
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Cabai 

 Tanaman  cabai merupakan tanaman semusim yang berbentuk perdu dengan tinggi 

berkisar antara 45 – 100 cm ( Wiryanta, 2008 ).  Secara geografis tanaman cabai dapat tumbuh 

pada ketinggian 0 – 1200 m di atas permukaan laut.  Pada dataran tinggi yang berkabut dan 

kelembabannya tinggi,tanaman cabai mudah terserang penyakit.  Cabai akan tumbuh baik pada 

daerah yang rata-rata curah hujan tahunannya antara 600 – 1250 mm dengan  bulan kering 3 – 

8,5 bulan dan pada tingkat penyinaran matahari lebih dari 45 % ( Suwandi dkk, 1997 ). 

 Cabai biasanya identik dengan rasa pedas yang disebabkan oleh kandungan senyawa 

capsaicin dalm  buah cabai.  Selain capsaicin cabai juga memiliki banyak kandungan gizi dan 

vitamin, diantaranya kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, vitamin A, B1, dan vitamin C  

(Prayudi, 2010). 

Adapun klasifikasi dari  Cabai (Capsicum annuum L) adalah sebagai berikut 

Kingdom           : Plantae  

Divisi       : Spermatophyta  

Sub Divisi        : Angiospermae  

Kelas                  : Magnoliopsida  

Sub Kelas           : Asteridae 

Ordo                   : Solanales 

Famili                 : Solanaceae  

Genus                 : Capsicum 



Spesies                : Capsicum annuum L. 

 

Morfologi tanaman cabai : 

a. Daun 

Daun tanaman cabai bervariasi menurut spesies dan varietasnya. Ada daun yang 

berbentuk oval, lonjong. Warna permukaan daun bagian atas biasanya hijau muda, hijau, hijau 

tua, bahkan hijau kebiruan. Sedangkan permukaan daun pada bagian bawah umumnya berwarna 

hijau muda, hijau pucat atau hijau. Permukaan daun cabai ada yang halus adapula yang berkerut-

kerut. Ukuran panjang daun cabai antara 3 — 11 cm, dengan lebar antara 1 — 5 cm. 

b. Batang  

`Tanaman cabai merupakan tanaman perdu dengan batang tidak berkayu. Biasanya, 

batang akan tumbuh sampai ketinggian tertentu, kemudian membentuk banyak percabangan. 

Untuk jenis-jenis cabai rawit, panjang batang biasanya tidak melebihi 100 cm. Namun untuk 

jenis cabai besar, panjang batang (ketinggian) dapat mencapai 2 meter bahkan lebih. Batang 

tanaman cabai berwarna hijau, hijau tua, atau hijau muda. Pada batang-batang yang telah tua 

(biasanya batang paling bawah), akan muncul wama coklat seperti kayu. Ini merupakan kayu 

semu, yang diperoleh dari pengerasan jaringan parenkim. 

 

 

 

c. Akar  

Tanaman cabai memiliki perakaran yang cukup rumit dan hanya terdiri dari akar serabut 

saja. Biasanya di akar terdapat bintil-bintil yang merupakan hasil simbiosis dengan beberapa 



mikroorganisme. Meskipun tidak memiliki akar tunggang, namun ada beberapa akar tumbuh ke 

arah bawah yang berfungsi sebagai akar tunggang semu. 

d. Bunga  

Bunga tanaman cabai juga bervariasi, namun memiliki bentuk yang sama, yaitu 

berbentuk bintang. Ini menunjukkan tanaman cabai termasuk dalam sub kelas Ateridae 

(berbunga bintang). Bunga biasanya tumbuh pada ketiak daun, dalam keadaan tunggal atau 

bergerombol dalam tandan. Dalam satu tandan biasanya terdapat 2 — 3 bunga saja. Mahkota 

bunga tanaman cabai warnanya bermacam-macam, ada yang putih, putih kehijauan, dan ungu. 

Diameter bunga antara 5 — 20 mm. Bunga tanaman cabai merupakan bunga sempuma, artinya 

dalam satu tanaman terdapat bunga jantan dan bunga betina. Pemasakan bunga jantan dan bunga 

betina dalam waktu yang sama (atau hampir sama), sehingga tanaman dapat melakukan 

penyerbukan sendiri. Namun untuk mendapatkan hasil buah yang lebih baik, penyerbukan silang 

lebih diutamakan. Karena itu, tanaman cabai yang ditanam di lahan dalam jumlah yang banyak, 

hasilnya lebih baik dibandingkan tanaman cabai yang ditanam sendirian. Pernyerbukan tanaman 

cabai biasanya dibantu angin atau lebah. Kecepatan angin yang dibutuhkan untuk penyerbukan 

antara 10 — 20 km/jam (angin sepoi-sepoi). Angin yang ter lalu kencang justru akan merusak 

tanaman. Sedangkan penyerbukan yang dibantu oleh lebah dilakukan saat lebah tertarik 

mendekati bunga tanaman cabai yang menarik penampilannya dan terdapat madu di dalamnya. 

e. Buah dan biji 

Buah cabai merupakan bagian tanaman cabai yang paling banyak dikenal dan memiliki 

banyak variasi. Buah cabai terbagi dalam 11 tipe bentuk, yaitu serrano, cubanelle, cayenne, 

pimento, anaheim chile, cherry, jalapeno, elongate bell, ancho, banana, dan blocky bell. Hanya 

ada 10 tipe bentuk buah cabai, di mana tipe elongate bell dan blocky bell dianggap sama. 



