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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Deskripsi Benalu Teh 

2.1.1. Klasifikasi Benalu Teh 

Benalu teh merupakan tumbuhan yang bersifat hemiparasit atau setengah 

parasit, karena tumbuhan ini memiliki klorofil yang menunjang untuk proses 

fotosintesis dengan hanya menyerap air serta bahan organik atau anorganik dari 

tanaman teh yang ditumpanginya (Sunaryo et al., 2006). Menurut Sunaryo (2008) 

klasifikasi benalu teh (Scurrula oortiana) sebagai berikut: 

Divisio  : Magnoliophyta 

Classis  : Magnoliopsida 

Ordo  : Santalales 

Familia : Loranthaceae 

Genus  : Scurrula 

Spesies : Scurrula oortiana 

 

2.1.2. Morfologi Benalu Teh 

Benalu teh merupakan salah satu kelompok tumbuhan parasit. Jenis-jenis 

parasit anggota suku Loranthaceae dan Viscoideae merupakan kelompok yang 

bersifat parasit fakultatif. Pada suku tersebut memiliki karakteristik daun berwarna 

hijau dalam setiap individunya, sehingga secara fisiologis mampu melakukan proses 

fotosintesis. Benalu tersebut juga biasanya menempel pada berbagai jenis semak dan 

umumnya adalah pohon (Sunaryo et al., 2006). 

 

7 

Uji Aktivitas Senyawa..., Maria Yulianti, FKIP UMP, 2015



8 
 

  
 

Benalu suku Loranthaceae merupakan hemiparasit, melekat pada tumbuhan 

inang dengan haustoria yang banyak atau merupakan kompleks haustoria primer 

tunggal. Daun kebanyakan berhadapan dan kadang-kadang berseling, tunggal. 

Perbungaan pada umumnya aksiler jarang sekali terminal, dikasium atau bunga 

tunggal, biasanya mengelompok membentuk tandan atau payung. Bunga diklamid, 

biseksual. Kelopak bunga merupakan bibir menyelaput di ujung bakal buah. Mahkota 

bunga koripetalus atau gamopetalus, 4–6 merus, mengatup. Benangsari sama 

banyaknya dengan daun mahkota dan terletak saling berhadapan, epipetalus. Bakal 

buah tenggelam, tangkai putik dan kepala putik tunggal. Buah menyerupai beri. 

Berbiji satu dan dikelilingi oleh lapisan lekat di luar berkas pengangkutan (Uji et al., 

2007). 

Benalu Scurrula oortiana memiliki ciri-ciri berupa tumbuhan perdu, 

berperawakan ramping, tumbuhan dewasanya bersosok tegar, bagian vegetatif yang 

masih muda ditutupi oleh rambut-rambut binang yang padat berwarna keemasan atau 

kecoklatan dan menjadi jarang setelah dewasa. Daun berhadapan, bentuk helaian 

lonjong sampai bundar telur, panjang 9-14 cm dan lebar 4,5-6 cm, pangkal daun agak 

menjantung, panjang tangkai daun 3-8 cm, perbungaan aksiler, tandan dengan 4-12 

bunga, panjang sumbu perbungaan 8-40 mm. bunga berseksual, diklamid, panjang 

pedisel 3-9 mm, braktea berbentuk jorongsampai agak bundar, cembung membundar, 

panjang 5-7 mm, menutupibakal buah, mahkota bunga ramping, ujung menggada dan 

runcing, panjang tabung mahkota 10-30 mm, panjang kepala sari 2-3 mm, buah 

ramping, panjang 11-14 mm termasuk panjang tangkai 7-11 mm, biji kecil, 

berukurang 1-2 mm berbentuk bulat pipih, menyerupai cakram, biasanya menempel 

pada tumbuhan inang beserta kotorang burung pemakannya (Sunaryo et al., 2006). 
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Jenis inang yang ditumpangi benalu S. oortiana sangat beragam, mulai dari 

tanaman hortikultura hingga tumbuhan yang terdapat di hutan-hutan. Demikian 

benalu tersebut tidak menjadi parasit pada jenis inang tertentu atau tidak spesifik 

(Pitojo, 1996). 

