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Abstrak 

Pada budidaya karet penyakit jamur akar putih (Rigidoporus lignosus) adalah penyakit yang paling merugikan 

di antara penyakit-penyakit akar yang dikenal. Meluasnya penyakit jamur akar putih  (Rigidoporus lignosus) akan 

menghambat atau menggagalkan usaha peremajaan dan perluasan tanaman karet. Sebagai upaya perlindungan tanaman 

dapat dilakukan pencegahan terhadap kejadian penyakit jamur akar putih dengan menanam tumbuhan antagonis 

disekitar tanaman karet yang sehat atau disekeliling tunggul bekas karet tua seperti lidah mertua yang ternyata dapat 

menghambat serangan jamur akar putih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menguji efektivitas lidah 

mertua (Sanseviera trifasciata) terhadap penyakit jamur akar putih yang menyerang tanaman karet. Penelitian dimulai 

dengan melakukan eksplorasi jenis lidah mertua yang berpotensi sebagai tanaman antagonis terhadap jamur akar putih 

di Perkebunan Karet Rakyat Kabupaten Balangan dan dilakukan uji fitokimia kemudian dilakukan Uji Efektivitas 

Secara In Vitro dengan menguji jenis dan dosis setelah didapatkan jenis lidah mertua yang terbaik dilanjutkan dengan 

Uji Efektivitas Secara In Vivo (Uji Lapang) dengan menguji perlakuan jarak tanam lidah mertua mulai 10 cm, 20 cm 

dan 30 cm dari pohon karet. Eksplorasi jenis lidah mertua di perkebunan karet rakyat mendapatkan 3 (tiga) jenis lidah 

mertua yaitu Sanseviera trifasciata Laurentii, Sanseviera trifasciata Prain dan Sanseviera trifasciata Hahnii. Ketiga 

jenis lidah mertua tersebut kemudian di uji efektivitas secara in vitro, penelitian menunjukkan bahwa lidah mertua yang 

terbaik dalam menghambat pertumbuhan jamur akar putih adalah Sanseviera trifasciata Laurentii dengan dosis 5 ml 

atau konsentrasi 0,5 % dalam media PDA walaupun hasil analisis data menyatakan tidak berpengaruh nyata akan tetapi 

secara kasat mata dapat dilihat penghambatannya. Hal ini sejalan dengan hasil uji fitokimia dimana kandungan bahan 

aktif dari Sanseviera trifasciata Laurentii adalah senyawa pregnane glikosid yaitu : 1-beta,3-beta-dihydroxypregna-

5,16-dien-20-one glikosid (atau disebut saponin glikosid triterpen) yang tinggi dibandingkan dengan S. trifasciata var. 

Prainn dan S. trifasciata var. Hahni dimana senyawa tersebut dapat menguraikan enzim beracun yang diantaranya 

adalah kloroform, benzen, xilen, formaldehid, dan triklorotilen. Sementara pada jamur menghasilkan enzim tersebut 

untuk proses morfogenesis. Kemudian Sanseviera trifasciata Laurentii di uji lapang dengan perlakuan jarak tanam. 

Hasil Uji lapang pada tingkat serangan ringan Sanseviera trifasciata Laurentii tidak berpengaruh nyata dengan rata-rata 

keparahan penyakit 0,58%. Pada tingkat serangan sedang-berat berpengaruh nyata dengan rata-rata keparahan penyakit 

0,67-0,69 %. Pada tingkat serangan berat menunjukkan berpengaruh nyata dengan rata-rata keparahan penyakit 0,82-

0,86 %. Hasil analisis penekanan penyakit pada masing-masing perlakuan S1 yaitu perlakuan penyiraman fungisida 

bayleton tidak berpengaruh nyata dengan rata-rata penekanan penyakit 0.13%, S2 yaitu perlakuan penanaman S. 

trifasciata Laurentii dengan jarak tanam 10 cm dari tanaman karet tidak berpengaruh nyata dengan rata-rata penekanan 

penyakit 0,20 %,  S3 yaitu perlakuan penanaman S. trifasciata Laurentii dengan jarak tanam 20 cm dari tanaman karet 

berpengaruh nyata dengan rata-rata penekanan penyakit 0,29 % dan S4 yaitu perlakuan penanaman S. trifasciata 

Laurentii dengan jarak tanam 30 cm dari tanaman karet tidak berpengaruh nyata dengan rata-rata penekanan penyakit 

0,25 %. 