2.2 Fase Pertumbuhan Cabai  

Secara sederhana fase pertumbuhan tanaman cabai merah, terdiri dari : 

1. Fase vegetatif 

Fase muda/vegetatif adalah fase yang dimulai sejak perkecambah biji, tumbuh menjadi 

bibit dan dicirikan oleh pembentukan daun-daun yang pertama dan sampai pada masa sebelum 

tumbuh bunga. Pada tanaman cabai merah fase ini dimulai dari perkecambahan benih sampai 

sebelum tanaman membentuk primordia bunga . 

2. Fase generatif 

Fase generatif adalah fase yang ditandai dengan lebih pendeknya pertumbuhan ranting 

dan ruas, lebih pendeknya jarak antar daun pada pucuk tanaman, dan pertumbuhan pucuk 

terhenti (Prihmantoro, 2005). Pada fase ini terjadi pembentukan dan perkembangan kuncup 

bunga, buah, biji dan dan pembentukan struktur penyimpanan makanan . 

 Secara fisiologis, tanaman cabai merah dapat dibagi menjadi empat fase, ke-empat fase 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1.     Fase Embrionis (Lembaga) 

Fase embrionis terjadi sejak penyerbukan bakal buah oleh benang sari sehingga menghasilkan 

zigot yang seterusnya berkembang menjadi biji. Mulai tahap inilah pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman berlangsung. 

2.      Fase Juvenil 

Fase juvenil dimulai sejak terbentuknya organ tanaman seperti daun, batang, dan akar 

yang pertama kalinya. Proses ini dikenal dengan perkecambahan. Fase juvenil berakhir pada 

waktu tanaman berbunga untuk pertama kali. Tanaman cabai yang berada dalam fase 

pertumbuhan juvenil aktif menumbuhkan tunas-tunas baru. Tunas tumbuh pada buku-buku 



batang utama dan pada ketiak daun. Pada fase ini tanaman tumbuh dan berkembang lebih cepat 

dan sangat subur. 

3.      Fase Produksi 

Fase produksi dimulai saat tanaman menumbuhkan bunga pertama dan berakhir ketika 

tanaman sudah tidak mampu berbuah secara normal. 

4.      Fase Penuaan (senil) 

Batasan dimulai fase penuaan sulit dipastikan secara tepat karena sampai batas waktu tertentu 

tanaman masih mampu menghasilkan bunga yang dapat berkembang menjadi buah. Namun 

demikian, ini dapat dihasilkannya bila tanaman cabai menghasilkan buah berukuran dibawah 

normal, berarti tanaman sudah berada pada fase penuaan. Fase penuaan berakhir pada saat 

tanaman kering dan mati. 

 

 

 

2.3 Nematoda Puru Akar (Meloidogyne spp.) 

Meloidogyne spp atau dikenal dengan nama umum "nematoda puru akar" merupakan 

nematoda parasit tumbuhan terpenting yang tersebar luas pada tanaman pertanian diseluruh 

dunia. Dinamakan nematoda puru akar karena tanda serangan yang ditimbulkan pada akar 

tanaman inang sangat spesifik yaitu terbentuknya puru atau gall pada sistem perakaran. Ciri-ciri 

khas yang dipunyai oleh Genus Meloidogyne adalah tubuh nematoda betina menggelembung 

seperti buah peer atau jeruk dengan bagian anterior memanjang. Termasuk nematoda endoparasit 

sedentari, menetap di dalam jaringan tanaman inang. Tubuh nematoda betina lunak dan berwarna 

putih. Stilet pada nematoda betina ramping dengan basal knob berkembang baik. Oesofagus 



berkembang baik dilengkapi dengan metacarpus membesar dan dilengkapi dengan klep 

usofagus, isthmus pendek, dan basal buibus dengan posisi saling tindih dengan intestinum. 

Anulasi kutikula jelas, ekor tidak ada, anus dan vulva terletak di daerah terminal. Telur 

diletakkan secara berkelompok yang dibungkus dengan matriks gelatin. Nematoda jantan 

berbentuk vermiform dan hidup berpindah (migratori), ekor tumpul dan melengkung, tanpa 

caudal alae, dengan 1 atau 2 testes.  

Spesies-spesies Meloidogyne tersebar luas pada tanaman pertanian di seluruh dunia. 

Spesies yang banyak ditemukan tersebut merupakan hama yang serius terutama pada tanaman 

tomat, cabai, terong, mentimun, tembakau dan semangka. Perkembangan dan siklus hidup 

nematoda Meloidogyne spp. sebagian besar dilalui didalam jaringan akar tanaman inang. 

Dimulai dari telur yang diletakkan secara berekelompok dalam kantung telur. Setiap nematoda 

betina mampu menghasilkan telur rata-rata 400 — 500 butir. Embrio dan larva stadia ke-1 terjadi 

di dalam telur dan tahan terhadap kondisi Iingkungan yang sangat kering. Setelah menetas, larva 

stadia ke-2 menjadi infektif untuk melakukan penetrasi ke dalam jaringan akar tanaman inang, 

terutama pada daerah meristem di belakang ujung akar, masuk menuju endodermis, dengan 

posisi kepala di dekat jaringan pengangkutan. Selanjutnya terjadi proses hipertrofi dam 

hiperplasel sel yang ada disekitarnya. Panjang siklus hidup nematoda puru akar sangat 

dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya. Suhu optimum untuk perkembangan nematoda puru akar 25 

— 30°C, pada suhu diatas 40 °C atau di bawah 5 °C nematoda menjadi kurang aktif. Satu siklus 

hidup M. incognita berlangsung 21 -25 hari pada suhu 26 - 27 °C, sedangkan pada suhu 14 - 

16 °C menjadi lebih panjang yaitu sekitar 50 — 60 hari. Di alam, penetasan larva stadia ke-2 dari 

telur dipengaruhi oleh 2 faktor utama yaitu kelembaban tanah dan suhu di dalam tanah.  