Relung ekologi, jenis-jenis parasit benalu lebih banyak menginfeksi bagian-

bagian ranting dan cabang pada tumbuhan inangnya dan jarang yang menginfeksi 

bagian batang. Benalu dapat menetap selama bertahun-tahun pada berbagai jenis 

pohon berkayu. Pohon-pohon yang ditumpangi benalumungkin terganggu dan akan 

mati, terutama jika jumlah benalunya cukup besar, karena bagian-bagian cabang atau 

ranting yang terserang akan mati (Sunaryo, 1998). 

 

2.1.3. Kandungan Senyawa Benalu Teh (Scurrula oortiana) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Murwani & Simanjuntak (2002), 

ekstrak air benalu teh (S. oortiana) mengandung senyawa catechin, phytol flavonoid 

glikosida dan kafein. Menurut Simanjutak et al. (2004), benalu teh lebih banyak 

mengandung senyawa-senyawa polar. 

Menurut Samsi et al. (2007), daun dan batang tanaman benalu teh (S. oortiana) 

mengandung alkaloid, flavonoid, glikosida, triterpen, saponin, dan tanin yang 

berperan sebagai antioksidan. Menurut Simanjuntak et al. (2004), bahwa benalu teh 

pada genus Scurrula mengandung 16 senyawa yang terdiri dari enam senyawa asam 

lemak tak jenuh, dua xantin, dua glikosida flavonol, satu glikosida monoterpen, satu 

glikosida lignan dan empat flavon. 
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Senyawa aktif yang terkandung dalam tanaman benalu meliputi flavonoid, 

tannin, asam amino, karbohidrat, alkaloid, dan saponin. Flavonoid adalah senyawa 

polifenol yang banyak terdapat pada tanaman sayuran dan buah-buahan. Flavonoid 

telah menunjukan potensinya sebagai antioksidan, antimutagenik, antineoplastic, dan 

aktivitas vasoldilatori (Ikawati et al., 2008). Flavonoid juga berfungsi sebagai 

antimikroba yang dapat merusak membran plasma (Robinson, 1995). 

Senyawa aktif lainya adalah tanin yang merupakan polifenol. Senyawa tersebut, 

dapat mengikat dan mengendapkan protein serta larut dalam air. Tanin umumnya 

digunakan untuk pengobatan penyakit kulit dan sebagai antibakteri, namun juga 

banyak diaplikasikan untuk pengobatan diare, hemostatik (penghentian pendarahan) 

dan wasir (Haryani, 2013). 

 

2.1.4. Manfaat Benalu Teh  

Benalu teh merupakan tanaman pengganggu yang hidup pada tanaman teh. 

Potensinya sebagai obat telah diketahui masyarakat melalui cerita dari mulut kemulut. 

Sebagaimana umumnya obat tradisional dari tumbuhan, benalu teh digunakan dalam 

bentuk total ekstrak air (Murwani & Simanjutak, 2002). Tanaman benalu teh 

umumnya digunakan sebagai obat batuk, diuretik, penghilang nyeri, perawatan 

setelah persalinan, campak, amandel, dan kanker. Selain itu juga tanaman benalu teh 

dapat digunakan untuk mengobati penyakit cacar sapi, cacar air, dan cacing tambang 

(Haryani, 2013). 

Sebagai kajian ilmiah telah dilakukan untuk membuktikan khasiat tersebut. 

Murtini et al. (2006) melaporkan bahwa ekstrak batang dan daun dari benalu teh 
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spesies S. oortiana bersifat sitotoksis terhadap sel tumor WEHI-164. Aktivitas 

sitotoksik terhadap sel tumor U251 (human glioblastoma cells). Secara tradisional, 

tanaman benalu teh telah dimanfaatkan sebagai obat diare, kanker, amandel dan untuk 

memperbaiki system imun. 

Ekstrak benalu teh pada spesies Scurrula oortiana berkasiat sebagai 

immunomodulator karena mampu meningkatkan rataan bobot relatif bursa Fabricius 

dan bobot relatif timus. Pada penelitian tersebut kelompok ayam yang diberi ekstrak 

S. oortiana dan diinfeksi Marek’s Disease Virus (MDV) tidak mengalami penurunan 

pada 20 hari pascainfeksi, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa ekstrak S. 

oortiana mampu menghambat imunosupresi akibat infeksi MDV (Samsi et al., 2007). 

Senyawa yang terkandung pada benalu teh mempunyai daya aktivitas sebagai 

antioksidan adalah senyawa katekin (Simanjuntak et al., 2004). 

