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ABSTRAK  
 

Cabai merupakan komoditas sayuran yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Masalah utama 
dalam budidaya cabai adalah tingginya serangan hama dan penyakit seperti  layu fusarium. 
Penyakit layufusarium umumnya dikendalikan dengan menggunakan fungisida kimiawi. 
Selain menggunakan bahan-bahan kimia penyakit layu fusarium dapat dikendalikan dengan 
menggunakan agens hayati. Pseudomonad fluoresen ialah agens hayati yang dapat 
mengendalikan penyakit layu fusarium karena bakteri ini dapat menghasilkan senyawa 
siderofor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan berbagaiisolat Pf dalam 
menekan masa inkubasi penyakit layu fusarium.Penelitian ini terdiri dari dua tahap. Tahap 
pertama ialah menyeleksi efektivitas berbagai isolat Pf terhadap Fusarium secara in vitro 
yang dilakukan secara deskriptif. Tahap kedua ialah uji efektivitas isolat Pf. Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan digunakan dalam penelitian ini. Analisis 
data menggunakan ANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua isolat Pb3 mampu 
menekan masa inkubasi penyakit layu fusarium tanaman cabai. Pf tidak memberikan 
pengaruh yang nyata dalam menekan masa inkubasi  penyakit layu Fusarium tanaman 
cabai. 
 
Katakunci: Pseudomonad fluoresen, layu Fusarium, tanaman cabai  
 
PENDAHULUAN  

Cabai (Capsicum annum L.) mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan 
dengan jenis sayuran lainnya. Pada umumnya cabai diperdagangkan dan dikonsumsi dalam 
bentuk cabai kering dan segar. Cabai banyak digunakan dalam bahan baku makanan olahan 

PERANAN PSEUDOMONAD FLUORESEN SEBAGAI AGENS HAYATI DALAM  
MENEKAN MASA INKUBASI PENYAKIT LAYU FUSARIUM TANAMAN CABAI  

 
Mades Fifendy* 

 
ABSTRACT 

 
Chili is a vegetable commodities that ha high economic value. The main problem influence 
chilli cultivation is fusarium wilt disease that attacks the plant. Fusarium wilt disease is 
generally controlled by the use of chemicals fungicide. Fusarium wilt disease can also be 
controlled with the use of biological control agents. Fluorescent pseudomonads (Pf) can be 
used as  biological agents ton Fusarium wilt disease because they are able to produce 
siderophores compound. This study aimed to determine the ability of Pf isolates in 
suppressing fusarium wilt disease incubation period.The study consisted of two phases. First 
stage was to select  effectiveness of several Pf to control Fusarium in vitro. The second 
stage is to test the effectiveness of isolates Pf. The completely randomized design (CRD) 
was used in this experiment with 6 treatments and 4 replications. Data were analyzed by 
Analysis Of Variance (ANOVA). The results showed that all Pf isolates had no significant 
effect in suppressing the incubation period of the fusarium wilt disease of pepper plants. 
There was a tendency that PB3 isolate was able to suppress fusarium wilt disease incubation 
period pepper plants. 
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minyak atsiri dan bahan ramuan obat tradisional [1]. Cabai merah paling banyak digunakan 
dalam bentuk segar atau olahan untuk konsumsi rumah tangga. Akan tetapi, produksi cabai 
merah di Indonesia masih tergolong rendah. Salah satu provinsi penghasil cabai di Indonesia 
ialah   Sumatera Barat. Pada tahun 2004 produksi cabai merah di Sumatera Barat mencapai 
37.972 ton, tahun 2007 menurun menjadi 31.767 ton, dan pada tahun 2008 sedikit 
meningkat menjadi 32.432 ton [2]. Turunnya produksi cabai disebabkan oleh penyakit layu 
fusarium yang disebabkan oleh cendawan   Fusarium sp. Gejala serangan dapat dilihat dari 
daun yang menguning, terutama di sepanjang  jalur tepi daun, kemudian menyebar menuju 
ke tangkai daun. Akhirnya daun layu dengan cepat, tangkai daun patah dan batang 
membusuk [3]. 

