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ABSTRACT
The aimed of this research to find out the effectifity some adjuvant to enhance
Debaryomyces sp. and Schizosaccharomyces sp. actifity as agens biocontrols against
anthracnose pathogen C. gloeosporioides on mango.
The laboratory experiment included testing adjuvant conferral for enhance
anthracnose disease obstruction on mango. The experiment with Complete Randomized
Design and 3 replication. There were 13 treatment,it’s A1 = control (only pathogen); A2 =
yeast Debaryomyces sp. ; A3 = yeast Schizosaccharomyces sp.; A4 = yeast Debaryomyces
sp.+ Schizosaccharomyces sp.(mixture); A5 = Debaryomyces sp. + Tween 1 %; A6 =
Schizosaccharomyces sp. + Tween 1 %; A7 = mixture yeast + Tween 1 %; A8 =
Debaryomyces sp. + CaCl2 2%; A9 = Schizosaccharomyces sp. + CaCl2 2%; A10 = mixture
yeast + CaCl2 2%; A11 = Debaryomyces sp. + Trehalose 2%; A12 = Schizosaccharomyces
sp. + Trehalose 2%; A13 = mixture yeast + Trehalose 2%.
Results of the experiment indicated Debaryomyces sp. and Schizosaccharomyces sp.
yeast in single or mixtures with or without adjuvant to be able to grow on mango fruit
surface, and effective inhibited development of the anthracnose disease caused of C.
gloeosporioide on mango fruit that shown with significantly reduced lesion size and
incubation periods 4 days longer.
Penggunaan Debaryomyces sp. Dan Schizosaccharomyces sp. Dengan Adjuvant Untuk
Pengendalian Penyakit Antraknosa Pada Mangga
Oleh: Dian Indratmi
INTISARI
Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektifitas beberapa bahan adjuvant dalam
meningkatkan aktivitas khamir Debaryomyces sp. dan Schizosaccharomyces sp.sebagai
agensia pengendali hayati terhadap C. gloeosporioides patogen penyebab penyakit
antraknosa pada mangga.
Penelitian dilaksanakan di laboratorium dan di lapang. Penelitian meliputi kegiatan
pengujian penambahan adjuvant untuk peningkatan efektifitas penghambatan penyakit
antraknosa pada mangga. Pengujian dilaksanakan di laboratorium menggunakan Rancangan
Acak Lengkap yang terdiri dari 13 perlakuan, perlakuan tersebut yaitu: A1 = Kontrol (diberi
patogen saja); A2 = Khamir Debaryomyces sp.; A3 = Khamir Schizosaccharomyces sp.; A4
= Khamir Debaryomyces sp.+ Schizosaccharomyces sp.(campuran); A5 = Debaryomyces
sp. + Tween 1 %; A6 = Schizosaccharomyces sp. + Tween 1 %; A7 = Kamir campuran +
Tween 1 %; A8 = Debaryomyces sp. + CaCl2 2%; A9 = Schizosaccharomyces sp. + CaCl2
2%; A10 = Khamir campuran + CaCl2 2%; A11 = Debaryomyces sp. + Trehalose 2%; A12
= Schizosaccharomyces sp. + Trehalose 2%; A13 = Khamir campuran + Trehalose 2%.
Pengamatan meliputi: Saat munculnya gejala penyakit antraknosa (masa inkubasi), diameter
bercak antraknosa, dan populasi khamir.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa khamir Debaryomyces sp. dan
Schizosaccharomyces sp. dalam bentuk tunggal maupun campuran dengan dan tanpa

3

penambahan adjuvant mampu tetap tumbuh pada permukaan buah mangga, serta efektif
menekan / mengurangi perkembangan penyakit antraknosa pada buah mangga. yang
ditunjukkan dengan diameter bercak yang nyata lebih kecil dan masa inkubasi penyakit yang
lebih lama 4 hari.
Key word : Anthracnose, yeast Debaryomyces sp., yeast Schizosaccharomyces sp.
PENDAHULUAN
Mangga merupakan jenis buah tropis yang digemari oleh masyarakat di dunia dan
salah satu produk hortikultura yang memiliki nilai komersial yang tinggi. Komoditi
hortikultura khususnya buah mangga mempunyai prospek yang baik, bila dikembangkan
secara intensif dalam skala agribisnis atau agroindustri. Berdasarkan data FAO,
menunjukkan bahwa proyeksi laju peningkatan permintaan impor buah-buahan dunia tahun
2000, diperkirakan antara 1,73 % sampai 3,69 % per tahun. Tahun 2000, jumlah penduduk
Indonesia diperkirakan mencapai 216 juta, dan pada akhir pelita X menjadi 276 juta,
sehingga peluang pasar buah-buahan juga meningkat dari 12,96 juta ton menjadi 16,56 juta
ton (Rukmana,1999).
