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ABSTRACT

The control of black rot disease in cabbages has been carried out for years by applying 
chemical pesticides.  The effect of these chemicals has been to create a negative effect 
on the environment and  on consumers’ health.  It has, Therefore, been urgent to develop 
an eco-friendly, cheap, effective and readily available method to control the disease. 
Betel nuts can be used a botanical a pesticide which is environmentally friendly and 
harmless for consumers. This research aimed to observe the ability of betel nuts extract 
to inhibit the development of X. campestris pv. campestris. The treatment was applied 
in 5 levels of concentration of betel nuts extract : A  =  30%, B  = 40%, C  = 50%, D = 
60% dan E = 70%. The treatment were applied using the completely randomized design 
(RAL) with six replications. Result showed that all concentration levels of the betel 
nuts extract were able to suppress the development of the bacterium with an average 
inhibition rate for each treatment of : A (30%) 5,54 mm, B (40%) 6,44, C (50%) 7,3, 
D (8,52), and E (70%)11,06 mm. 
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PENDAHULUAN
Tanaman sayuran sebagai  bahan 

kelengkapan makanan pokok manfaatnya 
sangat besar baik sebagai sumber gizi maupun 
menambah selera makan. Ketersediaan tanaman 
sayuran sebagai bahan pangan bagi manusia 
sangat erat hubungannya dengan kesehatan, sebab 
sayuran banyak mengandung vitamin dan mineral 
terutama pada kandungan karotin, vitamin A, B 
dan C yang berguna bagi tubuh manusia (Suyanto, 
1994). Kubis sebagai sayuran mempunyai 
peran penting untuk kesehatan manusia, banyak 
mengandung vitamin dan mineral yang sangat 
dibutuhkan tubuh manusia. Sebagai sayuran, 
kubis dapat membantu pencernaan, menetralkan 
zat-zat asam, dan memperlancar buang air besar 
(Pracaya, 1993). 

Budidaya tanaman kubis selama ini tidak 
lepas dari serangan hama dan penyakit. Salah 
satu penyakit yang menyerang kubis adalah 
busuk hitam yang di sebabkan oleh Xanthomonas 
campestris pv. campestris (Pamm.). hasil 
pengujian gram dengan KOH 3% menunjukkan 
bahwa bakteri ini termasuk gram negatif. Bakteri 
ini menyebabkan busuk kering pada kubis. 

Bakteri ini berbentuk batang kecil, motile, flagella 
satu di ujung. Koloni berlendir berwarna kuning. 
Menyebabkan kematian jaringan (necrosis) 
berupa becak-becal kecil (spots) dan besar 
(blights) pada daun (Goto, 1992). Streets (1972) 
menegaskan bahwa X. campestris sebagai 
penyebab busuk hitam dari golongan cruciferae  
memasuki jaringan tanaman akan menunjukkan 
lingkaran hitam pada pembuluh. Irisan melintang 
dari petiole (tangkai daun) menunjukkan jaringan 
xylem yang seperti tersumbat serta berwarna 
hitam. 

Sebagai pengganti pestisida sintetik yang 
berdampak negatif, maka tumbuhan sebagai 
sumber senyawa metabolit sekunder sudah 
digunakan sejak dahulu kala sebagai obat-obat 
tradisional, sekarang dipakai sebagai pestisida 
botanis yang umumnya bersifat spesifik, selektif, 
mudah terurai dan aman, residunya relatif 
singkat serta tersedia dalam jumlah banyak di 
alam. Beberapa tanaman rempah yang dapat 
dipakai secara langsung maupun tidak langsung 
sebagai pestisida botanis karena bersifat sebagai 
bakterisida. Bahan-bahan yang berasal dari 
tumbuhan yang dipakai sebagai pengendalian 
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penyebab penyakit tumbuhan, sering dikenal 
dengan nama pestisida nabati atau botanis. 
Laporan dari berbagai propinsi di Indonesia 
menyebutkan lebih dari 40 jenis tumbuhan 
berpotensi sebagai Pestisida Botanis (Syaputra, 
2001). Ekstrak buah sirih mampu menekan 
pertumbuhan bakteri Ralstonia solanacearum 
secara invitro (Pattikawa, 2008) dan Ralstonia 
solanacearum (Rumahlewang dkk, 2009). 