 

2.2. Kapang Endofit 

2.2.1 Deskripsi Kapang Endofit 

Kapang adalah jamur multiseluler yang mempunyai filamen. Struktur morfologi 

kapang tersusun atas dua bagian yaitu filamen dan spora. Filamen yang bercabang 

sering disebut dengan hifa. Pertumbuhan hifa dimulai dari spora yang melakukan 

germinasi membentuk tubuh germ yang akan tumbuh terus membentuk miselium. 

Spora dibentuk di miselium (sporocarp) dan pelepasannya dari induk spora (Haryani, 

2013). 
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Endofit merupakan mikroorganisme yang sebagian atau seluruh hidupnya 

berada di dalam jaringan hidup tanaman inang. Bakteri dan fungi adalah jenis 

mikroba yang umumnya ditemukan sebagai mikroba endofit, akan tetapi yang banyak 

diisolasi adalah golongan fungi (Noverita et al., 2009). 

Kapang endofit merupakan mikroorganisme yang terdapat di dalam suatu 

sistem jaringan tumbuhan seperti pada biji, daun, bunga, ranting, batang dan akar. 

Hubungan antara mikroba endofit dan inangnya dapat berbentuk simbiosis 

mutualisma sampai hubungan yang patogenik (Kurniawan, 2014).  

Kapang endoit hidup bersimbiosis mutualisme, ditandai dengan hubungan yang 

saling menguntungkan antara kapang endofit dan tumbuhan inangnya. Kapang 

endofit dapat melindungi tumbuhan inang dari serangan patogen dengan senyawa 

yang dikeluarkan oleh kapang endofit. Senyawa yang dikeluarkan mikroba endofit 

berupa senyawa metabolit sekunder yang merupakan senyawa bioaktif. Senyawa 

bioaktif tersebut dapat berfungsi untuk membunuh patogen (Prihatiningtias & 

Wahyuningsih, 2006). 

Asosiasi kapang endofit dengan tumbuhan inangnya dapat digolongkan dalam 

dua kelompok, yaitu mutualisme konstitutif dan induktif. Mutualisme konstitutif 

merupakan asosiasi yang erat antara kapang dengan tumbuhan terutama rumput-

rumputan. Kapang endofit menginfeksi ovula (benih) inang, penyebarannya melalui 

benih serta organ penyerbukan inang. Mutualisme induktif adalah asosiasi antara 

kapang dengan tumbuhan inang, yang penyebarannya terjadi secara bebas melalui air 

dan udara (Haryani, 2013). 
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2.2.2 Klasifikasi dan Karakteristik Kapang Endofit 

2.2.2.1 Isolat BK-S1 (A) (Zopfiella curvata) 

Zopfiella curvata memiliki karakter makroskopis isolat kapang endofit tersebut 

permukaan koloni berwarna putih keabu-abuan sampai coklat kehijauan dengan 

warna sebalik koloni coklat kehitaman, permukaan koloni bertekstur velvety, 

berzonasi dan menghasilkan tetes eksudat berwarna bening sampai coklat 

.mikroskopis berupa hifa berseptat, setae berdinding tebal,sering terdapat pada bagian 

tangkai, menghasilkan askospora, askospora bersel 2 atau 3, askospora sering rusak 

pada sel tua, askus unitunicate, berhialin dan berwarna coklat sampai gelap 

(Watanabe, 2002). 

Ciri khas kapang Z. Curvata adanya askus bulat dan askospora tidak simetris. 

Askospora berbentuk seperti jeruk yang membelah. Dapat membentuk kristal 

berbentuk jarum (Watanabe, 2002). 

Klasifikasi kapang Zopfiella curvata menurut Winter (1884) adalah sebagai 

berikut: 

Phylum : Ascomycota 

Classis  : Sordariomycetes 

Ordo  : Sordariales 

Familia : Lasiosphaeriaceae 

Genus  : Zopfiella 

Species : Zopfiella curvata 
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2.2.2.2 Isolat BR-L (A) (Humicola fuscoatra) 

Karakter mikroskopis kapang Humicola fuscoatra memiliki konidia yang terdiri 

dari dua jenis yaitu aleuriosporus dan phialosporous. Aleurioconidia berinti banyak, 

sterigmata memanjang atau merayap, berwarna coklat pucat, globose atau sub-

globose. Phialoconidia berinti tunggal, konidiofor tegak (phialedes), hialin, berbentuk 

memanjang sampai bulat telur dan terletak di salah satu ujung hifa (Watanabe, 2002). 

