
1. PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar  Belakang 

 Eksplorasi adalah suatu kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mencatat  

dengan seksama hal-hal terkait penelitian yang ditemui dilapangan. Eksplorasi ini 

dilakukan guna mendapatkan sampel bahan jamur dengan harapan dapat menjadi 

sumber inokulum untuk digunakan sebagai agen pengendali hayati terhadap 

penyebab penyakit busuk buah kering pada tanaman pala di Kota Ternate. 

Eksplorasi jamur potensial sebagai agen hayati difokuskan pada jamur antagonis 

yang diperoleh dari rhizosfer tanaman pala antara lain akar, daun, atau bagian 

tanaman lain (Purwantisari, 2009). Penyakit busuk buah kering merupakan 

permasalahan utama yang menganggu dan menyebabkan kerugian serta banyak 

dikeluhkan oleh petani pala di Kota Ternate (Gani, 2020). Busuk buah kering 

dilaporkan mengakibatkan penurunan produksi secara signifikan dengan kisaran 

40%-60%. Selain kehilangan hasil, serangan berat dari busuk buah dapat 

mengakibatkan kematian tanaman. Empat puluh persen petani Wilayah Kota 

Ternate mengusahakan tanaman pala, dengan produksi mencapai 1.407 ton 

pertahun, dan luas tanaman pala 1.932 ha dari total luas perkebunan 4829,93 ha 

(Dinas Pertanian Kota Ternate, 2020). Berdasarkan luasan, jumlah petani, dan 

produksi, maka tanaman pala telah menjadi salah satu komoditi perkebunan 

penting Kota Ternate sejak tahun 1500 hingga saat ini. Tanaman pala juga 

merupakan komoditi warisan budaya yang telah menjadikan Kota Ternate tercatat 

dalam sejarah dan diperhitungkan dalam perdagangan rempah dunia sebagai 



komoditi ekspor. Kendati demikian, kecenderungan produksi pala mengalami 

penurunan selama lima tahun terakhir. Penurunan produksi ditengarai terjadi 

antara lain akibat gangguan hama dan penyakit. Salah satu penyakit yang menjadi 

masalah utama tanaman pala adalah busuk buah kering. Berkurangnya produksi 

pala berdampak terhadap pendapatan petani dan kontribusi sub sektor tanaman 

perkebunan terhadap pendapatan daerah Kota Ternate. Dampak penting lainnya 

adalah pada nilai historis Kota Ternate sebagai Kota Rempah. Oleh sebab itu 

memahami dan mengendalikan permasalahan pengganggu tanaman pala seperti 

busuk buah pala menjadi penting serta harus mendapatkan perhatian para pihak 

pelaku pertanian maupun pengambil kebijakan di daerah.  

 Busuk buah kering adalah penyakit yang menyerang tanaman pala 

disebabkan oleh jamur Stigmina myristicae Stein (Semangun, 2000). Jamur S. 

myristicae menyerang buah pada kisaran berumur 4-6 bulan dan dapat 

menyebabkan gugur buah. Jamur busuk buah pala menyerang melalui mekanisme 

airborne. Buah yang terserang terganggu system fisiologi buah sehingga menjadi 

kering, gagal berkembang, dan tidak mampu memberikan hasil yang diharapkan. 

Intensitas serangan jamur ini berfluktuasi sesuai perubahan kondisi lingkungan 

perkebunan. Secara umum serangan akan meningkat pada kondisi linkungan 

perkebunan dengan jarak tanam terlalu rapat, kanopi tanaman saling menaungi, 

sistem sanitasi kebun tidak baik, termasuk system pengolahan pasca panen yang 

buruk. 

 Berbagai upaya dilakukan untuk mengendali penyakit busuk buah kering 

pada tanaman pala, tetapi sampai saat ini upaya-upaya tersebut belum efektif. 



Sementara itu peluang pengendali dengan memanfaatkan agen hayati sangat 

besar, akan tetapi secara umum masih belum diadopsi petani akibat berbagai 

kendala antara lain kurangnya informasi dan pemahaman teknis pengendali dari 

petani pala. Kendati demikian pada beberapa perkebunan pala terdapat potensi 

agen pengendali hayati. Potensi ini dapat dikembangkan untuk selanjutnya 

digunakan sebagai bioherbisida pada perkebunan pala yang bermasalah dengan 

busuk buah. Agen hayati yang digunakan sebagai bioherbisida berfungsi untuk 

menekan perkembangan patogen sehingga dapat menghindarkan tanaman pala 

dari gangguan penyakit. Agen hayati menekan perkembangan patogen, melalui 

mekanisme menggunakan sumber daya patogen. sebagai media tumbuh 

kembangnya, secara bersamaan mendukung pertumbuhan tanaman, bersifat 

mutualistic dimana tanaman menyediakan nutrisi bagi agen pengendali hayati 

dalam bentuk eksudat akar yang tidak dibutuhkan tanaman tetapi digunakan untuk 

perkembangan agen hayati tersebut (Marlinda, 2008). 

 Berdasarkan uraian permasalahan diatas melakukan eksplorasi agen 

pengendali hayati pada tanaman pala di areal perkebunan menjadi penting untuk 

pengendalian penyakit busuk buah tanaman pala. 

 

 

 



1.2  Rumusan  Masalah 

       Salah satu kendala produksi tanaman pala di Foramadiahi adalah masalah penyakit yang 

disebabkan busuk buah kering (Stigmina myristicae). Sejalan dengan permasalahan tersebut 

terdapat potensi agen hayati pengendali penyakit di areal pertanaman pala. Oleh sebab itu 

rumusan masalah penelitian adalah 

  1. Bagaimanakah potensi kehadiran agen pengendalian hayati terhadap          penyebab 

penyakit busuk buah kering di perkebunan pala Foramadiahi. 

      2. Agen pengendali hayati jenis apa yang dapat dimanfaatkan dalam   pengendalian 

busuk buah pada  perkebunan pala. 

1.3  Tujuan  Penelitian 

   1. Mengeksplorasi potensi agen pengendalian hayati terhadap penyebab     penyakit 

busuk buah kering di perkebunan pala Foramadiahi. 

     2. Mengidentifikasi agen pengendali hayati untuk dimanfaatkan dalam pengendalian 

busuk buah kering pada perkebunan pala.     

1.4  Manfaat  Penelitian 

Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peneliti tentang karakteristik busuk 

buah kering, agen pengendali hayati yang dapat digunakan dan terdapat di perkebunan pala 

rakyat di Kelurahan Foramadiahi. 

 

 


