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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 

2.1 Tinjauan pustaka 

2.1.1 Tanaman padi (Oryza sativa L.)  

Padi merupakan tanaman dengan batang bulat dan berongga yang disebut 

jerami. Daunnya memanjang dengan ruas searah batang daun. Pada batang utama 

dan anakan, membentuk rumpun pada fase vegetatif serta membentuk malai pada 

fase generatif (Zainal, 2013). Tanaman padi dalam sistematika tumbuhan dapat 

diklasifikasikan ke dalam : 

Kingdom : Plantae 

Divisi      : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas   : Monocotyledoneae 

Ordo   : Poales  

Famili   : Graminae 

Genus   : Oryza Linn. 

Spesies   : Oryza sativa L. 

Padi termasuk jenis tanaman yang berumur pendek atau disebut tanaman 

semusim. Biasanya tanaman padi hanya berumur kurang dari satu tahun dan hanya 

berproduksi satu kali, setelah tanaman padi berbuah dan dipanen, tanaman tidak 

akan tumbuh seperti semula lagi melainkan akan langsung mati atau dimatikan. 

Tanaman padi dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu bagian vegetatif dan 

bagian generatif. Menurut Pracaya dan Kahono (2010), berikut ini merupakan 

uraian tentang bagian vegetatif dan generatif tanaman padi: 

1) Bagian vegetatif 

a. Akar, merupakan bagian tanaman yang berfungsi sebagai penyerap air dan 

zat makanan dan hara dari dalam tanah, kemudian diangkut ke bagian atas tanaman. 

Akar tanaman padi dapat dibedakan menjadi: akar tunggang yang merupakan akar 

yang tumbuh pada saat benih berkecambah; akar serabut (akar adventif) yaitu 

setelah 5 sampai 6 hari terbentuknya akar tunggang, akar serabut akan tumbuh; akar 
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rambut yang merupakan bagian akar yang keluar dari akar tunggang dan akar 

serabut. Akar ini merupakan saluran pada kulit akar yang berada diluar, dan 

berfungsi sebagai pengisap air maupun zat-zat makanan; dan akar tajuk (crown 

roots) yang merupakan akar yang tumbuh dari ruas batang terendah. 

b. Batang, tanaman padi memiliki batang yang beruas-ruas. Panjang batang 

tersebut tergantung kepada jenisnya. Pada padi jenis unggul biasanya berbatang 

pendek, lebih pendek dibanding padi jenis lokal. Padi Ciherang mempunyai batang 

yang tingginya berkisar antara 107 sampai 115 cm dan warna batangnya hijau (Aak, 

1995 dalam Natalia, 2011). Rangkaian ruas pada batang padi berbeda yaitu ruas 

batang bagian bawah pendek, tetapi semakin ke atas semakin memanjang. Ruas 

batang padi berongga dan bulat, diantara ruas batang padi terdapat buku. Tiap-tiap 

buku terdapat sehelai daun dan batang baru yang akan muncul pada ketiak daun.  

c. Anakan, biasanya anakan akan tumbuh pada dasar batang. Pembentukan 

anakan padi terjadi secara bersusun. Ada anakan padi pertama, kedua, ketiga, dan 

seterusnya. Padi Ciherang memiliki anakan produktif sekitar 14 sampai 17 batang 

(Aak, 1995 dalam Natalia, 2011). 

d. Daun, ciri khas daun tanaman padi terletak pada adanya sisik dan daun 

telinga. Bagian-bagian daun tanaman padi terdiri dari: helaian padi yang terletak 

pada batang padi dan memanjang seperti pita; pelepah daun (upih) yang 

menyelubungi batang; dan lidah daun yang terletak pada perbatasan antara helai 

daun dan pelepah daun, serta berfungsi untuk mencegah masuknya air hujan 

diantara batang dan pelepah. 

2) Bagian generatif 

a. Malai (bunga), sekumpulan bunga padi (spikelet) yang keluar dari buku 

paling atas dinamakan malai. Bulir-bulir padi terletak pada cabang pertama dan 

cabang kedua, sedangkan sumbu utama adalah ruas buku yang terakhir pada batang. 