Karakter makroskopis menunjukkan pertumbuhan yang cepat karena hanya 

memerlukan waktu 7 hari mampu memenuhi permukaan medium PDA cawan 

berdiameter 9 cm. Permukaan koloni berwarna coklat pucat dengan tekstur cottony 

dan atau powdery, tidak berzonasi, menghasilkan tetes eksudat berwarna bening. 

Warna sebalik koloni hitam (Watanabe, 2002). 

Berikut adalah klasifikasi Humicola fuscoatra menurut Traaen (1914): 

Phylum : Ascomycota 

Classis  : Sordariomycetes 

Ordo  : Sordariales 

Familia : Chaetomiaceae 

Genus  : Humicola 

Species : Humicola fuscoatra 
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2.2.3 Kandungan Senyawa Kapang Endofit 

Kapang endofit mampu menghasilkan senyawa bioaktif. Senyawa bioaktif 

tersebut seperti alkaloid, flafonoid, kuinon, terpenoid, antrakuinon, fenil propanoid, 

turunan isokumarin, peptida dan senyawa alifatik. Senyawa bioaktif yang berasal dari 

kapang endofit berpotensi sebagai antimikroba (Anggraini, 2012).  

Hasil uji Laboratorium Biosains, Bidang Botani, Puslit Biologi LIPI terhadap 

beberapa kapang endofit yang berasosiasi dengan tumbuhan akar kuning, 

menghasilkan metabolit sekunder 1,2-diamino-9,10-antra-senadion yang bersifat 

antibiotik. Kapang endofit juga dilaporkan ada yang memiliki kemampuan untuk 

memproduksi floroglusinol (Anggraini, 2012). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Kurniawan (2014), kapang endofit 

isolat BR-S1 (A) (Helicodendron sp.) mengandung senyawa flavonoid, tanin dan 

saponin. Flavonoid merupakan bagian senyawa fenolik dengan tipe yang beragam 

dan terdapat dalam bentuk bebas maupun terikat sebagai glikosida. Tanin merupakan 

senyawa fenolik dengan berat molekul yang tinggi dan mampu erinteraksi dengan 

protein untuk membentuk ikatan yang kuat. Sedangkan saponin merupakan senyawa 

yang mempunyai gugus hidrofilik dan hidrofobik. 

Kapang endofitisolat BK-S1 (A) (Zopfiella curvata) dan isolat BR-L (A) 

(Humicola fuscoatra) mampu menekan pertumbuhan bakteri MRSA (Kurniawan, 

2014). Kapang genus Z. curvata mampu menghasilkan senyawa sebagai agen 

antijamur, agen anti bakteri, agen untuk pengendalian penyakit tanaman dan agen 

anti-trombotik karena  mengandung bahan senyawa aktif (Watanabe, 1995). 
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Smetanina et al. (2004), menyatakan bahwa H. fuscoatra mampu menghasilkan 

beberapa senyawa dengan aktivitas antimikroba yang tinggi. Salah satu senyawa aktif 

tersebut adalah fuscoatrol A yang telah terbukti efektif dalam menekan pertumbuhan 

bakteri Bacillus subtilis dan Staphylococcus aureus. 

Menurut Margino (2008), lebih dari 400 metabolit sekunder dihasilkan oleh 

kelompok kapang Pyrenomycetes dan Loculoascomycetes, dimana kapang endofit 

merupakan anggota kelompok kapang tersebut. Kapang tersebut mampu 

menghasilkan senyawa yang mampu menghambat kapang dan bakteri. Dari hasil uji 

biossay menunjukan bahwa beberapa isolat mampu menghambat pertumbuhan 

Candida albicans, F. oxysporum dan B. subtilis. 

 

2.2.4 Manfaat Kapang Endofit 

Kapang endofit bersifat simbiosis mutualisme dengan tanaman inangnya. 

Manfaat yang diperoleh tanaman inangnya yakni meningkatkan laju pertumbuhan 

tanaman inang, tahan terhadap serangan hama, penyakit dan kekeringan. Selain itu 

kapang endofit dapat membantu proses penyerapan unsur hara yang dibutuhkan oleh 

tumbuhan untuk proses fotosintesis dan hasil fotosistesis dapat digunakan oleh 

kapang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (Noverita et al., 2009). 

