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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas beberapa macam air rebusan daun gulma 

dalam menghambat jamur Sclerotium rolfsii penyebab penyakit rebah kecambah pada tanaman 

kedelai. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 di 

Laboratorium Mikrobiologi dan Rumah Kaca Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Penelitian ini 

menggunakan metode eksperimental dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Pada uji 

in vitro, 4 macam air rebusan daun gulma yaitu: Ketepeng Cina (RK), Anting-Anting (RA), Patikan 

Kebo (RP), dan Bandotan (RB) diuji efektivitasnya dalam menghambat pertumbuhan jamur S. rolfsii 

menggunakan metode peracunan makanan. Pada uji in vivo air rebusan Patikan Kebo dan Bandotan 

diuji efektivitasnya dalam menekan insiden penyakit rebah kecambah yang disebabkan oleh S. rolfsii 

pada kecambah kedelai menggunakan metode perendaman benih selama 30 menit. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada percobaan in vitro setiap jenis air rebusan daun gulma memiliki 

kemampuan yang berbeda dalam mengahambat pertumbuhan jamur S. rolfsii dengan persentase 

hambatan tertinggi adalah pada air rebusan patikan kebo (48.24%), diikuti oleh bandotan (47.41%), 

kemudian anting-anting (28.65%), dan terendah ketepeng cina (24.18%). Sedangkan pada uji in vivo, 

perendaman benih pada air rebusan patikan kebo dan bandotan mampu menekan insiden penyakit 

rebah kecambah masing-masing sebesar 22.22% dan 18.99%. 

Kata kunci: Kedelai, Sclerotium rolfsii, Air Rebusan Daun Gulma 

ABSTRACT 

This study aims to determine the effectiveness of several boiled weed leaves in inhibiting 

Sclerotium rolfsii the causal agent of damping-off in soybean. The research was conducted in 

December 2017 until March 2018 at the Laboratory of Microbiology and the Greenhouse of Faculty 

of Agriculture, University of Mataram. This research used experimental method arranged according 

to Completely Randomized Design. In the in vitro test, 4 kinds of boiled weed leaf, i.e.: Ketepeng Cina 

(RK), Anting-anting (RA), Patikan Kebo (RP), and Bandotan (RB) were tested to know their 

effectiveness in inhibiting the growth of S. rolfsii fungus using food poisoning method. In the in vivo 

test of water boiled leaf of Patikan Kebo and Bandotan were tested for effectiveness in suppressing the 

incidence of damping-off disease caused by S. rolfsii on soybean sprouts by soaking the soybean seed 

for 30 minutes. The results showed that in the in vitro experiments, each weed leaf that has been 

boiled in water has different ability to inhibit the growth of S. rolfsii with the highest percentage of 

inhibition showed by boiled leaves of patikan kebo (48.24%), followed by bandotan (47.41%), then 

anting-anting (28.65%), and the lowest was ketepeng cina (24.18%). While in the in vivo test, soaking 

of seeds in the extract of leaves boiled in water of patikan kebo and bandotan was able to suppress the 

incidence of damping-off by 22.22% and 18.99%, respectively. 

Keywords: Soybean, Sclerotium rolfsii, Water boiled Weed Leaf 

 



 

 
 

PENDAHULUAN 

Kedelai (Glycine max L. Merr.) termasuk tanaman palawija dan tanaman semusim yang 

menjadi sumber gizi nabati utama setalah beras (Purwaniet al., 2013). Usaha peningkatan 

produktivitas kedelai tidak terlepas dari gangguan hama dan penyakit (Sudantha, 1997). 

Penyakit yang cukup penting adalah penyakit rebah kecambah yang disebabkan oleh jamur 

Sclerotium rolfsii Sacc. Jamur ini menyerang biji yang baru saja ditanam. Jamur ini juga 

menyerang tanaman kedelai muda yang berumur sekitar dua sampai tiga minggu dan dapat 

menyebabkan kematian pada tanaman yang terinfeksi (Sudantha, 1997). Tingkat serangan 

lebih dari 5% di lapangan sudah dapat merugikan secara ekonomi. 

