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ABSTRAK 

Karst merupakan kawasan dengan struktur hidrologi yang terbentuk dari lahan bebatuan yang 

mudah larut dalam air serta memiliki banyak rekahan pada bagian permukaannya. Ekosistem karst 

ini memiliki kandungan mineral yang tinggi seperti CaCO3, CaO, Ca(OH)2, dengan derajat 

keasaman yang basa. Berbagai jenis tanaman dapat ditemukan pada kawasan ini salah satu 

diantaranya pisang. Tanaman tersebut dapat ditanam dan tumbuh dengan baik pada berbagai 

macam topografi tanah, baik tanah datar atau pun tanah miring. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik yang akan muncul serta identifikasi keberadaan jamur patogen pada 

tanaman Pisang. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 23-24 Maret 2015 di kawasan Karst Hutan 

Wanagama, Gunung Kidul, Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif, yaitu observasi 

jenis tanaman buah pisang di lapangan dan data yang diperoleh karakteristik tanaman buah diolah 

dengan statistik deskriptif. Hasil pengamatan yang diperoleh bahwa karakteristik tanaman pisang 

yang paling dominan di kawasan karst yang memiliki derajat keasaman (pH) tanah di daerah karst 

adalah 6-7 dengan kelembaban 60-70% dengan bentuk tajuk payung, warna batang semu hijau 

kekuningan, tepi kanal saling menutupi, bercak dengan ukuran kecil, warna tepi pelepah merah 

muda keunguan, warna bercak coklat kehitaman, tepi pelepah daun bersayap dan tidak menjepit 

batang serta warna permukaan atas daun hijau dengan lapisan berlilin. Pada tanaman pisang 

ditemukan gejala jamur patogen yang teridentifikasi sebanyak 17 individu serupa dengan gejala 

penyakit chordana yang disebabkan oleh jamur Cordana musae.  

Kata kunci: Karst, Tanaman Buah, Zat Kapur.  

ABSTRACT 

Karst is an area with hydrological structure formed from rocks land soluble in water and has a lot of 

cracks on the surface. Karst ecosystem has a high mineral content such as with the degree of 

acidity bases. Various types of plants can be found in this region one of CaCO3, CaO, Ca(OH)2 

them bananas. Such plants can be planted and grow well in a wide variety of topography, soil either 

flat or sloping ground. This study aims to determine the characteristics which will appear as well as 

the identification of the presence of pathogenic fungi on banana plants. The research was 

conducted on 23-24 March 2015 in the Karst region Wanagama, Gunung Kidul, Yogyakarta. The 

method used is descriptive, namely observation of banana fruit species in the field and the data 

obtained is processed fruit crop characteristics with descriptive statistics. The observations were 

obtained that the characteristics of the most dominant banana plants in the karst region that has a 

degree of acidity (pH) of the soil in karst areas is 6-7 with a humidity of 60-70% with an umbrella 

canopy shape, color yellowish green pseudo stem, canal edges overlap, spotting the small size, the 

color pink to purple midrib edges, color patches of dark brown, winged leaf midrib edge and do not 
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pinch the stem as well as the color of the surface on green leaves with a waxy coating. In the 

banana plant pathogenic fungus found symptoms were identified as many as 17 people are similar 

to symptoms of the disease caused by the fungus chordana, Cordana musae.  

Keywords: Karst, Fruit Crops, Lime.  

 

PENDAHULUAN 

Karst merupakan kawasan dengan struktur hidrologi yang terbentuk dari lahan 

bebatuan yang mudah larut dalam air serta memiliki banyak rekahan pada bagian 

permukaannya (Fond and William, 1992). Ekosistem karst ini memiliki jenis flora dan fauna 

yang spesifik akibat dari kandungan mineral yang tinggi seperti CaCO3, CaO, Ca(OH)2, dan 

kurangnya air dipermukaan serta tanah yang tipis (Tawan, 2012). Salah satu hutan yang 

termasuk dalam ekosistem karst adalah Wanagama. Hutan Wanagama adalah hutan buatan 

yang dijadikan sebagai suatu model bagi konservasi ekosistem karst. Flora yang ditemukan 

pada ekosistem ini yaitu Ficus sp, jati, anggrek, tanaman paku-pakuan dan tanaman buah. 