 

Kata kunci: lidah mertua, jamur akar putih, karet 

 

Abstract 

In the rubber cultivation white root fungus disease (Rigidoporus lignosus) is the most harmful disease among 

the diseases known roots. Widespread white root fungus disease (Rigidoporus lignosus) would impede or frustrate the 

rejuvenation and expansion of rubber plantations In an effort to do the prevention of crop protection against fungal 

diseases incidence of white roots by planting vegetation around the plant antagonists healthy gum or around the stump 

of the old rubber as a sanseviera that it can inhibit the white root fungus attacks. The purpose of this study was to 

examine and test the effectiveness of sanseviera (Sanseviera trifasciata) against fungal diseases that attack the roots of 

white rubber plant. Research began with exploration of the type of sanseviera as a potential antagonist plants against 
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white root fungus in Rubber Plantation People Balangan and tested phytochemical then carried Test Effectiveness of In 

Vitro by examining the type and dose once obtained the best kind of sanseviera followed by a Test Effectiveness by in 

Vivo (Field Test) to examine the treatment of sanseviera started a spacing of 10 cm, 20 cm and 30 cm from the rubber 

tree. Exploration kind of sanseviera in a rubber plantation folk get three (3) types of sanseviera is Sanseviera trifasciata 

Laurentii, Sanseviera trifasciata Prain and Sanseviera trifasciata Hahnii. The third kind of sanseviera were then tested 

the effectiveness of in vitro studies showed that the sanseviera the best in inhibiting the growth of white root fungus is 

Sanseviera trifasciata Laurentii with doses of 5 ml or a concentration of 0.5% in the PDA even though the data analysis 

stating no effect real but can be seen by naked eye inhibition. This is in line with the results of phytochemical test in 

which the active ingredient of Sanseviera trifasciata Laurentii is glikosid pregnane compounds are: 1-beta, 3-beta-

dihydroxypregna-5,16-dien-20-one glikosid (or so-called glikosid triterpene saponins) a high compared with S. 

trifasciata var. Prainn and S. trifasciata var. Hahni where the compound can decipher toxic enzyme which include 

chloroform, benzene, xylene, formaldehyde, and triklorotilen. While the fungus produces these enzymes to the process 

of morphogenesis. Then Sansevieria trifasciata Laurentii in field trials with a treatment plant spacing. Test Result field 

at the level of a mild attack Sansevieria trifasciata Laurentii not significant with an average of 0.58% of disease 

severity. At the rate of moderate-severe attacks significantly with an average of 0.67 to 0.69% of disease severity. At the 

rate of severe attacks showed significant with an average of 0.82 to 0.86% of disease severity. Results of the analysis of 

disease suppression in each treatment S1 ie watering fungicide treatment bayleton not significant with an average of 

0:13% disease suppression, ie S2 treatment S. trifasciata Laurentii planting with a spacing of 10 cm from the rubber 

plant is not significant to the average 0.20% disease suppression, ie S3 treatment S. trifasciata Laurentii planting with 

a spacing of 20 cm from the rubber plant significantly with an average of 0.29% disease suppression and S4 are 

planting S. trifasciata Laurentii treatment with a spacing of 30 cm from rubber plant is not significant with an average 

of 0.25% disease suppression. 

 

Keywords: sanseviera, white root fungus, rubber 

 

I. PENDAHULUAN 

Pada budidaya karet penyakit jamur akar putih 

(Rigidoporus lignosus) adalah penyakit yang paling 

merugikan di antara penyakit-penyakit akar yang dikenal. 

Meluasnya penyakit jamur akar putih  (R. lignosus) akan 

menghambat atau menggagalkan usaha peremajaan dan 

perluasan tanaman karet ([7]. 

Data inventarisasi keadaan serangan organisme 

pengganggu tanaman perkebunan kabupaten Balangan 

melaporkan bahwa ganggguan penyakit jamur akar putih 

dalam tahun 2012 mencapai 3.700 Ha dan 3,9% dari 

jumlah tanaman dalam areal tersebut mati akibat penyakit 

tersebut [2]. 

Sebagai upaya perlindungan tanaman dapat dilakukan 

pencegahan terhadap kejadian penyakit jamur akar putih 

dengan menanam tumbuhan antagonis disekitar tanaman 

karet yang sehat atau disekeliling tunggul bekas karet tua. 