Salah satu kendala didalam budidaya tanaman buah-buahan khususnya mangga
adalah adanya serangan patogen Colletotrichum gloeosporioides Penz. penyebab penyakit
antraknosa (Semangun, 1994) yang terutama muncul pada periode pasca panen meskipun
serangan sudah dimulai sejak di lapangan atau periode prapanen. Serangan utama patogen
penyakit antraknosa adalah bagian tanaman yang bernilai ekonomis yaitu pada buah.
Penyakit ini berakibat sangat menurunkan kualitas buah.
Penyakit antraknosa yang disebabkan oleh Colletotrichum gloeosporioides
merupakan penyakit utama hampir disemua negara penghasil mangga. Dilaporkan bahwa
kerusakan pasca panen mangga oleh jasad renik rata-rata sebesar 24 %.
Jamur Colletotrichum gloeosporioides dikenal bersifat polifag. Serangan pada buah
ditandai dengan adanya bercak coklat atau hitam, agak cekung kedalam. Seringkali bercakbercak tersebut terdapat mengumpul pada pangkal buah, dan buah yang terinfeksi tidak
dapat dikonsumsi.
Sampai saat ini untuk mengurangi kerugian hasil akibat penyakit antraknosa,
penggunaan fungisida sintetik merupakan cara perlindunga tanaman yang paling umum
dijumpai, baik sebagai tindakan preventif maupun kuratif. Akibat intensifnya penggunaan
fungisida dilaporkan beberapa jenis patogen telah resisten terhadap benomil, kuintozen, dan
blastidin-s,serta terdapatnya residu bahan kimia pada hasil pertanian. Pengendalian kimiawi
memerlukan biaya yang cukup tinggi dengan hasil kadang-kadang masih belum memuaskan.
Untuk mengurangi intensitas penggunaan pestisida, metode perlindungan tanaman yang
lebih lestari dan aman bagi konsumen perlu dikembagkan.
Pendekatan secara terpadu dengan menggabungkan beberapa metode pengendalian,
termasuk pengendalian hayati sangat dianjurkan guna mencapai efektifitas yang lebih tinggi
dalam pangandalian suatu penyakit. Pengendalian biologi di filoplan umumnya didasarkan
pada antagonisme mikrobia pada fase prapenetrasi patogen. Mikrobia filoplan dan frutokplan
dapat menghindarkan infeksi patogen yang distimulasi olah nutrien yang berasal dari
permukaan daun dan buah. Jeffries dan Kooman (1992) melaporkan bahwa beberapa jenis
khamir, Bacillus subtilis, dan beberapa spesies Pseudomonas bersifat sebagai antagonis
terhadap C. gloeosporioides pada mangga. Hasil penelitian Stirling et.al (1999)
menunjukkan bahwa mikrobia filloplan yang terdiri dari jamur, khamir, dan bakteri
memberikan penekanan alami terhadap colletotrichum gloeosporioides pada buah apokat.
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Menurut Jeffries dan Kooman (1992) dua jenis khamir yaitu Sporobolomyces roseus dan
Cryptococcus laurentii dilaporkan mampu menekan perkembangan penyakit antraknosa
yang di sebabkan oleh Colletotrichum graminicola melalui mekanisme kompetisi nutrisi
dengan apresorium.
Hasil penelitian Dian Indratmi (2000,2001, dan 2002) menunjukkan bahwa khamir
fruktoplan lebih potensial dikembangkan sebagai agensia pengendali hayati terhadap C.
gloeosporioides daripada inokulan jamur. Beberapa inokulan khamir yang potensial tersebut
adalah Debaryomyces sp, dan Schizosacchaormyces sp.
Guna menambah efektifitas suatu biopestisida, seringkali dalam formulasinya
ditambahkan adjuvants, yaitu bahan yang ditambahkan dalam formulasi biopestisida untuk
menambah aktivitasnya. Adjuvants dapat berupa agen pembasah, agen pelekat, bahan
pengemulsi, agen pelunak, dan lain-lain.
