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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui jenis cendawan patogen yang 

menyerang gulma daun lebar dan berpotensi sebagai bioherbisida, (2) mengetahui 

virulensi cendawan patogen hasil isolasi terhadap gulma daun lebar, dan (3) 

mengetahui pengaruh cendawan patogen terhadap tanaman budidaya (tomat, 

kacang tanah, dan mentimun). Penelitian dilakukan di Laboratorium Perlindungan 

Tanaman dan Screen House Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman 

pada bulan Maret sampai Agustus 2019. Penelitian dilakukan dengan tiga tahap 

utama : (1) eksplorasi dan identifikasi cendawan patogen, (2) uji virulensi 

terhadap gulma daun lebar menggunakan rancangan split-plot diulang tiga kali, 

dengan petak utama kontrol, Fusarium sp., dan Chaetomium sp. serta anak petak 

berupa Asystasia gangetica, Ageratum conyzoides, Synedrella nodiflora, Wedelia 

trilobata, dan Amaranthus spinosus, (3) uji virulensi terhadap tanaman budidaya 

menggunakan rancangan split-plot diulang tiga kali, dengan petak utama kontrol, 

Fusarium sp., dan Chaetomium sp. serta anak petak berupa tanaman tomat, 

kacang tanah, dan mentimun. Variabel yang diamati terbagi pada eksplorasi dan 

identifikasi, meliputi gejala penyakit di lapang, pertumbuhan patogen pada 

medium PDA, bentuk spora patogen, dan virulensi patogen yang diperoleh. Pada 

tahap uji virulensi variabel yang diamati meliputi gejala penyakit, masa inkubasi, 

intensitas penyakit, kejadian penyakit, bobot basah, dan bobot kering, serta 

variabel jumlah biji yang hanya diamati pada uji virulensi gulma saja. Hasil dari 

penelitian ini diperoleh empat jenis cendawan patogen meliputi Nigrospora sp., 

Aspergillus sp., Fusarium sp., dan Chaetomium sp., dengan dua cendawan 

patogen yang virulen yaitu Fusarium sp. dan Chaetomium sp.. Kedua cendawan 

virulen diujikan terhadap kelima jenis gulma, terutama gulma Ageratum 

conyzoides, masing-masing dengan kejadian penyakit sebesar 25,92% untuk 

perlakuan Fusarium sp. dan 29,51% untuk perlakuan Chaetomium sp.. Sedangkan 

pada tiga jenis tanaman budidaya, cendawan patogen tidak dapat menimbulkan 

penyakit. 
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Kata kunci: gulma daun lebar, tanaman budidaya, Fusarium sp., Chaetomium sp. 

 

ABSTRACT 

 

This research aimed to: (1) determine the type of pathogenic fungi that 

attack wide leaf weeds and have potential as bioherbicides, (2) determine the 

virulence of pathogenic fungi isolated from wide leaf weeds, and (3) determine the 

effect of pathogenic fungi on cultivated plants (tomatoes, peanuts, and 

cucumbers). The study was conducted at the Plant Protection Laboratory and 

Screen House of the Faculty of Agriculture, Jenderal Soedirman University, from 

March to August 2019. The research was conducted in three main stages: (1) 

exploration and identification of pathogenic fungi, (2) virulence testing of wide 

leaf weeds using a split- The plot was repeated three times, with the control main 

plot, Fusarium sp., and Chaetomium sp. and subplots in the form of Asystasia 

gangetica, Ageratum conyzoides, Synedrella nodiflora, Wedelia trilobata, and 

Amaranthus spinosus, (3) virulence tests on cultivated plants using a split-plot 

design repeated three times, with the main control plot, Fusarium sp., and 

Chaetomium sp. and subplots in the form of tomatoes, peanuts and cucumbers. 

Variables observed were divided into exploration and identification, including 

symptoms of disease in the field, growth of pathogens in PDA medium, pathogenic 

spore forms, and virulence of pathogens obtained. At the virulence test stage, the 

observed variables include disease symptoms, incubation period, disease 

intensity, disease incidence, wet weight, and dry weight, as well as variable 

number of seeds which are only observed in weed virulence tests. The results of 

this study obtained four types of pathogenic fungi including Nigrospora sp., 

Aspergillus sp., Fusarium sp., And Chaetomium sp., With two virulent pathogenic 

fungi namely Fusarium sp. and Chaetomium sp.. Both virulent fungi were tested 

on five types of weeds, especially weed Ageratum conyzoides, each with a disease 

incidence of 25.92% for Fusarium sp. and 29.51% for the treatment of 

Chaetomium sp. Whereas in three types of cultivated plants, pathogenic fungi 

cannot cause disease. 

 

Keywords: wide leaf weed, cultivated plants, Fusarium sp., Chaetomium sp. 

 

PENDAHULUAN 

Gulma merupakan tumbuhan 

yang tumbuh di suatu tempat yang 

tidak dikehendaki oleh manusia. 

Gulma dapat ditemukan di sekitar 

tanaman budidaya. Adanya gulma 

menimbulkan persaingan antara 

tanaman budidaya dengan gulma 

untuk mendapatkan satu atau lebih 

faktor tumbuh yang terbatas seperti 

cahaya, unsur hara, dan air, sehingga 

dapat mengurangi kemampuan 

tanaman untuk tumbuh dengan baik 

(Christia et al., 2016). 