2.3.1 Klasifikasi Meloidogyne spp.  



Nematoda puru akar  adalah nama umum untuk spesies Meloidogyne. Kata Meloidogyne 

berasal dari bahasa Yunani yaitu melon (apel atau labu) dan oides, oid (menyerupai) dan gyne 

(betina), betina berbentuk apel (apple-shaped  female) (Singh & Sitaramaiah, 1994, 2012). 

Klasifikasi nematoda puru akar (Meloidogyne spp.) di dalam sistem taksonomi menurut Agrios 

(1997) adalah sebagai berikut: 

Filum   : Nemata 

 Kelas    : Nematoda 

 Sub kelas  : Secernentea 

 Ordo   : Tylenchida 

 Sub Ordo  : Tylenchina 

 Super Familia  : Heterodoroidea 

 Familia  : Meloidogynidae 

 Genus   : Meloidogyne 

 Spesies   : Meloidogyne spp. 

 Gambar morfologi Meloidogyne spp. jantan, betina, dan telur  Meloidogyne spp. hasil 

pengamatan di bawah mikroskop dapat dilihat di bawah ini: 

    

(b) (a) 

Kepala 

Ekor 

(A) 

Nematoda 

betina 



 

Gambar 2.1 

Nematoda puru akar (Meloidogyne spp.) jantan (a); nematoda betina dewasa  

(b); dan telur nematoda (c), Sumber : Sunarti, 2014 

2.4 Tanaman Cabai dan Nematoda Puru Akar  

Tanaman cabai (Capsicum annuum L) merupakan tanaman setahun, buahnya 

mengandung protein, lemak ( minyak aetheris) , vitamin A, , vitamin C.  Tanaman cabai 

merupakan tanaman perdu dari familia Solanaceae yang banyak ditanam di dataran rendah 

maupun di dataran tinggi. Cabai merah sebagai salah satu komoditi sayuran yang penting, 

sebagai bumbu dapur (rempah-rempah), yang sifatnya memberi rasa pedas karena minyak 

aetherisnya, sebagai obat maupun sebagai penyedap atau pewarna bahan makanan serta 

mengandung viamin A dan vitamin C (Laksmi Dangini, 1981).  Karena zat gizi yang dimiliki 

oleh buah cabai dan rasanya yang khas maka manfaatnya sangat besar sehingga budidaya 

tanaman cabai terus berkembang. Meskipun produksi tanaman cabai di Indonesia cukup 

tinggi,namun belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia dan permintaan pasar 

mancanegara. Hal ini terutama disebabkan oleh serangan hama dan penyakit yang dapat 

menyebabkan kegagalan panen. Produksi tanaman cabai sangat sering mengalami fluktuasi 

produksi yang dari tahun ke tahun, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor dari 

segi agronomis penggunaan bibit yang tidak bagus, faktor iklim yang sering menyebabkan 

perkembangan hama dan penyakit penyebab kerusakan . Salah satu hama penting yang 

(c) 



menyebabkan menurunnya produksi cabai di Indonesia adalah nematoda puru akar Meloidogyne 

spp. Nematoda ini memegang peranan penting dalam menimbulkan kerusakan pada akar 

tanaman hortikultura, palawija, perkebunan dan gulma. (Dropkin, 1991).  

Kerusakan yang ditimbulkan oleh Melodogyne spp khususnya pada pertanaman cabai di 

seluruh dunia adalah sangat signifikan.  Apabila dilakukan pemeliharaan yang baik, rata-rata 

produksi per hektarnya dapat ditingkatkan.  Dalam rangka untuk meningkatkan produksi cabai 

baik kualitas mapun kuantitas terdapat banyak hambatan. Rendahnya tingkat tingkat produksi 

cabai selain disebabkan oleh penggunaan bibit, kendala-kendala budidaya tanaman di lapang 

juga disebabkan adanya serangan hama dan penyakit tanaman. Suhardi dan Bismo (1980) 

menyatakan bahwa masalah penyakit merupakan faktor pembatas yang penting dan tidak dapat 

diabaikan begitu saja. 

          Hama yang sering menyerang akar tanaman cabai adalah nematoda puru akar 

(Meloidogyne spp ) dan varietas komersiil dari cabai besar menunjukkan reaksi yang peka 

terhadap serangan Meloidogyne  spp. Hampir semua tanaman sayuran dapat diserang oleh 

nematoda puru akar dan beberapa tanaman dapat diserang oleh lebih dari satu spesies nematoda . 

Berdasarkan penelitian  Sasser dan Freckman dalam Kerry (2001), menyatakan bahwa 

kehilangan hasil akibat serangan nematoda puru akar Meloidogyne spp mengakibatkan kerusakan 

sebesar 70%. Meloidogyne spp selain berperan langsung sebagai hama utama juga membuat 

tanaman mudah terserang oleh pathogen lain seperti bakteri, jamur dan virus (Mustika dan 

Ahmad, 2004). Meloidogyne spp termasuk golongan hama yang mengkhawatirkan karena 

bersifat polyfagus dan populasinya telah menyebar di seluruh dunia (Adiputra, 2006). 

Berbagai cara pengendalian dilakukan terhadap nematoda puru akar, Meloidogyne spp 

yaitu penanaman varietas tahan, rotasi tanaman dan kultur teknis, tetapi cara pengendalian 



tersebut kurang efektif untuk menekan populasi Meloidogyne spp. (Kerry, 2001). Cara 

pengendalian dengan nematisida sintetis masih merupakan cara yang sering diterapkan karena 

memberikan respon yang cepat dan dapat mempertahankan produksi tanaman. Cara penerapan 

yang tidak tepat dari nematisida sintetis akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. 