Pisang (Musa sp) adalah salah satu tanaman dengan kandungan serat yang cukup tinggi 

serta mudah dicerna karena teksturnya yang lembut. Produktivitas pisang optimum pada 

dataran rendah sampai dataran tinggi, yaitu sampai 1000 mdpl (Ni Luh Putu Indriyani, dkk 

2008). Tanaman ini memiliki derajat keasaman berkisar antara 4,5-7,5 dengan suhu optimal 

berkisar antara 22-280C.  

Pisang banyak dijumpai dalam kawasan karst, sehingga tidak menutup kemungkinan 

tanaman ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingakan karakteristik pada umumnya 

(Lampiran 1), akibat perbedaan kandungan mineral serta kondisi tanah pada karst yang 

cenderung basa, selain itu, keberadaan jamur patogen akan memicu perubahan karakter 

pada tumbuhan pisang yang tumbuh di kawasan karst. Pada penelitian ini akan diketahui 

karakteristik yang akan muncul serta identifikasi keberadaan jamur patogen pada tanaman 

pisang di kawasan Karst Gunung Sewu, Gunung Kidul, Yogyakarta.  

Luaran yang diharapkan adalah diperoleh karakteristik tanaman pisang yang tumbuh 

di kawasan Karst, dan terdapat perbedaan antara tanaman pisang pada umumnya dengan 

tanaman pisang yang pada ekosistem karst di Gunung Kidul, Yogyakarta. Jika diketahui 

tanaman buah yang tumbuh di ekosistem karst di Gunung Kidul, Yogyakarta ini lebih unggul 

dengan tanaman pisang yang ada pada umumnya, maka akan memberi peluang untuk 

pengembangan tanaman tersebut melalui teknik perbanyakan nonkonvensional.  

BAHAN DAN METODE  

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 23-24 Maret 2015 di kawasan Karst Hutan 

Wanagama, Gunung Kidul, Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 

metode yang digunakan yaitu survei lapangan (Arikunto, 2010). Data diperoleh dengan 

menggunakan Purposive sampling dimana sampel yang didapat sesuai dengan tujuan 

penelitian dan diolah dengan analisis deskriptif (Hamzari, 2008).  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, buku identifikasi 

(Suprapti, 2005; Nasution, 1999; Dirjen Hortikult. -Kementan, 2011), peralatan gelas, 

meteran gulung, meteran jahit, binokuler, inklinometer, tali kasur, karton dan kamera digital. 

Bahan yang digunakan untuk identifikasi jamur patogen adalah media PDA segar yaitu 

kentang, air aquades steril, dextrose agar, dan yang akan diamati adalah tanaman pisang 
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yang menunjukkan gejala terinfeksi jamur. Parameter yang digunakan ialah parametrik 

kualitatif dan kuantitatif dengan rincian batang semu, tepi pelepah daun, warna tepi pelepah 

daun, bentuk pangkal daun, tepi kanal, bercak pangkal pelepah daun, warna bercak, warna 

permukaan atas daun, warna permukaan bawah daun, tinggi tanaman, derajat keasaman, 

lingkar bonggol batang, jumlah dan bentuk daun, jumlah daun dan buah, jumlah anak buah.  

Pengamatan dilakukan di daerah karst dengan mencari tanaman pisang, kemudian, 

mendeskripsikan dan mencatat karakteristik agronomis tanaman. Tahap selanjutnya 

mengidentifikasi awal jamur patogen pada tanaman dengan melihat gejala kerusakan pada 

tanaman pisang dan mendokumentasikan data yang diperoleh berupa tanaman pisang dan 

gejala jamur patogen tersebut.  

Pembuatan media untuk pertumbuhan jamur diawali dengan sterilisasi alat dalam 

oven suhu 180oC selama 2 jam, dan media PDA disterilisasikan dengan otoklaf pada suhu 

121oC – 20 menit, selanjutnya dituangkan dalam cawan petri secara aseptis. Bahan 

tanaman yang menunjukkan gejala penyakit diisolasi dengan membersihkan bagian tanaman 

yang terinfeksi dengan alkohol 96%, selanjutnya diambil dengan menggunakan 

corkborrer/pisau. Bagian tersebut ditumbuhkan dalam cawan petri berisi media PDA dan 

diinkubasi selama ± 1x24 jam, dan diamati jamur yang ada. Data yang diperoleh 

selanjutnya diolah secara deskriptif dengan menghitung rata-rata (nilai tengah) dan jika 

populasi yang diperoleh besar, data dihitung sebaran nilai dari masing-masing karakter 

kuantitatif.  