Berdasarkan informasi dari Balai Penelitian Getas (Pusat 

Penelitian Karet Indonesia) di Salatiga, Jawa Tengah 

yaitu mengenai peranan tanaman antagonis seperti 

sansievera, kunyit, lengkuas, cocor bebek dan sigsag 

ternyata dapat menghambat serangan jamur akar putih. Di 

kabupaten Balangan yang merupakan salah satu sentra 

perkebunan karet di Kalimantan Selatan, terdapat 

beberapa jenis S. trifasciata. Sanseviera memiliki daun 

keras, tegak, dengan ujung meruncing dengan panjang 

antara 30-120 cm, sedangkan lebarnya sekitar 2.5-8 cm. 

Warna  daun  Sansevieria beragam, mulai hijau tua, hijau 

muda, hijau abu-abu,  perak, dan  warna kombinasi putih 

kuning atau hijau kuning Motif alur atau garis-garis yang 

terdapat pada helai daun juga bervariasi, ada yang 

mengikuti arah serat daun, tidak beraturan, dan ada juga 

yang zig-zag. Efek farmakologis lidah mertua di 

antaranya bisa digunakan untuk antipiretik dan diuretik, 

astringent, hypotensif, serta membersihkan panas dan 

racun [9].  Dalam uji fitokimia yang dilakukan oleh 

Yoshihiro et al. (1997) dalam [4]), S. trifasciata 

mengandung karbohidrat, saponin, glikosida, dan  steroid.  

Menurut  [8],  kandungan kimia yang terdapat dalam 

tumbuhan Sanseviera, antara lain saponin polifenol, 

kardenolin, kardamin, dan abamagenin. 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka 

peneliti melakukan penelitian mengenai efektivitas 

tanaman lidah mertua (S. trifasciata) terhadap penyakit 

jamur akar putih (R. lignosus) dan ingin mengetahui jenis 

S. trifasciata yang mana yang paling efektif dalam 

mengendalikan serangan jamur akar putih. 

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menguji 

efektivitas lidah mertua (S. trifasciata) terhadap penyakit 

jamur akar putih yang menyerang tanaman karet serta 

mengeksplorasi dan mengidentifikasi jenis lidah mertua 

(S. trifasciata) yang terbaik yang menghambat penyakit 

jamur akar putih yang menyerang tanaman karet. 

Diduga jenis lidah mertua yang terbaik (S. trifasciata) 

yang menghambat penyakit jamur akar putih yang 

menyerang tanaman karet adalah S. trifasciata Laurentii 

yang memiliki daun keras, sukulen, tegak, ujung daun 

meruncing, dengan warna berloreng dan corak kuning di 

bagian tepi. 

II. BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan pada beberapa tahap yaitu: 

Eksplorasi jenis lidah mertua yang berpotensi sebagai 

tanaman antagonis terhadap jamur akar putih di 

Perkebunan Karet Rakyat Kabupaten Balangan pada 

bulan Februari 2014 dan Agustus 2014, Uji Efektivitas 

Secara In Vitro di Laboratorium Fitopatologi Universitas 

Lambung Mangkurat pada akhir bulan Februari sampai 

akhir bulan April 2015 dan dilanjutkan dengan Uji 

Efektivitas Secara In Vivo (Uji Lapang) di Lahan 
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Perkebunan Karet Rakyat Desa Mampari kecamatan 

Batumandi Kabupaten Balangan pada akhir bulan April 

sampai awal bulan Agustus 2015. 

 

A. Bahan 

Bahan yang digunakan adalah tanaman karet (umur 2 

tahun, klon PB260), 3 jenis tanaman  lidah mertua, isolat 

jamur akar putih dan fungisida bayleton.  

 

B. Metode Penelitian 
Eksplorasi Jenis Lidah Mertua: eksplorasi tanaman 

lidah mertua dilakukan di beberapa lokasi lahan 

perkebunan karet rakyat kabupaten Balangan yaitu; 

kecamatan Juai, kecamatan Halong, kecamatan Paringin 

Selatan dan Kecamatan Batumandi. Eksplorasi pertama 

dilaksanakan pada bulan Februari 2014 dan kedua pada 

bulan Agustus 2014.  

