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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Produksi cabai segar di Indonesia tahun 2014 sebanyak 1.074.602 ton dan 

produksi pada tahun 2015  sebanyak 1.045.182 ton (BPS dan Direktorat Jenderal 

Hortikultura, 2015). Namun produksi cabai sampai saat ini belum dapat 

memenuhi kebutuhan cabai nasional sehingga pemerintah harus mengimpor cabai 

yang mencapai lebih dari 16.000 ton per tahun (DJBPH, 2009). Budidaya cabai 

selalu menghadapi kendala, salah satunya adalah penyakit layu yang disebabkan 

oleh jamur Fusarium oxysporum. Kerugian akibat penyakit layu Fusarium pada 

tanaman cabai cukup besar karena menyerang tanaman dari masa perkecambahan 

sampai dewasa. Penyakit layu Fusarium dapat mengakibatkan kerugian dan gagal 

panen hingga 50 % (Rostini, 2011). Jamur patogen Fusarium sp. masuk ke dalam 

jaringan pembuluh melalui jaringan akar, selanjutnya miselium Fusarium sp. akan 

menggunakan pembuluh xilem sebagai jalan untuk secara cepat mengkoloni 

tanaman sehingga menyebabkan gejala layu yang khas yaitu tanaman mengalami 

kelayuan secara keseluruhan (Wongpia and Lomthaisong, 2010).  

Pengendalian Fusarium sp. yang dilakukan petani umumnya masih 

menggunakan pestisida sintetik berupa fungisida,  karena petani menganggap cara 

ini yang paling mudah dan efektif. Tetapi, fungisida ini harganya cukup mahal, 

selain itu pemakaian fungisida secara terus-menerus dapat menimbulkan dampak 

negatif bagi lingkungan seperti resistensi, patogen, pencemaran lingkungan, dan
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matinya organisme non target (Oka, 1995). Untuk itu diperlukan cara 

pengendalian yang tepat untuk mengendalian penyakit layu Fusarium yang ramah 

lingkungan dengan memanfaatkan potensi agensi hayati, salah satunya 

menggunakan cendawan antagonis yang dikenal sebagai biofungisida, yaitu jamur 

Trichoderma sp.  

Trichoderma sp. sebagai organisme pengurai, juga berfungsi sebagai agen 

hayati dan stimulator pertumbuhan tanaman. Trichoderma sp. dapat menghambat 

pertumbuhan beberapa jamur penyebab penyakit pada tanaman antara lain,  

Rigidiforus lignosus,  Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii, 

dan lain sebagainya (Maspary, 2011). Hal ini didukung oleh hasil penelitian 

Sutarini dkk., (2015) menyatakan bahwa Trichoderma sp. mampu menghambat 

pertumbuhan jamur  F. oxysporum f.sp.capsici  dengan persentase sebesar 

86,05%. Aplikasi  Trichoderma sp. pada kompos dan pupuk kandang (pupuk 

kandang sapi dan ayam) mampu menekan penyakit layu Fusarium sp. di lapangan 

dengan persentase penyakit terendah sebesar 4,0 % pada pengamatan 16 MST 

dibandingkan dengan kontrol 48,0 %.  

Untuk memproduksi biofungisida, maka jamur Trichoderma sp. perlu 

dikembangbiakan pada bahan organik berupa kompos. Prasetyo (2014) 

menyatakan bahwa pupuk kandang sapi memiliki kandungan air yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan jenis perlakuan pupuk kandang lainnya yakni 85% bobot 

sehingga tingkat kelembapan juga akan semakin tinggi, dengan tingkat 

kelembapan yang tinggi proses dekomposisi juga akan semakin cepat dan unsur 

hara yang terkandung pada pupuk kandang tersebut juga akan tersedia bagi 
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tanaman sehingga unsur hara dapat terserap dan meningkatkan pertumbuhan 

tanaman. Ditambah oleh Jamilah (2002) menyebutkan bahwa komposisi bahan 

organik yang terkandung pada kotoran sapi, kandungan serat organik yang berasal 

dari pakan tumbuh-tumbuhan pada hewan ternak seperti sapi menyebabkan proses 

dekomposisi bahan organiknya berlangsung dengan lambat sehingga unsur hara 

yang terkandung pada kotoran sapi bisa terserap secara perlahan selama proses 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sehingga selama proses pertumbuhan 

dan perkembangan berlangsung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman akan 

terus tersedia. 

Menurut hasil penelitian Sutarini, dkk (2015) aplikasi  Trichoderma sp. 

pada kompos dan pupuk kandang (pupuk kandang sapi dan ayam) mampu 

menekan penyakit layu Fusarium sp. di lapangan dengan persentase penyakit 

terendah sebesar 4,0 % pada pengamatan 16 MST dibandingkan dengan kontrol 

48,0 %. Berdasarkan penelitian Edison (2008) menyatakan bahwa pemberian 

kompos aktif Trichoderma (Trico-kompos) jerami padi dengan dosis  3,38 kg/plot 

(20 ton/ha) memberikan efek terbaik untuk pertumbuhan dan produksi sawi hijau.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian dengan tujuan 

untuk uji pengembangan Trichoderma sp. pada kompos berbagai bahan organik 

serta mengetahui pengaruh kompos aktif Trichoderma sp. terhadap penyakit layu 

Fusarium pada tanaman cabai keritig.  
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B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh kompos berbagai bahan organik terhadap 

pertumbuhan jamur Trichoderma sp. sebagai media pengembangan jamur 

Trichoderma sp.?  

2. Bagaimana pengaruh kompos berbagai bahan organik aktif Trichoderma sp. 

terhadap patogen jamur Fusarium sp. pada tanaman cabai kriting? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh kompos berbagai bahan organik terhadap pertumbuhan 

Trichoderma sp. yang digunakan sebagai media pengembangan jamur 

Trichoderma sp.  

2. Mengetahui pengaruh kompos berbagai bahan organik aktif Trichoderma sp. 

terhadap penyakit layu Fusarium pada tanaman cabai keriting.