Beberapa tanaman budidaya 

kehilangan hasil panen karena 

adanya persaingan dengan gulma 

seperti kacang tanah kehilangan hasil 

mencapai 72-89% (Erliyana et al., 

2015), dan kedelai mencapai 18% - 

76% (Tri et al., 2016). Selain itu, 
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adanya gulma dapat menjadi inang 

hama dan patogen, dapat 

menyebabkan tanaman keracunan 

akibat senyawa racun yang dimiliki 

gulma (alelopati), menyulitkan 

pekerjaan lapangan dan dalam 

pengolahan hasil serta dapat merusak 

atau menghambat penggunaan alat 

pertanian. Kerugian-kerugian 

tersebut merupakan alasan kuat 

mengapa gulma harus dikendalikan 

(Hamid, 2010). 

Pengendalian gulma dapat 

dilakukan secara mekanik dan 

kimiawi. Teknik pengendalian secara 

mekanik dilakukan dengan cara 

penyiangan yaitu mencabut gulma di 

sekitar tanaman budidaya. Teknik 

pengendalian secara kimiawi 

dilakukan dengan cara 

pengaplikasian herbisida. Herbisida 

merupakan senyawa kimia yang 

dapat menghambat bahkan 

mematikan gulma (Puspitasari et al., 

2017). 

Penggunaan herbisida secara 

terus-menerus berdampak bagi 

lingkungan, terjadinya keracunan 

pada organisme nontarget, polusi 

sumber-sumber air dan kerusakan 

tanah serta keracunan akibat residu 

herbisida pada produk pertanian. 

Adanya dampak lingkungan dari 

aplikasi herbisida tersebut maka 

terjadi peningkatan kesadaran 

manusia akan bahaya yang 

disebabkan oleh herbisida sintetik. 

Pada saat ini pencarian herbisida 

alternatif telah banyak dilakukan 

karena herbisida alternatif dapat 

digunakan dalam sistem pertanian 

yang ramah lingkungan. Herbisida 

alternatif tersebut sering disebut 

dengan bioherbisida atau herbisida 

nabati (Kurniastuty et al., 2017). 

Salah satu teknik pengendalian 

bioherbisida yang banyak diteliti 

yaitu penggunaan cendawan patogen 

yang terdapat pada gulma tanaman 

budidaya yang bergejala. Menurut 

Taufik et al. (2011) menyatakan 

bahwa cendawan Fusarium sp. dapat 

digunakan untuk mengendalikan 

gulma eceng gondok. Gulma di alam 

sering dijumpai terserang cendawan 

patogen, sehingga perlu 

dilakukannya eksplorasi dan 

identifikasi untuk mengetahui jenis 

cendawan patogen yang mampu 

digunakan sebagai agen pengendali 

hayati untuk mengendalikan gulma 

daun lebar di sekitar tanaman 

budidaya. 

Penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan (1) mengetahui jenis 

cendawan patogen yang menyerang 

gulma daun lebar dan berpotensi 

sebagai bioherbisida, (2) mengetahui 

virulensi cendawan patogen hasil 

isolasi terhadap gulma daun lebar, 

(3) mengetahui pengaruh cendawan 

patogen terhadap tanaman budidaya 

(tomat, kacang tanah, dan 

mentimun). 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di 

Laboratorium Perlindungan Tanaman 
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dan Screen House B2 Fakultas 

Pertanian Universitas Jenderal 

Soedirman pada bulan Maret sampai 

Agustus 2019. 

 

Bahan dan Alat 

Sampel gulma sakit, cendawan 

patogen gulma daun lebar hasil 

eksplorasi, bibit gulma daun lebar 

(Asystasia gangetica, Ageratum 

conyzoides, Synedrella nodiflora, 

Wedelia trilobata, dan Amaranthus 

spinosus), bibit tanaman tomat, benih 

tanaman kacang tanah dan 

mentimun. Sedangkan alat yang 

digunakan Laminar Air Flow (LAF), 

mikroskop, shaker, pinset, autoklaf 

atau alat presto, corong, batang 

pengaduk, cawan petri, erlenmeyer, 

gelas beker, gelas ukur, sprayer, 

polybag, bor gabus, cutter, alat tulis, 

timbangan digital, bunsen, baki, dan 

kamera. 

 

Rancangan Penelitian 

Penelitian terdiri dari tiga tahap 

utama, yaitu eksplorasi dan 

identifikasi, uji virulensi cendawan 

patogen terhadap gulma daun lebar, 

dan uji virulensi cendawan patogen 

terhadap tanaman budidaya . 

Penelitian menggunakan rancangan 

split-plot yang terdiri dari dua faktor 

dengan 3 ulangan. Faktor pertama 

adalah kontrol (C0), Fusarium sp. 

(C1), dan Chaetomium sp. (C2). 

Faktor kedua adalah tanaman uji 

yang terbagi menjadi dua macam 

yaitu lima jenis gulma meliputi : 

Asystasia gangetica (G1), Ageratum 

conyzoides (G2) Synedrella nodiflora 

(G3), Wedelia trilobata (G4), dan 

Amaranthus spinosus (G5)., serta 

tiga jenis tanaman budidaya meliputi 

tanaman tomat (P1), kacang tanah 

(P2), dan mentimun (P3). 