PERUMUSAN MASALAH
Sampai saat ini hampir semua petani mangga mengendalikan penyakit antraknosa
dengan cara kimiawi menggunakan fungisida sintetik. Serangan utama patogen penyakit
antraknosa adalah bagian tanaman cabai yang bernilai ekonomis, yaitu buah. Pada ahuntahun terakhir ini banyak dilaporkan mengenai dampak negatif aplikasi pestisida yang
berlebihan serta perhatian konsumen dan masyarakat terhadap kesehatan dan keamanan
produk pertanian semakin meningkat. Konsumen menginginkan produk pertanian yang
bebas residu pestisida. Untuk itu perlu diteliti pengganti pestisida kimiawi sintetik dengan
pestisida hayati yang lebih ramah lingkungan dan aman bagi konsumen.
Pendekatan untuk menjawab masalah ini yaitu dengan cara mendapatkan mikrobia
yang bersifat antagonis terhadap patogen antraknosa, yang nantinya dapat di kembangkan
sebagai agensia pengendali hayati yang potensial. Berdasarkan hasil penelitiaan Dian
Indratmi sebelumnya (2000, 2001, dan 2002) diantara jamur yang bersifat antagonis,
inokulan khamir fruktoplan khususnya Debaryomyces sp. dan Schizosaccharomyces sp.
menunjukan kemampuan menekan Colletotrichum gloeosporioides yang lebih potensial
daripada inokulan jamur lain. Sehingga peranannya sebagai agensia pengendali hayati
penyakit antraknosa perlu terus diuji dan digali. Tidak saja diuji pada skala
laboratorium,tetapi juga pada lingkungan alami.
Untuk mengevaluasi potensi penuh Debaryomycetes sp.dan Schizosaccharomyces sp.
sebagai agensia pengendalian hayati terhadap C. gloeosporioides, pemahaman terhadap
daya toleransi atau kompatibilitasnya dengan beberapa pestisida yang umum digunakan pada
budidaya mangga dan beberapa adjuvant sangat diperlukan. Hal ini untuk menambah
aktifitasnya.
TUJUAN PENELITIAN
Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektifitas beberapa bahan adjuvant dalam
meningkatkan aktivitas khamir Debaryomyces sp. dan Schizosaccharomyces sp.sebagai
agensia pengendali hayati terhadap C. gloeosporioides patogen penyebab penyakit
antraknosa pada mangga.
METODE PENELITIAN
Pengujian dilaksanakan di laboratorium menggunakan Rancangan Acak Lengkap
sederhana yang terdiri dari 13 perlakuan dan diulang 3 kali, perlakuan tersebut yaitu:
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A1 = Kontrol (diberi patogen saja tanpa khamir)
A2 = Khamir Debaryomyces sp.
A3 = Khamir Schizosaccharomyces sp.
A4 = Khamir Debaryomyces sp.+ Schizosaccharomyces sp.(campuran)
A5 = Khamir Debaryomyces sp. + Tween 1 %
A6 = Khamir Schizosaccharomyces sp. + Tween 1 %
A7 = Khamir campuran + Tween 1 %
A8 = Khamir Debaryomyces sp. + CaCl2 2%
A9 = Khamir Schizosaccharomyces sp. + CaCl2 2%
A10 = Khamir campuran + CaCl2 2%
A11 = Khamir Debaryomyces sp. + Trehalose 2%
A12 = Khamir Schizosaccharomyces sp. + Trehalose 2%
A13 = Khamir campuran + Trehalose 2%
Tahap-Tahap Pengujian
a. Isolasi Jamur Colletotrichum gloeosporioides
Jamur C. gloeosporioides diisolasi dari permukaan buah mangga yang menderita
penyakit antraknosa yang diperoleh dari lapang. Caranya,
isolasi dilakukan dengan
memotong jaringan buah pada batas antara yang sehat dan sakit, setelah dilakukan desinfeksi
permukaan dengan kloroks 10% selama 15 detik, kemudian ditumbuhkan pada medium
PDA. Setelah miselium tumbuh, untuk mendapatkan biakan murni kemudian dipindah ke
medium agar miring dalam tabung reaksi dan dilakukan pengujian postulat Koch serta
identifikasi species.
b. Pengujian postulat Koch isolat Colletotrichum.