 

Uji Efektivitas Secara In Vitro : 

1) Penyediaan Isolat Patogen (Rigidoporus lignosus). 
Isolat cendawan R. Lignosus yang digunakan dalam 

penelitian ini berasal dari koleksi Laboratorium 

Lapangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas 

Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan yang 

diisolasi dari perkebunan karet rakyat kabupaten 

Balangan. Isolat cendawan ditumbuhkan pada media 

Potato Dextrose Agar (PDA) kemudian diinkubasikan 

pada suhu ruang selama 7 hari sebelum diperlakukan 

untuk pengujian terhadap ekstrak lidah mertua. 

2) Seleksi Tanaman Lidah Mertua. Tanaman lidah 

mertua yang diperoleh dari hasil eksplorasi di lapang, 

diseleksi potensi antagonisme dan efektivitasnya 

dalam menekan perkembangan cendawan R. Lignosus. 

3) Ekstraksi daun, akar dan biji lidah mertua.  Daun, 

akar dan biji lidah mertua yang masih segar 

dibersihkan  dengan air mengalir, kemudian 

dikeringkan  dengan  menggunakan tisu. Bahan 

dipotong-potong kecil kemudian dikeringkan dalam 

oven pada suhu 60o C selama 3 x 24 jam. Setelah 

kering bahan dibuat serbuk dengan blender kering 

kemudian diayak. Simplisa lidah mertua sebanyak 100 

g dilarutkan dalam 500 cc methanol dan diaduk 

selama 4 jam menggunakan pengaduk listrik. Larutan 

ini diendapkan satu malam selanjutnya disaring 

menggunakan kertas saring sehingga didapatkan 

saringan I. Sisa/ampas ditambahkan dengan 300 cc 

methanol dan diaduk seperti semula kemudian 

langsung disaring sehingga didapat saringan II. 

Saringan I dan II dicampur homogen, kemudian 

diuapkan menggunakan rotari evaporator sehingga 

diperoleh ekstrak kental lidah mertua. 

4) Uji efektivitas antijamur ekstrak lidah mertua. Media 

PDA yang masih cair dicampur secara merata dengan 

ekstrak lidah mertua kemudian didinginkan hingga 

membeku. Isolat cendawan R.lignosus diinokulasikan 

dibagian tengah pada media PDA di dalam cawan 

petri dengan menggunakan corkborer, kemudian 

diinkubasikan sampai 72 jam pada suhu kamar. 

Masing-masing sampel dibuat empat ulangan. 

Pengamatan dilakukan setiap hari sampai 

pertumbuhan patogen di dalam cawan petri 

maksimum. Potensi antagonisme ditunjukkan dengan 

penghambatan luas koloni jamur akar putih. 

 

5) Pengukuran luas koloni  jamur akar putih. 
Pengamatan terhadap efektivitas antijamur ekstrak 
lidah mertua dalam menekan pertumbuhan cendawan 

R. Lignosus penyebab penyakit jamur akar putih 

secara in vitro diukur dari pertumbuhan koloni dalam 

biakan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur 

diameter koloni cendawan R. Lignosus untuk 

mengetahui penghambatan terhadap pertumbuhan 

patogen oleh ekstrak lidah mertua. 
6) Analisis bahan aktif lidah mertua. Kandungan bahan 

aktif lidah mertua diketahui dengan melakukan uji 

fitokimia terhadap tiga jenis lidah mertua hasil 

eksplorasi. Hasil analisis penghambatan pertumbuhan 

patogen oleh ekstrak lidah mertua disinkronkan 

dengan hasil uji fitokimia. 

 

Uji Lidah Mertua Terhadap R. lignosus pada 

Tanaman Karet Secara In Vivo: 

1) Persiapan lahan tanaman karet. Tanaman Karet di 

lahan perkebunan ditentukan berdasarkan topografi 

lahan dan tingkat serangan dengan umur tanaman 2 

tahun.  Masing-masing perlakuan terdiri dari tiga 

tanaman sampel. Lahan tempat percobaan yaitu lahan 

perkebunan karet seluas 3 ha  yang sudah diketahui 

terserang jamur akar putih dengan tingkat serangan 

yang berbeda, yaitu serangan berat terdapat pada lahan 

perkebunan yang dekat dengan sumber air seluas 1 ha, 

serangan sedang-berat terdapat pada lahan perkebunan 

yang datar seluas 1 ha, serangan ringan terdapat pada 

lahan perkebunan yang terletak lebih tinggi dari lahan 

lainnya seluas 1 ha. 