Penyakit layu Fusarium umumnya dikendalikan dengan menggunakan fungisida 
kimiawi. Hal ini terjadi karena belum ditemukan cara yang efektif dalam pengendalian hama 
dan penyakit tanaman. Menurut Girsang [4], pestisida merupakan senyawa beracun yang 
digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman. Namun penggunaan pestisida yang 
berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang dikelompokkan atas 3 bagian 
yaitu: Pestisida berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, Pestisida berdampak 
negatif terhadap kualitas lingkungan, dan pestisida meningkatkan perkembangan populasi 
jasad penganggu tanaman. 

Penggunaan agens hayati seperti mikroorganisme antagonis sebagai pengendali 
penyakit tanaman merupakan alternatif yang menjanjikan, terutama dalam mengurangi 
dampak negatif penggunaan pestisida kimia. Beberapa mikroorganisme antagonis yang 
berpotensi tinggi sebagai agens hayati adalah Bacillus substilis, Pseudomonad fluoresen, 
Fusarium sp non patogenik dan Trichoderma harzianum. Kelompok Pseudomonad fluoresen 
adalah agens hayati yang dapat mengendalikan beberapa penyakit tanaman, keistimewaan 
yang dimiliki oleh bakteri ini adalah dapat menghasilkan senyawa siderofor, siderofor adalah 
senyawa organik selain antibiotik yang berperan dalam pengendalian hayati penyakit 
tumbuhan yang memiliki afinitas besi yang sangat tinggi, larut dalam air dan cepat berdifusi. 
Kehadiran senyawa siderofor membuat bakteri Pseudomonad fluoresen dapat melarutkan 
fosfor yang tidak terdapat pada tanaman, sehingga tanaman lebih baik dan tahan terhadap 
penyakit [5]. 

Isolat-isolat Pseudomonad fluoresen (Pf) yang berasal dari rizosfer pisang (baik 
pisang Jantan, Kepok, Manis), mampu menekan  serangan Blood Disease Bacteria (BDB) 
pada jenis pisang lainnya [6]. Nisrita [7] melaporkan Pseudomonad berfluresens dapat 
mengkolonisasi perakaran bibit pisang barangan. Menurut Soesanto [8] pengkolonisasian 
pada daerah perakaran ditentukan oleh interaksi antara tanah, tamanan dan organisme. 
Penelitian Netrina [9] isolat Pseudomonad fluresen mampu menghasilkan antibiotik dan 
siderofor terhadap bakteri penyebab penyakit darah yang disebabkan oleh BDB (Blood 
Disease Bacteria), Khairina [10], Pf  isolat Mi.2 dan Kd.7 memiliki potensi paling baik dalam 
menghambat layu Fusarium cabai secara in vitro, dan Doni [11], Pf  isolat Mp.2 dan Cas.3 
merupakan isolat terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan  tanaman padi pada 5 dan 7 
minggu setelah tanam. 
 
METODE PENELITIAN 
 
Alat dan bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah autoclave, inkubator, gelas piala, 
pipet tetes, erlenmeyer, pinset, batang pengaduk, kompor listrik, gelas ukur, timbangan  
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analitik, alat-alat tulis, dandang, panci, cutter, vortex, tabung reaksi, jarum ose, cawan petri 
dan Bunsen, dua isolat Pf yaitu isolat Mi.2, Kd.7 (koleksi Advinda  [6] Fusarium sp (koleksi 
Kairina [10], bibit tanaman cabai yang diperoleh dari petani Padang Panjang, aquades steril, 
alkohol 70%, polybag, tanah, protease pepton, K2HPO4, MgSO4. 7H2O, gliserin, agar okzoit. 

 
Rancangan penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama ialah seleksi efektivitas 
berbagai isolat Pf terhadap Fusarium secara in vitro. Isolat yang digunakan adalah: Cas.2, 
Cas.3, Kd.7, Mi.1, Mi.2, Psg, Psbs, Sw.2, Pj2, Pj3 dan Pb3. Tahap kedua ialah uji efektivitas 
isolat Pf. Rancangan penelitian tahap dua adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 
6 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang diberikan adalah jenis isolat yaitu: 