Tulisan ini melaporkan hasil pengujian 
efektifitas beberapa konsentrasi ekstrak buah 
sirih sebagai pestisida botani dalam menghambat 
pertumbuhan Xanthomonas campestris pv. 
campestris di laboratorium dan diharapkan dapat 
menjadi bahan referensi dalam mengendalikan 
bakteri yang menyebabkan penyakit busuk hitam 
pada tanaman kubis.

METODE PENELITIAN

Pelaksananan Penelitian 
Ektraksi  buah sir ih dilakukan di 

Laboratorium Kimia Universitas Pattimura 
Ambon dan pengujian daya hambat ekstrak 
buah sirih terhadap pertumbuhan  X. campestris 
pv. campestris dilaksanakan di Laboratorium 
Penyakit Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas 
Pattimura, dengan 5 konsentrasi ekstrak buah sirih 
yang diuji yaitu : A  =  30%,  B  =  40%, C  =  50%, D  
=  60% dan E  =  70%. Penelitian ini dilaksanakan 
dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang 
menggunakan rumus sebagai berikut:

 Yij   =   µ  +  Ji  + εij 
Dimana :  
Yij   =   Respon yang diukur
 µ  =   Rata-rata umum 
Ji   =    Pengaruh perlakuan ke-i
εij =   Galat 

Semua perlakuan diulang 6 kali dan 
sebagai kontrol digunakan air steril. Analisa 
dilanjutkan dengan uji BNT 0.05%.

Ekstraksi Buah Sirih dan Persiapan 
Inokulum

Bahan tanaman untuk pembuatan ekstrak 
dikumpulkan dari lokasi desa Naku, Kecamatan 
Sirimau Kota Ambon. Dikeringkan dan 
dihaluskan. 100 gram sampel ekstrak dicampur 

dengan 500 ml etanol 90%. Bahan yang telah 
dihaluskan diekstraksi dengan menggunakan 
pompa vacum dan disaring dengan corong buffer 
yang dialasi kertas saring. Ekstrak hasil saringan 
dituang kedalam botol gelap dan dijadikan 
sebagai stok baku.

Isolat  bakteri X. campestris pv. campestris 
diambil dari lapangan dan diisolasi pada media 
SPA dengan metode cawan gores (Hadioetomo, 
1990). Koloni bakteri yang tumbuh diidentifikasi 
dengan membandingkan ciri-ciri koloni dengan 
pustaka  dan koloni tunggal yang sesuai diisolasi 
kembali. Pengujian gram dilakukan menggunakan 
larutan KOH 3%.

Uji Efektifitas Ekstrak Buah Sirih Terhadap 
X. campestris pv. campestris dengan 
Konsentrasi Berbeda

Biakan murni bakteri pada tabung reaksi 
disuspensikan dengan air steril 10 ml. Sebanyak 
0,1 diteteskan ke dalam petridish berisi media 
SPA, dan diratakan dengan menggunakan L-
glas. Kertas saring diameter 0,5 cm dicelupkan 
dalam ekstrak kemudian diletakan pada media 
yang berisi bakteri. Masing-masing perlakuan 
kosentrasi ekstrak dilakukan secara terpisah dan 
diulang sebanyak 6 kali. 