 

Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati terbagi 

dalam dua tahap, tahap eksplorasi 

dan identifikasi serta tahap uji 

virulensi. Pada tahap eksplorasi dan 

identifikasi variabel yang diamati 

meliputi gejala penyakit di lapang, 

pertumbuhan patogen pada medium 

PDA, bentuk spora patogen, dan 

virulensi patogen yang diperoleh. 

Sedangkan pada tahap uji virulensi 

variabel yang diamati meliputi gejala 

penyakit, masa inkubasi, intensitas 

penyakit, kejadian penyakit, bobot 

basah, dan bobot kering, serta 

variabel jumlah biji yang hanya 

diamati pada uji virulensi gulma saja. 

 

Analisis Data 

Analisis data menggunakan 

analisis sidik ragam atau analysis of 

varians (ANOVA) dan perlakuan 

yang berbeda nyata diuji lanjut 

menggunakan DMRT (Duncan’s 

Multiple Range Test) pada taraf 

kesalahan 5%. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Eksplorasi, dan Identifikasi 

Cendawan Patogen Gulma Daun 

Lebar 

Berdasarkan eksplorasi yang 

dilakukan, ditemukan beberapa 

sampel gulma sakit : 

1. Wedelia trilobata 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 1. Wedelia trilobata 

bergejala sakit (a) Gejala daun kering 

dan membentuk lubang (b) Gejala 

daun berwarna kuning kemudian 

mengering (Dokumentasi penelitian, 

2019) 

Sampel Wedelia trilobata 

(Gambar 1a), saat diisolasi tidak 

diperoleh patogen penyebab 

penyakit. Sedangkan pada sampel 

Wedelia trilobata (Gambar 1b) 

ditemukan cendawan Nigrospora sp. 

(Gambar 2). 

 
Gambar 2. Konidiofor dan 

Konidium Nigrospora sp. 

(Dokumentasi penelitian, 

2019) 

Secara mikroskopis, bentuk 

konidiofor dari Nigrospora sp. ini 

sederhana, dengan konidium 

berbentuk bulat sedikit oval dengan 

warna hitam. Hal ini sesuai dengan 

Watanabe (2002), yang menyatakan 

bahwa Nigrospora sp. memiliki 

konidiofor yang sederhana dengan 

konidium tunggal berbentuk cakram 

dan berwarna hitam. 

2. Asystasia gangetica  

 
Gambar 3. Sampel A. gangetica 

dengan gejala yang diambil di lapang 

(Dokumentasi penelitian, 2019) 

Gejala berupa daun muda yang 

menguning pada daun sedikit demi 

sedikit kemudian membentuk bercak 

berwarna coklat yang mengering 

pada bagian tengah bercak tersebut. 

Gulma ini kemudian diisolasi ke 

dalam medium PDA. Pada sampel ini 

diperoleh dua cendawan patogen 

yang teridentifikasi, yaitu Aspergillus 

sp. dan Fusarium sp.. 

 
Gambar 4. Aspergillus 

sp. (Dokumentasi 

penelitian, 2019) 

Spora Aspergillus sp. berbentuk 

bulat dengan kumpulan konidium 

diatasnya. Menurut Watanabe 

(2002), Aspergillus sp. memiliki 

konidiofor tegak, sederhana, dengan 
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bantalan kepala berisii kumpulan 

konidium yang membentuk rantai. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar 5. Makroskopis dan 

mikroskopis Fusarium sp. (a) tampak 

atas (Dokumentasi penelitian, 2019). 

(b) tampak bawah (Dokumentasi 

penelitian, 2019). (c) Makrokonidium 

Fusarium sp. (Dokumentasi penelitian, 

2019) 

Secara makroskopis, cendawan 

Fusarium sp. umumnya berwarna 

putih pada permukaan atasnya, 

sedangkan permukaan bawah 

menunjukkan warna yang berbeda 

sesuai dengan jenisnya (Sari dan 

Prasetyawati, 2016). Pada cendawan 

patogen yang ditemukan pada gulma 

daun lebar Asystasia gangetica, 

permukaan bawah awalnya berwarna 

putih, kemudian semakin hari warna 

berubah sedikit demi sedikit menjadi 

pink keunguan seperti pada gambar 

(Gambar 5). 

Pengamatan secara 

mikroskopis spora cendawan nampak 

berbentuk seperti sabit namun sedikit 

melengkung sehingga terlihat seperti 

perahu dengan mikrokonidium tidak 

bersekat dan pada makrokonidium 

terdapat 4 sekat. Hal ini seperti yang 

dinyatakan Watanabe (2002), bahwa 

konidium Fusarium sp. terdiri atas 

mikrokonidium bersekat dan tidak 

bersekat, serta makrokonidium 

berbentuk seperti perahu dengan 

ujung yang sedikit meruncing dengan 

4 sel basal yang saling terhubung. 

