri   
9. Labu Elenmeyer   
10. Alumunium foil   
11. Kapas   
12. Otoklaf   
13. Mikroskop  

 
14. Hot plate   
15. Timbangan analitik   
16. Lampu spirtus   
17. Lemari es   
18. Sprayer   
19. Kamera dan alat tulis  
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B. Metode  
 

Penelitian ini diawali dengan melakukan observasi di persemaian dilanjutkan dengan kegiatan di 

laboratorium.   
1. Persemaian   

Dipersemaian dilakukan kegiatan antara lain:   
a. Pengambilan data penunjang (suhu, jumlah bahan stek yang terserang jamur, 

kelembabandan lain-lain)  
 

b. Pengamatan gejala dan tanda pada bahan stek yang terserang penyakit.   
c. Pembongkaran bahan stek yang terserang penyakit kemudian dibawa ke laboratorium untuk 

kegiatan selanjutnya.   
2. Laboratorium   

a. Pembuatan media   
Media yang digunakan adalah powder PDA (potato dextrosa agar) yang komposisinya terdiri 

dari agar, dextrosa serta kentang dan dicampur dengan akuades. Cara pembuatan media ini 

adalah sebagai berikut:  
 

Merebus air aquades diatas hotplat sampai mendidih selanjutnya memasukan tepung PDA 

kedalam air tersebut dan diaduk sampai merata, selanjutnya setelah dirasa cukup masukan 

media PDA tersebut kedalam cawan yang sebelumnya telah disterilisasi kedalam Otoklaf. 

Selanjutnya dinginkan media kedalam cawan dan setelah dingin masukan kembali kedalam 

Otoklaf agar media dan cawan tersebut menjadi steril kembali, kemudian siap disimpan 

sebagai media siap pakai.  
 

b. Isolasi   
Bagian stek diambil terutama pada bagian yang terserang jamur, kemudian dipotong (± 0,5 

cm) dan dibersihkan dengan cara dicuci, jaringan yang telah bersih tadi dicelupkan ke dalam 

alkohol 70%, dicuci kembali kemudian dikeringkan di atas kertas hisap (filter paper). Setelah 

kering jaringan tanaman tersebut ditanam ke dalam media PDA di cawan petri (4 ulangan). 

Setalah masa 48 jam masa inkubasi dilakukan pengamatan, apakah terkontaminasi atau 

tidak, jika terkontaminasi oleh mikroba yang tidak dikehendaki (bakteri dan virus) dilakukan 

isolasi ulang hingga mendapat biakan murni. Isolasi ulang dilakukan sebanyak 2 kali untuk 

mendapatkan biakan murni dan biakan tersebut dibiakkan selama 7 hari. Fenomena yang 

terjadi selama proses pembiakan diamati secara terus menerus untuk mendapatkan data-

data yang berguna bagi penelitian ini.   
c. Identifikasi   

Identifikasi yang dilakukan merupakan suatu proses mendiagnosis serta membandingkan ciri-

ciri yang terlihat pada pertumbuhan cendawan patogen dengan ciri-ciri yang ada berdasarkan 

reverensi (literatur). Identifikasi dilakukan secara mikroskopis dan makroskopis. Secara 

makroskopis parameter yang diamati antara lain: pertumbuhan koloni dan warna koloni, 

sedangkan pengamatan secara mikroskopis antara lain: bentuk sel hipa dan warna hipa.  
 

3. Analisis hasil identifikasi  
 

Setelah didapatkan hasil identifikasi patogen yang menyerang pada bagan stek tanaman gemor 

akan menjadi bahan rekomendasi dalam rangka pencegahan penyebab penyakit pada bahan stek 

tanaman gemor di persemaian.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kegiatan identifikasi jamur penyebab penyakit pada bahan stek gemor ini merupakan inti 

kegiatan postulat Koch,dalam kegiatannya membuat biakan murni jamur yang menyerang stek tanaman 

gemor (Nothaphoebe coriacea Kosterm), selanjutnya hasil biakan murni tersebut ditularkan kembali pada 

bahan stek yang sehat dan patogen hasil proses penularan tersebut dilakukan biakan murni kembali. Bila 

semua tahapan diatas telah dilakukan dan memberikan hasil yang benar, selanjutnya patogen yang 

diisolasi tersebut dapat diidentifikasi sebagai organisme penyebab penyakit. 
 

Identifikasi secara mikroskopis menunjukkan bahwa hipa yang ditemui sesuai dengan sifat-sifat 

dari hipa Fusarium sp menurut Muchtadi (1980) yaitu :  
1. Konidia bersel banyak, berbentuk runcing atau berbentuk bulan sabit.   
2. Spora aseksual dihasilkan dari dua atau lebih sel.   
3. Hifa terang dan transparan, tidak berwarna atau berwarna cerah.  
 
4. Miselium mempunyai banyak septa.   

Adapun taksonomi Fusarium sp. secara ilmiah menurut Alexopoulus (1979) dalam Onions, et al.  
(1981: 113) adalah sebagai berikut:  
Kingdom : Fungi 

Divisio : Deuteromycota 

Subdivisio : Deuteromycotina 

Classis : Hyphomycetes 

Ordo : Moniliales 

Familia : Turbeculariaceae 

Genus : Fusarium 

Species : Fusarium sp. 