Menurut Abidin et al. (2015) pengendalian serangan patogen S. rolfsii tergolong sulit. 

karena tergolong patogen tular tanah. Sumartini (2011) dalam Abidin et al. (2015) 

menyatakan bahwa pengendalian dengan fungisida kimiawi dapat mencemari lingkungan dan 

mematikan musuh alami serta mikroorganisme pendegradasi senyawa kimia beracun. Salah 

satu alternatif pengendalian yang telah banyak diupayakan adalah penggunaan fungisida 

nabati yaitu fungisida yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang kemudian diekstraksi, 

diproses, atau dibuat menjadi konsentrat yang tidak merubah struktur kimianya (Novizan, 

2002). Penggunaan fungisida nabati dapat menggunakan pelarut air (air perasan, air rebusan) 

dan pelarut kimia tertentu (etanol, eter, dan lain sebagainya) (Prijono, 1999). 

Penelitian mengenai pengguanaan ekstrak nabati sebagai alternatif pengedalian telah 

banyak dilakukan karena mengandung beberapa metabolit sekunder yang bersifat antifungi. 

Telah dilaporkan bahwa sejumlah tumbuhan dapat dijadikan sebagai fungisida nabati 

diantaranya adalah pemanfaatan beberapa jenis gulma. Qasen dan Foy (2001) mencatat ada 64 

spesies gulma yang bersifat alelopati terhadap gulma laindan ada 51 spesies gulma aktif 

sebagai antifungi atau antibakteri. Ekstrak daun ketepeng cina dengan konsentrasi 5% dapat 

membentuk daya hambatan sebesar 41.93 mm pada Cercospora personatum (Linda et al., 

2011). Ekstrak anting-anting (Acalypha indica) pada konsentrasi 25% dapat menghambat 

pertumbuhan Rhizoctonia solanii sebesar 62,70 mm pada percobaan secara in vitro (Imrosi, 

2014). Pada konsentrai 0,321%, ekstrak daun patikan kebo (Euphorbia hirta) tidak hanya 

memiliki daya hambat tetapi juga memiliki daya bunuh terhadap bakteri Aeromonas 

hydrophila (Khoirunnisa, 2012). Ekstrak daun bandotan (Ageratum conyzoides) mampu 

menekan insiden penyakit rebah kecambah pada bibit tanaman kedelai sebesar 47% 

(Khaerullita, 2017). 

Hingga saat ini belum ada informasi penelitian mengenai potensi air rebusan daun 

beberapa jenis gulma tersebut untuk menghambat dan mengendalikan pertumbuhan jamur S. 

rolfsii penyebab penyakit rebah kecambah pada tanaman kedelai. Berdasarkan uraian di atas 

maka telah dilakukan penelitian tentang pengaruh air rebusan daun beberapa jenis gulma yang 

berpotensi sebagai antifungi untuk mengendalikan penyakit rebah kecambah yang disebabkan 

oleh S. rolfsii pada tanaman kedelai. 

  



 

 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 di 

Laboratorium Mikrobilogi dan Rumah Kaca Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. 

Percobaan dilakukan secara in vitro dan in vivo menggunakan RAL dengan satu faktor 

perlakuan yaitu macam air rebusan daun gulma. Uji in vitro terdiri atas 5 aras perlakuan yaitu 

kontrol (R0), air rebusan daun ketepeng cina (RK), air rebusan bandotan (RB), air rebusan 

patikan kebo (RP), dan air rebusan anting-anting (RA) dengan konsentrasi masing-masing 

50%. Setiap perlakuan diulang sebanyak 10 kali sehingga dihasilkan 50 unit percobaan. Uji in 

vivo terdiri atas tiga perlakuan yaitu kontrol, air rebusan daun gulma patikan kebo dan daun 

bandotan. Setiap perlakuan diulang sebanyak 6 kali sehingga diperoleh 18 unit percobaan. 

Percobaan in vitro terdiri dari penyiapan inokulum jamur S. rolfsii. Patogen diisolasi dari 

tanaman kedelai yang dilakukan dengan mengambil antara bagian tanaman yang sakit dan 

yang sehat, selanjutnya didisinfeksi menggunakan alkohol 70% dengan cara direndam selama 

1 menit lalu dibilas dengan air steril sebanyak 3 kali, dan dikering anginkan di atas kertas 

saring steril di dalam Laminar Air Flow. Setelah itu dipindahkan ke cawan petri yang sudah 

diisi media WA lalu diinkubasi, selanjutnya dilakukan pemurnian pada media PDA kemudian 

diidentifikasi. 