Oleh karena itu diperlukan cara pengendalian yang menggunakan bahan-bahan yang berasal dari 

tanaman yang dapat berfungsi sebagai bahan yang dapat menghambat atau melumpuhkan 

aktivitas patogen atau hama yang menyerang suatu tanaman. Kirinyuh selain bersifat gulma 

tetapi ekstrak daunnya  juga mampu menekan perkembangan nematoda kentang (Globodera 

rostochiensis (woll) Behrens) dan hasil penelitian Hardiansyah (2006) menyatakan bahwa daun 

Kirinyuh, C.odorata dapat menekan populasi nematoda G.rostochiensis sebesar 89,25% pada 

dosis 100 gr/ 2.5 kg tanah. Selain hal tersebut manfaat lain dari Kirinyuh adalah dapat sebagai 

pupuk atau perangsang tumbuh bagi beberapa tanaman pertanian. 

Hasil penelitian oleh Ambika dan Poonima (2004) di India menyatakan bahwa pemberian 

ekstrak daun Kirinyuh ke dalam tanah pertanaman kedele mampu menambah tinggi tanaman 

sekitar 15%, panjang akar 40% dan hasil polong meningkat 163 %.  Bahan –bahan tersebut 

mudah didapat disekitar kita dan penerapannya mudah, murah dan ramah terhadap lingkungan.  

 

2.5 Arti Penting Nematoda Puru Akar  (Meloidogyne spp) pada Tanaman Cabai 

Nematoda ditemukan pertama kali sebagai penyebab penyakit pada tanaman sayuran 

yaitu serangan nematoda puru akar (root-knot) pada tanaman mentimun di green house Inggris 

(Jensen, 1972). Nematoda Meloidogyne spp menyerang hampir semua tanaman sayuran dan 

beberapa tanaman dapat diserang lebih dari satu species nematoda. 

Kelompok nematoda puru akar Meloidogyne spp adalah salah satu nematoda yang sangat 

merugikan secara ekonomis. Nematoda tersebut terkenal sebagai nematoda endoparasit sedentary 

dengan penyebaran di seluruh dunia serta mempunyai inang yang cukup banyak. Nematoda ini 



berperan penting dalam menimbulkan kerusakan pada tanaman tomat. Meskipun produksi cabai 

di Indonesia cukup tinggi, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia dan 

permintaan pasar manca negara. Tidak terpenuhinya permintaan pasar akan kebutuhan cabai, 

terutama disebabkan oleh serangan hama dan penyakit yang cukup besar. Serangan hama dan 

penyakit pada tanaman cabai akhirnya menyebabkan kegagalan panen. Salah satu hama penting 

yang menyebabkan menurunnya produksi cabai di Indonesia adalah nematoda puru akar 

Meloidogyne spp. Kerusakan yang ditimbulkan Meloidogyne spp sangatlah signifikan, 

khususnya pada tanaman cabai di seluruh dunia.  

Hasil penelitian Sasser dan Freckman (1987) dalam Kerry (2001), kehilangan hasil akibat 

nematoda puru akar mengakibatkan kerusakan sebesar 70% dengan rata-rata sebesar US$ 100 

milyar tiap tahunnya. Selain berperan langsung sebagai hama utama, Meloidogyne spp juga 

membuat tanaman menjadi mudah terserang patogen lain seperti jamur, bakteri dan virus 

(Mustika dan Ahmad, 2004). Meloidogyne spp merupakan golongan hama yang sangat 

mengkhawatirkan karena sifatnya polyfagus dan populasinya telah tersebar di seluruh dunia.. 

Kirinyuh selain bersifat racun pada gulma the juga mampu menekan perkembangan nematoda 

kentang (Globodera rostochiensis (woll) Behrens) dan hasil penelitian Hardiansyah (2006) 

menyatakan bahwa daun Kirinyuh, C.odorata dapat menekan populasi nematoda G.rostochiensis 

sebesar 89,25% pada dosis 100 gr/ 2.5 kg tanah. Selain hal tersebut manfaat lain dari Kirinyuh 

adalah dapat sebagai pupuk atau perangsang tumbuh bagi beberapa tanaman pertanian. Tanaman 

yang digunakan dalam penelitan ini adalah daun sirih pier betle atau  daun sirih daun 

Chromolaena odorata  Hasil penelitian oleh Ambika dan Poonima (2004) di India menyatakan 

bahwa pemberian ekstrak daun Kirinyuh ke dalam tanah pertanaman kedele mampu menambah 

tinggi tanaman sekitar 15%, panjang akar 40% dan hasil polong meningkat 163 %. 

 

 2.6  Patogenitas Meloidogyne spp 

Larva stadia dua dari Meloidogyne spp merupakan stadia infektif yang bersifat migratory 

dan bergerak menuju tumbuhan inang untuk mencari makan. Setelah larva masuk ke dalam akar, 

larva bergerak diantara sel sampai masuk di dekat silinder pusat dan selanjutnya di tempat 



tersebut larva menetap dan merangsang sistem pertumbuhan sehingga terbentuk sel-sel raksasa 

(giant cell). (Sritamin 1988).Infeksi Meloidogyne spp mula-mula merupakan serangkaian proses 

yang dapat merubah seluruh sistem fisiologi tanaman inang. (Dropkin, 1991). 