Uji ini dimaksudkan untuk membuktikan dan meyakinkan bahwa benar isolat
colletotrichum yang telah berhasil diisolasi merupakan penyebab utama penyakit antraknosa
pada buah mangga uji. Caranya, isolat Colletotrichum dibiakkan pada medium PDA
selama 7 hari. Kemudian dibuat suspensi konidia dengan kerapatan 106 konidia / ml.
Suspensi ini kemudian diinokulasikan pada buah mangga, kemudian diinkubasikan. Untuk
mengetahui masa inkubasi patogen setiap hari dilakukan pengamatan sampai muncul gejala
pertama penyakit antraknosa.
c. Identifikasi species Colletotrichum
Isolat Colletotrichum diidentifikasi sampai klasifikasi species yang didasarkan pada
morfologi hifa dan konidia, ukuran konidia, serta ciri-ciri specifik lain. Pengamatan
morfologi dilakukan dengan bantuan mikroskop cahaya yang kemudian membandingkannya
dengan buku kunci identifikasi. Beberapa buku kunci identifikasi yang dipergunakan adalah
Bailey and Jeger (1992) serta Alexopoulos and Mims (1996).
d. Perbanyakan Inokulum C. gloeosporioides, khamir Debaryomyces sp. dan
Schizosaccharomyces sp.
C. gloeosporioides diperbanyak pada media PDA ( Potato Dextrosa Agar ). Setelah
biakan inokulum berumur 7 hari dibuat suspensi spora dalam air dan ditentukan kerapatan
konidiumnya sebesar 107 konidia /ml dengan menggunakan hemasitometer.
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Inokulum khamir ditumbuhkan pada medium MEB (Malt Ekstrak Broth ) pada
inkubator berputar pada suhu kamar selama 3 hari. Biakan kemudian disentrifugasi pada
3000 g selama 15 menit untuk mendapatkan pelet sel-sel khamir. Pelet sel disuspensikan
dengan air steril sebanyak 5 x volume dan disenrifugasi lagi. Hasil pelet sel ini selanjutnya
disuspensikan dalam air steril dan ditentukan kerapatan selnya sebesar 108 sel/ml dengan
hemasitometer (Indratmi, 2001).
e. Pengujian penambahan adjuvant untuk peningkatan efektifitas penghambatan
penyakit antraknosa pada mangga.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan buah mangga masak dan sehat sebagai
unit percobaan. Selanjutnya buah didesinfeksi dengan alkohol 70 % dan dilukai dengan
jarum steril kemudian ditusukkan sedalam ± 1 mm pada sekitar 3 cm di bawah pangkal buah.
Segera setelah pelukaan , 50 µl suspensi khamir sesuai perlakuan diteteskan pada
luka tersebut. Setelah 60 menit, 50 µl suspensi konidia Colletotrichum sp. (107 konidia /ml)
diteteskan pada luka yang sama (Indratmi,2001).Buah mangga yang telah diperlakukan
kemudian diinkubasi pada suhu kamar di dalam kotak plastik tertutup yang lembab. Sebagai
kontrol buah mangga diperlakukan dengan suspensi konidia C. gloeosporioides saja tanpa
khamir dengan menggunakan teknik yang sama. Pengamatan dilakukan setiap hari setelah
inokulasi sampai hari ke 9.
g. Pengamatan
Untuk mengevaluasi hasil aplikasi masing-masing perlakuan dilakukan pengamatan
dengan parameter sebagai berikut:
i. Saat munculnya gejala penyakit antraknosa (masa inkubasi). Pengamatan dilakukan
setiap hari, sejak dilakukan inokulasi sampai muncul gejala pertama.
ii. Diameter bercak antraknosa. Diamati setiap hari sejak munculnya bercak sampai buah
uji masak ( kurang lebih selama 9 hari).
iii. Populasi khamir
Pengukuran populasi khamir dilakukan pada hari ke 7 HSI dengan cara :
• membuat irisan dari permukaan buah dan daging buah mangga yang telah dilukai dan
diperlakukan sebagaimana tersebut diatas sebanyak 3 gram kemudian dimasukan
pada Erlenmeyer yang berisi 50 ml aquades steril.
• Erlenmeyer yang berisi irisan buah dan aquades digojok dengan menggunakan shaker
dengan kecepatan 200 rpm selama 2 jam (larutan stok).
• Mengambil larutan stok 1 ml dan memasukkan pada tabung reaksi yang berisi 9 ml
aquades steril kemudian digojok / divortek sehingga homogen (pengenceran 1/P -1).