Gulma yang digunakan dalam percobaan ini adalah ketepeng cina, bandotan, patikan 

kebo, dan anting-anting. Daun dari masing-masing tumbuhan ditimbang sebanyak 25 g 

kemudian dicuci dengan air mengalir kemudian didisinfeksi dalam alkohol 70% dengan cara 

direndam selama 1 menit dan selanjutnya dibilas menggunakan air steril sebanyak 3 kali. 

Masing-masing daun dikering anginkan dalam LAF, selanjutnya ditambahkan air sebanyak 50 

ml dan diblender hingga halus. Setelah itu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer kemudian 

panaskan dalam waterbath selama 15 menit. 

Percobaan in vitro dilakukan untuk menguji efektivitas beberapa macam air rebusan daun 

gulma dalam menghambat pertumbuhan jamur S. rolfsii. Pengujian dilakukan menggunakan 

metode peracunan makanan yaitu dengan mencampur media PDA 90 ml dengan air rebusan 

daun gulma 10 ml (v/v) dan pada kontrol, media tidak ditambahkan dengan air rebusan. 

Masing-masing media perlakuan diinokulasikan 5 mm plug jamur diletakkan di tengah cawan 

petri kemudian diinkubasipada suhu ruang. Pengamatan dilakukan setiap hari terhadap 

pertumbuhan jamur yaitu dengan mengamati diameter koloni dan diukur secara vertikal dan 

horizontal kemudian dirata-ratakan. Pengamatan dihentikan ketika koloni jamur pada kontrol 

sudah memenuhi cawan petri. Dari diameter pertumbuhan jamur, dapat diketahui daya hambat 

yang disebabkan oleh air rebusan. Persentase daya hambat dihitung dengan rumus Mori et al. 

(1997) dalam Novriyanti et al. (2010) sebagai berikut:  

DH = 
      

    
 x 100% 

Keterangan: DH= Persentase daya hambat, GC= Pertumbuhan miselium kontrol (cm), GT= 

Pertumbuhan miselium pada perlakuan air rebusan (cm), A= Ukuran miselium awal inokulasi 

(0,5 cm) 

 



 

 
 

Tabel 1. Kategori Persentase Daya Hambat Air Rebusan Daun Gulma 

Persentase Daya Hambat (DH) Kategori Hambatan  

DH ≥ 75% 

75% ≤ DH < 50% 

50% ≤ DH < 25% 

25% ≤ DH < 0 

0 

Sangat Kuat  

Kuat  

Sedang  

Lemah  

Tidak Ada Hambatan  
Sumber : Mori et al. (1997) dalam Novriyanti et al. (2010). 

Percobaan in vivo meliputi penyiapan media tanam, penyiapan air rebusan daun gulma. 

Media tanam yang digunakan berupa campuran tanah, pasir dan kompos dengan 

perbandingan 2:1:1 (v/v/v) dan disolarisasi selama 2 minggu kemudian diisi ke dalam bak 

kecambah sebanyak 5 kg per bak. Penyiapan air rebusan gulma pada percobaan secara in vivo 

di rumah kaca sama dengan penyiapan air rebusan yang dilakukan secara in vitro. Air rebusan 

yang digunakan adalah air rebusan daun gulma patikan kebo dan daun bandotan. 

Percobaan in in vivo dilakukan untuk menguji pengaruh air rebusan ketepeng cina dan 

bandotan terhadap penyakit rebah kecambah kedelai. Pengujian dilakukan dengan 

mencampurkan media tanam dengan fragmen miselia jamur yang sudah diblender sebanyak 1 

petri per bak kecambah dan dibiarkan selama satu malam. Sebelum ditanam, benih terlebih 

dahulu direndam dalam setiap perlakuan selama 30 menit. Setelah itu, benih ditanam pada 

masing-masing bak kecambah sebanyak 30 benih per bak. Tanaman diairi dengan cara 

menyemprotkan air menggunakan hand sprayer sesuai kebutuhan. 