Panjang malai tergantung pada varietas padi yang ditanam dan cara bercocok 

tanam, serta dapat dibedakan menjadi 3 ukuran yaitu malai pendek (kurang dari 20 

cm), malai sedang (antara 20 sampai 30 cm), dan malai panjang (lebih dari 30 cm). 

Jumlah cabang pada setiap malai berkisar antara 15 sampai 20 buah, yang paling 

rendah 7 buah cabang. Jumlah cabang ini akan mempengaruhi besarnya rendemen 
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tanaman padi varietas baru. Setiap malai bisa mencapai 100 sampai 120 bunga 

(Arifin, 2018). 

Bunga padi adalah bunga telanjang yang artinya mempunyai perhiasan bunga. 

Berkelamin dua jenis dengan bakal buah yang diatas. Jumlah benang sari ada 6 

buah, tangkai sarinya pendek dan tipis, kepala sari besar serta mempunyai dua 

kandung serbuk. Putik mempunyai dua tangkai putik, dengan dua buah kepala putik 

yang berbentuk malai dengan warna pada umumnya putih atau ungu. Komponen-

komponen (bagian) bunga padi terdiri dari kepala sari, tangkai sari, palea (belahan 

yang besar), lemma (belahan yang kecil), kepala putik, tangkai bunga. 

b. Buah padi, benda yang sehari-hari disebut sebagai biji padi atau 

butir/gabah, sebenarnya bukan biji melainkan buah padi yang tertutup oleh lemma 

dan palea. Buah ini terjadi setelah selesai penyerbukan dan pembuahan, yang 

memiliki bagian-bagian seperti embrio (lembaga), endosperm, dan bekatul. 

Menurut Pujiharti (2008) dalam Muhlis (2017), pada lahan basah (sawah 

irigasi), curah hujan bukan merupakan faktor pembatas tanaman padi, tetapi pada 

lahan kering tanaman padi membutuhkan curah hujan yang optimum >1600 

mm/tahun. 

Tanaman padi dapat hidup baik di daerah yang berhawa panas dan banyak 

mengandung uap air. Curah hujan yang baik rata-rata 200 mm/bulan atau lebih, 

curah hujan yang dikehendaki sekitar 1500 sampai 2000 mm. Suhu yang baik untuk 

pertumbuhan tanaman padi adalah 23ºC dan tinggi tempat yang cocok untuk 

tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1500 m dpl. Tanah yang baik untuk 

pertumbuhan tanaman padi adalah tanah sawah yang kandungan fraksi pasir, debu, 

dan lempung dalam perbandingan tertentu, dengan diperlukan air dalam jumlah 

yang cukup. Padi dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang ketebalan lapisan 

atasnya antara 18 sampai 22 cm dengan pH antara 4 sampai 7 (Siswoputranto, 1976 

dalam Zainal, 2013). 

2.1.2 Penyakit hawar daun bakteri (HDB) 

1) Sejarah dan penyebab penyakit HDB  

Penyakit hawar daun bakteri (HDB) atau bacterial leaf blight pertama kali 

ditemukan di Fukuoka dan sudah dikenal di Jepang sejak tahun 1884. Di Indonesia, 
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keberadaan penyakit HDB dilaporkan sejak tahun 1950-an pada tanaman padi muda 

di daerah Bogor dengan gejala layu, yang pada awalnya dinamai dengan penyakit 

kresek. Setelah melakukan studi perbandingan, terbukti bahwa penyakit ini sama 

dengan penyakit hawar daun bakteri yang ditemukan di Jepang (Singh, 1980; 

Mahmud, 1991 dalam Andayani, 2010). Semangun (2008) mengatakan bahwa 

tanaman padi yang sakit parah akan menjadi busuk, dan tingkatan ini disebutnya 

sebagai lodoh. 

Penyakit hawar daun bakteri pada padi yang disebabkan oleh Xanthomonas 

oryzae pv. oryzae (Xoo) merupakan salah satu penyakit yang paling penting di 

negara-negara penghasil padi di daerah tropis, termasuk Indonesia dan negara-

negara Asia lainnya. Suparyono dkk. (2003) dalam Sudir, Yuliani, dan Wirajaswadi 

(2015) menyatakan penyakit HDB sudah tersebar di Indonesia mulai dari dataran 

rendah, sedang, tinggi, baik pada ekosistem sawah irigasi dan tadah hujan maupun 

lahan kering dan rawa. 