2) Persiapan Tanaman Lidah Mertua. Lidah mertua 

terpilih disemai dalam bak besar, setelah tumbuh 

setinggi 40 cm tanaman tersebut ditanam di sekeliling 

tanaman karet yang terdapat serangan jamur akar 

putih. Jarak tanam antara tanaman lidah mertua dan 

tanaman karet untuk masing-masing perlakuan adalah 

10 cm, 20 cm,  dan 30 cm sedangkan jarak tanam 

antar tanaman lidah mertua adalah 20 cm.  Jumlah 

tanaman antagonis yang ditanam di sekitar tanaman 

karet adalah 4 pokok tanaman. Menurut [6], 

banyaknya tanaman antagonis yang ditanam per 

tanaman karet adalah 4-6 pokok pada tanaman belum 

menghasilkan (TBM) dan 8-10 pokok pada tanaman 

menghasilkan (TM). 

3) Pemeliharaan.  Tanaman lidah mertua dibiarkan 

tumbuh mengelilingi tanaman karet selama satu bulan. 

4) Pengamatan. Pengamatan yang dilakukan meliputi 

keparahan penyakit, penekanan penyakit dan sinergi 

faktor. 

5) Pengamatan Keparahan Penyakit.  Keparahan 

penyakit diamati 30 hari setelah penanaman tanaman 

lidah mertua dengan melihat gejala yang muncul pada 
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daun tanaman karet dan akar tanaman tersebut pada 

masing-masing perlakuan setiap dua minggu selama 

dua bulan dengan cara pemeriksaan akar sebagai 

berikut :  

- Bersihkan pangkal batang karet dari rerumputan 

dan dedaunan. 

- Tumpuk rerumputan kering di pangkal batang 

karet setinggi ± 15 cm dari tanah dan siram dengan 

air. 

- Diamkan tumpukan selama 2 minggu. 

- Buka tumpukan dan amati daerah yang telah 

terbuka, biasanya rizomoph tampak disekitar 

perakaran.  

 

Kemudian tanaman karet diprediksi nilai skoring 

penyakitnya berdasarkan kriteria sebagai berikut : 
 

 Skor 0 =     tidak ada serangan/tanaman sehat. 

 Skor 1 =  warna daun pada tajuk menjadi hijau kusam 

atau kuning pucat (tidak mengkilat), agak 

menggulung ke atas. Rizomoph tampak 

pada akar-akar lateral dan sebagian akar 

tunggang serta leher akar. 

 Skor 2 =   Daun-daun layu dan menguning, rizomoph 

telah menembus kulit akar tunggang 

sehingga terjadi pembusukan setempat pada 

kulit akar tunggang serta munculnya 

bunga/berbuah diluar musim/belum saatnya 

berbuah. 

 Skor 3 =  Daun-daun mengering, ranting dan cabang 

sebagian mulai mengering sehingga tajuk 

tanaman meranggas/berguguran dan akar 

tunggang mulai membusuk. 

 Skor 4 =   Daun-daun gugur,akar tunggang membusuk 

sehingga tanaman rebah/mati. 

 

Keparahan penyakit dihitung dengan rumus : 

 

KpP =  

 
 

 

dimana :  KpP  =   Keparahan penyakit 

Ni    =   jumlah tanaman yang terinfeksi pada 

setiap kategori 

Vi    =  nilai numerik masing-masing kategori 

serangan 

 Z    = nilai numerik kategori serangan tertinggi 

 N   =  jumlah tanaman yang diamati  

6) Pengamatan Penekanan Penyakit. Pengamatan di 

lakukan setelah tanaman karet diprediksi nilai skoring 

penyakitnya. Kemudian dihitung penekanan penyakit 

jamur akar putih pada masing-masing perlakuan 

dengan rumus penekanan penyakit sebagai berikut : 

 

PnP = 

 

 dimana : PnP  =  penekanan penyakit (%) 

a = keparahan penyakit pada kontrol 

b = keparahan penyakit pada perlakuan 

 

7) Pengujian Sinergisme Lidah Mertua. Sinergisme 

tanaman lidah mertua yang diuji dihitung dengan 

menggunakan rumus Abbott‟s (Guetsky et al., 2002 

dalam Noor dan Tjahyadi, 2008). Berdasarkan rumus 

tersebut apabila nilai faktor sinergi kurang dari 1, 

maka jenis hubungan lidah mertua bersifat antagonis. 