Parameter untuk menilai efektifitas ekstrak 
terhadap bakteri X. campestris pv. campestris 
melalui diameter zone penghambatan ekstrak 
dengan mengunakan rumus sebagai berikut 
(Rumahlewang, 2001) : 

2
qpr +

=

Dimana : 
r  =  Diameter zona penghambatan (mm), 
p =  Diameter zona penghambatan terpanjang 

(mm) dan 
q =  Diameter zona penghambat terpendek 

(mm).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil zone penghambat terhadap bakteri X. 

campestris pv. campestris terlihat bahwa ekstrak 
buah memiliki daya hambat yang sangat baik atau 
cukup efektif yang ditandai dengan besarnya zone 
penghambat pada masing-masing perlakuan yang 
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terlihat seperti lingkaran pembatas antara bakteri 
dan ekstrak serta bakteri tidak berkembang pada 
daerah zone penghambat tersebut.

Rata-rata zona penghambatan ekstrak 
buah sirih terhadap bakteri ini dan hasil analisa 

Gambar 1. Zone Penghambatan Ekstrak Buah 
Sirih Terhadap Penghambat bakteri X. 
campestris pv. campestris

Gambar 2. Penampakan zone penghambatan ekstrak 
buah sirih terhadap X. campestris pv. 
campestris

keragaman pada masing-masing perlakuan 
konsentrasi ekstrak dapat dilihat pada Gambar 1. 
Sedangkan penampakan zone penghambatannya 
dapat dilihat pada Gambar 2.

Dampak kemampuan menghambat 
ekstrak buah sirih sebagai bakterisida adalah 
terbentuknya zona penghambatan antara bakteri 
yang diuji dan tempat dimana ekstrak diletakan. 
Zone penghambat ekstrak buah sirih sebagai 
pestisida botanis terhadap pertumbuhan bakteri 
X. campestris pv. campestrris ini terlihat bahwa 
semua tingkatan perlakuan konsentrasi ekstrak 
buah sirih memiliki kemampan dalam menekan 
perkembangan X. campestris pv. campestrris, 
dengan rata-rata zone penghambatan masing-
masing perlakuan adalah perlakuan A (30%) 
5,54 mm, B (40%) 6,44, C (50%) 7,3, D (8,52), 
dan E (70%)11,06 mm memiliki daya hambat 
yang cukup baik dan sangat efektif dimana 
ditandai dengan besarnya zone penghambat dan 
pertumbuhan bakteri tidak terjadi pada daerah 
zone penghambat. Hal ini menunjukan bahwa 
ekstrak buah sirih efektif sebagai anti bakteri 
yang diuji karena senyawa yang dikandungnya. 
Sedangkan pada kontrol terlihat bahwa bakteri 
tumbuh pada media biakan tanpa terlihat adanya 
zone penghambat, ini dikarenakan pada kontrol 
tidak adanya perlakuan dengan mengunakan 
ekstrak buah sirih tetapi hanya dicelupkan dalam 
air steril.

Buah sirih memiliki kandungan fenol 
yang khas dan disebut betel fenol atau aseptol, 
khavikol, gula dan tannin, yang diduga mampu 

menekan pertumbuhan bakteri X. campestris pv. 
campestris. Selain itu biji sirih juga memiliki 
kandungan eugenol yang dapat bersifat toksik 
terhadap bakteri, kemungkinan hal ini disebabkan 
oleh senyawa-senyawa tersebut yang bekerja 
secara sinergis satu dengan yang lain dalam 
menekan pertumbuhan bakteri X. campestris 
pv. campestris sehingga bakteri tidak mampu 
berkembang dengan baik karena dihambat oleh 
minyak yaitu eugenol yang menyebar dalam 
media. Ini menunjukan bahwa eugenol mampu 
untuk menekan pertumbuhan bakteri karena 
eugenol berbau sangat menyengat dan terasa 
pedas. 