HASIL 

 

   

A.                                                                       B. 

Gambar 1. Persentase bentuk tajuk tanaman pisang (A) dan bentuk tajuk payung (B) di 

Hutan Wanagama 
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A.                                               B. 

Gambar 2. Persentase warna batang semu tanaman pisang (A) dan warna batang semu 

kuning kehijauan (B) di Hutan Wanagama 

 

  

A.         B. 

Gambar 3. Persentase tepi kanal tanaman pisang (A) dan fenotipe tepi kanal pisang yaitu (a) 

saling menutupi (b) tepi lebar ke samping (c) lurus ddengan tepi tegak (d) tepi menutup (B) 

   

A.        B. 

Gambar 4. Persentase bercak pangkal pelepah tanaman pisang di Hutan Wanagama (A) dan 

bercak pangkal pelepah kecil (B) 
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A.         B. 

Gambar 5. Persentase tepi pelepah daun pisang (A) dan tepi pelepah bersayap dan tidak 

menjepit batang (B) di Hutan Wanagama 

  

A.        B. 

Gambar 6. Persentase warna pelepah pada tanaman pisang (A) dan warna tipe pelepah 

merah muda keunguan (B) di Hutan Wanagama 

 

  

A.       B. 

Gambar 7. Persentase bentuk pangkal daun tanaman pisang (A) dan bentuk pangkal daun 

satu sisi membulat (B) di Hutan Wanagama. 
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A.        B. 

Gambar 8. Persentase warna bercak pada tanaman pisang di Hutan Wanagama (A) dan 

warna bercak coklat kehitaman (B) 

 

 

 

 

 

 

 

A.         B. 

Gambar 9. Persentase warna permukaan atas daun tanaman pisang (A) dan warna dominan 

permukaan atas daun adalah hijau (B) di Hutan Wanagama 

 

  

A       B 

Gambar 10. Persentase permukaan atas daun tanaman pisang (A) dan permukaan berlilin 

pada tanaman pisang (B) di Hutan Wanagama 
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Tabel 1. Karakter Kuantitatif dan Kualitatif Tanaman Pisang secara kuantitatif 

 

Keterangan: jumlah tanaman yang diamati 65 tanaman 

Tabel 2. Identifikasi Patogen Pada Tanaman Pisang 

Uraian Jumlah tanaman terinfeksi dan persentase 

tanaman terinfeksi 

Tanaman yang terinfeksi chordana 17 (26. 2%) 

Keterangan. Jumlah tanaman yang diamati 65 tanaman 

 

Gambar 11. Gejala penyakit Cordana tanaman pisang di Hutan Wanagama dan isolasi 

cendawan secara makroskopis dan mikroskopis (A1, A2, A3) dan gejala penyakit Cordana 

menurut Nuangmek et al (2008) (B1, B2, B3) 

PEMBAHASAN 

Karakteristik Tanaman Pisang  

Karakteristik morfologi batang dari 65 tanaman pisang menunjukan adanya variasi. 

Hasil identifikasi karakteristik morfologi batang dilakukan dengan pengamatan kualitatif dan 

kuantitatif. Hasil pengamatan disajikan pada Gambar 1 yang menunjukkan adanya variasi 

Karakter kuantitatif tanaman Rata-rata (cm) 

Tinggi Tanaman 4,65 
Lingkar bonggol 38,77 

Lebar daun 46,77 

Panjang tangkai daun 42,00 

Karakter Kualitatif Tanaman Rata-rata (%) 

Jumlah daun 7,02 
Jumlah anakan 1,40 

Jumlah tanaman yang berbuah 6. 2 
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bentuk tajuk tanaman pisang dimana dominan tertinggi adalah tajuk payung sebesar 89% 

dari 65 tanaman pisang.  

Pengamatan terhadap warna batang semu tanaman pisang dijumpai 5 variasi yaitu 

kuning, kuning kehijauan, merah kehijauan, hijau dan merah keunguan. Warna dominan 

adalah wana kuning kehijauan sebesar 71%, warna yaitu warna hijau sebesar 17%, merah 

kehijauan sebesar 8%, kuning sebesar 3%, merah keunguan sebesar 2% dan juga yang 

tidak ditemukan pada warna merah pada batang semu tanaman pisang tersebut, dalam hal 

ini tidak sesuai dengan IPGRI (1996) dimana menyebutkan warna batang semu pisang 

terdapat 6 warna batang semu (Gambar 2).  