     
     

     
     

 
Gambar 1. Proses pembiakan Gambar 2. Hasil pembiakan jamur 

 
Fusarium merupakan jenis jamur yang tersebar luas dalam tanah dan substrat organik, bersifat 

patogen pada tanaman dan penyebab mikotoksiskosis pada ternak. Jenis jamur Fusarium, yaitu F. 

vertisilliodes, F. sporottrichiodes, F. acuminatum, F. aquaeducatuum, dan F. penicilliodes. F. verticilliodes, F. 

aquaeductuum, dan F. penicilliodes (Ellis, 2007). 
 

Di alam jamur Fusarium membentuk konidium. Konidiofor bercabang-cabang dan makro konidium 

berbentuk sabit, bertangkai kecil, seringkali berpasangan. Miseliumnya terutama terdapat di dalam sel 
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khususnya di dalam pembuluh kayu, juga membentuk miselium yang terdapat di antara sel-sel, yaitu di 

dalam kulit dan jaringan parenkim di dekat terjadinya infeksi. Jamur Fusarium sp. terdiri atas 

makrokonidia, mikrokonidia, klamidospora dan miselia (Ellis, 2007). 
 

Jamur Fusarium dapat bertahan lama di dalam tanah selama beberapa tahun. Patogen dapat 

bertahan secara alami di dalam tanah dan pada akar-akar tanaman sakit. Apabila terdapat tanaman peka, 

melalui akar yang luka dapat segera menimbulkan infeksi (Ellis, 2007). 
 

Jamur berfilamen yang bersifat saproba ini dapat memproduksi mycotoksin. Toksin utama yang 

diproduksi adalah Fumonisins dan Trichothecenes (Ellis, 2007). Penampakan koloni Fusarium sp. pada 

medium PDA terlihat berbentuk benang putih dan dapat tumbuh ke segala arah. 
 

Ciri-ciri umum Fusarium sp. secara mikroskopis menurut Muchtadi (1980) antara lain:  
1. Konidia bersel banyak, berbentuk runcing atau berbentuk bulan sabit.  

 
2. Spora aseksual dihasilkan dari dua atau lebih sel.   
3. Hifa terang dan transparan, tidak berwarna atau berwarna cerah.   
4. Miselium mempunyai banyak septa.   
Karakteristik lain dari Fusarium sp. menurut Berkenshow (1975) antara lain adalah:  
1. Hifa bersekat dan membentuk percabangan.   
2. Awalnya tidak berwarna tetapi kemudian menjadi krem/ kuning muda.  

 
3. Dapat menghasilkan metabolit sekunder sehingga warna koloni jamur menjadi merah muda / 

ungu.  
 

4. Spora terbentuk ketika patogen berada dalam pembuluh inangnya.  
 

5. Dalam pembuluh xylem, miselium menghasilkan 3 macam toxin, yaitu asam fusarik, asam 

dehidro-fusarik dan likomarasmin.  
 

Gejala serangan yang tampak pada stek gemor yang terinfeksi berupa batang stek agak lembab 

namun kelihatan kurang segar dilanjutkan proses pembusukan pada bahan stek akibat kerusakan pada sel 

dan selanjutnya mengakibatkan kematian pada sel. Proses pembusukan bahan stek berlangsung selama 2 

minggu pertama setelah disapih, sedangkan tanda serangan jamur sangat terlihat pada bagian stek yang 

terserang yaitu terdapatnya miselium berwarna putih terutama pada pangkal bahan stek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Bahan stek yang terinfeksi Gambar 4. Kondisi bahan stek yang sehat 

jamur Fusarium sp 
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Faktor kondisi lingkungan di green house merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam 

perkembangan suatu jenis patogen dalam hal ini jamur Fusarium sp yang menyerang bahan stek gemor. 

Perkembangan penyakit dapat menjadi lebih cepat dan meluas sifatnya jika lingkungan mendukung. 

Perubahan yang terjadi pada faktor lingkungan sering kali mempengaruhi perkembangan suatu penyakit. 
 

Selain dari faktor-faktor lingkungan, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi dan mendukung 

terjadinya penyakit dalam hal ini yang terjadi pada bahan stek gemor antara lain : 
 
1. Penggunaan media semai yang memiliki kapasitas penyimpanan air dan kandungan bahan organik 

yang tinggi, dapat menimbulkan kelembaban yang cukup tinggi sehingga rentan serangan jamur.  
 
2. Kondisi media semai yang asam.  
 
3. Drainase yang kurang baik.  
 
4. Perlakuan atau tindakan pemeliharaan oleh manusia, contohnya : terlalu banyak penyiraman, 

keterlambatan penyapihan dan lain-lain.  
 

Pengendalian jamur patogen yang menyerang pada tanaman dapat dilakukan dengan berbagai cara   
mulai dari cara fisik, mekanik, biologi, varietas yang tahan, penerapan kultur teknis dan penggunaan bahan 

kimia. Bahan kimia yang khusus digunakan untuk pengendalian jamur dikenal dengan istilah fungisida. 

Dalam penelitian ini tindakan pengendalian terhadap serangan jamur patogen belum dimasukan dalam 

tujuan penelitian karena dalam penelitian ini bertujuan hanya sebatas pada identifikasi jamur patogen 

yang menyerang pada bahan stek gemor di persemaian. 

 
KESIMPULAN  
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  
1. Jenis jamur yang menyebabkan penyakit dan menyerang pada bahan stek gemor di persemaian 

adalah jenisFusarium sp.  
 
2. Masa inkubasi jamur Fusarium pada bahan stek gemor antara 2-8 hari.  
 
3. Serangan jamur Fusarium sp pada bahan stek gemor telah menyebabkan kerusakan pada bahan stek 

tersebut sebelum bahan stek tersebut tumbuh sehingga mengurangi tingkat keberhasilan dalam 

penyetekan tanaman gemor.  
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