Rumus Abbot‟s tersebut adalah: 

 

 

 

dimana : a = Keefektifan pengendalian oleh agens 

biokontrol I 

b = Keefektifan pengendalian oleh agens 

biokontrol 

E(exp) = Keefektifan pengendalian dugaan oleh 

campuran agens biokontrol 

E(obs) = Keefektifan pengendalian dugaan oleh 

campuran berdasarkan hasil 

pengamatan 
 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Eksplorasi Jenis Lidah Mertua   

Hasil eksplorasi tanaman lidah mertua yang dilakukan 

di beberapa lokasi lahan perkebunan karet rakyat 

kabupaten Balangan yaitu; kecamatan Juai, kecamatan 

Halong, kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan 

Batumandi mendapatkan 3 (tiga) jenis lidah mertua.  

Adapun deskripsi fisik ketiga jenis lidah mertua tersebut 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel I. Deskripsi fisik jenis lidah mertua hasil eksplorasi 

 

Lidah 

mertua  

Uraian 

Daun 
Warna 

Daun 

Motif Alur 

Pada Daun 

jenis 

ke-1 

  

daun keras, tegak, 

ujung meruncing ; 

loreng,  

bercorak 

kuning 

pada tepi 

daun 

zig-zag 
panjang 30 -120 cm; 

lebar 2.5 - 8 cm 

jenis 

ke-2 

daun keras, tegak, 

ujung meruncing ; 

panjang  30 -120 cm; 

lebar 2.5 - 8 cm 

hijau abu-

abu 

tidak 

beraturan 

  

jenis 

ke-3 

Daun pendek, 

panjang 8 cm 

lebar 3-6 cm 

hijau tua 

Mengikuti 

arah 

serat daun 

 

Berdasarkan deskripsi fisik tersebut di atas, maka 

diketahui kultivar lidah mertua yang ditemukan adalah : 

1) Sansiviera trifasciata var. Laurentiii (Gambar 1)  jenis 

ini lebih banyak ditemukan tumbuh liar disekitar 

pekarangan luas atau pun dipinggir-pinggir kebun 

seringkali oleh petani dibuang begitu saja ketika 

membersihkan lahan perkebunannya; 2) Sansiviera 

trifasciata var. Prainn (Gambar 2) jenis lidah mertua ini 

sangat banyak terdapat di perkebunan karet rakyat dan 

dikenal dengan sebutan lidah mertua pedangan besar; dan 
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3) Sansiviera trifasciata var. Hahnii seperti pada Gambar 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tanaman Sanseviera trifasciata Laurentii. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tanaman Sanseviera trifasciata Prain. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Tanaman Sanseviera trifasciata Hahnii. 

Ketiga jenis lidah mertua tersebut dilakukan uji 

fitokimia untuk mengetahui kandungan bahan aktifnya.  

Hasil uji fitokimia diketahui bahwa pada S. trifasciata var. 

Laurentii memiliki kandungan senyawa pregnane glikosid 

yaitu: 1-beta,3-beta-dihydroxypregna-5,16-dien-20-one 

glikosid (atau disebut saponin glikosid triterpen) yang 

tinggi dibandingkan dengan S. trifasciata var. Prainn dan 

S. trifasciata var. Hahni. 

Pada ketiga jenis lidah mertua diketahui bahwa 

ketiganya memiliki senyawa saponin sterol yaitu 
abamagenin, neoruscogenin, dan sansevierigenin dimana 

kandungan senyawa ini hampir sama jumlahnya pada 

tiap-tiap jenis lidah mertua.  Pada S. trifasciata var. 

Laurentii dan S. trifasciata var. Hahnii memiliki 

kandungan senyawa fenol asam asetat yaitu 4,5-dipropyl 

disulfide acetic acid.  

B. Uji efektivitas antijamur ekstrak lidah mertua. 

Hasil uji efektivitas antijamur ekstrak lidah mertua 

pada dosis 0,3% menunjukkan penghambatan 

pertumbuhan jamur akar putih yang nyata pada jenis lidah 

mertua yang bercorak kuning yaitu S. trifasciata Laurentii 

dibandingkan dengan jenis lidah mertua pedangan besar 

(S. trifasciata Prainn) dan lidah mertua berdaun pendek 

(S. trifasciata Hahhnii). Pada dosis 0,1 % ketiga jenis 

lidah mertua tidak menunjukkan perbedaan 

penghambatan pertumbuhan jamur yang nyata sedangkan 

pada dosis 0,5 % terjadi penghambatan yang sangat nyata, 

jamur akar putih sama sekali tidak tumbuh, pada jenis 

lidah mertua yang bercorak kuning (S. trifasciata 

Laurentii). Hasil pengujian aktivitas penghambatan 

ekstrak lidah mertua dengan jamur akar putih dapat dilihat 

pada Tabel II. 