Kehilangan hasil karena penyakit ini bervariasi tergantung pada stadia 

pertumbuhan tanaman pada saat penyakit ini muncul. Suparyono dan Sudir (1992) 

dalam Sudir dkk. (2015) melaporkan bahwa ambang kerusakan penyakit HDB 

sekitar 20% pada dua minggu sebelum panen, di atas itu tiap kenaikan keparahan 

penyakit 10% menyebabkan kehilangan hasil meningkat 5% sampai 7%. 

2) Gejala dan daur penyakit HDB 

Penyakit HDB bersifat sistemik dan dapat menyerang tanaman padi pada 

semua fase pertumbuhan tanaman dari mulai persemaian sampai menjelang panen 

(Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, 2015). Gejala penyakit pada fase vegetatif 

disebut kresek, sedangkan pada fase generatif disebut hawar daun (Sudir dan 

Sutaryo, 2011 dalam Yuliani, Sudir, dan Mejaya, 2017). Patogen ini menimbulkan 

gejala hawar (blight) yang merusak klorofil pada daun dengan cara menginfeksi 

tanaman padi pada bagian daun melalui luka daun atau lobang alami berupa 

stomata. Akibat kerusakan klorofil ini, kemampuan tanaman untuk melakukan 

fotosintesis menjadi menurun, yang apabila terjadi pada tanaman muda 

mengakibatkan kematian dan pada tanaman fase generatif mengakibatkan pengisian 

gabah menjadi kurang sempurna (Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, 2015). 
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Menurut Semangun (2008), gejala penyakit ini timbul 1 sampai 2 minggu 

setelah padi dipindah dari persemaian. Pada tepi daun tanaman yang terinfeksi 

mula-mula akan muncul noda seperti garis-garis basah yang kemudian meluas dan 

berwarna putih kekuning-kuningan. Daun-daun yang sakit berwarna hijau kelabu, 

mengering, helaian daunnya melengkung yang diikuti oleh melipatnya helaian daun 

itu sepanjang ibu tulangnya. Warna daun yang kering itu segera berubah menjadi 

kuning jerami sampai cokelat muda. Kematian jaringan daun ini mulai terjadi pada 

satu atau kedua tepi helai daun, atau pada setiap titik permukaan daun yang luka, 

dan selanjutnya meluas ke seluruh permukaan daun. Kemudian seluruh daun 

menjadi keriput dan akhirnya layu seperti tersiram air panas. Apabila air irigasi 

tinggi, tanaman yang layu akan terkulai ke permukaan air dan menjadi busuk 

(Anonim, 1989 dalam Andayani, 2010). Machmud (1991) dalam Andayani (2010) 

menambahkan apabila varietas yang rentan terkena penyakit ini, gejala akan terus 

berkembang hingga seluruh permukaan daun bahkan kematian jaringan dapat 

terjadi sampai pelepah padi yang akhirnya menjadi mengering. 

Gejala penyakit ini mudah dibedakan dari gejala akibat serangan penggerek, 

karena pada serangan penggerek gejala lebih dulu timbul pada daun yang paling 

muda, sedangkan pada hawar daun bakteri terjadi pada daun-daun yang tua 

(Semangun, 2008). 

Serangan penyakit ini pada musim hujan biasanya lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan musim kemarau. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian 

Yuliani, dkk. (2017) bahwa tingkat keparahan penyakit HDB pada musim kemarau 

(MK) 2015 di semua lokasi penelitian (Kabupaten Klaten, Jawa Tengah) dan 

periode tanam lebih rendah dibanding musim hujan (MH) 2014/2015 dengan rata-

rata dibawah 20%. Hal ini menunjukkan perkembangan penyakit HDB sangat 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama kelembaban yang tinggi. Pada musim 

hujan umumnya kelembaban relatif lebih tinggi dibandingkan dengan musim 

kemarau, sehingga penyakit HDB berkembang lebih baik pada musim hujan (Ou, 

1985 dalam Yuliani, dkk. 2017), terutama apabila hujan disertai angin kencang 

yang berperan dalam penularan dan penyebaran patogen (Ou, 1985; Suparyono dkk. 