Variabel pengamatan terdiri dari masa inkubasi dan insiden penyakit. Masa inkubasi 

diamati setiap hari sejak patogen diinokulasi hingga timbul gejala rebah kecambah pada benih 

kedelai. Masa inkubasi dihitung dengan rumus (Suganda et al., 2002) : 

M = 
      

  
  

Keterangan : M = masa inkubasi, Z = Jumlah tanaman terinfeksi pada hari ke-, Y = Hari 

terinfeksi, X = Jumlah tanaman yang terinfeksi 

Insiden penyakit rebah kecambah pada kedelai diamati sejak benih ditanam hingga 

terlihat adanya gejala awal yang dilakukan setiap hari dengan menghitung jumlah tanaman 

yang menunjukkan gejala pre-emergence damping off dan post-emergence damping off. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung insiden penyakit (Rahmawati et al., 2014) adalah 

sebagai berikut: 

Persentase insiden penyakit =
                     

                           
x 100% 

Peresentase penekanan insiden penyakit = 
      

  
x 100% 

Keterangan: EK= Insiden penyakit pada perlakuan kontrol, ER= Insiden penyakit pada 

perlakuan ai rebusan 

  



 

 
 

Tabel 2. Kategori Efektivitas Penekanan Insiden Penyakit  

Persentase penekanan insiden penyakit Kategori efektivitas 

0 Tidak efektif 

0-20% Sangat kurang efektif 

20-40% Kurang efektif 

40-60% Cukup efektif 

60-80% Efektif 

>80% Sangat efektif 
Sumber : (Sugama dan Rochjadi, 1989). 

Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis keragaman pada taraf nyata 5%. 

Apabila terdapat hasil yang signifikan maka dilakukan uji lanjut menggunakan uji BNJ pada 

taraf nyata 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Isolasi dan Identifikasi Jamur S. rolfsii Sacc. 

Hasil isolasi jamur S. rolfsii dari tanaman kedelai yang dibiakkan pada media PDA 

diamati secara makroskopik terlihat bahwa jamur S. rolfsii memiliki miselium yang berwarna 

putih dan berserat seperti kapas, agak kasar. Secara mikroskopik, hifa jamur S. rolfsii bersekat 

dan terdapat clamp connection sebagai struktur penghubung yang merupakan ciri khasnya 

(Gambar 1). 

 
Gambar 1. Morfologi jamur S. rolfsii, (a) secara makroskopik tampak koloni berwarna putih (b) terdapat 

sklerotium, dan secara mikroskopik (c) terdapat clamp connection. 

Percobaan In Vitro 

Laju Pertumbuhan Jamur S. rolfsii pada Media PDA yang Telah Ditambah Beberapa 

Macam Air Rebusan Daun Gulma 

Semua jenis air rebusan gulma yang diuji secara nyata menekan laju pertumbuhan jamur 

S. rolfsii (Tabel 3). Hal ini dilihat dari nilai koefisien b persamaan regresi kelima perlakuan 

tersebut. 

  



 

 
 

Tabel 3. Peningkatan pertumbuhan diameter koloni jamur S. rolfsii selama 3 hari 

Perlakuan 
Diameter koloni jamur (cm) pada hari ke- Nilai koefisien b persamaan regresi 

1 2 3 

Kontrol 2.76 6.12 9 3.11
a
 

Ketepeng cina 2.11 5.22 6.94 2.42
b
 

Anting-anting 2.27 4.71 6.57 2.15
c
 

Patikan kebo 0.82 2.9 4.9 2.04
cd

 

Bandotan 1.29 3.54 4.97 1.84
d
 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata menurut uji BNJ 5%. 

Tabel 3 menunjukkan peningkatan laju pertumbuhan koloni jamur yang berbeda nyata 

pada setiap perlakuan.  

 
Gambar 3. Morfologi jamur S. rolfsii pada media PDA: Kontrol (a) dan yang telah ditambah air rebusan daun 

gulma: ketepeng cina (b), anting-anting (c), patikan kebo (d), bandotan (e).  

Pertumbuhan koloni jamur pada media PDA yang telah ditambahkan air rebusan daun 

gulma tidak memenuhi permukaan cawan petri (Gambar 3). Hal ini menunjukkan bahwa 

terjadi penghambatan pertumbuhan koloni jamur S. rolfsii. 