  

Gambar 2.2 

Siklus hidup dan mekanisme serangan Meloidogyne spp pada akar tanaman 

 Sumber :  http://www.ctahr.hawaii.edu/nelsons/coffee/nema-cycle1.jpg 

 

Secara individual nematoda hanya memiliki efek yang sangat kecil pada tanaman inang, 

tetapi dalam tingkat populasi yang tinggi menyebabkan kerusakan yang parah.Patologi yang 

terjadi pada tanaman tomat yang terserang Meloidogyne spp yaitu pada jaringan korteks dan 

perisikel yang berada di sekitar larva mengalami pembesaran dan membelah selanjutnya menjadi 

puru akar (pembengkakan akar). Larva stadia dua keluar dari telur pada permukaan puru dan 

menyerang akar di dekatnya. Nematoda dan jaringan tanaman yang baru terbentuk berperan 

sebagai metabolic zink, tanaman mengalihkan zat hara ke tempat tersebut yang seharusnya ke 

daun, bunga dan buah. 



Larva infektif terus mempenetrasi jaringan akar sampai ke stele. Kemudian 5-7 sel yang 

berada di sekitar larva menjadi besar menjadi sel-sel raksasa (giant cell) yang spesifik dan sel-sel 

tersebut menjadi sumber makanan selama perkembangan sampai dewasa. Akibat infeksi 

Meloidogyne spp proses diferensiasi pada floem dan xylem terganggu dan karena fungsi akar 

terganggu karena mengalami  kerusakan akibat serangan nematoda sehingga  fungsi akar 

menjadi terhambat. Akar yang terinfeksi oleh nematoda mangakibatkan akar mengalami 

pertumbuhan baru dan akibatnya  pengangkutan dari akar ke bagian atas tanaman menjadi 

berkurang. Pada tanaman yang terinfeksi memerlukan lebih banyak energi untuk 

tumbuh ,tanaman akan mengalami kemampuan yang kurang dalam mengatasi kekeringan 

akhirnya produksipun menjadi berkurang dan fotosintesis juga menjadi semakin rendah. 

Infeksi oleh Meloidogyne spp juga menyebabkan tanaman lebih rentan terhadap patogen 

karena sebagai akibat luka yang disebabkan oleh nematoda akan memberikan celah kepada 

mikroorganisme  atau patogen lain yang menyerang akar tanaman sehingga kerusakan menjadi 

lebih parah. Hal ini akan menyebabkan  kehilangan resistensi genetik apabila ada infeksi oleh 

jamur seperti Phytophtora.  

 

2.7 Pengendalian Nematoda Puru Akar Meloidogyne spp 

Upaya pengendalian terhadap nematoda parasit tanaman khususnya nematoda puru akar 

Meloidogyne spp telah banyak dilakukan yaitu dengan penanaman varietas tahan, rotasi tanaman 

dan kultur teknis  Tetapi cara pengendalian tersebut kurang efektif untuk menekan populasi 

Meloidogyne spp (Kerry, 2001). Salah satu cara yang sampai saat ini sering digunakan adalah 

pemberian nematisida sintetis. Disatu pihak cara ini memberikan respon yang cepat terhadap 

penekanan populasi nematoda dan dapat menentukan kualitas dan kuantitas produksi tomat dan 



disisi lain cara ini masih menimbulkan efek samping yang tidak baik terhadap lingkungan seperti 

adanya pencemaran lingkungan, efek risidu bahan kimia dijaringan tanaman yang berakibat tidak 

baik bagi kesehatan konsumen dan dampak negatif bagi para petani  sebagai pelaku pegendalian 

ini. Penggunaan nematisida dapat mempertahankan hasil pertanian apabila tanpa nematisida 

sintetis terjadi penurunan produksi hampir sepertiga dari total produksi (Luc et al, 1990 dalam 

Kerry, 2001) 

Disisi lain dari respon nematisida yaitu apabila penggunaan nematisida yang tidak tepat 

akan berakibat negatif terhadap lingkungan karena efek residu bahan aktif yang terdapat dalam 

tanah maupun tanaman. Selain hal tersebut juga harga nematisida sintetis mahal. Yang lebih 

penting lagi akibat penggunaan nematisida sintetis berdampak buruk terhadap ekosistem,oleh 

karena itu dilakukanlah cara pengendalian yang lebih efektif dan dapat menekan populasi 

nematoda baik dalam tanah maupun pada tanaman. Penggunaan nematisida alami yang diperoleh 

dari ekstrak daun tanaman seperti Chromolena odorata dan daun Lantana camara dapat 

menekan populasi nematoda dalam tanah.  

Beberapa hasil penelitian tentang pengendalian nematoda parasit tanaman seperti 

pengendalian nematoda dengan penggunaan jamur nematofagus adalah merupakan salah satu 

cara alternatif yang sangat potensial untuk dikembangkan (Mustika dan Ahmad, 2004). Aplikasi 

pada tanaman dapat dilakukan dengan menggunakan biakan jamur tersebut dalam media jagung, 

beras dan dedak. Penekanan populasi nematoda P. brachierus pada tanaman nilam mengunakan 

tanaman tahan didapatkan daya tahan yang cukup (Harni, dkk, 2007).Teknologi yang efektif 

untuk mengendalikan nematoda dan aman bagi lingkungan yaitu dengan musuh-musuh alaminya 

yang dapat menghambat pertumbuhan populasi nematoda. Hasil penelitian oleh Fransiska (2009) 



menemukan jamur nematofagus Trichophyton sp dan Aspergillus sp efektif untuk menekan 

populasi nematoda puru akar (Meloidogyne spp) 

Tanaman Kirinyuh selama bersifat racun pada gulma , daun kirinyuh dalam bentuk 

serbuk juga mampu menekan perkembangan nematoda kentang (Globodera rostochiensis (woll) 

Behrens), Hardiansyah, (2006) melaporkan bahwa serbuk daun Mundi (Melia azedarach L) dan 

daun kirinyuh (C.odorata L) pada dosis 100 gr/ 2,5 kg tanah mengakibatkan penekanan tertinggi 

terhadap larva G. Rostochiensis (89,25%) 