2003 dalam Sudir, Nuryanto, dan Kadir, 2012). 
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3) Bakteri penyebab penyakit HDB 

Bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) berbentuk batang pendek 

dengan ukuran 0,45-0,75 x 0,65-2,1 µ, dengan satu flagella polar di salah satu 

ujungnya dengan ukuran 0,03-8,75 µ yang berfungsi sebagai alat bergerak (Ou, 

1985; Degrasi dkk. 2010 dalam Sudir dkk. 2012). Bakteri Xoo bersifat aerob, gram 

negatif dan tidak memberntuk spora. Pada medium buatan, bakteri ini membentuk 

koloni bulat cembung yang berwarna kuning keputihan sampai kuning kecoklatan 

dan mempunyai permukaan yang licin (Machmud, 1991; Semangun, 2001; Triny 

dkk. 2006 dalam Andayani, 2010). 

Bakteri patogen ini dapat bertahan hidup di dalam tanah, jerami tanaman yang 

terinfeksi, sisa-sisa tanaman, gabah, dan gulma serta dapat bertahan di tanah selama 

1 sampai 3 bulan tergantung pada kelembapan dan kemasaman tanah (Sudir dkk. 

2012). Sel bakteri ini dapat masuk ke jaringan tanaman melalui stomata pada daun, 

luka pada daun, celah yang terjadi akibat pertumbuhan akar, atau akar yang putus. 

Setelah masuk ke jaringan tanaman, bakteri akan memperbanyak diri kemudian 

menyerang vaskuler tanaman. Cairan yang mengandung bakteri akhirnya keluar ke 

permukaan daun pada daerah yang terbentuk luka (Tasliah, 2012 dalam Irfan, 

2018), kemudian cairan tersebut mengeras menjadi butiran kecil. Pada cuaca yang 

lembab, butiran-butiran yang berisi eksudat bakteri tersebut akan larut dan mudah 

jatuh, serta dapat menyebar dengan bebas melalui hembusan angin, gesekan daun 

atau percikan air hujan. Eksudat ini merupakan sumber penularan efektif. 

Bakteri Xoo mempunyai tingkat virulensi yang bervariasi berdasarkan 

kemampuannya menginfeksi varietas padi yang mempunyai gen dengan resistensi 

yang berbeda, dan interaksi antara gen virulen patogen dan gen tahan tanaman (Jha 

dkk. 2007 dalam Sudir dkk. 2012). Di Indonesia telah teridentifikasi 11 patotipe 

bakteri Xoo dengan menggunakan sistem Kozaka (Hifni dan Kardin, 1998; 

Suparyono dkk, 200 dalam Sudir dkk, 2012). 

2.1.3 Pestisida nabati  

Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan. 

Penggunaan pestisida nabati sebenarnya sudah digunakan oleh petani sejak tiga 

abad yang lalu. Petani di Prancis pada tahun 1690 menggunakan perasan daun 
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tembakau untuk mengendalikan hama kepik pada tanaman buah persik (Sudarmo 

dan Mulyaningsih, 2014). Namun, karena penemuan pestisida kimia, pestisida 

nabati sudah tidak menarik lagi bagi petani. Padahal sifat dari pestisida nabati 

umumnya tidak berbahaya bagi manusia, dapat mengurangi pencemaran 

lingkungan, harga lebih murah apabila dibandingkan dengan pestisida sintetis 

(Sudarmo, 2005; Sudarmo dan Mulyaningsih, 2014), serta dapat dibuat dengan 

teknologi yang sederhana seperti penumbukan dan pembakaran. 

Pestisida nabati mudah terurai di alam karena terbuat dari bahan alami dan 

memiliki sifat "pukul dan lari". Pada saat diaplikasikan, pestisida nabati dapat 

mengendalikan hama dan penyakit secara spesifik dan kemudian dengan cepat akan 

terurai oleh lingkungan sehingga tidak ada residu pada tanaman dan tanaman pun 

aman untuk di konsumsi (Kardinan, 2002 dalam Muksin, 2017). Dikarenakan 

adanya kekhawatiran masyarakat terhadap penggunaan pestisida sintetis yang 

berlebihan dan didukung juga oleh permintaan produk pertanian yang sehat dan 

aman bagi konsumen, serta kebijakan pemerintah yang mulai mengarah kepada 

sistem pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) maka diperlukan cara 

untuk mengendalikan penyakit tanaman yang lebih aman (Soesanto, 2008 dalam 

Muksin, 2017). 