Pengaruh Air Rebusan Daun Gulma Terhadap Diameter dan Hambatannya Terhadap 

Pertumbuhan Koloni Jamur  

Tabel 4. Rerata diameter koloni dan persentase hambatan air rebusan terhadap pertumbuhan 

jamur S. rolfsii pada hari ke-3 

Perlakuan 
Diameter koloni jamur S. 

rolfsii (cm) 

Hambatan koloni 

jamur S. rolfsii (%) 

Kategori hambatan 

Kontrol 9,00 0,00
a
 Tidak ada hambatan  

Ketepeng Cina 6,94 24,18
b
 Lemah  

Anting-Anting 6,65 28,65
c
 Lemah  

Patikan Kebo 4,90 48,24
d
 Sedang  

Bandotan 4,97 47,41
d
 Sedang  

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak 

berbeda nyata menurut uji BNJ 5%. 

Aplikasi air rebusan daun gulma pada media PDA dapat menghambat pertumbuhan 

koloni jamur S. rolfsii. Hambatan pertumbuhan koloni jamur oleh penambahan air rebusan 

daun gulma ditunjukkan dengan besarnya diameter koloni yang terbentuk. Semakin kecil 

diameter koloni maka persentase hambatan semakin besar dan sebaliknya. Persentase 

hambatan tertinggi didapatkan pada perlakuan air rebusan daun gulma patikan kebo yaitu 

sebesar 48,24%, dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan air rebusan daun bandotan yaitu 



 

 
 

47,41%, kemudian diikuti dengan perlakuan air rebusan daun anting-anting yaitu 28,65%. dan 

yang terendah adalah rebusan daun ketepeng cina sebesar 24,18%. 

Percobaan In Vivo 

Pengaruh Air Rebusan Daun Gulma Patikan Kebo dan Daun Bandotan Terhadap Masa 

Inkubasi Penyakit Rebah Kecambah 

Tabel 5. Rata-rata masa inkubasi penyakit rebah kecambah 

Perlakuan Rata-rata masa inkubasi 

Kontrol 3.98
a
 

Rebusan Patikan Kebo 3.95
a
 

Rebusan Bandotan 3.94
a
 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata menurut uji BNJ 5%. 

Masa inkubasi gejala penyakit rebah kecambah pada benih kedelai dimulai dari hari ke-2 

sampai hari ke-6 setelah tanam. Tabel 5 menunjukkan masa inkubasi yang tidak berbeda 

nyata antara kontrol dengan perlakuan air rebusan daun patikan kebo dan daun bandotan. 

Pengaruh Air Rebusan Daun Gulma Patikan Kebo dan Daun Bandotan Terhadap 

Insiden Penyakit Rebah Kecambah 

Hasil inokulasi menunjukkan dua kenampakan gejala rebah kecambah pada tanaman 

kedelai yaitu pre-emergence dan post-emergence. Pada gejala yang pertama yaitu benih sudah 

menampakkan gejala sebelum berkecambah, sedangkan pada gejala yang kedua yaitu gejala 

terlihat setelah kecambah muncul ke permukaan tanah (Gambar 4). 
 

 
Gambar 4.Gejala rebah kecambah pada tanaman kedelai (a) pre-emergence, (b) post-emergence damping 

off. 

Pada gejala penyakit pre-emergence (Gambar 4a) benih terlihat membusuk dan berwarna 

coklat, kemudian permukaan benih diselimuti oleh miselium jamur S. rolfsii yang berwarna 

putih. Pada gejalapost-emergence (Gambar 4b) menunjukkan benih terserang setelah 

mengalami perkecambahan, tanaman menjadi rebah karena mengalami pembusukan di bagian 

pangkal batang. 

 

 

 



 

 
 

Tabel 6.  Insiden penyakit rebah kecambah pada benih kedelai yang direndam ke dalam air 

rebusan daun gulma patikan kebo dan bandotan. 

Perlakuan  Insiden penyakit (%) 
Penekanan insiden 

penyakit (%) 

Kategori efektivitas 

penekanan insiden penyakit 

Kontrol 96.11%
a
 0.0

b
 Tidak efektif 

Patikan Kebo 74.44%
b
 22.44%

a
 Kurang efektif 

Bandotan 77.78%
b
 18.99%

a
 Sangat kurang efektif 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata menurut uji BNJ 5%. 