• Mengambil 1ml dari tabung reaksi P -1 dan memasukkan pada tabung reaksi yang
berisi 9 ml aquades steril kemudian divortek (P -2). Kegiatan ini dilakukuan sampai
pengenceran ke 7 (P -7).
• Dari setiap tingkat pengenceran pada tabung P -1 sampai P -7 kemudian diambil 0,1 ml
dan ditumbuhkan media selektif NYDA.
• Diinkubasi selama 2 hari dan dihitung jumlah koloni khamir yang tumbuh.
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f. Analisis Data
Untuk mengevaluasi semua hasil pengujian baik pengujian kemampuan antagonistik
dari khamir Schizosaccaromyces sp. dan Debaryomyces sp. terhadap C. gloeosporioides
selanjutnya dilakukan analisa keragaman menggunakan uji F dan apabila hasil uji F nyata
maka dilanjutkan dengan uji beda rata-rata menggunakan uji Duncan 0,05.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Saat munculnya gejala penyakit antraknosa
Hasil pengamatan masa inkubasi patogen penyakit antraknosa pada buah mangga dan
apel disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Masa Inkubasi Penyakit Antraknosa pada Buah Mangga Akibat Perlakuan Macam
Khamir (dengan Pelukaan)
Perlakuan
Masa Inkubasi
(HSI)
A1 = Kontrol (diberi patogen saja)
3 hari
A2 = Khamir Debaryomyces sp.
7 hari*
7 hari*
A3 = Khamir Schizosaccharomyces sp.
A4 = Debaryomyces sp. + Schizosaccharomyces sp. (campuran)
7 hari*
A5 = Khamir Debaryomyces sp. + Tween 1 %
7 hari*
A6 = Khamir Schizosaccharomyces sp. + Tween 1 %
7 hari*
A7 = Khamir campuran + Tween 1 %
7 hari*
A8 = Khamir Debaryomyces sp. + CaCl2 2%
7 hari*
A9 = Khamir Schizosaccharomyces sp. + CaCl2 2%
7 hari*
A10 = Khamir campuran + CaCl2 2%
7 hari*
A11 = Khamir Debaryomyces sp. + Trehalose 2%
7 hari*
A12 = Schizosaccharomyces sp. + Trehalose 2%
7 hari*
A13 = Khamir campuran + Trehalose 2%
7 hari*
Keterangan: * = Tidak terjadi pada semua ulangan
Tabel 1 menunjukkan bahwa gejala awal penyebab penyakit antraknosa pada
perlakuan kontrol (hanya diberi patogen saja tanpa aplikasi khamir) muncul pada hari ke-3
setelah inokulasi. Sedangkan pada perlakuan macam khamir gejala patogen penyebab
penyakit antraknosa baru muncul pada hari ke-7 setelah Inokulasi meskipun tidak terjadi
pada semua ulangan.
Inokulasi buah mangga dengan khamir menyebabkan terjadinya penundaan masa
inkubasi selama 4 hari. Terjadinya penundaan tersebut cukup berarti mengingat masa
inkubasi patogen Colletotrichum gloeosporioides berkisar antara 2-3 hari setelah inokulasi
pada varietas yang peka terhadap penyakit antraknosa.
Masa inkubasi atau periode inkubasi merupakan interval waktu antara inokulasi
dengan munculnya gejala penyakit. Lama periode inkubasi dipengaruhi oleh kekhususan
kombinasi inang patogen, dengan tingkat perkembangan inang, dan dengan suhu lingkungan
tumbuhan yang terinfeksi. Keberhasilan infeksi jamur Colletotrichum gloeosporioides
didukung oleh adanya pelukaan yang berarti hilangnya pertahanan mekanis pada permukaan
buah. Di alam jamur Colletotrichum gloeosporioides mempunyai kemampuan melakukan
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penetrasi secara langsung melalui permukaan tanaman inang yang utuh. Penetrasi ini dapat
dilakukan dengan menggunakan hifa runcing atau pasak infeksi atau apresorium.
2. Diameter Bercak
Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan aplikasi khamir berpengaruh
nyata terhadap peubah diameter bercak penyakit antraknosa pada buah mangga mulai 3 hari
setelah inokulasi sampai hari ke- 9. Uji beda rata-rata diameter bercak antraknosa akibat
aplikasi khamir mulai 7 - 9 hari setelah inokulasi disajikan pada Tabel 2 dan Gambar 1.