- Introduksi tanaman cabai dengan Pf isolat Psbs   
- Introduk tanaman cabai dengan Pf isolat Kd 7 
- Introduksi tanaman cabai dengan Pf isolat Pj2 
- Introduksi tanaman cabai dengan Pf Isolat Pj3 
- Introduksi tanaman cabai dengan Pf isolat Pb3 
- Kontrol negatif 

Pengamatan 

Tanaman cabai yang telah diberi perlakuan disiram 1 kali dalam 2 hari, pengamatan 
yang dilakukan adalah:  

- pertumbuhan tanaman cabai (tinggi tanaman dan diameter batang),  
- Masa inkubasi,  
- Berat basah  
- Biomassa tanaman 

Data yang dipeoleh dianalisis dengan menggunakan ANOVA dan bila hasil yang 
didapat berbeda nyata maka akan dilakukan uji lanjut DNMRT dengan 5 % [12]. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Seleksi Efektivitas Berbagai Isolat Pf Terhadap Fusarium Secara in vitro 
  Rata-rata diameter zona hambat isolat Pf dapat dilihat Tabel 1, setiap isolat Pf 
memiliki zona hambat yang berbeda dalam mengendalikan cendawan Fusarium secara in 
vitro.  
Tabel 1. Rata-rata diameter zona hambat isolat Pf terhadap jamur Fusarium secara in vitro. 

No Perlakuan (isolat) Rata-rata diameter zona hambat (mm) 
1. Ca.2 0,00 
2. Cas.2 0,00 
3. Cas.3 0,00 
4. Kd.7 3,25 
5. Mi.1 0,00 
6. Mi.2 0,00 
7. Psg 2,87 
8. Psbs 3.30 
9. Sw.2 2,87 
10. Pj2 4,75 
11. Pj3 3,41 
12. Pb3 5,11 

 
  Pembentukan zona hambat terjadi karena adanya senyawa antibiotik (antifungal) 
yang dihasilkan oleh bakteri. Senyawa antibiotik yang dihasilkan oleh bakteri secara umum 
mengakibatkan terjadinya pertumbuhan yang abnormal pada hifa yang ditunjukkan dengan 



 
Seminar Nasional dan Rapat Tahunan Bidang MIPA 2014  SEMIRATA 

 

pembekakan dan pemendekan hifa yang mengakibatkan hifa tidak dapat berkembang 
dengan sempurna [13]. 
  Pada penelitian ini 7 dari 12 isolat Pf dapat menghambat jamur Fusarium isolat 
tersebut adalah Pf isolat Kd.7, Psg, Psbs, Sw.2, Pj2, Pj3, Pb3 (Tabel 1). Penghambatan 
dapat dilihat dengan adanya zona hambat dan 5 isolat Pf tidak dapat menghambat jamur 
Fusarium karena pada perlakuan tidak terbentuk zona hambat. Rata-rata zona hambat yang 
paling tinggi adalah Pf isolat Pb3 dengan diameter 5,11 mm. Widodo, dkk. [14] melaporkan 
bahwa zona hambatan agens hayati Burkholderia cepacia terhadap  F.  oxysporum f.sp. 
cubense relatif rendah.  
  Penelitian Purwantisari [15] menunjukkan penghambatan pertumbuhan jamur 
Fusarium oxysporum secara  in vitro dengan menggunakan medium PDA bahwa makin 
tinggi konsentrasi pestisida nabati ekstrak daun cempaka yang digunakan, penghambatan 
semakin kuat. Selanjutnya Kairina [11] melaporkan bahwa semua isolat Pf yang digunakan 
yaitu Kd.7, Ms 1, Mi.1, Mi.2, Cas 3, Mp.2 mempunyai zona hambat tidak berbeda nyata 
terhadap jamur Fusarium. 

Uji Efektivitas Isolat Pf  
Tinggi tanaman 

Pada Tabel 2. Tanaman tertinggi pada akhir pengamatan adalah pada perlakuan  D: 
(86,62 cm), sedangkan tanaman terendah adalah pada perlakuan  A yaitu 60,37  cm.  
Uji lanjut didapatkan bahwa perlakuan  A berbeda nyata dengan semua perlakuan. 
Perlakuan D memiliki rata-rata yang paling tinggi, diduga pada introduksi Pf isolat Pj3 
mampu memacu pertumbuhan tanaman.  