Potensi kapang endofit yakni dapat menghasilkan enzim, antimokroba yang 

dapat menghambat pertumbuhan mikroba patogen dan mampu menghasilkan 

metabolit sekunder. Senyawa yang dihasilkan kapang endofit juga dapat berupa 

senyawa anti kanker, antivirus, antibakteri, antifungi, hormon pertumbuhan tanaman, 

insektisida, dan lain-lain (Noverita et al., 2009). 
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Kapang endofit yang tumbuh pada tumbuhan hutan hujan tropis juga memiliki 

potensi yang luar biasa sebagai sumber senyawa bioaktif. Sebagai contoh, kapang 

endofit Thievalia polygonoperda yang diisolasi dari tumbuhan akar kuning 

(Fibraurea chloroleuca) yang tumbuh di hutan Kalimantan memiliki daya antibakteri 

yang kuat (Prihatiningtias & Wahyuningsih, 2006). 

Penelitian terhadap aktivitas senyawa baik sebagai antibakteri maupun 

antijamur merupakan suatu langkah awal untuk mengetahui kegunaan senyawa 

tersebut. Adanya senyawa aktif antibakteri dan antifungi dibidang kesehatan 

merupakan informasi penting untuk penanggulangan suatu penyakit yang disebabkan 

oleh bakteri atau kapang (Ganjar et al., 2006).  

 

2.3. Senyawa Bioaktif 

Metabolit sekunder didefinisikan sebagai senyawa hasil metabolisme tumbuhan 

yang tidak berperan langsung dalam pertumbuhan dan perkembangan (Permana, 

2014). Senyawa tersebut dapat pengaruh terhadap organisme lain. Metabolit sekunder 

sangat penting bagi tanaman misalnya sebagai pertahanan diri terhadap serangan 

bakteri, virus, jamur atau sebagai afraktan (untuk menarik serangga) seperti insekta, 

burung serta dapat membunuh organisme lainseperti herbivora maupun tumbuhan 

lain. Senyawa metabolit sekunder tersebut merupakan senyawa bioaktif. Senyawa 

bioaktif adalah suatu senyawa yang memiliki aktivitas di dalam tubuh (Prihatiningtias 

& Wahyuningsih, 2006). Sejumlah senyawa yang memiliki aktivitas biologis meliputi 

senyawa alkaloid, flavonoid, terpenoid, tanin dan asam fenolat (Robinson, 1995). 
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a. Alkaloid  

Alkaloid merupakan senyawa yang mengandung nitrogen dalam cincin 

heterosiklik, misalnya nikotin dan atropin. Alkaloid sebagai antimikroba yang 

berperan dalam melindungi tumbuhan dari serangan bakteri dan jamur. Alkaloid 

diperkirakan mampu melindungi tumbuhan dari serangga (Robinson, 1995). 

b. Flavonoid 

Falvonoid merupakan senyawa 15-karbon yang umumnya tersebar di seluruh 

dunia tumbuhan. Fungsi flavonoid ialah pengatur tumbuhn, pengatur fotosintesis, 

kerja antimikroba dan antivirus serta kerja terhadap serangga. Flavonoid memiliki 

senyawa turunana yaitu isoflavon yang memiliki fungsi sebagai antimikroba baik 

untuk bakteri maupun jamur. Beberapa senyawa golongan flavonoid lainnya yaitu 

antosianin, proantosianin, flavonol, flavon, glikoflavon, biflavon, flavanon, khalkon 

dan auron (Robinson, 1995).  

c. Saponin 

Saponin adalah senyawa aktif yang menimbulkan busa jika dikocok dalam air 

sehingga bersifat seperti sabun, memiliki molekul yang dapat menarik air atau 

hidrofilik dan molekul yang dapat melarutkan lemak alatu lopofilik (Elita et al., 

2013). Saponin juga memiliki aktivitas antimikroba (Prabowo, 2014). 