Daun dan buahnya dipergunakan dalam 
makan sirih. Di Indonesia daunnya dipakai 
sebagai bahan sejumlah obat-obatan rakyat. 
Daunnya berkhasiat melepaskan gas yang 
berkumpul, merangsang, memperbaiki dan 
melindungi. Daunnya mengandung minyak 
atsiri yang berwarna kuning yang dipakai 
sebagai antiseptikum untuk mengobati penyakit 
tenggorokan. Kandungan za-zatnya yaitu minyak 
atsiri yang terdiri dari berbagai senyawa seperti 
kavikol, karvakrol, sineol, metilkavikol, eugenol, 
eugenol metil ester dan kavibetol, selain itu daun 
sirih juga mengandung tanin, gula, dan amilum 
(Dharma, 1985).
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Ditinjau dari segi kimia fisika, minyak 
atsiri hanya mengandung dua golongan senyawa 
yaitu oleoptena dan stearoptena. Oleoptena adalah 
bagian hidrokarbon didalam minyak atsiri dan 
berwujud cairan. Pada dasarnya semua minyak 
atsiri mengandung campuran senyawa kimia dan 
biasanya campuran tersebut sangat kompleks. 
Beberapa tipe senyawa organik terkandung 
dalam minyak atsiri seperti hidrokarbon, alkohol, 
oksida, ester dan eter. Komponen minyak atsiri 
sangat kompleks, tetapi bisanya tidak melebihi 
300 senyawa yang menentukan aroma minyak 
atsiri biasanya komponen yang persentasenya 
tinggi. Kebanyakan miyak atsiri juga bersifat 
sebagai antibakteri dan anti jamur yang kuat. 
Minyak ini dapat menghambat pertumbuhan 
beberapa bakteri merugikan. Komposisi sekitar 
0,11% minyak atsiri (Agusta, 200).

Dari hasil uji pendahuluan menunjukan 
bahwa ekstrak buah sirih pada kosentrasi 50% 
masih mampu menghambat pertumbuhan 
X. campestris pv. campestris. Sedangkan uji 
kosentrasi yang didapat dari uji pendahuluan 
yaitu  ekstrak buah sirih dengan kosentrasi 70% 
memiliki daya hambat tertinggi dan diikuti 
ekstrak buah sirih dari kosentrasi 60%, 50%, 
40%, dan 30%. Dengan demikian selain daun 
sirih, ternyata buah sirih juga mempunyai sifat 
antimikroba.

Daun sirih antara lain mengandung 
kavinol dan kavibetol yang merupakan turunan 
dari fenol yang mempunyai daya antibakteri 
lima kali lipat dari fenol biasa terhadap bakteri 
Staphylococcus aurens (Kartasapoetra, 1992). 
Senyawa ini diduga juga terkandung dalam esktrak 

buah sirih yang menghambat pertumbuhan X. 
campestris pv. campestris yang diuji tersebut. Zat 
antimikroba dapat bersifat menghambat ataupun 
membunuh. Agen-agen penyakit yang bersifat 
menghambat sanga tergantung pada mekanisme 
pertahanan inang terhadap pengurangan jumlah 
mikroorganisme patogen. Apabila mekanisme 
zat antimikroba yang bersifat menghambat tidak 
efektif, maka penyakit yang disebabkan oleh 
mikroorganisme tersebut akan terus tumbuh 
bahkan memperburuk kondisi inang. 

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian efektifitas 

buah sirih dalam menghambat X. campestris pv. 
campestris dapat disimpulkan bahwa :
1. Ekstrak buah sirih memiliki potensi sebagai 

pestisida botanis terhadap pertumbuhan 
X. campestris pv. campestris penyebab 
penyakit busuk hitam pada kubis secara in-
vitro.

2. Ekstrak buah sirih dengan konsentrasi 70% 
memiliki zona penghambatan tertinggi 
(11,06 mm) dan diikuti ekstrak buah sirih 
dengan konsentrasi yang lainnya  60% (8,52 
mm), 50% (7,3 mm), 40% (6,44 mm) dan 
30% (5,54 mm).

Saran
Penelitian lanjut untuk mengetahui 

kandungan bahan aktif dari tanaman-tanaman 
yang  dapat menekan  pertumbuhan X. campestris 
pv. campestris dan kemampuan ekstrak buah 
sirih terhadap X. campestris pv. campestris di 
rumah kaca.
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