 
Tabel 2. Rata-rata tinggi tanaman cabai setelah introduksi Pf dan inokulasi Fusarium. 

Perlakuan Tinggi Tanaman (cm) 
A (Psbs)                         60,37      a 

F (kontrol)                         76,65          b 
B (Kd.7)  79,80          b 
E (Pb3)  80,30          b 
C (Pj2)  84,37          b 
D (Pj3)  86,62          b 

         Ket : Angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama berarti tidak berbeda nyata pada taraf 5% 
 

Dapat dilihat perbedaan tinggi tanaman setiap perlakuan menunjukkan bahwa secara 
umum tidak terdapat perbedaan yang nyata antara tanaman yang diberi perlakuan Pf  
dengan tanaman tanpa perlakuan Pf (kontrol).  

Pada Gambar 1 terlihat bahwa masing-masing isolat Pf yang digunakan memiliki 
kemampuan yang berbeda dalam meningkatkan tinggi tanaman cabai. Perbedaan 
pertumbuhan tinggi tanaman  dapat dilihat pada 5 dan 6 minggu setelah inokulasi (MSI), 
tanaman yang diberi perlakuan  Kd.7 dan perlakuan bakteri lainnya mampu memacu 
pertumbuhan tanaman lebih baik dibandingkan tanaman yang diberi perlakuan Pf Isolat  
Psbs. Hal ini diduga pada perlakuan Pf isolat Psbs tidak mampu meningkatkan pertumbuhan 
tinggi tanman cabai. Lebih lanjut Doni [11] melaporkan bahwa pemberian Pf berpengaruh 
terhadap tinggi tanaman padi pada umur 5 dan 7 MST.  
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Gambar 1. Peningkatan tinggi tanaman cabai setelah introduksi Pf dan inokulasi Fusarium 
 

Diameter batang 
Diameter batang tanaman cabai diukur  setiap minggu setelah introkdusi Pf. Dari 

hasil sidik ragam terlihat bahwa pemberian Pf tidak berpengaruh terhadap diameter batang 
tanaman cabai. Dapat dilihat pada Tabel 3 diameter batang pengamatan terakhir yang paling 
tinggi  pada perlakuan D dan E yaitu 3,19 mm dan yang rendah pada perlakuan C yaitu 2,94 
mm. 

Tabel 3. Rata-rata diameter batang cabai setelah introduksi Pf dan inokulasi Fusarium. 
Perlakuan Diameter batang (mm) 
C (Pj2) 2,94 

F (kontrol) 3,06 
B (Kd.7) 3,06 
A (Psbs) 3,12 
E (Pb2) 3,19 
D (Pj3) 3,19 

 
Peningkatan rata-rata diameter batang cabai pada setiap perlakuan dari awal sampai 

akhir pengamatan tidak berbeda nyata (Gambar 2). Pada setiap perlakuan memiliki rerata 
diameter yang seimbang. 

 

Gambar 2. Peningkatan diameter batang cabai setelah introduksi Pf dan inokulasi Fusarium. 

Hal ini diduga karena kurangnya zat pengatur tumbuh yang dihasilkan Pf 
Pseudomonas berfluoresensi. Penelitian Advinda [6] melaporkan introduksi Pf dapat 
meningkatkan diameter batang tanaman pisang. 
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Masa inkubasi 
Masa inkubasi layu fusarium diamati setiap hari sampai muncul gejala pertama pada 

tanaman cabai merah yang di uji. Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan 
nyata antara tanaman yang di intoduksi Pseudomonad fluoresen dengan tanaman kontrol 
terhadap masa inkubasi .  

Tabel 4. Masa inkubasi serangan layu fusarium pada tanaman cabai yang diinokulasi 
Fusarium. 

Perlakuan Masa inkubasi 
A (Psbs) 8 hsi 
B (Kd.7) 8 hsi 
C (Pj2) 8 hsi 
D (Pj3) 8 hsi 
E (Pb3) 11 hsi 

F (kontrol) 8 hsi 
 

Gejala layu Fusarium pertama muncul pada 8 hari setelah inokulasi (hsi). Menurut 
Pracaya [16] gejala akan terlihat setelah 4 hari infeksi, namun gejala dapat terlihat lebih lama 
tergantung keadaan inang dan keadaan lingkungan. Dari lima isolat Pf yang diuji isolat Pb3 
yang mampu menunda terjadinya gejala serangan layu fusarium dengan masa inkubasi  11  
hari setelah inokulasi (hsi). Priwiratama [17] melaporkan tanaman yang diberi  perlakuan 
bakteri menunjukkan masa inkubasi yang lebih lama dibanding tanaman kontrol. 