Tabel II.  Persentase penghambatan pertumbuhan jamur akar 

putih pada ekstrak lidah mertua 

Bahan Uji 

Persentase Penghambatan  

Pertumbuhan Jamur  (R) 

1 mg/ml 3 mg/ml 5 mg/ml 

S. trifasciata 

Prainn 

0.97% 1.02% 0.002% 

S. trifasciata 

Laurentii 

1.01% 1.03% 0.001% 

S. trifasciata 

Hahnii 

0.95% 1.02% 0.002% 

 
Di dalam tiap helai daun sansevieria terdapat senyawa 

aktif pregnane glykoside, yaitu zat yang mampu 

menguraikan zat beracun menjadi senyawa asam organik, 

gula, dan beberapa  senyawa  asam  amino.  Bahan  Aktif 

: Pregnane glikosid yaitu 1 beta,3 beta-dihydroxypregna-

5,16-dien-20-one glikosid, Ruscogenin, Abamagenin, 

Neoruscogenin, sansevierigenin, dan Saponin, Beberapa 

senyawa beracun yang bisa diuraikan oleh tanaman ini 

diantaranya kloroform, benzen, xilen, formaldehid, dan 

triklorotilen. Sementara pada jamur menghasilkan enzim 

tersebut untuk proses morfogenesis. 

Senyawa saponin steroid yang terkandung pada 

rimpang lidah mertua berfungsi sebagai zat antifungal. 

Molekul ini dibentuk untuk mengatasi serangan fungi. 

Selain itu saponin juga mempunyai efek antimikrobial  

fitoprotektan  yang signifikan [1]. Beberapa saponin 

juga diketahui dapat menonaktifkan serangan virus [1]. 

K. Pengujian efektivitas Sanseviera trifasciata Laurentii 

pada tanaman karet 

Berdasarkan hasil pengamatan keparahan penyakit 

pada Blok I dan Blok II serangan ringan tidak 

berpengaruh nyata  dengan rata-rata keparahan penyakit 

0,58% sedangkan pada Blok III dan Blok IV serangan 

sedang-berat berpengaruh nyata dengan rata-rata 

keparahan penyakit 0,67-0,69 % serta pada Blok V dan 

Blok VI serangan berat menunjukkan berpengaruh nyata 

dengan rata-rata keparahan penyakit 0,82-0,86 %. 

Pengujian efektivitas S. trifasciata Laurentii pada 

tanaman karet menunjukkan berpengaruh nyata 

berdasarkan hasil analisis varian ANOVA dan uji LSD 

pada data pengamatan nilai skoring gejala penyakit 

dengan penilikan akar dan daun tanaman karet. Hasil 

analisis penekanan penyakit pada masing-masing 

perlakuan S1 yaitu perlakuan penyiraman fungisida 
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bayleton tidak berpengaruh nyata dengan rata-rata 

penekanan penyakit 0.13%, S2 yaitu perlakuan 

penanaman S. trifasciata Laurentii dengan jarak tanam 10 

cm dari tanaman karet tidak berpengaruh nyata dengan 

rata-rata penekanan penyakit 0,20 %,  S3 yaitu perlakuan 

penanaman S. trifasciata Laurentii dengan jarak tanam 20 

cm dari tanaman karet berpengaruh nyata dengan rata-rata 

penekanan penyakit 0,29 % dan S4 yaitu perlakuan 

penanaman S. trifasciata Laurentii dengan jarak tanam 30 

cm dari tanaman karet tidak berpengaruh nyata dengan 

rata-rata penekanan penyakit 0,25 %. 