Berikut uraian dari berbagai keunggulan dan manfaat pestisida nabati yang 

dikemukakan oleh Sudarmo dan Mulyaningsih (2014) : 

a. Bahan yang digunakan relatif murah dan aman terhadap lingkungan 

karena cepat terdegradasi. 

b. Mudah dibuat dan diaplikasikan serta kompatibel digabung dengan cara 

pengendalian yang lain. 

c. Penggunaan ekstrak tanaman relatif aman terhadap musuh alami hama dan 

penyakit (predator dan parasitoid). 

d. Tidak menimbulkan kekebalan terhadap hama. 

e. Mampu menghasilkan produk pertanian yang sehat dan bebas residu. 

Selain dari keunggulan dan manfaat yang disebutkan di atas, pestisida nabati 

juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya yaitu bahan yang dibutuhkan lebih 
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banyak, kurang praktis, daya kerjanya relatif lambat, tidak membunuh hama target 

secara langsung, dan tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama (Irfan, 2016). 

Kardinan (2002) dalam Muksin (2017) menyatakan tumbuhan pada dasarnya 

mengandung banyak senyawa kimia yang merupakan hasil dari metabolit sekunder 

yang dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai alat pertahanan dari serangan organisme 

pengganggu tanaman (OPT), beberapa senyawa kimia tersebut terdiri atas senyawa 

golongan terpenoid, alkanoid, dan fenol. Senyawa-senyawa tersebut berpotensi 

mengendalikan OPT sehingga akan membantu petani untuk mengendalikan hama 

dan penyakit pada tanaman secara ramah lingkungan, dengan memanfaatkan 

sumber daya yang ada disekitarnya sebagai pengendalian alternatif dari pemakaian 

pestisida sintetis. Cara kerja pestisida nabati sangat spesifik yaitu seperti pada hama 

akan mengurangi nafsu makan serangga, mengusir serangga, menghambat 

reproduksi serangga betina, merusak perkembangan telur, larva dan pupa, 

sedangkan pada patogen akan menghambat pertumbuhan patogen tersebut. 

2.1.4 Tanaman manggis (Garcinia mangostana L.) 

Tanaman manggis (Garcinia mangostana L.) merupakan tanaman buah yang 

berasal dari daerah tropika di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan 

Thailand. Pohon buah manggis dijuluki sebagai pohon abadi serta buahnya yang 

dikenal sebagai queen of fruits, dan di Indonesia sendiri tanaman ini sudah menjadi 

komoditas ekspor. Berikut klasifikasi tanaman manggis berdasarkan taksonominya: 

Kingdom : Plantae 

Divisi   : Tracheophyta 

Subdivisi : Spermatophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo  : Malpighiale 

Famili   : Clusiaceae 

Genus   : Garcinia 

Spesies   : Garcinia mangostana L. 

Menurut Meisetyowati (2012) dalam Noviyani (2015), gambaran umum dari 

morfologi tanaman manggis yaitu daunnya termasuk dalam jenis daun tunggal, 

permukaan daun mengandung lilin serta memiliki tulang daun menyirip. Memiliki 
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batang yang berkayu dan keras. Bunga pada tanaman manggis tergolong dalam 

bunga yang sempurna karena dalam satu bunga terdapat alat kelamin jantan dan 

betina, namun alat kelamin jantan tidak mampu untuk membuahi sel telur karena 

sel kelamin jantan berukuran kecil dan mengalami pengeringan pada selnya 

sehingga buah manggis yang terbentuk pun terjadi tanpa melalui penyerbukan 

(apomiksis). Daging buah berwarna putih susu, bertekstur halus dan memiliki 

aroma yang khas. Buah manggis yang masak biasanya memiliki berat berkisar 

antara 30 sampai 140 gram. Biji tanaman manggis berbentuk bulat agak pipih dan 

dilapisi oleh arillode berwarna putih, tergolong dalam biji berkeping duayang dapat 

digunakan untuk perkembangbiakan tanamannya dan juga bersifat polinucellus 

yakni dapat tumbuh lebih dari satu semaian tiap bijinya. 