 

 2.8 Faktor Lingkungan  Yang Mempengaruhi Kehidupan Meloidogyne spp. 

Perkembangan nematoda puru akar dipengaruhi oleh suhu, kelembaban, tanah, aerasi 

tanah, struktur tanah, pH tanah, besarnya partikel tanah, umur tumbuhan, kandungan bahan 

organik dan anorganik. Suhu dapat mempengaruhi pergerakan dan perkembangan nematoda 

(Sastrahidayat, 1990). Nematoda puru akar tumbuh inaktif pada suhu rendah yaitu 5-15
o 

C, 

optimum pada suhu 15-30
o
 C, dan tinggi pada suhu 30-40

o
 C. Pada inang yang cocok nematoda 

dapat hidup dengan baik pada suhu 25-30
o
 C (Dropkin, 1991). Pada tanah kering, telur dan larva 

nematoda, dapat bertahan hidup jika kelembaban cukup tinggi hingga mendekati 100% (Tailor 

dan Sasser, 1978). 

Tipe tanah mempengaruhi perkembangan nematoda mislnya sifat tekstur, aerasi, 

kelembaban, pH, kandungan bahan organik dan anorganik tanah. Nematoda membutuhkan 

kelembaban yang lembab dan aerasi yang baik. Aerasi berhubungan erat dengan kandungan air 

tanah, aerasi akan menurun dengan meningkatnya kandungan air tanah sehingga ketersediaan 

oksigen dalam tanah berkurang. Pertukaran udara dalam tanah mempengaruhi pernafasan 

nematoda. Perkembangan nematoda akan baik jika keadaan udara dalam tanah cukup. Pada 

kondisi oksigen rendah dapat menghambat perkembangan dan penetasan telur. Produksi dan 



pergantian kulit nematoda kebanyakan sangat sensitif terhadap oksigen yang rendah, sedangkan 

dampak terhadap penetasan telur kurang peka (Cook dkk., 2002).  

Tipe dan pH tanah berpengaruh terhadap distribusi Meloidogyne, larva di tanah berpasir 

mampu bergerak horizontal dan vertikal sejauh 75 cm dalam 9 hari. Efek pH tanah pada puru 

akar bervariasi, spesies Meloidogyne dapat hidup bereproduksi pada pH berkisar 4-8 (Luc dkk., 

1995).  Bahan organik yang bersifat nematisida yang diberikan ke dalam tanah berpengaruh 

terhadap penekanan perkembangan nematoda. Hasil dekomposisi dari bahan organik yaitu 

terbentuknya asam lemak seperti asam asetat, asam butirat, dan asam propionat. Asam-asam ini 

pada konsentrasi tinggi berbahaya bagi perkembangan nematoda (Singh dan Sitaramaiah, 1994). 

Pemberian bahan organik ke dalam tanah dapat menekan perkembangan nematoda,  hal ini 

diduga akibat dekomposisi bahan organik secara langsung bersifat racun bagi nematoda. 

  

2.9    Pestisida Nabati 

Pestisida nabati adalah bahan aktif yang didapat dari bahan baku tumbuh-tumbuhan yang 

mempunyai kelompok metabolit sekunder yang mengandung beribu-ribu senyawa bioaktif 

seperti alkaloid, fenolik, terpenoid, flavonoid, tanin, polifenol, kuinon, steroid, triterpenoid, 

monoterpen, seskuiterpenoid, saponin, etanol, propenil, eugenol, karvakrol, chavicol, kavibetol, 

alilpirokatekol, kavibetol asetat, alilpirokatekol asetat, sinoel, estragol, metileter, p-simen, 

karyofilen, dan kadinen. Senyawa bioaktif ini dapat dimanfaatkan seperti layaknya sintetis, 

perbedaannya bahan aktif pestisida nabati disintesa oleh tumbuhan dan jenisnya dapat lebih dari 

satu macam (campuran) (Hidayat, 2001).  

Saat ini setidaknya terdapat lebih dari 2000 jenis tanaman yang telah dikenal dan 

memiliki kemampuan sebagai pestisida (Novizan, 2002). Tumbuhan yang digunakan dalam 

penelitian ini mengandung bahan aktif yang menghambat perkembangan nematoda puru akar 

Meloidogyne spp.: 

2.9.1 Sirih (Piper betle L.) 



Tanaman sirih merupakan tanaman yang tumbuh memanjat dengan tinggi tanaman 

sampai 15 m. Helaian daun berbentuk bundar telur atau bundar telur lonjong. Pada bagian 

pangkal berbentuk jantung atau agak bundar, tulang daun bagian bawah gundul atau berbulu 

sangat pendek, tebal berwarna putih, panjang 5 sampai18 cm, dan lebar 2,5 sampai 10,5 cm. 

Daun pelindung berbentuk lingkaran, bundar telur sungsang, atau lonjong dengan panjang kira-

kira 1 mm (Gambar 2.4). 

Perbungaan berupa bulir, sendiri-sendiri di ujung cabang dan berhadapan dengan daun. 

Bulir bunga jantan memiliki panjang 1,5 sampai 3 cm dengan benang sari yang sangat pendek. 

Bulir bunga betina mempunyai panjang 2,5 sampai 6 cm dan panjang kepala putik 3 sampai 5 

cm. Buah buni, bulat dengan ujung gundul. Bulir yang masak berbulu kelabu, rapat, dengan tebal 

1 sampai 1,5 cm. Kedudukan taksonomi tanaman sirih dalam sistematika tumbuhan adalah 

sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Piperales 

Famili             : Piperaceae 

Genus  : Piper 

Spesies : Piper betle L. 