Insiden penyakit pada benih yang telah direndam dalam air rebusan daun gulma patikan 

kebo dan daun bandotan lebih rendah daripada kontrol yaitu berturut-turut sebesar 74.44%, 

77.78%, dan 96.11% (Tabel 6). Dengan demikian, kedua macam air rebusan tersebut mampu 

mengurangi insiden penyakit rebah kecambah yaitu dan secara nyata mampu menekan insiden 

penyakit rebah kecambah pada tanaman kedelai masing-masing sebesar 22.44% dan 18.99% 

dan kemampuannya tidak berbeda nyata.  

Pembahasan  

Jamur S. rolfsii mempunyai miselium yang terdiri atas benang-benang berwarna putih, 

tersusun seperti bulu atau kapas dan tidak membentuk spora. Untuk penyebaran dan 

pertahanan diri, S. rolfsii membentuk sejumlah sklerotia yang semula berwarna putih 

kemudian berubah menjadi coklat (Semangun, 1991). Pada media PDA, sklerotia baru 

terbentuk setelah 8-11 hari. Sklerotia terdiri atas tiga lapisan yaitu kulit dalam, kulit luar dan 

kulit keras (Sumartini 2011). 

Hasil percobaan secara in vitro menunjukkan bahwa perlakuan air rebusan daun gulma 

ketepeng cina, anting-anting, patikan kebo dan bandotan dapat mempengaruhi pertumbuhan 

koloni jamur S. rolfsii dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menghambat 

pertumbuhan koloni jamur yaitu masing-masing sebesar 24.18%, 28.65%, 48.24%, dan 

47.41%. Adanya efektivitas daya hambat dari masing-masing perlakuan disebabkan karena 

kandungan senyawa metabolit sekunder yang bersifat antifungi. Daya antifungi ini diduga 

disebabkan oleh adanya senyawa alkaloid dan flavonoid(Sudewo, 2010). Senyawa kimia 

tersebut bersifat fungistatik. Dengan keberadaan zat fungistatik, akibatnya sel jamur akan 

menjadi sensitif terhadap perubahan lingkungan (Hujjatusnaini, 2012). Flavonoid memiliki 

efek penghambatan terhadap pertumbuhan jamur dengan cara membentuk senyawa kompleks 

pada membran sel sehingga membran sel menjadi lisis dan senyawa tersebut menembus ke 

dalam inti sel menyebabkan jamur tidak berkembang. (Sulistyawati dan Mulyati 2009). 

Alkaloid menyebabkan kerusakan membran sel dengan cara berikatan kuat dengan ergosterol 

membentuk lubang yang menyebabkan kebocoran membran sel. Hal ini mengakibatkan 

kerusakan yang tetap pada sel (Mycek et al., 2001; Olivia et al., 2004; Aniszewki, 2007). 

Air rebusan daun gulma yang paling efektif dalam menekan pertumbuhan jamur S. rolfsii 

adalah patikan kebo dan bandotan. Hal ini diduga karena senyawa antifungi yang terkandung 

dalam air rebusan daun patikan kebo dan daun bandotan selain flvonoid juga mengandung 

senyawa kimia lainnya yang bersifat antifungal, salah satunya adalah senyawa fenol. Senyawa 

ini lebih banyak terekstrak pada suhu tinggi. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 



 

 
 

Hagerman (2002) bahwa senyawa fenol pada umumnya sulit larut dalam air dingin. Semakin 

tinggi suhu didapatkan bahan yang terekstrak semakin besar (Pambayun et al., 2007).  