3. Synedrella nodiflora 

 
Gambar 6. Sampel S. nodiflora 

dengan gejala yang diambil di lapang 

(Dokumentasi penelitian, 2019) 

Gejala yang nampak pada 

sampel gulma Synedrella nodiflora 

(Gambar 6) yang diambil di lapang 

menampakkan gejala berupa daun 

yang menguning mulai dari tepi 

daun. Bagian yang menguning 

kemudian menyebar ke seluruh 

bagian daun dan daun mulai 

mengering dari bagian pucuk daun. 

Daun kemudian mengering secara 

keseluruhan dan daun gugur atau 

jatuh. Hasil isolasi diperoleh satu 

cendawan patogen yaitu Chaetomium 

sp.. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar 7. Makroskopis dan 

mikroskopis Chaetomium sp. (a) 

tampak atas (Dokumentasi 

penelitian, 2019). (b) tampak bawah 

(Dokumentasi penelitian, 2019). (c) 

Askospora Chaetomium sp. 

(Dokumentasi penelitian, 2019) 

Secara maksroskopis, 

cendawan ini memiliki ciri berupa 

warna awal muncul cendawan 

berwarna putih kemudian semakin 

lama berubah menjadi warna abu-abu 

gelap pada permukaan atas 

sedangkan pada permukaan bawah 
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berwarna kehitaman. Hal ini sesuai 

dengan Sugiharti, et al. (2016), yang 

menyatakan bahwa Chaetomium sp. 

memiliki warna abu-abu kehijauan, 

sedangkan balik koloni memiliki 

warna hijau tua kehitaman, seperti 

pada gambar (Gambar 7). 

Secara mikroskopis, spora 

Chaetomium sp. yang nampak 

berbentuk bulat dengan dikelilingi 

rambut yang sangat halus, dan hifa 

berbentuk memanjang. Hal ini sesuai 

dengan Watanabe (2002) yang 

menyatakan bahwa Peritecia globose 

berbentuk seperti tong yang ditutupi 

rambut terminal di permukaan 

atasnya. Askospora berbentuk seperti 

lemon dengan apiculate di kedua 

ujungnya, seperti pada gambar 

(Gambar 7c). 

Hasil eksplorasi dan identifikasi 

kemudian di uji postulat Koch, dan 

didapatkan dua cendawan yang 

virulen dengan menunjukkan gejala 

yang sama dengan sampel gulma 

daun lebar yang diambil di lapang 

yaitu Fusarium sp. dan Chaetomium 

sp. Dua macam cendawan patogen 

ini kemudian digunakan pada tahap 

uji virulensi cendawan patogen 

gulma berdaun lebar terhadap lima 

jenis gulma berdaun lebar dan tiga 

macam tanaman budidaya. 

Uji Virulensi Cendawan Patogen Gulma Berdaun Lebar terhadap Lima 

Jenis Gulma Berdaun Lebar 

Tabel 1. Hasil sidik ragam pengaruh cendawan patogen terhadap lima jenis gulma 

berdaun lebar 

Variabel C (Cendawan patogen) G (Gulma) CXG 

Masa Inkubasi ** ** ** 

Intensitas Penyakit tn ** tn 

Kejadian Penyakit * ** * 

Jumlah Biji Gulma tn ** * 

Bobot Basah Gulma tn ** tn 

Bobot Kering Gulma tn ** tn 

Keterangan : C = perlakuan inokulasi patogen; G = jenis gulma; CXG = interaksi 

antara perlakuan inokulasi patogen dan jenis gulma; tn = tidak 

berpengaruh nyata; * = berpengaruh nyata; ** = berpengaruh sangat 

nyata pada uji F dengan taraf kesalahan 5%. 
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1. Pengaruh Tunggal Cendawan Patogen 

Tabel 2. Pengaruh tunggal cendawan patogen 

Perlakuan 

Masa 

Inkubasi 

(hsi)* 

Kejadian 

Penyakit 

(%) 

Intensitas 

Penyakit 

(%) 

Jumlah 

Biji 

Gulma 

Bobot 

Basah 

Gulma 

(g) 

Bobot 

Kering 

Gulma 

(g) 

C0 (Kontrol) - a 0 b 0 a 
1431,38 

a 
31,28 a 5,81 a 

C1 

(Fusarium 

sp.) 

12,98 b 10,69 ab 5,89 a 
4277,16 

a 
32,02 a 4,60 a 

C2 

(Chaetomium 

sp.) 

10,93 b 13,18 a 6,40 a 
1877,51 

a 
30,42 a 4,63 a 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda nyata pada DMRT dengan taraf kesalahan 

5%. *Keperluan analisis data, masa inkubasi untuk perlakuan yang 

tidak menunjukkan gejala digunakan sampai waktu pengamatan 

terakhir (42 hari). 

Berdasarkan hasil DMRT, 

masa inkubasi pada perlakuan 

Fusarium sp. maupun Chaetomium 

sp. menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata dibanding kontrol. 

Perlakuan Fusarium sp. 

menunjukkan masa inkubasi 12,98 

hari setelah inokulasi, sedangkan 

Chaetomium sp. selama 10,93 hari 

setelah inokulasi. Artinya kedua 

cendawan patogen tersebut memiliki 

kemampuan yang sama dalam 

menginfeksi gulma. Perlakuan 

kontrol menunjukkan tanaman tidak 

terinfeksi cendawan patogen, 

sedangkan pada perlakuan Fusarium 

sp. dan Chaetomium sp. 

menunjukkan adanya infeksi 

cendawan patogen yang ditandai 

dengan munculnya gejala penyakit.  