Senyawa bioaktif yang dihasilkan akan lebih aktif dan spesifik jika diisolasi 

dari mikroba yang hidup pada biotop yang spesifik. Mikroba endofit terutama yang 

hidup di lingkungan yang spesifik atau bahkan di lingkungan yang tidak umum sering 

digunakan sebagai sumber penemuan senyawa bioaktif baru. Beberapa tumbuhan 

dapat menurunkan senyawa bioaktif yang dikandungnya kepada mikroba endofit 
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yang tumbuh dalam jaringannya, sehingga mikroba endofit tersebut dapat 

menghasilkan senyawa yang sama dengan inangnya. Sebagai contoh adalah senyawa 

taxol, sebagai senyawa antikanker yang dihasilkan oleh tumbuhan Taxus brevifolia. 

Pada tahun 1993, senyawa taxol ternyata juga dapat diisolasi dari Taxomyces 

andreanae, kapang endofit yang tumbuh pada tumbuhan T. brevifolia (Strobel & 

Daisy, 2003). Contoh lain adalah senyawa oleandrin sebagai senyawa antikanker, 

selain dihasilkan oleh tanaman Nerium indicum, ternyata juga dihasilkan oleh kapang 

endofit yang diisolasi dari daun N. indicum (Prihatiningtias & Wahyuningsih, 2006). 

Kapang endofit dapat menghasilkan senyawa bioaktif yang karakternya mirip 

atau sama atau bahkan lebih baik dibandingkan dengan inangnya. Hal tersebut 

disebabkan karena mekanisme perubahan kimia oleh mikroorganisme sangat pirip 

dengan yang terjadi pada organisme tingkat tinggi (Anggraini, 2012). Hal tersebut 

juga akan lebih menguntungkan karena siklus hidup kapang lebih singkat 

dibandingkan dengan tumbuhan inangnya dan dapat diproduksi dalam sekala besar 

dengan proses fermentasi. 

 

2.4. Kapang Uji 

2.4.1. Kapang Fusarium oxysporum 

Penyakit layu fusarium yang disebabkan oleh kapang F. oxysporum merupakan 

penyakit yang serius yang dapat menurunkan pertumbuhan, hasil buah, kualitas, dan 

dapat mengancam produksi cabai. Menurut Nugroho (2013), penyakit layu fusarium 

sulit dikendalikan karena patogennya berada di dalam jaringan pembuluh kayu 

tanaman inangnya. Selain itu, F. oxysporum merupakan spesies kapang yang mampu 

mendetoksifikasi fungisida melalui konversi biologis sehingga menyebabkan 
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munculnya resistensi terhadap fungisida. Kapang tersebut juga mampu bertahan 

hidup di dalam tanah selama beberapa tahun. 

Resistensi kapang F. oxysporum juga sudah ditemukan pada beberapa forma 

spesies. Sebagai contoh, bahwa F. oxysporum f. sp.gladioli dan F. oxysporum f. 

sp.lilii penyebab busuk pangkal batang pada bunga glaidiol dan lili telah resisten 

terhadap fungisida benzimidazol, benomil, dan tiabendazol (Nugroho, 2013). 

Klasifikasi (Semangun, 2001) Fusarium oxysporum sebagai berikut: 

Divisio  : Amastigomycota 

Classis  : Deuteromycetes 

Ordo  : Moniliales 

Familia : Tuberculariaceae 

Genus  : Fusarium 

Species : Fusarium oxysporum 

Koloni pada medium PDA atau PSA pada suhu 25oC dapat tumbuh mencapai 

diameter 3-5,5 cm dalam 4 hari. Areal miselium berwarna keputihan atau peach, 

biasanya dengan semburat ungu, akan terlihat lebih jelas di daerah tengah. Di 

beberapa strain mungkin sporodochia berwarna oranye. Warna sebalik koloni 

kekuningan atau ungu (Frisvad & Filtenborg, 1995). 

Kapang F. oxysporum menghasilkan 3 spora tak-kawin, yaitu mikrokonidium, 

makrokonidium, dan klamidospora. Konidiofor bercabang atau tak bercabang. 

Mikrokonidium mempunyai 0(-2) bersekat, berjumlah banyak, elips-silindris, lurus-

lonjong, pendek, dan sederhana, fialid lateral, dan berukuran (5-12) x (2,2-3,5) µm. 