 

 

 

 



 

 

Gambar 2.3 Piper betle L. (Sirih)  

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

Kandungan kimia utama yang memberikan ciri khas daun sirih adalah minyak atsiri. 

Selain minyak atsiri, senyawa lain yang menentukan mutu daun sirih adalah vitamin, asam 

organik, asam amino, gula, tanin, lemak, pati, dan karbohidrat. Komposisi minyak atsiri terdiri 

dari senyawa fenol, turunan fenol propenil (sampai 60%). Komponen utamanya eugenol (sampai 

42,5 %), karvakrol, chavikol, kavibetol, alilpirokatekol, kavibetol asetat, alilpirokatekol asetat, 

sinoel, estragol, eugenol, metileter, p-simen, karyofilen, kadinen, dan senyawa seskuiterpen 

(Darwis, 1992). 

Menurut Dwiyanti (1996), di dalam 100 g daun sirih segar mengandung komposisi 

sebagai berikut: kadar air 85,4 g, protein 3,1 g, lemak 0,8 g, karbohidrat sebanyak 6,1 g, serat 2,3 

g, bahan mineral 2,3 g, kalsium 230 mg, fosfor 40 mg, besi 7,0 mg, besi ion 3,5 g, karoten 

(dalam bentuk vitamin A) 9600 IU, tiamin70 ug, riboflavin 30 ug, asam nikotianat 0,7 mg, dan 

vitamin C 5 mg.  Menurut Dwiyanti (1996), daun sirih mengandung senyawa tanin, gula, 

vitamin, dan minyak atsiri. Minyak atsiri daun sirih yang berwarna kuning kecokelatan 

mempunyai rasa getir, berbau wangi dan larut dalam pelarut organik seperti alkohol, eter, dan 

kloroform, serta tidak larut dalam. Daun sirih mempunyai khasiat sebagai styptic (penahan 

darah) dan vulnerary (obat luka pada kulit) juga berdaya antioksida, antiseptik, fungisida dan 

bahkan sebagai bakterisidal. Hal ini juga dikatakan oleh Widarto (1990) bahwa daun sirih 

mengandung minyak atsiri yang bersifat menghambat pertumbuhan mikroba. 

2.9.2 Kirinyuh (Chromolaena odorata L.) 



Tanaman kirinyuh memiliki daun berbentuk oval, bagian bawah lebih lebar, makin ke 

ujung makin runcing. Panjang daun 6 – 10 cm dan lebarnya 3 – 6 cm. Tepi daun bergerigi, 

menghadap ke pangkal. Letak daun juga berhadap-hadapan. Karangan bunga terletak di ujung 

cabang (terminal). Setiap karangan terdiri atas 20 – 35 bunga. Warna bunga selagi muda kebiru-

biruan, semakin tua menjadi coklat (Gambar 2.5). 

Kirinyuh berbunga pada musim kemarau, perbungaannya serentak selama 3 – 4 minggu 

(Prawiradiputra, 1985). Pada saat biji masak, tumbuhan mengering. Pada saat itu biji pecah dan 

terbang terbawa angin. Kira-kira satu bulan setelah awal musim hujan, potongan batang, cabang 

dan pangkal batang bertunas kembali. Biji-biji yang jatuh ke tanah juga mulai berkecambah 

sehingga dalam waktu dua bulan berikutnya kecambah dan tunas-tunas telah terlihat 

mendominasi area. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4  Tanaman Kirinyuh (Chromolaena odorata L. ) 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

Klasifikasi tanaman kirinyuh menurut Prawiradiputra, (1985) adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub Divisio : Angiospermae 

Klas  : Dicotyledonae 



Ordo   : Asterales 

Famili            : Eupatorium 

Genus  : Eupatorium odoratum 

Spesies : Chromolaena odorata L. 

Tumbuhan ini sangat cepat tumbuh dan berkembang biak. Karena cepatnya 

perkembangbiakan dan pertumbuhannya, gulma ini cepat juga membentuk komunitas yang rapat 

sehingga dapat menghalangi tumbuhnya tumbuhan lain melalui persaingan (FAO, 2006). 

Kirinyuh dapat tumbuh pada ketinggian 1000 – 2800 m dpl, tetapi di Indonesia banyak 

ditemukan di dataran rendah (0 – 500 m dpl) seperti di perkebunan-perkebunan karet dan kelapa 

serta di padang-padang penggembalaan (FAO, 2006). Tinggi tumbuhan dewasa bisa mencapai 5 

m, bahkan lebih (Department of Natural Resources, Mines and Water, 2006). Batang muda 

berwarna hijau dan agak lunak yang kelak akan berubah menjadi coklat dan keras (berkayu) 

apabila sudah tua. 

 Letak cabang biasanya berhadap-hadapan (oposit) dan jumlahnya sangat banyak. 

Percabangannya yang rapat menyebabkan berkurangnya cahaya matahari ke bagian bawah, 

sehingga menghambat pertumbuhan spesies lain, termasuk rumput yang tumbuh di bawahnya. 

Dengan demikian gulma ini dapat tumbuh sangat cepat dan mampu mendominasi area dengan 

cepat pula. Kemampuannya mendominasi area dengan cepat ini juga disebabkan oleh produksi 

bijinya yang sangat banyak. 