Uji lanjut DMRT pada variabel 

kejadian penyakit menunjukkan hasil 

yang berbeda nyata jika 

dibandingkan dengan kontrol. 

Berdasarkan hasil uji lanjut DMRT, 

perlakuan kontrol menunjukkan hasil 

0%, perlakuan Fusarium sp. 

menunjukkan hasil 10,69%, dan 

perlakuan Chaetomium sp. 

menunjukkan hasil 13,18%. Artinya, 

cendawan patogen Chaetomium sp. 

memiliki kemampuan yang lebih 

baik dalam menginfeksi tanaman 

inang jika dibandingkan dengan 

patogen Fusarium sp.. 

Walaupun variabel pengamatan 

menunjukkan hasil yang sangat 

berbeda nyata pada masa inkubasi 

dan perbedaan yang nyata pada 

kejadian penyakit, namun pada 

pengaruh tunggal patogen variabel 

intensitas penyakit, jumlah biji 

gulma, bobot basah, dan bobot 

kering tidak berbeda nyata. Keadaan 
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ini diduga, pengaruh dari kondisi 

lingkungan di sekitar gulma yang 

diujikan. Tahap uji virulensi pada 

penelitian ini berlangsung pada bulan 

Juni – Agustus 2019. Pada bulan 

tersebut kondisi lingkungan sedang 

tidak mendukung untuk pertumbuhan 

dan perkembangan patogen secara 

optimal. Suhu di sekitar gulma uji 

pun cenderung tinggi dengan 

kelembaban yang relatif lebih 

rendah. Menurut Fauzi (2009), suhu 

optimum untuk pertumbuhan dan 

perkembangan cendawan patogen 

berkisar 18ºC – 24ºC. Semakin lama 

durasi suhu rendah dan kelembaban 

yang tinggi maka akan semakin 

optimal pertumbuhan dan 

perkembangan patogennya. Hal ini 

sama dengan pernyataan Taufik, et 

al. (2011), bahwa patogen dapat 

berkembang dengan baik pada suhu 

yang relatif rendah dengan 

kelembaban yang tinggi. Sedangkan 

pada saat pelaksanaan uji virulensi 

dilakukan, suhu di sekitar gulma uji 

mencapai 29,4ºC. 

Menurut Sopialena (2017), 

patogen yang menginfeksi tanaman 

akan mengambil nutrisi dari tanaman 

inang kemudian merusak jaringan 

tanaman sehingga tanaman inang 

tidak dapat tumbuh dan berkembang 

secara baik. Berdasarkan hasil 

analisis pada variabel intensitas 

penyakit, jumlah biji gulma, bobot 

basah, dan bobot kering 

menunjukkan hasil yang tidak 

berbeda nyata. Hal ini diduga, 

patogen gulma yang menginfeksi 

tanaman belum sepenuhnya merusak 

tanaman sehingga tanaman tetap 

dapat tumbuh, berkembang, serta 

menghasilkan biji (Sopialena, 2017).

2. Pengaruh Tunggal Jenis Gulma 

Tabel 3. Pengaruh Tunggal Jenis Gulma 

Perlakuan 

Masa 

Inkubasi 

(hsi) 

Intensitas 

Penyakit 

(%) 

Kejadian 

Penyakit 

(%) 

Jumlah 

Biji 

Gulma 

Bobot 

Basah 

(g) 

Bobot 

Kering 

(g) 

Asystasia 

gangetica 
18,89 b 2,25 b 10,13 ab 87,15 b 

31,78 

bc 
4,46 ab 

Ageratum 

conyzoides 
17,48 b 14,43 a 18,48 a 

9063,40 

a 

10,70 

c 
2,62 b 

Synedrella 

nodiflora 
16,93 b 1,96 b 6,20 b 974,20 b 

38,56 

ab 
6,21 ab 

Wedelia 

trilobata 
39,26 a 0,27 b 0,48 b 36,10 b 

18,62 

bc 
2,44 b 

Amaranthus 

spinosus 
17,20 b 1,58 b 4,50 b 

2482,50 

b 

56,56 

a 
9,33 a 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda nyata pada DMRT dengan taraf kesalahan 

5%. 
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Berdasarkan hasil DMRT 

pengaruh tunggal jenis gulma 

menunjukkan hasil yang sangat 

berbeda nyata pada semua variabel 

pengamatan yang diamati (Tabel 3). 

Pada variabel masa inkubasi, gulma 

Wedelia trilobata merupakan gulma 

dengan masa inkubasi terlama yaitu 

39,26 hari setelah inokulasi. Menurut 

Dalimartha (2002), hal ini diduga 

karena gulma Wedelia trilobata 

memiliki ketebalan daun paling tebal 

diantara semua gulma sehingga 

patogen memerlukan waktu yang 

sedikit lebih lama untuk menginfeksi 

gulma tersebut.  