Mekanisme senyawa fenol menekan pertumbuhan jamur dengan cara merusak dinding sel 

dandeformasi bentuk morfologi hifa, di samping itu senyawa fenol menginaktifkan enzim dan 

protein dari jamur, sehingga jamur tidak dapat berkembang dengan baik (Bevilacqua et al., 

2008). Sulistyawati dan Mulyati (2009) juga menambahkan bahwa senyawa fenol 

mendenaturasi ikatan protein pada membran sel sehingga membran sel lisis dan fenol dapat 

menembus ke dalam inti sel. Masuknya fenol ke dalam inti sel inilah yang menyebabkan 

jamur tidak berkembang  
 

 

Aktivitas anti jamur terhadap pertumbuhan S. rolfsii terlihat dari persentase 

penghambatan (Tabel 4). Persentase penghambatan terhadap diameter kolonijamur 

menunjukkan perlakuan air rebusan daun gulma patikan kebo dan daun bandotan hampir 

50%, sehingga berdasarkan kategori persentase hambatan (Mori et al., 1997) pada Tabel 1 

aktivitas hambatannya dapat dikategorikan dalam tingkatan “sedang”, sedangkan perlakuan 

air rebusan daun gulma ketepeng cina dan daun anting-anting tergolong dalam kategori 

“lemah”. 

Pada percobaan in vivo, aplikasi perendaman benih pada kedua air rebusan tidak 

berpengaruh terhadap masa inkubasi penyakit karena tidak terdapat perbedaan yang nyata 

masa inkubasi antara kontrol dengan keduanya. Akan tetapi, hal tersebut dapat mengurangi 

terjadinya insiden penyakit rebah pada bibit kedelai karena perendaman benih dalam air 

rebusan bertujuan untuk melindungi benih dari serangan jamur S. rolfsii dan hal ini 

ditunjukkan dengan adanya penekanan insiden penyakit. Perendaman dalam air rebusan daun 

patikan kebo dan daun bandotan dapat menekan insiden penyakit berturut-turut sebesar 

22.44% dan 18.99%.  

Hasil penekanan insiden penyakit pada masing-masing perlakuan secara in vivo lebih 

rendah dan tidak sejalan dengan pengujian yang telah dilakukan secara in vitro. Berdasarkan 

kategori efektivitas (Sugama dan Rochjadi, 1989) (Tabel 2), penekanan insiden penyakit 

rebah kecambah oleh rebusan daun patikan kebo tergolong “kurang efektif” dan bandotan 

tergolong “sangat kurang efektif”. Lemahnya tingkat efektivitas tersebut diduga disebabkan 

karena konsentrasi yang digunakan sangat rendah. Tinggi rendahnya efektivitas penekanan 

insiden penyakit yang disebabkan oleh kedua macam air rebusan daun gulma tersebut 

dipengaruhi oleh konsentrasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Martoredjo (1989) yang 

menyatakan bahwa konsentrasi suatu bahan yang berfungsi sebagai anti mikroba merupakan 

salah satu faktor penentu besar-kecilnya kemampuan dalam menghambat pertumbuhan 

mikroba. Selain itu, saat diaplikasikan di lapangan, senyawa anti jamur dalam fungisida nabati 

mengalami degradasi oleh faktor-faktor lingkungan di dalam tanah sehingga efektivitasnya 

berkurang dalam melindungi biji. Untuk menghindari hal tersebut diperlukan suatu bahan 

pembawa berupa bahan perekat yang dapat mengikat senyawa yang terkandung dalam 

fungisida nabati. Menurut Rismansyah (2015) bahan yang dapat digunakan sebagai perekat 

adalahminyak kelapa sawit, minyak jagung, telur bebek, dan telur ayam. 

  



 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Secara in vitro, 

perlakuan air rebusan daun gulma yang paling efektif dalam menghambat pertumbuhan koloni 

jamur S. rolfsii adalah patikan kebo dan bandotan dengan persentase hambatan yang tidak 

berbeda nyata yaitu sebesar 48.24% dan 47.41%. Secara in vivo air rebusan daun gulma 

patikan kebo dan daun bandotan memiliki kemampuan yang sama dalam menekan insiden 

penyakit rebah kecambah pada benih kedelai yaitu sebesar 22.44% dan 18.99%. 

Saran 

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pengaruh air rebusan daun gulma 

terutama patikan kebo dan bandotan, perlu dilakukan pengujian atau penelitian lanjutan, tetapi 

menggunakan konsentrasi yang lebih tinggi dan jenis pelarut yang berbeda, serta perlu 

percobaan-percobaan mengenai teknik aplikasi air rebusan pada tanaman seperti penambahan 

carrier (bahan pembawa) berupa bahan perekat. 
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