Secara umum Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa pemberian khamir baik
Debaryomyces sp., Schizosaccharomyces sp. secara tunggal maupun campuran; diberi
adjuvant tween, CaCl2, ataupun trehalose mampu menghambat kecepatan perkembangan
penyakit antraknosa.
Tabel 2. Rerata Diameter Bercak penyakit antraknosa pada buah mangga akibat perlakuan
macam khamir
Perlakuan

Diameter Bercak (cm)
7 HSI
8 HSI 9HSI
A1 = Kontrol (diberi patogen saja tanpa khamir)
0.63 c
1.61 b 3.10 e
0.40 b
A2 = Khamir Debaryomyces sp.
0.42 a 0.54 ab
0.31 a
A3 = Khamir Schizosaccharomyces sp.
0.32 a 0.46 a
A4 = Khamir campuran
0.35 a
0.36 a 0.51 ab
A5 = Khamir Debaryomyces sp. + Tween 1%
0.38 ab
0.39 a 1.12 c
A6 = Khamir Schizosaccharomyces sp. + Tween 1%
0.28 a
0.30 a 1.34 c
A7 = Khamir campuran + Tween 1%
0.36 a
0.36 a 1.51 d
A8 = Khamir Debaryomyces sp. + CaCl2 2%
0.34 a
0.34 a 0.61 ab
0.35 a
A9 = Khamir Schizosaccharomyces sp. + CaCl2 2%
0.36 a 0.66 ab
A10 = Khamir campuran + CaCl2 2%
0.46 b
0.46 a 0.44 a
A11 = Khamir Debaryomyces sp. + Trehalose 2%
0.37 a
0.39 a 0.46 a
A12 = Schizosaccharomyces sp. + Trehalose 2%
0.37 a
0.39 a 1.37 c
A13 = Khamir campuran + Trehalose 2%
0.32 a
0.35 a 0.83 b
Keterangan :-Angka-angka yang didampingi huruf sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata pada Uji Duncan taraf 5 %.
-Untuk analisis statistik tiap angka ditransformasi kedalam √ (x + 0,5)
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Gambar 1. Diagram Rerata Diameter Bercak Penyakit Antraknosa akibat Perlakuan: A1.
Tanpa Khamir, A2. Diinokulasi dengan Debaryomyces sp., A3. Diinokulasi dengan
Schizosaccharomyces sp., A4. Diinokulasi dengan khamir campuran, A5. Debaryomyces sp.
+ Tween 1%, A6. Schizosaccaromyces sp.+ Tween 1%, A7. Khamir campuran + Tween
1%, A8. Debaryomyces sp. + CaCl 2%, A9. Schizosaccaromyces sp.+ CaCl 2%, A10.
Khamir campuran + CaCl 2%, A11. Debaryomyces sp. + Trehalose 2%, A12.
Schizosaccaromyces sp.+ Trehalose 2%, A13. Khamir campuran + Trehalose 2%,
Masih berkembangnya penyakit antraknosa pada buah mangga yang diinokulasi
dengan khamir Debaryomyces sp. dan Schizosaccharomyces sp. diduga disebabkan karena
selama penelitian berlangsung kondisi lingkungan diatur sesuai bagi timbulnya infeksi
patogen antraknosa, yaitu pada permukaan buah mangga dilakukan pelukaan. Pelukaan ini
menyebabkan hilangnya pertahanan mekanis buah dan mempermudah terjadinya infeksi
penyakit antraknosa. Selain itu diduga juga disebabkan oleh cara aplikasi khamir yang
bersamaan dengan patogen, menyebabkan kurang efektifnya daya antagonis khamir dalam
menghambat infeksi pathogen, karena khamir Debaryomyces sp. dan Schizosaccharomyces
sp. masih dalam taraf beradaptasi belum berkolonisasi. Sedangkan patogen Colletotrichum
gloeosporioides berada dalam kondisi virulen dan kondisi lingkungan sangat mendukung /
cocok untuk terjadinya infeksi.
Agrios (1996) mengatakan bahwa untuk dapat terjadinya penyakit pada tumbuhan
sedikitnya harus terjadi kontak dan interaksi antara tiga komponen yaitu tumbuhan , patogen,
dan lingkungan. Dikenal sebagai segitiga penyakit. Jika tumbuhan rentan dan berada pada
tingkat pertumbuhan yang rentan, patogen virulen dalam jumlah melimpah serta dalam
keadaan aktif, dan lingkungan menguntungkan yang membantu patogen (sebagai contoh
suhu, kelembapan, dan angin) maka jumlah potensial penyakit sangat besar.