Pada variabel intensitas 

penyakit dan kejadian penyakit, 

gulma Ageratum conyzoides 

menunjukkan hasil yang paling besar 

yaitu 14,43% untuk intensitas 

penyakit dan 18,48% untuk kejadian 

penyakit. Hal ini menunjukkan 

bahwa A. conyzoides merupakan 

gulma yang paling rentan terhadap 

cendawan patogen sehingga 

cendawan patogen dapat masuk ke 

tanaman ini untuk melakukan 

penetrasi di dalam jaringan tanaman 

kemudian menginfeksinya dengan 

terus tumbuh dan berkembang di 

dalam jaringan tanaman sampai 

tanaman mati (Gambar 8). 

 
Gambar 8. Ageratum conyzoides 

yang terinfeksi Fusarium sp. 

(Dokumentasi penelitian, 2019) 

Sedangkan gulma yang paling 

tahan adalah gulma Wedelia 

trilobata. Intensitas dan kejadian 

penyakit dari gulma ini masing-

masing yaitu 0,27% dan 0,48%. Hal 

ini diduga karena Wedelia trilobata 

memiliki daun yang cukup tebal 

sehingga menyulitkan tanaman untuk 

menginfeksi jaringan tanaman dan 

menimbulkan gejala (Hossain dan 

Hasan, 2005). 

Namun, walaupun A. 

conyzoides merupakan gulma yang 

paling besar intensitas penyakit dan 

kejadian penyakitnya, pada variabel 

jumlah biji gulma A. conyzoides ini 

memiliki jumlah biji paling banyak 

yaitu 9063,40 buah biji. Hal ini 

dikarenakan bentuk biji gulma dari 

A. conyzoides ini sangat kecil jika 

dibandingkan dengan bentuk biji 

gulma lainnya. Satu bunga A. 

conyzoides dapat menghasilkan 150 

– 250 biji gulma (Gambar 9) 

(Hassan, 1987). Sedangkan menurut 

Santosa, et al. (2009), menyatakan 

bahwa jumlah biji gulma A. 

conyzoides dapat mencapai >400 biji 

per bunga, sedangkan jumlah biji 

secara keseluruhan dapat mencapai 

20.000 – 40.000 biji jika pada lahan 

biasa dan 100 – 1000 jika hidup 

bebas di hutan. 



11 
 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 9. (a) Bunga Ageratum 

conyzoides (b) Biji Ageratum 

conyzoides (Hassan, 1987) 

Pada variabel bobot basah dan 

bobot kering, gulma Amaranthus 

spinosus memiliki bobot yang paling 

berat, yaitu 56,56 g untuk bobot 

basah, dan 9,33 g untuk bobot 

kering. Hal ini diduga dipengaruhi 

oleh morfologi dari tanaman 

Amaranthus spinosus, menurut 

Susilowat (2012), menyatakan bahwa 

dalam waktu 30 hari Amaranthus 

spinosus dapat mencapai tinggi 

tanaman 48,75 cm – 80 cm. Artinya 

tanaman Amaranthus spinosus ini 

tergolong gulma yang memiliki 

ukuran cukup besar. Ukuran tubuh 

tanaman yang cukup besar, 

menyebabkan tanaman Amaranthus 

spinosus memiliki bobot basah dan 

bobot kering yang paling tinggi jika 

dibandingkan gulma lain. 

Pada gulma Ageratum 

conyzoides memiliki intensitas 

penyakit dan kejadian penyakit 

paling tinggi dibandingkan gulma 

lain. Hal ini selaras dengan bobot 

basah gulma yang hanya sebesar 

10,70 g dan bobot kering sebesar 

2,62 g. Menurut Ihsan (2010), tinggi 

gulma A. conyzoides dapat mencapai 

5 – 90 cm, artinya gulma A. 

conyzoides ini normalnya berukuran 

cukup besar, namun bobot basah dari 

gulma ini adalah bobot terkecil. 

Menurut Rahardjo dan Suhardi 

(2008), intensitas penyakit Ageratum 

conyzoides sebesar 14,43% masuk ke 

dalam kategori agak berat (10% < x 

≤ 25%). Artinya, pada intensitas 

tersebut patogen telah merusak 

jaringan tanaman sehingga 

pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman menjadi terhambat. 

Pertumbuhan dan perkembangan 

yang terhambat ini dapat dilihat dari 

bobot basah tanaman yang hanya 

10,70 g, bobot ini merupakan bobot 

basah terkecil dibandingkan dengan 

gulma lain. 

Gulma Wedelia trilobata 

memiliki bobot basah dan bobot 

kering masing-masing 18,62 g dan 

2,44 g. Bobot basah dan bobot kering 

dari gulma Wedelia trilobata yang 

kecil, diduga dipengaruhi oleh 

morfologi gulma tersebut. Menurut 

Hossain dan Hassan (2005), Wedelia 

trilobata merupakan tanaman yang 

nampak merambat, dan dapat 

memanjang mulai dari 30 – 40 cm.  