Menurut Ikhimioya (2003), kirinyuh mengandung zat antinutrisi. Kandungan antinutrisi 

kirinyuh adalah sebagai berikut: Haemagglutinnin 9.72 mg/g, Oxalate 1,89 %, Phytic acid 

1,34 % dan Saponin 0,50 %. Sebagai insektisida. Pemanfaatan daun kirinyuh sebagai pestisida 

nabati telah dimulai pada beberapa hama antara lain pada ordo Lepidoptera, Coleoptera, 



Hemiptera dan Isoptera. Variasi aktivitasnya dapat berupa efek insektisidal atau repelen, 

tergantung spesies hamanya. Menurut Haryati dkk., (2004), kirinyuh mampu memberikan efek 

kronik pada nematoda parasit, dan beberapa jenis serangga seperti rayap, Sitophilus zeamais, 

Prostephanus truncatus, Plutella xylostella, Spodoptera litura, dan Spodoptera exigua. Hal ini 

disebabkan oleh adanya senyawa metabolik sekunder yang dikandungnya. Isolasi gulma ini 

berhasil ditemukan sejumlah alkohol, flavononas, flavonas, khalkones, asam aromatik dan 

minyak esensial. Minyak esensial dari daun gulma ini dapat menimbulkan efek pestisidal dan 

nematisidal. 

2.9.3 Tembelekan (Lantana camara L.) 

Tembelekan adalah tanaman semak berkayu, batangnya tegak hingga 4 meter, bercabang 

dan berduri, merupakan tanaman tahunan yang mempunyai buah bulat dan bergerombol dan 

berkembang biak dengan biji (Gambar 2.6). Tembelekan merupakan tanaman terna, semak atau 

perdu, kadang-kadang juga merupakan pohon atau liana dengan ranting-ranting yang jelas 

berbentuk segi empat, jelas terlihat terutama pada ujung-ujung yang masih muda. Tanaman ini 

tumbuh ditempat terbuka dan terlindung hingga 1.700 meter diatas permukaan laut yang cahaya 

mataharinya cerah sampai cukup teduh (Steenis, 1987).  

Menurut Tjitrosoepomo (1988), tanaman tembelekan (Lantana camara)  memiliki 

klasifikasi lengkap, yaitu sebagai berikut: 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospemnae  

Kelas  : Dicotyledoneae  

Ordo  : Labiales 

Famili    : Verbeneceae  



Genus  : Lantana 

Species : Lantana camara L.     

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5  Lantana camara L 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

Tanaman tembelekan membentuk hutan-hutan yang sukar ditembus, tanaman ini juga 

merupakan perdu yang sangat sangat berbau. Tembelekan merupakan tanaman hias atau pagar 

yang berasal dari Amerika tropis, sebagian besar tanaman ini tumbuh liar (Steenis, 1987). Bunga 

dalam rangkaian yang bersifat rasemos, kelopak berlekuk atau berbiji dan  seringkali zigomorf. 

Mahkota berbentuk buluh yang nyata, taju-taju mahkota yang sama besar, sedikit miring, tidak 

jelas berbibir. Benang sari empat, dan tidak sama panjang. Bakal buah menumpang, tersusun dari 

2 sampai 4 daun buah yang tepinya melipat kedalam berbentuk sekat, hingga bakal buah terbagi-

bagi dalam 4 sampai dengan 8 ruang. Salah satu daun kadang-kadang tereduksi sehingga bakal 

buah hanya beruang dua. Pada setiap daun buah terdapat 2 bakal biji yang apotrop atau anatrop, 

menempel pada tepi daun buah. Tangkai putik yang ujung bakal buah tidak terbagi. Buahnya 

buah batu yang berisi 2, 4 atau 8 biji. Biji dengan sedikit endosperm dan mempunyai lembaga 

lurus (Tjitrosoepomo, 1988). 

Tembelekan mempunyai tinggi 0,5 meter sampai 5 meter, perdu yang bercabang banyak. 

Batang segi empat, yang muda penuh rambut, kelenjar kecil dengan duri tempel. Daun 



bertangkai sangat panjang, bulat telur dengan pangkal yang tumpul dan ujung yang runcing, 

bergigi, bergerigi, dari sisi atas berbulu kasar dan dari sisi bawah berbulu jarang. Bulir pendek di 

ketiak daun, tunggal, bertangkai. Daun pelindung bulat telur jorong, panjangnya 0,5 cm. Kelopak 

berbentuk lonceng, berlekuk tidak dalam, tinggi 2 mm. Daun mahkota membengkok, panjangnya 

1 cm, tepian bertaju 4 sampai 5, taju tidak sama besarnya, oranye, merah muda, merah dan putih, 

sering bergantian warna. Benang sari 4, panjang 2 cm, buah batu saling berdekatan berbentuk 

bulat telur, berinti satu (Steenis, 1987). 

Tanaman ini disamping sebagai gulma juga diduga sebagai pestisida nabati. Senyawa 

sekunder yang terdapat dalam tembelekan adalah Alkaloid, Flavonoid, Triterpenoid. Alkaloid 

yang dikandung adalah Lantanine yang terdapat pada seluruh bagian tumbuhan tersebut. 

Flavonoid terdapat pada daun dan akar dan Triterpenoid pada daun . Tumbuhan itu dapat 

digunakan sebagai pestisida nabati yang dapat membunuh serangga antara lain Aphid fabae, 

Plutella xylostella, Manduca septa, Dysdercus cingulatus, dan Sitophillus oryzae. Sifatnya dapat 

berupa racun kontak, racun perut, dan anti serangga ( Grainge & Ahmed, 1988).  

Bau menyengat dan sifat beracun tumbuhan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

penolak serangga bahan yang disimpan. Daun dan biji dari tembelekan meracun hewan rumput 

dan manusia (Steenis.1987), gejala keracunan tembelekan tampak 2 hingga 6 jam setelah 

memakan daun dan bijinya. Gejala keracunan yang ditimbulkan adalah muntah, sakit kepala, 

gemetar, takut pada sinar,pupil mata melebar, pernapasan lambat, pH tubuh menurun, reflek 

tendon menurun, bernafsu tidur bahkan dapat menimbulkann kematian. 

 

 