Berdasarkan hasil penelitian Iswari (2011) dalam Irfan (2018), komponen 

buah manggis yang paling besar adalah kulitnya yaitu 70% sampai 75%, dan 

sebagai komponen terbesar tentunya kulit manggis menyimpan banyak manfaat 

yang perlu untuk diteliti lebih lanjut. Beberapa penelitian juga menyatakan bahwa 

di dalam kulit manggis terdapat sejumlah besar zat kimia yang sangat bermanfaat 

bagi kesehatan (Darmawansyih, 2014 dalam Noviyani, 2015). 

Menurut Heyne (1987) dalam Silalahi dan Ali (2018), kulit manggis 

mengandung berbagai senyawa antioksidan, seperti senyawa fenolik atau polifenol 

seperti xanton, flavonoid, saponin dan epikatekin. Dilaporkan juga hasil yang 

serupa di dalam penelitian Poeloengan dan Praptiwi (2010) terhadap penapisan 

fitokimia kulit buah manggis bahwa kulit buah manggis mengandung alkaloid, 

saponin, triterpenoid, tanin, fenolik, flavanoid, glikosida, dan steroid. Saponin, 

tanin, dan flavanoid merupakan senyawa pada tumbuhan yang mempunyai aktivitas 

antibakteri. 

Saponin merupakan zat aktif yang dapat meningkatkan permeabilitas 

membran sehingga terjadi hemolisis sel. Flavanoid merupakan kelompok senyawa 

fenol yang mempunyai kecenderungan untuk mengikat protein sehingga 

mengganggu proses metabolisme. Tanin pada konsentrasi rendah mampu 

menghambat pertumbuhan kuman sedangkan pada konsentrasi tinggi akan bekerja 

sebagai antimikroba dengan cara menggumpalkan protoplasma kuman, sehingga 
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terbentuk ikatan yang stabil dengan protein kuman, pada saluran pencernaan 

mampu mengeliminasi toksin (Poeloengan dan Praptiwi, 2010). 

 

2.2 Kerangka berpikir 

Penyakit hawar daun bakteri (HDB) merupakan penyakit utama dan paling 

penting yang sudah tersebar luas di berbagai negara penghasil padi di dunia 

terutama di daerah tropis, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena penyakit 

HDB dapat mengurangi hasil panen yang bervariasi tergantung pada stadia 

pertumbuhan tanaman yang terinfeksi (Yuliani dkk. 2017). Serangan HDB di 

Indonesia menyebabkan kerugian hasil panen sebesar 21% sampai 36% pada 

musim hujan dan sebesar 18% sampai 28% pada musim kemarau (Wahyudi dkk. 

2011).  

Upaya pengendalian yang umumnya sering dilakukan dalam mengendalikan 

penyakit ini diantaranya yaitu dengan menggunakan varietas tahan, sanitasi 

lingkungan dan penggunaan pestisida sintetis. Teknologi dalam menghasilkan 

varietas tahan mengalami kendala dikarenakan kemampuan patogen untuk 

membuat patotipe baru yang lebih virulen sehingga sifat ketahanan varietas mudah 

terpatahkan (Suparyono dkk, 2004; Sudir dkk, 2006; Sudir dkk, 2009 dalam Sudir 

dkk, 2012). Cara lain yang dianggap petani lebih efektif dan mudah dilakukan 

adalah dengan menggunakan pestisida sintetis. Apabila dosis pestisida yang 

digunakan dirasa kurang memberi pengaruh yang nyata dalam mengendalikan 

penyakit HDB, maka petani biasanya akan meningkatkan lagi dosis pemakaian 

yang digunakan sehingga penggunaan pestisida menjadi tidak sesuai dengan kaidah 

pemakaiannya, yang mengakibatkan timbulnya berbagai dampak negatif terhadap 

lingkungan dan kesehatan manusia dan hewan seperti munculnya hama kebal 

(resisten) terhadap pestisida kimia, meningkatnya jumlah hama sasaran dan ledakan 