Artinya dengan panjang tanaman 

yang hanya 30 – 40 cm ini membuat 

bobot basah dan bobot kering 

tanaman relative lebih kecil jika 

dibandingkan dengan gulma lainnya. 
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3. Pengaruh Kombinasi Cendawan Patogen Gulma dan Lima Jenis Gulma Berdaun Lebar 

Tabel 4. Pengaruh Kombinasi Cendawan Patogen Gulma dan Lima Jenis Gulm Berdaun Lebar 

Perlakuan 

Masa 

Inkubasi 

(hsi)* 

Kejadian 

Penyakit (%) 

Jumlah Biji 

Gulma 

Internsitas 

Penyakit (%) 

Bobot Basah 

Gulma (g) 

Bobot 

Kering 

Gulma (g) 

Kontrol >< A. gangetica - a 0 c 67 c 0 b 28,56 cde 3,52 a 

Kontrol >< A. conyzoides - a 0 c 4367,11 bc 0 b 7 e 3,15 a 

Kontrol >< S. nodiflora - a 0 c 680,33 c 0 b 42 abcd 6,29 a 

Kontrol >< W. trilobata - a 0 c 27,22 c 0 b 15,53 e 2,23 a 

Kontrol >< A. spinosus - a 0 c 2015,22 bc 0 b 63,33 a 13,86 a 

Fusarium sp. >< A. gangetica 8 c 12,06 bc 143 c 2,63 b 38,56 bcd 5,39 a 

Fusarium sp. >< A. conyzoides 5,56 c 25,92 a 16120,33 a 21,10 a 10,78 e 2,17 a 

Fusarium sp.  >< S. nodiflora 4,44 c 7,39 bc 1602,89 bc 2,71 b 45,33 abc 7,61 a 

Fusarium sp.  >< W. trilobata - a 0 c 57,56 c 0 b 19,22 de 2,40 a 

Fusarium sp.  >< A. spinosus 4,89 c 8,09 bc 3462 bc 3,01 b 46,22 abc 5,42 a 

Chaetomium sp. >< A. gangetica 6,67 c 18,34 ab 51,44 c 4,11 b 28,22 cde 4,47 a 

Chaetomium sp. >< A. conyzoides 4,89 c 29,51 a 6702,89 b 22,19 a 14,33 e 2,54 a 

Chaetomium sp. >< S. nodiflora 4,33 c 11,20 bc 639,44 c 3,17 b 28,33 cde 4,73 a 

Chaetomium sp. >< W. trilobata 33,78 b 1,44 c 23,56 c 0,81 b 21,11 de 2,70 a 

Chaetomium sp. >< A. spinosus 5 c 5,42 c 1970,22 bc 1,73 b 60,11 ab 8,71 a 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata pada DMRT dengan taraf 

kesalahan 5%. *Keperluan analisis data, masa inkubasi untuk perlakuan yang tidak menunjukkan gejala digunakan 

sampai waktu pengamatan terakhir (42 hari). 
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Pada kombinasi perlakuan 

Fusarium sp. ><  Ageratum 

conyzoides menunjukkan kejadian 

penyakit dan intensitas penyakit 

masing-masing sebesar 25,92% dan 

21,10%, sedangkan perlakuan 

Chaetomium sp. >< Ageratum 

conyzoides menunjukkan kejadian 

penyakit dan intensitas penyakit 

masing-masing sebesar 29,51% dan 

22,19%. Hal ini menunjukkan gulma 

Ageratum conyzoides merupakan 

gulma yang paling rentan 

dibandingkan dengan gulma lain, 

sehingga patogen dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik pada gulma 

ini. 

Pada gulma Wedelia trilobata, 

cendawan patogen Fusarium sp. 

tidak dapat menginfeksi tanaman 

sehingga kejadian penyakitnya 0%, 

sedangkan cendawan patogen 

Chaetomium sp. dapat menginfeksi 

tanaman namun hanya sebesar 

1,44%. 

Uji Virulensi Cendawan Patogen Gulma Berdaun Lebar terhadap Tanaman 

Budidaya (Tomat, Kacang Tanah, dan Mentimun) 

Tabel 5. Hasil sidik ragam pengaruh cendawan patogen terhadap tanaman 

budidaya 

Variabel 
C (Cendawan 

patogen) 

P (Tananaman 

Budidaya) 
CXP 

Masa Inkubasi tn tn tn 

Intensitas Penyakit tn tn tn 

Kejadian Penyakit tn tn tn 

Bobot Basah Tanaman 

Budidaya 
tn ** tn 

Bobot Kering Tanaman 

Budidaya 
tn tn tn 

Keterangan : C = perlakuan inokulasi patogen; G = jenis gulma; CXG = interaksi 

antara perlakuan inokulasi patogen dan jenis gulma; tn = tidak 

berpengaruh nyata; * = berpengaruh nyata; ** = berpengaruh sangat 

nyata pada uji F dengan taraf kesalahan 5%. 

1. Pengaruh Tunggal Cendawan Patogen 

Tabel 6. Pengaruh Tunggal Cendawan Patogen 

Perlakuan 
Bobot Basah Tanaman 

Budidaya (g) 

Bobot Kering Tanaman 

Budidaya (g) 

C0 (Kontrol) 45,52 a 14,22 a 

C1 (Fusarium sp.) 42,87 a 16,22 a 

C2 (Chaetomium sp.) 42,19 a 14,78 a 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda nyata pada DMRT dengan taraf kesalahan 

5%.