Aplikasi khamir Debaryomyces sp. dan Schizosaccharomyces sp. secara bersamaan
menunjukkan penghambatan terhadap serangan penyakit antraknosa. Hal ini berarti dengan
pemberian khamir Debaryomyces sp. dan Schizosaccharomyces sp. perkembangan dan
intensitas serangan penyakit antraknosa dapat ditekan. Menurut Indratmi (2000 dan 2002),
kemampuan khamir Schizosaccharomyces sp. dalam menekan perkembangan penyakit
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antraknosa diduga karena khamir ini selain bersifat indegenus juga bertindak sebagai
kompetitor ruang dan nutrisi dengan inokulum Colletotrichum gloeosporioides sehingga
mampu mengurangi jumlah infeksi awal. Debaryomyces sp menunjukkan aktivitas
penghambatan terhadap Colletotrichum gloeosporioides dengan pengurangan diameter
bercak dan intensitas penyakit antraknosa yang nyata, yang aktivitas pengahambatannya
paling baik apabila diaplikasikan sebelum inokulasi patogen .
Menurut Catur Suharjo (1994) bahwa jumlah buah terinfeksi penyakit antraknosa
pada mangga kultivar manalagi tersebut dipengaruhi oleh kandungan total asam, kandungan
vitamin C dan tekstur buah. Kenyataan ini terjadi karena besarnya pengaruh langsung
kandungan total asam, kandungan vitamin C dan kekerasan buah terhadap jumlah buah
terinfaksi penyakit serta kecilnya korelasi antara kedua variabel tersebut. Pada tahap awal
infeksi penyakit, penetrasi spora jamur sebagian dipengaruhi oleh kekerasan buah. Makin
keras buah makin sulit terjadi penetrasi. Pada proses selanjutnya, nutrisi tanaman lebih
berperan dalam menunjang perkembangan jamur.
Keberadaan mikroba filloplan memberikan peranan terhadap besarnya kejadian
timbulnya infeksi oleh patogen tanaman. Tanaman-tanaman dengan populasi mikroba
filosfer yang rendah diduga lebih rentan terhadap serangan patogen. Sedangkan tanamantanaman dengan komplek populasi mikroba filosfer yang tinggi diduga dapat lebih tahan atau
terlindungi dari serangan patogen. Hal ini disebabkan karena mikroba filosfer epifit maupun
endofit memberikan barier alami terhadap serangan patogen. Selain itu diantara mikroba
tersebut sangat mungkin bertindak sebagai kompetitor ataupun bersifat antagonis terhadap
patogen, sehingga bersifat menguntungkan tanaman (Indratmi, 2001).
Jeffries dan Koomen (1992) mengatakan metode pengendalian dengan mikrobia
antagonis terhadap Colletotrichum bertujuan untuk mengurangi sejumlah infeksi awal.
Penyusunan pengendalian biologi antraknosa sangat dimungkinkan dengan adanya populasi
mikroflora saprofit pada permukaan tanaman, yang dapat bertindak sebagai kompetitor
ruang dan nutrisi dengan inokulum Colletotrichum yang baru datang, atau menghambat
perkecambahan konidia.
Wiliamson dan Fokkema (1985, dalam Jefries & Kooman, 1992) telah melaporkan
kajian
interaksi antara Colletorichum graminicola dengan dua khamir fillopan
Sporobolomyces roseus dan Cryptococcus laurentii. Perkecambahan spora dan pembentukan
apresorium Colletotrichum graminicola tidak dipengaruhi dengan kehadiran khamir, tetapi
di sini terjadi pengurangan 50% jumlah apresorium yang membentuk pasak infeksi.
Sehingga menyebabkan pengurangan perkembangan bercak nekrosis. Fenomena yang
teramati mendukung terjadinya kompetisi nutrisi pada tempat di antara khamir dan
apresorium. Jika nutrisi yang cukup tidak tersedia pada filloplan, paku infeksi tidak
terbentuk. Eksperimen ini juga menunjukkan bahwa penetrsi yang telah berhasil menduduki
tempat, tetapi sebelum paku infeksi berkembang pertumbuhan hifa dihambat oleh antibiotik
atau enzim litik yang dihasilkan oleh khamir, atau melalui kompetisi nutrisi. Antibiotik
adalah umum dihasilkan oleh khamir antagonis fillosfer.