Masa inkubasi gejala layu Fusarium yang lebih lama pada cabai merah yang 
diinokulasi Pf isolat Pb3, menunjukkan bahwa bakteri mampu menginduksi ketahanan 
tanaman. Habazar [18] menyatakan kemampuan Pf menginduksi ketahanan tanaman rentan 
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, Pf menghasilkan zat pengatur tumbuh, 
meningkatkan ketersediaan fosfat bagi tanaman, dan menghasilkan senyawa yang 
merupakan sinyal bagi tanaman untuk memproduksi metabolit sekunder yang bersifat 
antimikroba (fitoaleksin).  

Berat basah tanaman cabai 
Hasil analisis sidik ragam dari masing-masing  perlakuan menunjukkan berbeda 

nyata. Dari analisis data menunjukkan bahwa dengan introduksi Pf dan inokulasi Fusarium, 
tanaman yang memiliki berat basah tertinggi pada  pengamatan adalah pada perlakuan D 
yaitu 115,67 g, sedangkan berat basah terendah adalah  perlakuan A yaitu 79,07 g Tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata berat basah tanaman cabai setelah introduksi Pf dan inokulasi Fusarium. 
Perlakuan Berat basah (g) 
A (Psbs)                   79,07            a 
C (Pj2) 95,25           a  b 

B (Kd.7) 98,00           a  b 
E (Pb3) 105,37             b 

F (kontrol) 113,32              b 
D (Pj3) 115,67              b 

        Ket: Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama berarti tidak berbeda nyata pada taraf 5% 

Tabel 5 menunjukkan adanya variasi berat basah tanaman cabai antar perlakuan 
yang diuji. Dari hasil pengamatan perlakuan F (kontrol) memiliki berat basah yang seimbang 
dengan perlakuan D, diduga pemberian Pf dan fusarium tidak memberikan pengaruh 
terhadap berat basah tanaman cabai yang di introduksi Pf dengan perlakuan tanpa Pf. 
Santoso dkk[19] menyatakan perlakuan bakteri antagonis berpengaruh nyata terhadap bobot  
basah  dan jumlah daun bawang merah. Chrisnawati dkk, [20] menyatakan introduksi 
Bacillus spp. dan Pseudomonad fluoresen pada  nilam menunjukkan peningkatan berat 
basah daun. 
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Biomassa tanaman cabai 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa introduksi Pf  dan inokulasi fusarium pada 

tanaman cabai tidak mempengaruhi biomassa tanaman cabai.  
Tabel 6. Rata-rata biomassa tanaman cabai setelah introduksi Pf dan inokulasi Fusarium. 

Perlakuan Biomassa tanaman (g) 
A (Psbs) 14,55 
B (Kd.7) 19,17 

                       E (Pb3) 19,80 
                       C (Pj2) 20,00 

  F (kontrol) 22,40 
                       D (Pj3) 22,75 

 
Perbedaan biomassa tanaman setiap perlakuan menunjukkan bahwa secara umum 

tidak terdapat perbedaan antara tanaman yang diberi perlakuan Pf  dengan tanaman tanpa 
perlakuan Pf (kontrol), tetapi secara angka-angka memperlihatkan perbedaan. Menurut 
Sulyanti [21] aplikasi Pseudomonas fluoresens memberikan respon fisiologis  tanaman  yang  
baik terhadap   berat kering.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Disimpulkan bahwa: 
-    Pf isolat Pb3 mampu menekan masa inkubasi penyakit layu Fusarium tanaman cabai. 
-    Pf tidak memberikan pengaruh yang nyata dalam menekan masa inkubasi penyakit layu  
     Fusarium tanaman cabai. 
 
Saran 

Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai senyawa penghambat pertumbuhan 
jamur oleh Pseudomonad fluoresen. 
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