Pada perlakuan S3, penanaman S. trifasciata Laurentii 

dengan jarak tanam 20 cm dari tanaman karet, terjadi 

penekanan penyakit yang nyata terhadap jamur akar putih 

hal ini disebabkan karena pada tanaman karet berumur 2 

tahun akar-akar lateral telah menjalar bebas dalam tanah 

sampai 100 cm sedangkan menurut Young (1954) dalam 

Semangun (1996) rizomoph jamur akar putih dapat 

menjalar sampai lebih kurang 180 cm dan sebagaimana  

tanaman  monokotil  lainnya,  akar  S.  trifasciata 

Laurentii berupa  akar serabut atau juga disebut juga wild 

root (akar liar). Selain akar serabut, ciri khas lain dari 

lidah mertua adalah mempunyai rhizoma yang tumbuh 

menjalar di atas permukaan tanah atau tumbuh di dalam 

tanah [1]. 

Dari akar dan rhizoma inilah metabolit sekunder 

tanaman dikeluarkan. Berdasarkan pengamatan pada 

penanaman lidah mertua dengan jarak 20 cm dari leher 

akar tanaman karet terlihat akar serabut lidah mertua 

dapat menjalar di atas permukaan tanah dan rhizoma yang 

tumbuh di dalam tanah dapat mencapai rizomoph yang 

telah menginfeksi akar lateral tanaman karet sehingga 

metabolit sekunder yang dilepaskan tanaman lidah mertua 

dapat menghambat aktivitas jamur akar putih secara 

optimal. 

Senyawa triterpenoid dan steroid dalam S. trifasciata 

Laurentii ikut berperan dalam menghambat 

perkembangan jamur akar putih. Rosa (2007), 

mengungkapkan bahwa senyawa triterpenoid ikut 

berperan dalam menghasilkan penghambat karena sifat 

toksik yang dimiliki oleh senyawa triterpenoid dalam 

lidah mertua tersebut, sehingga ketika  senyawa  aktif  

terserap  oleh  jamur  patogen  dapat  menimbulkan 
kerusakan pada organel-organel sel, menghambat kerja 

enzim di dalam sel, dan pada akhirnya akan terjadi 

penghambatan pertumbuhan jamur patogen. Menurut [4] 

menambahkan bahwa steroid dapat berfungsi sebagai 

antijamur karena sifat  lipofilik yang dimiliki oleh 

steroid dapat menghambat perkecambahan spora dan 

perbanyakan miselium pada jamur. 

Hasil perhitungan sinergisme tanaman lidah mertua 

yang diuji adalah 0,21 maka berdasarkan rumus Abbott‟s 

(Guetsky et al., 2002 dalam Noor dan Tjahyadi, 2008) 

nilai faktor sinergi kurang dari 1, maka jenis hubungan 

lidah mertua bersifat antagonis. 

 

IV. KESIMPULAN 

Penelitian yang telah  dilakukan tentang efektivitas 

tanaman antagonis lidah mertua (S. trifasciata Laurentii) 

terhadap penyakit jamur akar putih (R. lignosus) 

pada tanaman karet dapat disimpulkan  bahwa  : 

1. Eksplorasi  tanaman lidah mertua  pada perkebunan  

karet  rakyat di kabupaten Balangan diperoleh 

sebanyak  3 kultivar yaitu S. trifasciata var. Laurentii, 

S. trifasciata var. Prainn dan S. trifasciata var. Hahnii. 

2. Hasil uji efektivitas antijamur di laboratorium S. 

trifasciata var. Laurentii menunjukkan penghambatan 

yang signifikan terhadap pertumbuhan jamur akar  

putih, yaitu yang memiliki daun keras, sukulen, 

tegak, ujung daun meruncing, dengan warna berloreng 

dan corak kuning di bagian tepi. 

3. Hasil pengujian di lapang pada perlakuan S3 diketahui 

berpengaruh nyata dalam menghambat pertumbuhan 

jamur akar putih, yaitu perlakuan penanaman tanaman 

lidah mertua dengan jarak tanam 20 cm dari leher akar 

tanaman karet. 

4. Senyawa bioaktif yang terkandung pada S. trifasciata 

Laurentii yaitu Pregnane glikosid yaitu 1 beta, 3 beta-

dihydroxypregna-5, 16-dien-20 one g likosid, 

Ruscogenin, Abamagenin, Neoruscogeni, 

sansevierigenin, dan Saponin, asam propanoat, asam 

furoat dan karbon suboksida berfungsi sebagai zat 

antifungal, antimicrobial. 

5. Hasil perhitungan sinergisme tanaman lidah mertua 

yang diuji adalah 0,21 maka jenis hubungan lidah 

mertua bersifat antagonis. 

6. Mekanisme antifungal tanaman lidah mertua adalah 

anitibiosis. 
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