Berdasarkan hasil analisis, 

pengaruh tunggal patogen 

menunjukkan hasil yang tidak 

berbeda nyata pada semua variabel 

pengamatan. Hal ini diduga karena 

tidak adanya infeksi patogen di 
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dalam tubuh tanaman budidaya 

sehingga patogen yang diaplikasikan 

ketika uji virulensi tidak berpengaruh 

nyata terhadap semua variabel yang 

digunakan dalam uji virulensi. 

2. Pengaruh Tunggal Jenis Tanaman Budidaya 

Tabel 7. Pengaruh tunggal jenis tanaman budidaya 

Perlakuan 
Bobot Basah Tanaman 

Budidaya (g) 

Bobot Kering 

Tanaman Budidaya (g) 

P1 (Tanaman Tomat) 74,81 a 16,56 a 

P2 (Tanaman Kacang Tanah) 18,22 b 12,67 a 

P3 (Tanaman Mentimun) 37,56 b 16 a 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda nyata pada DMRT dengan taraf kesalahan 

5%. 

Berdasarkan hasil DMRT 

menunjukkan bahwa perlakuan 

tunggal tanaman budidaya 

menunjukkan hasil yang sangat 

berbeda nyata pada bobot basah. 

Tanaman tomat dan tanaman 

mentimun menunjukkan bobot basah 

yang cukup besar yaitu 74,81 g dan 

37,56 g. Pada tanaman budidaya 

yang diujikan tidak muncul gejala 

akibat infeksi patogen, sehingga 

perbedaan yang sangat nyata pada 

variabel bobot basah dari tanaman 

tomat, kacang tanah, dan mentimun 

diduga bukan disebabkan oleh 

patogen yang diaplikasikan namun 

disebabkan karena adanya perbedaan 

umur antar ketiga tanaman tersebut, 

dan morfologi dari masing-masing 

tanaman (Taufik, et al., 2011).

3. Pengaruh  Kombinasi Cendawan Patogen Gulma dan Tiga Jenis Tanaman 

Budidaya 

Tabel 8. Pengaruh kombinasi cendawan patogen gulma dan tiga jenis tanaman 

budidaya 

Perlakuan 

Bobot Basah 

Tanaman 

Budidaya (g) 

Bobot Kering 

Tanaman 

Budidaya (g) 

Kontrol >< Tanaman Tomat 88,67 a 17,33 abc 

Kontrol >< Tanaman Kacang Tanah 18,11 d 12,33 bc 

Kontrol >< Tanaman Mentimun 29,78 d 13 abc 

Fusarium sp. >< Tanaman Tomat 70,50 ab 19,67 ab 

Fusarium sp. >< Tanaman Kacang Tanah 21,44 d 15 abc 

Fusarium sp.  >< Tanaman Mentimun 36,67 cd 14 abc 

Chaetomium sp. >< Tanaman Tomat 65,25 abc 12,67 abc 

Chaetomium sp. >< Tanaman Kacang Tanah 15,11 d 10,67 c 

Chaetomium sp. >< Tanaman Mentimun 46,22 bcd 21 a 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang berbeda-beda pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda nyata pada DMRT dengan taraf kesalahan 

5%.
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Berdasarkan DMRT, pengaruh 

kombinasi cendawan patogen dan 

tiga jenis tanaman budidaya 

menunjukkan hasil yang tidak 

berbeda nyata semua variabel 

pengamatan. Pada ketiga jenis 

tanaman budidaya, perlakuan 

cendawan patogen Fusarium sp. dan 

Chaetomium sp. tidak dapat 

menginfeksi tanaman budidaya yang 

dipakai dalam uji virulensi. Hal ini 

dapat dilihat dari intensitas penyakit 

dan kejadian penyakit sebesar 0% 

serta tidak adanya gejala penyakit 

yang ditampakkan dari perlakuan 

cendawan patogen tersebut. Tidak 

adanya serangan patogen pada 

tanaman budidaya membuat tamanan 

budidaya tetap dapat tumbuh dan 

berkembang sebagaimana mestinya, 

dan menghasilkan bunga maupun 

buah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

1. Cendawan patogen hasil 

diinokulasi dari gulma daun 

lebar diantaranya adalah 

Fusarium sp., Chaetomium sp., 

Nigrospora sp., dan Aspergillus 

sp., dan yang berpotensi sebagai 

bioherbisida adalah Fusarium 

sp. dan Chaetomium sp.. 

2. Fusarium sp. dan Chaetomium 

sp. virulen terhadap kelima jenis 

gulma yang diujikan terutama 

gulma Ageratum conyzoides, 

masing-masing dengan kejadian 

penyakit sebesar 25,92% dan 

29,51%. 

3. Fusarium sp. dan Chaetomium 

sp. tidak menimbulkan penyakit 

pada tiga jenis tanaman 

budidaya yang diujikan.. 

Saran 

Perlu dilakukan pengkajian 

lebih lanjut mengenai eksplorasi dan 

identifikasi gulma berdaun lebar 

serta uji virulensinya terhadap gulma 

berdaun lebar dan tanaman budidaya 

untuk mengetahui cendawan patogen 

apa yang dapat digunakan sebagai 

bioherbisida dalam upaya 

mengendalikan gulma. 
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