Sementara makrokonidium mempunyai tiga sampai lima sel dan berbentuk lengkung. 
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Makrokonidium pada beberapa strain tergantung pada konidiofor atau di sporodochia, 

3(-5) septat, fusiform, melengkung, menunjuk pada ujungnya dengan sel basal 

pedicellate, biasanya 3 septat dan ukuran (20)-27 - 46(50) x 3 - 4,5 (5) µm (Frisvad & 

Filtenborg, 1995). 

Klamidospora di dalam hifa atau di dalam konidia, hialin, halus atau kasar, 

(sub) globose, dengan diameter 5-15 µm. Klamidospora dihasilkan di ujung maupun 

di tengah miselium, bisa berpasangan maupun tunggal (Frisvad & Filtenborg, 1995). 

 

2.4.2 Kapang Colletotrichum capsici 

Tanaman cabai (Capsicum annuum L.) merupakan salah satu komoditas 

hortikultura yang mempunyai peranan penting di Indonesia. Usaha budidaya tanaman 

cabai banyak kendala yang dihadapi terutama gangguan dari organisme. Organisme 

Pengganggu Tumbuhan (OPT), dan salah satu penyakit utama yang menyerang 

tanaman cabai yaitu penyakit antraknosa (Wilia et al., 2012).  

Penyakit antraknosa merupakan kendala biotik paling besar dalam usaha tani 

cabai merah, karena menurunkan hasil cabai mencapai 75%. Berbagai upaya 

pengendalian dilakukan untuk mengendalikan penyakit antraknosa, namun masih 

kurang optimal menekan penyakit dan hasil yang diperoleh sangat beragam dan 

belum memuaskan (Wilia et al., 2012).  

Kapangpenyebab penyakit antraknosa salah satunya adalah Colletruchum 

capsici. Kapang tersebut diklasifikasikan menurut Singh (1998) sebagai berikut: 

Divisio  : Ascomycotina 

Classis  : Pyrenomycetes 
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Ordo  : Sphaeriales 

Familia : Polystigmataceae 

Genus  : Colletotrichum 

Species : Colletruchum capsici 

 Miselium terdiri dari beberapa septa, inter dan intraseluler hifa. Aservulus dan 

stroma pada batang berbentuk hemispirakel dan ukuran 70-120 μm. Seta menyebar, 

berwarna coklat gelap sampai coklat muda, seta terdiri dari beberapa septa dan 

ukuran 150μm. Konidia berada pada ujung konidiofor. Konidia berbentuk hialin, 

uniseluler, ukuran 17-18 x 3-4 μm (Singh, 1998). 

Pertumbuhan awal kapangC. capsici membentuk koloni miselium yang 

berwarna putih dengan miselium yang timbul di permukaan. Kemudian secara 

perlahan-lahan berubah menjadi kehitaman dan akhirnya berbentuk aservulus. 

Aservulus ditutupi oleh warna merah muda sampai coklat muda yang sebetulnya 

adalah massa konidia (Girsang, 2008). Kapang tersebut banyak membentuk 

sklerotium dalam jaringan tanamaman sakit atau dalam medium biakan (Asriningsih, 

2014). 

Koloni pada medium PDA saat pertama putih dengan cepat menjadi kelabu. 

Pada area miselium berwarna dari terang menjadi abu-abu gelap pada seluruh 

permukaan koloni, dengan aservulus yang rucing untuk seta gelapnya (Firdausyi, 

2005). Rabaan akan terasa titik-titik hitam kecil, di bawah mikroskop akan tampak 

rambut-rambut halus berwarna hitam. 

Kapang penyebab penyakit antraknosa bersifat laten dan sistemik. Sulitnya 

pengendalian terhadap patogen tersebut karena hifa yang menginfeksi terlindung di 
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dalam kutikula tanaman inang, sehingga diperlukan pengendalian yang berada dalam 

relung ekologi yang sama, agens tersebut dapat diperoleh dari spesies yang dapat 

tumbuh secara endofit dalam jaringan tanaman (Wilia et al., 2012). 

Pengendalian hayati telah dilakukan dengan penggunaan Colletotrichum 

gloesporioides avirulen (Istikorini, 2000). Plant Growth Promoting Rhizobacteria 

(PGPR) merupakan campuran Pseudomonas fluorescens PG 01 dan Bacillus 

polymixa BG 25. Khamir Pichia guilliermondii, Candida musae, Issatchenkia 

orientalis, dan Candida quercitrusa (Wilia et al., 2012). 
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