Tepi kanal berdasarkan data yang telah didapatkan bahwa tanaman pisang memiliki 

empat variasi yaitu lurus dengan tepi tegak, tepi saling menutupi, tepi lebar kesamping, dan 

tepi menutup. Tepi kanal tersebut cukup merata dominasinya. Namun, dominasi tertinggi 

ada pada tepi kanal tanaman pisang tersebut yakni tepi saling menutupi sebesar 29% yang 

tersaji pada Gambar 3.  

Bercak pada pangkal pelepah memiliki dua variasi, yaitu besar dan kecil, namun 

bercak yang paling dominan adalah bercak dengan ukuran kecil sebesar 75%. Gambar 4 

menunjukkan tidak terdapat bercak pada pangkal pelepah daun sebesar 20% dari 65 

tanaman pisang yang diidentifikasi.  

Morfologi Daun 

Tepi pelepah daun pisang secara umum terdapat tiga variasi yaitu bersayap dan 

menjepit batang, bersayap dan tidak menjepit batang serta bersayap dan bergelombang. 

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan tersaji pada Gambar 5 yang menunjukkan 

bahwa tepi pelepah daun yang paling dominan yakni bersayap dan tidak menjepit batang 

dengan persentase sebesar 54%. Selain itu, tepi pelepah daun bersayap dan menjepit 

batang sebesar 45% dan yang terendah tipe pelepah daun yang bersayap dan 

bergelombang yang terendah dengan persentas sebesar 2%.  

Tepi pelepah pisang juga dijumpai dengan variasi warna yang berbeda. Warna tepi 

pelepah daun pisang terdapat tiga variasi yaitu berwarna hijau, hitam dan merah keunguan. 

Berdasarkan hasil pengamatan warna tepi pelepah merah muda keunguan yang paling 

dominan sebesar 49%. Selain itu, juga warna tepi pelepah hitam sebesar 48% dan hijau 

dengan persentase sebesar 3% tersaji pada Gambar 6.  

Bentuk pangkal daun tanaman pisang terdapat tiga variasi yaitu pangkal yang 

membulat keduanya, satu sisi membulat serta meruncing dua sisinya (Mezi, 2013). Hal 

tersebut sesuai dengan haasil pengamatan dimana bentuk pangkal daun yang paling 

dominan yakni pangkal daun bersayap dan tidak menjepit batang sebesar 55% yang tersaji 

pada Gambar 7B. Selain itu, terdapat bentuk satu sisi membulat sebesar 40% dan bentuk 

meruncing dua sisinya sebesar 5%.  

Warna bercak pada tanaman pisang (Gambar 8) memiliki empat variasi yaitu coklat, 

coklat tua, coklat kehitaman, dan tidak ada bercak. Warna bercak yang paling dominan yaitu 

warna coklat kehitaman dengan sebesar 69% dari 65 sampel pisang. Warna coklat tua yang 

paling terendah sebesar 2%. Namun, pada tanaman pisang juga ada yang tidak memiliki 

bercak. Hal ini dikarenakan usia tanaman yang masih muda sehingga bercak belum terlihat.  
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Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, warna yang paling dominan 

pada tanaman pisang yaitu warna hijau dengan persentase sebesar 92%. Warna lain yang 

dijumpai adalah hijau sedang sebesar 8%. Warna yang tidak dijumpai adalah warna hijau 

kekuningan. Menurut Djitrosoepomo (2001) warna daun suatu jenis tumbuhan dapat 

berubah menurut keadaan tempat tumbuhnya dan erat sekali hubungannya dengan 

persediaan air dan makanan serta penyinaran.  

Permukaan atas pada tanaman pisang pada umumnya memiliki lima variasi yaitu 

mengkilap, berlilin, kasar, berkerut dan bersisik. Berdasarkan hasil pengamatan yang tersaji 

pada Gambar11 yang menunjukkan bahwa permukaan atas daun pisang yang berlilin. Hal ini 

dkarenakan pengaruh derajat keasaman (pH) tanah di daerah karst adalah 6-7 dengan 

kelembaban 60-70%. Derajat kesaman tanah pada daerah karst seharusnya > 7. Namun, 

mengingat kawasan hutan wanagama mengalami pertumbuhan yang cepat sejak 1980 

dibuatnya hutan ini berakibat pada meningkatnya ketersediaan air dan semakin 

berlimpahnya tanah sehingga aktivitas tanah meningkat yang berujung pada penurunan. 