hama baru (resurjensi), terbunuhnya organisme non-target, keracunan pekerja dan 

lain-lain (Sudarmo dan Mulyaningsih, 2014). Residu bahan kimia beracun yang 

tertinggal pada produk pertanian dapat memicu kerusakan sel, penuaan dini, dan 

munculnya penyakit degeneratif (Soenandar dkk, 2010). 
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Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan pestisida 

kimia tersebut diperlukan adanya pengendalian alternatif dalam mengendalikan 

organisme pengganggu tanaman (OPT) yaitu dengan menggunakan pestisida nabati 

berbahan dasar alami atau memanfaatkan antagonis patogen tumbuhan (musuh 

alami) dari OPT tersebut. Saat ini, penggunaan ekstrak tanaman sebagai pestisida 

alternatif mulai banyak diminati karena memiliki banyak keunggulan dan manfaat 

dibandingkan dengan jenis pestisida lainnya. Begitu juga dengan tanaman buah 

manggis yang memiliki beberapa senyawa kimia tersebut dan berpotensi sebagai 

pestisida, terutama pada kulit manggis. 

Berdasarkan penelitian, kulit manggis mengandung berbagai senyawa 

antioksidan, seperti senyawa fenolik atau polifenol seperti xanton, flavonoid, 

saponin dan epikatekin disamping senyawa antosianin dan tanin. Senyawa fenolik 

yang terkandung didalam kulit manggis memiliki sifat antimikroba (Heyne, 1987; 

Christian dkk. 2011 dalam Silalahi dan Ali, 2018). 

Analisis fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak kulit manggis mengandung 

senyawa bioaktif dari golongan flavonoid, alkaloid, terpenoid, polifenol, kuinon, 

saponin, dan tanin. Senyawa ini dapat dimanfaatkan dalam pengendalian bakteri 

simbion Flavobacterium dan Enterobacter dengan konsentrasi yang efektif dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri tersebut yakni masing-masing 35% dan 30% 

(Utami, 2016). Dari hasil penelitian Poeloengan dan Praptiwi (2010), dihasilkan 

ekstrak etanol kulit manggis yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermis dengan Kadar Hambat 

Minimum (KHM) 2% dan zona hambat terbesar pada konsentrasi 50%.  

Kurniawan (2012) menyatakan ekstrak kulit manggis menggunakan metanol 

90% menghasilkan ekstrak yang memiliki daya hambat optimum terhadap 

pertumbuhan Staphylococcus aureus IFO 13276 dan aktivitas antibakteri yang lebih 

baik dibandingkan dengan antibiotik streptomisin dan ampisilin. Hasil penelitian 

Saputro (2014) dalam Utami (2016) juga menyatakan bahwa fraksi etil asetat kulit 

manggis memiliki aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan E. coli dengan sifat 

toksisitas bakterisid. Konsentrasi yang menghasilkan zona hambat paling besar 

yaitu 40%. 
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Selain itu, salah satu penelitian di bidang pertanian yang dilakukan Irfan 

(2018) juga menunjukkan bahwa ekstrak kulit manggis mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri Xoo pada uji Kadar Hambat Minimum (KHM) dengan 

konsentrasi 25%. Dari hasil penelitian tersebut diduga dengan konsentrasi ekstrak 

kulit manggis 25% atau lebih dapat mengendalikan bakteri patogen hawar daun 

tanaman padi di lapangan, yaitu bakteri Xoo yang merupakan bakteri gram negatif 

yang menyebabkan penyakit hawar daun pada tanaman padi. Berdasarkan uraian 

tersebut, dilakukan penelitian mengenai berbagai tingkatan konsentrasi pestisida 

nabati ekstrak kulit buah manggis yang efektif untuk pengendalian hawar daun pada 

padi di lapangan. Dan dikarenakan pestisida nabati mudah terurai atau terdegradasi 

di alam, maka dari itu diperlukan juga waktu aplikasi yang tepat agar pestisida 

nabati dapat diserap secara maksimal oleh tanaman. 

 

2.3 Hipotesis 

1. Terdapat pengaruh interaksi antara waktu aplikasi dengan konsentrasi 

pestisida nabati ekstrak kulit manggis terhadap perkembangan penyakit hawar 

daun bakteri tanaman padi. 

2. Terdapat satu atau lebih perlakuan yang diuji yang efektif dalam 

mengendalikan penyakit hawar daun bakteri tanaman padi di lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