Prekolonisasi sebelum bunga gugur oleh antagonis filloplan telah berhasil digunakan
untuk mengendalikan infeksi pada strawberry, apel, dan anggur dilapang. Pendekatan ini
sangat mungkin di aplikasikan terhadap penyakit antraknosa pada buah cabai atau buah yang
lain yang berhubungan dengan patogen Colletotrichum sp. Sebagai contoh adalah khamir,
yang mampu beradaptasi dengan baik dan hidup pada permukaan buah, serta mungkin
mempunyai keuntungan tertentu yang lebih baik di bandingkan dengan inokulum bakteri.
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3. Rata-Rata Populasi Khamir
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan macam khamir pada umur 5 dan
10 HSI berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan populasi khamir pengujian pada buah
mangga. Uji beda rata-rata populasi khamir disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Rata-rata Populasi Khamir pada Buah Mangga (CFU) pada 5 dan 10 HSI
Perlakuan
Populasi Khamir
5 HSI
10 HSI
A1 = Kontrol (diberi patogen saja tanpa khamir)
0.0 a
0.0
A2 = Khamir Debaryomyces sp.
110.5 c
116.0
A3 = Khamir Schizosaccharomyces sp.
76.0 b
102.5
A4 = Khamir campuran
62.0 b
91.0
A5 = Khamir Debaryomyces sp. + Tween 1%
105.0 bc
117.0
A6 = Khamir Schizosaccharomyces sp. + Tween 1%
98.0 bc
120.5
A7 = Khamir campuran + Tween 1%
65.5 b
83.0
A8 = Khamir Debaryomyces sp. + CaCl2 2%
88.5 b
80.5
A9 = Khamir Schizosaccharomyces sp. + CaCl2 2%
40.5 b
77.0
A10 = Khamir campuran + CaCl2 2%
52.5 b
68.0
A11 = Khamir Debaryomyces sp. + Trehalose 2%
89.0 b
112.0
A12 = Schizosaccharomyces sp. + Trehalose 2%
69.5 b
89.5
A13 = Khamir campuran + Trehalose 2%
74.0 b
117.6
Keterangan : Angka – angka yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang
sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada Uji Duncan 5 %.
Populasi khamir diatas merupakan populasi pada pada pengenceran 10-8
Untuk analisis statistik tiap angka ditransformasikan ke dalam √(x+0,5).

a
c
bc
bc
c
d
bc
bc
b
b
bc
bc
c

Tabel diatas menunjukkan bahwa populasi khamir pada pengamatan 5 HSI (Hari
Setelah Inokulasi) tertinggi pada perlakuan khamir Debaryomyces sp. Sedangkan pada
pengamatan 10 HSI perlakuan Schizosaccharomyces sp. + Tween 1% mempunyai populasi
khamir paling tinggi. Populasi khamir pada pengamatan 10 HSI mengalami peningkatan
dari populasi pengamatan sebelumnya.
McCormark et al. (1994) melaporkan bahwa populasi khamir, khamir-like fungi,
jamur, dan bakteri dominan pada waktu yang berbeda-beda selama stadia pertumbuhan
tanaman. Khamir dan khamir-like fungi lebih dominan pada permukaan daun, bunga, dan
buah untuk sebagian besar musim tanam. Penyebab keberhasilan ekologi khamir filloplan
belum diketahui. Khamir, khamir-like fungi, dan jamur pada permukaan daun dan buah
hidup secara mutualistik, antagonistik, atau simbiosis netral dengan kisaran yang luas dari
organisme autotropik dan heterotropik. Asosiasi alamiah tersebut menunjukkan variasi
kedekatan hubungan dan saling ketergantungan nutrisi.
KESIMPULAN
Terbatas pada penelitian yang sudah dilakukan ini, dapat disimpulkan bahwa khamir
Debaryomyces sp. dan Schizosaccharomyces sp. dalam bentuk tunggal maupun campuran
dengan dan tanpa penambahan adjuvant mampu tetap tumbuh pada permukaan buah
mangga. Khamir Debaryomyces sp. dan Schizosaccharomyces sp. dalam bentuk tunggal
maupun campuran dengan dan tanpa penambahan adjuvant dapat menekan / mengurangi
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perkembangan penyakit antraknosa pada buah mangga. yang ditunjukkan dengan diameter
bercak yang nyata lebih kecil.
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