Derajat keasaman (pH) pada tanah yang menjadi asam. Selain itu, kelembaban yang 

terdapat pada kawasan karst cukup tinggi sehingga menyebabkan daerah ini memiliki kanopi 

yang cukup ternaungi serta ketersediaan air yang cukup melimpah di daerah ini sehingga 

H2O dapat terjebak didaerah ini.  

Pisang merupakan tanaman yang berbuah hanya sekali, kemudian mati. Tingginya 

antara 2-9 m, berakar serabut dengan batang bawah tanah (bongol) yang pendek. Hal ini 

sesuai dengan hasil pengamatan yang menunjakan bahwa rata-rata tinggi tanaman berkisar 

4,65 m dengan lingkar bonggol rata-rata 38,77 cm, lebar daun 46,77 cm dan panjang 

tangkai daun 42,00 cm. Jumlah anakan pada tanaman pisang berbeda-beda. Hal ini 

dikarenakan tanaman pisang yang ditumbuhkan baik sengaja maupun ditanam memiliki 

umur dan kemampuan tumbuh dan berkembang berbeda. Begitupun halnya dengan jumlah 

daun pada setiap tanaman pisang. Karakteriktik morfologi tanaman pisang yang dilakukan 

digunakan sebagai pendukung untuk pengembangan tanaman tersebut melalui teknik 

perbanyakan nonkonvesional sehingga dapat mengidentifikasi varietas unggul sebagai salah 

satu sumber plasma nutfah yang ada.  

Identifikasi Penyakit pada tanaman pisang 

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang tersaji pada Tabel 2 menunjukkan adanya 

tanaman pisang yang berbuah sebanyak 4 individu dari 65 tanaman yang diidentifikasi 

dengan buah yang berbentuk melengkung. Pengamatan yang dilakukan terhadap bentuk 

buah pisang tidak semua dapat dilakukan karena buah pisang pada saat dilakukan 

pengamatan belum ada, namun ada beberapa tanaman yang sudah ada buahnya.  

Pertumbuhan tanaman pisang selalu diganggu oleh organisme pengganggu 

tanaman baik di pembibitan maupun di lapangan. Pada pengamatan dilapangan, tanaman 

pisang yang teridentifikasi menunjukkan adanya gejala jamur patogen sebanyak 17 individu. 

Jamur patogen ini menyebabkan gejala sistemik pada inangnya.  

Hal ini dapat terjadi secara terpisah pada inang berbeda, secara bersamaan pada 

inang yang sama atau yang satu mengkuti yang lain pada inang yang sama. Berdasarkan 

gejala-gejala yang didapatkan pada saat pengamatan menunjukkan gejala yang serupa 
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dengan penyakit chordana. Penyakit chordana ini disebabkan oleh jamur Cordana musae 

dimana jamur tersebut menimbulkan gejala berupa adanya bercak berbentuk jorong atau 

bulat telur yang jika terlalu lama akan membesar dan berwarna coklat pucat dengan bagian 

tepi berwarna coklat kemerahan yang dikeliling oleh halo berwarna kuning cerah yang 

terdapat pada helai daun pisang. Hal ini sesuai dengan pendapat Photita et al. (2004) dan 

Soares et al. (2005) yang menyatakan bahwa beberapa patogen termasuk C. musae 

penyebab penyakit bercak daun Cordana yang ditemukan pada daun pisang sebagai jamur 

endofit dan bersifat parasit. Berasarkan hasil pengamatan secara makroskopik terlihat 

bahwa pada titik dasar tumbuh jamur berwarna coklat tua dan semakin kearah pinggir atau 

ujung semaikn pucat. Hal ini sesuai dengan Meredith (1962) dan Soares et al (2005) 

menunjukkan bahwa warna koloni jamur tesebut coklat tua pada bagian dasar dan ke arah 

ujung berwarna coklat agak pucat. Menurut Kitsler (1997) dan Smith (2007) menunjukkan 

bahwa adanya penyakit pada daun dapat mengurangi fotosintesis sehingga menggangu 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman.  
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